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Завршени важни послови
Грађани неколико села
коначно добили
квалитетну воду за пиће
На територији града
најважнија изградња
новог Потамишког
колектора
Јавно комунално предузеће „Водовод
и канализација” завршило је велике
и важне послове од почетка ове године како на територији Панчева, тако
и у околним селима. Одговарајући на
питање новинара који од њих би посебно издвојио генерални директор
тог ЈКП-а Александар Радуловић је
навео повезивање водоводне мреже у
Глогоњу на водовод у Панчеву.
Додао је да је до сада тај процес завршен и у Долову, Јабуци, и Качареву, и рекао да ће захваљујући томе
становници тих села имати квалитетну воду за пиће.
– Преостало нам је само да са градском мрежом повежемо и водовод у
Банатском Новом Селу. Грађевински
факултет је већ почео је да нам ради
генерални пројекат за одређивање најповољније трасе за снабдевање тог
места водом из градског водовода. То
би требало да буде завршено до септембра, а онда ће почети да се ради
главни пројекат, да би догодине могли да почнемо да градимо водоводну мрежу и у том месту – рекао је Радуловић.
Када је реч о будућим пословима у
Панчеву он је одговорио да су у врху
листе приотитета „Водовода” изградња
водоводних мрежа на обе стране Јабучког пута, и на делу Баваништанског пута код старе кривине, испред Наделе.

Александар Радуловић
Новац за прву инвестицију је добијен од покрајинске власти, посао је
уговорен, а реализација тог пројекта
ће почети до краја месеца. То је рок
за почетак још два посла, а то су изградња водоводне мреже, и фекалне
канализације у Пелистерском просеку. Први посао ће својим новцем финансирати „Водовод и канализација”,
а други ће једним делом финансирати покрајина и другим град.
– Хтео бих да скренем пажњу и на
изградњу Потамишког колектора јер
је и то важан посао, и једна од највећих инвестиција у последње време у
граду Панчеву. Прва фаза би требало
да буде потпуно готова за 15 дана,
што то ће омогућити прихватање от-

падних вода из Северне индустријске
зоне, и њихово спровођење до градске канализационе мреже. Друга фаза је уговорена, и њу ће такође финансирати покрајинска власт. Она
подразумева наставак градње колектора од Црвеног магазина до Луке
Дунав. Када догодине буде завршена
и трећа фаза, моћи ћемо да спојимо
све три фазе у једну целину. Тада ћемо имати нови и велики колектор који ће повезивати канализациону мрежу од Северне индустријске зоне па
до Луке Дунав. Важно је и да ће се
тиме створити услови да се замени
постојећи градски канализациони колектор јер је прилично стар. Нови ће
бити истог капацитета, ако не и већи!

Изградња Потамишког колектора је
била неопходна инвестиција за Панчево, и драго ми је што је почела њена реализација – додао је Радуловић.
У интервјуу за „Панчевац” он је говорио и о решавању изградњи водовода у Скробари.Објаснио је да је „Водовод” до сада довео воду до Старог Тамиша, и урадио на том месту нову водоводну мрежу. По његовим речима
„Водовод” више не жели да одржава
стару и приватну водоводну мрежу која је постојала на том месту, и очекује
да наши суграђани који живе у том
делу града почну да се у много већем
броју пријављују него до сада, и траже
прикључке на нову мрежу.
Директор ЈКП „Водовод и канализација” је коментарисао и недавно
усвојену одлуку о поскупљењу воде за
домаћинства. Објаснио да ће на рачунима за потрошњу воде у претходном месецу који се ових дана шаљу
грађанима бити укалкулисана нова
цена, која је већа само за 10,5 одсто
од досадашње (нешто мало више од 5
динара по потрошеном кубику) што
не би требало да представља велики
терет потрошачима.
Радуловић је додао и да је ово поскупљење прво од 2012. године, а да
је њим само неутралисан раст инфлације у протеклом периоду.
– То је само усаглашавање старе цене која нам је одобрена пре шест година са процентом инфлације. Од
2013. до 2017. године сабрани су проценти инфлације и испоставило се да
износе 10,5 одсто. Да то није учињено
имали бисмо обезвређену цену и проблеме. Сада је ситуација таква да су
изједначене цене воде за домаћинства
и привреду, чиме смо испунили законску обавезу – закључио је Александар Радуловић.
М.Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Деблокада вредности
„Искористи прилику и бежи одавде што пре”, све је чешћа
реченица коју млади људи у Србији чују од својих родитеља,
рођака или искуснијих пријатеља.
Неки се одваже одмах, организују се, пронађу некакве олакшице и запуте се „трбухом за крухом” било где, другима је
потребно време да се „саберу” и прикупе храброст за пут у непознато, али једно је извесно – велика већина младих, баш
као и њихови родитељи, будућност више не види у напаћеној
земљи на Балкану.
Како истраживања показују, годишње Србију напусти око
60.000 људи, што практично значи да на сваких 365 дана нестане један град попут Крушевца, на пример. Иако се зна да
ни живот у иностранству није лак, јер се треба уклопити, боравити као странац у туђој земљи, без родитеља и најбољих
пријатеља, млади, па и и они старији – масовно одлазе. Скупе храброст и одлуче за пут у непознато са једном једином
жељом – да створе услове за нормалнији живот и извеснију
будућност него што су имали у Србији.
Одлазе из домовине јер у њој нису срећни, јер се сударају
са безизлазним животним околностима, непоштовањем личних способности и амбиција, партијским системом запошљавања, песимизмом...
Сад у недељу, аеродром „Никола Тесла” у Београду био је
крцат већ у четири сата ујутру. Преко Штутгарта се летело за
Атланту. Човек је испратио једног од три сина на далеки, непознати пут. А с друге стране – пут наде и лепшег живота.
Мали ће у Америци завршити четврту годину средње школе,
а ако успе да се потом докопа колеџа онда ће бити „на коњу”.
Одшкринуће себи врата раја...
Сваки растанак је тежак, али када се дете шаље на тако далек пут, у неки нови непознати свет, човек заиста мора да буде храбар. Али и горд. У очима оца осликавали су се и радост
и туга. У души је вероватно био лом... Иако не зна када ће поново видети свог сина, свестан је да су студирање у Атланти и
живот „преко баре” једини прави пут. Пут ка нормалном животу. Стиснули су руке, чврсто су се загрлили. Погледима су
се испраћали још дуго. Све док челична птица, после дугог
ролања по писти, није нестала међу облацима.
На срећу, сналажљиви су наши клинци и веома паметни.
Брзо се они привикну на нови начин живота. На нове обавезе. На боље. Са професорима разговарају непосредније, јер
они желе да буду једнаки. Осим савладавања језичких баријера, стицања самосталности и стручности, брзо стекну познанства са вршњацима из целог света. Отварају нове видике.
Нова поглавља у својим животима. Осећају се слободније, достојанственије, храбрије... Почну да планирају будућност!
Тек тада схвате да су живели у земљи где су се изгубиле
праве вредности, основне норме понашања, где је завладао
неморал и где су људи јаки и груби према слабијима, често
бахати и пуни непоштовања. Баш као у оној, сада већ познатој причици:
Питала га је: „Пошто су та јаја?”
Стари продавац је одговорио: „13 динара по комаду, госпођо.”
Узвратила је: „Узећу десет комада за 100 динара, или ништа!”
– „Узмите, можда је то добар почетак, јер данас нисам продао
ниједно.”
Отишла је, задовољно се смејала с пријатељима, као да је
остварила велики успех. Ушли су потом у ауто и одвезли се
до скупог и популарног ресторана на ручак.
Наручили су укусну храну, појели, попили по неколико пића и отишли. Рачун је износио 4.350 динара. Дала је пет црвених новчаница и рекла конобару да задржи остатак!
Надала се, вероватно, да су тај гест видели и чули и гости
са других столова... Показала је „величину”, иако је само неколико сати пре тога била врло бахата и нетолерантна, па је
на истрошеном, беспомоћном старини „зарадила” читавих
тридесет динара.

ФОТОГРАФИЈА Ковање резервног плана
Прошле недеље у Старчеву
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

КАД СУ НОВИНЕ КОШТАЛЕ ПЕТ
МИЛИОНА ДИНАРА!
„Прегрмели смо и ову најлуђу новогодишњу ноћ. На смени старе и нове
године било је песме и весеља, точило се много пића, испразнили су се
џепови, бештале тоалете, а за богате
трпезе су се давале гомиле пара. Међутим, децембарско-јануарска ноћ носила је печат немира, због учесталих
претњи да ће нас још више изоловати
од света и бомбардовати”–овим тмурним речима почео је уводник првог
броја „Панчевца” у 1993. години.
Иако је од тада пошло пуно времена они који још увек имају добро памћење сећају се 1993 као године страшне хиперинфлације, која је била
међу неколико највећих у светској
историји. Плате које смо тада примали су износиле неколико милиона динара а чим би их добили одмах смо
јурили у продавнице и на Зелену пи-

јацу да их потрошимо, јер су већ после неколико сати губиле на вредности. Из тог времена многи се сећају и
несташица у продавницама, празних
рафова, продаје безина у флашама на
улици, итд.
Почетком те године „Панчевац” је
коштао 700 динара , а крајем децембра 1993. незамисливих 50.000.000.000
динара! У првом броју нашег листа после дочека Нове 1993.године у „Панчевцу” су сабирани утисци после општих избора на свим нивоима који су
одржани крајем децембра 1992. Наша новина је тада забележила да су
социјалисти Слободана Милошевића
остварили убедљиву победу на свим
нивоима.
Кандидати те странке су освојили
већину и у градској Скупштини, а
осим њих и одборника СРС-а осам одборничких места је припало одборницима ДЕПОС-а, тадашњој опозицији. Поводом тога, новогодишњи
„Панчевац” је тада објавио писмо Синише Батала, некадашњег лидера
„СПС”-а у Панчеву у коме се захва-

лио свим нашим суграђанима који су
гласали за ту партију, и њеног председника Слободана Милошевића.
Међутим, у том „Панчевцу” је објављена и реакција професора Миленка Лилића, челника локалног „СПО”а. Он је поставио питање легитимитета
тих избора, с обзиром да је на њих изашло мање од трећине гласача!
Први број „Панчевца” у 1993.години
писао је и о томе да је на Зеленој пијаци почела да се осећа скупоћа. Купус и кромпир тада су се продавали
за 1.000 односно 2.000 динара за килограм, а рекордер по цени је био лимун који је коштао 4.000 динара! Око
Зелене пијаце и на више других места у граду почели су да се појављују
први дилери девиза, и из недеље у недељу их је било све више у граду.
Једна од ретких лепих ствари које су

се тада дешавале у Панчеву била су
честа гостовања београдских позоришта. На пример, у размаку од само
недељу дана, у Културном центру у
нашем граду су гостовали „Звездара
театар” и „Народно позориште” са врхунским глумцима–Миром Бањац,
Ружицом Сокић, Бором Стјепановићем, Цигом Јеринићем, и Марком
Николићем.
Огласне стране тадашњег „Панчевца” биче су пуне најразличитих огласа а међу приватницима који су се
оглашавали у великом броју били су
власници пржионица кафе и приватних штедионица које су настале по
узору на тадашње банке „Дафимент”
и „Југоскандик”. Иначе, у Панчеву је
тада постојала и продавница оружја,
муниције, и ловачке опреме, и звала
се „Адриатик-спорт”.
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МЕЂУНАРОДНО ФИНАЛЕ СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ

ПАНЧЕВЦИ У ПОНЕДЕЉАК
КРЕЋУ У СПЛИТ
У Хрватској нас
представљају
рукометашице
и шахисти
Манифестација траје
од 20. до 25. августа
Извештаје с лица
места пратите
на нашем сајту
Младе рукометашице из Качарева предвођене Вањом Вуковић и шахисти Марко Форђарини и Ања Радмановић из клуба „Аљехин” представљаће наш
град на међународном финалу
манифестације Спортске игре
младих (СИМ), које ће се одржати од 20. до 25. августа у
Сплиту.
Спортске игре младих су највећа манифестација за децу и
омладину на овим просторима, чији је основни циљ промоција здравог начина живота
и пријатељства. Под слоганом
„Живимо живот без дроге, јер
дрога узима живот“, основци
из Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије се потпуно бесплатно такмиче у десет спортских дисциплина: мали фудбал, одбојка на песку, улични
баскет, рукомет, одбојка, игра
између две ватре, стони тенис,
тенис, атлетика и шах.
Такмичење се у Хрватској реализује већ 22 године, у Босни
и Херцеговини осам, а у Србији пет година. С временом су
СИМ постале највећа манифестација аматерског спорта у
Европи, призната од Међународног олимпијског комитета.
Златна и сребрна екипа
Наши суграђани су пласман у
последњу и најважнију етапу
овогодишњег надметања изборили најпре на градским квалификацијама, 8. јуна у Панчеву, где их је са трибина подржао и градоначелник Саша
Павлов, а потом и на државном финалу СИМ Србије, одржаном од 23. до 29. јула, на теренима на Ади Циганлији у Београду.
Том приликом је у шаховском
надметању малишана рођених

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

тразвучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено,
сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона
013/21-90-900 и 013/21-90903.
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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
ИМУНОХЕМИЈСКИХ
АНАЛИЗА
АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА
ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара
Победнички тим
2007. године и млађих Марко
Форђарини освојио најсјајније
одличје, док се у женској конкуренцији Ања Радмановић окитила сребрном медаљом. Са нашим шахистима у Сплит путују
и рукометашице из Качарева:
Александра Шарац, Анастасија
Грговски, Нађа Вуковић, Ивона
Величковски, Ивана Дукић, Владана Кузмановић, Софија Лазовић, Сунчица Чучак, Катарина
Кепчија и Анђела Божић на челу са Вањом Вуковић. Ове талентоване девојчице су током
квалификација надвисиле екипе из Мокрина и Зајечара, у полуфиналу су биле боље од београдског тима, а у финалу су савладале састав из Пријепоља.
Честитке из врха
Победницима СИМ Србије честитала је Ивана Јовановић,

председница Спортских игара
младих Србије, која је иначе
наша суграђанка.
– Свима који су победили
честитам, али познато је да
су за нас сви победници. Децо, запамтите: Спортске игре
младих су закон! Дружите се
и даље са нама и верујем да
ће нас бити све више и више.
И сигурна сам да је ово најлеп ша спорт ска при ча ко ја
постоји за младе. Ово су игре
са душом, енергијом и емоцијама. Морам да се захвалим свима који су помогли:
граду Београду, Влади Србије
и пре свега заменику градоначелника Горану Весићу и
министру Младену Шарчевићу. Срећно свима! Деци која
пу ту ју у Сплит, же лим пре
свега да стекну нова прија-

АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
тељства, да се такмиче и да
уживају у купању и мини-летовању – истакла је Ивана Јовановић.
Ма ни фе ста ци ја Спорт ске
игре младих Србије трајала је
97 дана, а на играма и турнирима учествовало је 70.580 такмичара. Државно првенство изнедрило је 2.880 финалиста, а
подељено је чак 4.360 медаља
и диплома. Занимљиво је да је
у активностима СИМ учествовало 1.650 спортских стручњака и осталих представника службеног особља.
Током наредне недеље пратите веб-портал „Панчевца”,
јер ће мо вас на адре си
www.pancevac-online.rs свакодневно с лица места извештавати о дешавањима у Сплиту.
Д. Кожан

СВЕ ВИШЕ ОБОЛЕЛИХ ОД ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА

До сада умрло једанаест заражених
Најугроженије
старије особе.
На територији jужног
Баната оболело 22
људи.
Према најновијим подацима
Института за јавно здравље
„Доктор Милан Јовановић Батут” на територији Србије је до
14. августа од Грознице Западног Нила оболело 126 људи, а
њих 11 је умрло.
Највише заражених овом болешћу је регистровано на територији Београда (61 случај)
Јужнобачког округа (24) Јужнобанатског округа ( 22) Западнобачког округа (6) Средњебанатског округа (4) Сремског округа (3) Подунавског
округа (2) и Браничевског округа (2 случаја)
Грозница Западног Нила је
сезонско обољење које је највише заступљено током лета, у
периоду највеће активности његових главних преносилаца-комараца. Имајући у виду досадашња искуства околних земаља и Србије први оболели се

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

региструjу углавном у другој
половини јула месеца, а највећи број заражених особа се
пријављује током августа.
До 9.8.2018. године у земљама Европске уније у хуманој
популацији пријављен је 231
случај оболевања од грознице
Западног Нила. У Италији су
регистрована 123 случаја ове
болести, у Грчкој 59, Мађарској и Румунији по 23, и у
Француској 3 случаја. Поред
тога, на Косову су пријављена

2 случаја оболевања од грознице Западног Нила.
У истом периоду у земљама
ЕУ регистровано је 8 смртних
исхода који се могу довести у
везу са оболевањем од грознице Западног Нила и то: у Италији (3), Грчкој (3), Румунији
(1) и Косову (1).
Већина особа (80%) инфицирана вирусом Западног Нила нема никакве симптоме и
знаке те болести. Код мањег
процента заражених особа

(приближно 20%) симптоми
подсећају на обољење слично
грипу, са наглом појавом повишене телесне температуре,
главобољом, боловима у мишићима и зглобовима, умором,
благим пролазним осипом и
лимфаденопатијом.
Међутим, код појединих оболелих долази до настанка асептичног менингитиса ( запаљења мозга) што захтева лечење
у болници.Симптоми оваквог,
најјачег облика Грознице Западног Нила су главобоља, укочен врат, дезоријентисаност,
слабост мишића, и психичка
депресија! Након прележане
инфекције често долази до развоја дуготрајних последица, као
што су сталан умор, губитак
памћења, тешкоће приликом
ходања.
Старије особе оболеле од тежег облика ове болести могу
да умру, а најизложенији овој
опасности су они који су већ
имали неку хроничну болест.
То се доводи у везу јер је њима
имунитет већ знатно смањен,
и мање су шансе да се избори
са Грозницом Западног Нила.
М. Г.

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА
Максимална тачност, поузданост и брзина
Радним данима 7–14, суботом: 7–12
Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Србије
и са Института „Дедиње” у
Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица
Лазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да
др Љубицу Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и све
врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у Заводу „Панчевац” радити и
преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге ангажован је један од водећих
стручњака у тој области – dr
sc. med. Слободан Томић,
кардиолог, доктор медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код овог лекара
коштају 3.000 динара, цена
ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и
специјалистички преглед и
ултразвук срца по цени од
7.000 динара.
Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан
Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте установе
др Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинекологије задужен др Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”.
Треба напоменути да су прегледи код др Небојше Тасића тренутно на акцији, па тако комплетан уролошки преглед кошта 2.000 динара, ул-

Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошкобиохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега сат
времена.
У Заводу ће ускоро почети
да се проводи и амбулантна
хирургија, а све интервенције, као и додатне хируршке и
консултативне прегледе обављаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминалне
хирургије из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно урадити прегледе и анализе на
једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези, треба подсетити и на то
да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално
два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о томе, као и о додатним погодностима које остварују сви
они који поседују лојалти
картице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона
Завода „Панчевац” 013/21-90900 и 013/21-90-903, а новости пратите и на сајту www.zavodpancevac.rs, као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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Петак, 17. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

МОГУЋЕ ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА
О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП „Хигијена”
задужена за
одржавање чистоће и
управљање отпадом
у граду и у Иванову,
Долову и Старчеву
Јабучки комуналци
ће 742.016 динара
искористити за
одржавање основних
средстава за рад и
поправку машина
Градски већници окупили су
се 14. августа како би усвојили
14 закључака, од којих су се
два нашла на дневном реду
кроз допуну.
Опет су тачке спајане и о
многима од њих дискутовано
је обједињено.
Димничари и финансије
Најпре су известиоци из секретаријата Градске управе представили предлоге одлука које
су нешто касније већници изгласали и упутили их одборницима Скупштине града на
разматрање и доношење. Прва
тема била је прерада и дистрибуција воде, а истовремено је
било речи и о одвођењу и пре-

чишћавању отпадних и атмосферских вода.
Објашњено је да су оне представљене као нове одлуке, али
да се у ствари ради о томе да
су само усклађене са чланом
13 Закона о комуналним делатностима, који се тиче изјашњавања корисника о квалитету пружених услуга. Комунално предузеће је дужно да
једном годишње, у трајању од
најмање 30 дана, спроведе поступак изјашњавања. Јавни позив ће бити видљив у средствима информисања и на интернет страницама јавног предузећа и града Панчева.
Извештаје о резултатима јавно предузеће мора да достави
оснивачу, па ће их Градско веће разматрати. Уколико већина корисника није задовољна
пруженим услугама, биће направљен нацрт мера чија је
функција отклањање недостатака и побољшање квалитета
услуга.
Одлука о димничарским
услугама јесте нова и вршиће
је ЈКП „Грејање” за сопствене
потребе, а регистровани привредни субјекти за све остале
заинтересоване. И она садржи
описану одредбу. Одлука о одржавању чистоће и управљању
отпадом ће такође бити допу-

КОНЦЕПТ
Нисмо највећа, али смо најжилавија војска на свету–
(Александар Вулин, министар одбране у Влади Србије, у
изјави за „Танјуг”, 11.август)

***
Истовремено позивам часне официре МУП-а и Војске Србије да ухапсе председника Србије због кршења Устава, гажења
председничке заклетве, и нарушавања територијалног интегритета и суверенитета државе Србије
(Бошко Обрадовић, председник Покрета „Двери”, „Твитер”, 11.август)
***
У позиву на пуч Бошка Обрадовића има елемената кривичног дела. Тужилаштво би требало да реагује. Ако у овој ситуацији када се јасно позива на чињење кривичног дела тужиоци то не препознају и не реагују, не знам када ће
(Небојша Стефановић, министар унутрашњњих послова, у
изјави за Јутарњи програм РТВ „Пинк”, 13. август)
***
Свима који у Немачкој желе да дају савете о томе како треба
разговарати са Русијом поручујем да прво морају да се врате
у историју. Ако сами не читају, нека питају дедове како је
разговарати са Русијом са позиције силе. Они могу да вам
испричају
(Сергеј Шојгу, министар одбране Русије, у одговору на изјаву немачке министарке одбране да са Русијом треба да се
разговара само са позиција силе, 12. август, лист „Данас”)
***
Имам један предлог: Више од 20 година под балконом београдске скупштине дочекујемо наше феноменалне спортисте када постигну вансеријске успехе, и надам се да ћемо
још много деценија то да радимо. Могли би једном годишње
на том балкону да подржимо сву фенонемалну децу која
освајају најпрестижније награде у свету из науке
(Доктор неурологије Даница Грујичић, „Твитер”, 13.август)
***
Србији тренутно највише недостају грађевински радници,
заваривачи, бравари, аутомеханичари, возачи, конобари, пекари, месари, али и wеб дизајнери и програмери свих језика,
тврде у удружењима послодаваца и агенцијама за запошљавање. Како они истичу, у скоријој будућности имаћемо највећи проблем са великим недостатком нискоквалификоване
радне снаге, па ћемо морати да је увозимо
(„Блиц”, 13. август)
***
Код нас се добар живот мери преједањем до пејсмејкера,
ширином базена у којима се брчкају голе старлете, и ценом
певача који бесомучно завијају
(Књижевница Вида Огњеновић у интервјуу за „Курир”,
12.август)
***
Доћи ћемо можда да попијемо пиво али нећемо свирати, јер
не желимо бити ничија замена. Драги Карловчани, видимо
се неком другом приликом
(Чланови бенда „Хладно пиво” у поруци којом су саопштили да неће свирати у Карловцу јер су удружења бораца-учесника рата саопштила да група „Бајага и инструктори” која је
првобитно требало да свира није добродошла у Хрватској,
„Твитер”, 11.август)

њена одредбом о изјашњавању
корисника. На територији Панчева, Иванова, Долова и Старчева овим послом бавиће се
ЈКП „Хигијена”, а у Банатском
Брестовцу, Банатском Новом
Селу, Глогоњу, Јабуци, Качареву и Омољици тамошња јавна комунална предузећа.
Затим је било говора о финансијским извештајима за
2017. годину јавних комуналних предузећа „Старчевац”,
„Омољица” и „Долови”. Старчевци
су
приходовали
17.307.000, а расход им је био
17.267.000 динара. У Омољици остварени пословни приходи износили су 15.848.000, а

расходи 17.100.000 динара. Доловци су зарадили 9.553.000, а
потрошили 7.767.000 динара.
Комбајни и камиони
с приколицом
Одмах потом разговарало се о
одлукама о расподели нераспоређене добити по финансијским извештајима за 2017. годину јавних комуналних предузећа „Зеленило”, „Глогоњ”,
„Долови” и „Вод-ком” из Јабуке.
ЈКП „Зеленило” остварило је
добит од 19.701.000 динара, па
ће 9.130.000 бити утрошено на
покриће губитака из ранијих
година, а 10.570.000 за пове-

ћање вредности капитала предузећа. Комуналци из Долова
ће 13.000 динара пребацити у
градску касу, а једнака сума ће
остати као резерва за будуће
обрачунске периоде. Глогоњци ће од 200.504 динара једну
половину уплатити на рачун
града, а другу оставити на свом
конту као нераспоређену добит. ЈКП „Вод-ком” ће 742.016
динара искористити за одржавање основних средстава за рад
и поправку машина.
Потом је други пут измењен
финансијски план МЗ-а Качарево за 2018. Планирани су буџетски приходи у износу од
7.292.096 динара, а у складу с

тим ће бити извршена пренамена средстава.
Допунске тачке дневног реда појавиле су се на основу записника о инспекцијском надзору од 8. августа и тичу се пољопривреде. Наиме, Градско
веће је наложило Радној групи
за спровођење Одлуке о скидању усева са пољопривредног
земљишта у државној својини
које се налази на територији
Панчева, да на основу Закона
о пољопривредном земљишту
приступи скидању усева са узурпираних површина и то на свим
катастарским парцелама које
је одредило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Како је објаснила ресорна већница Зорица Репац, Скупштина
града је још 2016. године донела одлуку да се приступи скидању усева са земљишта када је
у питању непознато лице које
га бесправно користи. Постоји
и законска обавеза да се за сву
земљу која није издата путем
лицитације, а у функцији је пољопривредног земљишта, процесуира тако да се усеви скину.
Додала је да у поређењу с 2016.
годином сада само у траговима
постоји узурпирано земљиште,
односно око 49 хектара, мада
има и неуређених имовинскоправних односа.
У вези с овим је донет и закључак да се распишу јавни
позиви за вршење услуге скидања усева и откупа пољопривредних производа са узурпираних површина у државној
својини. Између осталог, заинтересовани за жетву или бербу
морају да имају регистрован
комбајн, а за откуп – довољан
број камиона с приколицом.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА КАРИЈЕРУ МЛАДИХ ЈУЖНОГ БАНАТА

Кад порастем бићу... срећан и свој
Први едукативни камп „Кад
порастем бићу...” на тему образовања за каријеру младих Јужног Баната завршен је 14. августа. Одржан је у „Мокрин хаусу” у Мокрину на иницијативу непрофитне Организације
за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting” из Панчева, која се залаже да свака млада особа у Србији разуме своје таленте и самостално донесе одлуку шта
жели да буде кад порасте.
У кампу је четрнаесторо мотивисаних тинејџера из Јужног
Баната, Београда, Ниша, Крагујевца и Новог Сада радило
на себи и откључавању својих
креативних потенцијала. Учили су како да уче, пронађу и
користе информације, направе бизнис план за своје идеје...
Тинејџери одабрани конкурсом су активно, са стручњацима из разних области, учествовали у петофазном процесу
професионалне оријентације.

Младе особе с којима
смо радили су невероватно талентоване
и позитивне.
Организатори кампа су приметили да млади, генерално,
не могу да раде оно што воле,
да су по завршетку школовања
дуго у потрази за послом или
да одлазе из Србије, па су то
желели да исправе, да сруше
стереотипе и инспиришу их да
преузму одговорност за свој

живот и остваре своје одличне
идеје.
Процес самоспознаје водила је породична психотерапеуткиња Дејана Балтес. Потом
су млади људи с Марком Батуром, дипломираним дефектологом, стицали вештине за 21.
век: у овом делу програма фокус је био на унапређењу тех-

тим „Connecting”-а да све прође у најбољем реду. Важно је
истаћи и да је учешће на кампу било бесплатно и да је свим
учесницима и менторима био
обезбеђен бесплатан превоз из
Панчева и Београда.
– Данас у Србији више од
175.000 младих свакодневно
тражи посао. У тој потрази су-

ника учења. Учесници кампа
су имали прилику да од Бојане Јевтовић, дипломиране политиколошкиње и пројектне
менаџерке у фондацији „Ана
и Владе Дивац” сазнају како
да пронађу и користе информације. Сви полазници упознали су се и с концептом „добрих” бизниса током радионица које је водила Соња Дакић,
пред у зет ни ца и осни ва чи ца
компаније „Дај дај”.
Петар, један од четрнаесторо присутних тинејџера, на крају кампа је рекао:
– Веома сам задовољан како
је прошао камп. Стекао сам нове другаре и много тога сам научио о себи. Сада боље разумем
ко сам и осећам да могу све.
Добра атмосфера током кампа сведочи о томе колико је
труда уложио организациони

срећу се с неусклађеношћу знања која се стичу формалним
образовањем и потреба привреде и послодаваца, као и брзим променама на тржишту
рада које често не могу да испрате. Младе особе с којима
смо радили и дружили се су
изврсне, невероватно је колико су талентоване, позитивне
и што је најбоље од свега – колико велику жељу имају за учењем. Они нам дају жељу да истрајемо и будемо бољи сваке
наредне године. Без њих не би
било кампа „Кад порастем бићу...” Да је камп био пун погодак показале су и сузе радоснице учесника на крају – рекао је Дениз Хоти, извршни
директор „Connecting”-а.
Први едукативни камп на
тему образовања за каријеру
обележило је и снимање доку-

ментарног филма „Образовање за 4.0 револуцију”. На њему су заједно радили ментори, одабрани учесници, волонтери и партнери. Поред главног програма, у филму ће се
представити и други програми и иницијативе које се залажу за унапређење образовања: „Design for change”, „Designthon works”, „Social impact
award”, „Share square”, „Достигнућа младих Србије”...
Образовни програм „Кад порастем бићу...” награђен је 2017.
године другим местом на Националном такмичењу примера добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања.
Почео је с радом 2016. године
и од тада до данас постао је
присутан у неколико школа на
територији нашег града. Креиран је у складу са стратегијама развоја образовања у Србији, Европи и свету, а уједно одговара на проблеме препознате у Националној стратегији за
младе.
Партнери на пројекту били
су Електротехничка школа „Никола Тесла”, Техничка школа
„23. мај”, Канцеларија за младе града Панчева, Центар за
друштвено одговорно предузетништво, „Мокрин хаус” и Via
Acedemica, а велику подршку
пружили су Град Панчево, Тим
за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Национална Асоцијација Практичара/ки
Омладинског Рада (НАПОР)...

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ ПОНИШТИО ЈЕДНУ ПРЕСУДУ

ЈКП „ХИГИЈЕНА” О ДИВЉИМ ДЕПОНИЈАМА У ГРАДУ

НОВИНАР НИЈЕ ПРЕТРПЕО УВРЕДУ

Чистимо ђубре,
али га грађани опет бацају

Судије Вишег суда у
нашем граду правоснажно
пресудиле да Драгана
Ракић није увредила
Александра Чупића,
уредника интернет-портала
„Е-Вршац”.
Судије Вишег суда у Панчеву ових
дана су поништиле и преиначиле
првостепену пресуду Основног суда
у Вршцу на основу које је проглашена кривом Драгана Ракић, библиотекарка у том граду, колумнисткиња у дневном листу „Данас”, и одборница ДС-а у градској Скупштини у Вршцу.
Њу је тужио уредник портала „ЕВршац” Александар Чупић, јер је она
на свом профилу на „Фејсбуку” написала да је он „највећи новинарски
шљам у Јужном Банату”. Како је објавио портал „Аутономија”, вршачки
суд ју је због тога прогласио кривом,
и наредио јој да плати Чупићу одштету од 50.000 динара. То није све,
јер је вршачки суд пресудио и да Драгана Ракић плати трошкове кривичног поступка у износу од 105.000 динара!
Међутим, Виши суд у Панчеву је
преиначио ту пресуду Основног суда
у Вршцу и у потпуности ослободио
библиотекарку из Вршца оптужбе за
увреду. На основу тога, Александар
Чупић ће морати да плати судске трошкове у износу од 5.000 динара суду
у Панчеву.
„Првостепени суд је погрешно применио закон када је окривљену огла-

Поводом текста који смо објавили у
прошлонедељном броју „Панчевца” о
великим депонијама ђубрета које се
свакодневно стварају на платоу код
Зелене пијаце између „Максија” и
Историјског архива реаговало је Јавно комунално предузеће „Хигијена”.
У саопштењу које су нам они послали се истиче да радници у погону
„Изношење смећа” готово свакодневно поред свог редовног посла чисте и
дивље депоније али да то нема никаквог ефекта, јер бројни грађани након тога поново бацају ђубре тамо где
не би требало.
„Због чињенице да велики број грађана који су власници приватних кућа комунални отпад не одлажу у вла-

шењу кућног смећа по утврђеном, недељном распореду чисте гомиле ђубрета које грађани бацају поред контејнера на зеленим острвима, углавном на следећим локацијама: Америчке зграде, Милоша Требињца, Цара Лазара, др Касапиновића, насеље
Зеленгора, и код старе Утве. Бар једном недељно чисте се дивље депоније на Баваништанском путу, на расксрсницама илица Димитрија Туцовића и Танаска Рајића, Димитрија Туцовића и Матије Губца, као и на неколико локација на Стрелишту, и у
насељима Стари Тамиш и Скробара.
Запослени у погону ,,Изношење смећа“ по налогу комуналне инспекције
најчешће чисте и депоније на лока-

стите канте за ђубре које су по градској Одлуци о одржавању чистоће дужни сами да набаве већ га бацају у
контејнере поред стамбених зграда,
или на неким другим местима, све је
више дивљих мини-депонија по граду. Сваког или сваког другог дана радници ,,Хигијене“ поред редовног посла на пражњењу контејнера и одно-

цијама Боре Шипоша и Марка Кулића 25 (код старе бутан станице) као и
на Бувљаку, и Зеленој пијаци. И поред силних апела и напора запослених у ЈКП ,,Хигијена“ да град одржавају што чистијим, проблем дивљих
депонија није решен”, пише у саопштењу „Хигијене”.
М. Г.

Драгана Ракић
сио кривом за кривично дело увреде. Одредбом чл. 46 Устава Републике Србије загарантована је слобода
мишљења и изражавања, а Одредбом
чл. 10 Европске конвенције о људским правима уређена је слобода изражавања, и у тачки 1 наведено је да
свако има право на слободу изражавања”, наводи се, између осталог, у
ослобађајућој пресуди Вишег суда у
Панчеву.
Ту се може прочитати и да вредносни судови о неком лицу не потпадају под одредбе кривичног законодавства јер би у таквом случају дошло до
повреде Европске конвенције о људским правима, и до повреде права на
слободу изражавања.

У образложењу пресуде Вишег суда у Панчеву пише и да је „реченица да је „Александар Чупић највећи новинарски шљам у Јужном Банату” заправо вредносни суд, а да
је мета критике Чупићев рад као
новинара.
Иначе, Ракићева је критиковала
Чупића због тога што је он на свом
интернет-порталу изнео више оптужби на њен рачун које су пренели неки локални медији. Она их је
окарактерисала као вулгарне увреде, а Чупић је у интервјју за „Данас” нагласио да „не види ништа
увредљиво у томе што је написао о
Драгани Ракић, и да стоји иза својих речи”.
М. Глигорић

ОД ПЕТКА ДО НЕДЕЉЕ

„Преображенски дани” у МЗ „Горњи град”
Месна заједница „Горњи град” ни ове
године неће прекинути леп обичај организовања тродневне манифестације „Преображенски дани,” у част једног од највећих верских празника
Преображења. Ове године она ће се
трајати од петка, 17. па до недеље,
19. августа.
Првог дана програм ће почети у
16,30 сати, испред крста у улици Светог Саве, преко пута вртића „Бубамара”. На отварању ће наступити КУД
„Чигра” и дечији књижевници, а након тога ће почети изложба на којој
ће бити представљене рукотворине
Удружења жена, винара, и Удружења

пензионера. Ову промоцију ће употпунити дегустација вина која ће трајати до 20 сати.
Програм предвиђен за други дан
манифестације, 18. август, почеће у
14 сати, Фијакеријадом која ће бити
одржана на Хиподрому. У 17 сати, у
Малој сали Месне заједнице, биће
отворена изложба коју организује Удружење пензионера „Горњи град”. Након тога, у 19 сати, у Великој сали Месне заједнице почиње представљање
књижевних дела које организује Књижевни клуб „Прота Васа Живковић”.
Трећег дана, на сам празник Преображење, у 9 сати у Преображенском

храму почиње Литургија, а након њеног завршетка следи Литија. Истог
дана али од 18 сати у Преображенском храму ће бити изрезан славски
колач а након тога ће се пригодним
програмом представити Удружење за
очување старих заната и вештина „Бели орлови-Витезови”.
М. Г.

НАША АНКЕТА
ШТА ДАНАС НЕДОСТАЈЕ МЛАДИМА ДА БИ БИЛИ АПСОЛУТНО ЗАДОВОЉНИ?

Могућност запослења и више дружења

МЕЂУНАРОДНА РАЗМЕНА

Дружење ликовњака
у Македонији
Панчевачки сликар Милосав Урошевић је у периоду од 4. до 11. августа
учествовао на ликовној колонији „Куманово 2018” у Македонији.
Ова манифестација, као и „Делиблатски песак”, спада у једну од најстаријих колонија на овим просторима. По четрдесет четврти пут уметници су се дружили у месту Пелинце
надомак граничног прелаза код Про-

хора Пчињског. Учествовало је шеснаест сликара из Србије (Панчево,
Сврљиг, Ниш, Крушевац и Пирот),
Румуније, Бугарске и Македоније.
Према речима Милосава Урошевића ова ликовна колонија је на њега

оставила велики утисак јер се ради о
манифестацији која годинама држи
до квалитета.
– Учествовали су веома озбиљни
ствараоци, да се просто запитате колико је рада потребно да би се достигао један један такав ниво – рекао је
Урошевић.
Он је такође истакао да је амбијент
био веома инспиративан за стварање, а

да је општем утиску допринело и то
што су имали пар излета до оближњих
знаменитости. Уметници су на гостопримство одговорили тако што су створили око четрдесет радова за време боравка на ликовној колонији.

М. ПАНТОВИЋ

Н. ЛЕШТАРИЋ

Генерална скупштина УН прихватила је 1999. године препоруку Светске конференције министара задужених за омладину да се 12. август
прогласи за Међународни дан младих. Овај дан има сврху да скрене
пажњу на проблеме, културна и правна питања омладине, ученика и студената. Овогодишња тема на глобалном нивоу је била „Безбедни простори за младе” (Сафе спацес фор
yоутх).
У Србији се обележава од 2007. године, када је основано Министарство
омладине и спорта. Панчево је као и
сваке године организовало низ активност за младе у периоду од 11. до
13. августа. Првог дана одржан је
концерт младих бендова, док су другог дана уприличене спортске активности. Последњег дана уручене су награ де нај бо љим сту ден ти ма у
2017/2018. у Градској управи Града
Панчева.
Ми смо овом приликом питали наше суграђане шта они мисле који су
то проблеми са којима се суочавају
млади данас и шта им недостаје да
би били задовољни.

Б. ТАНЕВСКИ

П. ВЛАЈИЋ

МАРА ПАНТОВИЋ, пензионерка:
– Потребан им је посао. У моје време је то било много једноставније и
лакше. Млади данас имају више права него раније, али имам утисак да
они то мање поштују. По мом мишљењу велики је проблем је што млади
људи не поштују старије и то се осећа
на сваком кораку, па чак и своје најближе. Не знам шта је разлог томе.
НИКОЛА ЛЕШТАРИЋ, пензионер:
– Као прво када заврше школу треба
им посао. Због немогућности да се запосле велики број њих и бежи напоље. Ја
мислим да то није решење. Србија ипак
иде на боље, сигурно ће бити посла и за
њих посла. Када сам ја био млад било је
сасвим друго време, али ипак мислим
да данас млади људи имају већа права.
БОЈАН ТАНЕВСКИ, водоинсталатер:
– Младима недостаје посао. Ја сам
генерално задовољан јер радим. Међутим има доста незадовољних и оних
који решење налазе у дрогама. То је
велики проблем данас. Ипак, није само посао у питању. Некада је разлог
и у породичним односима.

В. СТЕФАНОВИЋ

Д. РИСТИЋ

ПРЕДРАГ ВЛАЈИЋ,
курир у „Водоводу”:
– На првом месту је посао, јер је
код нас тешко рештити ту материјалну сигурност. С друге стране млади се слабо друже. Недостаје им време и новац, али сам сигуран да имају
много више права него раније.
ВЕНЕРА СТЕФАНОВИЋ, фармацеут:
– Посматрајући своје дете, могу да
кажем да им недостаје бољи стандард. У смислу да имају посао како
би могли да себи обезбеде живот какав желе. Млади имају више права,
али су мало размажени. Ни ми нисмо имали много, али смо се довијали некако. Уљуљкани су и очекују да
им све буде сервирано.
ДРАГИЦА РИСТИЋ, неговатељица:
– Ако имају посао, често је проблем решавање стамбеног питања.
Осим тих материјалних ствари мислим да младима недостаје да се више друже и проводе време са пријатељима.
Анкетирала Мирјана Марић

6

КУЛТУРА/ЕКОНОМИЈА

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 17. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ „NIŠVILLE”

МАГИЈА НИШКЕ ТВРЂАВЕ
Учествовао панчевачко-београдски блуз
састав „Зона Б”

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Пластична амбалажа
и њен отпад
Пла стич на ам ба ла жа је
одавно постала свакодневица наших живота. Да ли је у
питању најобичнија пластична кеса, пет амбалажа, фолија и нешто слично, ова
врсте роба се толико дубоко „укоренила“ у нашим животима, да их је тешко заменити неким животно безбеднијим. Како мало треба
да нешто постане лоше у
нашој средини, показује и
пример старог и новог бувљака где након викенда
остане гомила бачених кеса, флаша и којечега, чак
си и обале наших река „препуне“ прастарог али и новијег углавном пластичног
отпада. Први пример још
увек успешно решава локално ЈКП „Хигијена“ Панчево
чији радници сваког понедељка сакупе више стотина
килограма ове врсте отпада. Нажалост обале наших
река и канала су и даље препуштене марљивости људи,

који ту особину још увек нису у задовољавајућој мери
показали. Како је наведено,
присуство коришћења пластичне амбалаже у великој
мери олакшава људски живот, али исто тако морамо
да знамо да су пластичне
флаше и кесе једни од главних извора загађења планете.Вероватно је већи број
читалаца упознат с тим ако
не променимо начин на који производимо и употребљавамо пластику, до 2050.
у океанима ће бити више
пластике него рибе. С тим у
вези, а ради заштите животне средине, односно воде,
хране, па чак и у наших тела, Европска Унија је донела Стратегију о пластици,
која између осталог има три
главна циља и то да се до
2030. године осигура да се
сва пластична амбалажа може рециклирати и то на трошковно прихватљив начин.
Други циљ је смањити количину пластике за једнократну употребу, попут пластичних чаша и прибора за јело,
сламчица, кеса, балона итд.
Пластика за једнократну употребу представља половину
отпада у мору или на обали.
Трећи циљ је забранити употребу микропластике, пластичних делова мањих од
пет милиметара.
Према подацима Комисије, у ЕУ се 29 процената
пластичног отпада користи
се за производњу енергије

спаљивањем, 31 проценат
завршава на планским депонијама, а 30 процената се
рециклира.
Један од могућих путева
у даљем коришћењу пластике је коришћење ткз. биоразградиве пластике која је
произведена од различитих
биљака међу којима, пре
свега због великих површина и познате технологије
предњачи кукуруз. На ширу употребу овакве пластике позитивно је одреаговала привреда али и само тржиште, односно сами потро ша чи. Би о ра згра ди ва
пластика или биопластика
је одлична с обзиром да се
ра ди о ам ба ла жи ко ја је
„пријатељски“ настројена
према човековој околини,
значи апсолутно еколошка
и здрава, која пружа могућност потпуне рециклаже, па
се предвиђа раст примене
овакве пластичне амбалаже
за око 20 процената годи-

шње. Ипак није ни сва биопластика, погодна за животну средину нпр. употребом
ткз. оxo биоразградиве пластике (OXO) односно њеном
разградњом остају микрофрагменти ове пластике који су посебно штетни за морске екосистеме јер их као
такве у ланцу исхране користе многа бића која живе
у води. Из тог разлога је „Ellen MacArthur” фондација
покренула Иницијативу нове пластичне економије којом позива на забрану оxо
би о ра згра ди ве ам ба ла же.
Својеврсна петиција има за
сада преко 150 потписника, а међу њима су и десет
заступника Европског парламента, Greenpeace, World
Wildlife Fund (WWF) те бројне друге организације, институције, лабораторије и
разни стручњаци по наведеном питању.
Као резултат значајног
броја потврђених сумњи о
прихватљивости наведених
материјала за ивотну средину, све већи број држава
и компанија је започело акцију ограничавања њихове
употребе, посебно у Европи. Тако је, на пример, британски велики ланац Тесцо
избацио OXO из употребе
за трегер-кесе и друга амбалажна паковања, док је
Француска већ 2015. године забранила свеукупну употре бу оxо би о ра згра ди ве
пластике.

Интернационални нишки џез
фестивал „Nišville 2018“ одржан је од 3. до 12. августа на
више локација у Нишкој тврђави и ван ње. Главни фестивалски програм, на ком су учествовала велика имена светске
џез сцене, трајао је од 9. до 12.
августа.
Према проценама организатора за десет дана фестивала
кроз тврђаву је прошло више
од двеста хиљада посетилаца.
На двадесет фестивалских бина одржано је двеста педесет
програма, наступило хиљаду
извођача, концерте одржало сто
педесет седам музичких састава, приказано сто филмова, одиграно двадесет представа и
одржано двадесет радионица.
Љубитељи џеза из свих крајева света имали су прилику да
чују саставе „Gipsy Kings”, „The
Manhattan Transfer”, „Kenny
Garrett”, „Lisa Simone”, „Inner
Circle”, „Omarr Hakim”, „Matt
Bianco”, „Black Art Jazz Collective”, „Project Grand Slam” и
многе друге. У четвртак, 9. августа на „Air stage-у” наступао
је и пан че вач ко-бе о град ски
бенд „Зона Б” који смо више
пута имали прилику да слушамо и у нашем граду.
Екипа листа „Панчевац” посетила је „Nišville” у суботу, 11.
августа када су на мејн стејџу

на сту па ли са ста ви „Project
Grand Slam” и Лиса Симон,
ћерка чувене америчке певачице, композиторке, пијанисткиње и активисткиње за људска права.
За оне који до сада нису посетили „Nišville” тешко је објаснити разноврсност програма
и количину енергије која се
осећа на сваком кораку не само у оквирима тврђаве, већ и у
целом граду Нишу. С обзиром
да се програм одржавао на више локација, путања за посе-

тиоце фестивала била је позитивна енергија састава који су
наступали на више стејџева.
Сваки стејџ је посебна прича
за себе. Осим звука џеза могла
се чути и рок, етно, па чак и
фанки музика. За сваког понешто је оно што се, проласком
кроз реке људи, нон-стоп вртело у глави. Одушевљење изазива и потреба организатора да
се програм прилагоди и најмлађим посетиоцима. Већ на
самом прилазу тврђави могао
се чути џем сешн младих му-

зичара, а унутар зидина старог
здања омладина је рецитовала
поезију уз звуке алтернативних
мелодија. У аутентичном простору Бали-бегове џамије била
је постављена и интернационална изложба стрипа.
Целокупан утисак је да „Nišville” представља фузију различитих видова уметности састављених у један логичан низ
де ша ва ња, ко ји одр жа ва ју
завидан ниво енергије и осећај
пријатности током читавог боравка на фестивалу.

ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

У част великог шахисте
Народни музеј Панчево у сарадњи са шах клубом Светозар Глигорић – Глига из Панчева, у петак, 17. августа у 20
часова организује изложбу у
част највећег шахисте Србије
и Југославије 20. века, Светозара Глигорића.
Изложба носи назив „Светозар Глигорић – витез нашег
доба“ чији је аутор виши кустос историчар Срђан Божовић коме је свесрдно помагао
Миладин Митровић, председник шах клуба Глига, који је
био и лични, дугогодишњи Глигорићев пријатељ. Изложба ће
вам приближити свет врхун-

ског шаха, спорта уопште, али
и бројних славних људи са којима се Глигорић дружио. Међу њима свакако се издвајају
Че Гевара и Кастро, енглеска
краљица, бројни холивудски
глумци, мајстори шаха попут
Таља, Смислова, Фишера, Карпова и Каспарова.
Светозар Глигорић остао је
сироче са седамнаест година,
ратовао је против окупатора у
другом светском рату, био је
дванаестроструки првак Југославије у шаху, велемајстор
ФИДЕ, олимпијски победник...
Изложба ће бити отворена
месец дана.

О ЖИВОТУ СРПСКОГ ВОЈСКОВОЂЕ

Представа „Лујза”
У суботу, 18. августа од 20 сати у дворишту Народног музеја биће играна позоришна представа „Лујза”.
Представа говори о животу
једног од најпрослављенијих
српских војсковођа, војводе Живојина Мишића, из угла његове жене, Немице, Лујзе Крикнер. Млада Лујза, богата наследница из протестантске немачке породице, на балу краљице Наталије, упознаје младог српског официра, Живојина Мишића, заљубљује се и,
упркос противљењу породице,
удаје за њега. Она напушта богатство и породицу, и почиње
да живи тешким животом, уз
рат и бројне недаће, али са снажном љубављу према свом мужу, која се не гаси ни деценијама после његове смрти.
„Лујза Мишић је једна чудесна жена. Она је велика љубавна и животна хероина, жена која се одрекла свега; бо-

Страну припремила

Мирјана
Марић

гатсва, родитеља, своје протестанске вере, само да би била
уз човека свог живота, Живо-

јина Мишића. Парадокс је то
што је су њој, Немици која је
родила шесторо деце једном

од највећих српских хероја и
вој ско во ђа, два си на уби ли
управо Немци. Цела та прича
је заиста чудна, болна, али и
чаробна“, речи су редитељке и
глумице, Весне Станковић.
Лик Лујзе Мишић, тумачи
Соња Јауковић, првакиња драме На род ног по зо ри шта од
1980. године, а улогу радијске
но ви нар ке, Бо сиљ ке, Ве сна
Станковић, глумица Југословенског драмског позоришта.
Представа је рађена по тексту Саше Симоновића, драматизацију и режију потписује
Весна Станковић, музику Владимир Никић, а костиме Ивана Гутеша.

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У ЉУБЉАНИ

Десет година успешне сарадње
У Народном музеју Панчево,
у петак 10. августа отворена
је археолошка изложба која
ће трајати до септембра. Овим
догађајем обележено је десет
година успешне сарадње Одељења за археологију Универзитета у Љубљани и домаћих

научно-истраживачких институција које се баве културном
баштином.
На изложби су приказани методи и најсавременије технике неинвазивне
детекције археолошких локалитета као што су Вин-

ча, Старчево и Ватин код
Вршца.
Изложбу је отворио шеф катедре за археологију из Љубљане, професор др Предраг Новаковић и др Ненад Тасић, професор на катедри за археологију Универзитета у Београду.
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ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ЗАВРШНИХ ГОДИНА

ПОМОЋ СРЕДЊОШКОЛЦИМА

МАРЉИВ РАД И ВЕЛИКА ОДРИЦАЊА

Регресиран превоз

Једнократна новчана
помоћ од 30.000
динара
Градоначелник Саша Павлов
је у име Града Панчева у понедељак, 13. августа, доделио награде најбољим студентима из
Панчева за резултате постигнуте током школовања и образовања за школску 2017/17. годину, као и надареним појединцима који су учествовали у
раду Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”. Једнократну новчану помоћ у износу од 30.000 динара добило
је осамнаест студената чија је
просечна оцена најмање 9,00.
У обраћању награђенима градоначелник Саша Павлов истакао је да најбољи студенти из
нашег града и њихова марљивост, труд и посвећеност представљају узор млађим генерацијама и да су они будућност

Панчева, те да је ова награда један од начина на које локална
самоуправа жели да им покаже
да размишља и брине о њима:
– Послали смо једну симболичну поруку младима, а то је
да одговорно и врло озбиљно
приступање задатим обавезама представља најбољи пут да
се следе постављени циљеви.
Такође, желимо да пошаљемо
поруку да Град Панчево то препознаје и подстиче. Надам се
да ће вам награда значити у материјалном смислу и да вам је,
пре свега, подстрек и подршка
за даље. Образовање је један од
приоритета локалне самоуправе када је реч о бризи о младима, баш као и запошљавање. И
зато Град Панчево настоји да
створи стимулативно пословно
окружење, како би одговорио
на радне и професионалне потребе младих Панчевки и Панчеваца. У нашем граду има много талентованих и успешних љу-

ди и нама је циљ да се, уколико
је могуће, остварите у Панчеву
– нагласио је Павлов.
Још пре десет година панчевачка локална самоуправа сагледала је значај додељивања
ових симболичних али престижних награда којима Град жели да укаже надареној панчевачкој омладини захвалност за

НА ДА РЕ НА ОМЛА ДИ НА
Овогодишњи лауреати су: Немања Стокрп (Филозофски факултет - 9,56), Катарина Кнежевић
(Машински факулте - 9,20), Саша Панчевачки (Медицински факултет - 9,37), Анета Картали
(Електротехнички факултет - 9,22), Лука Булатовић (Електротехнички факултет – 10), Сања Петровски (Факултет политичких наука - 9,76), Владимир Митровић (Правни факултет - 9,58),
Андријана Симјановски (Географски факултет - 9,03), Тамара Стокић (Рударско-геолошки факултет - 9,92) Милица Груичић (Архитектонски факултет - 9.13), Медар Јелена (Филозофски
факултет – 9), Љубица Мијатовић (Шумарски факултет - 9,11), Вања Велисављев (Факултет
примењених уметности - 9,04), Стефан Шушњар (Електротехнички факултет – 10), Кристина
Крстић (Филолошки факултет - 9,26), Драгана Ристић (Филозофски факултет - 9,60), Тиса Јукић (Факултет музичке уметности - 9,11) и Миљана Мићовић (Учитељски факултет - 9,32).

уложени труд. Брига о младим
талентима кроз пружање финансијске подршке и јавно истицање вредности којима они
теже пример је добре праксе
локалне самоуправе. Иако су
средства симболична битан је
гест који доказује спремност
наше локалне заједнице да подржи оне који свој успех граде
на марљивом раду и великом
одрицању.
Порука је јасна, намера такође – промовисати и помоћи
колико је то могуће успешним
младим људима који представљају позитивне узоре у друштву. Наш град већ више од
десет година припада групи локалних заједница и друштвено
одговорних компанија које желе да покажу јавности да у Србији има правих младих хероја који стварају у тишини и постижу велике успехе.

ДЕВЕТА РЕГАТА „ТАМИШ”

Уживајте у чарима реке
Преко Јабуке и Глогоња
до Опова и назад
Панчевачки љубитељи реке и
природе имаће могућност да
се од 17. до 19. августа укључе
у девету наутичку регату на Тамишу, која ће ове године ићи
од Панчева, преко Јабуке и Глогоња, до Опова и назад. Организатори су овог пута предвидели ноћење и дружење у насељима узводно од Панчева.
За други дан регате планирано
је да њени учесници крену из
Глогоња ка Сефкерину. За недељу, 19. август, после официјелног културно-уметничког
програма, планирано је да наутичари и њихови гости запло-

ве низводно ка Панчеву. Краћи одмор биће омогућен на
глогоњској плажи и у Јабуци,
а у поподневни сатима тамишка експедиција треба да заврши пловидбу на панчевачкој градској плажи. Током регате на свим дестинацијама од

Панчева до Опова највећа пажња биће посвећена заштити
реке Тамиш и идеји да се том
важном пловном путу врати
некадашњи наутички сјај. Наутичари ће од Панчева до Опова и назад прикупљати отпад
из реке и с њеног приобаља.
Од 2015 године, захваљујући еко-регати, потез реке Тамиш од Панчева до Опова уврштен је у Стратегију развоја
водног саобраћаја Републике
Србије од 2015. до 2025. Вреди напоменути да су пре неколико година учесници акције
у водама Тамиша у Опову нашли нову водену био-врсту:
Pectinatella magnifica из породице Magnificent bryozoan. Ње-

но присуство утиче на побољшање квалитета вода, јер се
она храни бактеријама и микроорганизмима из воде.
Према највама организатора
ове манифестације, поред панчевачких наутичарских посада
и катамарана „Панука” Туристичке организације Панчево,
учествоваће и љубитељи пловидбе из Јабуке, Ритопека, Винче, Београда и Земуна. Припреме се одвијају у складу са планираним роковима и активностима, и овом приликом организатори позивају наше суграђане да својим присуством увеличају полазак учесника, у петак, 17. августа, у 10 сати, на
панчевачкој Градској плажи.

Панчевачки ученици и ове
године ће имати регресиран
превоз до панчевачких школа. Локална самоуправа је у
буџету предвидела да је за
ову активност неопходно 48
милиона динара, тако да је
град резервисао 40 милиона
динара панчевачких пара, а
преосталих 8 милиона обезбедио је покрајински Секретаријат за образовање, прописе и националне заједни-

ну реалције путовања, степен
развијености општине, као и
могућност финансирања превоза из локалних буџета. Сви
ови фактори утицали су на коначну одлуку о расподели новца која је званично објављена
у понедељак, 13. августа.
Секретаријат је за регресирање превоза ђака средњих
школа с територија АП Војводине за ову годину издвојио укупно 182 милиона ди-

це. У фебруару је овај орган
покрајинске владе задужен за
ученичка питања расписао
конкурс на који су право учешћа имале све војвођанске
локалне самоуправе.
Кад је реч о критеријумима
за доделу ових средстава, поред броја ученика-путника, комисија је разматрала и дужи-

нара. Вреди истаћи да многе
локалне самоуправе, у складу са својим могућностима,
такође учествују у подели трошкова ученичког превоза. Тако је на пример на територији општина Алибунар, Бач,
Инђија, Кикинда и Оџаци ђацима омогућен бесплатан превоз јавним транспортом.

ДЕЦЕНИЈА „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

НИС-ов караван
у Нишу
Град Ниш је у понедељак, 13.
августа, угостио НИС-ов каравана друштвене одговорности „Заједници заједно“. Реч
је о активност руско-српског
нафтног гиганта током које
представници компаније обилазе градове широм Србије у
којима је НИС подржао бројне пројекте који су побољшали живот грађана. У току вишего дишњег партнерства
НИС-а и града Ниша успешно
је реализовано 67 а издвајају
се отварање „Парка знања”,
реконструкција кабинета за
Руски језик у Гимназији „Светозар Марковић”, санација Позоришта лутака, реконстукција и уређење дечије библиотеке „Стеван Сремац”, опрема-

- НИС, до сада, кроз програме друштвене одговорности у Град Ниш уложио готово 60 милиона динара, али
је за нас много важније то
што смо партнерски са Градом радили на унапређењу
квалитета живота грађана.
Напоменула бих да је Ниш и
један од наших стратешких
градова где имамо 11 бензинских станица и где запошљавамо више од 270 људи.
И у наредном периоду наставићемо да улажемо у заједницу, али и у бизнис активности.
Караван Нафтне индустрије Србије боравио је и у нашем граду 14. јуна у оквиру
обележавања јубилеја - деце-

ње новоизграђеног дечјег хемато-онко ло шког одељења
нео пходним медицинским
апаратима, као и подршка
многобројним спортским и
културним манифестацијама.
Свечаности која је овом
при ли ком ор га ни зо ва на у
згради Официрског дома у
Нишу, присуствовали су представници Града Ниша, компаније НИС, као и многобројни носиоци пројеката реализованих у оквиру срадање.
Маријa Халар, директорка Департмана за маркетинг Блока Промет компаније НИС
изразила је задовољство сарадњом и истакла да је:

нија успешне сарадње те компаније и наше локалне заједнице кроз друштвено одговоран програм „Заједници заједно”. До сада су у Панчеву
реализована 132 пројекта који су значајно допринели културном, социјалном и еколошком бољитку Панчева и околине и у ту сврху НИС је за
њихову реализацију издвојио
152 милиона динара.

РЕЗУЛТАТИ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОЛОШКЕ КАМПАЊЕ

Реци не пластичним кесама заувек!
Министарство заштите животне средине 5. јуна покренуло је
масовну еколошку акцију која
има за циљ да се у Србији смањи употреба пластичних кеса.
Два месеца касније Горан Триван, министар у Влади Републике Србије задужен за област
заштите животне средине, састао се прошле недеље с представницима Асоцијације домаћих трговачких малопродајних
ланаца (обједињује 13 трговачких предузећа са преко 570 малопродајних објеката у Србији) која се укључила у ову националну кампању буђења еколошке свести. Том приликом
Министарство је обавестило јавност да је у последња два месеца драстично смањена употреба ове амбалаже, а као основни разлог овом неочекиваном
успеху допринело то што су трговински ланци почели да наплаћују пластичне кесе. Како
наводе, до сада је употреба пластичних врећица смањена за
60 процената и да је реч о веома изненађујућем резултату који је постигнут у кратком временском року.

Вреди истаћи податак да је
пре почетка реализације ове
кампање сваки становник наше земље годишње у просеку
користио 300 пластичних врећица, и процена је да ће ова
еколошка акција допринети да
се до краја године овај резултат преполови.
– Охрабрује одговор пословне
заједнице, трговинских ланаца
и грађана који су се одазвали
акцији и смањили употробу пластичних кеса. Ово је ваома јасан
показатеља да се промена понашања, заменом пластичне кесе
цегером или торбом, можемо
одговорно односити према животној средини и будућим генерацијама – рекао је министар

Триван по окончању састанка с
представницима трговачких ланаца и подсетио јавност да коришћење пластике, која може и
вековима неразграђена да загађује биодиверзитет и угрожава
здравље, није само наш, него и
планетарни проблем. Он је ову
своју тезу поткрепио инфорамцијом да у Пацифику постоји
острво настало од пластичних
кеса и амбалаже које је величине Тексаса и да свака десета риба садржи честице пластике.
Обрад Поповић, директор
Асоцијације домаћих трговачких малопродајних ланаца је
том приликом рекао да се ова
организација, као друштвено одговорна, придружила акцији

препознавши озбиљност последица употребе пластичних кеса
и амбалаже. Он је истакао да је
Асоцијација домаћих трговачких малопродајних ланаца увела је праксу наплаћивања кесе
с циљем да се њихова употреба
смањи испод 40 процената у односу на прошлогодишњу, међутим, за само 15 дана наплате
потражња за овим артиклом је
смањена за 60 процената. Поповић је најавио да ће трговачки ланци од сваке продате кесе
издвајати 20 пара за пројекте у
области екологије, образовања
или здравства у Србији.
Ова кампања, осим што је
мотивисана еколошким доприносом одрживом развоју, представља и део испуњавања строгих европских стандарда у области заштите животне средине.
Република Србија је преузела
обавезу да до 2025 године смањи употребу кеса за девет пута
и у складу стим, Министарство
је наговестило да ће, ако буде
било потребе, држава применити и одређене радикалне административне мере - забрану
њихове употребе.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Губитак свести

Пише:
др Мирослав Тепшић
Ситуације у којима суграђани затичу лице на улици, у
лежећем положају, а које се
не одазива, нису баш тако
ретке. То неодазивање најчешће је последица акутног пијанства и немогућности да се
одржи равнотежа на сопственим ногама. Постоје и други
разлози за губитак свести, те
је опрез увек неопходан. Епилепсија, срчане аритмије, вазовагагалне синкопе, анафилактички шок, наркотици,
повреде, мождани и срчани
удар могу да проузрокују губитак свести, а неки од њих
доводе и до срчаног застоја.
Управо због тога је важно да
знамо разлику између губитка свести и срчаног застоја.
Знање анатомије и пипање
пулса није неопходно да бисмо утврдили присутност срчаног застоја.
Гласно позивање и благо
стезање рамена прво је што
треба да урадимо кад видимо особу која лежи и за коју
имамо утисак да је изгубила
свест. Истовремено је веома
важна процена да ли особа
дише то јест да ли се померају грудни кош и зид стомака.
Провера дисања је од изузетног значаја јер уколико особа
дише то је истовремено и по-

казатељ да има срчану радњу. Положај на леђима може
довести до друге компликације -западање језика у дисајне путеве. Престанак дисања проузрокован опструкцијом дисајног пута, веома
брзо доводи до срчаног застоја. Мера прве помоћи од
непроцењивог значаја је постављање особе без свести у
положај на бок. Пре тога морамо да се уверимо да не постоји евентуална повреда кичме. Бочни положај је неопходан из још једног веома важног разлога, а то је дренажа
пљувачке, крви или повраћеног садржаја што даље од дисајног пута. Дакле утврдили
смо да особа дише и да се не
одазива на наше позиве или
призводи неке неразговетне
звуке. Покушајмо да запазимо евентуални мирис алкохола и неке друге знаке као
што су трагови крви на телу
и одећи, умокравање или тачкасти убоди и подливи на кожи настали употребом интравенских наркотика.
Све је ово важно како бисмо проценили наредне мере прве помоћи и како бисмо пружили диспечеру Хитне медицинске помоћи информацију по којој ће он адекватно да одреагује. Некада
не постоји разумевање за наше захтеве да се процени стање особе која лежи, а из свега наведеног види се колико
су значајне основне мере прве помоћи да би се спасао
нечији живот. Многи лаици
умеју да пруже масажу срца
и вештачко дисање особи са
срчаним застојем. Мере реанимације су од изузетног
значаја да би се сачували витални органи, мозак и срце
до доласка стручне медицинске помоћи.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Процес старења

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Старење коже је неминован
процес, који представља укупну манифестацију свеобухватног старења организма. Сви
старимо различито у зависности од тога колико бринемо о свом здрављу и негујемо се. Старењем се мења
изглед и физиологија коже:
површински слој (епидермис)
по ста је та њи, док сред њи
(дермис) атрофира и мења
структуру. Губи се еластичност коже, капацитет везивања воде се смањује и она
постаје сувља, мења се рељеф
(текстура). Веза између дермиса и епидермиса слаби и
имунитет коже губи на снази. Смањују се и масно ткиво
и продукција себума.
Фактори који утичу на старење коже су унутрашњи и
спољашњи. Деловањем унутрашњих фактора долази до
нормалног хронолошког старења коже, због успоравања
ћелијских функција. Сваке
деценије кожа губи око 6%
своје дебљине. Старење се

убрзава услед смањене активности ендокриних жлезда. Код жена у менопаузи
губитак колагена се дешава
истовремено са смањивањем
гу сти не ко сти ју. Сма ње на
продукција мукополисахарида и протеогликана, који дају гипкост, еластичност и потребну влагу кожи, доводи
до дехидратације и стварања
бора.
Спољашњи фактори имају
доминантан значај у процесу старења коже. Сматра се
да начин живота и окружење у коме се живи утичу на
процес старења. Од спољашњих фактора најштетнији
су сунчева радијација и деловање слободних радикала.
Адекватна заштита од сунца и нега код куће и у салону
гарантују спорије стрење коже и здравији изглед. Трет-

ман број један против стрења и за надокнађивање хијалурона, еластина, витамина,
минерала, олигоелемената и
осталих микроелемената је
инјекциона мезотерапија, али
одличне ефекте дају и кисеоник и многи други биолошки третмани.

Петак, 17. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОВОДОМ СВЕТСКЕ НЕДЕЉЕ ДОЈЕЊА

МАЈЧИНО МЛЕКО – ДРАГОЦЕНИ
ЕЛИКСИР ЖИВОТА
У току је ликовни и
литерарни конкурс за
предшколце и основце
Рок за достављање
радова 21. септембар

жном заводу/институту за јавно здравље, Центру за промоцију здравља, са назнаком „За
конкурс – Светска недеља дојења” најкасније до петка, 21.

сио и промовисао најбољи дечији рад, који ће бити штампан у виду постера током 2019.
године и дистрибуиран у домове здравља.

Сисање доприноси
психомоторном развоју
„Дојење – темељ живота” назив је ликовног и литерарног
конкурса намењеног предшколцима и основцима, који су, поводом Светске недеље дојења
(1-7. август) и Националне недеља промоције дојења (1-7.
октобар), расписали Центар за
промоцију здравља Института
за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут” и Мрежа завода за јавно здравље у
Републици Србији.
Циљ конкурса је да се подстакне здравствено-васпитни рад у
предшколским установама и
основним школама на тему подршке дојењу као најоптималнијем начину исхране новорођенчади и одојчади.
Едукација кроз забаву
По три најбоља ликовна рада у
категорији предшколског узраста и по три најбоља литерарна и ликовна рада у категоријама ученика узраста од 1. до
4. и од 5. до 8. разреда основне
школе, предшколске установе
и школе могу да доставе окру-

Рекло би се да сања маму
септембра. Ликовни радови би
требало да буду урађени на папиру, у формату блока број 5.
Најбољи ликовни и литерарни радови биће изабрани на
нивоу округа, а затим их окружни заводи/институти за јавно
здравље достављају Институту
за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут” до 28.
септембра, како би се прогла-

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ МНРО

Од психологије
до спорта
Интересантна и друштвено веома корисна психолошко-креативна радионица „Лице пријатељства” одржана је у четвртак, 9. августа, у панчевачком
Народном музеју.
Радионицу су водиле Тамара Тодоровић и Татјана Јовић,
стручне сараднице Удружења
за помоћ МНРО. Оне су са
присутнима разговарале о томе како изгледа сусрет између
особа са сметњама у развоју и
оних које такве сметње нема-

Милосављевића.
Удружење за помоћ МНРО
основано је 1975. године и од
тада окупља особе са интелектуалним тешкоћама, њихове
породице, као и све људе добре воље који учествују у интеграцији особа са сметњама у
друштвену заједницу.
– Активности које се спроводе у нашем удружењу су разноврсне: кројачке, ликовне, драмске, спортске и креативне. Одржавају се радионице животних

У „Батуту” истичу да конкурс није наградног карактера
(иако у складу са могућностима могу бити обезбеђене награде на окружном нивоу), већ
се кроз избор и промоцију најбољих дечијих радова подстиче здравствено-васпитни рад
који прати израду радова.
Симболика броја четрдесет
Светска недеља дојења сваке
године се обележава у више од
170 земаља света како би се
повећало знање и свест о знача ју и пред но сти ма до је ња.
Светска алијанса за подршку
дојењу (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) иницирала је ову кампању како би
се интензивирале активности
на заштити, промоцији и подршци дојењу, а сваке године
пажња је усмерена на различите теме од значаја за ову
област.
Званични датум Светске недеље дојења на глобалном ни-

воу је од 1. до 7. августа, али се
државама, организацијама и
институцијама предлаже да за
обележавање и активности поводом Светске недеље дојења
изаберу најприкладније датуме у њиховим земљама. Тако
се у нашој земљи Национална
недеља промоције дојења обележава током 40. седмице у години. Та недеља је изабрана
јер она симболично представља трајање трудноће. Ове године обележиће се у периоду
од 1. до 8. октобра под слоганом „Дојење – темељ живота”.
Економично и здраво
Дојење представља најједноставнији, најздравији и најекономичнији начин да се обезбеди задовољење потреба новорођенчета, одојчета и детета до
друге године за правилном исхраном. И састав и количина
мајчиног млека прилагођени
су узрасту детета и његовим
потребама. Сисањем дете остварује повезаност са мајком и задовољава потребу не само за
храном, већ и за блискошћу,
стимулише развој свих својих
чула, постиже бољи психомоторни развој и развој интелигенције. Дојење је кључни фактор преживљавања, здравља и
благостања одојчади и мајки и
представља витални део одрживог развоја и значајну компоненту глобалне акције окончања поремећаја ухрањености.
Како наглашавају у „Батуту”,
дојење није искључива одговорност жена – заштита, промоција и подршка дојењу део
су колективне друштвене одговорности. Светска здравствена организација и УНИЦЕФ
препоручују да се са дојењем
започне што раније, односно
да први подој буде у року од
једног сата од порођаја, као и
да се бебе у првих шест месеци живота искључиво доје. Ове
организације саветују да се после 24. недеље уз дојење започне са увођењем немлечне
дохране.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Пакетићи
с млевеним месом

ју. Учесници радионице дошли
су до закључка да још увек постоје баријере у међусобном
односу ове две групе људи и
да су предрасуде, страхови и
непријатности и даље врло изражени, те да би на томе требало да поради читава друштвена заједница и сваки појединац у њој.
Овај едукативни скуп реализован је као пратећи садржај
изложбе фотографија „Знате
шта јесмо, али не знамо шта
бисмо могли бити” Чедомира

Страну
припремила
Драгана

Кожан

вештина, као и психолошке и
едукативне радионице за родитеље. Учествујемо на градским
манифестацијама и на различитим инклузивним камповима. Тако су, између осталог, у
августу наши чланови били учесници Кампа осамостаљивања
на Чардаку – истакла је Татјана Јовић.
Чланови друштва ће у предстојећем периоду припремати
нову представу коју је осмислила Александра Ксенија Милосављевић, учествоваће на манифестацији „Сусрет отвореног срца“ у организацији Удружења за
помоћ МНРО Вршац, а припремаће се и за Олимпијаду „Упркос свему – дохвати живот“. То
такмичење ће се одржати крајем септембра у Зрењанину.

Састојци: 700 грама
брашна, 1 кашичица соли, 30 грама свежег
квасца, 1 јаје, око 3 децилитра воде.
За надев: 250 грама
млевеног меса, 1 средња
главица црног лука, со,
бибер, першун, 1 јаје.
Припрема: Размутити
квасац у пола шоље топле воде, додати кашичицу шећера и брашна,
поклопити и оставити да
испуни шољу. Замесити
тесто од брашна, мало
соли,
припремљеног
квасца, једног јајета и млаке воде. Тесто поделити на 10 лоптица и
оставити да одмори 10-15 минута.
У међувремену припремити надев: на мало уља пропржити ситно сецкани црни лук, додати млевено месо и зачине по жељи. Све
динстати 15-так минута, зачинити и на крају додати сецкано першуново лисце. Кад се мало прохлади умешати и једно јаје.
Сваку лоптицу од теста развити у круг, на средину ставити по кашику надева, а ивице теста премазати са мало воде или умућеног
јајета. Преклопити на пола и добро притиснути крајеве, да се не
отворе приликом пржења. Ради сигурности, виљушком још мало
утиснути свуда около.
Спуштати по један пакетић у загрејано уље и пржити кратко с обе
стране док лепо не порумени. Послужити одмах док је јос топло.
Пријатно!
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ДРУШТВО

Петак, 17. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: ФИЛИП РЕШИДОВИЋ, ПРИПРАВНИК АНСАМБЛА „КОЛО”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПЛЕСОМ У ОПАНЦИМА ДО СНОВА

„А ако је то ипак истина”
Марка Левијa

Након тродневне
аудиције примљено
11 кандидата

Највећи сан сваког талентованог
фолклораша у Србији сигурно је
да постане део националног ансамбла „Коло” и да стане раме
уз раме са професионалцима највећег калибра. Ипак, мало ко тај
сан оствари. Јер, да би ушао у
„Коло” мораш бити, из угла обичног смртника гледано – савршен, и то на много начина.
И ове године у „Колу” је одржана аудиција за шестомесечни приправничко-волонтерски
стаж у ансамблу. То је иначе
једини пут којим можете стићи до запослења у овој „институцији”. Кандидати који су примљени, пола године ће радити
са еминентним стручњацима,
који ће им помоћи да савладају репертоар „Кола” и да унапреде вештина и знања. За ове
аудиције увек влада велико интересовање, а конкуренција је
огромна јер се пријављују најбољи међу најбољима.
Ни овог лета није било другачије. На аудицији, која је трајала три дана, од 9. до 11. јула,
појавило се 28 кандидата. Примљено је шест девојака и пет
младића. Један од њих је, наслутили сте већ, деветнаестогодишњи Филип Решидиовић,
играч КУД-а „Абрашевић” из
Панчева.
Велики преокрет
Када смо у марту ове године
објавили репортажу о одласку
„Абрашевића” на вeлики фестивал на Сицилији, нисмо вам
реда ради сугерисали да упамтите Филипово име. Овај момак је једноставно предодређен за успех.
Фи лип жи ви у Цре па ји и
фолклором се бави од пете године, када је, како каже, на наговор сестре заиграо у тамошњем КУД-у „Све ти Са ва”.
Ипак, до пре неколико година
фолклор је доживљавао само
као хоби и прилику да ужива и
забави се.
Када је 2014. године уписао
Економску школу „Паја Маргановић” на смеру за туристичког техничара, постало је тешко уклопити пробе са школским обавезама и свакодневним путовањем на релацији Црепаја – Панчево. И тако је Филип одлучио да пређе у „Абрашевић”. Тек, после другог годишњег концерта, у децембру
2015, донео је важну одлуку.
– После тог концерта више
ништа није било исто. Коначно сам преломио да је фолклор оно чиме заправо желим
да се бавим у животу. Рад у
„Абрашевићу” с кореографом
Гораном Митровићем, прваком ансамбла „Коло”, сарадња
са члановима управе, велика
пријатељства са другим играчима, међу којима бих издвојио Луку Стојнова, свог будућег кума, с којим сам нераздвојан од првог дана, адреналин на сцени, прилика да покажеш своје умеће пред публи-

ФОТО: FACEBOOK/АНСАМБЛ „КОЛО”

Играч „Абрашевића“
осветлао име том
друштву

ПО СТА НИ ТЕ ЧЛАН „АБРА ШЕ ВИ ЋА”
Ако желите да се придружите најстаријем културно-уметничком друштву на нашем поднебљу, онда забележите у календар понедељак, 3. септембар, јер тада у „Абрашевићу“
почиње упис нових чланова.
Моћи ћете да се пријавите током читавог септембра и октобра, сваког радног дана, од 18 сати, у просторијама друштва, на првом спрату Дома омладине. У исто време нове
полазнике ће примати и огранци у Јабуци, Ковину и Опову.
Детаљније информације можете добити путем телефона
060/3051-937 или путем мејла abrasevic013@gmail.com.

претходног дана изазвале су јаку упалу мишића праћену високом температуром.
– Није било теоретске шансе да одустанем. То је био најбитнији дан, требало је да запечатим све до тог тренутка
урађено. Задатак је овог пута
био да представимо соло деоницу по свом избору, а након
тога је следио интервју. Пошто
волим пируете и окрете, одабрао сам нумеру „Го пратиле,
дедо” у којој има простора да
се баш ти елементи представе.
То је иначе прва кореографија
где сам добио соло деоницу у
„Абрашевићу” и вежбам је већ
дуже од две године. Био сам
сигуран да с том тачком нема
грешке. Након интервјуа преостало је да сачекамо неколико дана на резултате. Ипак објављени су већ наредног јутра.
Када ми је кум Лука јавио да је
моје име на листи примљених
на сајту „Кола“, мојој срећи није било краја – препричава Филип неке од најзначајнијих момената у свом животу.
Тек тада му је, каже, допрло
до свести колики је успех постигао.
Кад се коцкице склопе
Од првог радног дана у септембру Филипа чекају обавезе
у „Колу”. Планира да настави
и да игра у „Абрашевићу” оно-

чаробни однос који су Артур
и Лорен развили – он мора да
нађе начин како би је спасао.
Јер, уосталом, једино њена
љубав може спасти њега.

Два читаоца који до среде, 22. августа, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Шта бисте волели да буде ипак истина?”, наградићемо по
једним примерком књиге „А ако је то ипак истина” Марка
Левија. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на
1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 ди-

Филип на аудицији
ком, да осетиш тај проток енергије... све то је помогло да фолклор из хобија прерасте у нешто много веће и да ми постане најважнија ствар на свету –
истиче Филип.
Фокусиран на циљ
Истовремено с том спознајом,
дошли су и велики планови.
– Почео сам даноноћно да размишљам о фолклору. Жеља за
напредовањем и успехом била
је јача него икад. Улазак у „Коло” постао је готово моја опсесија. Три године сам само о томе причао. Увече бих легао да
спавам с осмехом на лицу замишљајући себе на сцени „Кола”.
Често се дешавало и да проведем бесану ноћ играјући у својој
соби и доводећи покрете до савршенства – каже овај уметник.
Након две и по године озбиљних припрема, Филип је напокон дочекао аудицију.
– Првог дана се одржава елиминациони део, који се односи на проверу музикалности и
слуха. То је био веома тежак
дан за мене, јер није лако када
знате да вас један прогрешан
тон може коштати прилике да
уопште стигнете до играчког
дела. Све је било у реду и прошао сам даље. Другог дана следи провера играчких способности. Све време је испред вас
ментор и ви сте дужни да поновите елементе које вам он
задаје. Константно морате да
имате држање као да сте на
сцени и да на најбољи могући
начин покажете став, држање,
осмех, глуму, како играте, како скидате покрете, каква вам
је концентрација, колико се брзо сналазите... Мислим да сам
с пируетама оставио посебан
печат, јер сам успео да их урадим више него сви остали кандидати. Ипак, неке од задатих
корака дуго нисам радио, с некима сам се сусрео по први
пут, али успео сам да их „скинем” и на крају сам био прилично задовољан оним што сам
показао – наставља Филип.
Неочекивани проблеми
Треће јутро донело је неочекиване проблеме. Жестоке вежбе

Шта бисте помислили кад
бисте у свом плакару пронашли жену, која се још и изненади што можете да је видите? Која се појављује и нестаје кад год пожели и тврди да је у дубокој коми на
другом крају града? Да ли
бисте јој поверовали и сами
закорачили у невероватну
авантуру? Јер, шта ако је то
ипак истина?
О томе размишља Артур,
млади архитекта из Сан
Франциска, кад открије Лорен у свом стану.
Артур је једини који може
открити Лоренину тајну, једини ко може да је види, чује
и разговара с њом. Када доктори одлуче да је искључе са
апарата – што би уништило

ма костимима и раду на сцени
и раду иза сцене. У овој ситуацији је то за мене велика предност, јер ћу сада своје знање
само надоградити и усавршити – каже Филип.
По истеку шест месеци полаже се волонтерски испит.
Играчи потом добијају потврду да су завршили приправнички стаж у професионалном
ансамблу, а најбољи међу њима бивају и заспослени у „Колу”. Филип чврсто верује да ће
он бити тај.
Породица пута два
Он додаје да, уз сву своју мотивисаност и таленат, сигурно
не би постигао такав успех без
подршке својих породица.
– Говорим у множини јер
није фраза да смо сви ми у
„Абрашевићу” толико повезани да смо једни другима друга породица. Свима који размишљају о томе да се упишу
на фолклор саветујем да свакако дођу у „Абрашевић”. Научиће много о игри и традицији, дружиће се и путоваће.
Трудићемо се да их подстакнемо да негују праве вредности, да теже ка успеху, да верују у себе. Знање о игри преноси један од најбољих – Горан Митровић, за љубав и нежност ту је наша „мајка”, председница друштва Лела Стој-

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Пљачка века” Јонаса Бонијера
Четири мушкарца и једна жена спремни да ризикују све
да би се домогли богатства.
Наизглед савршен план. Хеликоптер са милионима долара и питања без одговора.
Самија прати историја ситних злочина, али сада је све
то иза њега, јер жели да се
промени због ћеркице. Ипак,
када се један пословни договор неочекивано изјалови,
Сами се пита како ће даље.
Мишел је још као дете побегао од крвавог грађанског рата. Одрастао је у предграђу
Стокхолма, окружен сиромаштвом и криминалом. Покушава да окрене нови лист,
али не може да побегне из
канџи прошлости. Никлас је
увек живео пуним плућима.
Путовао је по свету и трудио
се да буде виђен, да буде један од оних о којима се прича. Зоран је бизнисмен, човек који познаје људе и ко-

јем сви верују. Када је био
млад и амбициозан, маштао
је да се обогати – по сваку
цену. А Александра? Она је
разлог због ког ова четири
мушкарца смишљају сензационалну пљачку трезора у
Стокхолму.

Два читаоца који до среде, 22. августа, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Који је ваш омиљени акциони филм?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Пљачка века” Јонаса Бонијера.
Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Празан мозак, пуно срце

лико колико му то обавезе у
националном ансамблу буду
дозвољавале, а жеља му је да
идуће године упише Институт
за уметничку игру.
– Током праксе у „Колу” имаћемо часове певања и играња,
а предвиђен је и теоретски део,
што ми се посебно допада, јер
да бисте били вансеријски играч
морате добро да познајете и
теорију. Не знам како је у другим друштвима, али ми у „Абрашевићу”, имамо велику срећу
да с нама раде професионалци, који велику пажњу посвећују томе да нас науче и теорији и правилном односу пре-

нов, а за комплетну организацију стара се Мирослав Зубовић. Они су сви удружени са
истом мисијом: да учине да
пре него што постанете добар
играч, најпре будете добар човек – поентира Филип.
Судећи по резултатима које
је овај момак постигао, може
му се веровати на сваку реч.
Ако прича о његовом путу инспирише макар једну особу да
храбро крене ка остварењу својих снова, онда је овај текст испунио своју сврху. И, наравно,
запамтите Филипово име. Тек
ће се за њега чути.
Д. Кожан

У прошлом броју нашег листа питали смо вас кад вам
је срце било пуно љубави.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Срце пуно љубави” Елоизе Џејмс за два наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Срце је пуно љубави када
знаш да ти је породица на
броју, када су сви здрави, када имаш пријатеље, када си
вољен, када волиш живот,
када сунце сија јаче. Једноставно, срце је пуно љубави
када си ти срећан и захвалан на свему што имаш, као
што сам и ја.” 066/2037...
„Када ми је мозак био празан. Откад се он напунио, дозирано пушта љубав у срце.”
064/1792...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање може ли се волети и кад
је срце пуно рана. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Друга љубав мог живота” Викторије Волтерс.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Љубав је panacea (лек што
лечи све бољке), па и рањено срце љубав ће у једном
замаху излечити.” 064/0541...
„Може, тако смо пројектовани: волиш, повреде те,
патиш, опет волиш, опет те
повреде и тако у круг и никад се не опа ме тиш.”
060/6630...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ХРОНИКА
МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАЊЕ
ЗА ВОЈСКУ СРБИЈЕ

Специјалац најбољи
снајпериста
Војници и официри Специјалне бригаде Војске Србије
до сада су учествовали на
бројним такмичењима у нашој земљи и иностранству и
освајали признања чиме су
доказивали да је квалитет
обуке у тој јединици на високом нивоу. То се поновило и ових дана, на Међународним војним играма које
су одржане у Белорусији.
Потпоручник Ђорђе Лапчевић из те јединице освојио је прво место у конку-

сти стрелаца од њих захтевала и добра физичка кондиција. Од учесника се тражило да најре пуцају из једног заклона а онда да се крећу, мењају позиције, и све
време гађају.
Главно-командујући Специјалних снага у белоруској
армији Вадим Денисенко је
после такмичења изјавио за
белоруске медије да је оно
представљало добру прилику свим учесницима за поређење.

Потпоручник Ђорђе Лапчевић
ренцији мешовитих снајперских парова у дисциплини
„снајперски дуел” Успех који је постигао је још значајнији ако се узме обзир да га
је остварио у конкуренцији
дру гих снај пе ри ста из 18
европских армија, да није
пуцао из свог оружја већ из
руске пушке „драгунов”, и да
се такмичио и сарађивао са
колегом из белоруске војске
кога је први пут видео на том
догађају. Због тога је заслужио честитке за признање
које је освојио.
Потпоручник Лапчевић се
показао у добром светлу без
обзира на то што се овом
такмичењу осим прецизно-

–Могли су да се упореде
са конкурентима из других
тимова, и да сагледају какве
су њихове методе у обуци
снајпериста у конкуренцији
са другим армијама–нагласио је он.
Иначе, у Специјалној бригади се придаје велика пажња обуци снајпериста. Они
могу да вежбају из најбољих
и најцењенијих снајперских
пушака на свету као што су
„Сако” и „Барет” које коштају око 15.000 евра! Недавно
су добили и нове оптичке уређаје за осматрање и нишањење што ће им бити велика
олакшица, посебно када дејствују у ноћним условима.

ПОСЛЕ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНИХ

Користити нови назив
насеља „Котеж 2”
Многи у нашем граду не знају да једно од највећих панчевачких насеља „Котеж 2”
од 15. децембра 2016. године
има другачији назив, и да се
зове „Котеж Милорадовић”.
Такву одлуку је на седници која је одржана тог дана
донела Комисија за подизање споменика и одређивање
назива улица и тргова Скупштине града Панчева. Реше-

ње којим је то потврђено је
потписао председник Комисије Немања Ротар.
Да подсетимо, нови назив
„Котежа 2” је одређен у знак
сећања на једну од највећих
и најугледнијих породица у

Панчеву ( Милорадовић) која је пре Другог светског рата
била власник земљишта, вонограда, и некретнина по целом граду, а нарочито на месту где се данас налази насеље „Котеж 2”. Након завршетка Другог светског рата нова
комунистичка власт је прогласила најстарије чланове
породице за народне непријатеље, а сва имовина им је

одузета и национализована.
Многи у нашем граду не
знају за одлуку да се промени назив насеља „Котеж” и
још увек користе његов стари назив, иако тако више не
би требало да буде.

Петак, 17. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НЕМА ВИШЕ ГЕНЕРАЛА ТАСА

ОТИШАО ЈЕ ВЕЛИКИ ВОЈНИК И ЧОВЕК
Био је цењен и
поштован међу
многим Панчевцима
Из многих битака које
је водио изашао је
као победник,
последњу је изгубио
– Када бих могао поново да се
родим опет бих се определио
за војнички позив јер је за мене он најлепши на свету. Волео бих и ако би било могуће
да се врати некадашња Југославија зато што је то била дивна земља, у којој смо сви живели сложно и у миру – казао
је у последњем интервјуу за
„Панчевац” генерал-мајор Енес
Тасо, свима у Панчеву драг, цењен, и добро познати суграђанин. Пристао је да говори за
наш лист када је 8. новембра,
на свечаној седници градске
Скупштине поводом Дана града, одлуком градоначелника
Панчева Саше Павлова проглашен за заслужног грађанина.
Две године касније више га нема. Иако је из многих битака
које је водио изашао као победник последњу је изгубио.
Преминуо је 12. августа, у 72.
години живота.
На питање новинара „Панчевца” због чега је најпоноснији, и шта га највише испуњава,
Тасо је у свом последњем интервјуу одговорио:
– Мислим да се мало зна да
смо ја и војници којима сам
командовао изградили много
путева по Панчеву и Јужном
Банату. Осим тога, командовао сам јединицом од хиљаду
и по војника која је учествовала у гашењу великог пожара у Делиблатској пешчари пре
више година. Драго ми је и
због тога што сам увек добро
сарађивао са свим људима који су били на значајним функцијама у досадашњим локалним властима у Панчеву. Срећан сам и због моја два сина.
Један је приватни зубар, и ради на Тесли, а други је такође
стоматолог, запослен је на ВМА
и потпуковник је по чину. На

Последња фотографија генерала Таса
њега сам пренео љубав према
војничком позиву. Иначе је врло успешан у свом послу, бави
се на уч ним ра дом, и тре ба
ускоро да докторира – додао
је Тасо.
Одговорио је и на питање када му је било најтеже. Рекао је
да је без дилеме то било почетком маја 1992. године, за
време рата који је беснео на
нашим просторима, и борби
које су се водиле у Сарајеву.
Тих дана су паравојне формације под командом Алије
Изетбеговића напале војнике и
официре у колони бивше југословенске армије која се повлачила без оружја, и није угрожавала никог. Тасо је тада тешко
рањен, а осим њега је у тим борбама погинуло, рањено и заробљено много наших војника.
– Њих ми је и дан-данас жао,
и никада нећу да их заборавим. То кажем јер сам се пре
тога са својим официрима увек
трудио да што је могуће више

чувам животе мојих војника.
Волео бих да ако је могуће остане забележено и то да сам се
тада уверио и колико ме поштују у Панчеву. Када су ме
пребацили рањеног на ВМА,
тамошњи лекари су рекли да
је потребно да се за мене да
крв. Моје колеге су организовале ту акцију, и дошао је пун
аутобус из Панчева! Бескрајно
сам захвалан тим дивним људима који су ми тада помогли
као и свим запосленима у Гарнизонској амбуланти у Панчеву и на ВМА – додао јеТасо.
Да ли је после ових речи потребно још нешто написати о
њему? Нека остане запамћено
и да је 1992. године добио Октобарску награду града Панчева. да је рођен 1946. године у
Пријепољу, и да је завршио све
могуће војне школе.
У биографији генерала Таса
је немогуће изоставити и то да
је током војничке каријере прошао све дужности, почевши од

командира вода, па до команданта 51. Механизоване бригаде, јединице која је била стационирана у касарни „Стевица
Јовановић”. Када је 90-тих година почео рат у Хрватској упућен је на тај фронт. Остаће запамћено да је био једини официр ЈНА о коме су с поштовањем говорили хрватски официри.
Након хрватског ратишта прекомандован је у Сарајево, у команду тамошње Војне области
ЈНА. Годину дана касније, 1992.
године тешко је рањен у масакру муслиманских паравојних
формација у Добровољачкој улици. Иако је тада остао у животу, због тешких повреда које је
задобио је пензионисан. И поред тога што је годинама после
тога неколико пута недељно
ишао на дијализу никада га нису напуштали духовна снага,
упорност и позитивна енергија.
Зато је још теже помирити се с
тим да га више нема.

САОПШТЕЊЕ МУП-а СРБИЈЕ

Полицајцима се неће смањивати плате
Милосав Миличковић, државни секретар Министарства унутрашњих послова Србије, демантовао је најаву Полицијског синдиката Србије да ће
полицајцима и другим запосленима у МУП-у бити смањене плате. У саопштењу које је
објавило Министарство унутрашњих послова Србије он је
ис та као да су та кве тврд ње
ПСС-а неистините.
„На бројне неистине Полицијског синдиката Србије, које су изрекли претходних година, нисам желео да реагујем, јер су и полицијски службеници и грађани Србије схватили да њихова саопштења нису базирана на тачним чињеницама.Међутим, након последњих неистина ПСС-а да ће
полицајцима и другима који
су запослени у Министарству
унутрашњих послова бити смањене плате јер је то препоручио Фискални савет принуђен
сам да реагујем, јер је циљ ових
неистина да се изазове узнеми ре ње ме ђу за по сле ни ма.
Предлог Фискалног савета не
само да није обавезујући за
Владу Србије, већ неће бити
ни прихваћен. Као и претходних година плате у Министарству унутрашњих послова ће
наставити да се повећавају и
то не само у овој, већ и наредној години”–пише у саопштењу МУП-а.

Ту се може прочитати и да
је више него јасно да су председник Србије и Влада својим
огромним залагањем обезбедили економски напредак државе, захваљујући чему су у
претходном периоду повећане
плате не само полицајаца и
припадника безбедносних служби, већ и лекара, медицинских сестара, просветних радника, и многих других запослених у јавном сектору. Додаје се и да ће се захваљујући
одговорној економској политици коју воде председник и

Влада Србије тај тренд наставити.
„Међутим, у саопштењу ПСС
не видим ништа друго сем још
једно политичко обраћање и
покушај да се, ширењем неистина, запослени у МУП-у заплаше. Али ако већ не желе да
имају искључиво синдикалне
активности и да се искрено боре за права полицајаца и унапређење њиховог положаја, онда треба да се региструју као
политичка странка и да на изборима провере колику подршку грађана имају”-пише та-

кође у саопштењу државног секретара МУП-а.
Полицијски синдикат Србије је у свом саопштењу између
осталог навео да је најава да
ће запосленима у МУП-у бити
смањене плате довољан разлог
за протест запослених у полицији јер се нико други неће борити осим њих.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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У ТОКУ ЛЕТЊЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ У ДОЛОВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

СТУДЕНТИ КРОЗ ЗАБАВУ
ПОДУЧАВАЈУ МАЛИШАНЕ
Од едукације о здрављу
до полигона знања
Већ дужи низ година доловачки Дом културе приређује летње едукативне радионице за
децу основношколског узраста.
Њих воде студенткиње у оквиру летње праксе, које организује Град Панчево, а свака се
бави стручним профилом за
који се образује.
Тако је Милана Станковић
са Високе здравствене школе у
Београду, водила радионице на
тему „Здравље”. Деца су кроз
та предавања стекла и обновила знања у вези са исправном
исхраном и хигијеном и креирала табле са порукама које
указују на правилан и одговоран однос према сопственом
здрављу. Све урађено приказано је у оквиру маскенбала у
среду 26. јула, у дискотеци Дома културе, а у наставку вечери малишани су играли уз музику на сеоском тргу.
С друге стране је Драгана Ристић, студент Филозофског факултета у Новом Саду (филолошки смер, група за Српски језик и књижевност), своје радионице конципирала као разговор

са децом о пријатељству и о природи. Продукт тих активности
су цртежи са цитатима о пријатељству и дрвене табле са порукама о природи у комбинацији
са цртежима. Оне су коришћене на манифестацији „У смирај
дана”, које су учесници у поменутом догађају видели док се
крећу стазом предвиђеном за
пешачење кроз Пешчару.
Ова студенткиња се и ове године борила за буђење и неговање дечје љубави према српском
језику и књижевности. Тим по-

водом одржала је и радионицу
на отвореном у оквиру које је организован бициклистички полигон у комбинацији са квизом знања из српског језика. Њен сарадник био је Дејан Радивојев, докторанд на Факултету техничких
наука на смеру Саобраћај.
Поред препрека као што су
чуњеви, даске и слично, ученици су морали да успешно савладају и питања из граматике, правописа и књижевности.
И уколико су дали нетачан одговор, морали су да се врате на

старт. Ђацима је ово представљало нешто ново и занимљиво, а главна сврха овакве синтезе забаве и учења било је да
деца схвате колико је важно
по зна ва ње срп ског је зи ка и
књижевности, као и да свако
незнање може да их кочи на
даљем путу у друштвеном и
јавном животу, баш као што их
је кочило и на полигону.
Све ово може бити одлична смерница и за друге, па би и домови
културе у преосталим местима могли да примене исту праксу.

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ СПОРТСКИ ДОГАЂАЈ У СТАРЧЕВУ

Четири деценије рагбија
Девети Међународни рагби
турнир у Старчево одржан је у
недељу, 5. августа, на локалном стадиону, чиме је обележено четири деценије јурења
за јајастом лоптом у највећем
панчевачком насељном месту.
Досад најмасовније окупљање
поклоника тог спорта увеличали су гости из Босне и Херцеговине, Италије, Норвешке
и Немачке, као и генерални
секретар Европске ветеранске
рагби асоцијације (ЕВРА) Марко Протега.
Догађај су отвориле две екипе домаћег „Борца” – заједнички тим пионира и петлића надметао се с ветеранима који су
те 1978. године чинили први
састав старчевачког клуба. Иако је искуство било на страни
„седих глава”, победу је однела екипа дечака и девојчица
уз упадљиву обилату помоћ ветерана. Укупно је одиграно седам утакмица, а многобројна
публика уживала је у атрактивним потезима.
По завршетку спортског дела манифестације приређено
је и „треће полувреме”, на којем је 150 учесника уживало у

вишечасовном дружењу и евоцирању успомена из старих,
добрих времена.
Том згодом председник РК-а
„Борац” Радивоје Тасковић уручио је захвалнице и пехаре
свим учесницима турнира, као
и представницима Рагби савеза Србије и Војводине и Спортског савеза Панчева. Највеће
овације и признања су добили
чланови „Борца” из 1978 године. Генерални секретар РСС-а
Стеван Илијашевић уручио је
посебно признање старчевачком клубу за 40 година рада и
развијања рагби спорта.

Аца Костић, координатор ове
манифестације у име екипе ветерана „Борца”, навео је да је
успешно организованим догађајем подигнута лествица на
виши када је реч о приређивању оваквих манифестација. С
тиме се сложио и Игор Томашић, тренер пионира домаћег
клуба, који је констатовао да
је прослава великог јубилеја
била величанствена.
Марко Протега, генерални
секретар ЕВРА, који је дошао
из Немачке специјално за овај
турнир, није крио своје одушевљење.

– На простору бивше Југославије ово је дефинитивно највећи догађај у нашем спорту.
Било је право задовољство гледати утакмице и видети старе
пријатеље. Потрудићу се да ова
ма ни фе ста ци ја по ста не део
ЕВРА породице, а даћу све од
себе да на десетом јубиларном
турниру буде присутно 16 екипа из целе Европе, као и да
манифестација траје два дана
– навео је Протега.
Председник РК-а „Вукови” из
Зенице – Андрија Петровић надовезао се похвалама организаторима изузетног догађаја.
– Пресрећан сам што сам
део ове велике рагби фамилије која се сваким даном шири.
Домаћини из Старчева потрудили су се да нам изађу у сусрет у сваком погледу и неизмерно им хвала на томе. Притом су нам поставили домаћи
задатак за сусрете које ми планирамо да организујемо – истако је Петровић.
Ветерани „Борца” следеће
окупљање имају за „Грожђебал” у Вршцу, а до краја године предвиђено је и учешће на
турниру у Београду.

КРЕАТИВНЕ БРЕСТОВЧАНКЕ ОБРАДОВАЛЕ МАЛИШАНЕ

Деца обожавају игрице у парку
Да се с мало (или, готово нимало) новца може урадити много, доказају релативно ретки,
али веома упечатљиви примери. У таквим случајевима неопходно је уложити много труда, воље, жеље и резултат је
неминован.
Управо је тако нешто пре неколико дана виђено у Брестовцу, када су две креативне особе одлучиле да изнененаде тамошње малишане.
Реч је о директоркама Дома
културе и ЈКП-а „Комбрест” –
Невенки Ђурић и Татјани Цветковић, које су по вокацији предодређене управо за рад с децом – прва је по струци андрагог, а друга – професор руског
језика.
– Гледајући децу у парку
уочили смо да је тамошње

игралиште пребукирано, па
смо размишљале како да то
стање ствари поправимо. Најпре смо хтеле да поставимо
тартан или дрвене пењалице,

али због пословичног недостатка новца морали смо да
нађемо неку јефтинију варијанту. Стога смо дошле на идеју, да на оближњој стази фар-

бама за бетон исцртамо седам
игрица којима се код малишана развијају психомоторичке способности. „Комбрест”
нам је убрзо обезбедио материјал, па смо у наредна три
дана кренуле у акцију. Убрзо
нам се прикључила секретарица Месне заједнице Мира
Јовановић, а и многа радознала деца показала су жељу да
мало бојадишу – навела је Невенка Ђурић.
И тако су у брестовачком
парку никле „школице”, „гусенице с бројевима”, „стопала”,
„мице”, па деца могу да науче
боје, бројеве и развијају моторику целог тела. А да је то био
пун погодак, показало се већ
првих вечери, када је много
њих уживало у благодетима
игре.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Отварање понуда за извођење радова на поњавичком мосту одложено за 21. август, због допуне конкурсне документације. Уређивани су улази у
село од фудбалског игралишта према граду, а ускоро ће
почети израда три стазе на
новој парцели на гробљу.
Банатско Ново Село: Новоизграђена капела спојена је на
сеоски водовод. У току су радови на уређењу фасаде и крова Дома културе, а следи дворишни део у којем ће бити
осликан велики мурал, за шта
ће бити расписан конкурс.
Иза споменика у центру постављена је теретана на отвореном, а недалеко одатле су
дечје игралиште и терен за
мали фудбал и све је покривено расветом. Фолклорни ансамбл и оркестар ускоро почињу с радом.
Долово: У току су летње радионице Дома културе, које
воде студенти. КУД „Банатски вез” гостовао је у месту
Мајур код Јагодине. Актив
младих организовао је неколико журки, а приређене су
и „журкице” за најмлађе.
Глогоњ: Поводом сеоске славе Кирвај у уторак, 14. августа, у Дому културе наступио
је бенд „Период”, а сутрадан
је КУД „Веселија” приредила
игранку у порти Румунске
православне цркве.
Иваново: Поводом сеоске славе Кирвај у среду, 15. августа, испред Дома културе организован је концерт фолкора, а потом је у просторијама

поменуте установе отворен једанаести Салон уметничке
фотографије.
Јабука: Месна заједница, у сарадњи са ЈКП-ом „Вод-ком”,
ради на уређењу тамишких

излетишта „скела” и „песак”.
Фудбалски клуб недавно је
променио руководство.
Качарево: Триатлон клуб „Патрик” из Панчева уприличио
је спортски дан у недељу, 12.
августа, на СРЦ-у „Језеро”. Рукометашице ће учествовати
наредне недеље на Спортским
играма младих у Сплиту.
Омољица: „Породични дани”
почели су у среду, 8. августа, и
трајаће све до и сеоске славе
Преображење. Од престалих
програма издвајају се наступи
певача народне музике Гордане Лазаревић и Радише Урошевића у суботу, 18. августа, од
20.30 на платоу у центру села,
док је на истом месту сутрадан
на програму фолклорашки концерт КУД-а „Жисел”.
Старчево: Након двадесетак
дана разноврсних програма,
двадесет трећи „Дани дружења” окончани су у недељу, 12.
августа, десетом јубиларном
манифестацијом „Екс-Ју рок
фест”, када су, поред осталих, наступили „Кербер” и
Влада Џет и „Тунел”.

АТРАКТИВАН ДОГАЂАЈ У КАЧАРЕВУ

Триатлон на језеру

На Међународни дан младих
у недељу, 12. августа, Спортско-рекреативни центар „Језеро” надомак Качарева био
је оаза спортског умећа и тимског духа. Тог дана, у организацији панчевачког Триатлон
клуба „Патрик”, одржан је
други Фестивал спорта са такмичењима у крос-дуатлону и
крос-триатлону за микс штафете, када је наступило преко педесет спортиста из целе
Србије.
На прелепој и атрактивној
локацији поменутог језера
препуној зеленила, у главној
трци дана, на дистанци од
три километара трчања, 12
километара на бициклу и још
два километара трчања, победу је однео фантастични
Страхиња Тракић из Крагујевца, испред суграђанина и
прошлогодишњег шампиона
Вељка Максимовића, као и
јуниора Николе Медана из
Београда.

Ана Станојевић из Пожаревца била је најбржа дама
на истој дистанци, а иза ње у
циљ су ушле јуниорка Анђелка Божић из Панчева и још
једна Пожаревљанка – Бранка Јерков.
Леп угођај за све присутне
приредили су и триатлонци
у млађим категоријама, који
су пливали, возили бицикл и
трчали. Вреди истаћи да је
међу јуниорима друго место
заузео Ђорђе Рацић из панчевачког клуба.
Овај фестивал спорта био
је уједно и трећа трка у низу
у оквиру Крос серије чије финале је планирано за 20. октобар на београдском Кошутњаку.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 16. август, 21 сат, плато Културног центра: концерт
састава „Земља грува”.
Петак, 17. август, 21 сат, плато Културног центра: вече салсе.
Субота, 18. август, 21 сат, плато Културног центра: танго ансамбл „Libercuatro”.

Представе
Субота, 18. август, 20 сати, двориште Народног музеја: представа „Лујза Мишић”.

Тематски програм
Среда, 22. август,19.30, Градска библиотека: промоција романа „Одустајање” Јелене Ленголд.

Изложбе
Петак, 17. август, 20 сати, Народни музеј: отварање изложбе
„Светозар Глигорић – витез нашег доба”.

МОЈ

избор МОЈ

Шта се то догодило,
госпођо Симон?
Александра Ксенија
Милосављевић, дипл.
конзерватор-рестауратор
ФИЛМ: Веома је тешко, за
озбиљног љубитеља филмске
уметности да изабере и препоручи некоме добар филмски наслов. Ипак, ако размишљам о омиљеним жанровима, ту бих се одлучила
за два контраста: драму и комедију. Енглески режисер и
оскаровац Дени Бојл и његов ирски колега, Конор Мекфирсен су моји фаворити и
са чврстим уверењем их препоручујем свима. Бојлов мање познати филм „Милиони” из 2004. и Мекфирсонов
филм под називом „Глумци”
из 2003. представљају оно
најбоље што британска комедија може да нам понуди:
фантастичне глумце, добродушне и бескрајно симпатичне ликове у савршено написаним сценаријима у којима, гле чуда, нема псовки
или непримерене вулгарности. Такав исти је и оскаровац Роберто Бенини, велики
италијански геније, који се
кроз више својих филмова,
диви и велича основне људске особине као што су доброта и пожртвованост („Живот је леп” 1997. и „Тигар и
снег” 2005.). Његов филм
„Пинокио“ (2002.) бих препоручила свој деци али и одраслима не само због врхунске музике, прелепе сценографије и свих осталих елемената које чине један филм,
већ првенствено због јасно
дефинисане разлике између
добрих и лоших ликова. Ово
због тога, што се у задњих
неколико деценија, све више појављују многи (углавном анимирани) филмови за
децу где се на злокобан начин релативизују морална
начела и малишанима се нуде филмски „јунаци” који,
кроз осмех, лажу, убијају,
отимају, баве се враџбинама
и на перфидан начин нуде
идеју да и лоше може бити
добро.
Што се тиче драме, свима
би препоручила да погледају „Вавилон” (2006.) и „Повратник” (2015.) мексичког
режисера и оскаровца Алехан дра Иња ри туа, као и
филмску трилогију прославље ног пољ ског ре жи се ра
Кшиштофа Кишловског „Три
бо је: Пла ва (1993.) Бе ла
(1994.) и Црвена (1994.)”.

Сви ови филмови на сличан
начин говоре о судбинама
појединаца и њихових дела,
са посебним освртом на етичке и мо рал не по сле ди це
истих. Ове драме је понекад
тешко гледати, јер како каже грчки филозоф Аристотел: „Основна улога трагедије је катарза” а то значи
да ови филмови код гледалаца изазивају велико сажаљење, нелагоду а понекад и
жалост. Биће да је то и основни циљ ових аутора, да кроз
трагедију продубљују моралне особине код гледалаца,
подстичу њихова осећања и
нуде им могућност катарзе
од но сно про чи шће ња по
угледу на приказане филмске јунаке.
Што се тиче документараца, за гледаоце са аналитичким духом и јаким стомаком, препоручујем „Слушај
ме Марлон” о Марлону Бранду, и „Шта се то догодило,
госпођо Симон?” о Нини Симон. Оба су снимљена 2015.
године. Укратко, кроз ова два
филма видимо њихов скоро
идентичан животни трагизам: проблематично детињство, таленат, жељу, енергију, страст, славу, кошмарне
брач не при че, нар ко ти ке,
необузданост, покушај грађанског активизма, незадовољство, болест, и на крају
болна и нерешива запитаност: Да ли је све морало бити тако?
За крај, опет и опет се враћам домаћем аутору, режисеру и православном публицисти, оцу Ненаду Илићу, и
ње го вим до ку мен тар ци ма
„Ава Јустин” и „Свети Владика Николај”. Ови филмови ће вас препородити и одушевити. Даће вам наду и показати путоказ. Промениће
вас.

Петак, 17. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ

ЧЕТИРИ ВЕЛИКАНА КОВАЧИЧКЕ НАИВЕ
Представљено око
тридесет радова
Капитална дела
Мартина Јонаша,
Јана Хусарика, Јана
Књазовица и Зузане
Халупове
У галерији Историјског архива
у Панчеву у уторак, 14. августа
отворена је изложба посвећена највећим именима ковачичке наивне уметности коју је организовало удружење „Наива
Арт Култ”.
Ова организација броји око
педесет сликара који излажу у
просторијама удружења, а у
сталној поставци имају око двеста слика.
– Изложба је конципирана
тако да обухвата најзначајније
представнике ковачичке наиве Мартина Јонаша, Јана Хусарика, Јана Књазовица и Зузане Халупове. Збирку чине
слике које до сада нису виделе
светлост дана већ су се налазиле у приватним колекцијама. Одабрани су радови који
представљају капитална дела
четири значајна аутора. Изложба је спомен на њих, али и
начин да покажемо младим
уметницима како се у врх свет-

ске наиве долази само оригиналношћу и упорношћу – рекао је Бошко Недељков, председник Удружења „Наива Арт
Култ”.
Историчарка уметности Јармила Ћендић је првенствено
истакла да је за зачетак и развој наивне уметности у Ковачици веома заслужан Панчевац Стојан Трумић, академски сликар. Она је испричала
причу како је 1952. године на
првој изложби наивних сли-

кара, која је била организована поводом обележавања
сто педесет година доласка
Словака у Ковачицу, Стојан
Трумић скренуо пажњу сликарима да би требало да почну да сликају оригинална дела, а не да се баве репродукцијом. Истакла да је су једни
од оних који су у ту причу
поверовали и аутори чија су
дела тренутно изложена у Архиву.
„Иако је код свих основна
стилска и тематска одредница
везана за народни обичај, село и банатску равницу, сваки
од сликара је пронашао оригинално сликарско писмо и
препознатљив је по свом рукопису. На тај начин препознајемо рукопис Мартина Јонаша са хипертофираним екстремитетима, Зузанину насмејану децу, жедне обронке Падине Јана Хусарика и светле
ноћи Јана Књазовица. Свако
од њих има своју ликовну формулу и свако од њих заузима

место на палети наивних уметника у свету. Њихова дела спадају међу највеће драгуље наивног стваралаштва”, написала је Јармила Ћендић у предговору каталога.
Изложба је до сада била представљена у Новом Саду у Заводу за културу војвођанских Словака, а након панчевачке премијере биће пресељена у Ковачицу у галеријски простор
удружења „Наива Арт Култ”.
Како је Бошко Недељков најавио с овим значајним делима
гостоваће на манифестацији
„Смедеревска јесен”, а у плану
су и нове изложбе у Бечеју и
Новом Саду.
Удружење „Наива Арт Култ”
ради на очувању и развоју културе, уметности и мултикултуралности с посебним акцентом
на наивном сликарству. Организатори су Међународне ликовне колоније „НАК”, ликовних радионица, школе сликања и изложба младих и прослављених аутора.

ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА ВОЈИСЛАВЕ ЧИТАКОВИЋ ВРЦЕЉ

Скулптуре које говоре
У уторак, 14. августа у Галерији савремене уметности отворена је изложба Војиславе Читаковић Врцељ под називом
„Скулптуре које говоре”.
Изложбу чине радови инспирисани поп културом који су
настали у последњих пар месеци. То су бисте девојака у
стрип маниру и скулптуре лего суперхероја.
– Назив изложбе је везан за
њен садржај. Скулптуре су наративне, пуне детаља и имају пратећи текст. Оне говоре о материјалним вредностима, инстант забави и егоизму данашњег времена. С друге стране имају хуману поруку, да људи треба да се
окрену једни другима – рекла је
Војислава Читаковић Врцељ.

На из ло жби је го во ри ла и
те о ре ти чар ка и исто ри чар -

ка умет но сти Мир ја на Ба јић.

Војислава Врцељ је дипломирала на Факултету примење них умет но сти и ди зај на
2003. на одсеку за керамику.
Излагала је на значајним интернационалним изложбама
као што су „The 8th Иnternational Ceramics Competition
MИNO” у Јапану, „The First Taiwan Ceramics Biennale 2004”
на Тајвану, „The 2nd World Ceramics Biennale 2003”, „Korea
Иnternational Competition” у
Кореји. Њени радови налазе се
у колекцијама Музеја примењене уметности у Београду,
„Powerhouse Museum Sydney”
у Аустралији и „Taipei County
Yingge Ceramics Museum” на
Тајвану. Члан је уметничког
удружења УЛУПУДС.

ПРОМОЦИЈА РОМАНА МИРЈАНЕ МИТРОВИЋ

Хелена или о немиру
У среду, 8. августа у читаоници
Градске библиотеке одржана је
промоција романа „Хелена или
о немиру” Мирјане Митровић.
То је први роман на српском о
мајци Константина Великог,
Светој царици Хелени.
Роман о Светој августи Хелени, некадашњој крчмарици,
заправо је прича о судбини жене и мајке кад је Римско царство било на измаку а хришћанство стицало право грађанства, прича о власти, о улизицама и јеретицима, отпад-

Страну припремила

Мирјана
Марић

ницима од старе вере и првим
хришћанским заједницама на
тлу Балкана. Вођена љубавним
заветом, она стиже у Наис, мали град у дубокој провинцији,
где ће се родити њен син Константин, у детињству звани Ве-

лики Нос, касније прослављени владар великог Римског царства. Између силовитих нарави мужа и сина Хелена тражи
начин да помири своју независну природу са захтевима
породице, али кад се та зајед-

ница после двадесет година
распадне, она се суочава са самоћом и патњом, нужношћу
да иде даље и потребом да поново воли. На планини у близини града Сингидунума Хелена открива моћ нежности и
налази веру у „Богу безизлазних ситуација“…
Ауторка је на промоцији говорила на који начин је долазила до грађе која јој је била неопходна за роман, како је фикцијом повезивала историјске чињенице, као и њеним личним
утисцима о главним ликовима
и њиховим животним причама.
Роман уметнички уверљиво
и ненаметљиво реконструише
једно далеко доба чије нити
допиру до наших простора и
нашег времена.

Петак, 17. август 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

МБВ 1, 2006, 12.6, бензин,
власник, фул опрема.
069/504-55-93.

КАМИОН турбо зета, у возном стању, 1991, истекла
регистрација. 064/142-4293. (СМС)

ПРОДАЈЕМ пежо 407,
2008. годиште, 1.6 ХДИ.
061/637-71-77. (264725)

ПРОДАЈЕМ рено 4 ГТЛ, у
вознoм стању, гас, бензин.
065/371-09-49. (264540)

ФИЈАТ пунто, 1.200 цм, 80
КС, 2001, регистрован до
2019. 1.200. 062/755-904.
(264717)

АЛФА 147, црна, одлична,
2005. годиште, 2.200 евра.
061/613-98-57. (264832)
АУТО-КЛИМЕ за све типове возила сервисирамо и
пунимо гасом. Пуњење са
заменом уља и УВ бојом
2.500 динара. „Фриготехник”, 361-361, 064/122-6805. (264515)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2009,
петора врата, атестиран
плин, 127.000 км. 064/58750-24. (264871)

ГОЛФ 3, 1.9 дизел, серво
волан, доброг стања, регистрован, 600 евра.
064/243-84-52. (264802)
МАЗДА 5, 2.0 дизел, 2008.
годиште, седам седишта,
клима, регистрован.
061/140-24-85. (264805)
ВИАНО мерцедес, путнички комби, 2006. годиште
продајем. 061/200-73-09.
Тел/viber. (264805)
КВАД 220 ццм, goes, има

ОГЛАСИ

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (260599)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(264693)

маску, секиру. 060/359-5439 (СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76 (263528)

љевине Југославије, челична конструкција. Потребна
рестаурација. 064/407-1822. (264771)
ПРОДАЈЕМ полован намештај из увоза, кухиње,
фрижидери, комоде и
остало. 335-930, 064/36657-87. (264785)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до 1.800 евра.
063/1565-83-75. (264693)

КАЗАН за печење ракије
издајем. Дуле. 064/163-5885. (263558)

КУПУЈЕМ аутомобиле лу
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 064230-52-21,
063/892-08-25. (264720)

РАСПРОДАЈА новог намештаја, столови, столице,
кревети, кукхиње. Стара
„Утва”, 060/600-14.-52.
264790)

ПРОДАЈЕМ стару грађу.
064/370-79-47. (264518)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2,3, 4 и 6 кв, достава, монтажа, гаранција.
335-930, 064/366-57-87.
(264785)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(264693)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до 1.800 евра.
063/1565-83-75. (264693)
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МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(263528)
СТАРА цигла, велики формат, бибер цреп, стара сува грађа. 063/771-55-44.
(264249)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење на
дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (264270)
ПРОДАЈЕМ кауч, 5.000, и
баштенску љуљашку – тросед. Тел. 332-527. (264553)
ПРОДАЈЕМ кактус алое вера и нов решо на струју.
013/332-187. (264556)
ПРОДАЈЕМ два половна
спортска десетобрзинца и
дечји трицикл. 064/051-3307. (264561)
СВИЊЕ за клање продајем.
Тел. 063/311-277. (264828)
ПРОДАЈЕМ фрижидер мали, веш-машину, половне
делове, може ваша неисправна, уз доплату 346790, 064/129-73-60.
(2648259

ПРОДАЈЕМ две фотеље на
развлачење мојца, два дечја бицикла capriolo 24 и 15
инча, дечја колица peg perego и столицу за храњење.
064/959-42-85. (264623)
ШИВАЋА машина, магацинска колица, грађевинска колица, лустер, сандук
за постељину, сточиће. Тел.
013/347-130. (264610)
ПРОДАЈЕМ МЕЊАМ велики бојлер, писаћи сто, дечја колица, форд сијера.
060143-62-10. (264636)
КОМБИНОВАНА столарска машина, ширина хоблања 220 мм, дебљина сечења 350 мм, снага 2,2 wтрофазна, 650 евра, мало
коришћена. 063/844-81-97.
(264676
ПРОДАЈЕМ плакар, писаћи

ПРОДАЈЕМ одичну стару
грађу, стару циглу, цреп,
даске и летве. 064/668-9786. (2648899

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
полован намештај и белу
технику. 061/61/30-36.
(264558)

МАЗДА МХ3 16, 16 В, нерегистрован, 1991. годиште, 500 евра, власник.
063/848-62-45, 065/65958-01. (264877)
РЕНО МОДУС 15, ДЦИ, регистрован до јуна 2019,
клима, електроподизачи,
2005. годиште. 066/903-2875. (264872)
РЕНО меган 2007, 1.5 дизел, 106 кс, 6 брзина, 2/3
врата, одржаван, 3.250
евра, власник. 064/246-0571. (264747)
ПОЛО 1.4, 2000. годиште,
1.390, 44, безоловни, регистрован. 063/783-48-34.
(264775)
ОПЕЛ вектра Б, 2000. годиште, караван, плин атест,
власник. 064/913-72-24.
(264649)
ПРОДАЈЕМ опел корса 1.4,
66.000 км, бензин, први
власник. 063/354-221.

рикверц. 061/200-73-09.
Тел/viber. (264805)
СКУТЕР МП3, пијађо,
2012, као нов, продајем.
061/200-73-09. Тел/viber.
(264805)
СМАРТ кабрио, дизел 800,
2002. годиште, регистрован. 061/200-73-09.
Тел/viber. (264805)
ПЕЖО 307, 2005. годиште.
063/368-255. (264813)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.
(260599)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 1.000
евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (264720)

ка М”, 063/744-28-66.
(4777)

КУПУЈЕМО гвожђе, обојене
метале, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре и
остали отпад. 061/206-2624. (264727)

КУЋА, стан, комплетно реновирана, 7. јула, договор.
064/424-71-26. (263786)

КУПУЈЕМО алуминијум,
гвожђе, веш-машине,
замрзиваче, фрижидере,
телевизоре, купујемо све
остао. 061/322-04-94.
(264727)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине замрзиваче,
телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (264727)
КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, бижутерију,
фигуре, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930,
335-974. (264785)

сто, трпезаријски сто, ТА
пећ, 4.5 кв. Тел. 064/48350-90. (264684)

ГАРАЖУ дуплу издајем испод зграде, струја, грејање
гратис, Тесла. 061/225-1643. (264905)
ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу 2, на углу
код Пиваре. 063/354-221.
(264631)

АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидер, замрзивач и половни
делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (264833)

ПРОДАЈЕМ круњач, прекрупара, тестеру штил
М5250, перумат 110 бара.
061/644-62-07, 013/631291. (2647679

СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, даљинских. „Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463, 063/877-38-21.

ПРОДАЈЕМ пијанино lauberger&gloss са грбом кра-

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ бушилицу брусилицу, апарат за варење,

КУЋА, стара Миса, 7 ара +
55 квм + 45 квм. 064/66887-78. (263917)
КУЋА на продају, Омољица. Тел. 617-331, усељива
одмах. (263435)
КУЋА, Тесла, две јединице,
три улаза, 3.8 ари, 170 квм,
ЦГ, укњижена. 063/743-0371. (263812)
ПРОДАЈЕМ 81,25 ари градског грађевинског земљишта у северној зони
(9638/2 и 9638/3) на малом Наделу (Надина кривина). 063/258-986.
(264145)

ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30 ари,
дозвољена градња, Братства јединства, други просек. 366-234. (264302)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
најбоље плаћам. Долазим.
062/150-68-54. (264915)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову, 29. новембра бр. 80.
062/415-359. (262567)

КУЋЕ ЗЕМЉИШТА

НА ПРОДАЈУ седам ланаца
земље, Јабучки атар. Тел.
063/789-58-20, Влада.
(264830)

ПОНУДА

60. (264718)
ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу, 1.980. црева за заливање. 013/251-85-55,
064/330-90-65. (264719)

ПРОДАЈЕМ пчеле са кошницама. 064/163-01-41.
(264753)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, и све врсте видео касета квалиттно преснимавам
на ДВД. 343-563, 063/288278. (264587)

ПРОДАЈЕМ кућу са окућницом, легализовано, Глогоњ, Ослобођења 116. Тел.
063/886-85-48. (263785)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 квм,
подрум, гаража, шупа
(огрев), 3 ара. 064/407-7377, 063/850-97-19. (и)

ПРОДАЈЕМ пилиће, живе и
уређене, кућна достава за
више од пет комада.
061/280-20-35. (264911)

ФРИЖИДЕР 280 л, веш-машина горење, канди, судомашина, двосед, тросед,
гроф лежај, компјутерски
сто са столицом, кухињски
радни висећи, плакар с ципеларником, разно. Тел.
063/861-82-66. (264754)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица-кућа, 200 м од центра, легализовано.
061/206-30-46. (263617)

ПРОДАЈЕМ легализовану
кућу на Кудељарцу, на 9
ари плаца. 064/040-82-72.
(264307)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, луле, мешачи. 331-586, 063/805-74-

ПРОДАЈЕМ котао на плин,
нафту и пелет, радијатор
Зрењанин. 062/885-41-07.
(264824)

ГАРАЖЕ

КУЋА, Горњи град, приземна, 3,2 ара, 47 + 32,
24.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (4777)

063/199-60-36, 064/48114-77. (264567)

ПРАСИЋИ, балирана детелина, на продају. Мића.
064/303-28-68. (264911)

НА ПРОДАЈУ фрижидери,
већи, веш-машина, француски лежај, сто и столице,
кухиња, судопере, кревети
дечји, кревети на спрат,
комода, ТА пећ, намештај
Бошњачки, столови за кафиће, душеци, шпорет.
064/155-38-13. (284823)

ВИКЕНДИЦА, Дубока бара,
6 ари, одлична, само
15.000; Новосељански пут,
8.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4777)

СТАРЧЕВО, приземна, одлична, само 25.000. „Мил-

ПРОДАЈЕМ стару грађу,
повољно. 064/370-79-47.

ПЕЖО 307, 1.4, 2001, децембар, петора врата, фул
опрема, на име. 064/58750-24. (264871)

„Милка М”, 063/744-28-66.
(4777)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,

КУПУЈЕМ ТА пећи од 2 до
3,5 кв, исправне и
неисправне, долазим
одмах. 063/714-38-98.
(264838)

ПОВОЉНО и хитно ТА пећ
елинд, 2 кв, као нова.
063/714-38-98. (264838)
ШЉИВА, крушка, бресква,
грожђе, дуња, јабука, за
ракију – продајем/довозим. 061/142-23-69
(264849)

КУПУЈЕМ полован
намештај, ТА пећи, старо
гвожђе, акумулаторе,
бакар, алуминијум, перје и
остало. 066/900-79-04.
(264564)

АЛПСКЕ козе на продају.
063/720-55-66. (264732)
КУПУЈЕМО фрижидере,
замрзиваче, веш-машине,
старо гвожђе. 064/158-4410, 063/101-11-47.

КУЋА у Баваништу, стара
градња, 350 квм, 30 ари
плац. Повољно, 064/14242-93. (СМС)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари,
близу базена. 062/480-9600. (264831)

КУЋА у Долову, стара
градња, 300 квм, 35 ари
плац. Повољно. 064/14242-93. (СМС)

КУЋА, Омољица, 65 квм,
6.5 ари, помоћни објекти,
усељива. 064/961-00-70
(2648359)

ПРОДАЈЕМ лепу спратну
кућу, шири центар, 55 хиљада, агенција „Весна 2”,
066/937-00-13 (СМС)

ХИТНО кућа. Стара Миса,
100 квм, 3 ара, 21.000
евра. 065/800-77-70.
(264869)

КУЋА, Тесла, екстра локација за приватан бизнис,
инвеститоре и становање.
066/001-050. (4777)

НОВА МИА, четири етаже,
6 х 20 м, 65.000 евра. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(264890)

КУЋА код Голупца, прелепа, 4.5 ара, 50 м од Дунава, Златибор апартман, први, нов, усељив, прелеп.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4777)

ВОЈЛОВИЦА, 120 квм, за
реновирање, 15 ари,
18.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (264890)

КУЋА, почетак Војловице,
ПР + ПК, прелепа, 3,58
ари, 35.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4777)
КУЋА, приземна, укњижена, лепа, усељива, 36.000.

ПЛАЦЕВИ: ново, Стрелиште, на потезу између Дечанске и Раваничке, различитих површина, укњижени. 063/368-135. (264893)
ПРОДАЈЕМ плац/њиву у
Козарачкој. 063/214-912.
(264903)
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ТЕСЛА, кућа 65 квм, 1.8
ари плац, 36.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (264906)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
1/1, на Кудељарском.
063/472-669. (264918)
ЦЕНТАР, на 7.3 ара, две
стамбене јединице, 170.000
и близу центра, швапски
тип куће, 8 ари, 90.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4777)
ПРОДАЈЕМ стару и нову
незавршену кућу, Ослобођења 38-а. 320-144,
063/116-77-76. (264740)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу у
Максима Горког, плац 3,8
ара. 063/301-360. (264757)
СТРЕЛИШТЕ, 100 квм, 2,25
ари, гаража, 39.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(264769)

СТРЕЛИШТЕ, породична
кућа, 100 квм, ПР, ЕГ,
42.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (264784)
НОВОСЕЉАНСКИ пут, 96
квм, 154 ари плац, 36.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(264784)
ПРОДАЈЕМ 10 ари плаца
на Баваништанском путу.
Тел. 064/207-19-78.
(264787)
КУЋА у Качареву, 117 квм,
5,4 ара, плус помоћни објекат. 063/870.-71-95.
(264637)
ПРОДАЈЕМ плац 4 ара,
8.000 евра, барака за становање, 100 евра. 069/21397-37. (264656)
СТАРА кућа, 10 ари плаца,
Старчево. 064/167-75-93.
(264763)
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стара Миса. Тел. Л069/22324-25. (264698)

ОГЛАСИ

КУЋА, Тесла, 169 квм, 4
ара, 76.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (264699)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, новија, 52.000 евра,
договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(264820)

КУЋА, Предграђе, 180 квм,
8.000, Миса, 280 квм,
70.000. (338), „Јанковић”,
348-025. 264704)

ТЕСЛА, 1.84 ара, 55 квм,
36.000 евра, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (264820)

ГРАЂЕВИСНКИ плац 10,5 х
100 м, асвалтни прилаз, II
просек,Братства јединства,
4.000 евра,. 064/618-44-10.
(264710)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 квм,
подрум, гаража, шупа
(огрев), 3 ара. 064/407-7377, 063/850-97-19. (и)

ГОРЊИ ГРАД, 5 ари плаца
са кућом од 100 квм за
адаптацију. 065/357-81-38.
(264372)
ЗИДАНА кукћа од старе
опеке, 100 квм, плац 9,54
ара, сав у зеленилу и излази
на две улице, Иве Курјачког
117 и Книћанинове,.
064/437-11-66. (264576)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРОГИ центар, једнособан, I, сређен, 27.500; Миса, ПР и I, једноипособни,
прелепи. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4777)
НОВ трособан стан од 57
квм, преко пута „Авива”.
065/800-90-04. (263782)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
45-50 ари са објектима за
рушење између улица Иве
Курјачког 115 и Книћанинове, поред РО „Bimax”.
064/437-11.66., (264576)

ДВОИПОСОБАН стан, 64
квм, строги центар.
063/172-50-19. (263551)

ПРОДАЈЕМ ланац земље,
Црепајски атар. 066/80708-83. 264560)

ПРОДАЈЕМ стан на Старом
Тамишу, 38 квм, договор.

ВЕЛИКИ избор одличних
кућа у агенцији (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(264800)

УЖИ центар, 130 квм, 5
ари, прелепа, 62.000.
(679), „Трем 01”, 063836723-83. (264660)

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

КУЋА, Топола, сређена, са
двориштем, 58 квм, 22.000.
(926), „Купола”, 065/32866-94. (264677)
МРАМОРАК, хитно продаја
или замена комфорне куће.
064/850-70-92. (264692)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Војловици.
013/232-21-30, 063/16250.00. (264707)
ВИКЕНД-КУЋА, 40 квм, помоћни објекти 80 квм, све
на 33 ара плаца, погодно за
малу привреду, вреди погледати. 064/194-03.87.
(264697)
У ИВАНОВУ на продају кућа на 3.5 асра плаца.
013/629-343, 063/763-6212. (264705)
ПРОДАЈЕМ усељиву кућу,

ПРОДАЈЕМ плац код Скробаре, 10 ари, водовод, струја близу. 060/346-51-11. (и)
СТАРЧЕВО, радничко насеље, кућа са поткровљем,
150 квм. Тел. 064/276-0958. (264594)
НОВОСЕЉАНСКИ пут, плац
10 ари, на продају. Тел.
063/719-98-95. (264597)
ПРОДАЈЕМ плац у Девојачком бунару, 39 ари, 85 квм.
Тел. 063450-172. (264613)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2. 064/562-97-52. (264902)

(264769)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 57
квм, ЦГ, 31.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (264819)

ТЕСЛА, Авив, двособан
стан, I, ЦГ, тераса.
062/112-33-70. (264910)

СОДАРА, леп трособан,
ЦГ, реновиран, V, лифт,
42.000. „Лајф”, 061/66291-48. (264769)

СОДАРА, двособан, II, 52
квм, ТА, две терасе,
30.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(264819)

ТЕСЛА, 33 квм, тераса, II
спрат, сређен, 21.500, хитно. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(264906)

СТРЕЛИШТЕ, 44 квм, високо приземље, ЦГ, 25.500;
Содара, двоипособан, леп,
гледа на Тамиш, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(264769)

ТЕСЛА, двособан, VII, 50
квм, ЦГ, 28.500. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (264819)

ТЕСЛА, 33 квм, лођа, III
спрат, сређен, 26.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (264906)
КОТЕЖ 1, 61 квм, тераса, I
спрат, 35.,000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (264906)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
45 квм, ВПР, 23.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (264906)
КОТЕЖ 2, 61 квм, тераса,
IV спрат, 38.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (264906)

СТРЕЛИШТЕ, сдтан 43 квм,
ВП, ЦГ + тераса, подрум.
063845-85-80. (2674773)
КОТЕЖ 2, 60 квм, V,
37.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (264784)
КОТЕЖ 2, III, 54 квм,
33.500, хитно, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(264784)

СОДАРА, двоипособан, ЦГ,
VI, прелеп, 43.000. (679),
„Трем 01”, 0638367-23-83.
(264660)
КОТЕЖ 1, 58 квм, ЦГ, IV,
Радова зграда, договор.

(679), „Трем 01”, 063836723-83. (264660)
ТЕСЛА, двособан, 34 квм,
ВП, ТА, одличан, 29.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063803-10-52. (264760)
ТЕСЛА, једнособан, 34 квм,
ВП, ТА, сређен, 25.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063803-10-52. (264760)

ЦЕНТАР, 47 квм, IV, 33.000,
хитно, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05.

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, IV, ЦГ, тераса, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063803-10-52. (264760)

СТРЕЛИШТЕ, 37 квм, IV,
18.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (264784)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 62
квм, III, ЦГ, тераса, 30.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063803-10-52. (264760)

СТРЕЛИШТЕ, 74 квм, III,

МИСА, нов, 40 квм, једно-

ЦГ, 36.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (264784)

ипособан, III, спрат,
20.000. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (264677)

СТРЕЛИШТЕ, 60 квм, III,
58.000, новоградња –
смарт блок. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (264784)

СОДАРА, добар двособан,
690 квм, II спрат, 34.000.
(926), „Купола”, 065/32866-94. (264677)

ДВОСОБАН стан, Содара,
код обданишта, 73 квм,
укњижен, ЦГ, повољно.
060/477-78-20. (264912)
ПРОДАЈЕМ зграду, 1.650
квм, на 10 ари, 2.5 км од
центра. 060/312-90-00.
(264923)

ПЛАЦ, Војловица, 22 ара,
помоћни објекти, од чврстог материјала, воћњак.
063/839-75-99. (264791)

ДВОРИШНА кућа за адаптацију, близу центра, ограђена, 2 ара плаца. 013/25806-47. (264661)

НА ПРОДАЈУ већа кућа на
Тесли, јефтино. Тел.
063/849-94-07. (264669)

СТАН на Тесли, 49 квм, V
спрат, без лифта и ЦГ.
063/779-72-94. (264811)

КУЋА, Стрелиште, 53 квм +
помоћне просторије 27 квм,
све легализовано, на 3 ара,
24.000 евра. 063771-42.-24.
(264577)

ХИТНО нова кућа и ств ари,
Кудељарац, 130 квм, 2.2
ара, 55.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (264800)

СТРОГИ центар, 30 квм,
ЦГ, III, прелепа гарсоњера,
26.000. (679), „Трем 01”,
0638367-23-83. (264660)

ПРОДАЈЕМ стан, 48 квм,
Карађорђева 13, 40.000
евра. 065/849-71-94.
(2264878)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (4771)

ТЕСЛА, 64 квм, 3.5 ара
плац, одлична локација, потребно реновирање. (336),
„Олимп”, 274-951, 37.000,
договор. (264801)

0638367-23-83. (264660)

Тесла, власник. 064/16355-27. (264874)

СТАН, Миса, 66 квм,
23.500, 34 квм, 13.500.
063/377-835. (262828)

СТАН, 54 квм, Котеж 1,
кружни ток, први спрат.
061/169-87-92. (264647)
064/068-03-79. (263971)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-8888. (264051)
ТАМИШ капија, гарсоњера, II спрат, 34 квм + остава, 32.000 евра фиксно,
поглед на Тамиш. Власник.
063/338-332. (263465)
НОВА МИСА, стан 85 квм,
сређен, продајем. 063/272594, 063/225-928. (264369)

БАВАНИШТАНСКИ пут, нова кућа, усељива, укњижена, 25.000. (679), „Трем
01”, 0638367-23-83.
(264660)

marketing@pancevac-online.rs

ЦЕНТАР, једнособан, IV,
39 квм, ЦГ, 24.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (264819)

ДВОСОБАН, Котеж, тераса, ЦГ, од 30.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064246-05-71. (264747)

НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 квм, ТА, две терасе, 20.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (264819)

ЈЕДНОСОБАН, велики, 44
квм, Стрелиште, ЦГ. (470),
„Дива”, 345-534, 06424605-71. (264747)

ТЕСЛА, двособан, 61 квм,
VII, ЦГ, 29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(264890)

ТЕСЛА, двособан стан, 53
квм, тераса, I спрат,
37.000, власник. 064/35469-76. (264372)

СОДАРА, трособан, 75
квм, ЦГ, VI, добра зграда,
два лифта, 38.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(264890)

СОДАРА, леп трособан,
паркети, ПВЦ, са ЦГ,
42.000, I, TA, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4777)

КОТЕЖ 1, двособан, квалитетан, изворан, IV, lift, 58
квм, ЦГ, 34.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(264890)

СОДАРА, двоипособан, поглед на реку, ПВЦ. ЦГ,
41.000, I, реновиран, двособан, IX спрат, 32.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4777)

КОТЕЖ 2, мањи двоипособан, V, 60 квм, 36.000.
(49), „Мустанг”. 069/22666-58. (264381)

ТЕСЛА, једнособан, II, ТА,
22.500; једноипособан, ЦГ,
приземље, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4777)
КОТЕЖ 2, III спрат, изворно стање, двоипособан,
40.000, договор, Стрелиште, 44 квм. „Лајф”,
061/662-91-48. (4777)
НОВА МИСА, 83 квм, ВП,
ТА, трособан, две терасе,
остава, подрум, укњижен,
42.000 евра. 063/252-559.
(264829)

ПОВОЉНО продајем ланац
и по поред асфалта.
060/034-19-58. (264619)

ПРОДАЈЕМ леп стан, 55
квм, мирна улица, три терасе, I спрат, 27.000 евра.
063/253-693. (264827)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 15,5 ари,
повољно. 062/885-41-07.
л(264824)

ПРОДАЈЕМ стан у Врњачкој Бањи, центар, перфектан, власник. 063/160-2709. (264867)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм,
4 ара плаца, чврста градња,
21.000 евра. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (264821)

ДВОСОБАН стан, 58 квм,
Котеж 2, приземље, власник, 31.000, документација, без посредника.
069/151-80-28. (264862)

СТАРЧЕВО, 106 квм, 9,2
ара плаца, на углу, 22.000,
договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(264821)

ПРИЗЕМЉЕ, двособан
стан, 54 квм, укњижено у
катастру, грејање, етажно.
066/903-28-75. (264872)
ПРОДАЈЕМ трособан стан,

ГАРСОЊЕРА, 28 квм, ЦГ,
Котеж 1, усељива, одмах.
(470), „Дива”, 345-534,
064246-05-71. (264747)
ДВОСОБАН, Содара, први
спрат, ЦГ, 34.000. (470),
„Дива”, 345-534, 06424605-71. (264747)
ПРОДАЈЕМ комплетно реновиран стан, 54 квм, у
центру. 063/354-429,
065/933-33-24. (264748)
СТАНОВИ у завршној фази
изградње у центру, продајем, повољно. 063/389-9974. (264749)

ТЕСЛА, троипособан, ВП,
77 квм, ЦГ, добар, 45.000.
(49), „Мустанг”. 069/22666-58. (264381)
КОТЕЖ 1, двособан, ВП,
ЦГ, 58 квм, 32.000. (49),
„Мустанг”. 069/226-66-58.
(264381)
ТИП СТАНКО, двособан,
48 квм, II, 21.500. (49),
„Мустанг”. 069/226-66-58.
(264381)
СТРОГИ центар, 44 квм +
15 квм, TA, 31.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(264890)
СТАН од 70 квм, продајем
повољно, могућ договор.
Тел. 064/276-05-08.
(264892)

МИСА, 42 квм, I и II спрат,
ЕГ, новоградња, 25.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(264784)
стан, 57 КВМ, ЦГ, двособан/трособан, III спрат,
Стрелиште, власник.
064/596-20-85. (264574)

7. ЈУЛИ, 38 квм, једноипособан, 16.500; центар,
14.0000, Тесла 26.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (264751)
ДВОСОБНИ, 49 квм,
Стрeлиште, 24.000; 57 квм,
Котеж, Тесла, 28.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (264751)
ТУРСКА глава, трособан,
ТА, III, ПВЦ, паркети, рађено купатило, 41.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, ВП, 26.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(264677)
СОДАРА, двособан, 62
квм, ЦГ, лифт, супер стање,
без посредника, цена договор. 061/147-45-75.
(264694)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
53 квм, III, лифт, ЦГ, власник. 063/250-416. 264662)

СТРОГИ центар, једноипособан, 45 квм, II, ЦГ,
37.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (264699)

ХИТНО, Стрелиште, 37
квм, ЦГ, ПР, леп, 21.500.
(679), „Трем 01”, 063836723-83. (264660)

НОВА МИСА, двоипособан, 68 квм, II, ЦГ, 35.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (264699)

СОДАРА, 55 квм, ПР, ТА,
24.000. (679), „Трем 01”,

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 49
квм, ВП, ЦГ, тераса,
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26.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (264699)

лепо, мирно, центар.
061/225-16-43.

КОТЕЖ 1, 2.0, 60 квм,
33.000; Содара, 2.0, 55
квм, 25.000. (338), „Јанковић”, 348-025. 264704)

ИЗДАЈЕМ нов мањи дворишни стан, намештен.
064/587-50-24. (264871)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан код касарне
„Стевица Јовановић”.
060/550-99-44. (4777)

ДВОРИШНИ, шири центар,
33 квм, 1.5, 15.000; Ослобођења, 33 квм, 1.0,
12.000. (338), „Јанковић”,
348-025. 264704)
ХИТНО, стан нова Миса,
39 квм, укњижен, реновиран, грејање, приземље.
063/727-76-29, договор.
(264713)
ТЕСЛА, једноипособан, 38
квм, нов, ВП, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(264800)
ШИРИ центар, 38 квм, IV,
TA, сређен, усељив, 23.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.,
(2674801)
ТЕСЛА, 33 квм, II, једнособан, ТА, 22.500, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (2674801)
КОТЕЖ 1, 50 квм, IV јкеднолиопсобан, ЦГ, усељив,
28.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (2674801)
ТЕСЛА, 50 квм, двособан,
ВП, ТА, 28.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (2674801)
КОТЕЖ 2, 59 квм, ВП, ЦГ,
почетак Кикиндске, 33.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(2674801)
ЦЕНТАР, 80 квм, трособан,
II, ЦГ, гаража, двостран,
64.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (2674801)
НОВИ СВЕТ, 38 квм, III,
ЦГ, 21.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(2674801)
КОТЕЖ 1, 61 квм, I, двособан, 35.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (264820)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, нема
белу технику, посебан улаз,
сат. Карађорђева.
064/994-13-16. (2364591)
договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(264821)
СОДАРА, двособан, 52
квм, пети спрат, лифт,
32.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (264821)
ЦЕНТАР, двособан, 45 квм,
ТА, IV од V, сређен, усељив, 27.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (264821)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, први спрат, ЦГ,
28.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (264821)
ТЕСЛА, трособан, 67 квм,
други српат, ТА грејање,
36.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (264821)
ДВОРИШНИ стан на продају. Цара Душана 39-е.
Те.. 069/351-35-25.
(264544)
КУПУЈЕМ трособан, четворособан стан од власника.
063/835-91-02. (264123)
ПОТРЕБНЕ некретнине на
свим локацијама града.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(264784)
КУПУЈЕМО једноипособан
стан, центар, Содара или
Тесла и двособан у центру.
Исплата одмах. 060/68310-64. (264810)

собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74, 013/362-027.
((264821)
АГЕНЦИЈИ „Купола” потребни станови. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(264677)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан.
Тел. 064/832-80-90. (4777)
ДВОИПОСОБАН стан, полунамештен, у центру, ТА
грејање. 060/131-29-08.
(264812)
ИВАНОВО, лепа, нова, намештена кућа, гаража, башта, близу Дунавца, на дуже. 062/340-414.
ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру у Маргити, у згради, I
спрат. Тел. 062/153-68-16.
(264203)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, центар. Тел.
063/831-48-74. (264837)
ЈЕДНОСОБАН, 33 квм, полунамештен стан преко од
„Авива”, парно грејање.
063/868-01-56. (2648549
ИЗДАЈЕМ два стана, 40
квм, 90 квм. Тел. 013/371551, 065/829-41-91.
(264857)
КОТЕЖ 1, сутерен, 35 квм,
празан, ЦГ, издајем на ду-

ИЗДАЈЕМ, центар, намештену гарсоњеру, све ново.
063/740-68-93. (264573)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
ученици, ученику, студенту, са употребом купатила.
013/318-321, 064/908-0294. (264648)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан на Тесли. Тел.
063/849-94-07. (264669)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан и
продајем трособан стан на
Стрелишту. 064/421-46-07.
(264680)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан у кући.
065/222-81-97.
ПОВОЉНО издајем стан,
ђацима-самцима. 064/39356-09, 354-952., (264712)
ИЗДАЈЕМ двособан стан са
грејањем, Ж. Зрењанина
115. Контакт, 065/222-7690. (264714)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
гарсоњера, у центру.
060/613-03-97. (264726)
ИЗДАЈЕМ мању гарсоњеру,
Миса, Тимочка 32, намештено. 064/993-71-74, 371635. (264733)
ХИТНО потребан празан
стан, двособан, озбиљној
породици. Коктеж 1, око-

КУПУЈЕМ једнособан стан
са терасом, од власника,
да није приземље, ни по-

ТЕСЛА, четворособан, 100
квм, новија градња, 60.000,
договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(264821)
КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, први спрат, 30.000,

следњи, до 20.000 евра.
062/191-75-35. (4777)

же. 060/318-61-30.
(264865)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (264819)

ДВОСОБАНА породична
кућа, Тесла, ЦГ, 100 евра.
063/729-85-97, 063/321068. (2648649

КУПУЈЕМ мањи стан или
кућу, може и за реновирање, укњижено, исплата одмах. 063/262-675. (26385)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан на Содари.
063/322-006. (264896)

КУПУЈЕМ једнособан/дво-

толошкук ординацију у
центру Панчева. 061/20918-00, 063/720-73-76.
(264743)
ИЗДАЈЕМ локал, улаз у Пепељаре, 30 квм. 063/83748-34. (264775)
ХИТНО издајем локал 40
квм, код Зелене пијаце, Ул.
Кочина 1-а, поред „Аутоопреме Марган”069/266-9820. (264781)

лина Основне школе „Стевица Јовановић”, Котеж 2.
060/074-86-15, Славица.
(2647389)

ТЕСЛА, 33 квм, III, ТА, добро стање, 27.000, договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(264820)
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ИЗДАЈЕМ кућу, трособну,
грејање, тераса, травњак,

ПОТРЕБНА намештена
гарсоњера, може и дворишна. 061/193-00-09.
(264761)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса, близу Спортског центра. 064/668-8895. (264779)
ТАМИШ капија, ненамештен 30 квм, ЦГ, 100 евра.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(264784)
СТРЕЛИШТЕ, 56 квм, I
спрат, полунамештен, 120
евра. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(264784)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ пословни простор 107 квм, Тамиш капија до реке. 063/338-332.
(263465)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 81 и 39 квм, центар
Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (262462)
ИЗДАЈЕМ кућу 100 квм,
центар Панчева као пословни простор, погодна за
агенције, ординације, школица, итд. Тел. 023/857315, 023/857-069, 064/57557-04. (263852)
ИЗДАЈЕМ продавницу преко пута Аутобуске станице,
Ослобођења 2. 063/288975. (264459)
ЛОКАЛ, издајем/продајем,
центар, близу Максија, 18
квм, излог, клима, изолација. 063/752-04-00. (264369)
ПОВОЉНО издајем стома-

ИЗДАЈЕМ магацински простор, сув, светао, 35 квм,
С. Милетића 27-а.
062/830-10-73. (264788)
ИЗДАЈЕМ нов локал, велики излог, Кочина 4, код Зелене пијаце. 063/617-421.
(264580)
ПРОДАЈЕМ локал у центру,
Б. Јовановић, 13 квм.
(300), „Ћурчић”, 063/80310-52. (264670)
ИЗДАЈЕ се локал 56 квм,
паркинг, Димитрија Туцовића 55-а. Тел. 063/281954. (264696)
ИЗДАЈЕМ локал код Ауто-

буске станице. 013/251-3995. (264804)
ПРОДАЈЕМ локал 21 квм,
угао Карађорђеве 15 и Ђ.
Ђаковића, 14.000 евра.
065/849-71-94. (264878)
ИЗДАЈЕМ опремљен локал,
за прехрану, апотеку, преко пута школе, амбуланте.
063/735-44-50. (264895)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ у центру
локале, 100, 200. 250.
064/143-52-98. (264924)
ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, у
Његошевој улици, некадашња оптика. Тел. 063/81544-48. (264920)
ИЗДАЈЕМ опремљен кафе
клуб, 250 квм. 060/312-9000. (264924)
ХАЛА за издавање, 220
квм, Новосељански пут.
062/309-370. (264816)
ПОТРЕБНИ конобари, пријава, плаћен пут, оброк,
30.000 + проценат. Beertia
Bar. БНС. 063/105-09-49
(СМС)

ПОТРЕБАН радник на стоваришту са дозволом Ц категорије. Стовариште „Голија” Панчево. 013/25206-64.
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни радници за палачинке и пица-мајстор и возач. 063/820-87-61.
(264157)
ПОТРЕБНИ возачи са Б
или Ц категоријом у дистрибуцији пића Weifert.
062/446-285. (264137)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у Маркету „Идеал”.
062/826-65-02 или доћи
лично, Вељка Петровића
12-а, Стрелиште. (264019)
ПОТРЕБНЕ жене за рад у
кухињи Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-5504.
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(264374)
ПОТРЕБАН бурекџија и пекар. 062/404-144. (264374)
ПОТРЕБАН озбиљан радник за стални радни однос
у вулканизерској радњи,
искуство пожељно, није
услов. 063/801-74-99.

16

Петак, 17. август 2018.

(264404)
ПОТРЕБНЕ жене за рад на
индустријским машинама.
Звати после 14 сати, ЗР
„BA & MI. 069/235-71-00,
Jабука. (264196)
ГРАЂЕВИНСКОЈ ФИРМИ
SKELE LOGISTIK DOO, Баваништански пут 439, потребни физички радници на
неодређено време. Звати на
телефоне 013/377-853,
063/115-47-34, сваког радног дана од 7 до 15 сати.
ПОТРЕБНИ монтери скеле.
Звати од 8 до 13 сати, радним данима. 013/633-560.
(ф)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБАН ноћни чувар,
преко 50 година. Свака
друга ноћ. „Млађа” д.о.о.
Тел. 013/334-003. (ф)
ХИТНО потребне конобарице ресторану домаће кухиње. Тел. 060/040-45-33,
061/206-02-64 (264848)
ПОТРЕБАН возач Б категорије, и помоћни радник и
утовар и истовар воћа и

поврћа. 064/653-08-04.
(204855)

ОГЛАСИ

24-47. (264887)
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ПОТРЕБНЕ раднице за
продају и помоћне раднице у кухињи, за ресторан у
„Авив парку”. 013/377-230,
064/643-41-22. (26475)

РЕСТОРАНУ „Какаду” потребни кувар-ица или роштиљ мајстор. Тел.
062/806-02-58. (264860)

ПОТРЕБНА искусна, културна, здрава жена за чување и негу старије женске
особе на Миси. 061/62620-86. (2648949

ТРАЖИ се радник за рад у
Сњежани. 063/833-29-88.
>(264866)

ПОТРЕБАН фризер, мушко-женски. 064/503-6875. (264899)

КАФЕ ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ потребни конобари са
искуством. Контакт тел.
065/232-16-70. (264763)

ПОТРЕБНА радница у прехрани са искуством.
062/493-580. (264867)

ПОТРЕБНА конобарица за
слободне дане. 063/13528-32. (264900)

ПОТРЕБАН радник у трафици за трећу смену.
064/853-83-50. 264768)

ПОТРЕБНА радница за рад
на бензинској пумпи у
Панчеву, од 35 до 45 година. 063/775-29-92.
(264873)

ПОТРЕБНА радница за
слободне дане у трафици.
060/717-33-10. (264918)

ПЕКАРА СМИЉАНИЋ нуди запослење на новим
радним местима, уз нове
услове рада. Контактирајте
нас путем maila: (264770)

ПОТРЕБНИ возачи за међународни транспорт.
Услов: Ц, Е категорије, тахограф картица, лекарско
уверење. Контакт: Руди
Кришка, 063/518-725.
(264814)
ПЕРИОНИЦИ „Бибац” потребан радник. 066/001050. (4777)
РАДНИЦА потребна за рад
у кухињи. 065/670-17-56.
(264888)
ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу KIZZA потребно више
физичких радника, зидара
и месара. Доћи лично у Ж.
Зрењанина 146-а. 064/648-

ЛИМАРИЈИ „МАРКОВИЋ”
потребни лимари, бравари,
помоћни радници. Контакт
телефон, 060/571-55-22.
(264632)
ПОТРЕБНА радница за рад
у кафићу. 063/800-07-94.
(264592)

ПОСЛАСАТИЧАРНИЦИ
„Голуб” потребни посластичари и помоћно особље. Информације на

САЛОНУ потребна мушкоженска фризерка, са искуством. Услови одлични.
064/255-57-31. (264674)
ПОТРЕБАН радница или
радник у испомоћи у пекари, трећа смена. 062/404144. (264702)
АУТОПЕРИОНИЦИ „Car
Spa” потребан озбиљан
радник. Коректни услови.
061/600-97-‘00. (264729)
ПОТРЕБНА радница за рад
у прехрамбеној продавници. Тел. 064/169-32-35.
(264730)
ПОТРЕБНИ радници за рад
у ауто-перионици.
063/135-28-32., (264735)

062/680-477, Зорана.
(264582)
GOLUB TAXI: потребни возачи такси возила. Пријаве
на 064/863-13-76. (264583)
ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером, до два кубика.

ПОСАО
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (264424)

РЕЛАКС терапеутска масажа, против болова, релаксирајућа, пријатан амбијент. 064/000-55-39.
(264842)

СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина, откуп беле технике. Јован. 061/61627-87. (264780)

РАДИМО бетонирање,
малтерисање, физичке послове, итд. 061/665-66-24.
(264884)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (264772)

КЛИМА, уградња, сервис,
допуна, повољно. 064/52048-80. (264850)

ПОНУДА

КЛИМЕ, сервис и монтажа.
065/305-73-92. (264786)
НЕГА покретних, непокретних, мењам пелене. Тел.
061/660-31-84. (264784)

064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, радим, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, песак, шљунак,
шут, 1.400 динара.
062/355-154.
ТЕПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 0964/120-7764. (264578)
ХЛАДЊАЧА 630 цм за издавање, Панчево. 065/90090-04. (263782)
ПЕЧЕЊЕ прасића, јагњића,
јарића на дрва и кетеринг
печења. 065/626-83-70,
062/219-120. (263983)
ЧАСОВИ: основе електротехнике, професор са искуством. 062/801-97-58.
(264092)
КОСИМ траву тримером,
воћњаке, баште и дворишта, радним и недељом,
врло повољно. Зоран.
061/683-67-48, 064/43812-46.
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (258060)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(264217)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адаптације купатила, вентили,
славине, одгушење канализације одмах. 061/193-4642. (264761)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-2338. (264764)

065/361-13-13. (264633)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, повољно. 013/331657, 064/495-77-59.
(264615)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
бетонирање, реновирање,
кровови, стиропор, бавалит
фасаде, кречење. 063/86580-49. (262498)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.

ОЗБИЉНА и одговорна
жена чувала би и неговала
старију особу. 065/237-1068. (264870)
КОМПЈУТЕРИ; сервис, поправка, уградња нових елемената, чишћење, брзо, повољно. 060/351-03-54.
(264878)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, брзо, ефикасно, повољно. 063/848-62-45,
065/659-58-01. (264877)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање: аутомобила, душека, бесплатан превоз.
061/612-14-51. (264897)
ФИЗИКАЛИЈА, чишћење
таван, нуспросторија, са
превозом. Давид, 064/13536-41. (264922)
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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
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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

АКЦИЈА ОД МАЈА
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

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
ПАКЕТ 7

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА
Цена: 100 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ 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

•

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

др Небојша Тасић

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
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
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ПОСАО
ПОНУДА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(263528)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славине,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (263528)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 065/842-84-29,
063/842-84-29. (264567)
ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња и канализационих цеви машинским путем.
062/640-07-41. (264616)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, повољно. Проверите.
061/141-38-02. (264815)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (264642)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (264467)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ, монтажа конструкција, надстрешница, ограда, тенди.
Репаратурно заваривање.
060/424-29-93. (264633)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
фасаде, пензионерима попуст. 013/235-78-892,
062/564-494. (264657)
КРЕЧЕЊЕ корова, кошење
траве, шишање живе ограде, све површине. 061/30149-58. (264730)
КОПАЊЕ канала, шахти,
јама… лупање бетона, лупање купатила, одвоз шута,
кошење и крчење. 061/17151-45, 063/882-72-60.
(264655)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације, адаптације купатила, поправке,
одмах, повољно. 013/377-

930, 064/586ч85-39,
063/115-71-67. (264664)
РУШИМ старе објекте, чистим таване, подруме, дворишта, шут и све остало.
061/627-07-31. (264668)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут, дворишта, шупе.
061/321-77-93. (264727)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. 063/86804-51. (264808)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (262964)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (262514)
ШЉУНАК, песак, сејанац
од 1 до 5 м³, одвоз шута са
утоваром, рушење.
063/771-55-44. (263351)

ОГЛАСИ

утоваром, рушење.
063/771-55-44. (264269)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкара и великих виљушкара, носивости
до 10 тона. 013/366-888,
063/218-894.(264456)
KIZZA – рушење старих кућа и других објеката, утовар и одвоз шута, ископ багерима подрума, темеља,
канала, септичких јама.
013/366-888, 063/218-894.
(264456)
KIZZA – сечење бетона и
асфалта, разбијање бетона,
насипање и сабијање терена ваљцима и вибро плочама. 013/366-888, 063/218894. (264456)
KIZZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са корпом за рад на висини до 23
метра, прање прозора, чишћење олука, замена црепа...013/366-888, 063/218894. (264456)
KIZZA – најам маказастих
електро платформи висине
до 12 метара. 063/218-894.
(264456)
KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки и припрема терена са постављањем. 013/366-888,
063/218-894. (264456)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и
одвоз свих врста шута, разбијање и сечење бетона,
ископ багерима. 064/64824-50. (264456)
НАЈАМ виљушкара за утовар и истовар робе.
064/648-24-50. (264456)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером: шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут.
063/246-368. (264276)
ШЉУНАК, песак, сејанац
од 1 до 5 м³, одвоз шута са

ПРЕВОЗ малим и великим
камионом (шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут.
064/648-24-50. (264456)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона
са корпом за рад на висини
до 20 метара. 064/648-2450. (264456)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (264744)

екстра попуст. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-9626. (264755)

КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (264752)

СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита ствари, одношење
непотребних ствари са радницима и без њих, 00-24
сата. 064/047-55-55.
(264625)

АНТИБАКТЕРИЈСКО и дезинфекцино прање намештаја у вашем стану.
066/001-050. (261253)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(264752)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена врибли, вентила,
батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-7489. (264756)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0 - 24 сата,
пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26.( (264755)
ПРОФЕСИОНАЛНО полирање фарова уз полирање
фароба беслатна компјутерска дијагностика вашег
аута Ауто-сервис „Неша”.
063/120-74-05.
(264755)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима

ИЗРАДА/МОНТАЖА хала,
гаража, биндера, кованих
капија, грађевинска лимарија. 064/068-10-85.
(264690)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351.1173. (264609)

СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне стваТЕПИСИ, квалитетно прање, акцијска цена у Аутопе- ри. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир.
рионици „Бибац”, беспла(264617)
тан превоз. 066/001-050.
(4777)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно песак, шљунак, сејанац, утовар, одвоз
шута. 064/354-69-94.
(264728)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301300, 064/771-24-16,.
(264588)
ВАШ добар избор „Перун
колор плус” за одржавање
објеката: зграда, станова,
кућа, локала.... Тел.
060/545-15-67. (264607)

РАЗНО
ПОТРЕБНА масерка за опуштајућу релакс масажу.
Позив или СМС, 061/29896-69. (264023)
ПОКЛАЊАМ лепо неговане
мачиће. Искључиво љубитељима. 063/812-42-09. ()
ТРАЖИМ жену/девојку за
дружење. 064/287-60-06.
(264644)
ОГЛАШАВАМ неважећом
диплому Електротехничке
школе „Никола Тесла”,
1980. године, на име Јован
Славковић. (264679)

ИМАМ 55 година, упознао
бих озбиљну жену зарад
могућег брака. Контакт
065/677-80-05. (264732)

ТУРИЗАМ
БАЊА ВРУЈЦИ, повољно,
одличан смештај, Слоба.
064/438-12-35. (263201)
БАЉА КОВИЉАЧА, издајем апартман, нов, двособан, клима, тераса, центар.
064/186-54-22. (264890)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
комплетно опремљен двокреветни апартман у центру бање. 060/525-18-80.
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (264635)
СОКОБАЊА, апартман,
центар, слободно од 20. августа 2018, цена договор.
065/205-45-48, Виолета.
(264695)
ПОВОЉНО летовање, Шушањ, пун пансион са превозом. 064/193-15-92. Зорица. (4777)
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У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” број 135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
расписује конкурс за следеће радно место:
1. РЕФЕРЕНТ ПРОДАЈЕ АРХИТЕКТОНСКОГ АЛУМИНИЈУМА – 1 ИЗВРШИЛАЦ
– пожељно радно искуство
– техничка струка
– рад на рачунару (MS office, AutoCad)
– возачка дозвола Б категорије
– знање енглеског језика (читање, писање, говор)

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 14. 08. 2018. године на основу захтева носиoца пројекта НИС а. д. Нови
Сад из Новог Сада, Народног фронта бр. 12, донео решење број: XV-07-501-170/2018 којим је утврђено да за пројекат
Реконструкције индустријског колосека у кругу Рафинерије нафте Панчево на кат. парц. бр. 3529/1, 3530, 3532, 3575
и 3576 К.О. Војловица, на територији града Панчева, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине
Градске управе Града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним даном од 10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко овог органа.

На основу Закона о о јавној својини, („Сл. гласник“ РС 72/2011,88/2013,105/2014, 104/2016108/2016, 113/2017), Статута ЈКП “Водовод и канализација “Панчево „Сл. лист града Панчева” број 17/2017 пречишћен текст, Одлуком Надзорног одбора број 5-1/9т.5 од 08.06.2018. године,
ЈКП „Водовод и канализација Панчево” као продавац, објављује :

ОГЛАС
ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ДОСТАВЉАЊЕМ
ПИСАНИХ ПОНУДА
Предмет купопродаје су расходована возила и компресор и то :
„Техничке спецификације основних средстава -возила”.
ред.бр. модел

год.произ.

број шасије-серијски број

проц.вредност

Износ депозита

Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV
на email: ljilja@tehnomarket.com, или се јавите лично
на адресу Скадарска 73, Панчево
Контакт телефон 013/307-700
О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

BUDI U TIMU NAJBOLJIH!
Trgovinski lanac Metro Cash & Carry traži
nove zaposlene!
Potrebni su nam posvećeni i motivisani
zaposleni za radna mesta:
PRODAVAC, KASIR, MAGACIONER
na teritiriji Beograda
(Krnjača, Zemun, Vidikovac)
Uslovi:
III stepen stručne spreme
Ukoliko ste zainteresovani javite se na broj
telefona 011/207-31-04 ili svoju radnu
biografiju pošaljite na
milena.otasevic@metro.rs

1

Z 101

1998

VX1128A0001086672

12.000,00

1200,00

2

Z101 POLI

1999

VX1128A0001300052

12.000,00

1200,00

3

Z 101

2000

VX1128A0001093993

12.000,00

1200,00

DOO „EKO MABER INŽENJERING”
Панчево

4

Z 101

2001

VX1128A0001094551

12.000,00

1200,00

потребни радници;

5

Fap 1314-kuka

1981

80219

240.000,00

24.000,00

6

Zastava Turbo rival

1997

ZCFC357010ZO11476

60.000,00

6.000,00

7

Lada Niva

2006

XTA21214062825794

100.000,00

10.000,00

• ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ – зидари, тесари, армирачи, помоћни грађевински радници
• ВОЗАЧИ Ц и Е КАТЕГОРИЈЕ – пожељно
поседовање АДР сертификата

8

Z 101

2001

VX1128A0001094428

3.000,00

9

Z101 POLI

1999

VX1128A0001300171

18.000,00

1.800,00

10

Kompresor–PKP 48

1984

ser.br komp. 240 263

120.000,00

12.000,00

300,00

1. Право на учешће имају сва правна лица ,предузетници и физичка лица која на рачун предузећа уплате депозит за основно средство-возило
за које подносе понуду,уз назнаку УПЛАТА ДЕПОЗИТА ПО ОГЛАСУ. Депозит се уплаћује у висини 10% процењене вредности основног средства на текући рачун ЈКП број 160-10370-06 .
Најповољнијем понуђачу уплаћен депозит се урачунава у цену, а понуђачу који не успе на јавном надметању, депозит се враћа по окончању
поступка, и то на број рачуна који су понуђачи дужни да пријаве приликом подношења понуде.
Уз понуду физичка лица достављају копију личне карте а правна лица и предузетници извод из АПР-а.
Поступак јавног отварања понуда вршиће се:
27. 08. 2018 са почетком у 12 сати на адреси Панчево, Ослобођења бр. 15
2. Рок за подношење писаних понуда је 7 (седам) дана од дана објављивања јавног позива у листу „Панчевац” тј. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 27. 08. 2018. до 10 сати.
– Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА - НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - ВОЗИЛА” поштом или лично предајом на писарници,
на адресу ЈКП „Водовод и канализација”, 26000, Панчево, Ослобођења бр 15,
Коверат са понудом мора бити затворен, са уредно исписаним називом или именом и адресом понуђача.
3. Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена
– Цена у понуди даје се без обрачунатог припадајућег пореза (ПДВ) који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.
– Уколико више купаца понуди да ће купити иста основна средства – возила, под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.
– Купац купује возила из спецификације у виђеном стању, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје возила.
– Минимална цена за свако појединачно возило, испод које се продаја не може реализовати, дата је у оквиру „Техничке спецификације основних средстава –возила”.
– Увид у стање возила може се извршити се на адреси: ЈКП „Водовод и канализација”, 26000, Панчево, Ослобођења бр 15, сваког радног дана
од 8 до 9.30.

4. Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем. Трошкове овере уговора код јавног бележника сноси купац.
– У случају када се на уговорено основно средство – возило обрачунава ПДВ изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ, на рачун продавца.
– Ако се на уговорено возило обрачунава порез на пренос апсолутних права, изабрани купац ће исти уплатити надлежној пореској управи.
– Примопредаја купљених основних средстава – возила извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране,
уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим ПДВ-ом, у виду извода банке без које се примопредаја не може извршити.
Ближе информације: лице за контакт: Јанковић Милорад, телефон 064/866-21-34. e-mail office@vodovodpa.rs

Због повећаног обима посла фирми

Заинтересована лица могу да се јаве лично на адресу: Спољностарчевачка 153, путем email адресе
ekomaber@gmail.com
или на контакт телефон 066/144-166

МодЕколо д.о.о. Београд расписује конкурс
за позиције у Новом Саду и Панчеву

Возач теретног моторног возила
Опис посла:
Запослени ће радити на пословима
возача теретног возила
Идеалан кандидат требало би да испуњава
следеће услове:
Возачка дозвола Ц категорије
Минимум средња стручна спрема - пожељно техничког усмерења
Пожељно искуство на пословима возача теретног
моторног возила минимум две године
Пожељно поседовање АДР сертификата

Радник на чишћењу у индустрији
Опис посла:
Запослени ће радити на пословима индустриског
чишћења
и прања и санацији еколошких акцидената
Идеалан кандидат требало би да испуњава
следеће услове:
Здравствено способан
Пожељно искуство на пословима
индустриског чишћења
Запосленима нудимо сигуран посао у компанији
која је лидер на тржиту у области индустријског
одржавања и услугама у области заштите животне
средине као и простор за напредовање
и усавршавање.
Сви заинтересовани могу доставити своје пријаве
на маил posao@modekolo.co.rs или лично сваког
радног дана од 12 до 14 сати у просторијама
фирме у Панчеву, ул. Утве Златокриле 9.
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Последњи поздрав нашем доктору

Последњи поздрав драгом куму

др БОГДАНУ
ПУТНИКУ
од запослених Поликлинике др Путник(49/ф)

БОГДАНУ
Последњи поздрав великом
човеку и пријатељу клуба

ЗОРИЦА и ТАЊА РАШАЈСКИ с породицом
(84/264108)

3

др БОГДАНУ
ПУТНИКУ

11. августа 2018. заувек смо изгубили нашег супруга, оца и деду

Последњи поздрав драгом пријатељу

ШК „Аљехин”

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

dr sc. med. БОГДАН ПУТНИК
1943–2018.
радиолог, пуковник у пензији, бивши начелник Института за радиологију и онкологију ВМА и оснивач Поликлине Др Путник
С великим болом и тугом опраштамо се од тебе. Заувек ћеш
остати у нашим срцима и мислима.
Сахрана је обављена 14. августа 2018. године на Старом православном гробљу
Твоји: МАРИКА, НЕША и МАЈА, МЛАДЕН и унуци МИА,
МИЛОШ и МАРКО(48/Ф)

ПУТНИК
Породица САМАРЏИЋ
(25/264662)

др БОГДАН ПУТНИК
Отишо ми је велики животни друг и кум
који је кроз живот прошао храбро,
оствљајући племенита и достојанствена
дела. Испраћам га са осећањем ненадокнадивог губитка . Однео си собом део наше младости, део заједничких радости,
сећања и доживљаја.

Онај ко о животу размишља, смеје се, онај ко га
осећа – плаче

Иза тебе Бобо остају неизмерна туга, жалост и празнина. Растанак који боли и вечно сећање и поштовање твога друга и кума
КОЛЕТА и његове породице РАДОБОЉА
(67/264667)

С тугом у срцу опраштамо се од нашег

др БОГДАН

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгом пријатељу

друга и пријатеља

др БОГДАН ПУТНИК
Куме, са тобом смо се слатко смејали, а сада за
тобом плачемо!!!
Збогом искрени пријатељу.
Кумови МАМУЛЕ(53/264650)

Испраћај у незаборав
нашег доброг друга и
сарадника

др БОГДАНА ПУТНИКА

др БОГДАНУ ПУТНИКУ

БОГДАНУ

1943–2018.
Увек нам је било пријатно са Вама, памтићемо
Вас заувек.

ПУТНИКУ

Твоје комшије из песка: СЛОБОДАНКА, ЂУРО,
БРАНКА и ДРАГИ, БЕБА и БОБАН, ЉИЉА и ДРАГАН и МИРА и НИКОЛА(32/264618)

од БРАНКА и МАРИЈЕ с
породицом

др БОГДАН
ПУТНИК

(47/264638)

Драги Бобо,
тужни смо што те је тешка болест отргла од
твојих најмилијих.

БОБЕ
Последњи поздрав драгом куму
СТЕВА и ДРАГИЦА с децом

Породица РАДАНОВ
(78/264687)

(86/264715)

С дубоким поштовањем и тугом опраштамо се од
дивног човека и дугогодишњег клијента

др БОГДАНУ ПУТНИКУ

Незаборавна су наша дугогодишња дружења и пријатељство.

Његово „Конект” књиговодство

ДРАГАНА и МИЛАН
(112/ф)

СВЕТОЗАР ПЕЈАКОВИЋ
и ГОЈКО КЕЧА с породицама(141/264880)

Посљедњи поздрав нашем пријатељу, добром
доктору и великом Човјеку

др БОГДАНУ ПУТНИКУ

др БОГДАНА ПУТНИКА
1943–2018.

др БОГДАНА
ПУТНИКА

(82/264703)

Памтићемо Те увијек насмијаног, веселог и надасве спремног да помогнеш свима.
Породица ВУКОВИЋ: ДРАГАН, МИРЈАНА, ДЕЈАНА и САША и деда ЈОВО ЂУРИШИЋ(118/264800)
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Последњи поздрав драгом колеги и великом човеку

Последњи поздрав поштованом колеги

Последњи поздрав драгом и увек насмејаном

Последњи поздрав нашем другу

др БОГДАНУ ПУТНИКУ

др БОГДАН ПУТНИК
спец. радиолог

др СТАНИСЛАВ МИЛОШЕВИЋ с породицом

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО(43/Ф)

(52/264646)

др БОГДАНУ
ПУТНИКУ

Последњи поздрав драгом деки

др БОГДАНУ ПУТНИКУ

Чика ДРАГАН и
НАДИЦА са породицом
(107/264777)

ДРАГАНА САБОВЉЕВИЋ

СВЕТОЗАРУ ГРБИЋУ

Последњи поздрав драгој колегиници.
Колектив болничке апотеке Опште болнице Панчево

Волимо те највише на свету.
Твоје унуке ДОДА и КАТА(102/264772)

Другови из Гимназије: МИЛАН, КОКА,
СТЕВА, БОЖА, СИМА, ВЛАДА Р., ВЛАДА
Л., СТЕВА СТОЈАКОВ, МИЛЕ РЕНДИЋ и
ЖИВА
(79/264683)

(117/264798)

Последњи поздрав поштованој колегиници

Последњи поздрав драгом брату

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

БОГДАНУ
ПУТНИКУ

ДРАГАНИ САБОВЉЕВИЋ

ДРАГАНЕ САБОВЉЕВИЋ

фармацеутски техничар

фармацеутски техничар

Општински савез здравствених радника Панчево

Колектив Опште болнице Панчево(45/ф)

Нашем драгом и вољеном пријатељу, Таси Енесу, последњи поздрав и лаку банатску земљу жели

Последњи поздрав са посебним поштовањем
и пријатељском љубављу драгом Енесу упућује
породица ПИЈЕВЧЕВИЋ(69/264667)

С љубављу твој брат
ИКИЦА и снаја РОЗИКА

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав

(123/264817)

нашем команданту

ЕНЕСУ ТАСУ

ЕНЕС ТАСО

Породици искрено саучешће.
С поштовањем породица РАДОЈЕВИЋ(46/264637)

Последњи поздрав великом човеку.
Породице МИХАЈЛОВИЋ и ВИШЊИЋ(104/2647669)

Породица МУГОША(103/264765)

Радо ћемо се сећати.

ЕНЕС ТАСО

Опраштамо се од генерал-мајора

ЕНЕСУ ТАСУ
од његових сабораца из

Дубоко нас је потресла вест да је преминуо

Удружења РВИ и ППБ
Панчево
(87/254716)

Свом председнику

генералу Енесу Тасу
ЕНЕС ТАСО
генрал-мајор ЈНА

ЕНЕСА ТАСА
заслужног грађанина Панчева

Незаборавни су дугогодишњи заједнички
тренуци са овим искреним пријатељем, часним човеком и официром који је до краја
остао одан датој официрској заклетви.

и најискреније саучествујемо у болу породице.
Породица ПАУНОВИЋ

ГРАД ПАНЧЕВО(37/ф)

(35/264622)

последњи поздрав од другова из УдружеПоследње збогом од при-

Последњи поздрав драгом

ња за неговање традиција 51.мбр

Последњи поздрав драгом

јатеља из ВК „Динамо”
(121/264869)

Последњи поздрав драгом комшији

ЕНЕСУ

ЕНЕСУ

ЕНЕС ТАСО
МИШКОВИЋ СВЕТО, ДРАГИЦА,
МАРИЈА и НИКОЛА

ВК „Динамо”

МИШКОВИЋ СВЕТО, ДРАГИЦА,
МАРИЈА и НИКОЛА
(129/264843)

(110/264783)

(129/264843)

ЕНЕСУ ТАСУ
од породице ПЕРИЋ(96/ф)
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Последњи поздрав генералу

Последњи поздрав драгом и поштованом
комшији

ЕНЕСУ ТАСУ

ЕНЕСУ ТАСУ

од породице ВУЈОВИЋ(97/ф)

С љубављу и поносом чуваћемо успомену
на тебе.

Последњи поздрав великом човеку, другу и пријатељу

ЕНЕС ТАСО

МАРИЈА и СЛОБОДАН ВУЈОВИЋ
(98/ф)

Опраштамо се од тебе уз најлепша сећања на твоју доброту,
племенитост и честитост.

ЕНЕСУ ТАСУ
Породице МИЛОШЕВИЋ и МАЉКОВИЋ
(126/264834)

Чуваћемо те од заборава и гајити успомену на тебе.

Супруга ХАТИЏА, синови ЕРВИН и ДАМИР с породицама

ЕМИЛИЈА ЈЕФТИЋ МИЛА

(77/264684)

Бабо моја, нека те анђели чувају.
Воли те твој ВЛАДА(41/264629)

9. августа 2018, после саобраћајне несреће преминула је наша драга

ГЕНЕРАЛУ
Последњи поздрав, почивај у миру јер си то заслужио.
ДУЊА и РАЈО(139/264876)

Последњи поздрав правом другу и човеку

ЕНЕС ТАСО

9. августа 2018, после саобраћајне несреће преминула је наша драга

генерал-мајор

ЕМИЛИЈА ЈЕФТИЋ МИЛА
1936–2018.

Искреном пријатељу
наше породице и добром другу последњи
поздрав

ТАСИ

Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.
Ожалошћени: унуци БРАНИСЛАВ и НИКОЛА с
породицама

Породица ТОМИЋ

од породице РЕПАК

(152/264921)

(131/264851)

Последњи поздрав драгом

(39/264627)

ЕМИЛИЈА ЈЕФТИЋ МИЛА
1936–2018.
Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.
Ожалошћени: ћерка ВЕРА, зет ДАША, унук ВЛАДИМИР и унука ЈЕЛЕНА са породицама

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 10. августа 2018, у 69. години преминуо наш драги

(40/264628)

Последњи поздрав

Драги наш дебели Манге

драгој комшиници

ЕНЕСУ

ЕНЕС ТАСО

од ЉУБИЦЕ, АНЕТЕ и АЛЕКСАНДРЕ с породицама

генерал-мајор

МИЛИНКО АНИЧИЋ

Драгом комшији и веПоследњи поздрав

Последњи поздрав

драгој тетка

1949–2018.
Сахрана је обављена 11. августа 2018, у 15 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга РАДОЈКА, син МИЛОЈКО,
ћерка МИЛИЦА и остала родбина и пријатељи

ликом човеку, последњи поздрав од станара у
Моше Пијаде 125

БУДИMКИ
ЈАНКОВИЋ

(136/264851)

Пуно нам недостајеш.
Последњи поздрав

ЕНЕСУ ТАСУ
ИРЕНА и МАРИНА са

(88/264120)

МИЛИ ЈЕФТИЋ

Последњи поздрав

ЗУЗИ БЕРАЦКА
1951–2018.

ЗУЗИ БЕРАЦКА

РАДА, МИЦКО и МИЦА

ОБРАДОВИЋ
(4/264557)

(144/264885)

Последњи поздрав
Увек ће те волети твоји:

и БРАНИСЛАВА

Породица МАРИЋ

родитељима(68/264672)

од СТАЗЕ, БИЉАНЕ

(89/264711)

Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав прији

1951–2018.

ЗУЗИ БЕРАЦКА
1951–2018.

ДИМИТРИЈЕ
НИКОЛОВСКИ

С поносом ћемо те по-

16. VI 1939 – 5. VIII 2018.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.

ЗУСКИ БЕРАЦКА
1951–2018.

Супруга ХЕЛЕН, ћерке
БИЉАНА и ВИОЛЕТА,
зетови ЗОРАН и АЛЕКСАНДАР и унуке ИРИНА
и ИСИДОРА

од прије АНЕ ЕМБЕЛИ

(28/264606)

мињати и по добром
памтити и увек волети.

Твој брат МИРКО с породицом

са децом
(65/264666)

(66/264666)

Има нека моћ у добрим
људима, они су јаки и
после смрти.

ЗУЗИ БЕРАЦКА
1951–2018.

Отишла си прерано, живећеш вечно у мислима
нашим, памтићемо те по доброти коју си нам
пружала.
Твоји најмилији: супруг АНДРИЈА, син ШТЕФАН, син ЈАРОСЛАВ са супругом, унук ИВАН с
породицом и унука МАЈА с породицом
(63/264664)

Твој брат ПАЈА, снаја
ВЕСНА и братаница ЈАСМИНА с породицом и
братанац ДЕЈАН с породицом
(64/264666)

Увек ћемо те се сећати
као насмејану и веселу
особу. Отишла си много
рано, велики губитак за
своје најближе. Јако је
тешко поверовати да те
више нема овде са нама.
Породица
КРИШТОФИК
(62/264666)

Петак, 17. август 2018.

Последњи поздрав вољеном стрицу
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Последњи поздрав мом драгом стрицу

АЦУ ТОМИЋУ
1950–2018.
(73/264681)

Његов ГОРАН с породицом

(74/264681)

С великом тугом и неверицом опраштамо се
од нашег

7. августа 2018, у 68. години
преминуо је наш

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

АЦУ ТОМИЋУ
1950–2018.

Синовац ИВАН с породицом
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понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

МИЛЕТУ МАГИ
пријатељу кога волимо и ценимо.
МИМИ и DOXI(83/263707)

Последњи поздрав

АЦЕ ТОМИЋА
1950–2018.
Поносни што си био део наших живота као
добар стриц и девер
Заувек у нашим срцима.

АЦО ТОМИЋ

УРОШ и ЈАСМИНА са мамом
(75/264681)

Сахрана је обављена 9. августа 2018, у 14
сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: мајка ЈОВАНКА, супруга
ЉИЉА, брат ПЕТАР, снаја СВЕТЛАНА и
синовци ГОРАН и ИВАН с породицама
(72/264681)

Последњи поздрав
великом ловцу

МИЛАНУ МАГИ
од брата САШЕ, тетке ДУШИЦЕ и тече ПЕТРА БЛАЖЕКОВИЋА
Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.

С тугом и болом јављамо да је 12. августа
2018, у 63. години преминуо наш отац,
брат и син

Последњи поздрав
нашем драгом

Почивај у миру.(60/264654)

Наша вољена преминула је 11. августа 2018. Тешка болест ју је спречила да остане међу живима, али ће заувек живети у нашим срцима.

АЦИ
МИЛАНУ МАГИ
Поносни што смо те
имали за колегу и друга.

ЈАСМИНА и МИЉЕНА
са својима
(2/264549)

Последњи поздрав
пријатељу

Ловачко удружење
Панчево(61/ф)

Последњи поздрав

МИЛАН МАГА
Сахрана је обављена 14. августа 2018, на
Новом гробљу.

ЗУЗАНА БИЈАНАЦ

С поносом и љубављу чуваће те од заборава твој син ЗОРАН, брат ЈОВАН и мајка
СТАНА(76/264683)

Ожалошћени: супруг ДУШАН, ћерка НАТАША, син НЕНАД, најужа породица, деда, баба, МИРОСЛАВ, СЛАЂАНА, БАНЕ, ИГОР,
МИРОСЛАВА, ЈОЦА, БОШКО и ЈЕЛЕНА(93/264740)

1959–2018.

С тугом и болом опростили смо се 13. августа 2018. године, од наше вољене мајке и баке

Последњи поздрав вољеном тати

МИЛАНУ МАГИ
Увек ћемо те се радо
сећати.

ОЛГЕ МАТИЋ

Породица ВАРМЕЂА

МИЛЕТУ МАГИ
од пријатеља, другова и
ловаца: ГРУЈИЦЕ, ВЕЉКА,
СРБЕ, СЛАВКА, МИЛЕТА
ГОРЕЊЕ и ДРАГАНА

Твоји најмилији: ћерке МИРОСЛАВА и ДРАГАНА и
унук СТЕФАН(119/264806)

(85/264711)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем најмилијем

МИХАИЛУ ЖИВОЈИНОВИЋУ

(138/264868)

Последњи поздрав
нашој драгој

Ћерка МАРИНА с породицом

МИЛЕТУ МАГИ
од породице ЦИЦВАРИЋ(151/264920)

Последњи поздрав тета Моники

(6/264560)

8. августа 2018. године је преминуо

РИСТИВОЈУ АВРАМОВИЋУ
Када оде на небо неко кога волиш једино
што желиш је да вратиш време.
Да га загрлиш, да га утјешиш и кажеш све
оно неизговорено, недоречено...
Заувек ћеш бити у нашим срцима...

МОНИКИ ЈАКАБ
од тетка АНЕ

МОНИКА ЈАКАБ

с породицом

од Маријиних другара и другарица са учитељицом
СТАНИСЛАВОМ ЗДРАВКОВИЋ(22/264594)

(5/264559)

ДРАГАН МАМУЛА
дипл. правник
Заувек ћеш биту у мом срцу.
ДРАГИЊА(50/264641)

Син ЗОРАН, снајка ЗОРИЦА, унучад
АЛЕКСА и КРИСТИНА и многобројна род(128/264842)
бина и пријатељи

24

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 17. август 2018.

Последњи поздрав ујни

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом супругу, оцу, деки, свекру, тасту, брату, стрицу, ујаку, деверу и прадеки

С неизмерном тугом опраштамо се од мајке и баке

КАЈИ
БАРАШЕВИЋ

БОШКУ ПОПОВИЋУ
1937–2018.

КАЈИ
БАРАШЕВИЋ

Неутешни: супруга ВЕРА, син ДРАГАН, ћерка
МИРЈАНА, унука ТАМАРА, снаја СВЕТЛАНА, зет
ЂУРА и остала родбина и пријатељи

од заове ЛЕЛЕ
од СНЕЖЕ с породицом

с породицом

(136/264863)

КАДИВКЕ БАРАШЕВИЋ
1946–2018.

Последњи поздрав

(115/264795)

(137/264863)

Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав
драгом деди

Живећеш вечно у нашим срцима – топла, блага и мила каква
си увек била.
Ћерка САЊА и унуци УНА и ЛУКА

СВЕТОЗАРУ ГРБИЋУ
(90/264723)

После дуге и тешке болести преминула је наша
драга снаја, ујна и бака

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

СВЕТОЗАРУ
ГРБИЋУ СВЕТИ
Комшије из зграде

Супруга МИЛКА, син МИЛЕ, снаја ЈАДРАНКА и унуке
КАТАРИНА и ТЕОДОРА(101/264772)

Драгом стрицу

Последњи поздрав
нашем драгом Рилету

у Руђера Бошковића 17

013/301-150

БОШКУ
ПОПОВИЋУ
Заувек ћеш живети у
мом срцу.
Твоја „ЦУКА”
(116/264796)

(106/264776

Последњи поздрав драгом течи

Последњи поздрав драгој

РИСТИВОЈУ
АВРАМОВИЋУ

КАДИВКА БАРАШЕВИЋ КАЈА
6. X 1946 – 13. VIII 2018.

Последњи поздрав од
снаје ДРИНЕ, братанца
ДАРКА и братанице
СЛАЂЕ с породицом

Остаје у мислима и трајном сећању, с великим
поштовањем, породице БАРАШЕВИЋ, БРАТИЋ
и МИЛАКАРА
(120/1264807)

(149/264914)

РИСТИВОЈЕ
АВРАМОВИЋ
Заувек ћеш живети у
нашим срцима и сећањима.
Снаја РАЈНА и синовац
ЖЕЉКО(148/264913)

МИЛЕТУ
од БРАНКИЦЕ, УРОША
и МИШЕ(146/264908)

Поштованом

КАДИВКИ БАРАШЕВИЋ

КАДИВКА БАРАШЕВИЋ
Зар и Ви?
ЈЕЛЕНА

од Сањиних другарица
(91/264724)

(127/4777)

Последњи поздрав драгом зету

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

С великим болом опраштамо се од нашег
вољеног супруга, оца и деке

МИЛЕТУ

МИЛЕТУ МАТИЋУ
Синдикат сменских и производних радника „Азотаре”
(140/264879)

од породице ВЕРЧЕВИЋ(147/264909)

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав брату

Последњи
поздрав
драгом пријатељу

Последњи поздрав
драгом комшији

МИЛЕТА МАТИЋА
1951–2018.
МИЛЕТУ
МАТИЋУ
од брата ДУШАНА
с породицом
(143/264883)

МИЛЕТУ
МАТИЋУ
од породице ЛУТЕР,
ТОМАШЕВИЋ и тетке
МИЛОЈКЕ
(142/264882)

ВУКОЈЕ ЈАНИЋ
ЧИКА ВУКОЈЕ

Поносни смо што смо те имали.
Заувек ћеш живети у нашим срцима, нека
те анђели чувају.
Супруга ЉИЉАНА и ћерке СНЕЖАНА и
ДРАГАНА с породицом
(134/264858)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕТУ
МИЛЕТУ
МАТИЋУ
од ОЉЕ и ДУШИЦЕ АНТИЋ и БЕКЕ и ЈОВИЦЕ
(135/264819)

од станара из Зграде у
Ж. Зрењанина 18-б
(145/264888)

2010–2018.
Године се нижу а лепа
сећања на велику помоћ и бригу коју нам је
пружао остају заувек.
ВЕРИЦА, МОЦА и ДРАГАН ЗГЕРЂА(94/264745)

Петак, 17. август 2018.

СЕЋАЊЕ
Прошло је десет година

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

23. августа навршава се
шест месеци откако није с нама наша

СЛОБОДАН ЂУРИЋ
1950–2008.

РАДИНКА
ОБРАДОВИЋ

Туга и празнина остају заувек у животима оних који су
га изгубили.

Празнина …
Супруга СЛАЂАНА, ћерке ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА, унучићи, зетови, сестра СЛОБОДАНКА, РИСТО, МИРОСЛАВ
и МАЈА с породицама(29/264608)
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Навршава се четрнаест
година откако није с нама
наш

17. августа 2018. навршава се десет година
откако није с нама наш
најдражи

РАТОМИР
КОЛАР РАША

МИЛОРАД
ТРОЈАНОВИЋ

Његова породица: син,
кћерка и супруга

17. VIII 2008 – 17. VIII 2018.
Увек ћеш нам остати у
драгој успомени.

Породица ОБРАДОВИЋ
(31/264614)

(30/264612)

Шестомесечни помен

22. августа 2018. навршава се четрдесет тужних
дана откад ниси с нама

ЗОРИЦА, МИЛИЦА и
ЈЕЛЕНА(33/264620)

Драги наш
16. августа 2018. навршава се осамнаест година откако

ЈЕЛЕНА ЈОВИЧИЋ

ниси самном

19. II 2018 – 19. VIII 2018.

МИЛОРАД
ИЛИЕВСКИ

Oстајеш заувек у нашим
срцима.
Брат ДУШАН, снаја НАДЕЖДА, сестре МИРЈАНА и НАДА, зет ВУЈАДИН
и братаница ЈАСМИНА с
породицом(38/4777)

ВЛАДИМИРЕ

Тужно сећање поводом дванаест година од смрти моје супруге

2000–2018.

Твоји: тетка ДРАГИЦА, теча БОШКО, брат
ДРАГАН и сестра ИВАНА с породицама

Године пролазе а туга и бол не пролазе.

(36/264624)

У суботу, 18. августа 2018, у 10.30, на Старом право-

Твоја ВЕРА

славном гробљу даваћемо шестомесечни помен на(34/264611)

СТЕВАН

СЕЛ

1981–2018

Ваши најмилији(42/264360)

шем драгом

2015–2018.

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

рођ. Богојевић
7. IX 2006 – 7. IX 2018.
Ово супруг тужно пише, низ образе сузе брише,
моје супруге јединице нема више. Ево прође дванаест година, моју кућу испунила туга. Супруг
пише, образе не суши, остаће у мом срцу и души.
Тужни супруг МИЛАН(54/264651)

БОГОСАВ
ФИЛИПОВИЋ

МОМИРУ ПАВЛОВИЋУ
С љубављу и поштовањем чуваћемо те у нашим срцима. Недостајеш... Пуно нам недостајеш!
Твоји најмилији: супруга ЈЕЛЕНА, ћерка ИВАНА и

Година туге и бола

ЈАЊЕ БУБЊЕВИЋ

У суботу, 18. августа 2018.
године, у 11 сати, на гробљу у Глогоњу даваћемо
шестомесечни помен

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МАРГИТА

Снаја МИЛКА, братанице ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА с
породицама(55/264652)

Време не брише успомене. У срцима си
свих нас којима пуно недостајеш.

БОРИВОЈЕ ЗОРИЋ

Сећање на драге родитеље

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

син ВЛАДИМИР с породицама
(51/264643)

ЉУБИЦИ
ЈОВАНОВИЋ
ЉУБИКИ
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.
Твоја ћерка ВЕСНА и
унука ЉУБИЦА с породицама(70/264678)

Навршава се шест година откако ниси с нама.
Туга и бол не престају и
заувек ћеш остати у нашим срцима.
Брат СЛАВЕ
с породицом(56/264654)

17. августа 2018. године навршава се двадесет две године од преране смрти нашег
сина и брата

ВЛАДИМИР ТОПИЋ
9. V 1980 – 17. VIII 2017.

МИЛАН ТАДИЋ

Постојиш у свакој сузи која падне, у сваком тренутку када ти
име изговоримо, кад пожелимо да те загрлимо, пољубимо. Ниси нестао, али ипак те нема тамо где нам највише недостајеш,
у животу.
Тата ДРАГАН, мама ЉИЉАНА, сестра ЈЕЛЕНА, бабе ЈОВАНКА
и ГИНА
(1/264506)

СТЕВАНА МИХАЈЛОВИЋА
1976–1996.

Прошле су три године откако није с нама.
Увек ћеш бити у нашим срцима.

Године пролазе, а бол остаје.
Воле те твоји најмилији

Твоји неутешни родитељи и сестра
(59/46777)

(57/264658)
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ПАНЧЕВАЦ

20. августа, у 10 сати, даваћемо тринаестогодишњи помен

телефон:
013/301-150

ЦВИЈЕТА
НОВКОВИЋ

21. VIII 1996 – 21. VIII 2018.

МЕЛАНИЈА ТАТАРИН

Дани и године пролазе,
а остају сећања
Твоја породица(80/264681)

ОЛГА СРДАНОВИЋ

рођ. Бикар
1905–1988–2018.
С љубављу и поштовањем
унук и братић МИЛУТИН БИКАР с породицом
1889–1979–2018

25. августа 2018. навршава се година од преране смрти наше драге
сестричине

СЕЋАЊЕ

25. августа навршава се
година откада нас је
напустила наша

СТАНКО
ЦРЕПАЈСКИ

ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ

Двадесет пет година не
чини заборав, већ тужно и болно подсећа на
Тебе.
РУЖИЦА и САША с породицом
(3/264562)

2005–2018.
Године су прошле, али ми који те волимо знамо
колико је тешко живети без тебе.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: тата РАША, мама ЈЕЦА, сестра ТИНА, зет ЖЕЉКО и сестрићи КРИСТИАН и БОРИС

РОСА
НЕШКОВИЋ

22. августа 2018. навршава се четрдесет дана
нашем непрежаљеном

СЕЋАЊЕ

из Омољице
Мајчице живим да те
волим и с поносом чу-

16. V 1972 – 25. VIII 2017.

вам у срцу.

Дубоко ожалошћене њене
тетке ДУШАНКА, СТАНКА,
САНДА и МИКИЦА са својим породицама (11/264570)

Твоја ћерка ВЕРА

МИРСА
СТОЈАНОВИЋ
2012–2018.

ДРАГАНЕ
МАРИНКОВИЋ

Никада те неће прежалити твоји најмилији
СВЕТИСЛАВ с породицом
(13/264572)

МАЦА
Дан за даном пролази и
прође година, а бол и
туга остају.
Твој брат ГОГА и твоја
ТЕКА
(9/264565)

ЛЕПОСАВА БУЊАЦ
рођ. Атанацковић
2004–2018.

Тужно сећање на драге родитеље

Навршава се четрдесет
тужних дана нашем
драгом брату

МАКСИМОВИЋ

Мила наша Лепушка. Много нам недостаје твој
осмех, савет, загрљај.
Воле те твоји најмилији
(10/264568)

Навршава се четрдесет
тужних дана нашем драгом

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

МЛАЂЕН
2008–2018.

МИЛОРАДУ
ИЛЕВСКОМ

СПАСЕНИЈА
2012–2018.

Дани пролазе, а ни један дан без сећања на
тебе.
Мајка СТОЈАНКА, супруга СНЕЖАНА, ћерке
ИРЕНА, брат ГОРАН с породицом и ташта МИРА
(17/264584)

21. августа 2018. навршава се седам година откад је преминуо

Време пролази, бол, туга и незаборав остају.
Сестра ДУШИЦА с породицом

Пролазе године, а ваша доброта и
племенитост остају вечно у души оних који вас воле...
Ћерка МИЉА с породицом(20/264589)

МИЛОРАДУ
ИЛИЕВСКОМ
МИКИЈУ

(18/264584)

МИЛОРАДУ
ИЛЕВСКОМ
Сећање на наше родитеље

Време пролази, бол, туга и незаборав остају.
Стрина ЈАНКА с породицом(19/264584)

МИЋА МАРТИНОВИЋ
2011–2018.
Много је лепих успомена да заувек будеш у мојим мислима.
ЉУБИЦА(21/264590)

Сећање на године губитка најдражих ВИДИЋА

ЈОВАН ДЕЛАЛОВ
16. VIII 2014 – 16. VIII 2018.

Успомену на тебе чувају
супруга и деца са породицама
(26/264601)

18. августа 2018. навршава се шест месеци од
смрти

ЉУБИНКА
ПРИЈОВИЋ

МИРОСЛАВ
ПРИЈОВИЋ

1950–2015.

1944–2017.

СТАНИЈА ЉУБОМИР МИЛАН РАДОВАН
VII 1998.

Заувек њихови синови ЖЕЉКО и НЕНАД, снаја СВЕТЛАНА и унуци ЈЕЛЕНА и ПАВЛЕ
(14/264575)

СЕЋАЊЕ

XII 1998.

VI 2005.

VIII 2013.

Супруге и снаје: МИЛИЦА и ЖИВКА с потомцима, синови и браћа
ИВАН, МИЛИВОЈЕ, ЈОРДАН, ЖИВОТА и ЗОРАН са супругама и потомством(58/264659)

СЕЋАЊЕ

19. августа 2018. навршавају се две године
откако није с нама

ЈОВЕ
СТАНОЈЕВА
из Сакула
Остали смо да тугујемо
за тобом.
Отац АНЂЕЛКО, мајка
СПАСЕНИЈА, супруга
СЛАЂАНА, ћерке АЛЕКСАНДРА и ДАНИЈЕЛА с
породицом и брат МИЛЕ с породицом
(23/264596)

ГОЈКО КОТЛАЈИЋ БАТА
1960–2013.
Сећамо се твоје љубави и чувамо успомене твоје... Недостајеш нам...
С љубављу: твоја РАКИЦА, ћерке ТАМАРА и
ИВАНА и сестре ГОРДАНА и СНЕЖАНА с породицама(71/264680)

ЛАЗАР МАРГАН
19. VIII 2005 – 19. VIII 2018.
Сваког дана си у нашим мислима. Недостајеш
нам много.
Твоја породица(108/264781)

МИЛКА ПЕТРОВИЋ
1949–2016.
Време пролази, туга је иста…
Твоји најмилији
(109/264782)

Петак, 17. август 2018.
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ПОМЕН

БЛАГИЦА ЈОВИЋ
19. VIII 2005 –
19. VIII 2018.

СВЕТЛАНА ЈОВИЧИЋ БЕБА
1938–2018.

ЉИЉАНА ЦЕНИЋ
2016–2018.

Тринаест година како
није с нама …
Супруг ЉУБА, син САША и ћерка СНЕЖАНА
с породицама

Супруг МИЛОШ и деца МАЈА, ПРЕДРАГ и НЕНАД с породицама

Три тешке године

Три године прође, а ни

без тебе

један дан без тебе

(155/4777)

(154/4777)

Наша вољена преминула је 10. августа
2018.
Ожалошћени: син БОРИСЛАВ, унук СТЕ-

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Наш никад непрежаљени и вољени син
и брат

ФАН и унука НЕВЕНА
(92/264838)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА
НОВАКОВИЋ

24. августа навршава се
година дана откада са
нама више није наша

Стриц

МИЛИНКО

и

брат ЗОРАН

ИВАН

ЈЕЛЕНА
НОВАКОВИЋ

(105/264774)

1988 – 16. VIII 2015.

ЈОВАНОВИЋ

ИВАН РАДИЋ
Напустио је живот пре осам година, али
увек живи у нашем срцу и болном сећању.
Неутешни смо за тобом наш Иване.
23. августа, у 10 сати, посетићемо његов
гроб.

Породица СИМИЋ

КАРЛО ВЕЛШ

(100/264770)

15. VIII 2006 – 15. VIII 2018.

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.

ДРАГИЦА
ПЕТКОВСКА
Син ЖИВКО и ћерка
РАДА с породицама

Патићемо вечно за тобом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

У тузи без краја, тата

телефон:

РАДЕ, мама ТАЊА, сестра и сестрић

013/301-150

(12/264570)

СЕЋАЊЕ

Мајка МАРИЈА, брат НЕМАЊА и сестра
ЈЕЛЕНА(81/264700)

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ

23. VIII 2009 – 23. VIII 2018.

Твоји најмилији: супруга ЉУБИЦА и синови
БРАНИСЛАВ и ДЕЈАН с

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Драга мама, година прође, али лажу да врме лечи све…

породицама

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

(24/264598)

СЕЋАЊЕ
22. августа навршавају се
две године откако нас је
напустила наша драга

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ ГАГА
16. V 1972 – 25. VIII 2017.
СЛАЂАНА КАРЛАШ
рођ. Жалац
1970–2016.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

НЕДЕЉКО БРЕКИЋ
Увек у срцу и мислима.
Твоја породица
(111/264791)

Нашем драгом супругу,
оцу и сину шестомесечни
помен обележавамо 18.
августа 2018.

18. августа 2018. навршава се тринаест година од смрти мог супруга

Нека Те анђели заувек чувају… мама све зна!
Твоји пилићи и буцко, ИЦА, МИША и РАША(95/264750)

(99/264759)

МИРОСЛАВКА
САВАНОВИЋ
2015–2018.

Сећање на наше драге

Прошла је година од твог изненадног одласка…

МУЛИЋ

ЗОРАН ТОМИЋ
Супруга МАЈА, деца НИНА и АЛЕКСА и мајка
ЉУБИНКА

Још једна тужна година.
СВЕТЛАНА

(113/264793)

(150/244916)

(27/264605)

Једногодишњи помен за

ПЕТАР

2008–2018.
С љубављу породица(125/264822)

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
1972–2017.

2017–2018.

С љубављу се сећамо наших драгих родитеља

„Ко зна плач идола под земљом? … И ране
непамћене среће и престале наде? И горчину једне сузе убрисане? …”
Остадосмо неутешни да вечно тугујемо,
да те се сећамо и чувамо од заборава….
Твоји: мајка ЗОРАНА и брат ДРАГАН с породицом(122/264811)

2005–2018.

Успомену на тебе чува
твоја ћерка ЉУБИЦА с
породицом

СЕЋАЊЕ

ГОРЈАНА

БОЖУРА
ИВАНОВИЋА

МИОМИР ПЕТРОВИЋ МИШО
2016.
БРАНКО ПАВКОВИЋ
1932–1979.

МИЛЕВА ПАВКОВИЋ
1928–2018.

Син ВАСА и ћерка ЉУБИЦА с породицама
(133/264856)

И Мишко и Ћалац и Деда Мишко – није престало да са љубављу промиче у нашим животима.
Твоји: МИЛЕНА, ИЛИЈА, МИЛОРАД, ЉУБИЦА,
СЛАВИЦА, ЈЕЛЕНА, ВУКАШИН и ПАВЛЕ
(124/264818)

ЛИВИЈУ
ШИНИК
одржаћемо у суботу, 18.
августа на Старом Католичком гробљу.
Њени најмилији
(114/264794)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ
Добили близанце – ћерке

27. јула: Стасију – Санела и Срђан Јовановић; 28. јула: Николију – Ана и Мирослав Мега; 29.
јула: Лену – Сања Лалић и Борисав Сабовљев; 30. јула: Оливеру – Ивана и Милош Белушевић, Ању – Урошев Робуљ Грацијана и Ненад Робуљ, Милу – Милица Миловановић и Владислав Дамњановић; ; 31. јула: Јелену – Милица Младеновић Милановић и Владимир Милановић, Магдалену – Јелена и Стеван Марјанов; 1. августа: Мињу – Марија и Игор Жалац, Милицу – Светлана и Предраг Брашић, Јелену – Сандра Симић и Бранислав Арсовски, Марију –
Виолета Живанов и Стеван Бинђа; 2. августа: Марију – Мирјана и Драган Суботић, Нину –
Невена и Немања Радисављевић, Миу – Драгана и Драган Маргитановић; 3. августа: Викторију – Марија Чолока и Жарко Шефер; 4. августа: Мирјану – Јована и Иван Крговић, Селену – Ана и Драган Ђуновић, Симону – Јасмина Вук и Жарко Кућеровић; 5. августа: Нору –
Оливера Заволовшек Наранџић и Александар Наранџић; 7. августа: Софију – Светлана и Мирослав Јовановић.

Добили сина
21. јула: Стефана – Александра Крстеска и Денис Ристић; 25. јула: Андреја – Жаклина Микић; 26. јула: Александра – Александара и Бојан Виторовић, Дагвида – Тања и Владимир Вучуровић; 31. јула: Петра – Виолета и Дејан Цимеша, Вука – Сузана Суса и Владимир Минчић,
Андреја
–
Катарина
Чојбашић
и
Иван
Ивањак;
1. августа: Луку – Катарина Брзевски и Никола Милићевић; 4. августа: Илију – Биљана и
Велибор Јанковић, Вукашина – Јасмина Тричковић Никодијевић и Немања Никодијевић, Огњена – Марија и Никола Кресић, Рељу – Сања и Никола Вуловић; 5. августа: Душана – Марија и Бојан Шалипур, Стефана – Јелена и Мирослав Милошевић; 6. августа: Нестора – Наташа и Александар Станић.

ВЕНЧАНИ
4. августа: Александра Савић и Андреја Милановић, Сандра Коларик и Томислав Шећеров,
Драгана Стојиљковић и Дејан Миланков; 5. августа: Жељка Лукић и Иван Јовичин; 9. августа: Александра Спасић и и Жељко Абци, Бојана Главонић и Данијел Михајловски, Дуња Радовић и Александар Грујовски, Махоњина Олесја Серфгејевна и Огњен Јањић.

УМРЛИ
31. јула: Радмила Добрић (1940); 2. августа: Ненад Савковић (1961), Јанош Нађ (1935), Јанош Короди (1949); 3. августа: Јован Тимотић (1946), Стојан Калнор (1943), Миша Немчок
(1960), Еуген Аврамеску (1950), Лепосава Станојевић (1928), Лаза Стојковић (1929); 4. августа: Јелена Бубало (1973), Трајанка Оморијан (1928), Милан Катић (1933), Бранко Ратковић
(1946), Мирјана Томић (1951), Иштван Ердеи (1948); 5. августа: Наход Хусеиновић (1956); 6.
августа: Дивна Првачки (1929); 7. августа: Маргит Немчек (1952), Ацо Томић (1950); 8. августа: Адамн Хрубик 1950), Марија Флора (1941), Радослав Чела (1956), Михајло Живојиновић (1931).
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(+К)
Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као
занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.
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6
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Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Колико год да очекујете да ћете
напредовати, без обзира на обећања, период пред вама је доста
напет и тежак. Новац вам стиже,
али ограничите трошкове, јер након тога долази сушан период.
Постоји могућност удварања на
послу и паралелне везе.

Ваша финансијска ситуација је
као клацкалица: има–нема, а када
се све сабере, новца увек фали.
Помоћ стиже ван пословног окружења. Долази неки топли талас,
па се потрудите да искористите
повољан тренутак у своју корист.
Љубав понекад захтева и акцију.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Напокон наилази период када
ћете пуно радити, али и бити награђени за свој труд. Добитак долази из иностранства или од рада са странцима. Радите полако,
не журите, да вам нешто не би
промакло. Љубави долазе и пролазе, свака остави свој траг.

Решавате велике проблеме који
су вас мучили дуже време, а вуку
се из прошлости. Финансијска ситуација је стабилна, са честим добицима. Добро све испланирајте.
Љубав улази у ваш живот на велика врата било да сте сами, било да сте у вези. Страст је страст.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Подршка која вам је обећана,
изостаје. Не ослањајте се на старе контакте. Двапут проверите
сваки папир који потписујете.
Ако имате неки судски спор, пробајте да га одложите. Мањи потреси следе Раковима који су у
браку или дугој вези.

Будите довољно мудри, не обавештавајте никога о својим плановима. Не улазите у конфликте,
не потписујте ништа. Мало већи
добитак ће вам комплетно поправити расположење. Љубавни
односи су складни, партнер вам
припрема дивно изненађење.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
Само смирите свој темперамент,
не реагујте исхитрено и коцкице ће
почети да се слажу у вашу корист.
Повољно судско решење или решење неког проблема који вас дуго мучи. Убедите партнера да је једини. Не будите љубоморни и доживећете оно о чему само сањате.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
Сигурни новчани добици, не
онолико колико очекујете, али то
је само почетак једног стабилнијег периода, када можете почети
с дугорочнијим озбиљнијим плановима у послу, могуће и са
странцима. Диван стабилан љубавни однос.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

Слогови: БО, ГРА, ДИ, ЖА, НА, НА, НИ, НИН,О, ПА, ПА, ПЕ,
ПРО, РА, РА, РЕ, РИ, РИ, РИ, РИ, РИ,СТА, ТА, ТИ, ТО, ТОР, ЦА,
ЦА, ЧАР.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. хирурзи, 2. особа која нешто
поправља(стр.), 3. вртлари, баштовани, 4. житељ „града
светлости“, 5. птица која се не сели у топлије крајеве, 6. научник
који проучава биљни свет, 7. предвиђати, предсказивати.
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Имате све разлоге да се дивите
себи и будете ексцентрични. Финансије су стабилне, долазе већи
добици, а крајем седмице и неки
непланирани трошак, изненадни
пут или већа куповина. Нећете
то ни осетити. Односи у вези су
помало затегнути.

Бик

Финансијски ћете се опоравити.
Новац ће вам стизати с више страна, мало зарађен, мало као награда. Ако чекате неко судско решење, обрадоваћете се. Осећате као
да летите на неким чудним крилима страсти и да можете загрлити
свет. Пуни сте позитивне енергије.

СУДОКУ

2

Многи Овнови ће доживети велике промене, како у пословном
окружењу, тако и у љубавним односима. Немојте се одупирати,
једноставно се препустите. Финансије се поправљају, па можете очекивати мало већи новчани
добитак.

(23. 8 – 22. 9)

МАГИЧНИ ШТИТ 7 х 9

1

(23. 9 – 22. 10)

Девица

ЧУ-

-ШЕ

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Промене које ће уследити биће
турбулентне, тако да ћете их и ви
тешко пратити. Финансије су вам
уздрмане, обуздајте своје апетите и своја маштања. Монотонија
у љубавном животу убија, али
улазак у тајне везе само ће донети већи немир.

АНАГРАМ

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну мудру
поуку, коју нам је оставио упокојени српски патријарх Павле.

Ован

Добили ћерку

КОЊИЋЕВ СКОК

НЕ-

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

1. августа: Сару и Ану – Сања Јовановић Илибашић и Жељко Илибашић

ЕНИГМАТСКИ

НЕ

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

-ЉУ-

Петак, 17. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

(1) ЈЕДНА СПОРТИСТКИЊА

Teби, жустра играчице,
знам да је најтеже
дa OДБАЦИШ ЈАКО лопту
смечом преко мреже.
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(2) ВРСТА КОКОШКЕ
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Кокицу бисерку
купио сам зато
дa MИ КРАСИ цело
кокошије јато.

РЕШЕЊА – Коњићев скок 5 х 5: Чувајмо се од нељуди, а још више се
чувајмо да не постанемо нељуди. Анаграм: Стеван Шупљикац.
Магични штит 7 х 9: оператори, репаратор, градинари, Парижанин,
станарица, ботаничар, прорицати. Стиховни анаграми: (1)
одбојкашица, (2) мисирка. Судоку: 578931264, 623547819,
419268753, 357692148, 984713526, 162854937, 731429685,
295386471, 846175392.
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 17. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕНИ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋИ „ДАНИ ДРУЖЕЊА”

ЈУБИЛАРНИ „ЕКС-ЈУ РОК ФЕСТ” КАО ШЛАГ НА ТОРТИ
Око седамдесет најразноврснијих програма су у протеклих
двадесетак дана, као и увек у
ово доба године, увесељавали
Старчевце и њихове госте. Било је ту свега – од спорта, преко разних облика забаве, до неизбежних музичких садржаја.
У том стилу су и затворени
овогодишњи „Дани дружења” –
уз јубиларни десети „Екс-Ју рок
фест”, који су на Тргу неолита,
стецишту многобројних догађаја, обележили чланови чувеног нишког састава „Кербер”.
Други део овогодишњих „Дана
дружења” обележили су музички програми на за то већ годинама најприкладнијем месту –
Тргу неолита. Од бројних концерата издвојили су се наступ
некадашње фолк диве из Панчева – Снежане Бабић, као и
јубиларни „Екс-Ју рок фест”.
Поред тога, одржано је сијасет других садржаја.
Но кренимо неким редом...
Разноврсно
Седмог дана манифестације у
четвртак, 2. августа, у игри пикадо – крикет победио је Јосип
Бабић, док је Стефан Јовановић најбрже испијао пива, а
увече је окупљене на поменутом тргу забављао глумац Мирослав Жужић Жуле, уз гитарску пратњу Петра Павлова.
Сутрадан је на споровозној
„Бициклијади” двоточкаша најспорије возио Далибор Вуковић, да би нешто касније рецитовало шеснаест најпознатијих песника Панчева, након
чега је свирао гитариста Ика.
Изложба кућних љубимаца
одржана у суботу, 4. августа,
као и увек је привукла велику
пажњу Старчеваца, који су из-

вели највише паса, иако је било и маца, птичица, хрчака, зечева, па чак и једна веверица.
Нешто касније уприличена је
„ролеријада”, а награде су по
обичају дељене лутријом, да би
програм за тај дан затвориле
мажореткиње.
Турнир у малом фудбалу трајао је два дана, а прво место
освојила је екипа „Лавови”, савладавши у финалу тим „Никола Јанићијевић” резултатом
5:4. Те ноћи су уживали и љубитељи електронске музике на
забави у малој сали Дома културе.
На такмичењу за избор најлепших фризура у недељу, 5.
августа, златна медаља припала је Соњи Југи, а за то време
на стадиону је обележено 40
година рагбија у Старчеву, док
је на турниру у баскету „3 на 3”
до победничког пехара дошла
еки па „Си јукс” по бе див ши

„Омољицу”. Одржана је и трећа гаражна распродаја на пијачном платоу, а на такмичењу
у дизању тегова победио је Светозар Шајн са 140 подигнутих
килограма, што је добар резултат и на много вишем нивоу.
Увече је на Тргу неолита, евергрин музику интерпретирала
На да Пе тро вић По паз. На
истом месту сутрадан наступио је кловн Пуцко, професио нал ни ани ма тор мо дер ног
циркуса из Београда. Након њега хитове је пуштао старчевачки ди-џеј ветеран – Гуле.

На турниру у ремију у уторак, 7. ав гу ста, по бе дио је
млади Никола Радовић, а у
фудбалу „2 на 2” у финалу
екипа „Цркотине” надвисила
је „Звјер”. Исте вечери одржан традиционало један од
нај по се ће ни јих до га ђа ја –
концерт народне музике, на

којем је, поред осталих, наступио и Алекса Милетић, талентовани фрулаш из Старчева, док је звезда вечери била ле ген дар на Сне жа на Ба бић Снеки.
У такмичењу у одбојци на
песку у среду, 8. августа, прво
место освојио је пар у саставу
Давор Милошевић и Владимир
Кнежевић.
У знаку домаћег рока
Слава православног старчевачког храма – Свети Пантелејмон, свечано је обележена, 9.
августа, а у поподневним сати-

ма, на стадиону, домаћи „Борац” поражен је од ОФК Београда са 2-1. На платоу испред
Дома културе организована је
рок свирка као мањи увод у
предстојећи „Екс-Ју рок фест”,
када су свирали састави „Рампа” из Панчева и београдске
„Касирке”.

Испрад кафане „Код Андре”
у петак, 10. августа, одржано је
надметање у спремању рибље
чорбе, на којем је победу однела екипа под називом „Никола
Јанићијевић”. За то време на
кошаркашком терену у шутирању с дистанце код млађих пионира најпрецизнији је био Миљан Раичевић, а код старијих –
Алекса Достанић. Тог дана почео је и шеснаести Извиђачки
вишебој на којем су учествовали скаути из десетак места. У
вечерњим сатима, на Тргу неолита организован је концерт
тамбурашке музике старчевачког оркестра „Неолит”. До касно у ноћ трајао је турнир у видео-игрици НБА на којем је тријумфовао Лука Костић. На крају овог дана, као још једна увертира за долазећи рок догађај, у
ККК-у отворена је изложба фотографија са ранијих фестивала, а преко видео-бима емитовани су некадашњи концерти
са старчевачког стадиона.

августа, обележавањем педесето го дишњице ро кенро ла у
Старчеву. Те но ћи на великој бини наступили су „Старчевачки Бонсек”, „Бо станџије”, Боба То мић, МЛО, „Су дар”, „Кре а тив ни не ред”,
„Ивица и компанија”, а специјални гости вечери били су
Вла да Јанковић Џет и гру па
„Тунел”.
Последњи дан овогодишњег
програма стартовао је такмичењем у пецању рибе на пловак на наделској „ваљари”, уз
учешће тридесеторо деце. С
друге стране, на надметању у
виртуелном фудбалу победио
је Драган Пушкар, док су код
јуниора доминирали Лазар Стојадиновић и Милан Љубисављевић.
И за сам крај – шлаг на торти. Други дан јубиларног страчевачког рок фестивала окупио је изузетно много љубитеља ове музике, пре свега фанова групе „Кербер” из Ниша.

На петом „Старчевачком првенству озбиљно јефтиних играчака” (СПОЈИ), који је осмислио васпитач Мирко Трубарац, одржано је неколико дисциплина: У „Авиону од папира” највише се истакао Вељко
Петровић; најбољу „супер-ракету” направио је Ђорђе Дрињак; у „Естетким иновацијама”
прву награду понела је Ана
Шиц, док је у „покретним иновацијама” предњачила Марија
Тодоровић.
И најзад десети „Екс-Ју рок
фест” по чео је у суботу, 11.

Програм је отворио састав „Резервни план” уз препознатљиве
хитове с домаће сцене, да би се
потом на велику бину попели
Гале и другари, који су у двочасовном наступу показали шта
знају и константно размењивали позитивну енергију с бројном публиком. Најбоља атмосфера била је уз хитове „Мама,
тата”, „Светлана”, „Ратне игре”,
„Боље да сам друге љубио”... Било је и неколико бисева, а завесу на фестивал и саме „Дане
дружења” ставила је крагујевачка група „Веселе осамдесете”.

ОМОЉИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА У ПУНОМ ЈЕКУ

„Породични дани” за младо и старо
И у Омољици постоји манифестација колажног карактера, додуше с нешто краћом традицијом него у Старчеву, али сама
поставка је слична – ред културе, ред спорта, ред забаве...
Овогодишњи шести „Породични дани”, у организацији
Месне заједнице и других омољичких институција, намењени су и одраслима, али се стиче утисак да у њима највише
уживају деца, за које је припремљен низ представа и других садржаја.
Све је почело у среду, 8. августа, када је заменик градоначелника Града Панчева Предраг Живковић отворио манифестацију, а истог дана приређен је етно-базар у организацији локалног удружења жена,
док је за веселу атмосферу био
задужен познати рок-забављач
Дејан Цукић.
Сутрадан је на новом терену, уз много учесника и љубитеља спорта, уприличен турнир у одбојци на песку „4+1”,
на којем је победила екипа „Са-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

рићке”. Нешто касније најмлађи су уживали у представи за
децу „Суперхероји”, након че-

га је „Трио Крстић” песмом
унео добро расположење у публику.
Малишани су и у петак, 10.
августа, имали прилику да се
релаксирају, али и да покажу
креативност у двочасовној радионици, када су, уз помоћ
аниматорки, украшавали капице, бродиће, маске... У међувремену је одигран турнир у
јамбу на којем је победио Дарко Томић, испред Љубе и Страхиње Познана. Дан је завршен
наступом једног од најквалитетнијих панчевачких састава
под називом „Кактус Џек”.
Већ следећег јутра су се на
Поњавици, у организацији удру-

жења „Шаран”, јуниори надметали у пецању, а најбољи је
био Вељко Поткоњак. Уследило је цртање графита у центру,
у чему је учесницима помагао
један од највећих мајстора на
овим просторима, познат под
псеудонимом „Juice”. Поново
су најмлађи су уживали, овог
пута уз незаменљивог Пеђолина, док су у каснијим вечерњим сатима омладинци, наклоњени техно звуку, могли да
присуствују „Psihodelic trance”
журци.
Занимљиво је било и у недељу, 12. августа, на турниру у
ножном тенису, у којем је екипа „Кафетероси” тријумфовала испред „Мале Барсе” и „Реала”. Увече је децу забављао
глумац Микица Петронијевић,
након чега је свирао тамбурашки оркестар „Војвођански сан”
са специјалним гостом Ђуром
Морнаром.
Сутрадан је на изложби било прелепих кућних љубимаца, а на жирију је био тежак
задак да одабере победнике.
Након тога је уследио наступ
кловна Шашавка, када је око
двеста малишана било фасцинирано триковима, балонима,
музиком... Талентована Панчевка Ксенија Томин одиграла је шаховску симултанку на

седамнаест табли и остварила
све победе изузев четири ремија.
До краја „Породичних дана” преостало је још много то-

га занимљивог. Тако ће, поред
осталог, на платоу у центру села у четвртак, 16. августа, бити упри ли че на пред ста ва
„Штрумфови” (18.30), као и
кон церт бен да „Ул тра звук”
(20.30). Сутрадан су у истим
терминима наступи мађионичара и тамбураша, а љубитељи народне музике моћи ће
да виде легенде Гордану Лазаревић и Радишу Урошевића у
суботу, 18. августа, од 20.30,
док је сутрадан на програму
фолклорашки концерт КУД-а
„Жисел”.
Тог дана је и сеоска слава
Преображење, када ће бити
окончани овогодишњи „Породични дани”.
Ј. Ф.
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СА ЧУВАРИМА У ОБИЛАСКУ ПОЊАВИЦЕ (2)

У МУЉУ ЈЕ НАЈВЕЋА ОПAСНОСТ
О Поњавици је много пута писано (па и на овој страни),
углавном лоше, и то када је
реч о њеном опстанку у будућности. Било је ту разних тугаљивих прича – од оне о убрзаном замуљавању њеног дна,
преко тога да неодговорни грађани (да не употребимо неку
неупоредиво тежу реч) годинама у њу пуштају фекалије,
до рибокрађе разних облика.
Ипак, у последње време лоше вести полако смењују неке
оптимистичније, и то нарочито откад је бригу о том измрцвареном водотоку, а потенцијално непроцењиво вредној оази несвакидашње природе, преузела чуварска служба ЈКП-а
„Зеленило”.
И о томе је писано, али не
на начин који следи...

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УСР-а „ШАРАН”

МАЛИШАНИ ПЕЦАЛИ И УЖИВАЛИ
У ПРИРОДИ
Осмо јуниорско такмичење у
пецању, у организацији Удружења спортских риболоваца
„Шаран”, одржано је у суботу,
11. августа, у јутарњим сатима
на такозваној малој Поњавици, иза омољичког спорског
центра на путу за Иваново.
Пре самог надметања, чланови поменуте организације
темељно су припремили терен
– очистили га и уклонили растиње у води, у чему су им помагала и деца, док су им радни ци ло кал ног ко му нал ног
предузећа помогли при уређењу приобалниог дела, кошења
траве и одношења отпада.

За такмичење је пријављено
двадесетдеветоро деце од 7 до
15 година из Омољице и Брестовца. Њима су у току пецања
дељени сендвичи и сокићи, које је донирала локална Месна
заједница, а на крају сви учесници добили су и награде у

виду ситног прибора за риболов и мајица са логом УСР-а
„Шаран”.
Троје најбољих освојило је и
дипломе, медаље и пехаре, као
и штапове за пецање и друго, а
прво место заузео је Вељко Поткоњак, испред Лазара Павловић и Андрее Николић.
Након свега деца су очистила стазу за собом.
Према речима председника
поменутог удружења Жељка
Бркића догађај је протекао у
најбољем реду.
– Циљ оваквих наших такмичења и дружења је да децу
приближимо природи и коли-

ПАСТРМКА У ПАНЧЕТИ

Припрема: Очистите и осушите пастрмке, па их споља
поспите зачином, а у уну-

ња животиња, пре свих птица
и водоземаца, није дозвољено
кошење трске све до почетка
јесени. Када је реч о фауни, то
јест о аутохтоним врстама, бела топола је неупоредиво више заступљенија него црна, док
има и великих примерака храстова лужњака старих и до седамдесетак година. Студијом
је предвиђена и садња тог дрвета, као и граба или бреста, а
претходно је планирано уклањање инвазивних врста попут
багрема и пузавица – најављује чувар.
Фекалије и разна муљања
Велики проблем, нарочито у
омољичком делу Поњавице,
представља узурпирање земљишта и загађивање водотока испуштањем фекалија из септичких јама.
– У току је израда просторног плана, након чега ће ићи
сондирање терена, па ће сви
власници који то чине добити
пријаве. Тада ће се тачно знати и који закупац земљишта
може да обрађује одређени део
земље. Појединци су нам у неким деловима Омољице пресекли пут у заштитном појасу
од десет метара, а у њега нико
не би смео да задире, јер нам
треба за разне намене. Има изораних делова, где сувоземним

ко год је то могуће у овом савременом добу одвојимо их од
рачунара и видео-игрица. Мислим да је то бар делимично
остварено, јер је малишанима
очигледно било веома забавно, па су на одласку уследила
питања – када ћемо опет да

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

Састојци (за четири особе):
четири пастрмке, кашичица
зачина, два чешња белог лука, 100 грама панчете нарезане уздуж, три-четири кашике уља.

У првом делу ове приче је екипа „Панчевца”, возилом чуварске службе којим је управљао
Ђуро Љиљак, запослен у ЈКП-у
„Зеленило”, обишла брестовачки део Поњавице.
Након разгледања с осматрчнице, одакле се одлично види
место на којем се појављује видра, као и веће колоније лабудова, настављено је с разгледањем водотока у омољичкој катастарској области.
Јединствено острво птица
Када је већ реч о птицама, убедљиво најважније место у овом
парку природе је острво на које долазе десетине врста пернатих животиња, тачније њих
преко сто двадесет.
– То место је под првим степеном заштите, а приступ људима није дозвољен. Нити је
могућ, будући да је готово неизводиво пробити се кроз густу трску, шипражје и блато, а
за пливање је превише плитко.
На овој јединственој оази највише је чапљи, што белих, што
сивих. Ту је и мноштво корморана, који су права пошаст за
рибу; одлични су ловци и тамане је у правом смислу те речи. Има и грабљивица попут
сокола ветрушке. Заправо то је
у орнитолошком смислу специјално станиште, јер има одређених врста које су угрожене по европској конвенцији, па

трашњост ставите сецкани
бели лук. Сваку рибу увијте
у две-три шните панчете.
Тако припремљене пастрмке поређајте у науљени
плех. Пеците их око 25 минута у рерни загрејаној на
200 степени.
Служите их уз кувано поврће. Пријатно!

дине у годину енормно нагомилава. Нажалост, његово уклањање је веома скупо, па се решење ни назире, иако је било
прича да су Немци вршили
узорковање с намером да купе

које би уништиле сав микросвет, што би могло да доведе
до помора рибе.
Сада се чека евентуална помоћ из Европске уније за заштићена подручја како би би-

све постојеће блато. Следеће
чиме би се требало позабавити
су уставе, јер је Поњавица сада
класична када, због чега прети
опасност да се формирају алге

ла прибављена адекватна амфибија и почето макар парцијално измуљаавање.
Када је то могла једна Бела
Црква, не треба губити наду...

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.

Црно-бели
тамо смеју да приђу само овлашћена лица – каже Љиљак.
Што се других водених створења тиче, једно од најинтересантнијих је црвенотрби мукач, релативно велики водоземац, који се, када га неко нападне, сав надује.
– Постоји и неколико врста
жаба и корњача, као што су мале црне барске, које се малтене свакодневно могу упецати
на пловак и пошто су заштићене, треба их одмах враћати
у воду. Има шкољки, као и разних врста белоушке, па и смукова, а змије су најактивније
средином маја када им је парење. Од копнених животиња
на Поњавици има фазана, зечева, јазаваца и све више шакала. Иначе, због размножава-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

путем не можемо да приђемо
води, једино чамцем. Морам
да нагласим и то да је забрањено коришћење водотока за
заливање, а реагујемо и кад неко прави дивље депоније. Све
у свему, има оних који неће да
сарађују, па чекамо да нам се
дозволи мандатно кажњавање.
Што се рибокрађе тиче, у плану је набавка сонара; с њим ћемо лакше препознавати мреже, којих смо само у једној акцији запленили у дужини од
око сто педесет метара. Поменута направа ће добро послужити и да се види колики примерци рибе живе у Поњавици,
јер очигледно је да их има, попут оног сома од преко шездесет килограма, прошле године
највероватније усмрћеног струјом. Примера ради, неко од пецароша видео је једном приликом да дивља патка нестаје
тренутку, када се изненада појавио талас који ју је у моменту усисао – наводи Љиљак.
Ипак, највећа непогода за
Поњавицу је муљ који се из го-

Овај напуштени лепотан већ неко
време тражи дом, након што је привремено збринут, али је још увек на
улици.
Црно-бели мачак има отприлике
два месеца и невиђени је цар, јер се
не плаши ниједне мачке из дворишта зграде, иако их је чак једанаест.
Он је припитомљен, самостално једе течну и чврсту храну и
потпуно је спреман за удомљавање и за све могуће авантуре.
Контакт-телефон је 063/430-818.

Сива
И ова шармантна цура, стара око
месец дана, тренутно проживљава
сличну судбину: налази се у истом
дворишту једне зграде као и њен црни-бели другар, а фактички је бачена код извесне канте пре неколико
дана, што значи да нема никога. Ипак
наши хумани суграђани их хране са
осталим животињама из краја.
Сива маца је много мања, али је дивна и мирна; још увек
једе мекшу и течну храну, па је око ње неопходно мало више
ангажмана, на шта ће она, чим мало стаса, узвратити безграничном љубављу.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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„БУБАМАРА” КРЕЋЕ С ЦЕНТРА
Железничар на свом
терену против Дунава
Измењен играчки
кадар
У Фудбалском клубу Железничар све је спремно за почетак
новог шампионата у Српској
лиги група „Војводина”. Иако
је играчки кадар знатно измењен у односу на прошлу сезону, чланови поpуларне „дизелке” једва чекају да стартује нова трка за бодове. Председник
Зоран Наунковић, директор Ненад Бојковић и секретар клуба
Горан Михајлов организовали
су у уторак, 14. августа, конференцију за новинаре на којој су шеф стручног штаба Горан Мрђа и капитен Данило
Ковачевић изнели своја очекивања пред старт новог првенства.
У припремном периоду фудбалери Железничара су одиграли осам контролних утакмица
и забележили су позитиван скор
– четири меча су добили, два
пута су играли нерешено и претрпели су два пораза.
– Веома сам задовољан урађеним током припрема. Наш
тим је прилично измењен у од-

С ПРИПРЕМА ДИНАМОВИХ КАРАТИСТА

ФОРМУ ЈУРЕ ШИРОМ СРБИЈЕ
носу на прошлу сезону, јер је
девет играча напустило клуб, а
дошло нам је седам нових фудбалера. У плану је да доведемо
још једно појачање, како би
ојачали, али и направили здраву конкуренцију у тиму. Желимо да на свакој позицији
имамо по два квалитетна играча. припреме су биле веома напорне, а трајале су 35 дана.
Имали смо чак 75 радних сати

ОМОЉ ЧА НИ ПРО ТИВ БЕ ЧЕ ЈА ЦА,
А СТАР ТУ ЈУ И ЈУ ЖНО БА НА ЋА НИ
У недељу, 19. августа, такође од 17 сати, фудбалери Младости из Омољице на свом терену играју против Јединства
у првом колу Војвођанске лиге „Исток”.
Наредног викенда почиње нова сезона и у Првој јужнобанатској лиги. У Банатском Новом Селу састају се Слова и
Јединство из Влајковца, у Старчеву играју Борац и Долина,
а у Качареву Једиство и Вултурул. Југославија у Јабуци дочекује Војводину из Црепаје, а Стрела из Иванова гостује у
Уљми где ће се састати с Партизаном.

што је веома озбиљан број за
ову фазу. Оно што је најважније, поврде су нас заобишле током припремног периода па
спремно дочекујемо Дунав из
Старих Бановаца – рекао је Горан Мрђа.
Новинарима се обратио и капитен ФК-а Железничар и један од најискуснијих играча
Данило Ковачевић.
– Иза нас је пет недеља жестоког рада. Било је врло напорно и физички и психички.
Јако нас је потресла смрт Марка Јовановића. Недостајаће
нам његови људски и грачки
квалитети. Из клуба је отишао
и наш дугогодишњи саиграч и
капитен Жељко Стајчић. Стајка је много значио и на терену
и ван њега, па нам преостаје
да видимо како ће се нови момци уклопити у тим. Моја лична очекивања су већа него прошле сезоне. У првом колу дочекујемо Дунав, који нам је на
неки начин остао дужан у про-

шлом шампионату и даћемо
све од себе да га овог пута савладамо. Позивам и публику
да дође у што већем броју и да
нас подржи на почетку новог
првенства – истакао је Данило
Ковачевић.
Боје ФК-а Железничар у новој сезони браниће следећи играчи: Илија Николовски, Бранислав Катанић, Марко Агић, Драган Ђорђевић, Душан Ђорђевић,
Слободан Спасковски, Борко
Аничић, Дејан Савков, Алекса
Павловић, Војкан Сарајлин, Новак Шалипуровић, Божидар Шобат, Бојан Трипковић, Данило
Ковачевић, Немања Целин, Лука Симоновић, Марко Станојковић, Саша Руњаић, Лука Лукић, Филип Чоловић, Марко Раденковић, Никола Радисављевић и Ђорђе Павловић.
Утакмица између Железничара и Дунава из Старих Бановаца игра се у недељу, 19. августа, на СЦ-у „Младост” а почиње у 17 сати.

Карате репрезентативци наше земље, кандидати за одлазак на Олимпијске игре у
Токио, први циклус припрема обавили су на Копаонику
од 30. јула до 8. августа. У изузетно добрим условима, репрезентативци Србије су у пакленом темпу спровели кондиционе и специфичне припреме, уз присуство својих
олимпијских тренера и спаринг партнера.
Капитен наше националне
селекције Слободан Битевић
је радио са својим тренером
Предрагом Стојадиновим, а
већ од 18. августа они настављају са другим циклусом
припрема на Златибору.
Средином септембра Битевића очекује наступ на турниру Премијер лиге у Берлину, а потом следи неколико
међународних турнира и завршни циклус припрема за
Светско првенство.

Кадети, јуниори и млађи
сениори су под вођством тренера Немање Лугића припреме почели на теренима СЦ-а
„Младост”, а 9. до 15. августа
четворо такмичара је боравило на Летњем кампу перспективних такмичара Војводине
у Апатину. Ову фазу припрема су прошли: Јана Којчић,
Александар Здешић, Дарко
Спасковски и Урош Петровачки.
Од 23. до 30. августа седморо младих каратиста Динама боравиће на Тари, на
припремама репрезентације
Србије за кадете, јуниоре и
млађе сениоре.
Најмлађи такмичари Динама, заједно са својим тренером Ненадом Соколовићем,
боравили су од 3. до 10. августа на Летњем кампу на Дивчибарима који традиционално организује Спортски савез
Панчева.

МИНИ ЛИГА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

НОВИ УСПЕХ ПАНОНИЈЕ

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У ДРЕСУРНОМ И ДАЉИНСКОМ ЈАХАЊУ

ЕМА УНЧЕВИЋ ШАМПИОНКА
У организацији Коњичког клуба Граничар из Новог Сада, у
овом граду је недавно одржано Првенство Војводине у дресурном и даљинском јахању.
Када је дресурно јахање у
питању, такмичари су своје вештине приказивали у две утакмице из којих су се сабирали
освојени бодови и на крају су
проглашени најбољи. У категорији сениора, такмичарка
КК-а Кремен из Панчева Ива
Миоч, освојила је треће место,
показала је изузетну сналажљивост, па је била највеће изненађење шампионата.
У конкуренцији деце Маша
Јосиповић је освојила сребрно

одличје, а Марија Шајин је заслужила највише симпатија публике и домаћина, тако да је
она добила награду за најлепши такмичарски пар коју јој је
доделила Љиљана Почек. Марији је ово било прво такмичење, па добре резултате од ње
тек треба очекивати.
На Првенству Војводине у
даљинском јахању КК Кремен
је учествовао са два такмичара, који су се надметали на
стази дужине двадесет километара.
Ема Унчевић је постала шампионка Војводине, а Саша Крњаић се окитио сребрним одличјем.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КАЈАКУ И КАНУУ

ТРОФЕЈИ ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ
Отворено Првенство Војводине у кајаку и кануу на мирним
водама одржано је на језеру
Тиквара у Бачкој Паланци. Трке су се одвијале на стазама од
200, 500 и 1.000 метара, а надметали су се пионири, кадети,
јуниори и сениори. Учествовало је 260 такмичара из 20 клубова, а чланове ККК-а Панчево предводили су тренери Ђурица Левнајић и Зоран Живковић.
У трци јуниора на 1.000 м,
двосед Стаменковић-Кељевић
освојио је сребрно одличје, а
иста се посада се у надметању
кадета на 500 метара окитила
најсјајнијим одличјем. Сениорски двосед Левнајић-Живковић такође је тријумфовао у
трци на 500 метара, а поново

је бриљирала и репрезентативка Србије из редова ККК-а Панчево Биљана Релић. Она је у
тркама сениорки на 200 и 500
м освојила златне медаље и тако још једном потврдила своју
доминацију.
Само неколико дана касније, на истој стази, одржано је
Првенство Србије у мини кајаку. У трци доседа МК 2 на
500 ме та ра у кон ку рен ци ји
дечака рођених 2005. године, Марко Живковић и Влади мир Бо ја нић осво ји ли су
треће место.

Атлетичари АК-а Панонија
из нашег града су учествовали на митингу под називом
„Мини лига централне Србије”, који је одржан у Смедеревској Паланци, у суботу, 11.
августа. У конкуренцији од
око 300 учесника, Панонија
је наступила са једанаест својих чланова и освојила је пет
медаља.
Бронзано одличје зарадила је Анђела Кићовић која је
вортекс бацила 30,5 метара.
Ана Драгојевић је у
трци млађих пионирки тако-

ђе била трећа, док је Хана Јарамаз у категорији атлетских
школа заслужила сребро у трци девојчица на 600 м. На
крају је заблистао и Владимир Мирков освојивши сребро у бацању вортекса (31 метар), а након тога заслужио
је и бронзано одличје у скоку
у даљ.
Веома запажен наступ имали су и: Вук и Дуња Кићовић,
Петар Секуловић, Андреа Тисевски, Новак Магда, Ивана
Цукић, Валентина Мирков и
Софија Јосов.

ШАХОВСКИ КУТАК
Kvyatkovski
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Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лф5)
Избор Р. Радојевић
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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
21. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Математика
Постоји начин за израчунавање углова у троуглу.
И површине квадрата.
Није проблем сазнати колико је „икс” ако имаш вредност „ипсилона” и коначан резултат.
Математичке операције би и птице могле да науче.
А основци их свакако знају.
Само се још није родио онај који може да искалкулише како с
просечном платом у овој земљи живети живот достојан човека.

Није
„Бели песак и тиркизно море у хладу борова. Поздрав из Сартиа”.
Саша Павловски, Светозара Милетића 104/9

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

Лепо је кад се распиштољиш.
Па почнеш да ломиш све око себе.
Посебно оно што није твоје.
Супер је кад се опустиш.
И кренеш да шараш по зидовима.
Ваљда, замишљајући да си Хемингвеј.
Или Пикасо.
Е, није!

Могућа

Поздрав са језера Лугано у Швајцарској
Горан Грубетић, Петра Кочића 21

Изађеш као и свако вече у град и када најмање очекујеш налетиш на „предмет” свог обожавања.
Зазвони ти телефон и изненадиш се, пријатно или не, гласом
с друге стране.
Кренеш у шетњу и останеш без текста због лепоте оком ухваћеног призора.
Пре свих описаних ситуација стоји исти атрибут:
могућа.
М. Шупица
С. Трајковић

µ

?

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Јована Бореновић,
студенткиња:
– Најчешће
шетам са друштвом по
граду када је лепо
време. Спремам испит
за септембар, а планирам да
посетим неке
представе и
културна дешавања.

Никола
Стоиљковић,
правник:

Кристина
Кирхрот,
предузетница:

– Тренутно радно,
али се надам неком
одмору за
петнаестак дана.

– Ово лето углавном
проводим радно,
али ћу следеће
недеље ипак успети
да одем на одмор.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом
одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног и одговорног
уредника: Александар Живковић • Редакција: Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић Величковић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција
и огласи), 013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415-05
код „Banca Intesa” Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не
враћају • Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан
је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevaconline.rs

