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Само нам је требао земљотрес
Стручњаци кажу да
у јужном Банату нису
могући јаки потреси
У Србији најугроженија
Јагодина
После паклених врућина, заражених
комараца и сунчевог зрачења које
никад није било веће у последњих
десет година, прошле недеље смо
доживели и земљотрес, и то два пута.
Први се осетио у среду, 9. августа,
у 21.17, у рејону Делиблатске пешчаре, а други два сата касније, у 23.17,
код Вршца. Оба потреса су била слаба (први јачине 3,8 степени, а други
3,5 степени Рихтерове скале), а осим
подрхтавања тла, које је трајало десетак секунди, и узнемирења оних који
су га осетили, није било других
последица.
У информацији коју је поводом
овог догађаја објавио Републички
сеизмолошки завод пише да земљотреси те јачине нису опасни и да
могу изазвати мала оштећења на
објектима који се налазе близу њихових епицентара.
На питања откуд земљотрес на
територији јужног Баната и хоће ли
се он поновити – нема одговора.
Научници засад могу само да праве
мапе подручја на којима постоји
велика вероватноћа да ће доћи до
таквих догађаја. Онима који живе
на трусним подручјима, то би требало да буде довољна информација
да зидају куће и зграде које ће издржати свако, па и најјаче померање
тла.
Међутим, тачне и поуздане информације о томе када ће се земљотреси
десити и колико ће бити јаки, и даље
није могуће добити, и поред тога што

је наука о земљотресима далеко
одмакла.
О непредвидљивости земљотреса
говори и то што је у ноћи када је
регистрован на територији јужног
Баната, потрес забележен и у Ријеци,
у Хрватској, први пут до сада.
Након прошлонедељних земљотреса у неким медијима су објављена
објашњења појединих стручњака да
је до њих дошло због близине Румуније, која се налази на једној од сеизмички најактивнијих европских
територија.
Подсећамо, у тој земљи је 24. септембра прошле године забележен
земљотрес јачине 5,6 степени Рихтерове скале, који се осетио и у источној Србији. Био је прилично јак, о
чему сведочи податак да је регистро-

ван и у Бугарској, Украјини и Молдавији. Међутим, у Србији није изазвао
теже последице, осим страха становника стамбених зграда на вишим
спратовима.
Нажалост, то није био случај с
катастрофалним земљотресом који је
погодио Румунију 4. марта 1977.
године, а чији је епицентар био близу Букурешта. У њему су погинуле
1.574 особе и он је изазвао велика
разарања. Подрхтавање тла трајало је
дуго и осетило се и на територији
Панчева. Многи наши суграђани
сећају се да су им се тада померали
лустери, кревети и намештај и да су
осећали мучнину.
Ових дана у медијима је објављена изја ва Бран ка Дра ги че ви ћа,
заме ни ка дирек то ра Репу блич ког

сеизмолошког завода, да становници Баната и Војводине не треба да
се плаше евентуалних јаких земљотреса, с обзиром на то да живе на
тери то ри ји с малом сеи змич ком
активношћу.
С друге стране, највише раз ло га
за бригу на терито рији Србије имају становници Јаго дине, јер живе у
гра ду у коме је могућ ката стро фални земљотрес, јачи не девет степени Меркалијеве скале! Исто важи
и за Краљево, подручје око Рудника и Копа они ка, где су се у про шло сти већ дога ђа ли разор ни
земљо тре си, као и за Ваљево, Кра гујевац, Лозницу, Чачак, Лазаревац и Нови Пазар.
Важно је рећи и то да је након снажног земљотреса који је уништио
Скопље 1963. године у Србији ступио
на снагу пропис по коме сви објекти
морају да буду грађени тако да издрже земљотресе до одређеног степена
јачине. Међутим, проблем је у томе
што се тај пропис, као и многи други,
у Србији не поштује, као и то што
има много изузетно старих зграда и
дивљих грађевина чији власници
немају све законом предвиђене
дозволе.
У случају да се поново догоди
разоран земљотрес на територији
Србије, у Сектору за ванредне ситуације при МУП-у Србије спремно је
пет тимова са сто двадесеторо људи
који су обучени да реагују у таквој
ситуацији. Опремљени су свом неоп ход ном опре мом за спа са ва ње
затрпаних људи и њихово медицинско збрињавање, а имају и дресиране псе. Прошли су специјалну
обуку коју су им држали припадници спасилачких јединица из Француске и Русије, који спадају међу
најобученије.
М. Глигорић

Култура
Место стваралачке
енергије
» страна 12

Фото-репортаже
Девети „Екс-Ју рок
фест” ударио печат
» страна 25

Лето у природи
Струјом масакрирали
рибу
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Спорт
Илија одбранио светску
титулу
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Чекај ме,
ја сигурно нећу доћи
Чини ли се и вама да су ових последњих петнаест дана августа уз оне
постпразничне јануарске два најдепресивнија периода у години?
Јави се многима тај осећај још у детињству. Завршава се распуст и
родитељи крећу с монологом: хајде да се понови градиво, да се спреме
свеске, да се увију књиге, доста је било играња/излазака/пландовања,
вијуге да се покрену... А теби пада мрак на очи и хвата те језа од надолазећих обавеза. Приметиш да и сунце почне без везе да сија, сенке се
некако издуже и постану тамније. И трава се суши и прво лишће већ
окончава свој кратак век. Сада, последњих година, кад си из Панчева, све
то зачини и смрад свињског и кокошјег измета чији епицентар никако да
се утврди, чисто да за отужни угођај не буде закинуто ниједно чуло. И
баш ти буде комплетно мука.
Исто је и кад си студент. Од лета си, ако си срећковић, можда имао
десетак дана на мору. Остатак си провео под стресом, психофизички се
припремајући да „од сутра” коначно почнеш да учиш за јесењи испитни
рок. Па онда баш око средине августа схватиш да је крајње време да то
сутра постане данас, иако је одавно требало да буде јуче, и ухвати те
фрка кад ћеш све стићи, па заборавиш и на лето и на провод, а стрес
само нараста. Плус пожутела трава, плус опало лишће, плус смрад... Распад система!
Није ништа боље ни кад си запослен. Конташ да ти је лето пролетело.
Све ти се нешто било свело на одбројавање дана до одмора, који никако
да стигне, а ти си већ пуцао по шавовима. Па кад се коначно приближило то летовање, за које си једва скрпио паре, ударио те је нови талас нервозе због трошкова припреме – те нови купаћи, те путна апотека, те
здравствено осигурање, те среди аутомобил за пут, те гледаш прогнозу –
хоће ли тамо киша, те читаш вести – да ли ће онамо пожар и, све у свему, кад кренеш, немаш више снаге ни да се радујеш. Е, онда стигнеш, па
ти треба бар 48 сати да се наспаваш и сконташ да се напокон од тебе очекује само да будеш опуштен. И таман кад ти то некако пође за руком,
офркестиш се и видиш да ти је пола одмора већ прошло. И пулс опет
убрзава: куку, још пет дана до повратка у реалност! И како време цури,
тако то „куку” расте, а мозак шишти: тамо код куће вребају те рачуни,
доспела рата за кредит, куповина нове гардеробе за клинце, ранчеви,
школски прибор, патике, презахтевни шеф, колеге сплеткароши, црне
хронике, отужне политичко-економске прогнозе... И док се осврнеш
лево-десно, одмор готов. Спакујеш пинкле, вратиш се у мили град што
мирише на свињац и дочека те све наведено. Апокалипса!
Можда је најгоре кад си у пензији. Ако си скрпио нешто мало пара (и
ваучер) и ако те је здравље иоле послужило, прошетао си по некој бањи.
Углавном та два услова ниси испунио, па си само чекао да лето прође и
молио се да ти срце издржи оних 45 у хладу, дисао на шкрге, кљукао се
лековима, зурио у ТВ, питао се кад ће рат и ламентирао над бесмислом
живота. И само ти сад фали увела природа да те докрајчи подсећањем на
долазак јесени. Као да теби твоја јесен животна није сасвим довољна.
И тако, чини нам се да глупи август увек пева исту песму: о пролазности, о крајевима и почецима, о неминовностима и узалудностима, о имањима и немањима, о песку који цури кроз прсте... А заправо, кад мало
боље погледамо, схватимо да август нит је глуп, нит нам је крив. Месец
као и сваки други. Ми смо ти што се васцелог живота вртимо у зачараном кругу, попут оних замораца што у експериментима трче до изнемоглости по унутрашњости точка: један облик патње замењујемо другим,
верујући да ћемо бити срећни тек кад постанемо нешто друго. Тек кад
одрастемо, тек кад се заљубимо, тек кад се венчамо, тек кад се разведемо, тек кад деца одрасту, тек кад вратимо дугове, тек кад одемо у пензију... Тек кад дође лето, тек кад почне одмор...
А кад се свако „тек” испуни, ми смислимо неко друго с којим ће срећа
доћи у пакету. И једног дана, углавном прекасно, схватимо да нам је
живот прошао у чекању. А срећа је, попут дуге, увек била за корак даље.
Ма, ни за корак, од ње нас је увек делило само једно „тек”.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Прича о хуманости
и доброти
Преокупирани сопственим бригама и
проблемима, често не обраћамо
пажњу и неосетљиви смо на тешкоће
других. Међутим, хуманост још није

нестала, а то је нам је ових дана показао неко од кога би се то најмање очекивало. Десетогодишњи дечак Фархад
Нури, избеглица из ратом захваћеног
Авганистана, који је, у покушају да
нађе спас од рата што већ годинама
бесни у тој земљи, стигао с породицом до Србије, некако је чуо о патњама кроз које пролази седмогодишњи
Немања Дамчевић, оболео од рака, и
решио је да му помогне.
Десетогодишњи Нури, који воли
да црта и то ради тако добро да га
зову Мали Пикасо, приредио је у
избегличком центру у Крњачи, где
привремено борави, продајну изложбу својих портрета и све што заради од њихове продаје, поклониће
Немањи за операцију која му је преко потребна ради даљег лечења.
Овај пример хуманости и доброте
је нешто пред чим нико не може
остати равнодушан. Десетогодишњи
Авганистанац који од малих ногу
живи у порушеној земљи, у којој се
не назире крај рату и страдањима,
сажалио се на патње другог дечака,
кога никада није видео и не познаје
га, али је без обзира на то решио да
му помогне. Због тога је заслужио
највишу оцену из хуманости и
доброте.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Одакле се осмехује овај шарени брка?
У центру града, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

С друге стране, ова прича поново
скреће пажњу на то како се у нашој
земљи прикупља новац за лечење
болесне деце. Уместо да то буде брига Фонда за лечење тешко оболеле
деце у иностранству, који је наша
држава основала пре две године,
њихове породице и даље морају да
прикупљају новац преко СМС порука, слањем апела за помоћ путем
медија и на друге начине!?
Нажалост, ни то не мора значити
да ће прикупљање новца успети. У то
су се уверили родитељи нашег десетогодишњег суграђанина Владимира
Ђорђевића, којима још увек недостаје двадесет седам хиљада евра да би
он отишао у иностранство, на операцију тумора на мозгу, која се не ради
у Србији.
Поражавајуће звучи податак да у
Владиној породици ради само његов
отац и да он мора да даје пола невелике плате да би отплатио кредите
које је узео како би финансирао
дечаково лечење. Још тужније је то
што Владини родитељи и даље не
могу да прикупе довољно новца за
његово оздрављење, иако су ради
тога до сада организоване бројне
хуманитарне акције.
М. Г.

Кинеска мудрост

КАДА СИ БОЛЕСТАН, ИДИ КОД ЛЕКАРА, ОН ЋЕ ТИ ДАТИ
РЕЦЕПТ – И ЛЕКАР МОРА ЖИВЕТИ.
С РЕЦЕПТОМ ЋЕШ ОТИЋИ У АПОТЕКУ,
ДОБИЋЕШ ЛЕК – И АПОТЕКАР МОРА ЖИВЕТИ.
КАДА ДОБИЈЕШ ЛЕК, БАЦИ ГА – И ТИ МОРАШ ЖИВЕТИ.
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У СУБОТУ, 19. АВГУСТА

ПОЧИЊЕ ФЕСТИВАЛ „FREEDOM ART”
Као увод биће
представљени мурали Милана Булатовића
и Сање Момчиловић

УСКОРО У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

АРХИВЕ

ИЗ

Мурали и дувачки оркестар из
Португалије најављују овогодишњи фестивал „FreeDom
Art”, који ће бити одржан од
19. до 27. августа. За шест
дана кроз тринаест програма
на пет локација у граду представиће се више од 120 уметника.
Као увод у фестивал „FreeDom Art” Дома омладине Панчево биће представљени мурали Милана Булатовића и Сање
Момчиловић, који ће носити
поруку слободе, у суботу, 19.
августа, у 19 сати, у Улици
генерала Петра Арачића (преко пута Градске управе). Том
приликом посетиоци ће моћи
да се упознају и с целокупним
програмом фестивала.
Милан Булатовић је завршио основне и мастер студије
сликарства на Факултету ликовних уметности у Београду,
на којем је сада и на докторским уметничким студијама
графике. Бави се сликарством,
графиком, дигиталном графиком и цртежом. До сада је
излагао на шест самосталних и
више колективних изложби.
Учествовао је у неколико креативних радионица и ликовних

„ПАНЧЕВЦА”

После Гуче – Панчево

Дувачки оркестар из Лисабона
колонија, а његови радови могу
се наћи и у јавном простору.
Сања Момчиловић је на
завршној години основних
академских студија сликарства
на Факултету ликовних уметности у Београду. Бави се сликарством, дигиталном графиком и сито-штампом, а предмет њеног рада је испитивање
визуелног потенцијала у односу публика–дело, као и положај и перцепција савременог

уметничког дела у оквиру
данашњег друштва у целини.
Истог дана на Платоу Милана Младеновића биће одржан
концерт дувачког оркестра
уметничког удружења „Farra
Fanfarra” из Португалије, који
ће почети у 21.30.
„Farra Fanfarra” је велики
португалски уметнички колектив из Лисабона, а чине га музичари и забављачи који су високоспецијализовани за групну

еуфорију и пренос заразних
ритмова кроз моћ акустичне
музике и дувачких инструмената. Мешање различитих
музичких стилова, као што су
фанк, џез, рок, диско и панк,
али и латино и балкански ритмови, гарантује јединствен и
непредвидив доживљај. У Панчево долазе након наступа у
Гучи и обећавају незаборавно
вече.
М. Марић Величковић

НАСТАВЉА СЕ ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

„Еко-регата Тамиш”, осми пут
Чишћење реке
примарни циљ
Неизоставна дружења
Осма „Еко-регата Тамиш”, која
је недавно проглашена за градску манифестацију, стартоваће
у петак, 18. августа. Скуп учесника, односно полазак 38
чамаца, заказан је за 8.30.
Око 13 сати учесници регате
упловиће у Јабуку, где ће уз
помоћ домаћина обавити предају отпада сакупљеног током
првог дела пловидбе, а потом
ће уследити дружење, освежење, „бранч” и купање у Тамишу, све до испловљавања и

поласка ка Глогоњу, када ће се
„експедицији” из Панчева прикључити још седам чамаца.
„Регаташи” ће, по доласку у то
место, имати прилику да
погледају видео-презентацију

САМО ЗА ПЛИВАЧЕ
Сви учесници регате морају бити пливачи, а деца која током
пловидбе буду била на чамцима, мораће на себи имати појасеве за спасавање.
С тим у вези, пре поласка регате сви власници чамаца потписаће изјаве.

Глогоња, за њих ће бити приређен забавно-спортски програм,
а као и сваке године, и вечера
„с казана”, која обавезно иде уз
дружење с мештанима.
Други дан регате почиње
доручком на Тамишу, а потом
се испловљава ка Сефкерину.
После краћег задржавања у том
селу учесници регате продужиће према Опову, а све време
путовања користиће и за еколошке активности, односно
чишћење воде и приобаља од
рециклабилног отпада. По предаји секундарних сировина за

учеснике ће бити организован
ручак у чарди „Опава”. Планирано је и играње одбојкашког
меча између домаћина и учесника регате, а у вечерњим
часовима следи забавни програм, са „аласким штимунгом”.
У Опову ће се и заноћити...
Након доручка, другог јутра, регата испловљава у 11
сати и креће низводно Тамишем, ка Панчеву, са задржавањем на глогоњској плажи. У
сарадњи с домаћинима, учесници регате ће одложити
сакупљени отпад. Одатле се
полази за Јабуку, где ће за учеснике регате бити организован ручак, али и додела плакета. Најзаслужнијим појединцима који сакупе највеће
количине отпада, а према
процени жирија који ће бити
сачињен од учесника регате,
биће додељено специјално
признање за допринос очувању тока реке Тамиш.
Повратак регате у Панчево
предвиђен је за 17.30.
А. Ж.

ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

Деца подржавају дојење
Завод за јавно здравље Панчево и ове године у сарадњи са
Институтом за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић
Батут”, поводом Светске недеље дојења, организује ликовни
и литерарни конкурс под
називом „Подржимо дојење”,
намењен предшколској и
школској деци.
Сваки вртић може изабрати
три најбоља ликовна рада, а
свака основна школа три најбоља ликовна и три најбоља
литерарна рада, и то у категоријама од првог до четвртог и
од петог до осмог разреда, и
одабране радове доставити
Одсеку за промоцију здравља
и здравствено васпитање Завода за јавно здравље Панчево,
на адресу Пастерова 2, 26000

Панчево, с назнаком „за конкурс – Светска недеља дојења”,

најкасније до 22. септембра.
Важно правило односи се на

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

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

У НЕДЕЉУ САЈАМ У СТАРЧЕВУ

Ситне животиње
на Тргу неолита

Удружење „Феникс” приредиће берзу ситних животиња
(голубова, кунића, паса,
папагаја и разних других
врста украсних птица) у
недељу, 20. августа, између 6
и 15 сати, на Тргу неолита у
Старчеву.
Том приликом заинтересовани одгајивачи моћи ће
да продају, купе или размене
љубимце. Поред тога, на том

јединственом сајму биће
изложена храна за поменуте
животиње, а већ неколико
година све је више и оних
који нуде украсно цвеће.
Организатор позива све оне
који желе да учествују у овој
интересантној манифестацији. Подробније информације
могу се добити на телефоне
633-015 и 063/12-78-519.
Ј. Ф.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЈАЧАВА КАДАР
ликовне радове: требало би да
они буду урађени на папиру, у
формату блока број 5.
Најбољи радови на нивоу
округа биће потом достављени
Институту „Батут”. Тамо ће се
бирати победнички рад, који ће
бити штампан у виду постера и
дистрибуиран у домове здравља током 2018. године. Резултати конкурса на државном
нивоу биће објављени између 2.
и 9. октобра, када се обележава
Национална недеља промоције
дојења. Како напомињу организатори, конкурс није наградног карактера, већ има циљ да
подстакне здравствено-васпитни
рад на тему подршке дојењу
као најоптималнијем начину
исхране новорођенчади и одојчади.
Д. К.

Специјализације за
младе лекаре
Пет специјализација и три
уже специјализације одобрило је недавно Министарство здравља младим
лекарима запосленим у
панчевачкој Општој болници.
На основу захтева који је
та установа поднела Министарству, решењем су одобрене две специјализације
из опште хирургије, по једна из педијатрије и психијатрије и једна за клиничког трансфузиолога. Прихваћен је и захтев за уже
специјализације из диге-

стивне хирургије, перинатологије и терапије бола.
– Ово је велики талас
подмлађивања кадра у болници. За четири до шест
година, колико трају специјализације и уже специјализације, добићемо значајно
кадровско појачање – истакао
је др Слободан Овука,
директор Опште болнице.
Он је уједно, у име
менаџмента установе, упутио честитке будућим специјалистима и супспецијалистима.
Д. К.
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ПОЛИТИКА

ДЕМОКРАТЕ О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА

Свеобухватан приступ
проблему
У периоду од 2010. до 2017.
године у породичним трагедијама широм Србије убијено је 327 жена. Од тога су
194 жене биле жртве својих
супруга, док су њих 35 убили
бивши мужеви, а њих 88
мушкарци с којима су живеле у ванбрачној заједници –
саопштила је Демократска
странка.
Иако држава у правном
смислу напредује и казнена
политика се мења, статистика је и даље поражавајућа.
– Ако се осврнемо за скорашњим догађајима, можемо закључити да недостаје
нека карика у адекватној
примени Закона о спречавању насиља у породици, који
је ступио на снагу 1. јуна
2017. године. Тај закон подразумева хитне мере заштите од насиља у породици,
процену ризика од понављања насиља, обавезну координацију и сарадњу надле-

жних служби и евиденцију
случајева насиља. Закон је
прописао дисциплинску одговорност судија и тужилаца
за непоступање у дефинисаним роковима, као и обавезну специјализовану обуку
за све оне који ће поступати
по овом закону – саопштила
је Маријана Милеуснић,
чланица Градског одбора
Демократске странке Панчево.
Демократе оцењују да су
судски процеси који се баве
овом темом превише спори,
да се дуго чека одговор када
је у питању финансирање

пројеката којима би се на
посредан или непосредан
начин утицало на превенцију или смањење овог проблема, да одговорне институције у недовољној мери међусобно сарађују... У ДС-у
наводе да тужилаштво
покреће поступак за свега 25
одсто пријављених случајева насиља у породици, а суд
у скоро 70 одсто случајева
досуђује условну осуду. Још
један од кључних проблема
је то што немамо слику правог стања.
– При изради стратегије
за борбу против насиља над
женама неопходно је узети у
обзир сваки аспект овог проблема. Од законодавне и
казнене политике, преко
њене примене, одговорних
институција, медија и евиденција, до превенције,
оснаживања итд. На локалном нивоу важан је рад
невладиних организација и
подршка њима од стране
локалних власти и медија –
навела је Милеуснићева.
Она је додала да је Србија
ратификовала Конвенцију
Савета Европе о спречавању
и борби против насиља над
женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција), која успоставља нулту
толеранцију државе за насиље у породици, што је и званичан став који заступа
Демократска странка.
– Предложена решења
односе се на коначно увођење бесплатне правне помоћи, укидање могућности
опортунитета за насилнике
у породици, успостављање
евиденција, што је и законска обавеза, усаглашавање
мера ризика... Позвани су на
одговорност сви у ланцу
доношења одлука, као и
надлежни из ове и претходне владе, и апелујемо на јавност да подржи све мере
које ће спречити овакве случајеве у будућности – рекла
је Милеуснићева.

Ма, шта ми рече!
Ко је икада одредио шта је то. Ко је икада међународно
то признао. Они кажу: то су непроменљиве границе. Па
како сад непроменљиво све, а променљиве границе
Србије? Прво су отцепили Косово од Србије, па онда сад
кажу не може даље да се прича. Па то су приче за децу...
Ова влада и овај председник то свакако неће урадити.
(Шеф српске дипломатије Ивица Дачић,
13. август, „Бета”)

***
Бојим се да смо жртва политичког популизма. Политичке странке траже лидера који ће бити спасилац, а иза
њега иду колоне подржавалаца. То ми личи на сеоске
литије... Ви морате да кажете ко је финансирао истраживање, када, на ком узорку. Једина тема је била процена
резултата председничких избора. У нашим истраживањима фали дебата о томе ко су апстиненти. Зашто ми
немамо истраживања у којима се објашњава веома висока популарност Александра Вучића, прво као премијера,
а сада и председника?
(Зоран Гавриловић, програмски директор Бироа
за друштвена истраживања БИРОДИ, 14. август, Н1)
***
До тада, требало би да ми користимо прилике које нам
се указују, да валоризујемо углед који је Србија повратила у свету, а које не желе да виде затворени и лењи умови, јер политичко мешетарење је лакше кад свуда видите
непријатеље, а не шансе. Ова влада види планове и шансе за развој, уместо саге о непријатељима и издајницима.
(Министарка за европске интеграције
Јадранка Јоксимовић, 13. август, „Танјуг”)
***
Јасно је да потписивање правно обавезујућег споразума
и признавања независности Косова није једини услов
уласка у ЕУ, већ је то и промена политике према Русији,
о чему сведочи и изјава председника Србије да је „друго
кључно питање однос према Русији”. Србија је, у складу
с поглављима 29, 30 и 31, дужна да усклади царинску,
економску и спољну политику са ЕУ, што у пракси значи
увођење санкција Русији и прекид Споразума о слободној трговини.
(Милош Јовановић, председник
Демократске странке Србије, 13. август, „Данас”)

Петак, 18. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ГОТОВ НАЦРТ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

У АТП-у И ГРАДСКОЈ УПРАВИ
НАЈВИШЕ ВИШКОВА РАДНИКА
Број радних места
треба смањити за око
9,5 одсто
Коначну реч даће
одборници, али и
директори
На седници одржаној 15. августа чланови Градског већа
прихватили су Нацрт одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе
Панчева за ову годину. Претходно је Влада Републике
Србије усвојила Одлуку о максималном броју запослених на
неодређено време у систему
државних органа и систему
јавних служби АП Војводине и
локалних самоуправа за 2017.
годину. Ова одлука је за територију Панчева прописала да
укупан број запослених у
поменутим системима износи
2.280, након што је за сваку
јединицу локалне самоуправе
дефинисан оптималан број
запослених, а на основу
интерног међусобног упоређивања локалних самоуправа по
основу површине и броја насеља, становника, туриста и
језика у употреби. То значи да
локалне самоуправе, међу
којима је и Панчево, треба да
смање број запослених до краја ове године за укупно 2.500.
Када говоримо о Панчеву, тај
број износи 240 радних места
мање.
– Будући да је Влада Србије
донела одлуку којом је утврдила максималан број запослених и за град Панчево,
предлаже се Градском већу да
утврди ову одлуку о максималном броју запослених на
неодређено време – рекао је
Бојан Петров из Службе за
управљање људским ресурсима и заједничке послове Градске управе.
Сама одлука коју су већници усвојили и која ће се наћи и
пред одборницима у уторак,
22. августа, доноси на три
стране табелу с називима
предузећа и установа и бројевима прописаних радних
места. Одлука не објашњава

ближе како ће то у пракси
бити спроведено, односно не
садржи критеријуме којима
би се директори руководили.
Пише и да је „сваки организациони облик дужан да у року
од 15 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке донесе акт о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места”.
То значи да у том року треба
да буду донете нове систематизације предузећа, које ће
бити без појединих радних
места, пошто је реч о исказивању технолошког вишка.
Градоначелник
Панчева
Саша Павлов каже да, иако се
помиње број од 240 радних
места, у пракси она нису била
сва попуњена, па ће смањење
бити за око 134.
– Претходна одлука Владе
је дозвољавала да Панчево
има 2.520 запослених, а ова
предвиђа максималан број од
2.280. Међутим, ми смо у
систему имали мање запослених него што је претходна
одлука прописивала, то јест
мање од 2.520, тако да реалан
вишак запослених у Панчеву
није 240, већ 134 – изјавио је он.
На наше питање у којим
предузећима ће бити смањен

број запослених, Саша Павлов
је одговорио:
– Број радних места треба
да смањимо за око 9,5 одсто.
Водило се рачуна о сензибилности појединих система и
законским обавезама, попут
„Дечје радости”, и није било
лако све то ускладити. Ови
вишкови су онда исказани на
терет јавних комуналних
предузећа, јер сматрамо да
имају већи број запослених.
Ту су пре свега АТП и Градска
управа, где је исказани вишак
и већи од поменутих 9,5 одсто.
У Градској управи је, примера
ради, 13 одсто радника
вишак... Није рађено по предузећима или по имену и презимену, већ по Одлуци Владе
Србије и гледали смо да терет
те одлуке сви једнако поднесу.
Ако упоредимо ову нову
одлуку с претходном, видимо
да је највећа разлика у броју
запослених код АТП-а и то
предузеће треба да у новој
систематизацији има 49 радних места мање, Градска
управа 42 (колико радника
стиже
из
расформиране
Дирекције по основу „интерног конкурса”), ЈКП „Хигијена” 38, ЈКП „Зеленило” 32, а

ЈКП „Водовод и канализација” 16 мање. Предшколска
установа треба да направи
корекцију радних места за 13,
ЈКП „Грејање” за 12, а Геронтолошки центар за четири.
Остали, попут установа културе и сеоских јавних комуналних предузећа, имају умањење до два радна места. Измена неће бити, када упоређујемо две одлуке, код Градског
правобранилаштва, у појединим сеоским домовима културе, Завода за заштиту споменика културе, у канцеларији
заштитника грађана, у ЈКП-у
у Долову, али и у Регионалном центру за таленте, „Споменку”, Дому „Срце” у Јабуци,
као и у сеоским школама при
којима раде вртићи.
Градоначелник Саша Павлов изјавио је прошле недеље
и да су спроведене анкете, али
и да се за добровољни одлазак
пријавио мали број запослених. С обзиром на то да не
постоји дефинисан критеријум, руководства предузећа ће,
уколико одборници усвоје овај
нацрт одлуке, спровести у
дело смањење броја запослених застално кроз израду
нових систематизација.
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Смањење броја запослених
Како смо и најавили у прошлом броју, седница локалног
парламента биће одржана у
уторак, 22. августа. Председавајући је заказао заседање пре
свега због рока који тог дана
истиче у вези са Одлуком Владе Србије по којој је локална
самоуправа дужна да донесе
нову одлуку о максималном
броју запослених у јавном сектору у Панчеву. Одлука о максималном броју запослених
на неодређено време у систему локалне самоправе Панчева за 2017. годину, коју су чланови Градског већа прихватили 15. августа, када је упућен
позив за седницу, доноси у
укупном збиру умањење радних места за 240, колико ће
радника бити проглашено
технолошким вишком. То ће
уједно бити прва и рекли
бисмо најважнија тачка седнице Скупштине града.
У позиву за седницу наведено је да је на дневном реду,
засад, више од четрдесет тачака, од чега је чак тринаест
информативног карактера,
што значи да се одборници о
њима не изјашњавају.

Одборници ће поред поменуте и непопуларне мере разматрати и једну смену односно кадровску промену. Прво
ће одлучивати о предложеном
решењу о разрешењу директора Центра за социјални рад
„Солидарност” Зорана Албијанића, на захтев, како стоји у
материјалу, Управног одбора
те установа. Комисија за
кадровска, административна
питања и радне односе предложила је да за в. д. директора, на годину дана, буде име-

нована дипл. социјална радница Сања Паталов Стојадиновић.
На дневном реду седнице
наћи ће се и планови рада и
финансијски извештаји свих
установа културе на територији града за 2018. годину
(опширније на страни 5).
Одборници ће разматрати и
више одлука јавних комуналних предузећа о расподели
добити из 2016. године, јер по
закону предузећа треба да
врате 50 одсто своје добити у

буџет Града, а половину могу
да задрже. Највише новца на
крају 2016. на свом рачуну
имало је „Грејање”, које ће у
градску касу вратити 49 милиона динара.
Извештај ревизора за 2016.
за доскорашње предузеће ЈП
Дирекција за изградњу и уређење Панчева и извештај о
извршењу овогодишњег буџета за првих шест месеци такође ће се наћи на седници, а
поједина сеоска јавна комунална предузећа урадила су
измену пословања за ову годину. Одборници ће усвојити и
Предлог стратегије комуникације од 2017. до 2020. године.
Реч је о првом таквом документу који се доноси у Панчеву, с циљем унапређивања
комуникације Града и повећања учешћа грађана у раду
локалне самоуправе.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОЧЕКУЈУ УКУПНО
264 МИЛИОНА ИЗ БУЏЕТА

Комеморација страдалим
панчевачким Јеврејима

Већници усвојили програме
рада за 2018. годину
Сеоски домови културе
скромни
Чланови Градског већа усвојили су
прошле недеље програме рада и
финансијске планове за наредну
годину за све установе културе, укључујући и сеоске домове културе, и то
захваљујући Државној ревизорској
институцији, која је подсетила на
законску обавезу по којој установе
културе у Србији морају до 20. јула
да ураде програме за следећу годину.
Тако смо на седници сазнали планове за 2018. годину, односно колико
новца културњаци очекују из градског буџета. Културни центар Панчева добиће следеће године највише
пара из градске касе – 63,2 милиона
динара. Између осталог, новац ће
утрошити на Џез фестивал (1,4 милиона динара), „Класик фест” (пола
милиона динара) и дечји фестивал
БУДИ (700.000 динара), а највише
новца, као и до сада, отићи ће на
Бијенале уметности – овог пута реч је
о износу од 3,5 милиона динара.
Дом омладине се нада да ће 2018.
године добити од Града нешто више
од 33 милиона динара, а Народни
музеј планира расходе од 27,2 милиона динара. На седници Градског
већа чуло се да постоји жеља да музеј
сарађује с партнерима из Румуније
на ИПА пројектима за реконструкцију зграде у Градском парку. Завод за
заштиту споменика културе, који
следеће године обележава 25 година

рада, из градске касе очекује приход
од 34,7 милиона динара, а у плану је
наставак радова на Преображенској
цркви у висини од 5,5 милиона динара (за куповину скеле и припремне
радове на фасади), затим на рестаурацији фреске на Успенској цркви
(408.000 динара), као и реконструкција крова Цркве Св. Ане (1,2 милиона динара). Планирано је и штампање монографије о споменицима културе у јужном Банату.
Историјски архив се нада да ће
наредне године решити питање простора, јер та установа већ има око
десет километара архивске грађе и
очекује још толико. Директор Милан
Јакшић је већницима изнео и предлог решења, које види у згради затвора у Његошевој улици, након што се
затвореници преселе у нови објекат
на Баваништанском путу. Архив ће
добити око 33 милиона динара из
градске касе. И у 2018. радиће на
микрофилмовању матичних књига, а
у плану је и издавачка делатност,
попут објављивања монографије о
Алибунару.
Градска библиотека из буџета
2018. године очекује 36,4 милиона
динара, а приоритет ће јој бити увећање броја посета.
Већници су усвојили и програме
рада и финансијске планове свих
сеоских домова културе. Највећи
буџет ће имати Долово – 5,4 милиона
динара, а најмање новца добиће
Банатски Брестовац – 2,7 милиона
динара. На седници Већа чуло се да
Старчевци планирају да обаве етажирање зграде Дома културе како би једног дана био урађен и кров. Сличан

проблем с кровном конструкцијом
имају домови културе у Омољици и
Банатском Брестовцу, па су директори већницима пријавили прокишњавање. У Иванову у 2018. години планирају велику манифестацију под
називом „Прва хармоника Војводине”, а Качаревци ће наставити да
организују традиционалну и популарну „Жаоку”, фестивал сатире.
Новосељани су истакли да им треба
велика сала, а у Глогоњу већ десет
година чекају на употребну дозволу
за зграду Дома културе.
Чланови Градског већа прихватили су финансијске извештаје комуналних предузећа из Старчева, Јабуке и Качарева за 2016. годину.
Усвојена је и информација о просечном приносу пшенице, који је
износио шест тона по хектару. Ове
године у Панчеву је било стрних жита
на 8.680 хектара, што је 18 одсто
укупних обрадивих површина. Просечан принос пшенице је ове године и
шест одсто већи него прошле године.
М. Димитрић

Јеврејска општина Панчево је
полагањем венца на спомен-плочу
на зиду некадашњег сабирног логора „Свилара” обележила 15. август,
дан хапшења и одвођења Јевреја из
Панчева и околине.
Наиме, у ноћи између 14. и 15. августа 1941. године похапшени су готово
сви банатски Јевреји, њих око 4.000,
да би после неколико дана били пребачени у концентрационе логоре у
Београду. Сви мушкарци (од четрнаест година) били су прво интернирани
у логор „Топовске шупе”, да би до краја октобра били побијени на Стратишту. Жене и деца били су смештени
по кућама београдских Јевреја, где су
остали до 12. децембра 1941, када су
одведени у логор „Сајмиште”, а до
маја 1942. године они су побијени,
односно угушени у специјалном
камиону душегупки који је кружио
београдским улицама, или су преминули у самом логору.

Банат позвао ме је нови градоначелник, Криштоф Хилд, и саопштио ми
да не могу учествовати у пословима
где се може зарадити, јер сам био слободни зидар, и рекао ми и то да им је
један капетан немачке војске казао,
вероватно командант места, да Немци
у Панчеву сада имају прилику да зараде и да тиме буду награђени’. Ово се
догодило првог дана окупације, из
чега произлази да је лично богаћење
Немцима у Панчеву, на челу са својим
градоначелником, била прва мисао.
Окрутни су били и према Србима,
шиканирали су их на разне начине, а
у Белој Цркви једно време је и Србима
било забрањено да ходају тротоаром и
тамошњи Немци гледали су на њих
као да су нека нижа бића... Јеврејска
гробља су демолирана, надгробни споменици рушени, надгробне плоче
ломљене, гробље у Панчеву претворено у нужник... У Панчеву је првих дана
ухапшено двадесетак лица. Хапсили

Након полагања венаца Јеврејска
општина Панчево подсетила је на
историјске чињенице које је у свом
раду „Банатски Немци и Јевреји”
изнео др Теодор Ковач, а који је објављен 2009. године у Зборнику Јеврејског историјског музеја у Београду.
„Каква су била схватања овдашњих
Немаца, види се из изјаве др Симона
Бартмана, адвоката, дате 30. октобра
1944: ’На дан уласка немачке војске у

су у првом реду имућне, виђене особе... Хапшења су била свакодневна.
Ухапшени су затварани у бившу
фабрику свиле, отуда се затвор звао
’Свилара’...”, наводи се у поменутом
раду, који је прочитан окупљенима.
У Јужнобанатском округу, тачније у Панчеву, Вршцу, Белој Цркви,
Ковину, Ковачици и Алибунару,
успело је да преживи свега девет
одсто Јевреја.
М. Д.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО БРИНЕМО О НАПУШТЕНИМ ЖИВОТИЊАМА?

Храна и вода за куце и маце

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Правилник о коришћењу
службених возила

Градско веће донело је 11. августа
Правилник о условима и начину
коришћења службених возила за
потребе органа Града. Тако ће убудуће председник Скупштине града, градоначелник, начелник или руководиоци Градске управе моћи да одобре
коришћење аутомобила, и то на основу претходно попуњеног захтева, путног налога, а сама контрола возила
обављаће се путем ГПС уређаја.
Правилник дефинише и да се аутомобили могу користити само за обављање службених задатака и послова

из делокруга рада органа или за
послове протоколарне природе или
односа с јавношћу. Правилник налаже и забрану коришћења возила
викендом или ван радног времена
без посебног одобрења, а дефинише
и ко води рачуна о њиховој техничкој
исправности.
Извештај о коришћењу аутомобила Градске управе ради се квартално
и доставља начелнику. Градска управа Панчева има око четрдесет аутомобила у свом возном парку.
М. Д.

И. РАДМАНОВИЋ

Б. МИЛИСАВЉЕВИЋ

Свака трећа субота у августу обележава се као Дан напуштених животиња. С
обзиром на то да и наш град има проблем с великим бројем паса и мачака
који су на улицама, питали смо суграђане како они брину о напуштеним
животињама. На који начин им олакшавају тежак живот и колико генерално сви обраћамо пажњу на њих?
ИВАНКА РАДМАНОВИЋ,
књижевница:
– Јако ми је жао што немамо бољу
организацију што се тога тиче. Плаши
ме када видим у самом центру града
чопоре паса, јер ту увек има много
мале деце. Људи су добронамерни у
неким случајевима, али их хране на
најгоре могуће начине. Храна се баца
по центру града, а то ме подсећа на
призор који сам видела давне 1989.
године у Индији. На Западу постоји
стриктан закон и власници су одговорни за то да се њихов кућни љубимац
пари само у контролисаним условима,
и то не с било којим псом, већ је то
регулисано законом. На томе се ради и
код нас. Људи из невладиног сектора
баве се том проблематиком, али то и
даље није довољно. Ако није регулисано одозго, заувек ће бити тако.
БОЈАН МИЛИСАВЉЕВИЋ,
дизајнер:
– Имам утисак да Панчевци доста
брину о напуштеним животињама.
Нема више толико неухрањених

Д. ЗАРИЈА

С. ИГЊАТОВСКИ

луталица. Већина људи им износи
воду, а зими праве кућице да им не
буде хладно. Мислим да наши суграђани воле псе и да се старају о њима.
Ја их конкретно храним и дајем им
воду. То је мој скроман допринос.
Кад сам био млађи, имао сам утисак
да људи некако генерално не воле
луталице, да их терају. Сада мислим
да су се ствари промениле.
ДРAГАНА ЗАРИЈА, пензионерка:
– Ја се стално борим за напуштене
животиње. Зими им правим кућице
и носим храну. Сада, лети, испред
куће имам постављене три чиније с
водом и храним их. Има људи који
заиста не воле животиње, али има и
позитивних примера. Знам многе
који имају псе и здушно се брину о
њима. Свиђа ми се и то што све више
запослени у локалима у граду постављају чиније с водом испред њих.
Зими правимо кућице, а сада се и
Град прикључио овој иницијативи.
Мој савет свима је да удоме псе, а
уколико немају могућности, да им
барем помогну колико могу. Родитељи треба да уче децу како да се понашају према животињама.
СЛОБОДАН ИГЊАТОВСКИ,
војно лице:
– Мислим да се свест мало више
развила. За разлику од претходних
година, све више људи за време врућина поставља посуде с водом, а поне-

Л. МАРИНИ ТАНОВИЋ

М. АНТИЋ

где се може видети да остављају и храну. Многи људи удомљавају мешанце,
напуштене псе, а не расне. Чињеница
је да има више напуштених животиња
него што би требало. Питање је да ли
је неопходна стерилизација, или их
људи усвајају па пуштају. Свакако би
требало више радити на томе да се
подигне свест грађана о томе да треба
да усвајају псе. Не морају то да буду
штенци. Има одраслих паса који су
веома привржени и паметни. Имам
пријатеље који су усвојили псе и чини
ми се да су они чак приврженији него
пси које купимо.
ЛИДИЈА МАРИНИ ТАНОВИЋ,
шивачица:
– Чини ми се да суграђани не брину уопште. Трудим се да нахраним
напуштене животиње. Тренутно у
дворишту имамо једну напуштену
мацу, коју хранимо. Радим онолико
колико могу, а надам се да свако
чини према својим могућностима.
МИЛОШ АНТИЋ, пензионер:
– Мислим да људи пуштају псе јер
немају новца да их хране. Не могу
себи приуштити да брину о њима.
Такође, има и много оних који им
помажу, ипак су људи хумана створења. Било би добро направити склониште за све њих, па да се одатле удомљавају. Али то је просто немогуће.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ПОЧИЊЕ ФЕСТИВАЛ
ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА
Радионице о
народним ношњама
Баната

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Зеленишно ђубрење
(сидерација)
Гајење биљака ради заоравања с циљем обогаћивања
земљишта органском материјом и азотом назива се
зеленишним ђубрењем.
Примера ради, ако желимо
да у земљишту повећамо
органску материју за зеленишно ђубрење, гајићемо белу
слачицу, просо, хељду, уљану
репицу, неке од купусњача
или сирак. С друге стране,
уколико намеравамо да повећамо садржај азота у земљишту, користићемо неку од једногодишњих или вишегодишњих махунарки (лептирњача, легуминоза...), као што су
лупине, соја, грахорице, сточни грашак, кокотац и друге.
Те биљке можемо гајити
на више начина. На пример,
као главне усеве, када се
сетва обавља у јесен или на
пролеће, а заорава се када
достигне одређену вегетативну масу (најчешће у
периоду цветања). Неповољност у овом случају је у томе
што након тога земљиште
остаје неискоришћено.
Други вид често се примењује у повртарству и
воћарству. У питању су
такозвани здружени усеви
(бела детелина у пшеници,
затим овас и грашак...), који
су у пракси показали задовољавајуће резултате.
Пострни усеви подразумевају кратку вегетацију и
брз пораст, односно формирање велике надземне масе.
У нашем климату то су најчешће бела слачица, грашак или грахорица. Што се
тиче агротехничког аспекта, земљиште је максимално искоришћено.
Међуусеви се користе у
плодореду. Тачније, у свакој
плодосмени између два усева постоји период када је

земљиште слободно, без усева. Оно је, практично, у
неком виду одмора; обрађује
се, ђубри или се примењују
друге мере ако је то неопходно и полако се припрема да
прихвати други усев.
Количина семена за сетву
усева за зеленишно ђубрење, у односу на уобичајену,
повећава се од 25 до 100
одсто. Биљна врста коју
гајимо за ту потребу мора
испунити следеће услове:
као прво, да везује атмосферски азот; затим треба да
има развијен коренов
систем и да користи теже
приступачне елементе; треће – мора да брзо расте и да
произведе велику масу;
четврто – неопходно је да
има кратак период вегетације и пето – нужно је да
успева на сиромашним
типовима земљишта.

Да би се пове ћа ла
активност бактерија азотофиксатора, потребно је
семе леп тир ња ча ино ку лисати (помешати с бактеријама) и тада ће биљке
боље везивати атмосферски азот. Количина биљне
масе која се на овај начин
добија износи у просеку
између 15 и 30 тона по
хектару, а код појединих
врста, у зави сно сти од
године, и до 40, 50. Од
тога је про це нат суве
материје око 20 одсто.
Ове биљке се заоравају на
10 до 15 центиметара дубине. Пожељно је да том приликом земљиште буде влажно како би разлагање било
боље. С обзиром на то да се
уношење зелене масе у
земљиште обавља након
цветања, гајењем сидерата
обезбеђујемо још једну пчелињу пашу, као и природно
станиште за друге корисне
инсекте. У великом броју
махом иностраних истраживања потврђено је да се
код легуминоза највећа
количина биолошки везаног азота ствара након цветања. Као биљке за зеленишно ђубриво можемо да
искористимо и корове под
условом да нису у фази
семена.
Као вид сидерације сматра
се и заоравање жетвених
остатака који обогаћују
земљиште органском материјом. При овом начину треба применити, на пример, по
хектару два литра „ековитала” – биостимулатора развоја
земљишних бактерија које
утичу на повећање нивоа
хумуса у земљишту.
„Ековитал” делује као
земљишни активатор-регенератор, како не би дошло

до азотне депресије у
земљишту. Органске материје не би требало заоравати на јако киселим земљиштима јер се тада слабо разлажу.
Усеви и засади за зеленишно ђубрење имају нарочит
еколошки, агротехнички и
економски значај.
Многи од њих заправо
чувају животну средину,
покривајући земљиште у
време када би било изложено
дејству неповољних агроеколошких чинилаца. Поправљају му карактеристике
спречавајући деградацију и
ерозију, а утичу и на смањење закоровљености.
На крају, усеви за зеленишно ђубрење дају економски ефекат и сигурност,
кроз производну добит од
приноса и побољшања квалитета земљишта.

Игре Словака,
Мађара, Румуна и
Срба уз заједничку
кореографију
Девети међународни фестивал
фолклорних ансамбала „Панчево – град игре” биће одржан
у нашем граду од 22. до 24.
августа.
Овогодишњи фестивал поче ће етно ло шко-ликов ном
ради о ни цом о народ ним
нош-ња ма Бана та, која ће
бити приређена у сали КУДа „Станко Пауновић НИС–
РНП” у уторак, 22. августа,
од 10 до 14 сати. На радионици ће учествовати деца из
панчевачких културно-уметничких друштава „Ђетван”,
„Тамаши Арон”, „Б. Н. Село”
и „Станко Пауновић НИС–
РНП”. Такође у уторак, од 19
до 21 сат, биће одр жа на
кореограф ска
радионица
„Народне игре Баната” у дворишту Дома омладине. Деца
из пан че вач ких кул тур но-

Концерт ће бити одржан у четвртак, 24. августа
-уметничких друштава на тој
радионици учиће игре Словака, Мађара, Румуна и Срба
и при пре ма ће зајед нич ку
кореографију.
Фести вал се наста вља у
среду, у 18 сати, отварањем
изло жбе деч јих радо ва на

спрату и у дворишту Дома
омладине, а од 20 сати у дворишту Дома омладине биће
приређен концерт фолклорних ансам ба ла. Насту пи ће
нај мла ђи фол кло ра ши из
већ поменутих друштава из
нашег града.

У четвртак, 24. августа, од 19
сати, у Културном центру биће
приређен концерт фолклорних
ансамбала „Станко Пауновић
НИС–РНП”, „Грозд” из Вршца
и Академије српске народне
игре из Торонта у Канади.
Д. Кожан

СЕЋАЊЕ НА ПРЕДУ

Књижевно благо Предрага Адамова
У среду, 23. августа, навршава
се десет година од смрти
истакнутог Панчевца Предрага Преде Адамова, југословенског и српског књижевника и
професора историје.
Предраг Адамов је рођен 3.
августа 1932. године у Долову,
а живео је и највећи део свог
живота радио у Панчеву.
Био је професор историје,
дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду,
али је повремено предавао и
ликовну културу, географију,
историју цивилизације и
предвојничку обуку.
Током своје професорске
каријере написао је више од
десет романа и збирки прича.

Приче Предрага Адамова
објављене су у многим листовима и часописима: „Народни
борац”, „За победу”, „Фронт”,
„Ревија”, „Просветни преглед”, „Просвјетни лист”,
„Мисао”, „Панчевац”, „Либертатеа”, „Политика”, „Политика експрес”, „Базар”, „Стиг”,
„Провинција”, „Име”, „Живот”
(Сарајево) и „Свеске”.
Први роман је издао 1977.
године, а најважнија дела су му
свакако „Беспоштедни” –
романсирана
биографија
(„Отокар Кершовани”), „Панонска сага” („Веселин Маслеша”) и збирка прича „Прстен”
(„Просвета”). Највише је писао
о животу људи у јужном Банату

за време Другог светског рата .
Његово родно село Долово описано је као Брегово у роману
„Панонска сага”.
Аутор је више од десет
романа и збирки прича: „На
брду кула” (1975), „Кад река
цвета” (1977, 1983), „На путу
ка сунцу” (1978), „Беспоштедни” (1983), „Панонска сага”
(1986), „Прелом” (1990),
„Угљевље и иверје” (1992),
„Доловачке приче” (1997),
„Шта се лупа из школских клупа” (1995), „Прстен” (2002),
„Доловачке приче” (2003),
„Доловачке приче 4” (2005).
За живота је добио више
књижевних награда. Био је
члан редакције часописа за

књижевност „Име” (Књижевни клуб просветних радника
Србије), 1977. године, и члан
Удружења књижевника Србије, Друштва књижевника Војводине и Заједнице писаца
Панчева. Дела Предрага Адамова преведена су на чешки,
словачки и румунски језик, а
његове књиге „Беспоштедни”
и „Прстен” могу се наћи у
Конгресној библиотеци.
Био је аутор фељтона о др
Жарку Фогарашу који је у
наставцима објављиван у
листу „Панчевац”. Коаутор је
двеју књига Евгенија Раданова
– „Успомене једног летача” и
„Одлутали Панчевац”.
М. М. В.

ВЕЧЕ ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МУЗИКЕ

Новосадски састав одушевио Панчевце
Новосадски инструментални
састав „Funktastic Coalition
Band” први пут је представио
своје ауторске композиције
Панчевцима у петак, 11. августа, у летњој башти Дома
омладине.
Састав чини млађа генерација музичара, претежно
новосадске и београдске џез
сцене: Милош Милосављевић
(бубањ), Дејан Зец (бас-гитара), Немања Теофановић
(гитара), Душан Сарић (клавијатура) и Немања Златарев
(тромбон). Они су пред панчевачком публиком свирали
нумере с првог албума, под
називом „For the First Time”,
који је издат 2015. године, а
премијерно и понеку композицију с новог албума.
– Иако смо састав основали
2012. године, нисмо претерано
журили са издавањем првог
албума, док нисмо како треба
урадили материјал. С друге
стране, реч ’коалиција’ у називу бенда сама говори. У ову
причу је укључено доста људи.
Неки су успели да се задрже
довољно дуго да можемо нешто
да урадимо, а други су били
спречени због својих обавеза и
животног функционисања. То

је неки разлог што се чекало
две године. Имали смо снимљени материјал већ 2014.
године, али сам ја променио
локацију, јер сам почео да свирам у „Биг бенду” у Београду,
и после мало времена снимили смо све из почетка и објавили – рекао је Немања Златарев.
Он је истакао да ауторска
музика сама по себи захтева
неки ниво да би сам процес
могао да се изведе до краја.
– Ту има проблема, од издања до тражења издавача. С

друге стране, колико сам схватио, више и није занимљиво
објављивати албуме, јер ни
куповина самог диска није
интересантна публици. Све се
своди на лајв стриминг и
интернет. Ми смо успели да
одштампамо неки тираж, али
ће наредни ићи на лајв стрим.
Ситну количину ћемо штампати за нас и поделићемо пријатељима – каже Златарев.
Снимање новог албума
почеће у септембру, а очекивано време објављивање је
крај текуће године. Као и на

претходном албуму, и на
новом ће се наћи искључиво
инструментална музика.
– Не могу рећи да вокал сам
по себи не даје нешто, али
музичари, док су на сцени,
комуницирају сами између
себе. Сам тај моменат импровизације је оно што је нама најпријатније да радимо и највише волимо. Можда ћемо у
будућности имати неке гостујуће вокале или објавити албум
с вокалом. Засад нам је приоритет инструментал – рекао је
Златарев.
М. М. В.
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Петак, 18. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА И ПОЛОЖАЈА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ВОЈВОДИНИ

ЕКО-БАЗАР 2017.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
РАСПИСАО ДВА КОНКУРСА

Нове идеје

Буџетскa четири
милиона динара као
подршка
Јасни програми,
јасни циљеви
Пријављивање до 21.
и 28. августа
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице расписао је два
конкурса с циљем да се унапреде образовни систем и положај
националних заједница на
територији АП Војводине. Из
буџета је издвојен новац за
финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета
националних мањина у области
основног и средњег образовања
за 2017. годину, као и за реализацију пројеката који треба да
очувају међунационалну толеранцију. На одобрени новац
могу рачунати национални
савети чије активности, програми и пројекти развијају и подижу квалитет основног и средњег
образовања на језицима националних заједница у Аутономној
Покрајини Војводини.
Средства ће бити утрошена
за набавку рачунарске опреме,
финансирање припремe и
израдe тестова и задатака на
мањинским језицима, као и
покривање трошкова такмичења на свим нивоима – од
општинског, преко регионалног, до републичког, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Укупна
вредност конкурса је 1.575.000
динара (за основно образовање
1.105.000 динара, а за средње
школе 470.000 динара).
Право да учествују, имају
национални савети националних

мањина са седиштем на територији Аутономне Покрајине
Војводине. Комисија ће приликом одабира нарочито обратити пажњу на циљеве и
активности понуђеног пројекта, који морају бити усклађени
с прописаним приоритетима,
а рок за подношење пријава је
21. август. Пријаве треба поднети искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата.
Толеранција пре свега
С друге стране, надлежни
покрајински секретаријат расписао је конкурс за суфинансирање пројеката за очување и
неговање
међунационалне
толеранције у Војводини у
2017. години. Тачније, буџетским средствима биће финансиране активности пројеката
чији је циљ унапређивање
међунационалне толеранције у
Војводини, а који су усклађени
с покрајинским пројектом
„Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војво-

дини”. За ову намену издвојено
је 2.150.000 динара. На подршку могу рачунати организације, удружења, асоцијације и
други субјекти чији годишњи
програми садрже активности
које треба да афирмишу вредности мултикултурног друштва и очување и неговање
међунационалне толеранције.
Предност ће имати садржаји телевизијског и радијског
програма, интернет презентације, штампане пропагандне
активности, активности у
штампаним медијима, као и
други облици медијског израза који подстичу горенаведене
вредности и активности. АП
Војводина ће финансирати и
издавање књига, брошура,
часописа или других публикација непрофитног карактера.
Конкретне акције
На конкурс се могу пријавити
искључиво регистрована правна лица – организације, удружења, асоцијације и други

субјекти са седиштем на територији Аутономне Покрајине
Војводине чија се делатност
заснива на очувању међунационалне толеранције, односно
организације, удружења и асоцијације чији су програми,
пројекти или активности
усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције у Аутономној Покрајини
Војводини, као и непрофитне
оргaнизације (удружења, асоцијације, фондације, задужбине итд.). Приликом одлучивања о додели средстава процењиваће се обим и значај поднетог предлога пројекта,
начин реализације и конкретни ефекти које ће пројекат
остварити. Предност ће имати
они пројекти који се односе на
развијање, очување и неговање
духа међунационалне толеранције код младих. Пријаве
треба поднети у једном примерку, искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата,
и то до 28. августа.

Удружење за развој каријере
и омладинског предузетништва „Connecting” организовало је у среду, 16. августа, на
платоу испред панчевачке
стрељане, први Еко-базар,
под слоганом „Нова енергија”. Према речима организатора, овај својеврсни базар
био је посвећен заштити
животне средине и одрживом
развоју, а централне теме
манифестације биле су рециклажа и „зелена економија”,
које представљају развојну

друштва, еколога, дизајнера,
архитеката и музичара, који
су изразили став о потреби
очувања животног простора.
Еко-базар је имао продајно-едукативни карактер, тако
да су излагачи суграђанима
нудили на продају своје еко-производе: од џема до локомотиве од рециклираног
материјала.
Посетиоци су били у прилици да сазнају нешто више
о градским баштама, о томе
како се оне праве и шта је

шансу Панчева и Србије.
Чланови „Connecting-а” и
њихови гости су на веома
занимљив и креативан начин,
кроз пет различитих тематских целина, тзв. зона („Зелени бизнис”, „Зелена еду-зона”, „Еко-павиљон за
децу”,
„Green
Movie”,
„Mузичка зона”), представили панчевачкој јавности своје
виђење развоја нашег града.
У новој зеленој оази нашег
града, дворишту Стрељачке
дружине „Панчево 1813”,
окупио се велики број талентованих младих људи, чланова организација цивилног

све неопходно да би ова идеја заживела и у нашем граду.
Mалишани су могли да науче нешто о компостирању, а
учесници панел-дискусије
„Панчево: паметни град”
изнели су своја запажања,
идеје и мишљења о еколошком потенцијалу наше
локалне заједнице и простора на коме живимо.
Удружење за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting” реализовало је овај еколошки
хепенинг уз подршку „Траг
фондације” и панчевачке
локалне самоуправе.

ПАНЧЕВЦИ У ИСТРАЖИВАЧКОЈ СТАНИЦИ ПЕТНИЦА

Афирмација научног рада
Подстицај младима
да се баве
проучавањем
Савремени услови у
прелепом окружењу
Током боравка у летњем кампу биологије Истраживачке
станице Петница двоје ученика панчевачке гимназије
„Урош Предић” радило је врло
занимљиве пројекте. Никола
Јоковић, yченик трећег разреда Гимназије, истраживао је
тему „Хиперакyмyлациони
потенцијал Аlyssum markgrafii
са серпентинисаног земљишта
Маљена”.

Циљ Николиног рада био је
да испита концентрацију
тешких метала y коренy,
стаблy и листy биљке Alyssum
markgrafii. Ови резултати
допринеће да се боље сагледа
апсорпциона могућност те

биљке, тј. које метале она
може да акyмyлира и да ли за
неке од њих постоји способност хиперакyмyлације. Реч је
о способности биљке да
акyмyлира неки тешки метал
y врло високим концентрацијама. За сваки метал постоје
одговарајyћи стандарди. Биљка Alyssum markgrafii је ендемична на нашим просторима
и присyтна је и на Маљенy, а
тај тип земљишта (серпентинисано земљиште) одабран је
зато што сам по себи садржи
високе концентрације тешких
метала. Никола се определио
за истраживање ове теме, с
једне стране, зато што ова
биљка није довољно истраживана, а с дрyге, зато што
резyлтат може донети бројне
еколошке бенефиције.
Научни рад
У летњем кампy биологије y
Петници
ученица
Сања
Величковић истраживала је
„Диверзитет
паразитоида
биљних ваши y околини села
Јабyке”. Биљне ваши представљајy једнy од највећих штеточина. Оне живе на биљкама,
хране се њиховим соковима и
тако изазивајy директнy или
индиректнy штетy. Као биолошка контрола (агенти) биљних ваши велики значај имајy
различите врсте паразитских
оса. И поред тога што је одомаћен назив паразитске осе,
оне сy заправо паразитоиди.

Биолози у акцији
Паразитоид је организам који
свој развој довршава на рачyн
дрyгог организма и на тај
начин га yсмрћyје. Паразитске
осе полажy јаја y биљнy ваш,
где се развија ларва, која се
храни биљном ваши и на тај
начин је yсмрћује.
Сања је обављала детерминацијy биљки хранитељки
биљних ваши и детерминацијy
излеглих паразитоида. Материјал за рад је прикyпљан y
околини Јабyке. Циљ истраживања био је да се yтврди
фаyнистички састав паразитских оса, биљних ваши, дивер-

зитет паразитских оса и њихова повезаност.
Центар за зналце
Истраживачка станица Петница је самостална и независна институција која се бави
развојем научне културе,
научне писмености, образовања и културе. Њене активности су највећим делом усмерене на младе – на ученике и
студенте, као и на обуку
наставника у новим техникама, методама и садржајима у
области науке и технологије.
Сваке године Истраживачка
станица Петница организује

велики број различитих програма у облику курсева, семинара, научних кампова, радионица и сл., у трајању од више
дана. На овим програмима
као предавачи гостују искусни
научни радници и истраживачи из великог броја научних
института и факултета с којима Петница сарађује.
Главнина програма намењена је основној циљној групи –
ученицима средњих школа, тј.
младима узраста од петнаест
до деветнаест година. Њима се
нуди могућност да се пријаве
за читаву серију семинара и

курсева у једној години који се
одржавају у неколико термина
током зиме, пролећа, лета и
јесени. Истраживачка станица
самостално бира ученике који
ће бити позвани да учествују у
њеним програмима. На разноврсне програме Петнице сваке
године пријављују се ученици
из преко 500 школа из свих
делова Србије и држава некадашње Југославије.
Неколико пута током године ИСП организује и програме
намењене ученицима основних школа – углавном завршних разреда, под називом
„Летња научна школа”. Петничке образовне активности
ослоњене су на широку мрежу
од преко 800 стручних сарадника који у својству гостујућих предавача, ментора или
саветника учествују у креирању и извођењу различитих
курсева и кампова. Они долазе са преко сто факултета или
научних института, а многи од
њих су бивши полазници петничких програма. Ова мрежа
сарадника омогућава да Петница има сарадњу и с престижним светским факултетима
и институтима.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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У оквиру 127 међународних кампова у Србији
2.000 омладинаца поклонило је заједници 88.600
волонтерских сати.

Петак, 18. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Снежана Клашња, помоћница министра омладине и спорта

Х РАНА З А Д У ШУ

Судбина

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, сви смо много
пута дошли у искушење да
нешто што се по нашем
мишљењу не може променити изједначимо са судбином. Помирљивост и готовост огледају се у оној
„мудрости” која се преноси
с колена на колено: тако је
записано!
Судбина се вековима описује као зла маћеха, окрутна,
неморална... Понавља генерацијама исте болести, невоље, страхове; отима, руши,
кида, изгладњује, а ми и даље
следимо дубоко усађена уверења очекујући „боље сутра”.
Реч судбина, као и свака
друга, добија значење само
када је заронимо у своја уверења, емоције и ставове...
Од суштинске важности је
спознаја да можемо научити како се мења наша
животна есенција, која даје
смисао свему што помислимо, кажемо или урадимо.
Живот нам понавља сличне
лекције током времена да
бисмо научили нешто о себи и
својим способностима. А ми
бежимо у порицање и гомилање свега и свачега (ствари,
килограма, болести...), како
бисмо дали тежину непомерању из свакодневне заглављености. Своју судбину можемо
схватити као нешто што нам
је „дато у пакету с рођењем”
или као бескрајно поље
могућности које (не)ће бити
искоришћене.
Љути на судбину и/или
разочарани у њу, не видимо
прилику коју нам она пружа

са сваким изазовом. Умотани
у осећај кривице, повређености, несхваћености... чекамо
да неко други распетља емотивно клупко у које смо се
уплели. Током живота постављамо себи увек иста питања,
радимо све на исти начин, а
очекујемо да нам сване. Увек
једно велико ЗАШТО притиска са свих страна, толико да
је могуће осетити физички
бол. Слични људи изазивају у
нама лоше емоције, упадамо
у непријатне ситуације које
веома личе једна на другу и
изазивају реакције што нас
уводе у дубљи осећај беспомоћности и све тежег подношења терета судбине. Све је
ово потребно да бисмо научили да слушамо, опростимо, захвалимо...
Оног тренутка када на
исту ситуацију дамо другачији одговор, на туђу љутњу
не доливамо своју, приметимо грешку у поступку, а
не у особи – научили смо.
Ако нам је већ судбина да
се родимо (а шансе да будемо баш сада и овде су један
према 400 трилиона), можемо изабрати да наш пут буде
попут велике мирне реке
која послушно следи своје
широко корито. Дозволићемо себи повремено изливање беса на све што нам се
нађе на путу. Други је пут
радозналог потока који неуморно прескаче препреке.
Уколико га одаберемо, бићемо приморани да се расцепимо да бисмо поново били
цели, да нестанемо понирањем и будемо неко време
невидљиви, те да пронађемо
нови пут ка површини, оснажени драгоценим искуствима и знањима.
На крају се сви путеви пре
или касније завршавају спајањем, уливањем, мешањем... Да ли је за бескрај
битно на који начин се стигло тамо? Можда нам је
судбина да то сазнамо...
Судбина је пут, али какав
– одлука је, као и увек, само
на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Алергија на сунце

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Сваки четврти човек на свету алергичан је на сунце. Овај
проблем се углавном манифестује приликом одласка на
море, због дужег излагања
сунчевим зрацима.
Постоје два типа соларних
алергија: рана и касна. Алергија раног типа појављује се
врло брзо, али и нестаје након
склањања са сунца. Алергија
касног типа јавља се тек дан-два након излагања сунцу.
Најчешћи облик ране алергије је полиморфна светлосна
ерупција, а њени симптоми
су: осип, свраб и црвенило
коже, уз појаву отока налик
убоду инсекта. Када је реч о
касној алергији, она се најучесталије јавља у виду фотоалергијске ерупције, а прате је
црвени осип праћен сврабом
и сићушни пликови који се
јављају после 24–48 сати.
Ево неколико савета које
треба да примените како

бисте ублажили алергију.
На сунцу боравите умерено,
и то само у раним јутарњим
часовима и након 18 сати.
Носите светле памучне
мајице док сте на плажи.
Користите умирујуће лекове
за кожу на бази алоје. Увек
употребљавајте крему за
сунчање. Често се туширајте. Ако се јаве бурне реакције, обратите се дерматологу,
који ће вам преписати лекове, углавном антихистаминике, антибиотике, али и
креме на бази кортикостероида.
Оно што можете сами
предузети, а да је природно
и безбедно, јесте да на кожу
нанесете смесу јогурта и
кокосовог млека. Ова комбинација ће знатно смањити
осип. Такође, можете самлети краставац и нанети на
изиритирани део, како бисте
умирили пецкање и зауставили ширење алергије. Стављајте облоге с тропроцентним раствором борне киселине (ациди борици), јер
она смирује и дезинфикује.
Сапун са активним угљем ће
сасушити осип и прочистити кожу.
И, на крају, нешто што ће
вам се свидети: флавоноид
из црне чоколаде ублажава
штетно деловање сунчевих
зрака и превенира појаву
алергијског црвенила и свраба и ублажава иритације.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

ХЕРОЈИ ДАНАШЊИЦЕ: ДОНАТОРИ
СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА
Помоћница министра
омладине и спорта
посетила камп
„Ребициклирај 2”
Зашто је волонтеризам
важан
Представљен рад
омладинских
организација
С обзиром на постојање великог
броја организација и удружења
намењених омладини на територији нашег града, не чуди
чињеница да се Међународни
дан младих, 12. август, у Панчеву последњих година обележава
као посебно важан датум. Тог
дана приређује се велики број
активности чији је циљ да

Помоћница министра Снежана Клашња искористила је
прилику да у суботу, 12. августа, обиђе камп и поразговара
с волонтерима из Шпаније,
Украјине, Бугарске, Италије,
Француске и Србије, како би
се лично уверила у успешност
реализације циљева кампа,
али и да би учесницима захвалила на доприносу који су
кроз свој рад пружили граду
Панчеву.
– Могу с поносом да кажем
да су од 2010. године, од када
наше министарство финансира програм „Млади су закон”,
до данас, млади људи и
неформалне групе реализовали преко 1.400 омладинских
волонтерских
пројеката
широм Србије. Ти пројекти се
односе на решавање неког од
проблема које млади уочавају
у својој локалној заједници и

шној радионици и промотивној вожњи. Ми у организацији
„Connecting”
организујемо
волонтерске кампове зато што
верујемо у вредности волонтирања и живимо их. Волонтирање људима пружа незаборавно искуство, повезује их и
даје им прилику за склапање
нових пријатељстава, која се
неретко претворе у она за цео
живот – истакао је Никола
Вељковић, координатор волонтерских програма у организацији „Connecting”.
Ускоро психолошко
саветовалиште
Обележавању Међународног
дана младих придружио се и
Дом омладине, где је, у сарадњи с Канцеларијом за младе, у
поподневним сатима приређена заједничка трибина омладинских организација цивил-

Подизање еколошке свести

подигну свест целокупне јавности о проблемима младих и
њиховом положају у друштву.
Пре тачно осамнаест година, на предлог Генералне
скупштине Уједињених нација, 12. август почео је да се
обележава у свету као Дан
младих, а у Србији се тај дан
прославља нешто краће – од
2007, када је основано Министарство омладине и спорта
при Влади РС. На основу слогана овогодишње кампање
„Млади граде мир” може се
закључити да су се главне теме
о којима се прошле суботе
говорило широм планете, па и
у нашем граду, односиле на
учешће младих у превенцији
конфликата, трансформацији
друштва, инклузији, социјалној правди и одрживом миру.
Хиљаде сати на поклон
Централни догађај прославе
приређене у Панчеву свакако
је била посета Снежане Клашње, помоћнице министра у
Министарству омладине и
спорта, међународном волонтерском кампу „Ребициклирај
2”, који је одржан у нашем граду од 1. до 14. августа. Реч је о
једном од 34 кампа тог типа
који се кроз програм „Млади
су закон” поменутог министарства ове године одржавају
широм Србије у организацији
Волонтерског сервиса „Младих истраживача Србије”.
Када је реч о кампу у Панчеву,
локални партнер тог сервиса је
удружење „Connecting”.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

имају жељу да га реше кроз
свој добровољни рад, а уз
помоћ средстава неопходних
за материјал која добијају од
нашег министарства. До сада
је реализовано већ 127 међународних кампова у нашој
земљи. Тај број подразумева
2.000 младих волонтера, односно 88.600 волонтерских сати
поклоњених заједници. Панчевачки камп „Ребициклирај”
издваја се по томе што овде
млади људи из Србије и других земаља заједно раде на
једном врло важном сегменту,
а то је подизање еколошке свести – истакла је Снежана Клашња.
Она је додала и то да је
жеља Министарства омладине
и спорта да се о младима не
прича само 12. августа, већ да
се то чини свакодневно, с
посебним акцентом на оним
припадницима те популације
који по својим достигнућима
могу бити узор у својим локалним срединама и шире.
Нови живот за старе бицикле
„Ребициклирај 2” је трећи
волонтерски камп који удружење „Connecting” организује
у Панчеву, а последња два
имала су интернационални
карактер.
– Дванаест волонтера из
шест земаља радило је у
нашем граду две недеље на
поправци старих бицикала,
које смо прикупили кроз кампању „Би најс, донирај бајс”.
Суграђани су нам дали своје
старе бицикле који су скупљали прашину у гаражама и
подрумима и који им више
нису били потребни. Волонтери су их током трајања кампа
довели у возно стање, а резултате смо представили на завр-

ног друштва под називом
„Моје удружење”.
На том скупу су представници Завода за јавно здравље
одржали предавање о анксиозности код младих, а своје
про јекте представила су и
удружења „Connecting”, „Препознај у себи”, „Омладинска
зона” и Женска мировна група (ЖМИГ). Промовисани су
и програми за младе, као што
су ПАФФ, фестивал „FreeDom
Art”, часопис „Драфт” и пројекат Канцеларије за младе
„Култура на поклон”. На крају
програма психолог Бранимир
Матијевић одржао је предавање о вршњачком насиљу, а ова
тема била је повод и да представници Канцеларије за
младе најаве да ће на јесен
највероватније бити отворено
психо ло шко савето валиште
намењено младима, које ће
функцио нисати при Омладинском ресурсном центру.
Обе ле жа ва ње Међу на род ног дана младих било је прилика и за осврт на Алтернативни извештај о положају и
потребама младих, који је у
петак, 11. августа, представљен у београдском „Медија
цен тру”, а изра ди ла га је
Кровна организација младих
Србије (КОМС), уз подршку
Београдске отворене школе и
Кра ље ви не Швед ске. Пора жа ва ју ћи
резул та ти
тог
истра жи ва ња, који, изме ђу
осталог, показују да 70% младих жели да напусти Србију,
попри лич но су уста ла са ли
јавност, а до каквих се још
пода та ка дошло кроз ову
анкету, као и какав је став
помоћнице министра омладине и спорта Снежане Клашње у вези с тим истраживањем прочитајте у наредном
броју нашег листа.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Мини-пице од патлиџана
Залогајчићи за журку, предјело или вечера не морају
бити тешки, калорични и
нездрави. Наша брза и укусна замена за пицу задовољиће чак и укус правих љубитеља овог италијанског јела.
Сматра се да је идеја за
ове мини-пице потекла од
славне куварице Џулије
Чајлд. Она је креирала базу
на којој кувари широм света данас експериментишу.
Можете их правити и с
разним поврћем, али су
најукусније с патлиџаном
или тиквицама. Нафилујте
их по сопственој жељи, у
зависности од тога да ли
желите вегетеријанску или

месну варијанту. Ова наша
верзија, поред тога што је
укусна, представља и здравији избор, јер нема брашна и пече се у рерни,
чиме се смањује количина
масноће неопходне за припрему.

Потребно: један већи плави патлиџан, четири чена белог лука, 500
г свежег парадајза, 250 г моцареле, свеж босиљак, суви оригано,
маслиново уље, со и бибер.
Припрема: Укључити рерну на 220 степени. Патлиџан опрати, исећи на колутове, посолити и оставити двадесет минута на кухињској
крпи да изађе горчина. Затим их опрати и осушити. Поређати колутове патлиџана на плех обложен папиром за печење. Посути ориганом и ставити у рерну на десет минута.
За то време припремити сос на следећи начин. Парадајз ставити у врелу воду на неколико минута. Затим просути воду, ољуштити
парадајз и исећи га на коцкице. Лук ситно исећи, па пропржити на
уљу. Додати сецкани парадајз и кувати неколико минута док не
омекша. Посолити и побиберити.
Извадити патлиџан из рерне, намазати филом од парадајза,
посути сецканим босиљком и ренданим сиром. Вратити у рерну
само да се мало истопи сир.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЛЕТЊИ КАМП СПОРТСКОГ САВЕЗА ПАНЧЕВА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЧАРДАК – ОАЗА НАДОМАК ГРАДА
У првој смени
шахисти и триатлонци
На реду одбојкашице
и мачеваоци
Као и сваке године, већ две
деценије, Спортски савез
нашега града током лета организује камп кроз који, у неколико смена, пролазе млади
панчевачки спортисти. До
сада се камп одржавао на Дивчибарама, али с обзиром на то
да се панчевачко одмаралиште у месту на планини
Маљен реновира, овогодишња
база клинцезама и клинцима
је Чардак.
Прва смена младих спортисткиња и спортиста боравила је у том излетишту од 30.
јула до 6. августа, а чинили су
је чланови Шаховског клуба
„Аљехин”, које је предводио
тренер Предраг Томин, и такмичари
Триатлон
клуба
„Тамиш”, с тренером Николом
Винцером.
У предивном природном
амбијенту млади триатлонци
су квалитетно одрадили седмодневне припреме, а тренинзи су били базирани на сег-

Роман „Симпатизер” је
трећа књига у библиотеци
„Американа”, која обухвата
реномирана књижевна дела
што из различитих перспектива осветљавају амерички
начин живота, америчке
вредности и њихов утицај на
савремени свет.

Два читаоца који до среде, 23. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико пута сте књигу
прочитали у даху?”, наградићемо по једним примерком књиге „Симпатизер” Вијета Тана Нујена. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

Кежић, Војин Давидовић,
Лука Глигорић, Марко Бабић
и Алекса Мартинчевић.
Својих седам дана максимално су искористили и млади шахисти ШК-а „Аљехин”.
– Током прве смене на Чардаку је боравило 45 младих
спортиста из нашега града.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„На пустом острву”
Трејси Гарвис Грејс

Имали смо заиста идеалне
услове за рад и боравак. Све је
било одлично организовано,
деца су имала сталан медицински надзор, а храна је била
изузетна, па користим ову
прилику да захвалим челницима Спортског савеза. Максимално смо искористили
ментима бициклизма и трчања. Услови за рад и боравак на
Чардаку били су идеални, па
су малишани имали прилику
и за дружење, уживање у природи, као и у богатој трпези,
јер је требало надокнадити
енергију потрошену на тренинзима.
Да је боравак у кампу био
пун погодак за чланове ТК-а
„Тамиш”, сведочи и шест
освојених медаља на трци СТУ
купа у крос-дуатлону, одржаној 13. августа на језеру у
Качареву. Трофеје су освојили: Ива Божичковић, Алекса

наше време, дружили смо се,
шетали, тренирали, такмичили се и у оријентирингу и
освојили треће место... Заиста
мислим да деца носе само најлепше утиске. У гостима нам
је било и неколико најбољих
кадета из Београда, који су
тренирали и спаринговали с
нашим малишанима – рекао
је Предраг Томин, први човек
ШК-а „Аљехин”.
Да је боравак младих шахиста на Чардаку био пун погодак, показује и резултат са
Отвореног првенства Београда
за сениоре, на којем је десетогодишњи Лука Ристић из нашег
града освојио чак пет поена.
У наредној смени летњег
кампа на Чардаку, у организацији Спортског савеза, биће
девојчице из ОК-а „Одбојка
013”, али и чланови Краљевског мачевалачког клуба
„Карађорђе”.
А. Живковић

ПОКРАЈИНСКО ПРВЕНСТВО У ДАЉИНСКОМ ЈАХАЊУ

Саша и Вук шампиони Војводине
Коњич ки клуб Граничар из
Новог Сада био је прошлог
викен да орга ни за тор два ју
изу зет но ква ли тет них так ми че ња на покра јин ском
нивоу.
У суботу, 12. августа, одржано је Првенство Војводине у
дресурном јахању, на којем је
наш град и КК Кремен пред-

„Симпатизер” Вијета Тана Нујена
„Симпатизер” је прича о једном капетану, човеку који је
растао уз сироту мајку Вијетнамку, без оца Француза,
човеку који је отишао у Америку на студије, да учи о
животу и љубави, али се вратио у Вијетнам да се бори за
комунистичке циљеве. О
човеку који је шпијун и симпатизер. О човеку који заправо не зна ко је. Његов ум је
подељен, јер су његова политичка убеђења у сукобу с личним уверењима.
Сасвим различит од свих
романа и филмова о Вијетнамском рату који му претходе, с литерарном елеганцијом и мрачном проницљивошћу, „Симпатизер” нам приказује перспективу растрзаног субверзивца и идеалисте
и разоткрива ону страну рата
и његових последица које
Америка никад није видела.

стављала Маша Јосиповић,
која се надметала у конкуренцији најмлађих такмичара.
Било је то прво Машино такмичење у дисциплини дресурног јахања, па стога њен успех
још више добија на значају – у
две утакмице наша млада
суграђанка пласирала се на
треће место.

Већ сутрадан, у недељу, 13.
августа, на програму је било
Првенство Војводине у даљинском јахању.
Наш суграђанин Саша
Крњаић, члан КК-а Кремен, с
коњем Вуком прешао је стазу
од 40 километара за један сат
и 49 минута и тако убедљиво
освојио прво место и титулу

шампиона Војводине у даљинском јахању.
Последње коло државног
шампионата у овој дисциплини заказано је за септембар у
нашем граду. До тада ће чланови КК-а Кремен вредно вежбати с тренером Вишњом Андрић
и припремаће се за нове тријумфе.
A. Ж.

Професорка енглеског Ана
Емерсон жуди за променом,
уморна од љубавне везе која
нема будућност. Зато једва
чека да стигне на Малдиве и
читаво лето даје приватне
часове младом Ти Џеју
Калахану. С друге стране, Ти
Џеју уопште није драго што
иде из града да би провео
лето над књигом, па макар и
на тропском острву, уместо
да ужива с пријатељима.
Али то сада није ни важно,
јер за њих прошлост као да
не постоји... Ана се не сећа
шта се догодило, само јој се
на трен враћају слике плаве
површине мора која се превише брзо приближава и
страха у Калахановим очима. Кристално чиста вода
запљускује јој стопала када
отвара очи и пред собом
види бескрајно пространство
у хиљаду нијанси тиркизне.
Свуда око ње је блиставо
бели песак оивичен сенкама

раскошних палми, док и
даље чврсто стеже Калаханову руку.
Дани пролазе, потом и
недеље, а онда и месеци.
Након још једног Калахановог рођендана Ана почиње
да се пита да ли ће највећи
изазов на пустом острву
заправо бити живот с младићем који полако постаје
мушкарац.

Два читаоца који до среде, 23. августа, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Ко вас чини
срећним?”, наградићемо по једним примерком „На пустом острву”
Трејси Гарвис Грејс. 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

Радио – не радио...
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас колико времена проводите слушајући
радио. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Холкрофтов
пакт” Роберта Ладлама за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Онолико колико ми треба да аутомобилом стигнем
од тачке А до тачке Б. Код
куће углавном слушам
’Јутјуб’.” 063/3532...
„Некад је радио баш
радио, али нова су времена
дошла, па је та мода прошла.
Био некад и грамофон, па му
радио преузео трон, тако да
и сада ово није ништа битно
ново.” 064/4895...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање чега се највише плаше.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Од сада без
страха” Бебе Бајалски.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од
наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Ничег, осим људи великог ега, а ниског коефицијента
интелигенције.”
064/8009...
„Плашим се да не сване
дан кад ћу схватити да и од
ове власти постоји гора.”
066/8843...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили
спонзорима.
Нова наградна питања
потражите на страницама
овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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НЕСРЕЋА НА ПРУЗИ

ЗБОГ ОДБИЈАЊА ДА ВАКЦИНИШУ ДЕЦУ

Воз ударио старца

ДВАДЕСЕТ ШЕСТ РОДИТЕЉА ПРЕДАТО СУДУ
Kазне за
неизвршавање
ове законске обавезе
од 10.000 до
150.000 динара
У Румунији оболело
много деце јер нису
била заштићена

Наш суграђанин рођен
1935. године трагично је
настрадао у среду, 16. августа, док је покушавао да пређе пругу код „Авив парка”, у
близини ресторана „Мекдоналдс”. У том тренутку на
њега је налетео воз, али није
јасно да ли га он није приметио на време, или га је воз
ударио након што је почео да
прелази пругу.
Повреде које је задобио
биле су изузетно тешке
(лом леве ноге и надлактице, контузија грудног коша
и стомака, повреде слезине
и јетре), због чега га је екипа Хитне помоћи која је
интервенисала одмах одве-

зла у болницу. Тамо је најпре реанимиран, а потом
оперисан, али је, нажалост,
неколико сати касније подлегао повредама.
У разговору с надлежнима на железници сазнали
смо да машиновођа није
крив за овај немили догађај,
јер је повређени покушао да
пређе пругу на месту где то
није дозвољено.
Неки наши суграђани
који су реаговали на информацију о овом догађају на
„Фејсбуку”, упозорили су да
би требало оградити пругу
која пролази поред „Авив
парка” да више не би било
оваквих догађаја.

У НОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

Полицијска
предавања за ђаке

У Прекршајном суду у нашем
граду поднето је 26 захтева
за покретање прекршајног
поступка против родитеља
који нису хтели да вакцинишу децу ММР вакцином због
страха да она наводно изазива аутизам.
Ивана Петковић Топаловић,
секретар Прекршајног суда у
Панчеву, изјавила је да је те
захтеве поднео Покрајински
секретаријат за здравство, а да
до сада поводом њих није
донета ниједна судска одлука.
– Пет захтева је обустављено, јер нису поднети у одговарајућем року, па је наступила
застарелост
прекршајног
поступка. По Закону о заштити становника од заразних
болести, који је ступио на снагу прошле године, родитељи
су обавезни да изврше имунизацију деце. Те обавезе су
ослобођени једино уколико
код најмлађих постоје неке
здравствене контраиндикације,

а то утврђују и процењују
лекари и надлежне лекарске
комисије – истакла је Ивана
Петковић Топаловић.
Она је објаснила да родитељи који и поред тога одбију да
вакцинишу децу, морају да
напишу изјаву о томе и да је
предају педијатру. Он је затим
шаље санитарном инспектору,
а након тога се доноси решење
да дете мора да се вакцинише
у року од осам дана и да родитељи доставе доказ о томе.
Уколико они и после тога
одбију да то ураде, санитарни
инспектор покреће прекршајни поступак.
Ивана Петковић Топаловић
додала је да они који не вакцинишу децу могу бити
кажњени на основу два закона: први је Закон о заштити

становника од заразних болести и санкције које су предвиђене тим актом крећу се у
распону од 30.000 до 150.000
динара, а други Закон о санитарном надзору, којим су прописане казне од 10.000 до
20.000 динара.
Судије Прекршајног суда на
основу свог дискреционог
права процењују који закон ће
применити, а уколико сматрају да је то сврсисходно, постоји могућност да изрекну само
опомену. Прекршајни поступак се прекида уколико родитељи накнадно вакцинишу
децу.
Др Слађана Томић, специјалиста епидемиологије у Заводу
за јавно здравље Панчево, изјавила је за РТВ Војводину да је и
поред пропаганде против вак-

цинисања прошле године на
територији јужног Баната чак
98 процената родитеља вакцинисало децу. Она је нагласила
да само 56 родитеља није хтело
да испуни ту обавезу, што је
мало.
Говорећи о томе колико је
вакцинисање деце важно, подсетила је на то да је у Румунији у току епидемија малих
богиња и да је оболело више
хиљада деце којој није дата
никаква заштита, а има и
смртних случајева.
Поједини медији објавили су
податке из којих се може видети да је, за разлику од јужног
Баната, у Београду знатно
лошија ситуација када је реч
вакцинисању деце. У Прекршајном суду у главном граду
тренутно се води 200 поступака, а од почетка године вакцинисано је само 26 одсто најмлађих.
То не чуди с обзиром на изузетно изузетно велику пропаганду на „Фејсбуку” и другим
друштвеним мрежама. Бројни
појединци тврде да постоје
егзактни докази да је дечја
вакцина опасна, а у томе су
ових дана почеле да их подржавају и неке естрадне личности. Медији су објавили апел
певачице Јелене Карлеуше
родитељима да се побуне против обавезне вакцинације
деце, уз образложење да је она
свуда у свету добровољна.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Нови ватрогасци више него неопходни

У Министарству унутрашњих послова завршена је
обука за полицајце који ће
од почетка нове школске
године ђацима основних
школа држати предавања
под називом „Основи безбедности деце”.
Њима ће бити обухваћени
ученици четвртог и шестог
разреда, који ће их слушати
једном месечно. Задатак
полицајаца који ће држати
та предавања биће да децу
оспособе да препознају опа-

сности и изазове с којима се
могу сусрести и да науче да
реагују на њих на правилан
начин.
Предавања ће садржати
осам тема, које покривају све
инцидентне ситуације у којима се деца могу наћи. Између осталог, ученици ће слушати о разним облицима
насиља, о превенцији и
заштити од опојних дрога и
алкохола, пожарима, злоупотребама на интернету и безбедности у саобраћају.

Синдикат српске полиције
похвалио је прошлонедељну
одлуку Министарства унутрашњих послова да распише
конкурс за пријем на основну
обуку 100 полазника за занимање ватрогасац-спасилац.
„Сматрамо да је пријем
нових људи више него неопходан, јер је ово лето показало
потребу за унапређењем ефикасности те службе. Иако је
100 људи мало у односу на
број ватрогасаца који недостаје, то је свакако велики помак.
Надамо се да ће се овај тренд
наставити и да ће ускоро бити
још курсева за ватрогасце-спасиоце. Због тога што се број
оних који обављају тај посао
природним одливом јако брзо
смањује, њихова старосна
структура није идеална, али
ни број запослених ватрогасаца по глави становника у
односу на европски просек”,

саопштава Синдикат српске
полиције.
У тексту конкурса за пријем
кандидата на ватрогасно-спасилачку обуку, који је објављен
на интернету, може се прочитати да је предвиђено да тројица буду ангажована у Опову,
један у Ковачици, два у Алибунару, а у Панчеву ниједан!?
Због чега је то тако, није јасно,

поготово када се узму у обзир
број становника и податак да у
нашем граду раде фабрике
петрохемијске индустрије.
Подсећамо, Синдикат ватрогасаца Србије до сада је више
пута упозоравао да наша земља
има најмањи број ватрогасаца у
односу на остале државе у
региону и да је то, уз застарелу
технику, озбиљан проблем.

„Међутим, ватрогасци и
поред тога у свим интервенцијама дају свој максимум и
заслужују да се за њих каже да
су хероји”, истиче тај синдикат.
Сектор за ванредне ситуације, део Министарства унутрашњих послова који је надлежан за рад ватрогасаца-спасилаца, до сада је јавности више
пута указао на то да је током
2015. године набављено више
нових ватрогасних возила и
опреме него годинама раније.
Поред тога, током последњих неколико година набављено је и доста нових ватрогасних униформи, а тај процес
се наставља. Сектор за ванредне ситуације указао је нашој
јавности и на то да је рад
постојећег броја ватрогасацаспасилаца организован тако
да безбедност грађана ниједног тренутка не буде доведена
у питање.

УКОЛИКО ИМАТЕ НЕКИ НЕРЕШИВ ПРОБЛЕМ

Жалите се заштитнику
грађана

Нови заштитник права грађана Зоран Пашалић примаће од овог месеца грађане
који имају жалбе на рад
локалних, покрајинских и
републичких институција и
запослених у њима и разговараће с њима.
Ти сусрети биће организовани сваког последњег

Страну припремио

Михајло
Глигорић

петка у месецу и трајаће од
9 до 16 сати. Они који желе
да закажу разговор са
заштитником
грађана,
морају се прво јавити службеницима у Пријемној
канцеларији, сваког радног
дана од 9 до 16 сати. Подсећамо, адреса заштитника
грађана је Делиградска 16,
Београд, а бројеви телефона
су 011/20-68-100 и 064/8768-505. Притужбе је могуће
слати и електронском
поштом, на адресу zastitnik@zastitnik.rs.

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Откривени огромни илегални засади дувана
Припадници Министарства
унутрашњих послова, у сарадњи са Управом за дуван, Управом царине, Пореском управом и Безбедносно-информативном агенцијом, у акцији
спроведеној на територији
Панчева, Сремске Митровице
и Шапца открили су парцеле
са илегалним засадима дувана
на површини од око 17 хектара. Да је гајење завршено до
краја, принос осушеног дувана био би око 34 тоне.
Полиција је због тога против осам лица поднела кривичне, а против четири лица
прекршајне пријаве. Процењено је да би они, да су успели
да од тог дувана направе цигарете, оштетили наш државни
буџет за три милиона евра
због неплаћених акциза и
ПДВ-а. С друге стране, с обзиром на то да вредност сушеног
резаног дувана на црном
тржишту износи око девет
евра по килограму, корист

коју би имали, износила би
око 300.000 евра.
– Овај нелегално засађени
дуван откривен је снимањем
терена специјалним камерама
са сателита способним да
открију специфичан хлорофил који испушта биљка
дуван. Важно је истаћи и то да
укупна количина засађеног
дувана која је откривена
током само ове једне акције
одговара укупној количини
сушеног дувана који је заплењен у првих шест месеци ове

године – изјавио је Владимир
Ребић, директор полиције.
Он је најавио да ће полиција
наставити да спроводи овакве
акције и да ће и даље предузимати све мере за спречавање
нелегалне производње дувана.
Ребић је подсетио да је Влада Републике Србије, у жељи
да искорени овај вид криминала, који угрожава пуњење
државног буџета и здравље
пушача, средином прошле
године формирала Радну групу за борбу против кријумча-

рења дувана. Њу чине представници Дирекције полиције,
Без бед но сно-инфор ма тив не
агенције, Пореске управе,
Управе царина и Управе за
дуван. Резултати рада ове радне групе не би били добри без
подршке Републичког јавног
тужилаштва, Фитосанитарне
инспекције, Управе за биље и
Тржишне инспекције.
– Захваљујући координираним
активностима
ових
државних органа, прошле
године смо открили 311.000
шверцованих боксова цигарета, што је значајно повећање у
односу на 72.000 боксова,
колико их је заплењено током
2015. године. Такође, забележено је повећање од 42 одсто
што се тиче заплена сушеног
дувана, односно откривена је
101 тона у односу на 71 тону,
колико смо одузели током
2015. године – додао је Ребић,
који је и председник поменуте
радне групе.
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НА ДАН СЕОСКЕ СЛАВЕ ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА

ИВАНОВО У ФОКУСУ ДЕСЕТИ ПУТ
Проглашене најбоље
фотографије у две
категорије

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” интензивно косе паркове и зелене
површине у центру села,
заливају саднице, а недавно
су детаљно уредили гробље.
Ловци ће убудуће, уместо на
Поњавици, такмичења одржавати на утрини код сеоске
депоније.

Гостовао и Ирфан
Менсур
На дан ивановачке сеоске славе Велика Госпојина, познате
и као Кирвај, у уторак, 15.
августа, поред традиционалног вашарског дела у околини
Цркве Светог Ванделина, приређен је садржајан културноуметнички програм. Најпре су
на платоу испред Дома културе наступили фолклораши
Удружења банатских Бугара
„Иваново–Банат” и старчевачког КУД-а „Неолит”. Потом је
у поменутој културној установи отворена изложба у оквиру
десетог Салона уметничких
фотографија „Иваново у фокусу”, када су представљени најбољи радови настали на овогодишњем фото-сафарију, одржаном у априлу.
Стручни жири имао је много
мука, јер је приспео велики број
фотографија у обе категорије,
али напослетку је ипак одабрао
победнике. На прву тему, под
називом „Иваново”, најбоља је
била Ивана Тодоровић с фотографијом „Мито бекријо”. На
друго место пласирао се Ђани

Банатско Ново Село: Оркестар Дома културе наступио
је у среду, 16. августа, у
Румунији. Талентовани Леонид Ардељан такмичиће се
идућег викенда на „Првој
хармоници Србије”.
Долово: „Румунско вече” одржано је у петак, 11. августа, на
платоу Дома културе, а наступили су мешовита певачка
група КУД-а „Јон Креанге”,
инструментални и вокални
„Мито бекријо”
Бардоти („Марија”), а трећи је
био Драган Лапчевић са сликом
под називом „Две Марије”.
Похваљени су Борис Бајчетић,
Пјер Грујичић, Слободан Пајић
и Душанка Љубојевић.
На слободну тему у категорији појединачне фотографије
победила је Александра Леко-

вић с фотографијом „Сенке 1”,
други је био Александар Буђевац („Ann 67”), а трећи Драган
Лапчевић („Ледоломац”). У
конкуренцији колекција прва
три места припала су Јарославу Кралику, Јовани Васковић и
Ђанију Бардотију. Похвале су
добили Јан Вало, Иван Стоја-

новић, Едо Иглич, Лазар Лековић и Тибор Арва.
Отварању Салона, у чијој је
организацији, поред Дома културе, учествовала и фото-група
„Дунавац”, присуствовао је велики број људи, а догађај је краћим
монологом увеличао и познати
глумац Ирфан Менсур.

КИРВАЈ ОБЕЛЕЖЕН И У ГЛОГОЊУ

По традицији уз „Веселију” код румунске цркве
Кирвај је у Глогоњу један од
дана када у селу ври као у
кошници. Сам програм обележавања је, захваљујући прегаоцима из Дома културе, почео
већ у недељу, 13. августа, када
је у поменутој установи одиграна представа „Жорж Данден”. У питању је Молијерова
комедија, коју је извело аматерско позориште из Ковина.
Ови уметници гостовали су и
прошле године истим поводом и још тада су побрали
симпатије Глогоњаца, па не
чуди што се и овом згодом
окупило више од шездесеторо
људи како би уживало и смејало се.
Наредног дана требало је да
наступи рок састав „Период”.
Међутим, концерт је одложен
јер је члан бенда, бубњар
Милан Арсић, претрпео трагичан губитак у породици.
На сам дан славе одржана је
литургија у румунској православној цркви. Током дана
своје место заузели су шпиле-

Месне актуелности
кроз село у петак и недељу, а
пловила ће се зауставити на
плажи „скела”.
Иваново: Поводом обележавања сеоске славе Велика
Госпојина, у уторак, 15. августа, најпре je приређен концерт фолклора на платоу
испред Дома културе, а сат
касније у тој установи отворена је изложба „Иваново у
фокусу”, након чега је наступио глумац Ирфан Менсур.
Јабука: У организацији Месне
заједнице у изради су још једна табла и велики путоказ,
који ће бити постављени у
центру села. „Фијакеријада”
је одржана у суботу, 12. августа, у организацији Ергеле
„Величковић”. „Еко-регата”
проћи ће кроз село у петак и
недељу, а пловила ће се зауставити на плажи „песак”.
Телевизије из Чачка и Новог
Сада у понедељак, 21. августа,
снимаће емисију о Јабуци из
серијала „Агрокараван”.
Качарево: Првенство у триатлону одржано је у недељу,
13. августа, на СРЦ-у „Језеро”. Ускоро ће бити саниране ударне рупе на локалним
коловозима.
солисти и гости – КУД „Веселија” из Глогоња и Теодора
Мик. Поменута певачка група
и фолклорни ансамбл КУД-а
„Банатски вез” такмичиће се
у петак, 18. августа, на Великом фестивалу музике и фолклора Румуна из Војводине у
селу Сутјеска. Вокални солиста народне музике Жика
Мартинов наступиће у оквиру
летњег програма у среду, 23.
августа, од 20 сати, на платоу
Дома културе.
Глогоњ: Представа „Жорж
Данден” изведена је у недељу, 13. августа, у Дому културе. Игранка у организацији
КУД-а „Веселија” приређена
је у уторак, 15. августа, у
порти румунске православне
цркве. „Еко-регата” проћи ће

Омољица: „Породични дани”
почели су у среду, 9. августа, а
завршавају се наступима на
платоу испред Дома културе:
панчевачки бенд „Cactus Jack”
свираће у четвртак, 17. августа; наредног дана певаће Ера
Ојданић и Вера Матовић, а у
недељу, 20. августа, на програму је концерт КУД-а „Жисел”.
Старчево: Окончани су двадесет други „Дани дружења”,
и то деветим „Eкс-Ју рок
фестом” на старчевачком
Тргу неолита, када су, поред
осталих, наступили Нено
Белан & „Фјуменс” и Прљави
Инспектор Блажа и „Кљунови”. Одржани су и извиђачки
вишебој, СПОЈИ, такмичење
у пецању за децу на Наделу...

ОДРЖАНА ШЕСТА ЈАБУЧКА „ФИЈАКЕРИЈАДА”

раји и друга вашарска обележја, а увече је у порти поменутог
храма по традицији приређена
игранка у организацији КУД-а

„Веселија”. Тамо се увек окупи
дословце пола села и сви учествују у забави и играју без
обзира на националну при-

падност. Свечарска атмосфера осетила се и у угоститељским локалима до дубоко у
ноћ.

Два прва места
отишла у Сурчин

У ОКОЛИНИ ГРАДА СВЕ ВИШЕ НЕ БАШ БЕЗАЗЛЕНИХ СИСАРА

Јазавци почели да насрћу и на људе
Већ неколико година подручје око Омољице и Брестовца
опседају јазавци. Ови не баш
безазлени гости све чешће се
могу видети у приобалним
областима око Надела и
Поњавице. Доказ у прилог
таквим причама јесу и бројни
прегажени примерци те врсте
на путу ка Панчеву.
С обзиром на то да и људи
живе на поменутим локацијама, блиски сусрети с јазавцима постају све неминовнији.
Један од последњих таквих
случајева догодио се недавно
Владимиру Весићу, настањеном у омољичкој улици Бранислава Нушића, која се управо наслања на Надел.
– Било је отприлике пола
сата после поноћи када сам

Страну припремио

Јордан
Филиповић

зачуо ларму из правца комшијске њиве засејане кукурузом. Нису ми се допали ти звукови, па сам изашао да проверим о чему је реч, и не слутећи шта ће уследити. Када сам
се приближио месту с којег је
допирала бука, стекао сам
утисак да је у питању некакво
дављење. Већ следећег момента пред мене је искочио јаза-

вац, тежине око 25 килограма,
и одмах појурио за мном. Дао
сам се у бег и срећом успео да
скочим на аутомобил који је
био паркиран у близини. Када
сам се окренуо, видео сам
„зверку” како замиче у кукурузиште – навео је Весић.
Четрдесеттрогодишњем
Омољчанину ово није први
пут да је опазио јазавца – про-

шле године му се то догодило
неколико пута, али тада нису
били тако насртљиви.
Све наведено још једном
потврђује да је популација овe
углавном ноћне животиње из
породице куна у приметној
експанзији на нашим просторима. На ту тему било је и
других прича, пре свега из
уста појединих Брестовчана
који су јазавце често затицали
на пољима бостана.
Овај сисар може да буде и
самотњак и да живи у заједници до петнаест јединки. Има
слабији вид, али добар слух и
још боље чуло мириса, као и
снажан угриз и оштре канџе.
Раздражљиве је природе,
нарочито када брани младе;
не преза да нападне много
веће животиње, па ни човека,
те га се треба клонити.
Стога, пре свега за Омољчане и Брестовчане ових дана
појачана доза опреза није
наодмет.

Шеста „Фијакеријада” у организацији Ергеле „Величковић” одржана је у суботу, 12.
августа, на јабучком стадиону, пред више од петсто гледалаца. На тој живописној
манифестацији учествовало
је четрдесет осам екипа из
целе Војводине, као и из појединих крајева Србије.
Овог пута надметали су се
двопрези и четворопрези.
Када је реч о дисциплини
под називом „трка око чуњева” код двопрега победио је

Милош Плавшић из Добановаца, други је био Милан
Ђурђевић (Пећинци), а трећи Горан Љепоја из места
Липов Лист. Међу четворопрезима је најбољи био
Миленко Радаковић из Сурчина, испред Ђуре Анђелкова из Ковина.
Поменути Радаковић био је
без премца и када је реч о кружној ревији двопрега, а иза
себе је оставио Лазара Нићифоровића из Сопота и Звонимира Ћајкушића из Руме.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 17. август, 21 сат, летња башта Дома омладине:
концерт група „Суперего”, „Визељ”, „Раскид 13” и „Goatmare”.
Петак, 18. август, 21 сат, плато испред Културног центра:
концерт Лене Ковачевић.
Петак, 18. август, 21 сат, башта Дома омладине: музичко
вече „Just R’n’B”.
Субота, 19. август, 21 сат, плато испред Културног центра:
концерт електричног гудачког трија „Dinamica Music”.
Субота, 19. август, 21.30, Плато Милана Младеновића: концерт португалског уметничког колектива „Farra Fanfarra”.

Представе
Петак, 18. август, 20 сати, двориште Народног музеја: монодрама „Милунка”.

Изложбе
Среда, 23. август, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба скулптура „Вајари Србије”.

Тематски програм
Четвртак, 17. август, 19.30, Градска библиотека Панчево:
промоција књиге „Свака добија” Димитрија Буквића, новинара и социолога.
Субота, 19. август, 19 сати, фестивал „FreeDom Art”: представљање мурала Милана Булатовића и Сање Момчиловић
у Улици генерала Петра Арачића.

избор

МОЈ
МОЈ
Дивљи детектив
Борис Станић,
стрип-цртач
КЊИГА: Последња књига коју сам прочитао,
јесте „Дивљи детективи” Роберта Болања.
Осећај величине Мексико Ситија и његове
телесне
стварности
развијају се кроз односе људи; ту су разни
бизарни ликови који
се мотају по локалним
бифеима, конобарице,
криминалци, проститутке, млади амбициозни интелектуалци и
један пропали архитекта. Хумор, сексуалност, радикална осећајност, љубав и љубомора везују судбине
ликова у чудновате
чворове.
Почео сам да читам избор
песама из књиге „Влати траве” Волта Витмена. То је
нешто са чиме се дубоко
идентификујем. Индивидуалистички анархизам, пантеизам, панхуманизам, слављење живота, полифона
песма света која ослобађа
човека.
СТРИП: У сличном духу,
препоручујем непојмљиво
добар стрип „Бар код Џоа”
Хосеа Муњоза и Карлоса
Сампаја. Њујорк, опет је
гужва, али се у тој гужви осећа управо стравична усамљеност ликова. Стрип је у форми неколико кратких прича,
којима је тачка сабирања бар.
Власник бара, неки тип, Џо,
само је сведок многих крахова и егзистенцијалних драма.
Ликови су крхотине, оштећена роба, амбијент су улице,
ћумези, бар и дубока ноћ.
Усамљеност, чама, страх и
тескоба, али и нада и љубав и
секс, и смрт. Џез и неонско
светло. Овај стрип, литерарно, досеже висине врхунске
књижевности, а визуелно
врхунског сликарства. Цртан
је у техници кјароскуро,
стилски је крајње експресиван, а деформације ликова и
простора само истичу њихове унутарње конфликте.
Волео бих да препоручим и
стрип „Мумин” Туве Јансон,

Петак, 18. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧИЊЕ 49. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

МЕСТО СТВАРАЛАЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ
Седaмнaест уметника
из Србије и региона
Осам дана дружења
Најстарија ликовна манифестација на нашим просторима
„Делиблатски песак” биће
одржана од 18. до 26. августа у
објекту Културно-просветне
заједнице на Девојачком бунару. У сусрет манифестацији,
на конференцији за медије
одржаној у уторак, 15. августа,
говорили су председник Културно-просветне заједнице
Стојан Бошков и сликари Драган Ђорђевић, Милосав Урошевић, Зоран Деранић и Иван
Величковић.
Најављено је да ће ове године
учествовати седамнаест уметника из Србије, Бугарске, Македоније и Републике Српске.
– Овај број учесника нам
омогућава да направимо професионалну изложбу. На нашој
манифестацији, која има међународни карактер, биће троје
учесника из иностранства,
седам уметника из ликовних
центара Србије и седам Панчеваца, представника трију различитих група, од почетника
до афирмисаних уметника –
рекао је Стојан Бошков.
Он је нагласио да колонија
сваке године производи посебну атмосферу, јер се укрштају
разни стваралачки импулси,
који су често веома стимулативни.
– Добија се једна атмосфера
коју прави скуп уметника који
су различито школовани, различитих животних искустава,
ликовних поетика и у једној
слободи амбијента они стварају и остављају своја дела –
рекао је Бошков.
Велика вредност Ликовне
колоније „Делиблатски песак”
је у томе што почива на завичајној концепцији. Она је на
овај начин својеврсни хроничар
ликовних збивања, времена,

тенденција које су присутне у
граду и околини.
– Када се једног дана буде
правила анализа, завичајност
неће моћи нигде да се тако
лепо сагледа као код нас. Ми
имамо око триста дела која су
настала у досадашњим колонијама – истакао је Бошков.
Једна од тема о којима се
говорило јесу услови под којима
се одржава ликовна манифестација. Културно-просветна заједница је и ове године на конкурсу за суфинансирање пројеката
у области културе добила
500.000 динара, што је значајна
свота, али ипак недовољна за
овако значајну манифестацију,
која, поред колоније, обухвата и
организовање годишње изложбе
и штампања каталога.
Сликар Драган Ђорђевић
нагласио је да се доста штеди
на материјалу, који је сваког
дана све скупљи, и рекао да
квалитетнији материјал далеко
премашује износ од 120.000
динара, колико се сада издваја
за тај сегмент. Због тога се
колонија реализује у веома
скромним условима.
Иван Величковић је додао
да, уз основни пројекат, постоји план да се ове године про-

мовише и наредна, 50. јубиларна колонија и да то буде
кроз изложбене активности, за
које такође треба доста новца.
– Планира се једна путујућа
изложба у земљи и иностранству, али велики проблем
представљају средства која су
неопходна за реализацију –
трошкови за израду каталога и
превоза уметничких дела, за
шта је потребно око 150.000
динара. Све укупно за ту замисао је неопходно око 300.000
динара – рекао је Величковић.
Он је изразио забринутост и
позвао све оне који могу да
помогну да се укључе, јер је
основни циљ промоција града
Панчева.
О утисцима из претходних
колонија говорили су сликари
Зоран Деранић и Милосав
Урошевић.
– Мислим да стваралачка и
уметничка страна увек потру
све ове тешкоће о којима говоримо. Сусретање колега из различитих амбијената на том
месту много значи сваком учеснику и ствараоцу, јер је све
мање прилика за таква окупљања – рекао је Урошевић.
Он се овом приликом присетио да су кроз колонију у

Пешчари прошла нека од највећих имена у области сликарства с територије бивше
СФРЈ, што је веома драгоцено,
и такође додао да је сада на
млађим генерацијама да ова
манифестација настави да
живи.
Зоран Деранић, иако припада већ афирмисаним уметницима, тек је други пут учесник
колоније.
– Дочекао сам неке зрелије
стваралачке године да учествујем у колонији. Било је
веома лепо прошле године.
Стекао сам пријатеље и видео
како колонија функционише.
Ми смо љубитељи боје, четке,
платна, свега онога што данас
проглашавају превазиђеним.
Спадамо у групу уметника
који покушавају да нађу нове
изазове у старим техникама и
медијима. То с једне стране
није лако, али је изазовно и не
одустајемо – рекао је Деранић.
Како је најављено, очекује
се веома добра колонија, што
ће бити увертира за прославу
јубилеја који ће бити обележен наредне године, а то је
педесет година рада и постојања Ликовне колоније „Делиблатски песак”.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Поезија младог уметника
који би могао да се чита као
пандан књизи „Влати траве”. Зачудност живота оличена у многобројним појавама које измичу било
каквом сврставању у постојеће клишее. Овај стрип је
чиста радост живљења, химна природи и свему што
хода – на две, три или четири ноге, гмиже, скаче, лети
или гњура.
„Стрипотека”, која излази
једном месечно, опет има
сјајан избор стрипова. Ту
редовно читам „Педров врт”
Ларсенеа и Годелета, стрип
о згодама и незгодама заточеника једног зоолошког
врта, који се диче својом
неукротивошћу и зверском
суровошћу!
ФИЛМ: Гледање комерцијалних филмова и серија ме троши уместо да ме одмори.
Отупљује моје способности
ликовног и наративног
мишљења. Иако за захтевне
филмове сад немам концентрацију, тражио сам нешто
што би ме извукло из овог
стања инертности изазваног
оморином. Напола концентрисан одгледао сам „Зардоз”, „Временски бандити”
(„Time Bandits”) и „Џабервоки” („Jabberwocky”). Апсурд,
костими, сценографија, ручно прављене маске и специјални ефекти изазвали су баш
што сам хтео – мотивисали су
ме да седнем да цртам.

У Градској библиотеци Панчево у четвртак, 10. августа,
одржана је промоција прве
збирке песама нашег суграђанина Стефана Станојевића,
под насловом „Млади Атлас”.
Пред бројним посетиоцима
млади песник је други пут у Панчеву представио своје стваралаштво. Прва промоција збирке
одржана је у марту у дворани
„Аполо” Дома омладине, а представљањем у Градској библиотеци Стефан је желео да се обрати
ширем кругу љубитеља поезије.
– На неки начин се на „Аполо” гледа као да је то простор
за младе, мада је на промоцији било и старије публике.
Библиотека је институција
коју посећују и старији суграђани, па сам желео да се и они
осете позваним да упознају
мој рад – рекао је Станојевић.

Он је свој рад представио и у
Удружењу светских путника у
Београду, а недавно и публици у
Мостару. Стефан је одушевљен
тиме како је његова поезија
прихваћена ван граница наше
земље, па сада планира да посети Сарајево, Тузлу и Загреб.
– У плану су још неке промоције по Србији, у Новом Саду,

Крагујевцу и Нишу, али то
зависи и од мојих обавеза на
факултету – каже Станојевић.
Он је истакао да је за адекватну промоцију књиге
потребно доста труда и посвећености и да велики терет
пада на самог писца, али да
упркос потешкоћама неће
одустати од писања.

– Већ сада имам једну комплетирану нову збирку, чији
ће назив бити „Сизиф је сео на
камен”, а пишем и свој први
роман и он ће такође имати
симболику грчке митологије,
која ће и бити кључ за разумевање ових дела – рекао је Станојевић.
Промоцију је водила истакнута панчевачка књижевница
Гордана Влајић, а гости су
били млади писац из Панчева
Дамјан Умчевић и Марина
Микша као музичка подршка.
Она је том приликом представила своју прву ауторску
песму.
Збирка поезије „Млади
Атлас”, коју као издавач потписује „Балкански књижевни гласник”, објављена је ове године у
едицији поезије „Црна библиотека”.

КУЛТУРНО ЛЕТО

Монодрама „Милунка”
У дворишту Народног музеја
Панчево у петак, 18. августа,
од 20 сати, у оквиру летњег
програма биће изведена монодрама „Милунка”. У интерпретацији Весне Станковић,
глумице Југословенског драмског позоришта, публика ће
чути исповест хероине српских ослободилачких ратова –
Милунке Савић.
Монодрама „Милунка” је
лична исповест жене ратника,
у првом лицу, о животу и смр-

ти, рату, Србији и њеној историји. Прича почиње од њених
девојачких дана, које проводи
у копаоничком селу Копривници с родитељима, две сестре
и болешљивим братом. Целог
живота имала је изразиту жељу
да заштити слабе и угрожене и
управо је то био мотив да у
Први балкански рат оде уместо
брата, преобучена у мушкарца,
под именом Милун Савић.
Била је неустрашива у свакој
борби, а при првом рањавању

(од укупно девет) војска открива њену тајну, али упркос свим
војним правилима задржана је
у јединици.
Милунка Савић добила је
дванаест медаља и једина је
жена на свету која је одликована француским Ратним
крстом с палмом. Након
демобилизације поред четири
ћерке храни и школује још
тридесеторо деце радећи у
Србији, за коју се борила, као
чистачица у банци.

Представа је проглашена за
најбољу на Међународном
фестивалу у Земуну 2015.
године, а исте године добила
је и награду „Златни витез” на
међународном фестивалу у
Москви.
Програм је бесплатан.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Петак, 18. август 2017.

ВОЗИЛА
ПОНУДА
МАЗДА 323 1994. годиште, 1.6
бензин, 700 евра. 064/438-88-07.
(СМС)
РЕНО 5 дизел, 1992. годиште,
500 евра. Тел. 063/185-22-74.
(245795)
ПУНТО класик, 2009, 50.000 км,
плин, кука, четири зимске гуме.
064/243-87-20. (245626)
ОПЕЛ вектра, 1991. годиште,
истекла регистрација, потребно
улагање, у возном стању. 061/35208-77. (245823)

може замена, власник. 064/13036-02. (246098)
ПУНТО 1.2, 2008, петора врата,
атестиран плин, 98.000 км.
064/130-36-02. (246098)
ПРОДАЈЕМ рено клио 1.2, б ензин двојка, 2003. годиште, регистрован. 065/361-64-22. (246124)
ВОЛВО V 40, црн, 2000. годиште, бензинац у одличном стању,
урађен, комплетни сервис. Тел.
064/211-50-28. (266111)
РЕНО меган 2006, дизел 1.9, петоро врата, клима, навигација.
060/650-59-76. (246125)
АУТО-КЛИМЕ за све типове во-

ОГЛАСИ

МАШИНЕ
КУПУЈЕМ круњач, прекрупач
„оџаци”, црвени. Тел. 065/561-0103. (245782)

ГАРАЖЕ
ПРОДАЈЕМ или издајем гаражу,
иза робне куће - иза кинеског
„Шангаја”. 061/202-13-35.
(245025)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1.
069/409-83-42. (245944)

ШКОДА фелиција, дизел, 1998.
годиште, нерегистрован, власник,
370 евра. 064/110-70-71. (245828)

АПАРАТИ

ПЕЖО 206/2005. годиште, 1.4,
сребрни металик, нерегистрован,
изузетан, све од опреме, повољно.
064/123-63-65. (245812)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм и
све врсте видео касета квалитетно
преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (205067)

ПРОДАЈЕМ мотор АПН 4, повољно. 063/830-54-17. (2145867)

СЕРВИС телевизора, монитора,
дигиталних рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463.
(245991)

ОПЕЛ вектра 1.6 кубика, бензинац, 1990. годиште, хаварисан, повољно. Тел. 064/438-54-15.
(245860)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ теретни комби iveko
daily, 1998. годиште. 061/184-86-38.
ПРОДАЈЕМ ауди 80 јаје, плин,
бензин, нерегистрован, 350 евра.
064/230-52-21. (245880)
ЛАНЧИЈА Y, 2000. годиште, прешла 160.000 км, цена 1.150 евра.
Тел. 062/803-71-88. (245886)
КОМБИ кија прегијо и форд
орион, нерегистровани, повољно.
063/184-10-57. (245844)
КОРСА 1.3, делови мотор, мењач, шоферке, хладњак и други,
замена разно. 063/382-071.
(245927)
ФЛОРИДА ин 2005, бензин, гас,
тек регистрован, 800 евра.
062/846-96-00. (245957)
АСТРА 1997, 5 В, прва боја, фабричко стање, регистрован.
065/809-11-83. (245951)
ОПЕЛ кадет, 1987. годиште, регистрован. 064/204-90-97.
(245950)
КОРСА 1.3, дизел, 2004, четворо врата, клима, на име купца.
063/837-71-79. (245976)

ПОНУДА
зила, сервисирамо и пунимо гасом, са заменом уља и УВ бојом,
2.500 динара. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05. (246128)
РЕНО 307, SW, 1.6, бензин, панорама кров, 2004. годиште, 3.190
евра. 064/514-05-06. (246136)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. годиште, 4.990 евра. 064/514-05-06.
(246136)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА
СТАЛНИ откуп свих врста возила, катализатора, продаја делова.
066/409-991,069/203-00-44.
(243771)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 800 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(245580)

ИСПРАВНА веш-машина, повољно и школски радни сто.
063/892-12-09. (245775)
КОКЕ носиље, саре десет недеља, вакцинисане, расе тетра СЛ.
063/315-381. (245768)

ПРОДАЈЕМ очувана инвалидска
колица, индустријске производње.
Тел. 362-878. (245943)
ПЕЋ за грејање штадлер 23 кв,
ремонтована. 063/803-77-27.
(245936)
ПРОДАЈЕМ две високомлечне
краве са теладима. 060/444-55-03.
(245924)
НА ПРОДАЈУ очуван двосед и
четири фотеље. Тел. 063/312-644.
(245980)
ПРОДАЈЕМ машину за производњу паприних џакова, обука и
купци обезбеђени. 064/424-95-10.
(245944)
ТРИ гардеробна ормана + једна
стаклена витрина трпезаријска,
орах из пања, 1950–1960,
063/821-08-09, Зоран. (245990)
ТА ПЕЋ 3.5 кв, веш-машина, орман, разни лежаји, гарнитуре,
стилски зидни сат, разно. 063/86182-66. (246000)
ПРОДАЈЕМ метални чамац, 6 м,
апатинац, 190 евра. 063/802-7283. (245996)

ПРОДАЈЕМ комплет ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 063/898-00-82. (246022)

ПРЕКРУПАЧ лифам. Тел.
063/185-22-74. (245794)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи 2, 3, 4 и 6 кв, достава, монтажа, гаранција. 064/366-57-87,
335-930. (246021)

ПРОДАЈЕМ хитно полован намештај, цена су повољне. Панчево.
066/944-55-82. (245832)
КОМПРЕСОР прављен, 100 литара, монофазни, кафански шанк,

ПРОДАЈЕМ преостало огревно
дрво, бибер цреп, краву. 063/71177-54. (246036)
РАСПРОДАЈА новог намештаја:
столице од 1.200, столови од
3.500, кревети од 11.900. Угаоне
клупе од 7.000. „Стара Утва”,
060/600-14-52. (246043)
РАСПРОДАЈА намештаја због
селидбе, цеви за скелу. 063/87457-56, 064/009-15-37. (246058)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, веш-машине и остало.
061/627-07-31. (245967)
КУПУЈЕМ фрижидере, замрзиваче, веш-машине, старо гвожђе.
064/158-44-10, 063/101-11-47.
(246007)
КУПУЈЕМ полован намештај,
гарнитуре, кухиње, ТА пећи, остало покућство. 062/148-49-94.
(246022)

КУПУЈЕМО алуминијум, акумулаторе, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и остали отпад. 061/322-04-94. (246061)
КУПУЈЕМО акумулаторе, гвожђе, обојене метале, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре. 061/20626-24. (246061)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, акумулаторе, олово, алуминијум, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 064/484-13-76.
(246061)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ПЛАЦ на продају, 10 ари, на путу
Панчево-Београд, Дубока Бара.
013/321-479. (246134)
КУЋА, Војловица, сређена 180
квм, грејање, изолација, 46.000.
Власник. 065/367-71-71. (СМС)
НА ПРОДАЈУ кућа у веома добром стању, одмах усељива, са цен-

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, као нове, поправка, достава,
монтажа, гаранција. 063195-0717. (246070)
ШЉИВА, крушка, бресква за ракију, продајем, доносим. Тел.
064/232-64-33, 064/232-64-33.
(246076)

ЈУГО 1.1, 2005, плин, регистрован, замена. 065/665-75-10.
(246013)
ЈУГО темпо 1.1, 2001, атестиран
плин, нова боца, одличан.
064/142-55-93. (246030)

ГРАНДЕ пунто 1.3 мултиџет,
2006. петора врата, фул опрема,

ПРОДАЈА: шлајферицу за паркет, шлајферицу за терацо, дизалицу грађевинску. 064/026-05-25.
(245917)

ПРОДАЈЕМ прасиће, кукуруз и
прекрупу, доносим на кућну адресу. Тел. 064/129-45-43. (245790)

КОМБИ путнички, мерцедес
2003, регистрован, клима, девет
седишта. 065/665-75-10. (246013)

КОМБИ iveco daly 35, 2005. годиште, 2.286 кубика, регистрован
13. јула 2017, урађен велики сервис, у одличном стању. Власник.
064/147-14-77. (246023)

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (245882)

АГРЕГАТ хонда, црева за заливање, викенд плинске боце.
062/600-365, 064/330-90-65.
(246005)

ЗАСТАВА 128, 1989. регистрован, може замена за скутер или
ауто. 065/665-75-10. (246013)

РЕНО клио 2007. годиште, регистрован, са четири зимске гуме.
061/353-00-77. (246027)

КИРБИ нов, трпезаријски сто,
столице, терасни сто, столице, фотеље, теписи. 064/955-51-85.
(245854)

ТА пећ, ТВ сточић, кауч, компјутерски столови, столићи, витрина.
062/361-676. (245786)

ПРОДАЈЕМ компјутер P 4, самсунг 151 С и компјутерски сто.
064/033-38-83. (245844)
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ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, кухиња 10.000
динара, нова. 371-568, 063/77345-97. (246107)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању до 70 до 1.300 евра.
062/193-36-05. (245932)
КУПУЈЕМ возила до 2.000 евра,
стање небитно. 063/165-83-75.
(245933)
КУПУЈЕМ све врсте возила до
3.000 евра. 065/809-11-83. (245951)

прохромска полица велика.
064/110-70-71. (245828)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне
ТА пећи свих величина. 064/36657-87, 335-930. (246021)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, пенкала, стару бижутерију,
играчке, статуе, порцелан и друго.
335-970, 063/705-18-18. (246021)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, олово.
061321-77-93. (246061)

тралним грејањем, климом, у Бан.
Новом Селу, са помоћним објектом
у виду две просторије, велике терасе, затим помоћним објектима у виду пар затворених шупа, амбара.
Иза свега тога постоји и башта Тел.
063/787-31-94. (СМС)

ДВЕ козе и казан за маст на
продају. Тел. 312-443. (245819)

КУЋА комплетно сређена са два
стана, ЕГ, плац, 1/1. 061/224-4797. (243167)

ПРОДАЈЕМ трофазни циркулар
и муљачу за грожђе, одваја петељке. Тел. 064/206-52-20. (245817)

6 АРИ плаца са викендицом и помоћним објектима. Вреди погледати. 064/320-80-98, 063/771-42-35.

НА ПРОДАЈУ преостала дрва,
топола и врба. 061/659-22-11.
(246104)
СТАРИНСКА бела комода са
огледалом. 063/314-877. (246114)
ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина. Мића. 064/303-28-68.
(246120)
ПРОДАЈЕМ спаваћу собу и креденац. 060/026-19-60. (246116)
ПРОДАЈЕМ кревете са медицинским душеком, увоз из Швајцарске. 069/317-82-46. (246133)
ПРОДАЈЕМ електрични шпорет,
замрзивач, веш-машину, фрижидер комбинацију. 013/346-790,
064/129-73-60. (246150)
ЈАРИЋИ на продају, може и заклани, доносим кући. Тел. 617336, 063/865-80-31. (246142)
ПРОДАЈЕМ прасиће већег узраста, Борачка 1, Војловица. 342819, 064/306-87-33. (246138)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље,
новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (245783)
КУПУЈЕМ старе сатове, пенкала,
упаљаче, новац, албуме са сличицама, стрипове, грамофонске плоче, играчке, војне ствари. 064/18756-80. (245850)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
КУЋА, викенд зона, 17 ари, воћњак, близина Поњавице. 064/38448-40. (245613)
НОВА КУЋА у Панчеву, Тесла,
140 квм, П + 2, укњижено.
063/776-61-77. (245475)
КУЋА, Качарево, 170 квм, легализована, одмах усељива.
013/601-472. (145172)
ГРАЂЕВИНСКО-ГРАДСКО земљиште, 1000 квм, Војловица, Ул.
II просек, Братства јединства.
064/595-04-64. (245135)
КУЋА комплетно сређена са два
стана, ЕГ, плац, 1/1. 061/224-4797. (245229)
ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову.
Тел. 062/415-359. (245593)
ПРОДАЈЕМ хектар земље у сефкеринском атару. 013/314-378.
(245796)
ПРОДАЈЕМ кућу код Народне
баште, власник, договор. 063/17562-90. (245801)

Петак, 18. август 2017.
НОВА МИСА, кућа 160 квм, подрум и гаража, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(245920)
САМОШ, продајем кућу од цигле, 130 квм, 15 ари плаца.
065/600-23-84. (245940
ЦЕНТАР, породична кућа 130
квм, комфорна за удобно становање. 013/258-06-47. (245964)
ПРОДАЈЕМ 121 ар грађевинског
земљишта, Баваништански пут,
код „Нинић” млина, ширина до
асвалта 34 метра и 57 ари, Јабучки
пут. 063/389-974. (245968)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу.
061/252-89-96. (245952)
КУЋА, Светог Саве, 100 квм,
плац 1.5 ар, са гаражом, подрумом, централно грејање, гас, струја, одмах усељиво, 70.000 евра.
362-027, 064/206-55-74. (243953)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ плац, стара Миса,
грађевински, може замена за ауто.
060/011-96-66. (246071)
ШИРИ центар, кућа преправљена у два локала, дворишни стан, 2
ара, 55.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (246077)
ТЕСЛА, кућа 65 квм, 1.8 ари плаца,
42.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (246077)
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КУЋА, Тесла, екстра локација,
за бизнис и становање. 063/329464, 066/001-050. (245638)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ШИРИ центар, нов укњижен
стан, 48 квм. 063/555-705, власник. (245380)
НОВ укњижен стан, центар, 120
квм, ЕГ, паркинг место, 69.000
евра. 069/617-059. (2451216)

ТЕСЛА, нова кућа, 130 квм, 1.5
ари плаца, 95.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(246077)

ПРОДАЈЕМ трособан стан, ЦГ,
терасе, IV спрат, усељив. Тел.
013/331-079, 063/770-45-55.
(244648)

САМОШ, кућа 80 квм, 8 ари,
8.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (246077)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ два стана
117 квм и 130 квм, две гараже.
063/359-314. 245399)

ПРОДАЈЕМ кућу, Цара Душана
14. 063/837-91-30. (246099)

МЕЊАМ стан 57 квм, Панчево,
за сеоско имање, плус ауто. Ковачевић, 063/210-998. (245403)

КАЧАРЕВО, продајем кућу, 8
ари, 220 квадрата, продајем две
пећи на пелет, јачина 10,5 кв.
062/826-14-42. (245970)

ПРОДАЈЕМ кућу, Долово, без
посредника, 16 ари, 150 квм.
063/153-37-70. (246092)

ТОПОЛА, 50 квм, 4 ара, помоћни објекти, 12.000. (300), „Ћурчић”, 063/803-10-52. (245947)

ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Панчево, 80 квм, 7 ари.
063/153-37-70. (246092)

ПОТРЕБНИ продавци за рад на
терену. 062/825-27-25. (245025)

ПРОДАЈЕМ дворишни део куће,
сређен, ПВЦ столарија, изолација,
шири центар, 22.500. 064/376-4333. (245973)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву.
064/264-03-14. (246116)

КОД АМЕРИЧКЕ зграде продајем двособан сређен, 51 квм, у Самачком гарсоњеру. 062/361-676.

МИСА, 48 квм, 18.000; 70 квм +
двориште, 24.000. 063/377-835.

ПАРТА код Вршца, две куће старе, на 50 ари. 060/168-45-68.
(245975)

ПРОДАЈЕМ кућу, стара Миса.
069/223-24-25. (245837)
ПРОДАЈЕМ њиву у Војловици,
дозвољена градња, има сву инфраструктуру. Тел. 064/256-35-40.
((245836)
КУЋА, 10 ари, Баваништански
пут 221, преко пута касарне.
064/248-94-34. (245831)
КУЋА, Стеријина улица, близина
„Авива”, плус два дворишна стана,
4,90 ари. 064/110-70-71. (245828)
ПРОДАЈЕМ кућу, бања Горња
Трепча. Тел. 063/706-16-65.
(245829)
БАРАКА на 8 ари, са струјом,
водом, канализацијом, плац 4 ара.
069/213-97-37. (245826)

КУЋА, гаража, воћњак, башта,
Пелистерска 18-е. 064/866-22-98.
(245989)

ПРОДАЈЕМ два трособна стана,
завршна фаза изградње. 013/341789. (244459)

ШИРИ ЦЕНТАР, квалитетна кућа, 120 квм, 4 ара, 42.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(246011)

КОТЕЖ 1, 2, 1.0, VP, 40 квм,
25.000; 2.0, I, 63, 36.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (245941)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 60 квм,
13,5 ари, 26.500. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (246011)
ШИРИ ЦЕНТАР, салонска, ЕГ, 4
ара, 42.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (246011)
ТОПОЛА, приземна, 119 квм,
3,4 ара, укњижена, 22.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(246011)
ШИРИ центар, 200 квм, две јединице, лепо сређено, 2 ара,
110.000. (398), „Кров”, 060/68310-64. (246006)

СОДАРА, 1.0, вп, 37, ЕТ, 22.000;
Стрелиште, 2.5, I, 55, ЦГ, 28.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(245941)
КУЋА 104 квм, на 4.5 ари, Старчево – окретница. 061/187-24-22.
(246118)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 45 квм,
Котеж 1, потпуно реновиран, одмах усељив, 28.000 евра. 301-165.
(245794)

НОВА МИСА, кућа 180 квм,
1.25 ари, 62.000 евра, одлична.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (246077)

МЕЊАМ две мање гарсоњере у
центру за једну гарсоњеру на Тесли. 065/617-74-54. (245842)

КУЋА, Омољица, 65 квм, 6.5
ари, подрум, помоћни објекти.
064/961-00-70. (246140)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан 61
квм, гаража, башта, укњижен,
17.500. 061/147-82-23. (245833)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица.
062/807-33-74. (245823)

ХИТНО, кућа Долово, 15 ари,
звати после 16 сати. 061/134-3708. (246608)

КАРАУЛА, нова кућа, 86 квм,
енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77. (245810)

ПРОДАЈЕМ плац 8.7 ари код
Новог гробља, са струјом, водом,
ограђен. 063/371-325. (246024)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм, 6
ари, продајем/мењам. 064955-5185. (245854)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар, Новосељаснки пут. Тел. 064/131-42-02.
(246025)

45 КВАДРАТА + тераса, центар,
преко пута Тамишког кеја, једноипособан, други спрат, централно
грејање, лифт, ретка понуда,
33.500. Александар, 064/122-6628. (245847)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу, плац
3.8 ара, Максима Горког. 063/301360. (246033)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2,
43 квм, сређен. 069/129-19-87.
(245-853)

ПРОДАЈЕМ две куће у Војловици, на једном плацу, легализовано.
013/232-21-30, 063/162-50-00.
(246938)

СТРЕЛИШТЕ, двособан стан, 54
квм, гаража, ТА чврсто гориво.
064/212-74-03. (245857)

ДВЕ одвојене стамбене јединице, гаража, канал, ПВЦ, паркет,
легализовано. Тел. 064/124-48-15.
(245866)
КУЋА, Доситејева 8-а, укњижено, 2 ара. 061/333-31-19, 062/86080-94, 063/277-025. (245828)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру, 7 ари
плац. 064/271-56-61. (245889)
ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца, на старом Тамишу, под воћем. 061/16250-25. (245895)
ПРОДАЈЕМ кућу на старом Тамишу, на плацу од 6 ари. 013/26380-51. (245895)

ПРОДАЈА плацева, укњижени,
грађевинска зона, Пелистерска,
Кајмакчаланска. 063/894-88-11.
(246149)

КУЋА, 6 ари плаца, 3 ара зграде, ужи центар. Повољно. 062/19653-04. (246041)

СЕВЕРНА зона, 50 ари, грађевинско земљиште, асфалт, 8.500
евра. 063/894-84-23. (246151)

КУЋА 4 ара, стамбени простор
100 квм, сређена, повољно. „Весна
2”, 066/937-00-13. (246051)

ПЛАЦЕВИ, Новосељански, 8
ари, 12.00; Баваништански 15,5,
42.000; Београдски, 16 ари, 8.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(246147)

ВОЈЛОВИЦА, кућа, хитно, сређена, старија и нова, две засебне
јединице, 15 ари, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (246050)

ШИРИ ЦЕНТАР, 170 квм, 3 ара,
65.000. (679), „Трем 01”, 063/83623-83. (245903)

КУЋА, шири центар, 100 квм,
сређена, без улагања, хитно,
50.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(246050)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 114
ари, до пута, 52.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (245903)

ТЕСЛА, кућа, 260 квм, 2.5 ара,
69.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(246050)

ПЛАЦ 36 ари, ограђен, фронт
40 м, кућа 100 квм, фул, две улице. (67), „Милка М”, 063/744-2866. (246147)
ВОЈЛОВИЦА, нова кућа, 176
квм, 3 ара, укњижена, 51.000.
063/784-71-34, 063/771-75-96.
(146144)

ДВОИПОСОБАН стан, 58 квм,
етажно грејање, одмах усељив,
власник. 060/333-56-41. (245813)

ЈЕДНОСОБНИ, 34 квм, Стрелиште, 21.500; Котеж, 23.500; центар
26.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (245956)
ДВОСОБНИ, 55 квм, Стрелиште;
26.000; Котеж 27.000; Тесла,
30.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (245956)
ТЕСЛА, „Дис”, 46 квм, једноипособан, тераса, усељив, 26.000, договор. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (245956)
ПРОДАЈЕМ стан, 68 квм, у строгом центру града, без посредника.
Тел. 064/511-25-10. (245954)
НОВА МИСА, стан 85 квм, продајем. 063/272-594, 063/225-928.
(245958)

ТЕСЛА, 53 квм, 26.000 евра,
двособан. 062/376-047. (245975)

ШИРИ центар, двособан, комплетно сређен, ВП, 52 квм. 34.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(245591)

ЈЕДНОСОБАН, сређено купатило, инсталације, ПВЦ, 342 квм, Доњи град. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (245987)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 46
квм, ВПР, ЦГ, 21.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93. (246011)
СОДАРА, двособан, 52 квм, сређен, III, ТА, 29.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93. (246011)

ТЕСЛА, двособан, 52 квм, тераса,
27.000 евра. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (245987)
ДВОСОБАН, Стрелиште, ЦГ, реновиран, 62 квм, тераса, 30.000
евра. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (245987)

ДВОИПОСОБАН, АЛУ столарија,
две терасе, Тесла, усељив одмах.
(470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (245987)

ПРОДАЈЕМ стан на старом Тамишу са спратом, усељив.
061/162-50-25. (245895)
СОДАРА, 56 квм, ЦГ, VI, није
задњи, усељив, 31.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (245903)

КОТЕЖ 2, ЦГ, двособни станови
од 29.000 до 33.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (245987)

СОДАРА, 75 , ЦГ, II, два лифта,
две терасе, 43.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (245903)
СОДАРА, 37 квм, ЦГ, VII, прелеп, два лифта, 26.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(245903)

ПРОДАЈЕМ станове у изградњи,
по врло повољним ценама, Улица
Патријарха Чарнојевића бр. 6.
063/389-974. (245968)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 квм,
ТА, IV спрат, телефон. 064/34474-36. (245906)

ПРОДАЈЕМ нов стан у центру
града од 35 квм. 060/634-01-26.
(245969)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 квм,
II, ТА, 27.000; једнособан, 22.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (245947)
СТРЕЛИШТЕ, нов двособан, 54
квм, II, ЕГ, 27.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52. (245947)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 квм,
VI, ЦГ, уредан, 25.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(245617)

МИСА, новији, 34 квм, тераса,
II, укњижен, 20.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93. (246011)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ трособан
стан, 7. јули, II, TA, прозори ПВЦ.
Тел. 064/423-69-35. (246038)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 44
квм, укњижен, ВПР, ТА, комплетно
реновиран, 27.500 евра. 063/73739-93. (246035)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 61
квм, IV, хитно, повољно. „Весна
2”, 066/937-00-13 (246051)
ТЕСЛА, двособан, 56 квм, I спрат,
ЦГ, 31.000. „Весна 2”, 066/937-0013 (246051)
ТЕСЛА, 52 квм, двоипособан,
27.500, 60 квм, трособан, 38.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. (246050)
КОТЕЖ 2, 74 квм, трособна,
сређен, 46.000, леп. „Гоца”,
063/899-77-00. (246050)

СОДАРА, двособан, 52 квм, ТА,
III, сређен, 29.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58. (245617)

КОТЕЖ 1, 57 квм, двособан, I,
очуван, 35.000. „Гоца”, 063/89977-00. (246050)

ДВОРИШНИ код Родића, 22
квм, 8.000. (398), „Кров”, 060/68310-64. (245591)

НОВА МИСА, 38 квм, једноипособан, 17.500. „Гоца”, 063/89977-00. (246050)

РОБНА кућа, двоипособан, 63
квм, V, 43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (245591)

НОВА ГАРСОЊЕРА, 20 квм,
Моше Пијаде 43, укњижен.
063/728-36-78. (246089)

КОТЕЖ 2, двособан, 54 квм, II,
сређен, 32.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52. (245947)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV, ЦГ,
16.000. (188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (245920)

СТРОГИ центар, двособан, 53
квм, V, комплетно реновиран,
33.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (245947)

КОТЕЖ 1, ближе центру, мањи
двособан , 40 квм, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(245920)

НОВА МИСА, двособан, III, 58
квм, ТА, 24.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(246057)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм, ЦГ,
IV, 27.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (245920)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 46
квм, IV, ЦГ, 25.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(246057)

ТРОСОБАН, 83 квм, две одвојене спаваће собе, сређен. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(245920)

ЦЕНТАР, двособан, 52 квм, ВПР,
ТА, 34.000. (320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30. (246057)

КОТЕЖ 2, троипособан, Војвођански булевар. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.(245920)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 34
квм, ЦГ, 22.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30. (246057)

КОТЕЖ 2, двособан, 62 квм, III,
34.000. (188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (245920)

МИСА, поткровље, 100 квм,
укњижено, сива фаза, са свим
прикључцима. 065/333-55-25.
(246060)

КОТЕЖ 2, мањи двособан, 43
квм, IX, 24.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (245920)
НОВА МИСА, 46 квм, II, новија
градња, 22.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (245920)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан, 56
квм, на Стрелишту. 064/173-8517. (246062)
СТАН, улица Максима Горког
58-ц, звати после 16 сати.
062/850-94-52. (246063)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

НОВО

УСКОРО
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

ЗА ТАКСИСТЕ
Цена: 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ОГЛАСИ

ОДЛИЧАН, строги центар, трособан, две терасе, гипсани радови,
51.000. 060/035-36-64. (246054)
ГОРЊИ ГРАД, четворособан, 84
квм, новија градња, III спрат, ЦГ
на гас, двострано оријентисан,
потпуно опремљен, гаража,
56.000. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (246006)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22 квм,
IV, ЦГ, лифт, усељива, 16.000, договор. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (246006)
СОДАРА, двособан, 57 квм, IV,
усељив, 30.500. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (246006)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38
квм, IV, ТА, сређен, договор.
(336), „Олимп”, 351-061, 063/274951. (246006)
ЦЕНТАР, двособан, 55 квм, ЦГ,
двострано оријентисан, 34.500.
(336), „Олимп”, 351-061, 063/274951. (246006)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 квм,
VI, ЦГ, усељив, 31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (246006)
ТЕСЛА, двоипособан, 70 квм,
43.000, одличан. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(246077)

ДВОИПОСОБАН, Пепељаре, I,
58 квм, 21.000, Маргита, ВП, лукс,
39.000. (67), „Милка М”, 063/74428-66. (246147)

ДОЊИ град, двоипособан, 58
квм, ВП, грејање, 22.000. (069),
„Стан плус”, 063/771-75-96.
(246144)

КУЋЕ, Миса, спратна, одлична,
код цркве, 69.000 и одмах усељива, ЕГ, терасе. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (246147)

ПОТРАЖЊА

ГАРСОЊЕРА, Тесла, II, 23.500;
Котеж 1, III 17.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (246147)

КУПУЈЕМ трособан стан, без посредника, Маргита, Миса, Стрелиште, Котеж. 063/873-03-60.
(245772)

СТРЕЛИШТЕ, 55 квм, VI, 30.000.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (246067)

ЈЕДНОСОБАН, миса, 30, ПР,
18.000; Маргита, прелеп, 17.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(246147)

КУПУЈЕМ стан на Тесли, I – III
спрата, 55 – 65 квм, без посредника. 065/280-33-78. (245986)

КОТЕЖ 2, трособан, 75 квм, први спрат, 42.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (246077)

ТРОСОБАН, центар, 78 квм, II,
39.000; Доњи град, III, 80, 32.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(246147)

ПРОДАЈЕМ лепу сређену гарсоњеру у полусутерену. 064/665-8651. (246065)
ЦЕНТАР Стрелишта, новоградња, V,103 квм, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (246067)
ХИТНО, СТРЕЛИШТЕ, 54 квм,
ВПР, ТА, 24.500, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (246067)

КОТЕЖ 2, троипособан, 83 квм, VI,
49.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (246077)
ТЕСЛА, троипособан, 79 квм, II,
ТА, 48.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (246077)

ЦЕНТАР, дворишни стан 62 квм,
25.000, власник. 066/801-19-41.
(246109
ГАРСОЊЕРА, 36 квм, центар
града, Штросмајерова улица, легализована и укњижена. 060/025-5205. (246123)

ДВОСОБАН, Стрелиште, 56, одличан; Содара, 55, 31.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(246147)
СОДАРА, трособан, III спрат,
ЦГ, 42.000; двоипособан, IX спрат,
33.000. „Лајф”, 061/662-91-48.
(4726)

ТЕСЛА, двоипособан, новоградња, тераса, остава, гас, усељив.
069/822-48-24. (246135)

нов двособан, 42.000 и трособан,
72.000. „Лајф”, 061/662-91-48.
(4726)

СТАНОВИ

КУПУЈЕМО станове на свим локацијама, брза исплата. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (246057)
АГЕНЦИЈИ „Милка” потребне
некретнине, све локације. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(246147)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ два стана у кући
,Стрелиште. Звати после 17 сати.
063/811-82-54. (СМС)

ТЕСЛА, дуплекс, тераса, ЦГ,
паркинг, новоградња, двостран.
069/822-48-24. (246135)

ДВОСОБАН стан, строги центар,
ЦГ, издајем. 064/154-71-97. (СМС)

СТРЕЛИШТЕ, Цвијићева, једноипособан, новоградња, поткровље,
грејање струја. 069/822-48-24.
(246135)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Содара,
старијим особама, интернет, кабловска, 11.500. 060/656-59-18.
(СМС)

КУЋА/СТАН, Патријарха Чарнојевића, паркинг, гас, усељив.
069/822-48-24. (246135)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у кући.
Доњи Град. 063/109-15-34. (СМС)

ХИТНО, Стрелиште, нов укњижен 54 квм, клима, ПВЦ, паркинг,
500 евра/квадрат. 060/326-95-66.
(246148)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, ЦГ, IV
спрат, 30.000. „Лајф”, 061/662-9148. (4726)
ТУРСКА глава, салонски, II
спрат, 114 квм, 63.000; центар,

ИЗДАЈЕМ празан стан на новој
Миси. 060/377-74-99. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену кућу на
старој Миси, преко пута војске, са
етажним грејањем. Тел. 065/85424-23. (СМС)
ДВОСОБАН, полунамештен, ТА,
зграда, Тесла, дуже, близу „Авива”, депозит. 061/285-43-28. (и)
ТЕСЛА, празан једноипособан
реновиран, високо приземље, ТА
пећ, издајем. 064/313-89-72.

ПОЧЕТАК Маргите, леп,
реновиран, комфоран, намештен
у кући, прелепо двориште.
064/313-89-72.
(245681)
ИЗДАЈЕМ кућу, Војвођанска 97.
064/359-54-42. (245033)
ПРИМАМ ученицу или самицу
на стан. 062/850-31-95. (2345806)

ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан у Стеријиној улици.
063/803-10-55. (245787)
ИЗДАЈЕМ намештену собу за
ученике и студенте, Содара.
064/439-40-89. (245789)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан
стан на новој Миси. Тел. 063/83956-81. (245799)

ИЗДАЈЕМ кућу, 80 квм, ново,
сређену, Старчево, са двориштем,
баштом. Тел. 064/403-15-20,
061/261-72-37. Иван. (245800)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру града, код Музеја.
064/224-61-88. (245804)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен
стан, у кући, Доњи град. 063/12692-77, 063/248-729. (245824)
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ГАРСОЊЕРА, Самачки, полунамештена, 8.000 динара. 063/89292-61. (246078)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан
стан на Стрелишту, М. Петровића
Аласа. 064/856-61-43. (246093)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, Змај Јовина 1. 064/237-3080. (246105)
ИЗДАЈЕМ намештен стан са ЦГ,
кабловска, ученици или самици,
повољно. Тел. 378-093. (245851)

ИЗДАЈЕМ намештен стан за студенте, Стоматолошки факултет.
062/845-91-20. (246145)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Цара Лазара 50. 064/290-45-09, 061/34820-00. (245861)

ИЗДАЈЕМ двособан празан стан
у центру, Панчева, ТА грејање.
064/356-71-96. (246068)

СТАН, Котеж 2, 60 квм, комплетно намештен, сређен, 150
евра. 060/310-93-33, 064/191-4355. (245876)

ИЗДАЈЕМ стан опремљен, на дуже. 063/114-52-49. (246075)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру
женској особи, усељиво од 25. августа. 361-895, после 16 сати
062/885-42-59. (245877)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан, централно грејање, први
спрат, Стрелиште. 065/315-15-55.
(245820)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 47 квм,
ТА, кабловска, интернет, полунамештен, 064/151-84-95.
(245848)

СТАН, већи, полунамештен, на
дуже време, нова Миса. 064/22017-25. (245811)

ИЗДАЈЕМ намештену собу ученици, употреба кухиње и купатила,
Котеж 2. 318-321, 064/9089-02-94.
(245870)

ИЗДАЈЕМ целу етажу, нова Миса. 064/019-64-00. (246113)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан на Тесли. Тел. 062/609-169. (246015)
ИЗДАЈЕМ собу ученици са употребом купатила и кухиње. Звати
на 064/000-55-39. (245896)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, Тесла, зграда, I, TA, на дуже.
062/149-16-36. (246085)
ГАРСОЊЕРА, центар, опремљен, ТА, месечно плаћање.
062/223-818. (246079)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру намештену, једноипособан стан празан
центар, засебан улаз. 061/131-7904. (245894).
ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Стрелишту. 060/721-21-04.
(245897)
ИЗДАЈЕМ ненамештен стан на
Содари, од 56 квм. Тел. 063/86142-91. (245901)
ИЗДАЈЕМ собу самцима,
Стрелиште. 320-847. (245907)

НАМЕШТЕН, сређен, једнособан стан на Стрелишту, издајем.
Тел. 061/652-50-09.
(245926)
ГАРСОЊЕРА, 36 квм, Котеж,
полунамештена, ЦГ, кабловска,
интернет. 064/189-50-99. (245939)
ИЗДАЈЕМ трособан стан на Миси. 060/087-84-75. (И245938)
СТАН за издавање, Содара, реновиран, 40 квм, ненамештен.
061/611-10-49, 013/371-458.
(245949)
ИЗДАЈЕ се стан двема самицама, намештен, на дуже. 064/98621-74. (245955)
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НАМЕШТЕН једнособан + једноипособан, новоградња, двориште, 80 евра, код Хотела „Тамиша”. 064/122-48-07. (245954)
СОБА за издавање ученици,
центар, полунамештен. 063/16397-17. (245952)
ИЗДАЈЕМ празан двособан комфоран стан у Моравској, Содара.
063/802-26-71. 295965)
ИЗДАЈЕМ кућу. 061/252-89-96.
(245952)
СТАРЧЕВО, издаје се кућа на
главном путу. 064/842-91-11,
064/125-86-86. (245983)
ИЗДАЈЕМ ненамештену гарсоњеру, ЦГ, одмах усељива, за студенте, самце. 063/617-421.
(246003)
СТАН четворособан, у кући, погодно канцеларије, издајем гаражу, магацин. 061/225-16-43.
(245998)
КОТЕЖ 1, леп двособан, 50 квм,
на дуже. 013/251-10-26, 069/15315-64. (246012)

ПОСАО
ПОНУДА
ПОТРЕБАН кувар/ица са искуством, „Кафана са разлогом”,
063/847-44-92. (СМС)
ХИТНО потребна конобарица.
063/525-115. (СМС)
ПОТРЕБАН столар, монтажер са
искуством у раду са плочастим
материјалима. Радионица се налази на панчевачком путу – код
„Реве”. Приjaве слати или Дринчићева 29, 11.000 Београд.
(245691)

ИЗДАЈЕМ два локала, Јабучки
пут, 170 квм и 70 квм. 063/759-1247. (245304)
ИЗДАЈЕМ комплетно опремљену
аутоперионицу, три бокса, 7 паркинг места. 064/226-81-91.
(245347)
ИЗДАЈЕМ повољно локал, 32
квм, Стрелиште, Ул. Вељка Петровића. Тел. 066/303-999. (245776)
ИЗДАЈЕМ локал 28 квм, М. Горког 81, улаз у „Пепељаре”.
063/837-48-34. (245803)
ПРОДАЈЕМ пословну зграду,
1.650 квм и 500 квм. 060/312-9000. (245830
ИЗДАЈЕМ локал у центру, 30
квм, ЦГ, телефон, клима, повољно.
064/235-60-19. (245874)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панчево,
машински сечемо влажне зидове.
Гаранција. 060/691-01-13.
(243955)

ПРАЊЕ тепиха, 100 динара квадрат, бесплатан брз долазак. Наташа, 361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (245859)

ПОТРЕБНИ возачи са Б или Ц
категоријом, са искуством, за рад
у7 дистрибуцији пића Weifert.
063/494-512, 062/446-285.
(245788)

КАМИОНСКИ превоз до 2 м³,
шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50. (4723)

ПОТРЕБНО више радника за
рад на роштиљу и на салатари.
„Роштиљ код Тому Лесковчанина”.
065/900-50-08. (245987)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (241768)
ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије. Дуле, 064/163-58-85. (245627)

ОБАВЕШТЕЊЕ

за именовање законског заступника,
директора Друштва, као физичког лица на неодређено време, са пуним радним временом.

о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину

Посебни услови које кандидат треба да испуњава је познавање рада на рачунару, посебно
програмског пакета Office.
Познавање страног језика. Кандидати са знањем енглеског језика ће имати предност.
Искуство у области интернет маркетинга и
информационих услужних делатности.
Поседовање комуникацијских и организационих способности.

Носилац пројекта ХИП-Петрохемија а.д.
Панчево, улица Спољностарчевачка бр. 82 из
Панчева, поднео је захтев за одређивање обима и
садржаја студије о процени утицаја на животну
средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкција резервоара ТК – 1101А, складиште примарног бензина, у
фабрици Етилен у комплексу „ХИП Петрохемија”‘, на к.п бр. 15993 КО Панчево.

Рок за пријаву је осам дана рачунајући
од дана објављивања овог огласа,
путем телефона 063/878-40-52, сваког радног
дана током трајања рока, од 18 до 21 сат.

ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије, 120 л, са превозом и монтажом. 063/315-381. (247567)

ВРШИМ све врсте селидби, чистим таване, подруме, дворишта,
најповољније. 061/627-07-31.
(245967)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном
тестером свако дрво које вам смета. 063/369-846. (245091)

МАДЕРОТЕРАПИЈА, антицелулит масажа. 060/650-51-20.
(245971)

ОЗБИЉНА млађа жена са искуством у чувању деце. 065/509-4978. (245871)

ОЗБИЉНА жена спрема станове, канцеларије, ординације, кафиће. 063/430-409. (245946)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (245843)

ПРЕВОЗ робе комбијем, локал
800 динара. 060/720-72-70.
(245905)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровови, бетонирање, стиропор, фасаде, повољно. 063/86580-49. (245818)

РУШЕЊА кућа, шупа, бетона,
бетонирање, одношење ствари,
обарање стабала. 064/122-69-78.
(245919)

ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (245869)

РАДИМО све физичке послове:
рушења, разбијање бетона, бетонирања, чишћење гаража, тавана,
итд. 060/035-47-40. (245919)

ПЕДИКИР: урасли нокти, курје
очи, масажа: релакс, терапетуска,
парцијална. 061/308-95-86.
(245846)

РАЗНЕ физичке послове радим:
ископи, шут, и друго. 065/600-0530. (245938)

ПОТРЕБНИ кувари са искуством. 061/277-48-03, „Magnolija
lux” Панчево.
ПОТРЕБАН радник са искуством у аутоперионици „Периша”.
Тел. 063/281-294. (246042)
ГОРЕЊЕ сервис, потребни сервисери. М. Горког 74. 063/329340. (246034)
ПОТРЕБАН столар радним данима од 8 до 16 сати, понедељакпетак, Панчево. 060/600-14-52.
(246043)
ПОТРЕБНИ мушко-женска фризерка за озбиљну и дугу сарадњу,
услови и зарада одлични. 06425557-31. (246045

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 14 квм, ЦГ. Тел. 063/86758-19. (245913)

ПОТРЕБНА радница, кафић
„Петица” код Аутобуске станице.
064/997-79-09. (246090)

ИЗДАЈЕМ локал у Жарка Зрењанина 25. Тел. 064/211-50-59.
(245982)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Анчи
колачи” потребан помоћни радник. (246095)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит
фасаде, повољно, пензионерима
попуст. 061/626-54-06, 061/14138-02. (245883)

ИЗДАЈЕМ локал 100 квм, угао
Светозара Милетића и Трг Мученика. 063/622-209. (245984)

ПОТРЕБНА кројачица са искуством. Тел. 063/330-335.
(246064>)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, до улице излог, центар. 063/314-803.
(245999)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
ендлерици. Тел. 063/330-335.
(2460649

ЛОКАЛ 20 квм, 14.000, Тржни
центар „Трубач”. „Гоца”, 063/89977-00. (246050)

ПИЦЕРИЈИ „Мива” потребне
раднице. Доћи лично у Браће Јовановић 68. (246080)

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ салон, нов, комплетно сређен, Тесла,
200 евра. 064/514-05-06. (246136)

ПЕКАРИ потребна продавачица.
Тел. 063/193-75-30. (246132)

ЦЕНТАР, прва зона, издајем
сређене локале 28 и 70 квм. Тел.
063/751-07-79. (246108)

КОНКУРС

ФРИЗЕР са искуством потребан
салону у центру Панчева, услови
одлични. Тел. 065/555-54-44.
(245988)

ИЗДАЈЕМ локал, 21 квм, близина пијаце, Лава Толстоја. 333-058.
(245885)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза Зелене пијаце, близина три школе.
060/351-03-56. (246122)

Покрајински секретаријат за урбанизам
и заштиту животне средине, на основу члана 14.
Закона о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04) објављује

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с
вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02, 011/28830-18. (245359)

ДУБИНСКО прање намештаја,
аутомобила, душека, тепиха. Наташа, 361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (245859)

ИЗДАЈЕМ локал, кафану у строгом центру. Јелена, 065/202-63-89.
(246117

На основу члана 11 Акта о оснивању
привредног друштва, а у вези са члановима
218 и 219 Закона о привредним друштвима,
Привредно друштво WORTRADE d. o. o. са
пословним седиштем у Панчеву, расписује

АУТО-СЕРВИСУ потребан помоћни радник за послове лимарско-фарбарске и ауспух, може и
ученик. 063/731-11-58. (245995)

САЛОНУ намештаја потребан
продавац-монтажер са искуством.
Тел. 410-180, 060/645-91-45.
(246087)

ИЗДАЈЕМ локал 20 квм, Лава
Толстоја 5. 063/194-81-95.
(246112)

marketing@pancevac-online.rs

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне
раднице у кухињи и на шалтеру.
Локал у Браће Јовановић.
063/897-55-04. (244657)

ЛОКАЛ за издавање, Стрелиште,
17 квм. Тел. 063/478-84-80. (245750)

ПРОДАЈЕМ локал ТЦ код Суда,
14 квм, 12.000 евра, власник.
069/663-773. (244497)

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз
шута малим и великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-338.
(СМС)

КЛИМЕ, сервис, допуна, уградња, најповољније. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (246019)

ПОТРЕБНИ диспечери транспорта са одличним познавањем
енглеског језика и рада на рачунару. Пријаве слати на (245726)

ИЗДАЈЕМ локал 43 квм, улични
и двособан стан, 60 квм, дворишни центар, Саве 29. Тел.
063/892-67-31. (245485)

стављање најсавременије изолације, 100% успешно. Тел. 062/427614. (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
индустријским машинама.
069/238-07-65. (245633)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ дворишну канцеларију, 50 квм, М. Горког 4. 064/66887-78. (и)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНИ радници за кухињу
са искуством. 069/822-48-23.
(246135)
ПОТРЕБАН роштиљ мајстор по
потреби, на дневнице. 069/822-4823. (246135)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета као и
бродских подова. 064/341-79-60.
(245872)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге, Александар. 064/157-20-03.
(246028)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија,
механика, часови. Тел. 830-298,
251-19-81, 063/852-22-43. (246020)
КЛИМЕ, поправка и уградња
свих врста, повољно. 064/520-4880, 063/740-83-98. (246019)

Последњи поздрав
драгом зету

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз
шута малим кипером до два кубика. 065/334-23-38. (245992)

МИЛОШЕВИЋУ

Последњи поздрав нашем драгом
Шурак ИЛИЈА
с породицом
(110/246144)

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.
ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-514.
(245161)
СЕЛИДБА – превоз 1000 дин.
Могућност радника, попуст на
ванградске. 063/174-77-69
(242381)
ДУБИНСКО антибактеријско и
дезинфекционо прање намештаја
у вашем стану. 066/001-050,
063/329-464.
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(244909)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење
купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све
за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
061/631-51-41. (245862)
АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”, антибакеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз бесплатан.
066/001-050, 063/329-464.
MAGIC LOOK, масажа целог тела, парцијална: болови у леђима,
антицелулит, старијима и женама
попуст. 061/132-11-18. (244502)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака,
котлова и каљевих пећи. 063/15585-95. (246004)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85, 063/278-117,
013/365-051. (245793)

ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова,
пеглање веша, педантно и квалитетно. 061/412-44-50. (246141)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове. 061/32177-93. (246061)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88.
(246073)

НИКОЛИ

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано и повољно. 063/318-780.
(246131)

КОМБИ превоз, селидбе. 065/66575-10. (146013)

ОЗБИЉНА жена чувала би старију особу или децу. 065/237-1068, 062/167-67-69. (246065)

ПОСАО

ВЛАГА! изолација влажних кућа, машинско сечење зидова. По-

КЛИМЕ и електроинсталације,
монтажа и сервис. Брзо, ефикасно, повољно. 065/305-73-92.
(245979)

ПРЕВОЗ ствари комбијем –
961/629-80-40. (246028)

ПОТРЕБАН помоћни радник на
паковању хлеба у ноћној смени.
Звати до 15 сати. 063/775-80-19.
(246137)

ПОТРАЖЊА
НЕГА старих, болесних, инвалидних лица, заказивање, пратња до
лекара. 063/868-04-51. (245892)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање
купатила, славине, догушење канализације одмах. 061/193-00-09.

УСЛУГЕ

ЗАМЕНА поломљеног црепа, поправка крова, чишћење олука.
065/535-24-56. (246062)
ЗАМРЗИВАЧ 210 литара, вешмашина, половни делови од вешмашина. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (246092)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601. (246096)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73. (245807)
СЕРВИС телевизора, разних
електроуређаја, мобилних телефона, ЦО2 апарата, аутоелектрика.
063/800-01-96. (245839)
КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова, црепа, рогови,
патошење, изолације, најјефтинији
у граду, пензионерима екстра попуст. 013/235-39-21, 064/290-4509, 061/348-20-00, 062/845-96-26.
(245862)

Долазим одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (245862)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис,
све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена
посла. Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис. 013/352536, 063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com, (245922)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис,
комбијем и камионом, Војводина,
Србија, са или без радника.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (245922)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис
– комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.(245922)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари,
кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, (245922)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66. (245922)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (245922)
ДУБИНСКО антибактеријско и
дезинфекционо прање намештаја
у вашем стану. 066/001-050,
063/329-464.
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (245981)

Последњи поздрав
драгом брату

АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”, антибакеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз бесплатан.
066/001-050, 063/329-464.
СТОЛАР, фарбар са искуством.
060/370-99-99. (246086)

ТВ и сателитске антене, монтажа и дигитализација вашег ТВ-а.
064/866-20-70. (246127)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 062/834-66-50,
064/390-00-87. (246126)
ВЕШ-МАШИНЕ, замрзиваче,
климе, поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05. (246128)
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и

РАЗНО
уграђујемо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/122-68-05.
(246128)
ДЕЧКО, 40 година, желим да
упознам девојку за брак. 064/53509-88. (246106)
ПЕНЗИОНЕР, 65 година, упо-

ТУРИЗАМ
знао би слободну жену ради дружења. 065/608-25-14. (245900)
СОКОБАЊА, апартмани и собе,
близу центра. Кабловска, двориште, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68, Зорица. (241721)
КРАШИЋИ, апартмани 7 – 9
евра,120 м од мора. +38163-243859, +38232-679-098. (243072)
ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, центар, КТВ, интернет.
063/759-98-77. (245424)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица,
најлепше место, асфалт, вода,
струја, повољно. 063/832-50-97.
(245667)
СОКОБАЊА, издајем нов четворокреветни једнособан стан код
Борића. 064/507-20-84. (245383)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора, повољно. 063/709-4497. (245822)
ПОВОЉНО апартмани и собе,
бања Врујци. 065/608-03-66.
(245868)
ИЗДАЈЕМ прелеп апартман на
Златибору, близу аутобуске, четворокреветни, 20 евра дневно.
064/049-62-72. (246031)
ИЗДАЈЕМ четворокреетни
апартман на мору, Доброта, од 20.
августа, 20 евра дневно. Тел.
064/049-62-72. (246031
ИЗДАЈЕМ апартман у Шушњу,
Бар, врло повољно. +38267-834996. (246047)

Последњи поздрав

МИРКУ ЂОРЂЕВИЋУ
1945–2017.

МИРОСЛАВУ
ПЕТРОВИЋУ
МИКИ

Сахрана ће се обавити 17. августа 2017,
у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

(102/246099)

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење
купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима екстра попуст.

Последњи поздрав драгом брату

Ожалошћени: супруга КАТА, син САША
с породицом и ћерка ТАЊА с породицом

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)

Почивај у миру.

МИРОСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ МИКИ
од сестре ЗОРИЦЕ, РАДЕТА, САШКЕ и ОЉЕ с породицама
(78/246018)

НИКОЛИ МИЛОШЕВИЋУ
Никада те нећемо заборавити.

Твоја сестра ВЕРИЦА
с породицом

Снаја СЛОБОДАНКА и братанац НЕБОЈША с породицом

(106/246110)

(42/245915)

Петак, 18. август 2017.

Последњи поздрав

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав

Последњи поздрав

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

ЗОРАНУ

ЗОРАНУ
ИЛИЕВСКОМ

ЗОРАНУ

од стрине СТОЈАНКЕ
брата МИЛОРАДА
с породицом

од ујака ВЛАДЕ,
ујне ЈЕЛИЦЕ, брата
ГОРАНА, снаје БИЉЕ
и братанаца СТЕФАНА,
АЛЕКСАНДРА и ЈОВАНА

(105/246102)

(107/246110)

од тетке НАЗЕ с породицом
(65/245798)

Последњи поздрав

ЗОРАН ИЛИЕВСКИ

ЗОРАН ИЛИЕВСКИ

Анђеле мој, тужна срца се опраштамо од тебе.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Анђеле наш, почивај у миру.

ЗОРАНУ

Бол за тобом ће остати заувек,
као и ти у нашим срцима.

Твоја сестра ДУШИЦА, зет ДУШАН

Неутешна мајка ЈАНКА,

и сестричине МИЛИЦА и МАЈА

супруга ДАЛИБОРКА и ћерка ДРАГАНА

(68/245978

(66/245978)

од сестре РУЖИЦЕ
с породицом
(103/246100)

ЗОРАН ИЛИЕВСКИ
Опраштамо се од великог човека, нашег

Нашој драгој
Зоки, почивају нам у миру.
Волимо те.

РАДЕТА ЧИКАРЕ

Ташта МИРА и ДУЛЕ
(67/245978)

(57/245958)

Поносни смо што смо били твоји.
ЗОРАН, ЛЕЛА, ФИЛИП, ЕМА и УНА

ЉУБИЦИ
Последњи поздрав

Опраштамо се
с љубављу и поштовањем
од шурака и ујака

Последњи поздрав

Последњи поздрав

чика РАДЕТУ

МАРИЈИ

последњи поздрав од комшија, пријатеља: БОКИЋ, ЈОВАНОВ,
ИЛИНЧИЋ, ЧРЈЕПОК, СУША, ПАТЕНЛИН, КРСТИЋ и МИРЕ
(44/245918)

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав нашем драгом

телефон:

ЗОРАНУ

013/301-150

РАДЕТА ЧИКАРЕ
од ГОЦЕ и ДРАГАНЕ
с породицама

Опраштамо се од драгог

с породицом

Зет МИЛИВОЈЕ,
СВЕТЛАНА и ДРАГАНА
с породицама

(104/246101)

(41/245910)

од брата ГОРАНА

Сестра КАТИЦА
с породицом

(63/245972)

(94/246065)

МАРИЈА ОСТОЈИЋ

МАРИЈА ОСТОЈИЋ

НИКОЛИ МИЛОШЕВИЋУ

С поштовањем се опраштамо
од нашег разредног старешине

НИКОЛЕ
Покој му души,
а поштованој породици
мир Божји

проф. ДАНИЦЕ БАДАЛОВСКЕ
1937–2017.

од породице
ДИМИТРИЈЕВИЋ

1944–2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга ИЛИНКА
и син ЖЕЉКО с породицом
(43/245916)

(39/245908)

Последњи поздрав
Марији.
Твој тата

Почивај у миру.
Породица ЂУРКОВИЋ

Била је привилегија и част бити ваш ученик.
Последњи поздрав

Тужна срца обавештавамо да је 9. августа 2017. преминула наша драга мајка и бака

комшиници

ДРАГАНА, СОЊА, ЉИЉА и СВЕТЛАНА,
Гимназија, IV-9
(35/245894)

МИРОСЛАВ
ПЕТРОВИЋ
МИКА

МАРИЈА ОСТОЈИЋ
1951–2017.
Сахрана је обављена 11. августа 2017, на Новом гробљу у Панчеву.
Остаћеш у нашим срцима заувек.
Ожалошћени: ћерке АЛЕКСАНДРА и МАЈА, зетови СИНИША
и БОБАН, унуци ЈОВАНА, АЊА, КОНСТАНТИН и МАКСИМ
(23/245858)

БРАНКИ
ГОЈКОВИЋ

Последњи поздрав
од комшија из улаза
у Книћаниновој 60

у Моше Пијаде 124

(29/245884)

(31/2145888)

од комшија
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Последњи поздрав
комшији

Последњи поздрав

После кратке и тешке болести преминула
је наша вољена мајка

СЛАВКУ КРЗМАНУ
Станари зграде
у Проте Матеје Ненадовића 5

тетка ДУШКИ
од породице ТОРОМАН
и кума ЗОРАНА

(33/245891)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

ДУШАНКА ПАВИЋЕВИЋ
1939–2017.
Наша вољена мајка је преминула 11. августа,
али ће заувек живети у нашим срцима.

Последњи поздрав нашем драгом мужу, оцу и деди

тетка ДУШКИ
од кумова
ЈОКСИМОВИЋ

Ожалошћени: син ВЛАДИМИР с породицом
и син БОРИС с породицом
(20/245841)

РАДЕТУ ЧИКАРИ

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав драгој

ОЉА и НИКОЛА
ШИЈАН

телефон:
013/301-150

(6/245791)

Последњи поздрав

2
НАДИ ДИМИТРИЋ

МИРОСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ

КИРИ ЂОШИЋУ

10. августа напустила нас је наша драга мајка
и бака, али заувек ће живети у нашим срцима.
Сахрана је обављена 12. августа
на Католичком гробљу.

1. VIII 1951 – 13. VIII 2017.

Породица БОЈКОВИЋ:

С поносом и љубављу твоји најмилији

СТЕВА, МИРА и ЗОРАНА

(45/245920)

Ожалошћени: син РАДОВАН, ћерка МАРИЈА,
снаја ИВАНА, зет МИЛОМИР, унучад МЛАДЕН,
МАРИНА, ТАЊА, МАРКО и МИЛОШ
(16/245834)

(58/245960)

Последњи поздрав
мојој баки

Наша мајка, бака
и прабака

Последњи поздрав нашој куми

Последњи поздрав

Преминула је наша комшиница

БРАНИСЛАВА
ПЕТРОВИЋ
1923–2017.

својој другарици

од 8. августа пази на нас
при светлу које не јењава,

ДРАГИЦА ВРАНЕШ

НЕВЕНКИ МИЛАНОВИЋ НЕНИ
ДРАГИЦИ
ВРАНЕШ

Драга, остаћеш нам увек у сећању.
ЗОРА и ВЕРА

Кумови ТИМОТИЈЕВИЋ

ЉИЉАНИ

(15/255827)

(64/245973)

Воле је: КОСАРА,
ДУШАН са ЈЕЛЕНОМ
и ДАНИЛОМ, БОБАН са
АНИТОМ и МИЛОШЕМ
и МАЈА
(50/245931)

ФЕЛБАБ
1944–2017.

Последњи поздрав нашем драгом

12. августа 2017. напустила нас је наша драга

нашој тетки

Увек ће те се сећати
твој ИВАН

од друга ВИКТОРА

(60/245961)

(80/246026)

Последњи поздрав

ДРАГИЦА ВРАНЕШ
Ожалошћени: син МИРОСЛАВ, унук ИВАН
и снаја ЉИЉАНА

РАДЕТУ ЧИКАРИ
22. XII 1949 – 13. VIII 2017.

Последњи поздрав нашој драгој

ДРАГИЦА ВРАНЕШ
(59/245961)

ДУШАНКИ
ПАВИЋЕВИЋ
Братанци ЗОРАН

1925–2017.
Последњи поздрав мами од ћерке МИРЕ,
зета ДРАГАНА, унука ЈАСНЕ и ДЕЈАНА,
праунука ЛУКАСА и зета ЦЕСАРА

и МИЛАН ШУПИЦА
са фамилијама
(77/246017)

Твој ведар дух ће бити увек с нама.

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ НИКОЛИЋ БУБИ
Твоји најмилији
(86/246044)

(76/246016)

1939–2017.
С љубављу и поштовањем твој син СИНИША,
снаја и унуци

14. августа напустила нас је наша мајка, бака и прабака

ЉУБИЦИ
НИКОЛИЋ

од брата, снаје
и породице МАНЧИЋ
(92/246055)

НИКОЛИЋ
ЉУБИЦА

ЉУБИЦА
НИКОЛИЋ

1. II 1939 – 14. VIII 2017.
Последњи поздрав
Љуби од породица
ЛАЗАРОВ
и ДРАГИЧЕВИЋ
(89/246049)

ЉУБИЦА НИКОЛИЋ
1939–2017.

(88/246048)

Ћерка ВЕСНА ТОШИЋ с породицом

ЉУБИЦА НИКОЛИЋ
1939–2017.
Била си дивна супруга, дивна мајка, дивна бака.
Твој супруг СТЕВАН
(87/246048)

Последњи поздрав
сестри и тети од сестре
СЕКЕ с породицом
(82/246031)

Петак, 18. август 2017.
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Последњи поздрав поштованој колегиници

Последњи поздрав нашој

Последњи поздрав колегиници

ЉУБИЦИ БОЖОВИЋ
медицинска сестра у пензији
Општински савез здравствених радника Панчево

ЉУБИЦИ БОЖОВИЋ

Последњи поздрав драгој

1953–2017.
Сузе за тобом никада неће престати да теку, али ће нам срца
вечно бити пуна твоје љубави и топлине. Траг који си оставила
најсјајнији нам је путоказ за сваки наредни корак. Сигурни смо
да ћеш и место на које си отишла учинити бољим и лепшим, као
што си то чинила и на овом свету.
Нека те анђели чувају као што си ти чувала нас.
Твоји: супруг РАДОМИР, деца АЛЕКСАНДАР и АЛЕКСАНДРА,
унуци СТРАХИЊА и ДАНИЦА и зет ИГОР
(85/246040)

ЉУБИЦИ БОЖОВИЋ

Последњи поздрав
драгој и поштованој
комшиници

Колектив Дома здравља Панчево
(83/ф)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ЉУБИЦИ
Колектив ЗА „Стрелиште”

ЉУБИЦИ
БОЖОВИЋ

(18/245838)

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

Од комшија са
Новосељанског пута:
МАРКОВИЋ, СПАСОВСКИ,
ТРБОЈЕВИЋ, НИКОЛИЋ,
ИВКОВ и ГАГИЋ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

СЕЋАЊЕ

(12/245809)

17. августа навршава се двадесет једна
година откада смо остали без нашег
сина и брата

ГОЈКО КОТЛАЈИЋ БАТА

БОРИВОЈЕ ЗОРИЋ
2000–2017.

12. V 1960 – 17. VIII 2013.

Само ја знам колико ми недостајеш.

СТЕВАНА МИХАЈЛОВИЋА

Бићеш увек самном и никада нећеш бити заборављен.

1976–1996.

И сузе и осмех су
посвећени теби.
Чувамо све твоје успомене.
Чувамо тебе.
С љубављу: твоја РАКИЦА,
ћерке ТАМАРА и ИВАНА, сестре ГОРДАНА
и СНЕЖАНА с породицама
(38/245905)

Сећање на тебе живи јер имаш мене.
Још увек у неверици да га више нема,
Твоја ВЕРА
(14/245815)

отац АНДРЕЈА, мајка РАДИЈА
и сестра ДАНИЦА с децом

23. августа 2017. навршава се седам година
откако нас је напустио наш вољени

(32/245889)

IN MEMORIAM
18. августа 2017. године навршава се дванаест
година од смрти мога супруга

СЕЋАЊЕ

ИВАН РАДИЋ
ЗОРАН ЈЕФТИЋ
Не постоји време које умањује тугу,
наш драги сине и брате. Ти си и даље
у сваком нашем дану, сузи и болу за тобом.
Посетићемо његову вечну кућу, у 10 сати.

13. VIII 1994 – 13. VIII 2017.

НЕДЕЉКО БРЕКИЋ
23. VIII 2009 – 23. VIII 2017.
Заувек у срцу и мислима.
Твоја породица
(21/245489)

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

БИСЕРКЕ
ВОЈВОДИЋ БИСЕ

МИЋА МАРТИНОВИЋ
1957–2011.
Успомену на њега с љубављу и поштовањем
чува његова супруга ЉУБИЦА
(34/245892)

академског сликара

1933–2005.
Још једна година без тебе.
СВЕТЛАНА

Неутешна мајка МАРИЈА,
брат НЕМАЊА и сестра ЈЕЛЕНА
(40/245909)

(36/245898)

(37/245902)

Навршава се пола година
од смрти наше стрине

21. августа, пре шест година,
отишао је у незаборав

БОЖУРА ИВАНОВИЋА

Прошло је шест тужних
месеци откако нас је
напустио наш вољени

20. августа 2017.
навршава се пет година
откако није с нама наш
вољени син и брат

17. августа 2017. године
навршиће се девет година
откако није с нама драги

ДРАГАН СПАСИЋ

МИЛОРАД
ТРОЈАНОВИЋ

Дадо моја, Јеко

ЈЕЛЕНА
ЕФТИМИЈЕ
ТРЕНДАФИЛОСКИ

С поштовањем ће остати
у сећању ДРАГАНА и
МИЛАНА ВОЈВОДИЋА и
ДРАГИЊЕ КИЛИБАРДА
с породицом

Ожалошћени:
супруга ДАНИЦА,
ћерка НАДИЦА
и зет ГОРАН

(46/245923)

(47/245425)

НОВАКОВИЋ

Недостајеш нам много. С
поносом те чувамо у нашим срцима и мислима.

С поносом те помињемо
и с љубављу чувамо у
нашим срцима.

Твоја мајка
СТАНИСЛАВКА и брат
БОБАН с породицом

Твоје најмилије: ЗОРИЦА,
МИЛИЦА и ЈЕЛЕНА

и сестрић СТРАХИЊА

(53/245942)

(22/245856)

(56/245948)

Недостајеш пуно.
Сестра МИЛИЦА
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МИЛАН

ЂОКА

МИЛАН

14. VIII 2010 – 14. VIII 2017. 25. VIII 1988 – 25. VIII 2017.
С љубављу и поштовањем ВУКА и МИЛИЦА с породицом

20. августа навршавају
се три тужне године
откад није с нама наш
супруг, отац и деда.

22. августа 2017. године навршава се четрдесет
најтужнијих дана откако није с нама наша најдража

ЂОКА

14. VIII 2010 – 14. VIII 2017. 25. VIII 1988 – 25. VIII 2017.
Недостајете.
Породица УГЉЕШИН

ДАНИЦА ДРАГИЋ
1950–2017.

СЕЋАЊЕ

20. августа 2017. навршава се девет година
откад нас је напустио наш драги

Твоји најмилији

Утехе нема, остају бол, сузе и сећање на тебе.
Волимо те.
Заувек тужни: супруг МАКСИМ и ћерка ИВАНА
(48/245958)

(19/245839)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН
ЛЕПЕДАТ
ГОЛОШИН

ДОБРИНКА
ЛЕПЕДАТ
рођ. Лалић

1903–1982–2017.

1905–2002–2017.

ОЛГА
СРДАНОВИЋ
рођ. Бикар

СЛОБОДАН ЂУРИЋ
1950–2008.

Породица ЛЕПЕДАТ

Од заборава га у сећањима чувају они које је
бескрајно волео, а у причи о њему они које
није доживео да заволи.
Супруга СЛАЂАНА, ћерке ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА,
унучићи, зетови, сестра СЛОБОДАНКА, РИСТО,
МИРОСЛАВ и МАЈА с породицама

(30/245887)

(13/245815)

1905–1988–2017.

Тужно сећање на драге родитеље

С љубављу и
поштовањем братић
МИЛУТИН с породицом

ВЛАЈИЋ

Твоје велико срце, пожртвованост, доброта и
племенита душа, заслужују да те с поносом спомињемо, у срцу носимо
и вечно памтимо, јер вољени не умиру док живе
они који их се сећају.

21. агуста 2017. године
је осам година од смрти

(17/245835)

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

Четрдесет дана од
смрти мајке

двадесет година
од смрти оца

ГОРДАНЕ

МИТЕ

МАЛИШЕ
ПЕТРОВИЋА
Увек си у мом сећању.

МИЛАН РУЖИЋ
23. VIII 2016 –
23. VIII 2017.

БОГОСАВ
ФИЛИПОВИЋ
С поносом те помињемо, с тугом и болом живимо, јер си нас прерано напустио.

С тугом и поносом чувамо вас од заборава.
Син МИЋА и ћерка БРАНКА с породицама

Супруга МИЛЕВКА

Брат СЛАВЕ
с породицом

(28/2458819)

(8/245797)

(5/245786)

Супруга БЕБА,
син ПЕЂА и унуке
САНДА и ТИЈАНА

МИРСА
СТОЈАНОВИЋ
2012–2017.
Успомену на тебе
чувају твоји најмилији.
(9/245798)

20. августа 2017. даваћемо
четрдесетодневни помен у селу Загорице,
општина Рогатица,
БиХ, нашем драгом оцу

(25/245875)

СЕЋАЊЕ

ДРАГУ
ЈОВАНОВИЋУ
22. августа навршава се две године
од смрти наше драге

IN MEMORIAM

15. X 1941 – 14. VII 2017.

МИРОСЛАВ
НЕДЕЉКОВИЋ

Син ЖЕЉКО и ћерка
АНИЦА с породицама
(26/245878

20. VIII 1987 – 20. VIII 2017.
Вољени никад
не умиру!

21. VIII 1996 – 21. VIII 2017.

СТОЈАНКЕ СТАНКОВ
22. VIII 2015 – 22. VIII 2017.
Увек поштована и вољена, никад незаборављена

ДУШАН
С. МИХАИЛОВИЋ

Синови МИОДРАГ
и НЕНАД
Заувек твоја МАЦА

ЛЕПОСАВА
Ж. ЛАЦКОВИЋ

дипл. ел. инжењер
1936–1987.

(3/245779)

1921–2004.

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Породица

Увек с нама, никад заборављени.
ЈЕЛЕНА и ДАНИЦА

(10/245802)

(4/245781)

РОСА
НЕШКОВИЋ
из Омољице

Десетогодишње сећање

20. августа, у 10.30, даваће се
дванаестогодишњи помен

ИВАН

Мила моја мајчице, из

ЈОВАНОВИЋ

мога срца и мисли нико
те не може узети.

КАТИЦА ГРУЈИЋ

МИЛАН ТАДИЋ
ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ
2005–2017.
Након две године ти си ту негде с нама.
Године су прошле, али ми који те волимо знамо
колико је тешко живети без тебе. Заувек ћеш
остати у нашим срцима и мислима.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(11/245808)

Твоји најмилији: мама ЈЕЦА, тата РАША,
сестра ТИНА, зет ЖЕЉКО,
и сестрићи КРИСТИЈАН и БОРИС
(7/245792)

Породица СИМИЋ

Твоја ћерка ВЕРА

(54/245945)

(24/245865)

Сећамо се наше тете
која нас је све
много волела.

ЈЕШИЋ

Њени најмилији
(49/245930)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЧЕДОМИР
2011 – 2017.

АНА
– 2017.

2016

Ћерке с породицама

Петак, 18. август 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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СЕЋАЊЕ
19. VIII 2004 – 2017.

ПОМЕН

Прошле су две године откако нас је напустио наш вољени

ДРАГИЦА
ГРБИН

У нашим си срцима и мислима.
Твоји најмилији: РАДМИЛА, МИЛОШ, ИВАНА, ЈАНА и АЊА

ЈОВАН ДЕЛАЛОВ
1943–2014.
Навршавају се три године откако ниси с нама.
Много нам недостајеш.
Твоји: супруга РАДОЈКА, синови ИВАН
и СТЕВАН с породицама

ЛЕПОСАВА Атанацковић БУЊАЦ

ДРАГАН ШАРАЦ

19. VIII 2013 – 19. VIII 2017.

Лепушка, много нам недостајеш...

ТОМИЋ

Твоји најмилији

Живећеш заувек
у нашим мислима
и срцима.

(62/245962)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Твоји најмилији

ПАНЧЕВАЦ
МИЛИВОЈ
1987–2017.

Драги моји, и нико видео није колико
сам плакала сада, сви су мислили мајко,
лутко моја, да само киша пада!!!
С љубављу ваша ГОЦА с породицом
(90/246057)

Прошло је шест тужних
месеци откад ниси
с нама драга снајо

телефон:

НАТАЛИЈА
2007–2017.

013/301-150

СТАНКО ЦРЕПАЈСКИ

ГОРАН ДЕНЧИЋ
1980–2016.

Пре две године напустила нас је
вољена ћерка и тетка

1993.
Понекад у сновима,
увек у срцу и мислима.
РУЖИЦА и САША
с породицом

Прошла је година испуњена болом, тугом
и сузама. Сваким даном нам све више
недостајеш, јер био си наша љубав, нада
и понос. Док живимо бићеш у нашим срцима.

Шестомесечни помен драгом детету

Воле те твоји: АЛЕКСА, ИВАНА,
мама и тата

ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ

(71/246002)

16. VIII – 20. VIII 2015 – 16. VIII 2017.
Не постоји реч која би могла да те врати,
а ниједна да утеши.
Тата РОДОЉУБ, мама ТАЊА и сестрић СТРАХИЊА

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ
рођ. Богојевић

САЊА
МИЛОЈЕВИЋ

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Време пролази, а туга и
бол су све већи.
Недостајеш превише.
Заувек ћеш бити у
нашим мислима и срцу.

Чедо наше, само је време прошло, љубав,
бол и туга, остају превише да би у један
живот стало. Оставила си трагове који се
не бришу, сећања која не бледе, доброту
која се памти, бол и тугу који су вечни.
Волимо те анђеле наш.

Свекрва ДУШКА
и заова САНДРА

Твоја мама ЈЕЛА, тата ЈОВО
и сестра МИРЈАНА с породицом

(73/246008)

(74/246010)

Шестомесечни помен вољеној
супрузи и мајци

1931–2017.
Заувек ћеш остати
у нашим срцима.

Драги

ГУГО
Прошло је годину дана
како те нема.
Чувамо успомену
на тебе.

Кумови: СНЕЖА
и ДРАГАН

Породице ПАТАЛОВ
и ТРАЈКОВИЋ

(91/246053)

(79/4726)

Време пролази, а љубав
и сећање никада.

САВИ
ЖИВКОВИЋУ

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

24. VII 1982 – 19. II 2017.
Љубави, све подсећа на тебе. Како
живети без твог осмеха. Најљепши део
мене отишао је с тобом. Како попунити
празнину коју осећамо. Боли што ниси
успела да досањаш своје снове. Знаш
колико те волим, али никада нећеш
сазнати колико нам недостајеш љубави.
Ожалошћени: супруг САША и син ЛАЗАР
(75/246010)

У суботу, 19. августа дајемо шестомесечни
помен драгој мами и баки и двогодишњицу
драгом тати и деки

РАДМИЛА ИГЊАТОВ
Чувамо те у срцу.
Ћерка СВЕТЛАНА и синови
МИЛОВАН и ЂОРЂЕ с породицама

ПАНЧЕВАЦ

Твоји најмилији

Твоји: РАШЕТЕ
и ПЛАВШИЋИ

(81/246029)

(70/2146001)

ПОМЕН

Драги наш

ГОРАН ДЕНЧИЋ

ГОРАНЕ

Љубав је превелика,
бол претешка, туга је
вечна. Сјај свећа и молитве наше нека те
прате кад не могу да
нам те врате.

телефон:
013/301-150

ВОЈВОДИЋ

У суботу, 19. августа 2017. навршава
се четрдесет дана откако није с нама
наша драга мајка

(108/246129)

ГОРАН ДЕНЧИЋ

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ
рођ. Богојевић
ПОПУСТ

НАДИ
ДИМИТРИЋ

СЕЋАЊЕ

(55/245948)

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Последњи поздрав куми

18. августа 2017. навршава се десет година
нашем драгом супругу,
оцу и деди

Твоји: баба ЗОРА,
сестра БРАНКА
и зет НИКОЛА

Никада те
нећемо заборавити.
Твоји: ЗОКИ,
СНЕЖА, БИЉА
и ЗОКА с породицама
(101/2460919

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ
19. VIII 2005 – 19. VIII 2017.

БИСЕРКА

РАДОВАН

19. II 2017.

2015–2017.

ДАНИЦА СТАЈИЋ
21. VIII 2017.

Свако сећање на вас пробуди топлину
и тугу у нашим срцима и бескрајну љубав
према вама која никада неће престати.

Никада нећемо
заборавити твоју доброту,
нежност, фину осећајност,
пожртвованост,
свестраност. Твоја
звезда ће нас сетно
пратити до краја.

ЛАЗАР МАРГАН
Чувамо успомене и
не заборављамо твоју доброту.

Син МИЛОШ, снаја ВЛАДАНА и унука УНА

Твоја породица

Твоји најмилији

(93/246059)

(109/246130

(84/246037)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

3

4

5

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

Добили ћерку
28. јула: Мирославу – Татјана Човић и Иван Макра; 31. јула: Анастасију –
Илинка Раду и Стеван Јовановић; 1. августа: Мину – Елзана и Зоран Ускоковић; 2. августа: Нађу – Данила и Срђан Мишурић; 3. августа: Ању –
Маријана и Драган Поповић; 4. августа: Сташу – Тања и Владан Жижаковић, Амелу – Данијела Новаков; 5. августа: Јелисавету – Јована Петровић
Глишић и Синиша Глишић, Лену – Ивана и Дражен Борота.

17. јула: Вукашина – Мирјана и Марко Ђорђевић; 28. јула: Амира – Наташа Мартић и Ненад Томашић, Олега – Маријана и Марко Мравик; 31. јула: Стефана – Душица и Бранислав Глигорић; 1. августа: Пала – Валерија Талпаи и Пал Лалић; 2. августа: Стефана – Магдалена Симијоновић и
Иван Микша; 3. августа: Илију – Марија и Марко Николић, Филипа – Ивана и Горан Стошић, Кристијана – Андријана и Ђерђ Домокош, Милоша –
Александра Станојевић Гаврилов и Саша Гаврилов; 4. августа: Николу –
Хајналка и Мирко Пећанац; 5. августа: Константина – Сања Глигорић и
Далибор Стаменковић, Александра – Александра и Ненад Грујић; 6. августа: Страхињу – Татјана Егић и Зоран Бановић; 7. августа: Николу – Мирјана и Предраг Крнета.

5. августа: Јелена Симин и Коста Царина, Александра Митић и Дарко Јованов, Живана Крчадинац и Мирко Петровић, Александра Нешић и Жељко
Каљевић; 6. августа: Данијела Ђорђевић и Марко Војинов, Елизабета Ђерфи и Дејан Веселиновић; 10. августа: Рада Видић и Ђорђе Јекић, Тијана
Томовић и Вук Терек, Маја Гаврић и Ненад Врсајко.

3. августа: Славица Валох (1953), Марија Вучићевић (1953); 4. августа:
Илија Варга (1946), Зоран Илић (1978), Видојка Петровић (1930); 5. августа: Борка Рајчевић Момчиловић (1945), Милена Божић (1950), Ружица
Живковић (1958), Драгомир Секулић (1958), Милијана Пантелић (1926),
Аурика Стејић (1944); 6. августа: Иванка Кнежевић (1927), Ђурђина Вишњички (1944), Фиданка Стаменковић (1947), Ана Помар (1951), Госпава
Рајин (1930); 7. августа: Миладинка Жујовић (1943), Богољуб Кошарић
(1938), Слободан Живојиновић (1948); 8. августа: Радмила Стевановић
(1929), Бранислава Гојковић (1940), Горгина Алексић (1944); 9. августа:
Ранко Бакрач (1943), Раде Угарковић (1933), Марија Остојић (1951).

КОКТЕЛ

(1) ПРЕВРЕМЕНО ГЛАСАЊЕ
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(2) ВЛАДАР ИЗ СЕНКЕ

РЕДОВНИ
БИЗАРНИ?

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

ВИ MEСИЈА
НA ЦЕНИ

Снага и самопоуздање полако
расту. Погледајте све из другачијег угла – решење је у вама. Новац
можете зарадити ван посла који
вам је основно занимање.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Колико год комуникација била
добра, пољуљани односи имају
мале шансе да се среде. Новац је
тренутно једино у шта целим
бићем верујете.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Можете очекивати мањи прилив
новца средином седмице. Суморна дешавања на послу пратиће
вас још извесно време. Отворен
разговор с партнером.

Љубав улази у ваш живот, а за
неке ће то бити љубав живота.
Послови се полако покрећу. Само
је битно да победите ту своју сумњичавост и предстоји вам успех.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Промените неке навике и почните да радите на себи. Осећате се
као да сте везани. Треба неко да
вас добро продрма и пробуди из
те летаргије.

АНАГРАМИ

4
5

Када вам крене, онда вам заиста крене. Велики пословни
успех почетком седмице. Одредите приоритете и не расипајте
снагу на небитне ствари.

Бик

Један позив од пријатеља или
рођака из иностранства промениће ваш живот. Ако планирате
да мењате посао, није време за
такве потезе. Више стрпљења.

УМРЛИ

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

3

(23. 9 – 22. 10)

Новац коначно стиже, али се
неће дуго задржати у вашим
рукама. Ослушкујте приче и оговарања на послу, јер сте ви једна
од главних тема, и то оправдано.

Слогови: ВР, ДР, МИР, НАЦ, НИ, О, О, ПА, ПО, РИ, РИ, СВРА, СРОД, СТА, СТА,
СТВО, ТА, ТИ, ТИ, ТИ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. родбинска веза, својта, 2. баштовани, узгајивачи
поврћа, 3. човек у ритама, подеранац, 4. заћи у позне године, 5. име шаховског велемајстора Николића, 6. успут се задржати на неком месту, навратити.

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Цела недеља биће обележена
успонима и падовима, а крајем
седмице љубавни занос ће вас
навести да уђете у везу која неће
бити баш прикладна.

ВЕНЧАНИ

6

1

Ован

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ
2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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Послови стагнирају, али прилив
новца је константан. Коначно сте
на правом путу да пронађете
узрок свог неспокоја. Покажите
партнеру да га волите.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Проблеми с једним млађим колегом само продубљују вашу агресивност. Ове седмице ћете делимично решити финансијске проблеме, а стиже и помоћ од пријатеља.

Некакав се бес накупио у вама.
Жеље и могућности су тренутно
у великом нескладу. Превише
сте се залетели и сада увиђате
сопствене грешке.

КОЊИЋЕВ СКОК

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

СУДОКУ

ВОДОРАВНО: 1. главни град Мадагаскара, 2. велика привредна мани-

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.

4. медицинска установа, 5. добар (мађ.) – река у Сибиру, 6. роман Емила Золе – део ћелије, нуклеус (мн.), 7. подношење извештаја надређеном официру.
УСПРАВНО: 1. Танасије одмила – јапански поздрав, 2. накнада унајмљеном раднику – напрезање, 3. предлог уз локатив – часовници – лична заменица, 4. елемент музике – приморски појас, приморје, 5. хемијски елемент – скидање коже са убијене животиње.
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РАДИВОЈЕ ДАДЕ
ЈОВИ ДАР
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ПАЛИНДРОМНА РЕЧЕНИЦА
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РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: сродство, повртари, одрпанац, остарити, Станимир, свратити. Анаграми: (1) ванредни избори, (2) сива
еминенција. Укрштени слогови: Тананарива, сајам, тамна, ниша,
ди, санаторијум, јо, риви, „Нана”, једра, рапортирање. Судоку:
952147638, 638529471, 417386529, 126853794, 543791286,
789462315, 875214963, 261935847, 394678152. Коњићев скок: Ко
поштено живи, тај не треба да брине о речима злих људи.

фестација – мрачна, 3. река у Пољској, притока Одре – симбол дидима,

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, као решење ћете
добити једну стару латинску сентенцу о поштењу и злоби.
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ОКОНЧАНИ СТАРЧЕВАЧКИ „ДАНИ ДРУЖЕЊА”

ДЕВЕТИ „ЕКС-ЈУ РОК ФЕСТ” УДАРИО ПЕЧАТ
Овогодишњи, двадесет други
старчевачки „Дани дружења”
окончани су протеклог викенда, а у самом финишу те препознатљиве манифестације
одржан је још један „Екс-Ју
рок фест”.
Паралелно с тим одвијали
су се и други програми, попут
извиђачког вишебоја или
меморијалног такмичења у
кувању рибље чорбе, као и
један необичан догађај – Старчевачко првенство озбиљно
јефтиних играчака.
За разлику од првих седам
старчевачких гала музичких
догађаја, девети „Екс-Ју рок
фест” је, као и прошлогодишњи, уприличен на Тргу неолита, а не на стадиону ФК-а
„Борац”.
Иако није имало некадашњу
грандиозност, ни ово окупљање поклоника рокенрола није
остало без одјека у широј околини.
Нено и Блажа
Први дан, четвртак, 10. август,
отворен је наступом панчевачког кавер састава „Резервни
план”, који је хитовима из
осамдесетих година направио
сасвим добру увертиру за

Блажа, „Кљунови” и публика

Нено Белан и „Фјуменси”
гостовање хедлајнера из Хрватске.
Нено Белан је са својим
„Фјуменсима” свирао неке
нове песме, као и оне из соло
каријере, али и подсетио близу хиљаду фанова на већ
легендарне нумере као што су

„Стојим на кантуну”, „Причај
ми о љубави”, „Ја волим је”,
„Остани уз мене”, „Дани љубави”. Након неизбежног биса
уследио је наступ састава
„Бијело дугме трибјут бенд”,
па забава до дубоко у ноћ није
изостала.

Дру го вече одлико вало се
нешто чвр шћим зву ком.
Шта више, почело је „земљо тре сом”, тач ни је насту пом
саста ва таквог нази ва из
места Ара дац покрај Зре њанина. Енергије није мањкало
ни када се сле де ћи састав
„Резервни план”

ПЕТИ „ПОРОДИЧНИ ДАНИ” У ТОКУ

Бројни програми у Омољици
Почели су пети „Породични
дани” у организацији Месне
заједнице Омољица, замишљени као колаж културних,
спортских и забавних програма намењених деци и одраслима.
Знак за старт дат је у среду,
9. августа, када је локално
удружење жена презентовало
своје рукотворине испред
Дома културе. Исте вечери
тамо је концерт одржао тамбурашки оркестар „Војвођански сан”, с којима је наступио
и познати Ђура Морнар.
Наредних дана одржан је
турнир у одбојци на песку
(четири плус један), а прва
три места заузели су „Пастуви”, „Јока и другари” и „Трећи”. Богат програм приређен
је и на платоу у центру: млађа
публика могла је да одгледа
„Шашави спортикус” и да прави животиње од балона, као и
да ужива у фазонима чувеног
Пеђолина; глумац Микица
Петронијевић извео је монодраму „Тезга као живот”, а
састав „Балашевић трубјут
бенд” концерт под називом
„Само ретки нађу ретке”.
На Поњавици код спортског
центра у суботу, 12. августа, на
такмичењу у пецању код јуниора су најбољи били Марко
Капетановић, Александар Прокић и Вељко Поткоњак, а међу
сениорима Бранислав Јаки-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

мовски, Венцел Хрцан и Страхиња Познан. На изложби кућних љубимаца, приређеној на
платоу Дома културе, победио
је зец власнице Нере Илић,
испред пса јазавичара Уне
Лукић и папагаја Дуње Бојчић.
Спонзори, пољопривредне апотеке „Зока” и „Манце”, потрудили су се да сви учесници
добију награде. Концерт панчевачког бенда „Cactus Jack”
одложен је, због невремена, за
четвртак, 17. август.
Сутрадан је одржан фудбал
за млађе категорије, а прва
три места освојили су „Динамо”, „Фортуна” и „Младост”.
За најбољег играча изабран је
Михајло Марковић, а у финалу се највише истакао Новак
Влајковић. На турниру у јамбу
победио је Ивица Нечов,
испред Љубише Познана и
Димитрија
Гвозденовића.
Поред цртања графита у центру села, одржано је такмичење четири дела села у малом
фудбалу, надвлачењу конопца

попео на бину. Реч је о дома ћем „Кре а тив ном нере ду”,
који је поред атрак тив них
обра да разних панк нуме ра
интер пре ти рао и неко ли ко
аутор ских, као што су
„Сеља ци сво ме гра ду” или
„Нови дан”.
Уследило је финале уз старог
знанца старчевачке публике.
Прљави Инспектор Блажа
поново је, са својим „Кљуновима”, изазвао бројне осмехе и
произвео крајње опуштену
атмосферу
неформалним
понашањем и духовитим текстовима. Поред препознатљивих хитова као што су „Лепа си,
Памела”, „Нема проблема”,
„Секс, дрога и Бодирога” и
„Дуле Савић”, овог пута премијерно је изведен нови сонг,
„Кад мотор возим”.
Наделске рибе неће на удицу?!
Упоредо с поменутим фестивалом, протицали су и „Дани
дружења”, па је, рецимо, одржан меморијални котлић „Код
Андре”. Том приликом је у
такмичењу у кувању рибље
чорбе победила екипа „Кувари
с Надела”. Удружење „Пагус”
одржало је у Креативном културном клубу предавање под
називом „Старчево између два
рата”, а презентацију су води-

ли Далибор Мергел и Марко
Ивошевић.
На извиђачком вишебоју,
12. и 13. августа, у конкуренцији дванаест екипа, поред
домаћих, нашли су се и скаути из Перлеза, Београда и
Шапца. У категорији млађих
извиђача најбоља је била
старчевачка екипа „Мутнији
од Надела”, а код полетараца
је тријумфовао „Ураган” из
Перлеза.
Последњи овогодишњи дан
дружења отворен је такмичењем у пецању, на којем се
нашло четрдесетак деце. Нажалост, нико није упецао рибу,
што је још један доказ да су
љубитељи ове речице у праву
када апелују на све да престану
са загађењем. Ипак, награде су
подељене жребом, а сви такмичари добили су пригодне
поклоне. Четврто старчевачко
првенство озбиљно јефтиних
играчака одвијало се у више
дисциплина, а победници су
били Огњен Аврамовић, Борислав Јевремовић, Марко Ковачевић, Софија Арсић, Ива
Арсић и Теодора и Милица
Стојановић. Двадесет други
„Дани дружења” завршени су
турниром у баскету, у чијем
финалу је екипа „Старчево”
надвисила „Омољицу”.

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.

Две сестре и Црни

и бацању кугле. Најбољи скор
имао је „Центар”, а није изостало ни „треће полувреме”.
Стонотенисери су се у понедељак, 14. августа, огледали у
две старосне категорије. Код
јуниора је победио Марко
Милановић из Панчева, други
је био Марко Матић, а трећи
Филип Ковачевић, док су код
сениора прва три места заузели Милош Марковић, Небојша Милановић из Панчева и
Срђан Миљковић. Одржан је и
изузетно квалитетан турнир у
шаху. На крају је тријумфовао
велемајстор Мирослав Тошић,
испред ФИДЕ мајстора Константина Орлова и мајсторског кандидата Јована Радевића, а вреди истаћи да је пето
место заузео поменути суперталентовани деветогодишњи
Марко Милановић. У одбојци
на песку за млађе категорије

прва три места заузели су
„Баваниште”, БНС и „Амигоси”, а за најбољег играча проглашена је Сара Ненадов.
У ножном тенису у уторак,
15. августа, издвојила су се
„звучна имена” – „Барселона”,
„Реал” и „Фристајлери”. У трци
ролерима код старије деце најбоље су биле Миња Глигорић,
Вања Гајић и Милица Бркић, а
код млађе су доминирале Уна
Лукић, Јасна Бабић и Ива
Лукић.
„Породични дани” трајаће
до недеље, 20. августа, када ће
концерт приредити КУД
„Жисел”. Два дана раније
наступиће звезде народне
музике Вера Матовић и Ера
Ојданић, а у суботу је сеоска
слава Преображење.
Подробније информације о
програмима могу се добити на
телефон 063/833-42-30.

Tри мачета старости око три
месеца спасена су са улице
захваљујући нашој хуманој
суграђанки и сада траже нове
власнике и сигурне домове.
Мачићи су веома разиграни
и дружељубиви, а притом су
очишћени од паразита, окупани и научени да обављају нужду
у посипу за маце. Све друге
информације могу се добити на
броју телефона 065/30-50-967.

Чупка
Ова умиљата и мазна женка, стара око осам месеци, малог је раста
и тешка нешто више од шест
килограма. Веома радо би се уселила у неко комфорно двориште,
али не би одбила да дели стан с
дружељубивим укућанима.
Вакцинисана, стерилисана и
чипована, потпуно је спремна за
удомљавање. Добро се слаже с другим псима, али и с мацама. Контакт-телефон је 064/401-16-60.

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

ЛЕТЊА ШКОЛА ПЧЕЛАРСТВА – МАРКО ШИЦ,
ВЛАСНИК ПЧЕЛАРСКОГ ГАЗДИНСТВА (4)

Процена хране и
третирање варое
Све је више младих што улазе
у предиван свет пчела, а један
од оних за које се може рећи
да је још увек у најбољим
годинама, јесте Марко Шиц
из Старчева. Пчеларством је
почео да се бави с непуних
двадесет година, а практично
и много раније с обзиром на
то да је у питању вишегенерацијска породична традиција.
Овај успешан произвођач
меда током летње шеме предочава оно најосновније што
почетник треба да зна и уради
како би могао да се бави пчеларењем.
Након завршетка последње
значајне паше, оне сунцокретове, време је да се друштва
очисте од варое, неке врсте
агресивног крпеља, a друга
важна ствар је да пчелар
добро процени количину хране за зиму.
Што се тиче третирања
варое, савет је да треба користити регистроване лекове, а
свега два су легална. Почетници још и некако могу да
рескирају, зато што није исто
изгубити неколико кошница
или неколико стотина. Један
третман требало је урадити
почетком августа, након што
се заврши с последњим врцањем меда, а пред зазимљавање, отприлике у децембру, и
још један оксалном киселином. Тај други нарочито је
важан зато што на вароу не
делује ниједан лек потпуно
ефикасно докле год има
легла.
Пред зиму је ситу аци ја
другачија, јер се сва вароа
налази на пчелама. Циљ је да
се уништи преостала гамад,
након чега пчелар може да
одахне до идуће године у
августу. Поступак третирања
оксалном киселином је следећи: у металну посуду угрејати 0,8 литара дестиловане
воде, а када она достигне 60
степени, додати 1.540 грама
шећера и мешањем добро
растворити. Затим сипати у
флашу од два литра седамдесет грама оксалне киселине
и, евентуално, дестилованом
водом допунити. Све то се
сипа у шприц и равномерно
наноси по „улицама” између
рамова. Доза је пет милилитара по „улици”, а за јако
дру штво нај ви ше до 80

милилитара. Највећи ефекат
третирање има када је температура од три до осам степени.
С друге стране, битно је
што мање третирати пчеле
лековима, посебно ако није
неопходно, јер им то скраћује
живот, а смањује носивост
матице и чак повећава њену
смртност.
Вароа више воли нижу температуру. Рецимо, трутовско
легло увек има неколико степени мање од радиличког, то
јест уместо 35 има око 33,34.
Визуелна контрола се обавља
у мају и јуну на два начина.
Како је трутовско легло за
неколико милиметара више
од радиличког, треба га просто изравнати ножем, а након
тога га отворити и истрести,
па ако ту нема варое, онда је у
радиличком леглу сигурно
нема. Друга варијанта провере може се направити тако
што се прати кретање трутова. Ако су без крила или ноге,
то је знак да има варое. Међутим, трутова у августу готово
да више нема, па сва вароа
иде у радиличко гнездо.
Када је реч о храни – меду
и полену, ако је нема у довољној мери, онда је сада прави
тренутак за прихрану шећерним сирупом. У ово доба
године он се користи за стимулативно допуњавање да би
матица више носила. Ако је у
кошници задовољавајућих
десет до петнаест килограма
меда, онда сируп с водом
може бити у размери један
према један.
Уколико количина хране
није на жељеном нивоу, пчелама се додаје јачи сируп
(однос шећера и воде – три
према два). Међутим, ваља
водити рачуна да га не буде
више од педесет одсто укупне
хране, а идеална је једна трећина.
Шећер је сада пожељан
зато што у себи нема несварљивих ствари, попут минерала или витамина, већ је то
чиста енергија, која је пчелама потребна до јануара. Отада су им неопходни мед и
полен, како би могле да луче
млеч и одгајају легло.
Све у свему, блага прихрана је добродошла без обзира
на количину хране како би се
друштво развило за зиму.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

ФИЛЕТИ СОМА С ПАРМЕЗАНОМ
И СЕМЕНКАМА

Петак, 18. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СТРАШАН ПРИЗОР НА ПОЊАВИЦИ

СТРУЈОМ МАСАКРИРАЛИ РИБУ
Упркос томе што је пре неколико месеци на Поњавици
почела да ради чуварска служба, која даноноћно брине о
биљном и животињском свету
на том живописном водотоку,
недавно се догодило нешто
заиста страшно.
Наиме, неки обесни људи у
жељи да се олако домогну плена, користећи струју, направили су помор рибе у том јединственом парку природе.
Поред осталог, настрадао је
и један сом капиталац тежак
близу шездесет килограма, а
дугачак преко два метра.
Због тога је полиција поднела кривичну пријаву против Н.
Н. починиоца, а служба појачала патроле до максимума.
Недавно, након анонимне
дојаве о томе да се у Поњавици догодио помор рибе, чувари из ЈКП-а „Зеленило” појурили су на лице места, тачније на локацију између Омољице и Брестовца, познату као
„бели брег”.
Руководилац поменуте службе Зоран Станић навео је да
су он и његови људи, одмах по
спуштању чамца у близини

Хоће ли се рибокрадицама на Поњавици стати на пут?

– Даљом претрагом терена
наишли смо на постављени
бубањ, који је вирио из мреже
између две штице. Након што
смо га извадили из воде, будући да његова употреба није

Чувари извлаче жртве „струјарошког рада”

НЕЗА КО НИ ТО И ВЕО МА НЕХУ МА НО
Подсећања ради, употреба бубњева је недозвољена на
Поњавици, а на излов рибе струјом не треба ни трошити
речи. Ти нехумани преступници извели су поменути помор
највероватније уз помоћ акумулатора и претварача струје,
који производе 900 волти, тако што су с дрвеног или пластичног чамца спуштали голе жице у воду, вукли их по дну
и онесвешћивали рибу која се тамо затекла.
На Поњавици ће бити дозвољен рекреативни риболов, то
јест пецање на пловак, и то на максимално три штапа. Уловљена риба не сме бити испод мере, а златни караш је под
тоталном забраном, па се сваки уловљени примерак мора
вратити у воду.

брестовачке плаже, приметили бројне примерке ситне
рибе, пре свега бабушки и бандара.

дозвољена на Поњавици,
наставили смо ка Омољици и
убрзо видели како у трсци
вири леђно пераје. У први мах

Забрањени бубњеви

смо помислили да је реч о
шарану, али када смо се приближили и почели да извлачимо угинулу рибу, утврдили смо
да је у питању сом. И то прави
капиталац, тежак ни мање ни
више 56,5 килограма и дугачак
205 центиметара, што смо
утврдили накнадним мерењем
– прецизирао је Станић.
Недалеко одатле чувари су
нашли штуку од око три-четири килограма, а потом још
две, сличне величине. Сагледавањем ситуације утврђено је
да није било помора условљеног недостатком кисеоника у
води, већ да је то последица
употребе недозвољеног алата.
– Оправдано сумњамо да је
овај масакр извршен струјом
или, евентуално, плином. То
су потврдили и искусни рибари код којих смо се распитали.
Они су рекли да када су код
рибе црвене шкрге, као код
поменутог сома, онда је реч о
струји. Интересантно је да смо
ноћ пре тога контролисали
терен до 2 сата, али ништа
сумњиво нисмо уочили. Вероватно је то урадио неко ко
добро познаје ситуацију, јер
према речима добрих познавалаца тог терена, на потезу
„бели брег” има много рупа
које су идеалне за сомове.
Случај смо одмах пријавили
полицији, која је убрзо изашла

на терен, направила записник
и потом га предала јавном
тужиоцу. О свему су обавештени и други надлежни органи, а
наставићемо даноноћне акције, и то појачаним интензитетом – истакао је шеф чуварске
службе.
Када је реч о заштити Парка
природе Поњавица, ови запослени у ЈКП-у „Зеленило”
имају добру сарадњу с риболовачким удружења „Златни
караш” из Брестовца и
„Шаран” из Омољице, као и са
свим другим добронамерним
грађанима, који их у случају
било какве потребе могу обавестити путем телефона
013/342-145.
Усмрћени сом капиталац
од 56 килограма

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Направите освеживач ваздуха
Потребно: килограм филета
сома, два јајета, 50 мл млека, шоља брашна, две шоље
презли, 50 г ренданог пармезана, три кашике сусама,
две кашике лана (по избору
можете додати и семенке
бундеве и сунцокрета), со,
бибер и уље.
Припрема: Филете исеците на мање делове, оцедите
вишак воде, па их посолите
и побиберите. Умутите јаја и
млеко и мало посолите. У

другу посуду ставите мешавину презли, пармезана и
семенки, а у трећу брашно.
Загрејте уље на средњој
температури, па филете уваљајте у брашно, јаја и на
крају у мешавину презли,
пармезана и семенки и
пржите, уз често окретање
док обе стране не порумене.
Филете потом ређајте на
папирни убрус како би се
упио вишак масти.
Служите уз прилог и салату по избору. Пријатно!

Непријатан мирис стајског
ђубрива полупознатог порекла
који се шири градом није нас
заобишао ни овог лета. На
високим температурама тешко
га је поднети и кад смо напољу,
а камоли кад нам се увуче у
куће и станове. Ако томе додамо и мирисе куваних и пржених јела и остале „ароме” које
по врућини немају куд из
затвореног простора, преостају
нам само освеживачи ваздуха
као какав-такав спас.
Уколико вам сметају хемијски освеживачи или сте алер-

гични на њих, решење ипак
постоји: можете сами направити здрав препарат од природних састојака. Пола литра
воде загрејте до кључања, а
потом оставите да се охлади.
У воду додајте три кашике
соде бикарбоне и сок од два
лимуна.
Овај раствор сипајте у посуду с распршивачем и попрскајте њиме просторије неколико пута током дана. Ваздух
у вашем дому биће свеж и
мирисан.
Д. К.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО СВЕТА У ЏУДУ

СТАРТУЈУ НОВЕ ФУДБАЛСКЕ ТРКЕ

АНДРЕА ПЕТА НА ПЛАНЕТИ

Комшијски дерби
на стадиону Динама
1945
„Дизелка” у Новим
Бановцима
После краткотрајне летње
паузе и обављених припрема
пред фудбалским колективима из нашег града и околних
места су нова искушења.
Викенд пред нама доноси
старт првенствених трка за
бодове у нижим лигама, а очи
поклоника најважније споредне ствари на свету у Панчеву
биће упрте у Железничар и
Динамо 1945, који ће се надметати у Српској лиги група
„Војводина”. Помно ће се пратити и наступ омољичке Младости у Војвођанској лиги
„Исток”, а као и сваке године,
пажњу ће привлачити и екипе
које играју у јужнобанатским
лигама.
Први пут Панчево ће имати
два представника у трећем рангу такмичења, па се и због тога
наш град може назвати фудбал-

МЛА ДОСТ НА
„ИСТО КУ”
С много пажње пратиће се
и наступи фудбалера Младости из Омољице, који ће
се надметати у Војвођанској лиги група „Исток”.
У првом колу, у недељу,
20. августа, Омољчани на
свом терену дочекују Раднички из Сутјеске. Утакмица почиње у 17 сати.
ским. Динамо 1945 и Железничар предводе млади и успешни
тренери, некадашњи саиграчи,
па и колеге на клупи „дизелке”,
Александар Стевановић и
Ненад Стојчић. И управо њих
двојица, заједно са својим играчима, ствараће нову фудбалску
историју Панчева. Баш као што
су то чинили и кад су играли.
Резултат ће свакако бити
важан, али за фудбалске алманахе нашег града веома ће бити
значајан и фер-плеј двају ривала, спортски дух и све оно што
фудбал чини једном од најлепших и најпопуларнијих игара
на свету.
Фудбалери Динама 1945 су
у последњој контролној утакмици пред почетак шампионата на свом терену угостили
ОФК Београд, такође новог
српсколигаша, који с клупе
предводи наш суграђанин

Петар Дивић. По правом јесењем времену у Панчеву гости
су се боље снашли, па су победили с 1:0.
Панчевци су играли у саставу:
Чановић, Каранфиловски, Дашић, Јанковић, Рашић, Адвигов, Недучић, Јовчић, Јавор,
Кукољ и Петровић, а прилику су
добили и: Томић, Војновић,
Радуловић, Марковић, Арбутина, Терзић, Гојковић, Лазиница,
Ђокић и Вуковић.
– Задовољан сам тиме како
је протекао припремни период. Направили смо оно најосновније – физиономију тима,
па како време буде одмицало,
екипа ће деловати све боље.
Недостаје нам мало мирноће у
завршници напада, као и концентрације за свих деведесет
минута. Ипак, то је све разумљиво, јер се ради о младим
играчима, који су склони
осцилацијама у игри. Већ у
првом колу, у суботу, 19. августа, очекује нас одлична екипа. Борац из Сакула је сјајан
тим, са озбиљним тренером, и
сигурно нећемо имати лак
посао. Желимо да наметнемо
своју игру, која треба да донесе и задовољавајући резултат.
Биће то прави комшијски дерби на почетку једне тешке
сезоне – рекао је Александар
Стевановић, шеф стручног
штаба Динама 1945.
Утакмица између Динама
1945 и Борца из Сакула биће
на програму у суботу, 19. августа, на Градском стадиону, а
почеће у 17 сати.
Популарна панчевачка „дизелка” забележила је фантастичне резултате током при-

премног периода, али они свакако неће уљуљкати стручни
штаб и играче. У ново првенство Железничар улази с
циљем да се надиграва с ривалима и да на најбољи могући
начин презентује себе, али и
град Панчево.
Генералну пробу пред старт
шампионата фудбалери Железничара имали су прошлог
викенда у Београду, на стадиону на Царевој ћуприји, где су с
домаћим БАСК-ом играли
нерешено 1:1. Гол за екипу из
нашег града постигао је Томашевић.
„Дизелка” је наступила у
саставу: Јевтић, Костић, Симоновић, Шобат, Текијашки,
Трипковић, Ковачевић, Стајчић, Вуковић, Ђорђевић и
Агић, а играли су и: Станојковић, Томашевић, Савков,
Малиџан, Целин, Нокић и
Спасковски.
– Свака част момцима на
свему што су урадили током
припремног периода. Изузетно сам задовољан њиховим

односом према тренингу,
понашањем на терену, па и
резултатима у контролним
утакмицама, иако они нису
били у првом плану. Захваљујем и управи клуба, која нам је
обезбедила одличне услове за
обављање припрема, али и
одрадила веома добар посао у
прелазном року. Са оптимизмом улазимо у нову трку за
бодове. Већ у првом колу поделићемо мегдан у Новим Бановцима с домаћим Омладинцем,
другопласираном екипом у
прошлом првенству. Ипак, не
путујемо с белом заставом,
желимо да се надигравамо с
противником и да остваримо
повољан резултат. Момци су
спремни, екипа је на окупу и то
је најважније – истакао је
Ненад Стојчић, тренер фудбалера Железничара.
Попу ларна „дизелка” је
одавно постала миљеник свих
пра вих љубитеља спорта у
нашем граду. Не треба сумњати да ће тај статус и задржати...

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА
Викенд пред нама доноси и почетак нове првенствене трке
за бодове у Првој јужнобанатској лиги.
Југославија у Јабуци дочекује Раднички из Баранде, а
Јединство у Качареву Војводину из Црвене Цркве. У Влајковцу се састају Јединство и ивановачка Стрела, а у Банатском Новом Селу – Слога и Вултурул из Гребенца. Борац у
Старчеву дочекује Војводину из Црепаје, а Долина у Падини Црвену звезду. У Белој Цркви се састају БАК и Дунав, а
у Ковачици Славија и Војводина из Селеуша.
Утакмице почињу у 17 сати.

Најбољи млади џудисти на
планети боравили су од 8. до
13. августа у Чилеу, у граду
Сантјагу, где је одржано
Светско првенство за кадете.
У жестокој конкуренцији,
као чланица репрезентације
наше земље, надметала се и
џудисткиња Динама Андреа
Стојадинов, која је и на том
великом такмичењу показала
да је стручњаци с правом сврставају у ред најперспективнијих спортисткиња у Србији.
Андреа се надметала у
категорији до 48 кг и на крају

С ПРИПРЕМА КАРАТЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА

ПОСЛЕ КОПАОНИКА – ЗЛАТИБОР
Копаоник је од 4. до 14. августа био база у којој су одржане прве олимпијске припреме карате репрезентативаца
наше земље. У изузетно
добрим условима наши најбољи борци жестоко су радили са својим тренерима и
спаринг-партнерима.
Капитен нашег националног тима и најбољи каратиста Србије Слободан Битевић спровео је свој програм
рада предвиђен за овај
циклус припрема с кондиционим тренером Владимиром
Илићем и спаринг-партнером
Дејаном Цвркотом. Након
неколико дана паузе други
циклус припрема наставиће
на Златибору.
После боравка на најпопуларнијој српској планини

ИЛИЈА ОДБРАНИО СВЕТСКУ ТИТУЛУ

Страну припремио

Александар
Живковић

председник Светске федерације, а судио
је међународни ФИДЕ судија, велемајстор Валериј Гуров из Русије.
Тринаестогодишњи Панчевац био је
једини представник Србије, а највећи
конкуренти били су му јуниори из Русије,
Индије и Азербејџана. Од младог Серафимовића очекивао се добар резултат с
обзиром на то да има већ преко четрдесет
објављених радова широм света и да је
непосредно пре конгреса угледни британски часопис „Проблемист” представио
један његов шаховски проблем.
Илија је овог пута премашио сва очекивања и заблистао је пуним сјајем. Иако је
био један од најмлађих учесника, убедљиво је надмашио конкуренцију и
одбранио титулу јуниорског првака света
у шаховској композицији. Радови с којима је наступио заузели су сва три прва
места. Овим изванредним резултатом
млади Серафимовић је још једном оправдао репутацију најперспективнијег младог композитора шаховских проблема на
свету.

следи надметање на турниру
Премијер лиге у Лајпцигу, а
потом и одлазак на нове припреме, и то у Иран. Боба ће

затим наступити на још
неколико међународних турнира, а последњи циклус
припрема у овој години заказан је за децембар.
Јуниори и кадети КК-а
Динамо започели су тренинге
за нову сезону, а првих недељу
дана вежбали су на СЦ-у
„Младост”, под надзором младог тренера Немање Лугића. И
младим каратистима предстоје припреме за Светско првенство, које ће бити спроведене
од 22. до 29. августа на Тари.
Јана Којчић, талентована
каратисткиња Динама, боравила је у Апатину, на припремама перспективних такмичара Војводине, где је
оставила одличан утисак.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

У немачком граду Дрездену од 5. до 12.
августа одржан је шездесети Конгрес светске федерације за проблемски шах. На највећем планетарном скупу шаховских проблемиста одржавају се такмичења у решавању и компоновању шаховских проблема.
Наш млади суграђанин Илија Серафимовић наступио је на јуниорском турниру у
шаховској композицији, и то као бранилац
титуле коју је освојио на прошлогодишњем
конгресу у Београду, у конкуренцији такмичара до осамнаест година. Овог пута
изазов је био још већи, јер су право учешћа
имали јуниори до двадесет година.
Такмичари су имали четрдесет дана за
рад на тему „Помоћни мат у два потеза”,
уз могућност да наступе с највише три
композиције. Покровитељ турнира био је

је заузела пето место. Наша
млада суграђанка је у групној фази такмичења освојила
прво место, а потом је у
полуфиналу изгубила од,
касније ће се испоставити,
освајачице златне медаље,
Мађарице Брижитке Варге.
У борби за бронзано одличје
Андреа је претрпела пораз
од Јапанке Аико Ватанабе.
Иако се из Чилеа вратила
без одличја, Андреа Стојадинов је достојно репрезентовала свој клуб, град и
државу.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кф4)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Пази, снима се!
Шапуће се да пролази међу зградама крију велику тајну. Нису то
обичне, од погледа скривене пречице до улаза у нечији стамбени или пословни простор. То су, наиме, временски портали!
Међутим, само одабрани могу у то да се увере.
Ако уђете у пролаз и одједном се осећате као да сте у средњем веку, па добијете потребу да телесне излучевине оставите
пред нечијим вратима, прошли сте кроз портал!
И стварно сте одабрани – за то да ваша фотка, док то следећи пут будете радили, буде приказана широј јавности.

Несрећа у срећи

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

Има и портала који, уместо да вас врате у прошлост, направе
поремећај у вашем систему вредности, па одједном заборавите
да свеже окречен зид није место где се пишу рођенданске
честитке.
Текси, срећан теби рођендан, а овом што ти је замало честитао, поручи да је срећ(а)... његова што је овог пута збрисао. И
објасни му да више волиш пољско цвеће и ручно осликане
честитке на папиру. Јефтиније су од казни, а много више вреде.

Очајнији, најочајнији...
Истраживања показују да 70% младих жели да напусти Србију,
а да су њихови највећи проблеми незапосленост и лош образовни систем. Не без разлога, све чешће теме предавања здравствених стручњака и психолога јесу анксиозност код омладине и
вршњачко насиље.
Нема тог суперлатива који би дочарао дубину очаја који буде
овакви подаци. Баш је: „уф!” Ма, сто један посто – уф! Портал у
тоталну пропаст.
В. Ђурђевић
Д. Кожан

Поздрав из Херцег Новог.
Милица Чечарић, Миливоја Блазнавца 3/1
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– Купамо се на
Тамишу, сада је уређена
плажа у Опову.
Проводим време са
сестром, а када одемо
на купање, тамо увек
нађемо и неко друштво.

– Лето проводим радно и
парадно. Немам годишњи
одмор и вероватно ћу се
одмарати тек у новембру.
Планирам да одем до
Долова ових дана, а ускоро
ћу посетити и Шабац.

– Лепо проводим лето.
Волим када је напољу
топло. Тренутно идем
у ауто-школу.
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