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НЕМА НАЧИНА ДА ГРАЂАНИ ИЗБЕГНУ ХАРАЧ НА ШАЛТЕРИМА
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ПРОВИЗИЈА НА ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА
ЈЕ ЛЕГАЛНИ НАЧИН ПОТКРАДАЊА
БАЛ НА ВОДИ

Град
Лицитација за
пољопривредно
земљиште
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Здравље
На који начин
„бенседин” штети
» страна 6

Записи

Бранка Марић:
С пиштаљком око света
» страна 11

Село

ОД 27. ДО 29. СЕПТЕМБРА

ИСКУСТВА ПАНЧЕВАЦА СА НОВОУВЕДЕНОМ ПРАКСОМ

Панчево без
воде 36 сати

УПРАВНИЦИ ЗГРАДА: ТЕШКО ЈЕ
С ЊИМА, А ЈОШ ТЕЖЕ БЕЗ ЊИХ

стране 3 и 14

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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

НАШИ СУГРАЂАНИ

страна 7

„Тракторијада”
за памћење
» страна 24

Стреличарство
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Панчевци и даље
у врху
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА, ПРЕДСЕДНИЦA ВЛАДИНЕ РАДНЕ ГРУПЕ

Пише: Јордан Филиповић

ДО ПРИСТУПАЧНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Какав, бре,
„егзит”?!
И док се ми (боље рећи – „медији”) „пегламо” око Косова и разних бојкота, можда је моментално (а и дугорочно) најзначајнија
битка она за улазак у Европску
унију. Макар посматрано из угла
аутора ових редова.
Како би претходна теза била
колико-толико поткрепљена, није згорег завирити у оно што се
догађа у некад најмоћнијој колонијалној сили. У светлу тамошње актуелне кризе након
„Брегзита”, оф корс...
Добро, јесу га Енглези, иако тесно, поштено изгласали. И то махом конзервативни маторци из
руралнијих крајева. Али истина
је да су и тада Лондон, Северна
Ирска и Шкотска били против. А
велико је питање да ли би на неком новом све помињанијем референдуму и остатак Острва био
„за” (излазак), откада је испливало шта су у тој кампањи све лагали Фараж и компанија. И нарочито зато што постаје неумитно
да је Британцима финансијски
губитак загарантован; да им прети можда и озбиљна економска
криза и друге реперкусије као последица разних видова изолација.
С тим у вези, према аутентичној исповести групице извесних,
наизглед у свему просечних Енглеза, која се овде недавно затекла, може се закључити да се
прилично кају због тога што су
(неки од њих) гласали за напуштање Уније. Реч по реч, испоставило се да највише страхују
од било каквог облика изолационизма. Једноставно, ти (млади)
људи просто су навикли да живе
у апсолутној слободи
А то је тековина без које свако
ко је искуси не жели да остане.
Макар му неко упорно „сипао” у
главу нешто супротно. Премда,
тешко је веровати да ико може
да ужива у забранама и мањку
права.
И стварно, овде као да се повремено у етар протура теорија
да нама слобода, а самим тим
ни демократија нису природно
агрегатно стање!? Али ко то може искрено да мисли а да није
доживео тоталну лоботомију?!
И, зато, свако нормалан треба
да тежи нечему што наликује
пројекту Европске уније, кретању без граница и другим вредностима. Без обзира на неке
„труле бриселске дуње” у виду
распојасаних бирократа, тешко
да негде има система који појединцу толико пружа.
Ако то постаје јасно чак и конзервативним Енглезима и све им
је мање до „егзита” (излаза), зашто бисмо ми мудровали. Бар
бисмо имали „шару” за олакшану могућност да одемо однекуд
уколико нам се нешто не свиђа...

Петак, 20. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Панчевка, народна посланица Странке модерне Србије Љупка Михајловска изабрана је на седници Владе Србије 13. септембра за председницу
Радне групе за усаглашавање и унапређење примене мера за стварање
приступачног окружења за особе са
инвалидитетом, која је основана како
би доносила упутства и препоруке министарствима у вези с овом облашћу.
Наша суграђанка одвојила је време
како би поделила своје прве утиске са
читаоцима „Панчевца”.

папиру. Радна група ће се бавити и
утврђивањем неусаглашености одредби различитих прописа и даваће предлоге за измену законског оквира – објашњава народна посланица.

основа за остваривање права, што је
резултирало тиме да запослени родитељ детета са инвалидитетом мора да
одабере да ли ће током одсуства због
неге детета добијати надокнаду по

Љупка Михајловска на челу је тима у
коме су и Тијана Грковић из кабинета председнице Владе, као и представници министарстава рада, здравља,
просвете и грађевинарства, а каже да
је реч о мултисекторском националном питању које захтева системски
приступ. Њихов први задатак је доношење краткорочног плана.
Особе са инвалидитетом желе да
учествују у културном, образовном и
јавном животу, а Љупка Михајловска
каже да постоји потреба да се у вези с
тим анимира целокупна јавност, као
и да ће нови посао за њу бити велики
изазов.
Спречити „шумове” у комуникацији
Питали смо нашу саговорницу шта су
по њој, конкретно, краткорочни, а шта
дугорочни циљеви ове нове радне групе. Казала је најпре да је, према Решењу Владе о формирању, радна група у обавези да на свака три месеца
извештава Владу о томе шта је у том
периоду учињено, па је додала:
– Имамо надлежности да се бавимо унапређењем и усаглашавањем мера за стварање приступачног окружења. Краткорочни циљеви су да се
мапирају приоритети у погледу архитектонске и информационо-комуникационе приступачности како би особе са инвалидитетом могле несметано
да се крећу, примају и шаљу информације. Овде је важно поменути да
особе са инвалидитетом нису хомогена група, односно немају све особе са
инвалидитетом исте препреке унутар
друштвене заједнице. Треба узети у
обзир бројне факторе, као што су пол,
старосно доба, степен образовања, врсту инвалидитета, социокултуролошке околности у којима особе живе,
националну припадност и све друго
што може утицати на положај у ком
се налазе. Ако желимо озбиљно да се
бавимо креирањем инклузивног окружења, немогуће је то урадити у кратком периоду.
Идеја је да се након утврђивања
приоритета крене у израду акционог
плана који би садржао јасне активности које треба спровести у погледу
приступачности превоза, јавних објеката и услуга.
– Тачније, кренуло би се са спровођењем закона који ово регулишу, а који су засад, углавном, мртво слово на

може да доведе људе до мишљења да
ће одређена област бити изостављена”.
Додаје да постоје теме које су јој
ближе због сопствених искустава, будући да се тим питањима бави озбиљно, активистички, не само као особа
са инвалидитетом већ и као неко ко
је прошао много едукација и зна много о људским правима, али да не би
на почетку најављивала нешто за шта
не зна да ли ће на крају бити сагледано као приоритетно.
Интересантно је да је Љупка Михајловска као чланица посланичког
клуба Странке модерне Србије представница опозиције у Народној скупштини Србије. За неке престоничке
листове рекла је да је на понуду пристала јер је целог живота посвећена
управо томе чиме ће се бавити у радном телу, при чему за тај посао неће
добијати никакву новчану накнаду.

Љупка Михајловска:
„Краткорочни циљеви су
да се мапирају приоритети
у погледу архитектонске
и информационо-комуникационе
приступачности”.

Љупка Михајловска
У вези с неусаглашеношћу прописа, намеће се питање који су кључни
проблеми који илуструју недовољно
добру сарадњу између министарстава.
– Примера ради, Министарство грађевине донело је правилник који се
ослања на Закон о планирању и изградњи, а који регулише стандарде
приступачности, а нека министарства
која издвајају средства за реконструкцију објеката чак и не знају да тај правилник постоји, па тако готово ни у
једној болници нема приступачног тоалета за особе које користе колица.
Наравно, овде је пре свега одговоран
извођач радова, али део одговорности
сноси и онај ко то финансира. Настао
је велики проблем када је донет Закон о финансијској подршци породици с децом због „шума” у комуникацији између Министарства здравља и
Министарства за рад. Прецизније, помешала су се два потпуно различита

основу запослења или додатак за негу и помоћ другог лица, иако једно не
би смело да искључује друго – сликовита је Љупка Михајловска.
Она каже да постоји још прилично
примера међусекторске неусаглашености, за шта верује да је производ
незнања, а да је сада ту новоформирана радна група да то испрати и адекватно реагује.
Људска права – национално питање
Влада погрешан став да особе са инвалидитетом треба да користе само услуге социјалне и здравствене заштите.
Оне желе да живе нормално као и остали, да им буду приступачни и образовање, спорт или културни садржаји. Од
области или тема које ће тим на чијем
је она челу обрађивати, Љупка Михајловска засад не би издвајала ништа, јер
ће се, према њеним речима, „увек појавити нешто што није поменула, а то

Одговарајући на питање новинара
нашег листа да ли сматра да је политички коректно да у овом тренутку
када скоро све опозиционе странке
бојкотују рад парламента она води
Владино радно тело, Љупка Михајловска је рекла:
– Странка модерне Србије, чија сам
чланица, не бојкотује рад парламента,
а залаже се и за нормализацију изборних услова, што би довело до учествовања на редовним парламентарним,
покрајинским и локалним изборима.
С друге стране, активно смо учествовали на протестима: била сам једина
жена која је говорила на великом протесту 13. априла и једина особа која је
поменула људска права. Тема људских
права је национално питање и изнад
је сваке страначке политике. Да будем
до краја искрена, већина опозиционих
странака није јасно одређена према
европским вредностима и корпусу
људских права заснованом на документима и механизмима које су донеле Уједињене нације. Нескромно сматрам да се у овом случају права особа
нашла на правом месту, што код нас
често није случај.
Наша суграђанка закључује да је у
прилици да покуша нешто да уради и
да ће бити на том месту све док види
да то има смисла, тј. да се друштво и
држава померају унапред. Срећно!
С. Трајковић

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Лицитације од 23. септембра до 1. октобра

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Идеалан тандем.
У Омољици, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало је сагласност на Одлуку о
расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини за територију града Панчева за
2019. То значи да ће 8.115
хектара земље на лицитацијама у згради Градске
управе, од 23. септембра
до 1. октобра, бити дато у
закуп на период од годину дана до тридесет, а најчешће на десет година, онима чије понуде буду биле највише.
Ради се о катастарским општинама Вој ло ви ца, Стар че во, Ба нат ски
Брестовац, Банатско Ново Село, Долово, Глогоњ, Иваново, Јабука, Кача ре во, Омо љи ца и Пан че во. У

првом кругу постојаће јединице надметања за коришћење без плаћања
накнаде, оне с правом пречег закупа
и без њега, као и оне са смањеним
по вр ши на ма. Из ли ци ти ра но зе мљиште неће бити могуће давати у
подзакуп.

Одређене су и почетне цене закупа пољопривредног земљишта у
државној својини у првом кругу за укупно 580
јавних надметања, које
се, у зависности од класе и локације земље,
крећу од 1.400 до 44.400
динара. Комисија за
спровођење поступка
јавног надметања утврдила је и почетну цену у
првом кругу, која одговара квалитету њива
треће класе, у износу од
36.000 динара. Понуђачи су дужни да
заједно с пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита.
Детаљније информације могуће је
пронаћи на сајту Града Панчева у
одељку „документа” или на телефон
013/308-708.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 20. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ У ПАНЧЕВУ НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИШЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ВЛАСНИЦИМА МЕСЕЧНИХ АТП ВРАЋА ПАРЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Ако имате месечну
АТП-а, а куповали сте
дневне карте других
превозника од 2. до
8. септембра, новац
ће вам бити враћен
Иако је овај месец у Панчеву,
бар када је реч о аутобуском
превозу, неславно почео, ствари су се прошлог понедељка,
9. септембра, ипак довеле у
ред. Аутобуси на свим линијама сада возе по редовном реду
вожње – потврдио је за „Панчевац” Воја Савичић, руководилац сектора саобраћаја у овом
предузећу.
– Од 9. септембра ЈКП „Аутотранспорт Панчево” примењује ред вожње који важи за
време рада школа. У јутарњем
и поподневном вршном оптерећењу у градском саобраћају
аутобуси АТП-а саобраћају на
сваких тридесет минута, а у

осталим деловима дана – на
сваких сат времена. На међумесној линији Панчево–Београд поласци су на сваких петнаест минута у периоду од 5.30
од 19.30, а након тога на сва-

ких пола сата. Од момента када је постигнут договор с возачима, па у наредних неколико
дана, већина возача се вратила
с боловања, тако да је било могуће организовати планиране
редове вожње – истакао је Воја
Савичић.
Путници који су током делимичне обуставе рада овог
предузећа највише оштећени
свакако су они који су, иако
су обезбедили месечне карте
за септембар, морали да купују дневне карте других превозника. Њима је АТП, уз извињење, понудио рефундацију
трошкова.
– До овог тренутка није било званичних захтева путника за рефундирање додатних
трошкова превоза за период
када је АТП примењивао недељни ред вожње. Рефундирање новца се може остварити у службеним просторијама
Аутобуске станице Панчево,

искључиво уколико путник поседује превозну карту другог
пре во зни ка, ко ја мо ра да
садржи пословно име превозника, датум и време када је
превоз обављен, као и месечну карту нашег предузећа –
об ја снио је про це ду ру Во ја
Савичић.
Судбина АТП-а биће донекле позната после 7. октобра,
будући да је у току прикупљање понуда за доделу концесије на период од двадесет пет
година на услугу обављања делатности домаћег линијског
превоза путника на територији гра да и из град њу но ве
аутобуске станице. Рок за доставу понуда је управо 7. октобар, а за исти дан је заказано
и њихово отварање. Директор
АТП-а Бојан Бојанић открио
је прошле недеље за „Панчевац” да правних лица заинтересованих за ово партнерство
има.
Д. Кожан

ВЕСТИ ИЗ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Стигла нова вредна опрема
Панчевачка општа болница од
ове недеље има још два нова
вредна апарата, купљена средствима која је обезбедио Покра јин ски се кре та ри јат за
здравство.
Реч је о новом ендоуролошком сту бу, вред ном тач но
6.490.200 динара, и радном
пулту за ОРЛ одељење, који садржи столице за пацијента и
лекара, микроскоп и камеру за
ендоскопију са софтвером и ау-

диометар. Цена овог пулта је
5.315.000 динара. Уз то, набављени су и нов тимпанометар,
вредан 360.000 динара, и клар
– чеоно светло с LED диодама
и пуњивим батеријама, које кошта 122.600 динара. Све наведене цене изражене су без ПДВа, а део новца за ОРЛ опрему
обезбедила је и сама Општа
болница.
Према речима др Предрага
Вујића, начелника уролошког

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.

Помозимо Петри (3) да победи тешку болест
девојчици је урађен скенер главе и 5. јула дијагностикован
јој је тумор на мозгу. Уследила је хитна операција на Клиници за неурохирургију Клиничког центра Србије.
Хистопатолошка анализа је
утврдила да се ради о веома

реткој врсти малигног тумора
– plexus choroidei cancer, gradus 3. После консултација с
француским лекарима и додатних анализа урађених у Паризу испоставља се да Петра
има ретку мутацију гена која
је довела до стварања тумора.

Ако желите да помогнете Петри, пошаљите 700 на број 3030.
Цена поруке је 200 динара. Новац можете уплатити и на динарски рачун 160-552143-19 или на девизни: 00-5400004246.6, IBAN: RS35160005400004246660 SWIFT/BIC:
DBDBRSBG. Постоји и опција донирања путем линка на порталу budihuman.rs, где је Петра регистрована под бројем 700.

Због тога се Петри не препоручује лечење стандардним
протоколима, већ индивидуалном терапијом без зрачења.
Први део терапије је примила
у Београду на ИОРС.
Петри је потребна новчана
помоћ како би лечење наставила у иностранству и да би се
излечила њена примарна малигна болест са што мањим последицама по њен даљи развој
и одрастање. Новац је неопходан за лечење, рехабилитације, специјалистичке прегледе,
даља испитивања...
Д. К.

НЕСТАШИЦА

ДРУЖЕЊЕ

ЈКП „ХИГИЈЕНА”

ХУМАНИТАРНА ТРКА

Панчевци без воде
36 сати

Јужнобанатски
Мађари у Војловици

Очишћене три
дивље депоније

Победили
Нина и Занди

Због раније планираних радова на замени вентила на
филтер-постројењу, од петка, 27. септембра, у 18 сати,
до недеље, 29. септембра, у
6 ујутру, неће бити воде на
територији града Панчева и
у Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Јабуци, Глогоњу, Качареву, Долову и у МЗ Стари
Тамиш.
ЈКП „Во до вод и ка на лизација” позвало је грађане да правовремено обезбеде одговарајуће количине воде по треб не за
нормално функционисање
домаћинстава.

Смотра мађарских културно-уметничких друштава уприличена је јубиларан, тридесети пут у просторијама војловачког КУД-а „Тамаши Арон”.

За непуних петнаест дана,
захваљујући заједничкој акци ји јав них ко му нал них
предузећа „Зеленило” и „Хигијена”, с градских улица
су нестале три дивље депоније. Прво су очишћена дивља сметлишта у Улици Димитрија Туцовића и са угла
ули ца Ца ра Ла за ра и Др
Светислава Касапиновића,
а у среду из насељу Младост, тачније с локације испред вртића „Петар Пан” на
Миси. Уз ангажовање бројних машина ових двају комуналних предузећа однете су велике количине смећа, замењени контејнери,
насута је земља и засађено
растиње.
„Хигијена” и „Зеленило”
наставиће акцију уклањањем дивљих депонија, постављањем нових канти и
садњом туја и осталог растиња на локацијама које су
биле ђубриште.
ЈКП „Хигијена” Панчево,
иначе, односи смеће са 460
локација у граду и селима
Долову и Старчеву.

Целодневни програм почео је
саветовањем поменутих удружења о резултатима минулих
домаћих и страних конкурса,
као и откривањем спомен-дрвета
у част поменуте манифестације
и педесетогодишњице постојања друштва из Војловице под
садашњим именом.
Након отварања изложбе ручних радова и екуменског богослужења у локалној реформатској цркви одржани су наступи фолклораша из места и гостију из Дебељаче, Иванова,
Скореновца...
Ј. Ф.

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ

одељења, нови ендоуролошки
стуб омогућиће квалитетнији
рад и боље обављање појединих хируршких процедура.
Када је реч о опреми за ОРЛ
одељење, ваља истаћи да је реч
о најсавременијим дијагностичким апаратима, које су и лекари и пацијенти дочекали с посебном радошћу, будући да су
уређаји који су се до сада користили у исте сврхе стари око
тридесет пет година.
Д. К.

НАША СУГРАЂАНКА МОРА НА ЛЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВО
Трогодишња Петра Ђорђевић
из Банатског Новог Села била
је до маја ове године срећно,
радознало и здраво дете. Развијала се нормално, без икаквих проблема са здрављем.
Ништа није наговештавало да
ће се све то променити такорећи у једном трену и да ће ускоро Петра и њена породица почети да бију ону најтежу битку
– битку са опаком болешћу.
Петра је у мају почела да
повраћа сваког дана, стално је
плакала и није се осећала добро. По налогу офталмолога,

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не
само по мишљењу бројних
становника јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Ла зић из Кли нич ког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

Атлетичари Паноније брат и сестра Нина и Занди Штркаљ недавно су учествовали на традиционалној хуманитарној трци
„Уницефа” под називом „Млијечна стаза 2019” у Загребу.
У групи девојчица рођених
2011. године, у трци на 150 метара, Нина Штркаљ је од почетка преузела лидерску позицију, па је без великих проблема прва прошла кроз циљ. Занди Штркаљ је заблистао у конкуренцији дечака рођених 2007.
године у трци на 300 метара.
Он је од почетка био у водећој
групи од око четрдесет такмичара, да би се у последњих двадесетак метара пробио на прво
место и тако зарадио златну
медаљу.
А. Ж.

УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

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

КОНЦЕПТ
Мислим да је генерално срамота да расправљамо о тим
темама 2019. године, односно да постоје дилеме шта јесте, а шта није фашизам и да се морају доносити посебни закони; да се мора расправљати о томе је ли то у уставу или није. Али мислим да је то у ствари врх леденог
бријега који указује на то да политичке елите на овим
просторима не да нису рашчистиле с прошлошћу, него
да немају визије будућности, па се због тога враћају ваљда на једино сигурно тло гдје имају могућност указати на
другу страну као лошију. Да имају нешто за понудити
или такмичити се по питању будућности – у чијој држави су веће плате, ко има мању незапосленост, где су веће
инвестиције – онда би се тиме такмичили. С обзиром на
то да немају, онда им је ваљда једино што остаје то ко је
први почео који рат, ко је већа жртва, ко је већи злочинац итд.
(Историчар Хрвоје Класић, Радио „Слободна Европа”,
12. септембар)
* * *
Наша ситуација је таква да се питамо шта то беше и да
ли уопште беше демократије или шта је то с демократијом. Она није само посустала, она је овде нестала. То би
могла бити једна хипотеза у истраживању.
(Социолог културе професор Ратко Божовић, телевизија Н1, 11. септембар)
* * *

НАЈАВА НОВЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ И УЛАГАЊА

Без присуства
опозиције усвојено
47 тачака дневног
реда за нешто више
од сат времена
Чучковић ће се
у локалној влади
поново бавити
социјалом
* * *
Ствар је у томе да је ово куда иду појединац и држава
двосмерна улица. Једном страном иде појединац, супротном држава. Нема тог садржаја и понуде државе који би појединца учинили срећним у својој земљи и помогли му да креира живот. То не траје годину дана, пет или
седам, већ деценијама и прича се понавља – сви млади
хоће да иду, то је већ зараза. Треба да иду сви! Последица тога ће бити коначан распад ове земље, нико неће
остати и то је то. Држава не води рачуна о својим људима, а неко би морао, и ево резултата. Тако је у Хрватској,
Црној Гори, Босни..., код нас. Ништа се ту фасцинантно
добро не дешава, већ трагично као последица начина
живота од 1991. до 2019. А то је 30 година.
(Кошаркаш Жарко Паспаљ, НИН, 12. септембар)
* * *
Својој ћерки једино што можда могу да пренесем јесте
моја импресија да од 1991. године живимо у ’сталним
транзицијама’. Она деведесетих из социјализма нас је
одвела у ратове, страдања и распад. Петооктобарска је
требало да нас одведе у Европу и демократски свет. Стала је на пола пута, појела саму себе и добар део нас. Ова
садашња ’транзиција’ ми је најмање јасна. Шта она жели? Куда нас она води? Ка демократији и цивилизованом друштву сигурно не. Куда идемо, не верујем да ико
зна… Ја могу само да слутим, а те слутње ме веома плаше.
(Глумац и редитељ Драган Бјелогрлић, „Недељник”,
11. септембар)
* * *

* * *
Проблем је што нам је прошлост непозната, а будућност
позната. Најбољи начин да се људи униште јесте да им се
ускрати разумевање властите прошлости, а то се људима
код нас ради сваки дан. Борити се можемо тако да читамо добре књиге, гледамо добре филмове, слушамо добру
музику, не гледамо дневнике, јер ако гледаш сва три хрватска дневника, можеш завршити на психијатрији.
(Хрватски књижевник и карикатуриста Дамир Каракаш, „Бука”, 16. септембар)
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Састанак одборника владајуће
већине у великој сали Скупштине града 13. септембра није потрајао дуже од сат времена и петнаест минута иако је
пред њима било 47 тачака дневног реда, као и петнаест информативних. Поред двојице
известилаца – градоначелника
и његовог заменика – за говорницу је излазио само још шеф
одборничке групе СНС-а.
Седница је започета променом ресора којим ће се Миленко Чучковић бавити у Градском већу.

Он је рекао да је урађен у складу с препорукама Министарства финансија и додао:
– Ненаменски трансфер нам
је ускраћен 2014. године, па
смо у обавези да буџетски дефицит ускладимо са Законом
о буџетском систему, што значи да треба да га спустимо
испод десет одсто. То смо урадили тако што смо јавни дуг
према банкама, тј. наше обавезе за отплату главнице и камата, што годишње износи око
300 милиона динара, решили
да умањимо за 2020. годину,
па смо за 205 милиона увећали на ше ово го ди шње ра те.
Такође, неке од планираних
инвестиција платићемо јануара 2020. Тиме ћемо се квали фи ко ва ти да нам др жа ва
врати пре пет година умањена средства. Буџет Панчева
са да из но си 5,8 ми ли јар ди
динара.

план, а не измена старог. Други део северне индустријске зоне налази се на Црепајском путу, поред постојећег комплекса ZF-а. Заузима простор површине 28 хектара, а према
плану, инвеститор ће на 22,5
хектара градити објекте које ће
користити за производњу. Сву
инфраструктуру коју је дужан
да обезбеди Град – саобраћајнице, енергетске изворе и комунално опремање – неће бити тешко увезати. На изградњи кружног тока у близини већ
се ради.
Још увек није познато о којој компанији је реч, ни Павлов то није желео да саопшти за говорницом, али се зна,
судећи по изјавама челника и
државе и града, да је у питању фирма из области ауто-индустрије. Градоначелник је само казао да ће улагања бити
већа од оних ZF-а. Додао је

Упражњено место у Већу
Председник Скупштине града
Тигран Киш рекао је да је 2.
септембра оставку на место
чланице Градског већа задужене за рад, запошљавање и социјална питања поднела Сузана Јовановић, те да је потом то
исто учинио и Миленко Чучковић, чији су ресор били стамбе но-ко му нал ни по сло ви и
саобраћај.
Гра до на чел ник Са ша Па влов изашао је пред одборнике и објаснио им да је оставка
Сузане Јовановић била изненадна, а да су у току конкурси
из области социјалне политике и запошљавања, па да су то
разлози због којих није било
довољно времена да се пронађе нова особа која би водила ресор, те да је зато предложено да га преузме Миленко
Чучковић, који је већ био на
том месту у овом сазиву Градског већа, од 2016. до 2018.
Павлов је додао да ће засад
место већника за стамбенокомуналне послове и саобраћај остати упражњено и да ће
то бити решено на следећој
седници Скупштине града.
Представници градске власти потом су усвојили овај предлог убацујући листиће у изборну кутију.
Трећи овогодишњи ребаланс
буџета Града одборницима је
приближио заменик градоначелника Предраг Живковић.

Гласање за новог градског већника
Живковић је казао да је важно и то што је додатних дванаест милиона динара опредељено за предшколско образовање, односно за субвенције за
вртиће, па ће с листе чекања
отпасти око сто педесеторо деце, која ће бити уписана у један приватан вртић.

Друга индустријска зона
О трећој тачки дневног реда
говорио је градоначелник Павлов. Он је поновио оно што је
казао на седници Градског већа о новој северној индустријској зони.
Наиме, тада је усвојен План
детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне 2, који је упућен Скупштини града.
Прецизирано је да је то нови

да је најважније то што се,
према подацима којима располаже, у последње четири године за преко пет хиљада људи смањио број незапослених
на еви ден ци ји На ци о нал не
службе за запошљавање – Филијала Панчево.
После њега пред колегинице и колеге изашао је Жељко
Сушец, шеф одборничке групе СНС-а. Он је рекао да је
председник државе Александар Вучић најавио долазак новог великог инвеститора и да
ће се то сада остварити. Према његовим речима, све ово
говори о успешној политици
Владе Србије и локалне самоуправе, као и да је Северна
индустријско-пословно-производна зона 2 интерес и града
и државе.

С го вор ни це је ис пра ћен
аплаузом напредњака.

Филм-френдли
Већина у Скупштини града одлучила је да прихвати и предлог одлуке о утврђивању да је
Пројекат за изградњу комплекса филмског студија од посебног значаја за град Панчево. Тако, сада постоји основ за умањење обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Како је градоначелник Павлов казао, парцелу код Хиподрома, односно на простору старог бувљака, приватно предузеће „Fire Fly” купило је по тржишној цени од Града Панчева (54
милиона динара) и оно планира да уложи у изградњу студија
и пратећих објеката још око 5,8
милиона евра. Први човек града рекао је да му је драго због
реализације овог пројекта, да се
тиме уважавају потребе многих,
јер ће поменута фирма запослити двадесет две особе и привремено ангажовати око седамдесеторо људи различитих струка, а када се снимају филмови
и серије, очекује се и ангажман
од неколико стотина до две хиљаде статиста.
Павлов је поентирао речима
да ће овим град наставити да
буде препознатљив по филму
и филмској индустрији, те да
је ово пут да се и надаље брендира као филм-френдли.
Иако веома битан, предлог
одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства без
елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева с јавним плаћањем – прошао је без известилаца и образлагача, па је тако и усвојен.
Програми рада и финансијски планови установа културе
за 2020. годину изгласани су
без расправе за неколико минута. Исто тако било је и у случајевима измена програма пословања и планова јавних комуналних предузећа за 2019,
као и одлука њихових надзорних одбора у вези с покрићем
губитака из претходних година.
На крају је образована Комисија за прибављање и отуђење пословног простора у јавној својини Града.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НОВИ НАМЕТ БАНАКА

НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ

УЗИМАЈУ НОВАЦ И КАД ПРИТИСНЕМО ДУГМЕ

Реконструкција
бициклистичких стаза

Од 1. септембра уведена
наплата до сада бесплатне
услуге
Немоћним грађанима
се отима новац на
сваком шалтеру
Најмање 5.000 динара годишње плаћамо то што неко у Пошти преброји
наше паре, а онда потроши неколико
милиграма мастила за оверу печатом
или штампање рачуна који плаћамо.
Да ли то стварно толико кошта!?
Наравно, има наших суграђана,
углавном пензионера, који из ината,
или зато што морају, сваког месеца
одлазе до шалтера панчевачких јавних комуналних предузећа да рачуне
плате тамо и избегну плаћање провизије. Али што уштедиш на мосту, платиш на ћуприји: треба прећи с краја
на крај града, некад по киши и ветру,
па онда још најмање пола сата чекати у реду...
Међутим, немају сви времена, нити могу да изађу с посла у радно време јавних предузећа, јер неки шалтери раде само до 14 сати, па се плаћање „преко интернета” наметнуло као
одлично решење.
Модерна технологија банкарског
система, наиме, омогућила је тзв.
е-банкингом (е-banking) грађанима

да од куће или с радног места, посредством компјутера или мобилног
телефона, обављају новчане трансакције и тако уштеде време, али и плаћање провизије.
Е, сад је и томе је дошао крај...
Многи наши суграђани последњих
дана били су непријатно изненађени
када је на њихову имејл адресу стигао допис у којем банка обавештава
кориснике услуга е-банкинга да је 1.
септембра почела наплата провизије
на електронски плаћене рачуне.
Објашњење за овај потез је просто:
грађани су се навикли (мангупи би
рекли: навукли!) на ову удобност, а
кад су банке приметиле колико их
има, схватиле су да имају неискоришћени рудник злата! Почеле су да
наплаћују ову услугу, а рачуница је
проста: за 100.000 плаћених рачуна
месечно, ако је у просеку провизија
20 динара, банка има чисту зараду –
нит лук јела, нит лук мирисала – од
два милиона динара!
Проблем је у томе што су банке
препоручивале е-бенкинг грађанима као једноставније и повољније
решење јер, забога, „нема провизије”, а сада науштрб клијената убирају профит. Провизије се крећу од
девет до 29 динара. Навлакуша је
успела, јер су се многи улењили и
нису вољни да опет чекају у реду у
загушљивим поштама или јавним
предузећима.

БЕЗ О БРА ЗЛУК
Занимљива је, и безобразна, ствар
с плаћањем рачуна за фиксне телефоне. Струју без провизије
можете да платите
у Електродистрибуцији, воду у „Водоводу”, а рачун
за телефон – каже логика – требало би тако у
Пошти.
Али не!
Рачуне за
фиксне телефоне

испоставља „Телеком”, чији је 80-постотни власник ПТТ Србије, али провизија је обавезна и у поштама и у
пословницима „Телекома”
односно МТС-а.
И још горе. У пословницама МТС-а не можете
да платите ни рачун за
мобилни телефон „Телекома”. Морате у Пошту, где
ће вам узети провизију од
45 динара.
Може им се...

Али није ствар само у лењости: грађани просто више немају могућност
да било где рачуне плате без провизије. Осим, наравно, да сваки рачун
посебно плаћате на шалтеру јавног
предузећа које га је испоставило. За
воду – у „Водоводу”. За одношење
смећа – у „Хигијени”. За струју – у
Електродистрибуцији...
Е, сад, да ствар буде гора, и након
ваћарења, многи Панчевци ће и даље
остати верни е-банкингу, јер је ова
услуга и даље јефтинија од онога што
се нуди на тржишту услуга.
Пошта, тако, наплаћује 45 динара
по рачуну, а када је он већи од 4.500
динара, онда се примењује тарифа
од један одсто. На другој страни, постоје приватници код којих је могуће платити рачуне и код њих се цена креће између 35 и 40 динара по
рачуну.

Кад су банке приметиле
колико грађана користи
електронско плаћање,
схватиле су да имају
неискоришћени рудник
злата па наплаћују ову
услугу.
Било како било, рачуни морају да
се плаћају и ствар је избора и дебљине новчаника. После свега остаје горак укус у устима да смо принуђени
да останемо овце за шишање, наравно неко мање, а неко више.

КАКО СЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМ НЕИЗОЛОВАНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

Зајам за изолацију се исплати?
Енергетски неефикасни
објекти велики трошак
за државу
Уштеда 62 одсто по стану
За сваки киловат потрошене електричне енергије у термоелектрани се
сагори извесна количина угља или гаса и при томе у атмосферу оде дим
који садржи опасне материје. Уклањање тих отрова до сада је плаћала
држава. Од сада, међутим, тај трошак пада на леђа грађана. Од 1. јула
примењује се уредба Владе Републике Србије, тако да је с јулским рачунима почела наплата такозване таксе
за енергетску ефикасност. С формирањем Фонда за енергетску ефикасност, што се очекује крајем године,
Србија би с капиталом од неких десет милиона евра могла интензивније да почне да решава прекомерни
утрошак енергије.
Према тврдњама надлежних у еколошком министарству, стамбене зграде у Србији, које обухватају 27 милиона квадрата и 60 одсто стамбеног
фонда, најмање су енергетски ефикасне, а 300.000 кућа нема термоизолацију и троши четири-пет пута више
енергије него куће у ЕУ. Припремљен
је и трећи акциони план, захваљујући
којем ће се уштедети 58 одсто енергије коју троше домаћинства и станари зграда.

Имамо стратегију и план
Локалне самоуправе изабрале су менаџере за енергетску ефикасност, који имају задатак да у наредном периоду припреме локалне акционе планове за уштеду, а они морају да буду
усаглашени с националним интересима. Међутим, иако у неким гра-

Град Панчево, као и сваке године,
обележава „Европску недељу мобилности”, од 16. до 22. септембра. Ова европска иницијатива подстиче градове на увођење мера одрживог транспорта и позива људе
да промене понашање у саобраћају опредељујући се за алтернативне видове превоза уместо аутомобила. Тема овогодишње кампање
је безбедно пешачење и бициклирање и у том смислу је одабран
слоган „Пешачите с нама”.
У уторак, 17. септембра, на радионици у просторијама Сталне
конференције градова и општина,
представници наше локалне самоуправе представили су план за реконструкцију постојећих и изградњу нових пешачких и бициклистичких стаза. У петак, 20. септембра, биће спроведена акција „На
посао доћи пешице, бициклом или
градским саобраћајем”, у оквиру
које ће Секретаријат за заштиту
животне средине и Агенција за саобраћај Града Панчева нашим суграђанима бициклистима делити
расвету за двоточкаше.
Током ове недеље мобилности
Панчево ће обележити и Светски
дан чишћења, тако што ће у суботу, 21. септембра, прогласити званичан почетак шестог циклуса акције „Сакупи и уштеди – вреди”,
која ће, као и до сада, трајати до
краја школске 2019/2020. године.
Акцију реализују Секретаријат за
заштиту животне средине ГУ града Панчева и ЈКП „Хигијена”. Учествују основне и средње школе из
Панчева и околних насељених места, а школа која прикупи највише
амбалажног отпада традиционално ће бити награђена.

СОЛИДАРНА АКЦИЈА

Књига на дар
Акција грађанске солидарности
„Књига на дар – то је права ствар!”
траје током септембра, с циљем да
се прикупи што већи број књига,
уџбеника, лектире, часописа, прибора и дидактичког материјала за
децу из социјално изопштених средина и забачених сеоских школа.
Ова деца често немају приступ библиотекама и едукативним садржајима који су доступни деци у већим срединама.
Сви који желе да допринесу успеху ове иницијативе могу лично да
донесу књиге у просторије удружења „Фабрика знања” у Змај Јовиној 33 у Панчеву, сваке среде у
септембру, од 19 до 21 сат.

ДИВИДЕНДА НИС-а

Паре акционарима
легле на рачун

довима и општинама има добре воље
да се ствари помере с мртве тачке, један од разлога што енергетској санацији стамбеног фонда није посвећена пажња протеклих година јесте чињеница да држава још увек није регулисала правни основ за улагања јавних средстава у приватни стамбени
фонд. Наиме, стамбене зграде су сада у власништву станара и Закон о
становању и одржавању зграда из 2016.
године не предвиђа могућност да станари конкуришу за субвенције републичких и покрајинских министарстава.
Да смо као нација скупи за одржавање, најбоље показује податак да је
просечна ефикасност термоелектране
око 40 одсто, јер се енергија расипа у
транспорту и у потрошњи. Развијени
свет нам то замера и нуди помоћ. Поента није само у томе да се редукује
потрошња, него и да се смање трошкови производње, преноса и загађења животне средине. Свака земља мора на основу Директиве ЕУ сама да

донесе планове за повећање енергетске ефикасности, изабере подстицаје
и реализује пројекте који ће смањити
потрошњу енергије, тако да је за њих
потпуно неприхватљив податак да 70
одсто српских стамбених јединица нема никакву изолацију. ЕУ је за Србију
кроз ИПА фондове предвидела годишњу донацију од око 200 милиона евра
и за унапређење енергетске ефикасности држава може да рачуна на око 30
милиона евра годишње.

Ко ће то да плати?
Идеја је да се грађанима, када Фонд
за енергетску ефикасност почне да
ради и када држава промени Закон о
становању и одржавању зграда, омогуће субвенције из европских донација и обезбеде банкарске гаранције
станарима како би добили повољне
кредите за санацију објеката. У Шапцу је половина зграда прикључена
на систем даљинског грејања и изолована, што је резултат који је превазишао чак и европски стандард.

Стога је Европска банка за обнову и
развој (ЕБРД) одобрила кредит од
2,5 милиона евра и тако је Шапчанима омогућено да у дванаест годишњих рата врате зајам утрошен на
постављање изолације, PVC столарије итд.
Оно што представља велики проблем јесте формула за улагање јавног новца у приватне зграде. У Хрватској је то решено тако што држава
финансира пројекте енергетске ефикасности у зградарству – како својим
новцем, тако и оним из ИПА фондова ЕУ. У последње две године у хрватске стамбене зграде уложено је
преко 400 милиона евра, а рате кредита се враћају од новца који се прикупи уплатом станара за одржавање
зграда. На овај начин станар, у просе ку, на кон са на ци је свог објек та
уштеди 62 одсто енергије. Наравно,
неопходно је и едуковати грађане јер
није довољно изоловати зграду, а зими отворити прозор, па расипати топлоту у околину.

НИС од уторка, 17. септембра, исплаћује дивиденду акционарима у
укупном износу од 6.517.524.188
динара, што је 25 одсто нето добити Друштва из 2018. године. Право на исплату дивиденде имају сви
акционари који су били уписани у
Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као
власници акција.
Да подсетимо, компанија „Гаспром њефт” власник је 56,15 одсто акцијског капитала НИС-а, док
29,87 одсто акција поседује Република Србија – остатак припада
грађанима, запосленима, бившим
запосленима и другим мањинским
акционарима.
Исплата мањинским акционарима обавља се преко Централног регистра хартија од вредности, на рачуне које користе за трговање акцијама или на оне које
су доставили приликом пријављивања за бесплатне акције. Грађанима Србије који поседују акције
НИС-а биће исплаћено 33,97 динара по акцији.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ

(ЗЛО)УПОТРЕБА БЕНЗОДИАЗЕПИНА У НАШОЈ ЗЕМЉИ

Х РАНА З А Д У Ш У

ПУТ ДО ПАКЛА ПОПЛОЧАН ЈЕ
ЛЕКОВИМА ЗА СМИРЕЊЕ

Друга страна
баш због тога.
Други људи и разне ситуације одлична су слика за
„другу страну”, иза које ћемо се сакрити пропуштајући све прилике које нам живот нуди у тежњи да нас извуче из калупа једноличности. Међутим, постоји и „друга страна” иза огледала које
нам баца одраз (не)задовољства када посматрамо себе.
Иза дебелих наслага морања, „такотребања” и прилагођавања постоји друга страПише: Марија Достић,
на нашег сопственог ЈА, копсихолог
ја представља сврху нашег
Драги моји, свако од нас је хо да ња у овом вре ме ну и
био у прилици да окриви не- простору. Иза свих отпора
ку „другу страну” за лични које смо изградили одбијанеуспех, промашај, незадо- јући промене и прилике да
вољство, немаштину, неред... их начинимо постоји нешто
То што зовемо „друга стра- што стрпљиво чека да буде
на” пред ста вља са вр ше ног примећено. Та права страна
кривца за сва одлагања, пре- нашег бића, скривана свим
немагања, неодлучности и из- што смо (на)учили и прихва ти ли као
бегавања. Идеједино исправална креација
но,
јед ном
која без протипримећена,
вљења прихвапро би ја све
та сваки наш
изговор за не- Овде смо са сврхом барикаде и изговоре снагом
по ме ра ње из
да направимо од
је дин стве но замрзнутих састи и таленати свакоднев- свог живота нешто
та. Ов де смо
не
ру ти не. вредно помињања
са сврхом да
„Друга страна”
и
када
нас
више
направимо од
има неогранисвог жи во та
чени простор не буде.
нешто вредно
за складиштепо ми ња ња и
ње свих снова
које смо оставили за неко бо- када нас више не буде.
Увек можемо да тражимо
ље сутра, за смеле планове и
намере да мењамо себе и соп- „другу страну” изван наших
ствени поглед на свој живот личних граница, јер смо таи људе у њему. „Друга стра- ко навикли, лакше је, ствана” постоји и да би нам чува- рамо илузију успеха који се
ла осећај кривице и гриже огледа у утапању у просечсавести за све оно што смо ност, понављању и свеприсеби ускратили радећи и за- сутном жалу за протраћеним
лажући се за друге људе и временом. Када скупимо храброст да про на ђе мо дру гу
њихове снове.
С временом смо изгради- страну у сопственом бићу, она
ли савршени механизам који полако постаје права страна,
по аутоматизму проналази време успорава и сваки тре„другу страну”, која нам даје нутак постаје драгоцен, јер је
тренутни осећај олакшања и испуњен љубављу према сеспремна је да прихвати одго- би, животу и другима.
Бирати праву или другу
ворност за све што нисмо урадили или рекли, или јесмо, страну – одлука је, као и увек,
па нас изједа осећај кривице на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Баците увеличавајуће
огледало!

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Употреба увеличавајућег огледала донела je више лошег него доброг. Огледајући своје лице у њему, стичете погрешан
утисак о реалном и нормалном физиолошком стању коже. Тада вам смета свака минијатурна промена, која се иначе голим оком не види. Долазите у искушење да истискате,
чачкате и гулите кожу и тиме
правите дуготрајне проблеме,
које не бисте ни имали да нисте „чепркали” по лицу.
Обрве су посебно у опасности пред овим увеличавају-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ћим огледалом. Сигурно ћете их претерано истањити покушавајући да уклоните „још
само једну длачицу”. Сређивање обрва препустите професионалцима или их сами
уредите помоћу пинцете и
обичног огледала. Ако користите наочаре за близину, ипак
је боље и сигурније да одете
до салона, јер нећете моћи
успешно то сами да изведете,
сметаће вам рам наочара.
То што видите у увеличавајућем огледалу, није реално и голим оком видљиво,
тако да не треба да вас узнемирава. Те ситне неправилности видите само кроз такво огледало, само ви и нико други. А дирањем лица
само ћете увећати проблем
и учинити га уочљивим за
околину.
Уколико сте ипак направили дармар по лицу, преостаје
вам једино да одете код професионалца да вам поправи
„ручни рад”. Ускоро ће јесен,
па могу да се раде делотворни третмани воћним киселинама, као и најновији третман напредног пилинга PRX,
који чини чуда за кожу, а притом не долази ни до перутања. Стручни савет би свакако
гласио: склоните увеличавајуће огледало из видокруга и
негу лица препустите искусном козметичару.

Петак, 20. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

У Србији се годишње
прода 5,3 милиона
таблетица које
„смирују живце”
Међу конзументима
чак и студенти
– Шест година сам готово свакодневно користила „бромазепам” на своју руку. Имала сам
проблема с кичмом и често сам
била укочена. По препоруци лекара, у случају тегоба попила
бих лек против болова и „бромазепам” ради опуштања нерава. Тако је све почело... Радила
сам веома стресан посао и схватила сам како ми ове таблетице
заправо помажу да лакше прегурам дан. Одједном више нисам узимала лекове кад се укочим, већ „превентивно” сваког
јутра у жељи да предупредим
нервозу. У следећем „тренутку”
јутарња таблета од једног и по
милиграма постала је три дневно по три милиграма, а ја сам
се довијала на разне начине како да дођем до лекова. Понекад
бих их добила на рецепт, али
признајем да сам успевала да
их купим и „преко везе” у апотеци. Развила сам толику зависност да ми ни појачана доза
ускоро више није помагала. Једини резултат је био тај да сам
већи део тог периода свог живота преспавала – овако започиње причу једна наша суграђанка на прагу четврте деценије, чије име из разумљивих разлога нећемо објавити.

Као бомбонице
Она је само једна од небројено
много особа у Србији које лекове за смирење користе као да су
најобичније дечје бомбонице.

Др Мирослав Тепшић:
„Претпоставља се
да сваки други
корисник узима
бензодиазепине
на своју руку”.
Статистике кажу да се у Србији годишње на рецепт изда
скоро 5,3 милиона ових медикамената, а колико их се још
прода без рецепта, није познато. Агенцијa за лекове и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” изнели
су недавно податке на основу
којих се може закључити да више од 20% одрасле популације
у Србији користи или је у претходних годину дана користило
неки од ових лекова за смирење. Оно што је заиста поражавајуће, јесте да је истраживање
спроведено међу студентима
показало да 15-16% испитаника из ове групе такође већ користи лекове за смирење!

Кад живци попусте
Темпо живота и свеукупне прилике у нашој држави плодно су
тле за развој анксиозности, депресије и бројних других мање
или више озбиљних психичких
поремећаја. За сеансе код психијатара и психолога нема се
времена, пара или храбрости,
а у нашој средини то је и даље
табу, па постоји и велика шанса да вас окружење прогласи
лудим ако идете неком од ових
лекара. И зато се углавном прибегава најдоступнијим решењима. Неко се лати алкохола,
неко цигарета, а неко сматра
да ће проблеми бити мање тешки уз помоћ покојег „срећка”,

Сваки „срећко” ће вам само донети нове проблеме
како се најчешће тепа лековима за смирење. Не зна се, наравно, ко више греши.
– Када сам први пут набавила ку ти ју „бро ма зе па ма” од
шест милиграма и када ми се
после прве таблете јако слошило, било је време за озбиљан разговор са самом собом.
Напокон сам се суочила с реалношћу и мало је рећи да сам
била престрављена. Нисам успевала да побегнем од помисли
на то колико сам вишегодишњом конзумацијом лекова разорила свој организам. Било
ми је познато да је „скидање” с
таквих лекова дуготрајно и постепено, али ја нисам желела
да губим време. Одлучила сам
да прекинем одмах. Наредних
неколико дана, а посебно ноћи, били су равни паклу. Сећам се како по целу ноћ нисам
могла да заспим, обливао ме
је хладан зној, тресла сам се,
гушила, имала сам нападе панике и јаке главобоље. Мислила сам да ћу умрети! Но нисам
поклекла. Понављала сам себи
да морам издржати, да не смем
више никада узети ниједну таблету управо да не бих морала
поново да пролазим кроз такву агонију. Издржала сам, иако никад ником не бих препоручила ни да пође тим путем,
а камоли да се на овај начин
ослободи те ужасне зависности. Не желим ни да мислим
каквом сам се ризику изложила – каже ова млада жена.
Она тврди да већ три године
није узела лекове за смирење,
а након свог лошег искуства и
страха да је уништила организам „хемијом” сада избегава
све врсте медикамената.

Играчка плачка
Лекови за смирење који се на
овим просторима најчешће користе, као што су „бромазепам”
и „бенседин”, спадају у групу
такозваних бензодиазепина. Више о овој врсти лекова и могућим последицама њиховог коришћења рекао нам је др Мирослав Тепшић, лекар у панчевачкој Хитној помоћи.
– Бензодиазепини су веома
важна група лекова, који се користе за олакшање напетости,
бола, несанице, фобија, епилепсије и неких других психијатријских стања. Најчешће коришћени бензодиазепини код
нас су „дијазепам” („бенседин”),
„бромазепам”, „лоразепам”, „алпразолам” („ксалол”), „празепам”
(„деметрин”) и „клоразепат-калијум” („транекс”). Нажалост,
због превелике употребе бензодиазепина данас, све је више
злоупотребе ових супстанци, будући да се оне често користе
без медицинских индикација и
без консултације с лекаром.
Претпоставка је да сваки други
корисник узима бензодиазепине на своју руку. Такође, чињеница да се бензодиазепини користе заједно са алкохолом,

марихуаном и неким другим
супстанцама, у великој мери повећавају опасност од предозирања и могућег смртног исхода
– упозорава доктор Тепшић.

Широка примена
Он додаје и то да се депресивно дејство бензодиазепина на
мождане функције користи за
четири основне намене: седацију, ублажавање тескобе, релаксацију мишића и ослобађање грчева. Управо отуда широка примена ове групе лекова у
медицини.

ство слаби, па су потребне веће
дозе да би се постигао исти ефекат – каже Тепшић.
Управо на описани начин настаје зависност од бензодиазепина, која може бити психичка и физичка.
– Психичка зависност се манифестује жудњом за леком и
опседнутошћу његовим редовним узимањем. Физичка зависност ствара апстиненцијалну
кризу, која се одликује појачаном раздражљивошћу, напетошћу, паником, повраћањем, гла во бо љом, тр ње њем,

ОПАСНИ КОКТЕЛИ
Тепшић објашњава да злоупотреба бензодиазепина настаје
због њихових својстава да умањују анксиозност, уклањају
инхибиције и стварају еуфорију, поготово ако се користе са
алкохолом и другим психоактивним супстанцама.
– Предозирање бензодиазепинима најчешће узрокује дуготрајно спавање. Међутим, уз присуство алкохола или других депресора централног нервног система може доћи до
престанка дисања и срчане радње, што доводи до смртног
исхода – истиче Тепшић.
– Поред психијатријске примене у лечењу разних неуроза,
фобија и несанице, бензодиазепини се користе и у анестезији,
кардиологији и неурологији. Најчешће су бензодиазепини индиковани за краћу употребу –
до побољшања стања пацијента. Проблем настаје када се њихова употреба наставља и после
престанка терапије. С продуженим узимањем лека његово деј-

осећањем врелине, губитком
апетита… Важни разлози против продужене употребе бензодиазепина леже и у чињеници да они утичу на погоршање меморије, пажње и психомоторних функција, које су
важне, на пример, у саобраћају. Код старије популације могу да изазову падове, поготово
ноћу при устајању – каже овај
лекар.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Чудотворни
сок од цвекле
Поред изузетног богатства беланчевинама, мастима, угљеним хидратима и антоцијанима, цвекла садржи
готово све минералне састојке: калцијум, калијум, натријум, фосфор,
магнезијум, гвожђе, флуор, манган,
бакар, јод, сумпор, литијум, стронцијум, бром... Значајно је и присуство витамина Б1, Б2, Ц, као и витамина Б12.
Цвекла обнавља црвена крвна зрнца,
прочишћава крв, поспешује рад желуца,
црева и жучи и делује антиканцерозно. Изузетни су њени здравствени ефекти у случајевима деминерализације костију и зуба. Присуство јода чини је
драгоценом у борби против артериосклерозе и успоравања процеса
старења. Основ вишеструке лековитости ове биљке чине ипак бетанин и бетаин, јер подстичу размену материја, регулишу крвни притисак, смањују холестерол, одржавају крвне судове и подстичу рад
јетре. Цвекла се користи и као помоћно средство у лечењу грипа у
почетном стадијуму, а повољно утиче на живце и рад мозга.
За све врсте лечења користи се свеже цеђени сок. Из једног килограма цвекле може се добити 700–750 грама сока. Имајте у виду
да кувањем цвекла губи своју лековитост, па је најбоље пити сок од
пресне цвекле. Припремите га тако што ћете цвеклу танко ољуштити, ситно нарендати и прелити соком од лимуна и медом. Кад мало
одстоји, истисните сок и пијте га у гутљајима целог дана. Код тежих
обољења попијте дневно од пола до једног литра сока. Кад осетите
побољшање, смањите унос на четвртину литра.
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КАКО ТЕЧЕ ПРИМЕНА ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ У ПАНЧЕВУ

КАД ЗГРАДА ПОСТАНЕ (ПРОПАЛО) ПРЕДУЗЕЋЕ
Иако је примена Закона о становању и одржавању зграда, који нам је као највеће новине
донео – управнике зграда и додатне трошкове, почела још
2017. године, многи грађани ни
дан-данас не знају са сигурношћу који је делокруг посла професионалних управника, односно комшија управника, нити
куда одлази новац који сваког
месеца издвајају за своје зграде. Необавештеност станара,
али и недостатак новца да би
се реализовало све оно што нови закон амбициозно предвиђа
оставили су много простора за
свеопште незадовољство.
Као што је познато, Закон о
становању и одржавању зграда
оставио је станарима рок да до
12. децембра 2017. упишу своје зграде у Регистар стамбених
заједница. Тиме су зграде постале својеврсна предузећа, добиле свој ПИБ и текући рачун,
као и управника, који би заправо био еквивалент директору фирме.
Он се бира или из редова станара (тада му је назив само
управник или комшија управник) и он своје услуге не наплаћује, већ волонтира, или из редова професионалних управника с лиценцом, чији се рад плаћа.

Емина Цветковић
– Иако је законски рок давно истекао, по мојој слободној
процени, око 20% зграда у Панчеву још увек није регистровано. У 40% зграда су станари
изабрали професионалне управнике, а у преосталих 40% тим
пословима се баве управници
комшије. Зграде које још увек
нису регистроване добиле су
решења о принудној управи.
Очекујем да ће до краја године све зграде на територији
Панчева бити регистроване –
каже Емина Цветковић, један
од осамнаест професионалних
управника из Панчева.

Управниче, прође серија
Већ са избором управника кренуло је траљаво. Мало који дотадашњи председник скупштине станара би се латио новог
посла гратис; поједини су га се
и прихватили, али су на кварно почели да свој рад наплаћују, а у оном трећем случају
кренуле су препирке комшија
око из бо ра про фе си о нал ног
управника.
Кад је одабир коначно начињен, уследио је нови проблем,
који траје и данас: испоставило

УДРУ ЖЕ НИ У
АСОЦИ ЈА ЦИ ЈУ
У Панчеву тренутно има
осамнаест професионалних
управника, али нису сви
активни. У новембру прошле године основан је и
панчевачки огранак Асоцијације
професионалних
управника.
Председница огранка је
Јелена Миловановић, а у
асоцијацију се учланило једанаест управника. Они се
међусобно помажу, размењују искуства, замењују
једни друге у случају болести или одмора и слично.

се, наиме, да многи станари заправо не знају шта је посао
управника. Већина мисли да је
управник домар, мајстор, шалтер за информације, комунални милиционар и служба за изгубљено-нађено – све то у једном човеку. Закон каже да није
тако. Укратко, управник води
бригу о финансијама и администрацији, бави се логистиком,
организује поправке и слично.
Када се испостави да се овлашћења професионалних управника не подударају са жељама
станара, уследе злуради коментари, међу којима је најчешћи онај
да су управници постављени да
бисмо их плаћали да – не раде.
Но да ли је (увек) баш тако?

Асоцијација
управника апелује на
локалну самоуправу
да финансијски
помогне станарима
да реше проблем
дотрајалих фасада
и кровова.
Грађани немају новца за нове кровове и фасаде
– У Панчеву услуге професионалних управника коштају
300 динара. Наши суграђани
често не разумеју да то није
чист приход управнику, већ ми
од тога плаћамо порезе и доприносе, осигурање, канцеларијски материјал, програмера,
локал, телефоне, додатне едукације, гориво, раднике, разношење рачуна итд. Оно што
остане је управникова „плата”.
А колика је она, довољно говори податак да већина нас ради
још неки посао упоредо с овим,
где радног времена заправо нема, јер смо сви дежурни 24 сата. Наравно, дежурства се односе само на хитне случајеве,
што многи грађани не поштују. Дешавало се да нас поједини станари зову зато што им,
на пример, не ради кабловска,
па не могу да гледају серију
или очекују да решимо неки
квар у њиховом стану не схватајући да смо ми задужени само за поправке у заједничким
просторијама у згради – објашњава Емина Цветковић.

Чувајте се превараната
Већ нејасну слику о управницима зграда додатно замућује
чињеница да нам нико није објаснио разлику између професионалних управника и управника комшија.

• Kо може бити професионални управник?
Свако ко добије лиценцу на- професионални управник, мокон што положи стручни ис- рате отворити своју фирму
пит. Додатни услови су по- или се морате запослити у
тврда о неосуђиваности и ми- фирми другог професионалнимум четврти степен обра- ног управника.
зовања. Да бисте радили као

• Kада професионални управник стамбеној заједници подноси извештај о свом раду?
Нај ма ње два пут го ди шње, извештај се подноси најкаако није другачије уговоре- сније у року од тридесет дано. У случају прекида угово- на од дана престанка важера о сарадњи са управником, ња уговора.

• Kако се наплаћује накнада
Власник стана новац за управљање и/или одржавање уплаћује искључиво на текући ра-

• Kоме професионални управник одговара?
За пропусте у раду управник стана уколико његовом криодговара стамбеној заједни- вицом претрпи штету на своци, као и сваком власнику јој имовини.

• Kоје послове обавља професионални управник?
– Прима пријаве кварова у за- – обавештава надлежне о проједничким деловима зграблему и евидентира сваку
де или других проблема (непријаву;
поштовање кућног реда, бу- – обезбеђује извршење радова
ка...) радним данима од 8
на хитним интервенцијама;
до 16 сати, а када је реч о – на захтев стамбене заједнихитним случајевима (ако се
це доставља три понуде за
заглавите у лифту или у слуодржавање заједничких дечају пожара и поплаве у
лова зграде и земљишта –
згради) доступан је 24 сата
онда када је реч о већим
7 дана у недељи;
инвестицијама.
• Kо одговара за штету уколико до ње дође због пропуста
у раду професионалног управника?
За штету одговара професио- налне одговорности и стамнални управник. Управници бена заједница се обештећује
су осигурани од професио- из тих средстава.
би станари уштедели и да не
би плаћали рад управника, већ
само редовне трошкове.

Комшија управник
по закону нема
право да наплаћује
своје услуге.
– Док није постао управник,
комшији смо плаћали 200 динара месечно за чишћење степеништа. Сад је дигао цену на
800 динара. Новац му дајемо у
кешу. Није нам објаснио куда
те паре одлазе, споменуо је да
их наводно уплаћује на неки
рачун. Ништа друго се у згради није променило. Пре неколико месеци неко је разбио стакло на улазним вратима и чак
ни то није замењено. Код другара у згради управник је такође комшија, али он ништа
не наплаћује – каже један наш
суграђанин са Стрелишта.
Оба ве зе про фе си о нал ног
управника и управника комшије су исте, појашњава Емина Цветковић, осим што је комшија управник „измишљен” да

за управљање зградом?
чун зграде, најкасније до последњег дана у месецу за текући месец.

рачун на који станари лично
уплаћују новац за текуће и инвестиционо улагање. Давање
новца управнику или спремачици на руке законом је забрањено – наглашава Емина
Цветковић.

Спецификација трошкова

Драгана Куцора
– Комшија управник по закону не сме да наплаћује своје услуге, јер он не плаћа порезе и доприносе. Он то изузетно може чинити ако је ангажован по уговору о делу, али
то је неисплатива варијанта,
јер стамбена заједница мора
да му уплаћује порезе и доприносе. Знамо за случајеве
да комшија управник наплаћује исту цену као и професионални управник, па чак и више од тога, чиме долазимо до
проблема нелојалне конкуренције. Без обзира на то ко је
управник, свака стамбена заједница мора да има отворен

Иако је цена професионалних
управника прихватљива, то није једини месечни трошак који
је станарима донео овај закон.
– Станари на скупштини доносе и одлуку о суми коју ће
месечно издвајати за текуће и
инвестиционо одржавање. Сума не сме бити нижа од оне
предвиђене одлуком локалне
самоуправе. За текуће одржавање то је 300,54 динара по
стану, док се за инвестиционо
улагање цена одређује по квадрату. Када се све сабере, испада да месечни трошак износи 600 до 1.500 динара по стану – објашњава Јелена Милосављевић, такође професионални управник у нашем граду.

Друга страна медаље
О проблемима на које професионални управници свакодневно наилазе нешто више нам је
рекла Драгана Куцора, која се,
као и остале две наше саговор-

• Да ли може да се промени
Уговор између станара и професионалног управника закључује се у писаној форми
на одређено или неодређено
време. Уговор на неодређено време може отказати свака стра на, при че му је
станарима потребна двотре• Може ли управник да вам
уђе у стан?
Управнику није дозвољено
да уђе у стан осим ако га
власник не пусти унутра. То
мо гу са мо по ли циј ски
службеници.
нице, тим послом бави непуне
две године.
– Мени се чак догодило да
будем физички нападнута у једној згради, па тако сад већ имамо покренуте тужбе за физички напад, клевету и слично. Ниједан наш радни дан не прође
без притисака и стреса. И даље
је људима највећи проблем новац. Сума коју тренутно плаћају им је већ превише, иако је
она недовољна за неке озбиљније инвестиционе радове које
закон предвиђа. Старе зграде
су у јако лошем стању: крово-

Давање новца
управнику или
спремачици на руке
је законом
забрањено.
ви, фасаде и олуци морају се
поправљати и мењати. То су велике инвестиције, а станари за
то немају новца. Срећни смо
што смо у око 50% зграда успели да обезбедимо противпожарне апарате и што смо заме-

професионални управник?
ћинска већина. Отказни рок
је најмање месец дана, а не
може би ти ду жи од три
месеца.
У случају теже повреде закона, Привредна комора Србије
може професионалном управнику да одузме лиценцу.
• Kолике су цене управника?
У Панчеву су професионални управници зграда постигли договор да свима цена
буде иста. Она износи 300
динара по стану.

Јелена Милосављевић
нили неколико улазних врата.
У свим осталим случајевима
радови су немогући због недостатка новца, поготово у зградама где већину станара чине
пензионери. Стога у име наше
асоцијације апелујемо на локалну самоуправу да предвиди
средства у буџету барем за делимичну помоћ стамбеним заједницама за фасаде и кровове. Такође, власнике станова
молимо за стрпљење, јер не може нешто што се није годинама одржавало да се реновира
за годину-две с фондом од 300
до 500 динара. Управник не може све сам. Потребни су нам
сарадња и тимски рад... – поручила је Драгана Куцора.
Драгана Кожан
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КАДА СУ ЧИСТИ ДИМЊАЦИ, ЗИМЕ СУ ТОПЛИЈЕ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Како уложити рекламацију
на рачун за струју
Наша суграђанка која је желела да
остане анонимна пожалила се да јој
уплата рачуна за струју за један месец није прокњижена, иако је своје
обавезе уредно и благовремено измирила. Проблем наше суграђанке
је у томе што не може лично да оде
до панчевачке филијале „Електровој во ди не” ка ко би ре кла ми ра ла
спорни рачун, зато што је у радно
време те службе, од 7 до 14 сати, и
она на послу. Њено питање гласи
постоји ли неки други начин да се
уложи рекламација, будући да на
сајту „Електровојводине” нема података о томе.
У Електродистрибуцији
кажу да се рекламације на
услу гу ис по руке и снабдева ња елек тричном
енергијом могу под не ти
усме ним пу тем – на шалте ру „Елек -

тровојводине”, у Улици Милоша Обреновића 6, као и писмено – предајом
жалбе лицу овлашћеном за пријем
рекламација у шалтер-сали огранка
или поштом на адресу Електродистрибуције Панчево (М. Обреновића
6). Рекламација се може изјавити и
путем телефона 0800/220-021 (позив је бесплатан), као и електронски
на адресу EDPAdir@pa.ev.rs или путем корисничког сервиса „Електровојводине” на порталу www.elektrovojvodina.rs/sl/korisnickiservis.
Без обзира на то који од ових начина одаберу, купцима се издаје потврда о пријему
рекламације,
а рок за решење ре кла ма ције, уколико
нису решене
од мах, је сте
петнаест дана.
Купац се о исхо ду оба ве шта ва пу тем
обич не или
елек трон ске
поште.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Несавесни возачи (и даље)
не хају за децу!
У прошлом броју нашег листа писали смо о нимало новом и ништа мање нормалном феномену да поједини возачи у Панчеву, упркос забрани, возе аутомобиле делом Змај Јовине улице, између Карађорђеве и
Градског парка.
Реч је, наравно, о пешачкој зони
којом возила могу проћи само уз посебну дозволу. У њој се налазе Основна школа „Јован Јовановић Змај” и
просторије Комуналне милиције. Ни
саобраћајни прописи, ни мала деца
која истрчавају из школске зграде, ни
чињеница да је управо Комунална милиција надлежна да кажњава за вожњу овом улицом и паркирање у њој
– ништа од набројаног није довољан

мотив појединцима да не крену путем којим се не иде.
Комуналци су прошле недеље ко зна
који пут апеловали на родитеље да не
довозе децу све до улаза у школу, а
подсетили су и на то да је казна за
паркирање у овој улици 10.000 динара (односно 5.000 ако се плати у року
од осам дана). Ми смо најавили да ће,
поред комуналних полицајаца, и наш
репортер у Змај Јовиној и ове недеље
чекати несавесне возаче. Резултат видите на једној од многих фотографија
које смо снимили претходних дана.
Очито ни казне ни опомене нису уродиле плодом. Да ли заиста треба да се
догоди трагедија да би возачи престали да праве овакве прекршаје?!

Петак, 20. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЕКОЛОЗИ КОЈИ ДОНОСЕ СРЕЋУ
Ако оџачара позовете
двапут годишње,
учинићете добру ствар
и за себе и за цео град
Долазак јесени право је време да се
посветимо размишљању о томе како
ћемо се ове зиме грејати. Уколико користите шпорет или пећ, немојте заборавити да проверите у каквом вам
је стању димњак.
Искусни димничари кажу да је препоручљиво чистити димњак два пута
током године. Обавезно темељно чишћење димних канала врши се најпре на крају грејне сезоне, односно
током лета. Тада се извлачи сва гареж с најниже тачке оџака (вратанца
димњака) и тиме се грејно тело припрема за следећу зиму. Током саме
средине грејне сезоне димничари се
поново лате посла ради спречавања
загађености атмосфере.

Пазите на чађ
– Догађа се да су индивидуални котлови углавном предимензионирани.
То је најчешће случај у кућама на
спрат, које се не греју целе. Тиме се
пригушује довод кисеоника, па сагоревање није потпуно. Велика количина чађи у том случају излази из димњака и пада на пролазнике или се зауставља ниско при земљи. Већа загађеност ваздуха код великог броја људи изазива тегобе везане за дисајне
органе. Зато би димњак требало чистити усред зимског периода како би
се та загађеност због исијавање честица, несагорелог пепела и свега
осталог смањила – рекла је Гордана
Инић, менаџер пословне јединице
„Еко дима” у Панчеву.
С првим падом температуре с великог броја димњака у нашем граду
завијоре се „перјанице”, па ваздух врло брзо постане чађавији но што би

требало. Ако томе додамо чињеницу
да живимо у еколошки угроженој средини, најмање што можемо да учинимо и за свој дом и за своју околину
јесте да на време ангажујемо димничара.

Не чекајте последњи час
У „Еко диму” сазнали смо да највећи
број грађана позива оџачара у помоћ
прекасно – тек када се димњак потпуно зачепи. То само ствара додатне
проблеме, јер је такав оџак пун смоле
управо због неправилног вођења процеса сагоревања. Како су нам рекли у
„Еко диму”, има грађана који реше
да очисте димњак после три године,
али има и оних који као да желе да
оборе рекорд у броју година без сусрета с димничарем.

ПА ЉЕ ЊЕ ПРИ ЛИ КОМ ЧИ ШЋЕ ЊА НЕ ПО ЖЕЉ НО
На нашим просторима распрострањено је погрешно веровање да је димњак приликом чишћења потребно палити.
– Димњак је предвиђен да проводи димне гасове, а није предвиђен као
ложиште. Сва ложишта су обложена термичким материјалима, који подносе високе температуре сагоревања. Дакле, у димњаку паљење није пожељно, јер ће се десити да материјал у њему пукне. Тада ће се оџак са спољне
стране потхлађивати, што ће довести до стварања смоле и то је једно врзино коло. Димњаци се чисте механички – разјашњава Гордана Инић.

СРЕЋА
У причи о оџачарима није могуће
избећи народна веровања која
постоје колико и сам овај занат.
Верује се да, за срећу, треба да
чупнете коју длаку из оџачарове
четке. Четке су сада, међутим,
челичне...
– Не можемо да чистимо другачије, него по позиву грађана. Наше је да
скренемо пажњу на правилно поступање с димњацима и на еколошка питања, а на грађанима је да учине све
остало – додала је Гордана Инић.
Цене услуга чишћења димних канала махом су симболичне. Према
градским прописима који дефинишу
услове под којима оџачар може да
ради, на крововима зграда мора да
постоји платформа за чишћење димњака са оградом. Када ње нема, димничар се пење на сам кров. У том случају његове услуге коштају нешто више. Треба бити врло вешт и уложити
озбиљан физички напор, како бисте
обмотали и извукли сајлу с куглом
(ђуле) да би се с најниже тачке покупила сва обрушена гареж. Зато посао
димничара није нимало лак.
Ј. Катана

НАША АНКЕТА
КОЈЕ КОМУНАЛНЕ ПРОБЛЕМЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ И КОМЕ?

У селима – месне заједнице, у граду – „Систем 48”

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

У петак Панчево, у уторак
Скробара, а у четвртак Долово
Како „Електровојводина” најављује,
због планираних радова, у петак, 20.
септембра, од 8 до 9.30, струје неће
имати становници улица Б. Радића,
М. Мандић, О. Петров, Б. Савића, Ђ.
Николајевића, Б. Шипоша од Б. Савића до Т. Марковића и Б. Петрова
од Б. Савића до О. Петров.
Истог дана, од 10 до 11 сати, без
електричне енергије остаће део Карађорђеве улице од Т. Рајића до Книћанинове, као и део Книћанинове од Карађорђеве до Д. Туцовића. Такође у петак,
од 10.30 до 12 сати, струје неће бити у

Страну
припремила
Драгана

Кожан

делу Улице Марка Краљевића од кућног броја 58 до Милоша Требињца и у
делу Улице Милоша Требињца од Марка Краљевића до Првомајске. За петак,
у периоду од 11.30 до 13 сати, планирано је искључење у делу Карађорђеве
улице од У. Предића до М. Пупина,
као и у делу Улице Михајла Пупина од
Д. Туцовића до Карађорђеве.
У уторак, 24. септембра, од 8 до
12.30, струје неће имати цело насеље
Скробара, а у четвртак, 26. септембра, од 8.30 до 14 сати – део Долова
од Петра Драпшина и ЈНА ка центру
и део села преко долине.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

В. ГВОЗДЕНОВИЋ

Д. ИГЊОВСКИ

Јасно је да су за решавање разних инфраструктурних и комуналних проблема у нашем граду надлежне одговарајуће службе, али готово сваком од
нас се десило да, тражећи ону праву,
под чијом је ингеренцијом наша мука,
закуцамо на погрешна врата. Вероватно је управо зато осмишљен „Систем
48”, путем којег сваки проблем који
пријавимо бива благовремено прослеђен на праву адресу, а убрзо и решен.
Питали смо наше суграђане које
комуналне проблеме они пријављују
и коме.
ВАЊА ГВОЗДЕНОВИЋ,
средњошколка:
– Не знам за „Систем 48”. Одем у
месну заједницу или путем телефона
пријавим проблем. Једном приликом
смо на тај начин решили проблем паса луталица који су нас нападали.
ДРАГАН ИГЊОВСКИ, предузетник:
– Не пријављујем ништа конкретно. Ако баш нешто искрсне, одем у

И. ТУРИ

Р. ТУРИ

В. СТОЈКОВ

В. МРКЕЛА

Месну заједницу. Живим у Јабуци, па
је зато Месна заједница права адреса. Они реше проблем и то је то.
Углавном сам задовољан. Нисам чуо
за „Систем 48”.

на проблем који је уочио. Ја сам годинама звала ТВ Панчево да апелујем на изградњу надстрешница на аутобуским стајалиштима. С временом
су оне и направљене.

ИШТВАН ТУРИ, пензионер:
– Имам примедбе на Народну башту. Она је пумпна станица за канализацију. Штета за такав парк. То можда и може негде да се пријави, али
нисам имао прилику да то учиним.
Чуо сам за „Систем 48“.

ВИКТОРИЈА СТОЈКОВ,
средњошколка:
– Ја живим на селу и ми проблеме
пријављујемо месној заједници. Тамо одемо или зовемо телефоном. Имали смо проблеме са псима луталицама. Запослени у месној заједници обавесте шинтере, који их воде у азил.
Проблем је што они те псе однесу,
стерилишу и врате, тако да паса има
увек. Нисам чула за „Систем 48“.

РУЖИЦА ТУРИ, домаћица:
– Горуће питање су камиони теретњаци. Станујемо преко пута пиваре
на Котежу, а ради заштите станара од
буке могао би да се забрани саобраћај бар њима. Затварамо прозоре, толико тутњи. На Котежу се одржавају
састанци с циљем решавања разних
проблема, али се на њима обично расправља о политици. Најбоље је да се
грађани састају с председником месне заједнице и да њему свако укаже

ВЛАДИМИР МРКЕЛА,
средњошколац:
– Зовем комуналну, а за псе – шинтере. Нисам до сада чуо са „Систем
48”, али на основу описа ми се чини
да је заправо лакше пријавити проблем на тај начин.
Анкетирала: Ј. Катана
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 20. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ИМАЈУ ОЛДТАЈМЕРЕ

ТОТАЛНО ДРУКЧИЈИ ОД ДРУГИХ
Не постоји справа која може да нас
врати у прошлост, али има машина
које могу да нам врате осећајe из некадашњег доба. Они који возе старе
аутомобиле, олдтајмере, то најбоље
знају и зато љубав према овим аутомобилима никада не престаје…

Џип који оре
Мирослав Панчевац Дуле (72), електроинжењер у пензији, последњих десет година је власник је џипа „вилис”
из 1952. године. То возило је послератна верзија борбеног возила, коју
су Американци направили са ознаком CJ (Civilian Jeep), а интересантно
је да има прикључке да може да оре и
подиже бале сена.
– Кад сам купио ово возило, требале су ми две године да га средим.
Сада није проблем да се нађу делови, посебно зато што све може да се
наручи преко интернета. У свету постоји индустрија која ради за стара
војна возила. Једини проблем код
овог џипа је то што и шрафови морају да се купују, јер су цолни – каже Дуле.

Џип је купио у Зајечару, у веома
лошем стању. Имао је уграђен дизелмотор, док је оригинални бензински
стајао на тавану власника.
– Многи у „вилисе” стављају дизелмоторе, јер бензински троши 20 литара на 100 км, што није рационално.
Ја сам своме вратио оригинални мотор – каже Дуле.
Сматра да овај аутомобил није компликован за вожњу, али да је многим
возачима новијих аутомобила тешко
да њиме управљају јер има директан
волан, а не серво. И има нешто што
су многи људи заборавили – мазалице, да аутомо бил не
би шкри пао у во жњи.
Мирослав овим
возилом
често одлази на скупове љубите ља олд тајмера.
– Феноменалан је
осе ћај во зи ти ова кав ау то мобил.
Многи ми,
када га возим, машу, свирају, а када
се негде паркирамо, често постављају
питања. Међу тим питањима је и: „Пошто је?”, али ја немам намеру да га
продам – каже чврсто убеђено Дуле.

Љубав за сва времена
Никола Андрејић (73) из Омољице
је ауто-механичар у пензији, кроз
чије двориште је од 1964. па до данас прошао велики број олдтајмера.
Тренутно има два стара мотоцикла,
„фићу” и „опел рекорд” из 1966. године. Овај аутомобил је у његовом
власништву једанаест година, а дошао је из Бечеја.
– Овај аутомобил носи ознаку „рекорд Б” и има 1700 кубика и 75 коњских снага. Производио се само годину дана и с те стране је готово уникатан, јер их није „изашло” много. Он
је задржао каросерију претходних модела и исте фарове. У техничком смислу је добио побољшања – нови мотор, дискове на предњим точковима
и струју од 12 волти, јер су сви до та-

да има ли
дупло слабије напајање. И још
нешто: ово
је
пр ви
европски
модел који
је до био
појасеве за
пут ни ке –
објашњава
Никола.
Купио га
је од првог
вла сни ка,
та ко да и
даље има и
пр ву бо ју.
– Мораш да волиш и да си прави
љубитељ старих аутомобила, јер овај
хоби много кошта. Регистрација за
њега је као за нов аутомобил, али ја
кажем: кад је волим, нека патим –
каже шаљиво Никола.
Он је члан београдског клуба олдтајмера и скоро сваког викенда иде
на неки скуп или изложбу, а увек у
друштву
сво је су пруге Мире. До сада
су „опе лом” об и шли и многе земље у
окружењу:
Словенију,
Ма ђар ску,
Бу гар ску,
Румунију...
– Волим
да га возим
и суботом
када идем
на пијацу у
Мирослав Панчевац Панчеву и
када идем
до неких пријатеља. Где год да станем, људима је веома интересантно,
па га доста сликају. Заиста је леп осећај возити га, јер је много удобнији.
Он није произведен за велике брзине,
а и када се вози по лошем путу, то се
не осећа, јер је прављен за такве услове – прича нам Никола.

Амерички војни џип
Милан Бакић (20), студент програмирања, заљубљен је у олдтајмере од
малих ногу. Његов стриц је купио џип
„доџ” WC52 преко огласа од човека
из Омољице пре тринаест година.

Милан Бакић
– Овај џип је посебан, јер је отворен и велики. У саобраћајној дозволи
пише да је 1950. годиште, али ми знамо да је тада стигао из Америке у Србију у склопу помоћи Титовој Југославији. Стриц је према броју шасије
установио да је из 1944. године – прича Милан.
С обзиром на то да је ово возило
прављено за рат и да је „у оригиналу”
наоружано, у Србију је стигло без задњих клупа и без крова, да би на њему
стајали митраљези. Милан и његов
отац су га затворили, јер није било
баш пријатно возити се дуго по сунцу
без крова. Ово возило је масивно и
треба му мало више времена да се заустави. Уз стрица и оца наш саговорник је веома заволео старе аутомобиле.
– Свиђа ми се идеја да узмем неко
старо возило, да га обновим и вратим
му стари сјај. Заволео сам ова возила
јер имају неку своју причу. Мислим
да би, када би мој џип могао да исприча шта је све преживео, од тога

љубитељима „фолксвагена” из Италије, Словеније, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Аустрије...

Породично благо

Никола Андрејић
настале три књиге. Најмање – закључује Милан.

Као уметничко дело
Миодраг Миле Аговић (61) бави се
ауто-механиком, а од 1976. до 1980.
радио је у „Фолксвагеновом” сервису
у Панчеву. Тада се заинтересовао за
ову марку возила.
– До сада сам имао више „буба”,
комбија и разних аутомобила... Најстарије возило које сам имао била је
„буба” из 1965. године – прича нам
Миле.
Рестаурацију старих аутомобила
олакшава му то што је ауто-механичар, јер ово није баш јефтин хоби.
– Лепо је када узмеш нешто старо
и направиш поново да буде лепо као
некада. Драж је у томе да аутомобил
вратиш у првобитно стање, да све буде у функцији, и сваки детаљ и најмањи шраф на свом месту – објашњава Миле.
Он је недавно комбијем „фолксваген Т2”
из 1972. године који
тренутно
вози направио круг од
скоро 1.500
км. Купио
га је 2011.
године и
њиме је до
сада укупно прешао
око 30.000
км, углавном одлазећи
на
скупове љубитеља „фолксвагена”.
– Ово возило је специфично по томе што задње седиште може да се
претвори у лежај. Седиште сувозача
може да се окрене, а у централном
делу се налази сто испод којег је фрижидер. Омогућава да се приликом путовања на изложбе олдтајмера возач
и путници пристојно одморе... Леп је
осећај возити га, јер те сви гледају,
машу ти и трубе – прича Миле.
Додаје да је до сада имао петнаестак олдтајмера, али да је морао да
их прода када је остао без посла.
– Најтеже ми је било да се одвојим
од „фолсквагена варинат 1600 ТЛ”.
То је био претеча „пасата”. Он ми је
био мезимац, њиме сам био најзадовољнији – каже носталгично Миле.

Он је, иначе, почасни члан клуба
„Изола” из Словеније.
– Дружимо се дванаест година.
Они су били у Јабуци на „Буба фесту”, па смо им ми узвратили посету
и тако смо се спријатељили. Овај хоби ми је донео пуно пријатеља међу

Браћа Урош (31), менаџер продаје, и
Владимир Бан (28), шеф сервиса у
фирми која се баве производњом камионских надградњи, наследили су
љубав према олдтајмерима од деде,
који их је као мале у забавиште и
школу возио „фићом”, који је већ тада био ретка појава. А упустили су се
у рестаурисање старих аутомобила уз
помоћ оца, запосленог на отпаду.
– Први „фића” који је дошао у нашу породицу био је „контраш” – врата
су му се отварала уназад. Тата га је
купио на отпаду, а ми смо се наљутили јер смо мислили да је за њега дао
превише пара, сада би то било преко
хиљаду евра. Аутомобил је био у прилично добром стању, само смо га опрали и возили. Након неког времена појавила се једна италијанска филмска
екипа која га је изнајмила за возило
главног глумца и тада смо зарадили
леп новац од њега – прича нам Урош.
Садашњег „фићу”, који је произведен 1968. године, купили су од првог
власника.
– Једва смо га убедили да нам прода, а пристао је тек кад смо обећали
да га нећемо препродавати даље. Он
је имао сваки рачун и папир о свакој
интервенцији и сервису – прича Урош.
Иако је био у добром стању, сада је
тај „фића” у потпуности рестауриран.
Зарекли су се да га неће извести на
пут док сваки детаљ не буде на месту.
По неке делове је њихов отац ишао и
у Италију.

Владимир и Урош Бан
– Први пут смо га показали 26.
априла 2015. године на годишњем
скупу Удружења историчара аутомобилизма у Београду – каже Влада.
Браћа Бан кажу да нису упознали
човека који не воли старе аутомобиле или нема неку посебну емоцију
када их види.
– На једној изложби олдтајмера у
Панчеву наш „фића” стајао је паркиран између „форда Т” из 1928. године
и „мерцедеса СЛ пагоде” из 1960, а
један дека је кренуо право према нашем аутомобилу као да само њега види. Пришао је и као да га је помазио
преко крила. Десет минута га је гледао и био насмејан и срећан. И често
је тако, нема ко се не окрене за њим –
прича Влада.
У по ро ди ци Бан
сва ко има
свог „фи ћу”. Пр ви
„кон траш”
је во зи ло
њиховог
оца, „фића”
из 1968. године је Урошев, док је
трећи, најновији,
Владин.
– Укупно
имамо педесетак
Миле Аговић олдтајмера,
али их је
око петнаест у возном стању. Најстарије возило које имамо је камион
„џејмс” из 1941. године, који је некада
био покретна радионица – каже Влада.
Филмске екипе од њих често изнајмљују возила за снимања.
Мирјана Марић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Кукавичје јаје”
Агате Кристи
Доктор Артур
Калгари био је
тај тајанствени човек, али
се појавио прекасно за Џека,
који је умро од
упа ле плу ћа
по сле све га
шест месеци у
затвору. Осећајући да дугује истину породици, Калгари скелом прелази
реку Рубикон и стиже у Сунчани
врх, дом Аргајлових, али изненађено схвата да је његово откриће
дубоко узнемирило породицу. Зато што оно значи само једно – да је
мајчин убица и даље међу њима...
Два читаоца који до 25. септембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта за вас значи бити кукавица?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Бонтон за убиство”
Дајане Фриман
Франсес Вин,
грофица од
Харлија америчког порекла, ужива
више слободе
као удовица
него док јој је
супруг Реџи
био жив. Након што је годину дана носила црнину,
спремна је да започне нови живот, а
њена сестра Лили стиже у прави час:
на почетак сезоне балова у Лондону. Али њен нови почетак угрозиће
анонимно писмо полицији у ком се
тврди да је Франсес умешана у смрт
свог вољеног супруга. Иако је уверила инспектора Делејнија да је недужна, по сваку цену жели да сакрије скандалозне околности Реџијеве смрти. Само двоје људи зна
истину, а један од њих је њен нови,
згодни комшија Џорџ Хејзелтон.
Два читаоца који до 25. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је за вас добра детективска прича?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта је за вас најважнији посао на
свету. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:
„Најважнији посао на свету је бити родитељ овим мојим шашавим
клинцима. А и најтежи (што моја
супруга зна много боље од мене).”
062/2137...
„Гледао сам документарац о човеку коме је посао да мирише и
анализира гасове које људи испуштају. Не знам које је занимање
најважније, али ово свакако није.”
064/1587...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање за чим највише жудите:
„Жудим за светлошћу у тами, за
трунчицом таме у светлу, за ваздухом у води и водом у ваздуху, жудим за супротностима које живот
значе.” 064/0541...
„Жу дим за ЕУ па со шем.”
064/3505...
Д. К.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Четвртак, 19. септембар, 13 сати, Народни музеј: изложба
„Цртице из живота и дела Јована Ердељановића (1874–1944)”
Николе Влајића.
Уторак, 24. септембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе „Начело идентитета” Снежане Вујовић
Николић.
Уторак, 24. септембар, 20 сати, галерија Дома омладине: изложба фотографија „Истанбулске приче” Мирославе Андрић.

Представе
Среда, 25. септембар, 19.30, сцена Културног центра: представа за младе „Кисеоник” Ивана Вирипајева.

Тематски програм
Четвртак, 26. септембар, 20 сати, Школа цртања Дома омладине: предавање „Винчанска култура” Драгана Јанковића, археолога-кустоса Музеја града Београда.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ДРАГОСЛАВА ХУСАРА

Записи панчевачког
акварелисте
У Градској галерији Пожега у
понедељак, 9. септембра, отворена је изложба слика панчевачког уметника Драгослава
Хусара под називом „Записи”
и трајаће до 24. септембра.
Он је рођен 1951. године у
Новом Саду и самостално је
ликовно формиран. Члан је

СУЛУВ-а и УЛУП-а. Излаже
од 1968. До сада је имао четрдесет девет самосталних изложби у земљи и иностранству и преко триста групних.
Учесник је многих ликовних
колонија и до сада је више
пута награђиван. Живи и ради у Панчеву.

Петак, 20. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

УСПЕХ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА

НИЖУ НАГРАДЕ, А НЕМАЈУ ОПРЕМУ
Група за филм Регионалног
центра за таленте „Михајло
Пупин”, коју већ деветнаест
година води панчевачки редитељ Иван Ракиџић, у периоду
од ма ја до ав гу ста 2019.
остварила је значајне успехе
на фе сти ва ли ма филм ског
стваралаштва.
Прву награду у овој години добила је Нора Абци за режију
филма „Где је млада?” на Међународном фестивалу дечјег
дидактичког филма у Рановцу. Овај филм се бавио обичајима који су добили сасвим нови облик и критиком „новоком по но ва них” од ла за ка на
свадбе. На Ревији филмског
стваралаштва деце и омладине Србије у Београду трећу награду за филм освојио је Душан Цвијетић. Филм је прича
о породици која доживљава
слом. На истом такмичењу награда за режију филма „Колективно самоубиство” додељена
је ауторкама Теодори Милутиновић и Софији Стоиловић.
Ова комeдија је снимљена у
осамнаестој филмској колонији у Делиблатској пешчари. Жири Ревије филмског стваралаштва деце и омладине Србије
у Београду наградио је и групу
аутора за сценарио филма „Где

Са снимања
је млада?”. На Међународном
фестивалу „Жисел” у Омољици награду за монтажу филма
„Где је млада?” добила је Хана
Гаћеша. Награда за најбољи антрополошки приступ животу
на селу, плакета Етнолошкоантрополошког друштва Србије и диплома додељени су Нори Абци за режију филма „Где
је млада?” такође на фестивалу „Жисел”.
Група за филм Регионалног
центра за таленте „Михајло Пупин” основана је 2001. године,
када је одржана и прва коло-

нија у Делиблатској пешчари.
Основна идеја била је да полазници уче теорију филма и о
филму уопште, а да после тога
стечено знање употребе у пракси. Кроз колонију је до сада
прошло преко сто полазника.
Број на годишњем нивоу није
константан, јер је неки полазници похађају и по десетак
година. Они својим млађим
„колегама” помажу знањем и
дају им техничку подршку.
– Један део наших полазника завршио је или студира нешто што је у вези с филмом.

Неки од њих су наставили студије и у иностранству. Важно
је то да већину њих едукујемо
да буду квалитетна филмска
публика – рекао је Ракиџић.
Он је објаснио да би ова талентована деца снимала и више да имају опрему. Последња
камера је купљена пре десет
година, а она више не може да
испрати захтеве савремене технологије. Као ни компјутер на
ком раде монтажу. Деца тренутно раде приватном камером једне полазнице и самим
тим зависе од тога када је камера слободна за рад.
– Њима је сада потребна HD,
висококвалитетна аматерска
камера, тј. полупрофесионална. Она не сме бити аутоматска, јер морају да науче да подешавају бленду итд. Квалитету филмова које радимо у великој мери допринео би и снимач звука – каже Ракиџић.
Прилику да прикажу своје
филмове ова талентована деца
имају само на ревијама и фестивалима. Награде које освајају додатно вреднују њихов рад
јер их оцењује квалификовани
жири. Полазници групе за филм
скоро сваке године освоје понеку награду, а Иван Ракиџић
је до сада четири пута проглашен за најбољег ментора.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ЏЕЈМСA САТЕРЛЕНДA-СМИТA

Река и црна мачка

избор

МОЈ

Вилин коњиц

саца, који се традиционално
одржавају сваке јесени у Београду, у организацији Удружења књижевника Србије.
Џејмс Сатерленд-Смит рођен је 1948. у Великој Британији. Живи и ради у Словачкој. Аутор је седам самосталних збирки поезије на енглеском језику. Преводи са словачког и српског језика. За свој
преводилачки рад награђен је
словачком наградом „Хвјездослав”, а у Ср би ји на гра дом

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

Делимо карте за представу „Љубав до гроба”
У дворани Културног центра у
уторак, 24. септембра, од 19.30,
биће изведена позоришна представа „Љубав до гроба” Милорада Илића, у којој глуме Панчевци Марина Воденичар и Миленко Павлов, као и Снежана
Савић.
У представи је осликан сукоб класичног и ријалити света, старе и нове генерације, која заводи и обећава, а потом
гази и уништава не би ли дошла до свог циља – материјалног богатства. Дело обилује низом комичних елемената, као
и гра ђан ским пе сма ма ко је
одавно нисмо чули.

Драгана Пендић,
медицинска сестра –
техничар
КЊИГА „Арзамас” Иване Димић једна је од ретких (нестручних) књига на тему Алцхајмерове болести. На диван
начин је приказана борба с
болешћу особе која живи у
свом свету и ћерке која својом жртвом и љубављу покушава да одговори на захтеве
које то стање доноси. Ово је
прича о борби између јаве и
сна, која покушава да одговори на питања како се поставити и коме је теже: оболелом или окружењу? И доказ
је да љубав увек побеђује све.
ФИЛМ: „Dragonfly” („Вилин
коњиц”). Након изненадне
смрти супруге у саобраћајној
несрећи доктор Џо Дароу постаје опседнут идејом да она
покушава да му се јавља кроз
пацијенте који су неким чудом успели да преживе. Филм
покушава да објасни шта се
дешава после смрти. Ово је
драма испуњена емоцијама,
динамична, садржајна, у којој главни лик захваљујући вери и љубави проналази нешто највредније – дете. Након гледања овог филма отва-

Страну припремила

Мирјана
Марић

ра се питање: да ли нам наши
вољени, ситним или крупним
знацима, указују на пут којим би требало да идемо?
СЕРИЈА: Мој избор је серија
„Доктор Хаус”. Он је ексцентрични медицински геније
који кроз драму и „црни” хумор доказује да у медицини
два и два нису увек четири. У
дијагностици и лечењу се мора бити и психолог, детектив
и истраживач и, наравно, велики зналац медицине.
МУЗИКА: Допада ми се сва
музика уз коју може да се
игра, без обзира на то да ли је
фолклорна, рок или „сентиш”.
Пријају ми мелодије које покрећу тело, ослобађају од стреса и доприносе бољем расположењу. Овог пута фаворизујем плес бачата уз „Авентуру” и „Cuando volveras”. Опустите се и уживајте!

„Златко Красни”. У сарадњи са
Зорицом Павичић и Ненадом
Алексићем, превео је дела српских аутора Иване Миланков,
Миодрага Павловића и Рајка
Џаковића. Члан је Друштва аутора и Удружења преводилаца
Велике Британије.
О књизи „Река и црна мачка” говориће: Џејмс Сатерленд-Смит, аутор, Видак Масловарић, књижевник и рецензент
књиге, и Иванка Радмановић,
књижевница и преводилац.

***
Два најбржа читаоца који се јаве у петак, 20. септембра, у 11
сати, наградићемо са по две карте за представу „Љубав до гроба”, које ће моћи да преузму на
билетарници Културног центра
пре саме представе.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена
СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у
мтс мрежи.

ВРАЋЕ СЕ МАЛИ КЛУБ

Место где се рађају идеје
У наредном периоду у Дому
омладине Панчево поново ће
почети да ради Мали клуб, који је некада био познато место
окупљања младих људи.
У договору с Домом омладине Удружење грађана „Наранџасти” из Панчева, које већ десет година активно ради на промоцији мултикултурализма и
грађанског активизма, с посебним акцентом на младима и
омладинској политици, биће корисник тог простора. Он је тренутно делимично уређен, а на
зидовима су осликани мурали.
Интересантно је да ће баш ту
бити реализован наредни омладински програм, чији је носилац берлинска организација „Ро-

тер Баум”, а партнер УГ „Наранџасти”, уз институционалну
подршку Дома омладине.
Циљ новог пројекта је да се
млади неформално окупљају у
неком простору, друже и развијају идеје које ће их мотивисати да буду активни у друштву. Део пројекта ће се одвијати у нашој земљи, а током
његове реализације прикупљаће се подаци о томе какви су
ефекти удруживања младих,
чак и када се окупљају у неформалним условима. Ови егзактни подаци ће након завршетка пројекта бити коришћени при лобирању код доносилаца одлука како би се унапредиле омладинске политике.

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

МОЈ

У Градској библиотеци Панчево у уторак, 24. септембра, у
19 сати, реномирани британски књижевник, преводилац и
књижевни критичар Џејмс Сатерленд-Смит представиће се
први пут панчевачкој публици
својом најновијом песничком
збирком „Река и црна мачка”.
Превод на српски урадила је
Иванка Радмановић, за издавача „Граматик” из Београда.
Аутор је у Србију позван као
гост Међународних сусрета пи-

Опремањe клуба помогла је
организација „Ротербаум”, која
је донирала сто за стони фуд-

бал и нешто намештаја. Званично отварање „новог” Малог
клуба предвиђено је за октобар.
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НАШ ГОСТ: БРАНКА МАРИЋ, РУКОМЕТНИ СУДИЈА

ЗАПИСИ О СТАРОМ ПАНЧЕВУ

С ПИШТАЉКОМ ОКО СВЕТА

Цркве у Старчеву

Иако су њени тада живели у
Качареву, како сама каже, случајно је рођена у Београду, 25.
децембра 1968. године. У Панчево је дошла као деветогодишња девојчица и уписала се у
трећи разред ОШ „Бранко Радичевић”. Сигурно нико тада
није могао ни да наслути да
ће та мала Бранка Рупанер постати позната широм планете.
Да, успела је, и то у свету који
је некада био резервисан само
за јачи пол. Ово је прича о нашој суграђанки Бранки Марић,
жени која је остварила импозантну каријеру као рукометни судија.
Као и већина наших младих
суграђана у то време, Бранка
је тренирала рукомет, а средином осамдесетих година прошлог века играла је за први
тим „Динама” и потом у „Трудбенику”. Суђењем је почела да
се бави 1986. године, на наговор Богољуба Стојкова и Неше
Косановића, па је заједно са
својим другарицама Лидијом
Богдановић, Биљаном Миоч и
Терезом Хорват положила испит за рукометног судију и тако је почело...

ЖЕ НЕ НЕ БИ ЈЕ МО
Утакмица на Цетињу у којој је „Партизан” победом
од једног гола разлике над
„Ловћеном” постао првак
Југославије дефинитивно је
јунакињу наше приче учврстила међу судијским ауторитетима.
– Пошто смо дошле дан
пре меча, говорили су нам
на улици: „Само поштено
судите, ми жене не бијемо”. Нашалила сам се, па
сам одговорила: „Туђе не,
само своје”.
– Из године у годину полагале смо испите како бисмо напредовале. А кренуле смо од
општинске лиге. Тада је у нашој земљи било осам или девет рангова и није било нимало лако стићи до велике сцене.
Судиле смо утакмице девојчица, па предигре сениорским
екипама, које су тада биле обавезне. Савезни судија постала
сам 1989. године, а 1991. сам
по че ла да су дим у па ру са

Бранка Марић
це ла ри ји на сед мом спра ту
зграде Градске управе.
Тако је судијски пар Рупанер –Гар ди но вачки кренуо у
освајање рукометне планете, а
у годинама које су уследиле свет
који је опчињен „лепљивом лоптом” сазнаће за сјајан рукометни тандем Марић–Машић.
– У највиши степен такмичења Зока и ја смо дошле 1996.
године, а већ 1997. положиле
смо и ЕХФ испит. Тада је било само шест женских судијских па ро ва у Евро пи. Грб
ИХФ-а пришиле смо на свој
дрес годину касније. Ипак, у
ру ко мет ну ор би ту из ба ци ла
нас је сада већ чувена утакмица која је 2002. године одиграна на Цетињу – мајсторица
између „Ловћена” и „Партизана”, када се одлучивало о титули првака Југославије. Најпре су за све три утакмице биле делегиране тада такође интернационалне судије Имброњев и Грковић, па пошто је
већ на првој утакмици било
свега и свачега, онда је проме ње но де ле ги ра ње. Ми лан
Валчић ме је позвао и рекао
ми да будемо на стендбају. Одговорила сам да нећу да будем ничија резерва. После је
и председник РСЈ-а Раде Ђурђић звао да пита која од нас
две је одбила да суди, а ја сам
рекла обе. На крају, прихватиле смо да судимо трећи меч.

ЧАСТ И ПО НОС
Наша саговорница посебно истиче два детаља из пребогате
каријере.
– Јако смо поносне на чињеницу да смо 2006. године добиле позив Јапанске рукометне федерације да судимо у финалу плеј-офа те земље у мушкој конкуренцији и у
полуфиналу у женској. Тада смо имале ту част да нас прими и јапанска принцеза. Такође, у сећању ми је остао и чувени турнир у Француској 2007. Домаћа селекција је играла
против Туниса, који је предводио Хасан Ефендић, а у дресу
„триколора” све саме светске звезде: браћа Карабатић, Жерар, Динар и други – каже Бранка.
Зорицом Гардиновачки, сада
Машић, из Зрењанина. Спојили су нас Миле Јаковљевић и
Милан Балаћ, који су тада били у судијској организацији –
присећа се Бранка својих почетака, док разговарамо у кан-

Никад до тада нисмо биле на
Цетињу, знале смо да нас чека
„пакао”. Почели су да се јављају и политички проблеми,
односи између Србије и Црне
Горе су се заоштравали... Ипак,
отишле смо као да је у питању

међународна утакмица – дан
уочи меча и вратиле смо се
дан после меча. Сећам се свега, као да је јуче било. На три-

ВИ ШЕ ОД ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА
Бранкино познанство и сарадња са Зорицом Машић датирају од давне 1991. године.
– Ми смо сада и куме, али наш однос се не може описати речима. То је нешто више од пријатељства. Чак смо и одморе својевремено комбиновале заједно, како бисмо могле
да тренирамо – са осмехом каже Бранка.

бинама је било 500 гледалаца
више него што хала може да
прими, а на терен смо изашле
са чак шесторицом припадника обезбеђења. То је било више од игре, заиста. Дресови су
нам били мокри од пљувачке
којом су нас обасипали с трибина – присећа се наша саговорница, иначе дипломирани
инжењер машинства, која тренутно ради у Градској управи
као по моћ ник се кре та ра за
инвестиције.
Рукомет је, бар у нашој земљи, спорт у коме можда има
и највише повика на делиоце
правде. Са изузетно богатим
искуством, Бранка реално сагледава ситуацију.
– Ру ко мет је кон такт ни
спорт, а судијама је остављено
да тежину контакта процене
од жутог картона до дисквалификације. Наш основни задатак је да делујемо превентив но, а не да ка жња ва мо.

ЗА ИСТО РИ ЈУ
Бранка Марић је у својој богатој каријери судила на готово свим највећим светским рукометним турнирима.
– Почело је 1999. у јулу, када смо судиле
на кадетском Првенству Европе, а потом смо
у децембру судиле у утакмици за бронзу на
светском шампионату за жене. На Олимпијским играма у Сиднеју ушле смо у историју.
Судиле смо меч између Аустралије и Туниса
и биле смо тада прве жене које су судиле мушкарцима у једном спорту с лоптом. Већ
2001. године уследило је светско првенство

Нажалост, све мање рукометних тренера жели да се едукује о правилима игре, а лоше
ствари на утакмицама, као по
пра ви лу, по ти чу с клу пе. С
момцима на терену нема никаквих проблема. Све су то
углавном прави спортисти, који после меча пруже руку – објашњава госпођа Марић.
Бранка и Зорица престале
су да активно суде 2018. године, а каријеру су окончале финалном утакмицом ЕХФ купа
која је одиграна у Румунији.
Захваљујући рукомету и судијској пиштаљци, наша суграђанка је правду делила на око
400 међународних утакмица,
а обишла је четрдесет светских
земаља.
– Без подршке породице никада не бих успела. Милицу
сам родила 1999. године, а већ
2000. судила сам на Олимпијским играма у Аустралији. У
Сиднеју сам боравила двадесет пет дана, па да поред супруга око чувања бебе нису
ускакале и моја мама и сестра,
никада не бих могла да одем
на тако велико такмичење. Вре-

за жене у Италији, па потом шампионат Старог континента у Данској, а 2003. смо судиле и на светском првенству за јуниоре у
Македонији и на планетарном шампионату за
сениоре у Хрватској. Биле смо учеснице и
Олимпијских игара у Атини 2004, судиле на
Светском првенству у Русији 2005, па три године касније и на европском у Македонији, а
потом и 2012. године на Европском првенству у Београду – поносно прича Бранка.
Поред свега, Бранка је била учесник и шест
финала европских купова.

ме брзо пролази, Милица је сада у Норвешкој, а син Никола,
који иде у седми разред, такође тренира рукомет – с поносом у гласу каже наша саговорница.

ПР ВАК
ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ
Мало ко зна да је Бранка
била и рукометни тренер.
Имала је успеха и на том
пољу.
– У тренерске воде ме је
увукао Ранко Јанковић
Белмондо, а посебно се радо сећам 1993. године, када смо са ЖРК Панчевом
били пионирски прваци
Југославије.
Бранка Марић се ни по окончању судијске каријере није одрекла „лепљиве лопте”. Поред
тога што „гура” већ трећи мандат као председник Градског
рукометног савеза, она је сада
и технички делегат Светске рукометне федерације. Ове године је била на јуниорском Светском првенству у Шпанији, као
и на првом женском клупском
шампионату света у Кини. У
децембру је очекује Светско првенство у Кумамоту, што би
требало да буде и корак до
Олимпијских игара у Токију,
наредне године.
Бран ка, срећ но у да љој
каријери!
Александар Живковић

Српска православна црква Светог Пантелејмона
Уметничко наслеђе Старчева, Богослова с друге стране. На
између осталог, чине и две Богородичином трону налацркве: Српска православна зи се икона Богородице с Хрицрква Светог Пантелејмона и стом, а на Архијерејском је
Римокатоличка црква Светог представљен Свети Сава”, наМауриција.
води Марина Миљуш у поСудећи по историјским из- менутој публикацији.
ворима, грађење православКада је реч о зидном слиног храма почело је 1908, а карству, треба истаћи да се у
за вр ше но је 1910. го ди не. своду наоса цркве налази комПлан је израдио новосадски позиција Бога Оца и четири
архитекта Миливоје Матић. јеванђелиста у угловима, коПрема жељи чланова Цркве- ја је највероватније настала
не општине, црква је пројек- почетком 20. века. На западтована у српско-византијском ној фасади академски сликар
стилу. Реч је о једнобродној из Старчева Властимир Маграђевини са четири кубета дић насликао је патрона Црпостављена на четири угла кве Светог Пантелејмона.
главног брода. На западном
Римокатоличка црква Свепрочељу цркве налази се ма- тог Мауриција саграђена је
сивни звоник.
1867. године, освећена
Како у публика1926, а обновљена
цији „Старчево
1967. го ди не.
– кул тур ни
Ма ри на Ми На западној
идентитет и
љуш ис ти че
фасади
православне
кон ти ну и да је то здацркве академски
тет”, коју је
ње саграђе2010. годино у класисликар из Старчева
не објавио
цистичком
Властимир Мадић
Завод за засти лу са
насликао је патрона
штиту споеле мен ти меника кулма барока и
Цркве Светог
туре, наводи
да је реч о
Пантелејмона.
Ма ри на Ми јед но брод ној
љуш, историчар
грађевини с поуметности – конлукружном апсизерватор и виши стручдом и нартексом на зани сарадник, иконостас Цр- падној страни, изнад кога се
кве Светог Пантелејмона је на средини уздиже звоник, на
ви со ка др ве на ол тар ска ком су четири прозора и сат.
пpeгpaдa, чија богата дрворе- Западна фасада цркве ожизбарија истиче његов репре- вљена је порталом изнад козентативан изглед. Како на- га се налази прозор, а са страводи Марина Миљуш, Цркве- не су по два пиластра. Бочне
на општина је 1908. године фасаде цркве украшене су нинаручила иконе за иконостас зом двојних пиластара који
и тронове код академског сли- имају заједничке капителе, а
кара из Панчева Стевана Ми- између њих су распоређени
лосављевића. Иконе су завр- прозорски отвори.
шене и предате 1909. године.
На главној олтарској пре„При ли ком осли ка ва ња гради у апсиди цркве наслииконостаса Милосављевић се кана је композиција Светог
придржавао уобичајеног из- Мауриција. Реч је о уљу на
бора тема иконографског рас- платну из 1926. године, а аупореда. У доњој зони се на- тор је Матија Полек из Омолазе престоне иконе: Свети љице. На олтару на северном
Пан те леј мон, Бо го ро ди ца, зиду је композиција Свете
Исус Христос, Kнез Лазар; нa Тројице из 1870. године.
северним дверима АрхиђаЗидно сликарство у унукон Стефан, на царским две- трашњости храма рађено је
рима Благовести, док је на сувом техником и потиче из
јужним представљен Архан- 1926. године. Радили су га
ђел Михаило. Изнад двери, y Фридрих Берхозе и Матија
лунетама, представљене су Па фек. Ис пред цр кве на сцене из чуда Христових и спрам главног олтара налазе
Тајна вечера. У горњој зони се два распећа, с правоугаоиконостаса налазе се празнич- ним постољем од вештачког
не иконе: Рођење, Сретење, камена. Марина Миљуш наПре о бра же ње, Вас кр се ње, води да распећа потичу из
Вазнесење, Крштење, Ваведе- 1929. године и да је на једње, a изнад њих је Распеће ном представа Христа у муХри сто во, из ме ђу ико не ка ма, а на дру гом умр ли
Богородице с једне и Јована Христ на крсту.

Римокатоличка црква Светог Мауриција
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ПОНУДА

Ковинска коцка
6.850
Сушени вреоци
12.700
и остале врсте угља

ФОРД фијеста, 1998. годиште,
нерегистрован, још један у деловима, повољно, звaти после
17 сати. +467 692-07 966, Viber 064/525-77-95 (282603)
ШКОДА фабија 1.4, дизел,
караван, 2004, 195.000.
062/251-903. (282903)

(6/283154)

УГАЉ

ВОЗИЛА

Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000

АУТО без улагања, опел корса
1.2, твинпорт. Регистрован до
јула 2020. 069/150-23-35. (283136)
ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5
ДЦИ, година 2006. 064/13747-89. (283158)

ВОЗИЛА

063/832-29-79
ПРОДАЈЕМ опел астру караван 1.6, бензин, 2007.годиште. 060/525-41-07. (283093)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (282839)
ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-8269, 061/211-59-15. (282839)

ПРОДАЈЕМ ланчију Y, 2002.
годиште, регистрован до јуна
2020. 063/351-837. (281822)
ПУНТО 1.2, 8 В, 5 В, 2009, металик сив, гаражиран.
064/142-55-93. (283105)

ИСПОРУКА ОДМАХ

ПРОДАЈЕМ форд мондео,
1997, у деловима или комплет, 300 евра. 065/833-4196. (282910)
ВЛАСНИК продаје опел астру
ГЦЦ, троје врата, регистрован
до јула 2020. године.
063/801-49-32. (282954)
ПРОДАЈЕМ голф 6, 1.6, ТДИ,
2012. годиште. Тел. 065/30636-08. (283004)
ЈУГО 55, 2004, бензин, гас,
атестиран, регистрован до
септембра 2020, 550 евра.
062/865-17-38. (283179)
ПРОДАЈЕМ пежо 107, стар седам година, цена 2.200 евра.
Тел. 060/146-44-04. (283046)
СКАЛА 55, 2004. годиште,
плин, регистрован и мешалица на бензин. 064/319-35.-67.
(283148)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2001, 1.600 евра, дизел.
064/160-32-34. (283111)
ДЕЛОВИ југо, суза, кец, мотори, петостепени мењачи,
остало. 064/856-60-65. (283105)

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте
(282274)

063/893-89-87
065/893-89-87

угља

064/158-44-10, 063/101-11-47
ПУНТО 3, 12., 2010, петора
врата, атестиран плин, 118.000
км. 064/130-36-02. (283135)
ПУНТО 2, 1.2, 2001, петора
врата, клима, регистрован.
064/587-50-24. (283135)
ФОРД фокус 1.6, 2007, петора врата, фул опрема, на име.
064/130-36-02. (283135)

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ елеватор 8 метара. 069/617-059. (283024)
ТАЊИРАЧА вучна адут, 32
диска, захват 3 метра, к1450
кг, и друге машине, 1.700
евра. 064/243-86-68. (282957)

ГАРАЖЕ
КУПУЈЕМ или унајмљујем
монтажну гаражу у Војвођанском булевару, Котеж 2.
062/779-749. (282290)
ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж 1.
Тел. 062/339-299. (283161)
ПРОДАЈЕМ у центру гаражу
лимену, са место. 063/307360. (283039)
ПРОДАЈЕМ монтажну гаражу
5 м х 3 м, поцинковани лим,
цена 40.000 динара. 064/42146-07. (283025)

ПОНУДА
КАУЧ, стилски сточић, комода за ТВ. 064/439-40-62. (282953)

20.9-27.9.2019.

39999

RS
RSD

499.99

-20%

Pileći ﬁle
rinfuz 1 kg

6999

RSD

Paprika šilja
1 kg

SPECIJAL AKCIJA!
29.8-29.9.2019.

9999

RSD

114.99
114.99

Ulje suncokretovo
Iskon 1 l

17499

499.99

249.99

RSD
RS

-30%

ПРОДАЈЕМ машину за производњу папирних џакова. Тел.
064/424-95-10. (282432)

RSD

-30%

Deterdžent za veš

Omekšivač za veš
Silan, više vrsta 925 ml

ПРОДАЈЕМ двосед стилски на
развлачење, трпезаријски сто,
повољно. 060/180-10-20,
013/371-568. ((283127)

ПРОДАЈЕМ замрзивач и прекрупару круњач. 064/319-3405. (282895)
ПРОДАЈЕМ сандучар замрзивач 210 литара. Тел. 061/10462-21, 062/720-08-32. (282905)
ШАПУРИНЕ на продају, довозим кући. 064/172-44-10. (282916)
ПРОДАЈЕМ приколицу за транспорт стоке и запрежна кола,
повољно. 064/959-42-79. (282917)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп, три
комада 10 динара. Старчево.
064/902-28-89. (282925)
ПРОДАЈЕМ петнаест коза,
магаре, четири ћурке и ћурана. Може замена. 064/12143-65. (282928)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи, достава,
монтажа, гаранција, повољно.
066/641-30-36. (282931)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.600, столови
од 4.500. 060/600-14-52. (282935)
ПРОДАЈЕМ гуске, патке, моркиње, зечеве. 061/143-35-20.
(282941)
КАУЧ, фотеље, тепихе, сунцобране, шерпе ростфрај комплет, ново, чиније. 064/95551-85. (282967)
ВЕШ-МАШИНА, мини-шпорет, кухињски бојлер и пловни делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-7607. (282964)
ПРОДАЈЕМ ремонтовне ТА
пећи, компензација. Достава,
монтажа, гаранција. 062/89247-55. (2829076)
ПРОДАЈЕМ стару циглу великог формата и камен за зидање. Тел. 066/314-632. (283037)
НА ПРОДАЈУ: спаваћа соба,
замрзивачи, крека весо, ТА
пећи, комоде, витрине, душеци, столови и столице, старински намештај, теписи, ормани, мермотерм плоче, мојце, фотеље, дневни сточићи,
кухиња. 064/155-38-13. (283050)
ПРОДАЈЕМ дебелу меснату
свињу, прва класа, 130 кг. Владимировац. 064/271-54-29.(283049)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи (2, 3, 4 и 6 кв), достава/гаранција. 335-930,
063/705-18-18. (282996)

ПРОДАЈЕМ полован намештај
из стана. Хитно. 063/601-037.
(283005)

КУПУЈЕМ ТА пећ, 6 квм, исправност небитна. 064/58895-48. (283184)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ два ормара – стара сто година, вреди видети.
Повољно. 064/282-42-38. (283118)

ПРОДАЈЕМ повољно пекарску
опрему. 061/254-44-44. (282923)

ПРОДАЈЕМ писаћи сто и дечји кревет 80 х 200, добро очуван. 065/271-44-40. (282666)
ПРОДАЈЕМ елеватор 8 метара
дужине и крмачу за клање, тешка 300 килограма. 013/617512. (282678)

УСТУПАМ гробно место, розаријум, хитно, договор, звати
увече. 013/318-890. (283193)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81-42.

ФРИЖИДЕР, микроталасна,
судо-машина, комбиновани
фрижидер, уградна рерна, трпезаријски сто са столицама,
угаона фотеља Мојца, самачки кревет. Тел. 063/861-82-66.
(283083)

ПРОДАЈЕМ дечја колица peg
perego и два бенџамина висине 1.20 и 1.40. 064/374-09-81.
(282753/р)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција. 064/588-95-48. (283184)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе. 060/18010-20, 013/371-568. (283127)

ШАТОР за 200 особа са инвентаром и посуђем, продајем. 060/632-46-90. (283075)

РАСПРОДАЈА целокупног покућства, цена интересантна.
Тел. 231-64-75, 061/609-7813. (282992)

Bonux Ice fresh 3 kg

ПРОДАЈЕМ вертикални замрзивач 180 литара, нова тучана
пећ (камин). 013/258-04-67.
(283007)
ПРОДАЈЕМ тросед, две фотеље и табуре, нова улазна врата. 066/372-217. (283026)

КУПОПРОДАЈА

AKCIJA!

34999
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ПОТРАЖЊА

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
до 180 дана

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

ОГЛАСИ

ПОТРАЖЊА

66 КВМ – ПР, 19.500, Миса;
30 квм – 21.000, Маргита.
063/377-835. (282654)
ПРОДЈЕМ половне ствари за
бувљак, 150 евра укупно.
064/455-69-50. (283115)
ПРОДАЈЕМ два ТА пећи од по
3 кв, АЕГ , 100 евра. 063/81405-66, 063/668-421. (283140)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ витрину, стаклени собни сто, јакне,
два кревета. 060/143-62-10.
(283133)
ПРОДАЈЕМ шпорет, стаклокерамички, веш-машину, бицикли, уљни радијатор. 063/15827-50. (283153)
ПРОДАЈЕМ замрзивач, вертикални, хоризонтални, веш-машину, фрижидер комбиновани. 064/129-73-60. (283189)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, долазим на
кућну адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (282819)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак и исплата одмах. 066/641-30-36- (282931)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (282993)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, ТА пећи, перје,
гвожђе. 066/900-79-04. (282977)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, долазим на
кућну адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (282945)
КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове, стари новац, стрипове, сгтаро
покућство. 335-930, 063/70518-18. (282996)
КУПУЈЕМ ТА пећи и вршимо
ремонт ваших пећи. 335-930,
063/705-18-18. (282996)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској. 064/364-83-18 и
064/365-66-27 (СМС)

ВИКЕНДИЦА и плац на продају у Д. Пешцари на Девојачком бунару, 100 м од Аква
парка. Могуће одложено плаћање и разне компензације.
Тел. 060/622-18-37 (СМС)
НА ПРОДАЈУ кућа у Омољици
новије градње, близу центра,
потребно реновирање.
060/046-55-45 (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу, Иланџа, 125
квм, 27 ари плаца, 18.500
евра. 065/342-23-91. (282913)
ПРОДАЈЕМ грађевинско зњемљиште, 64 ара, Илирско поље, 150 метара од Новосељанског пута. 062/384-294. (282997)
ПРОДАЈЕМ кућу, Панчево,
130 квм, са воћњаком на 7
ари, договор. 064/510-67-81.
(282998)
КУЋА, центар Иланџе, 16 ари,
помоћни објекти, замена, доплаћујем. 064/075-23-67. (282999)
КУЋА, Цара Душана, две јединице, воија, помоћни објекти,
гаража. 064/075-29-67. (282999)
ШИРИ ЦЕНТАР, кућа, 7 ари,
договор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (283026)
ПЛАЦ 7 ари, Баваништански
пут, 22.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (283026)
НА ПРОДАЈУ кућа у Долову,
170п квм, 27 ари плаца, власник. 063/728-25-14. (283036)
ПРОДАЈЕМ њиву, Јабука,
Црепаја, 2.5 ланца. 061/691.74-32. (283031)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари у Банатском Новом Селу, центар,
повољно. 060/615-10-24. (283058)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново,
120 квм, 3.5 ара, Војвођанска
71. 013/629-343, 062/173-3123. (281450)

КУЋА, Старчево, 150 квм + 50
квм + 16 ари, легализована,
центрлано грејање, канализација, продајем. 060/632-4690. (283077)

ХИТНО се продаје комфорна
кућа у Мраморку. 069/25587-86. (283060)
ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 квм, 5
ари, 38.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (283062)
СТАРА МИСА, 46 квм + гаража, 2.5 ара, 26.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (283062)
СТАРЧЕВО, одмах усељива
кућа, помоћни објекти, 1/1,
договор. 063/725-99-37. (283092)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем.
064/113.47-76. (282657)
ПРОДАЈЕМ кућу, легализована, са 9 ари плаца на Кудељарцу. 064/040-82-72. (282682)
КУЋА на продају, Панчево,
7.5 ари. 062/158-01-20. (282690)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Контакт телефон
060/353-58-01. (282738)
ПРОДАЈЕМ кућу у Цара Лазара, цена договор. 063/759-0743. (282904)
ПЛАЦЕВИ на Миси на продају, Козарачка, асфалт, изузетни. Тел. 064/959-42-79. (282917)
КУЋА са плацем 8 ари на
продају. Козарачка, асфалт.
064/495-42-79. (282917)
ПРОДАЈЕМ плац-башта, 11+3
ара, Панчево, Иве Курјачког
149. 064/110-12-80. (282930)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Панчева. 063/709-44-97. (282958)

ПРОДАЈЕМ њиву од три ланца, између Владимировца и
Банатског Новог Села.
064/174-89-94. (283103)
КУЋА, 60 квм, 2 ара, плаца,
15.000 евра, реновирана, Козарачка 10-а. 063/804-07-85.
(283186)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова, кућа 206 квм, 14,5 ари, цена
37.000. 064/683-84-27,
064/071-15-41. (283119)

ПРОДАЈЕМ плац, дозвољена
градња, нова Миса. 065/22061-47. (282948)
ПОВОЉНО кућа, 127 квм,
Стрелиште, само 280 евра/квадрат. 062/159-11-23. (р)
КУЋА, бања Врујци, 60 квм, 6
ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (282967)
ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
ливадице, осма дуж. 319-754,
061/153-34-61. (282975)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
1/1, ограђен, уређен, Кудељарски насип. 063/472-669. (282978)
КУЋА на продају, 5.4 ара, Цара Душана 64, Панчево.
064/119-65-63. (283097)
ЦЕНТАР, кућа дворишна, 80
квм, 1.5 ар, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (283104)
МАРГИТА, кућа, старија, 7
ари плаца, хитно, 45.000. „Гоца”, 063/899-77-00. (283104)
ОМОЉИЦА, нова кућа, 100
квм, 5 ари, хитно, 27.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. (283104)
ПРОДАЈЕМ плац 5 ари, грађевинско земљиште, Војловица. 061/208-57-40. (283139)
КУЋА у Качареву, 100 квм, 11
ари, на продају, повољно,
усељива. 064/172-86-12. (283142)
ПРОДАЈЕМ плац 5 ари, Миса,
близу Козарачке. 065/263-8035. (283123)
ШИРИ ЦЕНТАР, 140 квм, 3.5
ара, 65.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (283130)
УЖИ ЦЕНТАР, две стамбене
јединице, 5 ари. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (283130)
ПРОДАЈЕМ кућу у Црепаји,
140 квм, 16 ари, власник.
069/558-34-72. (283134)
СТАРЧЕВО, плац 7 ари, угао,
власник 1/1. 065/340-13-41.
(283148)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову. 064/828-36-26,
062/415-359. (283155)
СТАРА кућа, 11,5 ари плаца,
Старчево, договор. 064/16775-93. (283165)
МОНТАЖНА нова кућа, 70
квм, 17.000 евра. Козарачка
10-ц. 063/804-07-85. (283186)
ДВА ЛАНЦА земље, Новосељански пут, код пумпе „Крнета”. 063/103-04-33. (283185)
КУЋА, Ново село, ПР + ПК,
прелепа, грејање, ПВЦ, пом.
Објекти. „Милка М”, 063/74428-66. (283191)
ХИТНО, нова Брестовац,
укњижена, помоћне просторије, само 16.000.„Милка М”,
063/744-28-66. (283191)

КУЋА у Иванову, цена по виђењу и договору. Тел.
069/251-59-99. (280707)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

БАВАНИШТАНСКИ пут, 56
ари, градско грађевинско, викендица, вода, струја.
064/280-60-53. (282027)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

ПРОДАЈЕМ плац на Новосељанском путу, просек; бурад
лимена 200, полован намештај. 065/829-05-14. (282955)
КУЋА, Војловица, нова, 180
квм, две стамбене јединице.
063/771-75-96, 063/784-71-34.
(282380)

13

marketing@pancevac-online.rs

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

БЕОГРАД – Б. Јерковић, 40,
ТА, 32.000; Ослобођења, 34,
ТА, 12.500; Стрелиште, 136,
ЕГ, 37.000, Миса, 136, ЕГ,
65.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (283013)

ТЕСЛА, трособан: трпезарија,
кухиња, тераса, ЦГ, IV,
52.000. 013/331-079,
063/770-45-55. (282614)
НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750 евра/квадрат. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (283026)
ПРОДАЈЕМ трособан одмах
усељив стан, преко пута
„Дис”-а. Тел. 064/700-13-40.
(283038)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан до
улице. Жарка Зрењанина.
Власник. 061/382-88-88. (283059)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
89 квм, у центру Панчева.
Тел. 063/848-33-89. (283048)
ДВОИПОСОБАН стан, 66
квбм, у Карађорђевој улици,
58.000 евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (283085)

МИСА, 122, две јединице, 7
ари, 39.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20. (282944)

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

КУЋА, Нови Козјак, сређена,
усељива, само 8.000; Баваништански, ПР + ПК, 10 ари,
52.000. „Милка М”, 063/74428-66. (283191)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ мању кућу у Панчеву, до 15.000 евра. 064/47575-17. (282588)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ХИТНО продајем стан, Котеж
2, 70 квм, V спрат, сређен.
064/118-92-81. (283000)
СТАРИ ТАМИШ, III спрат,
трособан, 86 квм, 23.000 евра.
Договор. 065/881-19-92. (283009)

СТРЕЛИШТЕ, 84 + 6 + 6 квм,
IV, ЦГ, комплет сређен стан.
064/163-57-59. (283071)
ПРОДАЈЕМ трособан стан,
може и замена за мањи. Тел.
063/167-88-87. (283076)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
Тип Станко. Тел. 062/725-253.
(283089)
КОТЕЖ 2, 72 квм, двоипособан, V, ЦГ, без улагања,
42.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (283069)
САМАЧКИ, 18 квм, гарсоњера, IV, ЦГ, 12.500. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01. (283069)
КОТЕЖ 2, 59 квм, двособан,
ВП, ЦГ, 34.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (283069)
ШИРИ ЦЕНТАР, 54 квм, двособан, ЕГ, комплет сређен,
ВП, 38.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898. (283069)
КОТЕЖ 2, двособан, 56 квм,
ВП, 32.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (283062)

НОВА МИСА, двособан, 46
квм, I, TA, 25.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (283062)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
ЦГ, IV, 28.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58. (283062)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан
у Банатском Карловцу, или га
мењам за одговарајући и
Панчеву. 066/362-597.
(283022)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

ПЛАЦ, Миса са темељом и
пројектом, широк фронт,
19.500. „Милка М”, 063/74428-66. (283191)

МАРГИТА, Кутков двособан,
57 квм, I, плин, 39.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(283062)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан и
гаражу, Д. Туцовића, 20.000
евра. 063/896-47-51. (283020)

БЛИЗУ центра, кућа две стамбене јединице, договор, дворишни стан, 18.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283190)

КУЋА 100 квм, усељива, реновирана, 25.000 евра, Козарачка 10-б. 063/804-07-85. (283186)

ЗЕЛЕНГОРА, 38 квм, једноипособан, IV, ТА, ПВЦ, без
улагања, 20.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (283069)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан
на Стрелишту, 66 квм, VII
спрат, зграда са лифтом, леп
поглед, близу школе, обданишта и супермаркета, централно
грејање, сигурносна врата, ПВЦ
прозори, подрумска остава.
Повољно, власник. 063/376191, 063/376-189. (282710)
МАРГИТА, новији део куће,
33 квм, ТА; 20.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58. (283062)
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Ослобођења 15, 26101 Панчево,
Тел/ 013/345-377 Фаx/319-477
е-маил адреса: office@vodovodpa.rs
текући рачун: 160 - 10370 - 06

На основу члана 43 Одлуке о преради и дистрибуцији воде („Сл. лист Града Панчева” бр.
23/2018) ЈКП „Водовод и канализација” Панчево, упућује следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавају се сви грађани и правна лица на територији Града Панчева и насељених места:
Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Јабука, Глогоњ, Качарево, Долово и МЗ
Стари Тамиш, да ће због планираних радова на замени вентила на Филтер постројењу доћи до
прекида у снабдевању корисника водом за пиће и периоду од петка, 27. септембра 2019. године у
18 сати до недеље 29. септембра 2019. године у 6 сати.
ЈКП „Водовод и канализација” Панчево овим путем упућује апел грађанима да правовремено
обезбеде одговарајућу количину воде потребну за нормално фунционисање домаћинства.
ЈКП „Водовод и канализација” Панчево се захваљује својим потрошачима на указаном поверењу
и разумевању.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

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

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

Институт „Дедиње”

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

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

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

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

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

др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије

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

•
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ТЕСЛА, реновиран двоипособан, ЦГ; 48.000, договор, сређен двособан, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283190)

СТАНОВИ
ПОНУДА
КОТЕЖ, 46 квм, двособан, тераса, уредан, 28.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (282944)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
44 квм, Жарка Зрењанина,
без посредника. 064/918-6423.(282970)

ТЕСЛА, трособан, староградња, 88 квм, ЦГ, 2 МЧ. „Милка
М”, 063/744-28-66. (283191)
БЕОГРАД, Карабурма, двособан, приземље, паркет, ПВЦ.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(283191)
СТРЕЛИШТЕ, дуплекс, 103
квм, ЦГ, укњижен, добра
градња. „Милка М”, 063/74428-66. (283191)

АМК – куповина станова, брза
реализација. АМК, Његошева
12. 061/262-08-44. (283168)
ПРОДАЈЕМ трособан осветљен стан, 54 квм, цена 555
евра/квадрат. 066/354-204.
(282969)
СОДАРА, 56 квм, ЦГ, IV,
лифт, 35.500. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (282699)
КОД СТОМАТОЛОШОГ факултета, 50 квм, 25.000. „Гоца”, 063/899-77-00. (283104)

marketing@pancevac-online.rs

СОДАРА, троипособан, ЦГ,
VI, поглед на реку, 52.000.
(679), „Трем”, 063/836-23-83.
(283130)
ТЕСЛА, 94 квм, дуплекс, IV,
Куткова зграда, 800 евра.
(679), „Трем”, 063/836-23-83.
(282699)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребне
куће, станови у Панчеву, брза
исплата. 061/662-91-48. (282872/р)

СТРОГИ центар, 96 квм,
73.000, америчке двособан,
ЦГ, III, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283190)
КОД БОЛНИЦЕ, 40 квм,
29.000; једноипособан, новоградња. „Гоца”, 063/899-7700. (283104)
ТЕСЛА, дуплекс, лифт, прелеп,
117, укњижен, фул. „Милка
М”, 063/744-28-66. (283191)

ХИТНО, Тесла, 47, одмах усељив, празан, само 25.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(283191)
КОТЕЖ 1, двособан + доградња + надоградња, једноипособан, 34 квм, сређен, 22.500.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(283191)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ПРВИ ПУТ У ПАНЧЕВУ
26. септембра 2019, у 19 сати

КУПУЈЕМО станове и куће,
исплата одмах. 063/836-2383. „Трем 01”. (283130)
АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребни станови, куће, брза
реализација. 063/744-28-66.
(283191)

Професор Бранислав Маричић, лиценцирани
предавач британског „Buzan centra” одржаће
БЕСПЛАТНО УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ поводом
новог програма „Победничко учење” који
од сада можете похађати у Панчеву.

АЕНЦИЈИ „Милка М”, хитно
потребан стан до 17.000, кућа
Миса. „Милка М”, 063/74428-66. (283191)

Основу програма чине популарне МАПЕ УМА
и иновативни приступ настави, а намењен је
основцима, средњошколцима и студентима.

ИЗДАВАЊЕ

ДА УЧЕЊЕ НЕ БУДЕ МУЧЕЊЕ!
Због ограниченог броја места потребно је
потврдити долазак, позивом на број 062/622-609
(Лава Толстоја 60, Панчево)
ТЕСЛА, 55 квм, двособан, реновиран, 42.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (283104)
АМК, сениорски програм за
65+. Доживотно издржавање,
куповина станова са вашим
плодоужитком. АМК, Његошева 12. 061/262-08-44. (283168)
СОДАРА, двоипособан, ЦГ, II,
75, договор. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (282699)

НОВА МИСА, нови лукс трособни станови, 93 квм, 600
евра/квм. (300), „Ћурчић”,,
362-816, 063/803-10-52. (283131)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, III, ЦГ, 35.000. (300),
„Ћурчић”,, 362-816, 063/80310-52. (283131)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1, пети
спрат, без лифта, 30 квм, тераса, 18.000 евра. (470), „Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (283183)

МАЊИ двособан, Зеленгора,
реновиран, ПВЦ, паркети, IV,
ТА, фиксно, 20.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283190)
КОТЕЖ 2, приземље, једноипособан, 32.000; Котеж 1,
двособан, IV, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283190)
ТРОСОБАН, екстра реновиран, Пепељаре, 58 квм,
33.000 евра. (470), „Дива некретнине”, 345-534, 064/24605-71. (283183)

КУПУЈЕМ мањи стан или гарсоњеру у згради. 065/634-2931. (283088)

СТАНОВИ
ИЗДАЈЕМ стан на дужи период, одмах усељив, комплет
намештен. 063/868-28-63.
(282599)
ПОТРЕБНА кућа за издавање
на дужи временски период,
мин. 80 – 150 квм. 063/330335. (283143)
СМЕШТАЈ за раднике, стан на
дан. 062/321-270. (282979)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, у центру града, депозит. 063/498-981. (282982)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на новој Миси, студентима, самцима, војним лицима. 063/839-56-81, 013/370398. (283002)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Миси. 061/132-5421. (283012)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан. Тел. 065/250-89-97.
(283015)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Стрелишту.
060/664-60-06. (283056)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, wi/fi кабловска,
центар, повољно, одмах усељива. 060/691-88-23. (283051)
ИЗДАЈЕМ стан 65 квм, ненамештен и просторију 70 квм,
за шнајдерај, посластичарници на Новосељанском путу.
064/137-48-67. (282901)
ИЗДАЈЕМ празан стан,д ео
куће, Стрелиште. 062/806-1585. (282921)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Тесли, код пијаце. Звати од 12 до 18,
013/344-476. (282924)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан
на Котежу 1, погодан за самце. 064/228-98-90. (282932)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
кући на Стрелишту.
Л0637101-28-16. (282938)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан,
центар Стрелишта, са ЦГ, први
спрат. 065/220-61-47. (282948)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, први спрат, слободан од
1. октобра, Содара, може на
дужи период. 062/634-112.
(282956)
ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,
Маргита, Светозара Шемића
70-а, Панчево. 013/354-703.
(292955)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, центар,
супернова, интернет, 100
евра. 069/113-00-73. (283073)
ИЗДАЈЕМ празан стан на Тесли од 40 квм. 013/232-18-67,
061/254-17-08. (283064)
ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
на Котежу 1, ненамештен.
065/386-56-00. (283100)
ИЗДАЈЕМ стан 38 квм , кухиња и купатило. 065/829-4191, 013/371-551. (283137)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан. Л064/187-20-13. (283112)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан, 40
квм, на Котежу 2, V спрат, ненамештен. 063/803-10-99. (283125)
ИЗДАЈЕМ гарсоњење од 24
квм и 28 квм, намештено са
грејањем. 063/191-99-96. (283141)
НАМЕШТЕН стан 50 квм, у
центру, издајем, грејање, клима, приватни део куће, кауција обавезна. 062/183-71-79.
(283146)
ИЗДАЈЕМ собе за самце,
предност имају војна лица.
Тел. 064/313-85-86. (283163)
ИЗДАЈЕМ стан на Зеленој пијаци, 80 евра. 062/196-26-83.
(283182)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
дворишни, 100 евра. Железничка 3. Тел. 063/135-29-76.
(283186)

ПОТРЕБНА кућа или пословни простор на дужи временски период, мин. 80 квм.
063/330-335. (282817)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, 24
квм, Жарка Зрењанина 33,
Панчево, 120 евра. 064/30580-73. (283098)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локала
на Зеленој пијаци. 064/11638-83. (283113)

ЛОКАЛ преко пута три школе,
близина пијаце, изузетно прометно. 060/351-03-56. (283040)
ПРОДАЈЕМ локал 20 квм, у
центру. Тел. 063/346-705.
(283090)
ИЗДАЈЕМ локал у центру Војловице, 70 квм. 064/219-0363, 063/302-166. (283126)
ИЗДАЈЕМ локал, центар, 20
квм. 344-955. (282886)

АУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ
Тражи:
• контролор техничког прегледа – трећи или
четврти степен стручне спреме
• аутомеханичар
• машински техничар (мотори возила)
• саобраћајни техничар (друмска возила)

ЛОКАЛИ
Контакт: 063/851-18-03
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (282651)
АМК ексклузивна продаја локала, ЈНА улица, 20 квм – 180
квм, АМК, Његошева 12.
061/262-08-44. (2831669
ТАМИШ КАПИЈА, локали за
издавање 107 – 200 квм.
063/338-332. (281347)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, полурешетке, телефон, употребна
дозвола, разне делатности.
066/866-49-00. (282940)

ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној
8. 065/853-93-29. (283129)

У ЈАБУЦИ издајем нове магацине, локале, за све намене,
посебан улаз. 063/351-709.
(282968)
ИЗДАЈЕМ локал 90 квм и више канцеларијских простора,
„Звезда”, Сетвана Шупљикца
88. 063/278-250. (283029)

ПОНУДА

ПОСАО
ПОТРЕБНА радница за рад у
мењачници на Стрелишту.
Тел. 060/365-16-79. (СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
индустријским машинама у
шивари. 062/872-05-24. (СМС)
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НЕМАЧКИ, часови свим узрастима. Преводи, припрема за
полагање свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892. (282950)

Д. О. О. „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО

ПОТРЕБНИ возачи са Ц категоријом за развоз по Србији.
062/889-01-20 (СМС)
ПОТРЕБНИ радници обезбеђења са и без лиценце. Контакт тел. 064/658-23-45. (ф)
ПОТРЕБНА озбиљна радница
са искуством, уза ад у трафици. 063/265-457. (282963)
ПОТРЕБНИ конобари, Caffe
Pacifico. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (282960)

Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292
1. СПРЕМАЧИЦУ
2. ФИЗИЧКОГ РАДНИКА

Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима.
Доћи лично

POCO LOCO ресторану потребни возачи. 064/874-0303. (283053)
POCO LOCO ресторану потребно особље за рад у кухињи, чекерик и шанкери.
064/874-03-01. (283053)

ПОТРЕБНА радница за рад у
пекари. 063/320-847. (283070)
ПОТРЕБАН бурекџија.
069/379-02-20. (283078)
РЕСТОРАНУ у центру потребан радник у кухињи.
064/149-99-73. (283074)
WEIFERT дистрибуцији пића
потребни виљушкаристи и возачи Б и Ц категорије.062/446-285.

Плата 40.000, за
раднице са искуством
+ пријава + топли оброк. Плата за раднице
без искуства 33.000 +
пријава + топли оброк.

ПЕКАРИ REX Банатско Ново
село потребан: мајстор и помоћни радник. 063/616-694.
(282451)
ПОТРЕБНИ радник/ца за рад
у кафићу „Купе”. 063/341797. (282635)

Тел. 063/897-55-04.
(7/283172)

ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 060/664-60-06. (83056)

ПОТРЕБНЕ раднице у пекари.
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (282659)

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ/
/КОНОБАРИЦЕ
И КУВАРИ

064/393-56-90
АУТО СЕРВИСУ SCAN AUTO
потребан радник. 064/240-6963. (282984)
ПОТРЕБНА помоћна радница
за паковање у шивари.
064/062-22-79. (282990)
ПОТРЕБНА радница за шивење на индустријским шиваћим машинама, услови одлични. 064/981-77-65. (282990)

ПОТРЕБНА радница са искуством, кафе Picasso Панчево.
065/504-91-07. (282874)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Услови одлични. Звати на 013/331-241. (ф)
ПОТРЕБНИ помоћни радник
и пекар за рад у производњи.
063/606-330. (283144)
ПОТРЕБНА радница за рад у
кафићу „Maxi”. Тел. 063/86210-74, 065/261-22-85. (283147)
ПОТРЕБАН радник Ц и Е категорије, обавезно да има
АДР и ТАХО картицу, са искуством. 062/102-77-00.
(283156)

ВУЛКАНИЗЕР – са или без радног искуства
Контакт тел. 013/348-422, 013/251-61-43
или доћи лично, Јабучки пут 215, Панчево
КРЧМИ „ШАРЕНИЦА” потребне конобарице. Одлични
услови. Тел. 064/349-93-43.
(283010)
ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
поседовње Б категорије минимум пет година. Пожељно искуство на пословима возача.
Контакт особа: Марија Симоновић, 060/563-64-63. Звати
радним данима од 8 до 16 сати. (283016)
ДОО SILEX тражи раднике за
рад у производњи. Тел.
063/103-22-07, Боре Шипоша
9-б. (283069)

ПОТРЕБНЕ особе са познавањем енглеског језика и рада
на рачунару. CV слати на dispatcertransporta@gmail.com
(283162)
ПОТРЕБАН радник у трафици
у центру. Радно време од 18
до 02. Данијела, 063/550-166.
(283171)
ПОМОЋНИ радници и са искуством за лимарију и браварију. 063/663-464. „Лимарија
Бобан”. (2823173)
ПОТРЕБНЕ раднице у продаји
и кухињи за ресторан у пицерији у „Авив парку”. 064/64341-22, 013/377-230. (283176)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама
• Одржавање хигијене четири
пута месечно
• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама
• Наш тим брине за вас 24 сата

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

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(282988)

ПИЦЕРИЈИ MAMMY потребан пица-мајстор и помоћни
радник. 063/691-169. (283167)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 064/15720-03. (282991)

ПОТРЕБАН конобар-ица, са и
без искуства у Ресторану „Банатски кутак”. 060/512-59-99,
064/988-88-66. (283187)

КОМПЈУТЕРИ: поправка, инсталација нових компоненти,
чишћење, одржавање, брзо,
повољно. 060/351-03-54.
(283040)

ИЗРАДА/МОНТАЖА конструкција, хала, гаража, тенди, коване капије, ограде,
грађевинску лимарију.
064/068-10-85. (2843149)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ИСКУСНА наставница француског језика држи часове
основцима и средњошколцима. Омољица -долазим.
064/196-47-23 (СМС)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам. Замена гуртни. 064/181-25-00.
(282393)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, стиропор,
бавалит фасаде, бетонирање.
063/865-80-49. (282796)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (282959)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(282347)

Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (282349)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, вентили, славине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09. (282362)
ПОВОЉНО уступам аутомобил са возачем. 063/454-005.
(283178()
ЗИДАРСКЕ радове обављам,
малтерисање, зидање, санација крова. 064/337-18-97.
(282909)
ТВ, сателитска антена, монтажа ИПТВ, антена плус, дигитализација. 064/866-20-70.
(282927)
ОБАРАЊЕ дрвећа, рушења
кућа, шупа, бетонирања, чишћења подруме, одношење,
ископи, итд. 060/035-47-40.
(283122)

МАШИНСКИ ископ подрума,
темеља, канала, одвоз шута
са утоваром рушења.
063/771-55-44. (282947)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (282349)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-05.
(283170)

КАМИОН кипер, превоз
шљунка, сејанца, песка, ризле, утовар и одвоз шута.
060/474-74-57. (283159)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа,
монтажа намештаја, изношење непотребних ствари, кутије за паковање. 064/047-5555. (282777)

РАЗНО
ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди своје
услуге. Ђорђе. 060/314-13-80.
(282311)
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели да
упозна жену или девојку до
40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21 сат.
013/352-203. (282922)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације
купатила, сервис. 013/377930, 063/115-71-67. (283079)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, куаптила, адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657, 064/49577-59. (283065)
БРАВАР заваривач, израда,
уградња капија, ограда, надстрешница, заштитних решетака. 062/816-33-84. (283084)

ТЕРЕНСКО заваривање аргон,
електро. Израда, онтажа челичних конструкција.
060/424-29-93. (283094)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(282959)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-89,
Јовичин. (282966)

ВОДОИНСТЛАТЕР поправља,
реновира комплетна купатила, обијање плочица, одвоз
шута. 062/816-33-84. (283084)

СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, глетовање,
кречење, уградња ламината,
прозора, врата. 062/816-3384. (283084)

ФИРМА „Бео Брод +” тражи
електро и ЦО 2 вариоце и аутогене секаче. 064/160-32-34.
(2283111)

АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА”
потребан

УПРАВЉАЊЕ

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

ПОТРЕБНА жена за спремање
стана, два пута недељно.
064/160-32-34. (283111)
(ф)

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(282636)

ПОТРЕБАН посластичар.
064/643-41-22, 013/377-230.
(283176)

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

ФРИЗЕРСКОМ САЛОНУ „Срба” потребан радник/радница
са искуством. 064/243-87-97.
(283030)
ПОТРЕБНИ: куварица, помоћна куварица, конобар Ресторану „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-250.
(283029)

МАСАЖА релакс, потпуно
уживање, тотално опушстзање
тела, повољно. Марија.
064/269-94-87. (282974)

3. ЗИДАРА

ПОТРЕБНА радница за рад у
радњи. 063/833-29-88,
013/400-276. (283027)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи и за
роштиљем.

РАДИМ све физичке послове,
чистимо подруме, таване,
наш превоз. 064/144-37-65.
(282973)

тражи

(7/274828)

ПОНУДА
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НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-0451. (283096)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73. (282625)
ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације,
повољно. 066/543-69-16. (282974)
ПРЕВОЗИМ повољно песак,
шљњунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94. (283008)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-2338. (283574)

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

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
ЧИСТИМ станове, куће, кафиће, канцеларије. 061/22450-39, 062/848-97-69, Ивана.
(283106)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 25 година
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (283116)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, ископи, бетонирања, одношење ствари.
064/122-69-78. (283122)

УСЛУГЕ
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)
МАШИНСКИ ископ подрума,
темеља, канала, одвоз шута
са утоваром рушења.
063/771-55-44. (282947)
ПРЕВОЗ малим, великим кипером, шљунак, песак, сејанац, ризла, шут. 063/246-368.
(282612)
МАШИНСКИ утовар шута са
превозом. Рушење објеката,
чишћење терена. 063/246368. (282612)
КРОВОВИ, санације, термо и
хидроизолација, подашчавање, равни кровови. Најповољније. 066/543-69-16. (282974)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(282442)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (282293)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда
нових, преправка, поправка
старих расвета. 063/644-353.
(283087)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-498.
(283054)

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, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(283057)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији.
063/253-028, 064/444-66-74.
(283057)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 063/253-028,
064/444-66-74. (283057)
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.
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(283057)

ПЕНЗИОНЕР, аустријски, 60,
тражи жену од 45 до 70 година, озбиљна веза. 063/269173. (283164)
Цеђени и млевени парадајз
и сирупи за пекмез од шипурка, купине и дрењине.
Зелена пијаца, поред сирнице, опет са вама на истом месту.
060/366-73-33 или 064/176-20-26
(282971)

ШЕЗДЕСЕТОГОДИШЊИЦА
матуре гимназијалаца
1958/1959. Да проверимо
памћење и освежимо сећања.
Окупљање испред Гимназије у
недељу, 29. септембра 2019.
године, у 12 сати. (283055)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (282958)

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК
• Управљање стамбеном заједницом
• Информисање станара
• Организација радова на текућем
и инвестиционом одржавању
• Хитне интервенције
Бранислав Новаковић, пр
Контакт: 064/40-66-159
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STAR CITY EXPRESS DOO
расписује конкурс за радно место

ОГЛАСИ
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После кратке и тешке болести, преминуо
је наш

1. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
саобраћајни факултет

2. ВОЗАЧ Д КАТЕГОРИЈЕ
CV слати на Star City express doo, Улица Светог
Саве 5, 26000 ПАНЧЕВО, или на email:
starcitystarcevo@gmail.com
Контакт телефон 066/355-101

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ за рад
на паковању у производњи.

ТРАЈКО ДИМИЋ

ЈАЊА АРАМБАШИЋ

1938–2019.

1933–2019.

Наш вољени преминуо је 17. септембра,
али ће заувек живети у нашим успоменама.

Наша племенита мајка и бака преминула је 15. септембра 2019.
Била је и остаје наш анђео.

Контакт телефон 062/365-414, Јагода
Ожалошћена породица ДИМИЋ

С љубављу њене МИКА и АКИ

(67/283099)

(41/283034)

BRITISH MOTORS

Ekskluzivni uvoznik Jaguar i Land Rover vozila za Srbiju

British Motors d.o.o. je uvoznik i jedini ovlašćeni serviser Jaguar i Land Rover vozila za Srbiju i Crnu Goru.

Последњи поздрав драгој комшиници

Последњи поздрав

Potreban nam je:

Vulkanizer sa iskustvom
Opis posla:
• Demontaža i montaža pneumatika
• Vulkanizerski poslovi
• Održavanje zadužene opreme i voznog parka
• Obavljanje i drugih poslova po nalogu rukovodioca
Profil kandidata:
• SSS
• Poželjno radno iskustvo na poslovima lake mehanike
• Vozačka dozvola B kategorije
Više informacija možete dobiti pozivanjem na broj
011/413-44-44

ЈАЊИ АРАМБАШИЋ
Станари у Светог Саве 4
(77/283124)

Потребне жене на пословима чишћења.
Предност Стрелиште, Тесла, стара Миса.

Тел. 062/296-978

чика РОЂИ

(ф)

Поносни смо што смо те познавали.

ХОТЕЛ „КУТКО” у Масариковој број 3
тражи
следеће особље за рад

• 2 кувара
• 3 помоћна радника у кухињи
• 6 конобара
• 3 шанкера, и
• 2 радника за прање посуђа
Љупко – 063/313-844, Маријана – 063/693-944

BEOKOM DOO BEOGRAD,
UL. ČIKA MIŠE ĐURIĆA 67
za rad u Pančevu traži:
• POMOĆNI RADNIK NA UGRADNJI VETROBRANSKIH STAKALA – više izvršilaca
• BRAVAR – više izvršilaca (poželjno radno iskustvo)
Prijave dostaviti lično od 8 do 16 sati na adresu Prvomajska 10-a Pančevo ili mejlom na
beoplex@yahoo.com najkasnije do 30. 09. 2019.

KRYOOPREMA d.o.o.
Панчево, Утве Златокриле бр. 9, 013/301-245

КОНКУРС
• машински инжењер за руковођење
производњом
Услови:
– Машински или дипломирани машински инжењер;
– Вођење производње (заменик директора
производње)
– Старост до 40 година
– Возачка дозвола Б категорије
– Пожељно знање енглеског језика
– Радно искуство пет (5) година
– Рад на рачунару
– Посвећеност у пословима производње опреме
Предузеће организује школовање за:
• инжењера заваривања
• хелијумско испитивање опреме
• рад са вакуумском опремом
Пријаве слати на email: sjovanovic@kryooprema.com

POZIV
za dostavljanje ponuda za nabavku usluge
prevoza zaposlenih u Sektoru proizvodnje
Instituta za proučavanje lekovitog bilja
„Dr Josif Pančić”’ u Pančevu,
Ul. Bavaništanski put br. 305
Prevoz za 50 zaposlenih obavlja se svakog radnog
dana od ponedeljka do petka, na relaciji Grad Pančevo – Sektor za proizvodnju, Bavaništanski put br.
305, u vremenu od 6.20 do 6.50, za dolazak i od 15
do 15.50 sati, za povratak s posla, s tim da je vozilo u
međuvremenu slobodno. Prevoz zaposlenih obavlja
se sa dva vozila po 25 putnika u vozilu, kroz sledeće
delove Pančeva: Smer vozila br.1 prema Sektoru proizvodnje, 6.30. Prva stanica je Žarka Zrenjanina kod
Stomatološkog fakulteta, druga – ugao Žarka Zrenjanina i Kraljevića Marka, treća – Ž.Zrenjanina kod br.
47 (Sodara), četvrta – Ž. Zrenjanina kod br. 3 (pekara
Hermes), peta - Svetog Save br. 2 (kod glavne autobuske stanice), šesta - Svetog Save br 54, sedma Moše Pijade br.120 (izmedju Koteža 1 i Koteža 2), osma - Stevana Šupljikca br.83 (nadvožnjak), deveta ugao Mihajla Obrenovića i Miloša Obrenovića (Tesla),
deseta - Sektor proizvodnje Bavaništanski put br.305
– zadnje odredište u 6.50. Smer vozila br. 2 prema
Sektoru proizvodnje 6.35 min. Prva stanica – Strelište
Dušana Petrovića Šaneta, druga – Strelište Cvijićeva,
treće - Stevana Sremca br. 32, četvrta – stari buvljak
Bavaništanski put 30, peta – Bavaništanski put kod
vojske (kasarna Stevica Jovanović), šesta – Bavaništanski put Novo groblje, sedma – Sektor proizvodnje
Bavaništanski put br.305 – zadnje odredište u 6.50
sati. Pravo učešća u postupku imaju pravna lica koja
su kod nadležnih organa registrovana za obavljanje
delatnosti koje su predmet ovog Poziva. Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku su: izvod iz registra privrednih subjekata, finansijski izveštaj za 2018. godinu, dokaz o posedovanju vozila registrovanih za prevoz putnika. Rok za dostavljanje ponuda je 30. 09. 2019. Otvaranje ponuda je dana 01.
10. 2019. u 12 sati u Pančevu, Bavaništanski put 305.
Ponude dostaviti lično ili poštom na adresu: Institut za
proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Ul. Zeleni venac 2/III, Beograd, ili Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Bavaništanski put 305,
Pančevo, sa oznakom – Ponuda za nabavku usluge
prevoza zaposlenih u Sektoru proizvodnje. Osoba za
kontakt dr Svetlana Turudija Živanović tel 064/86747-99, e-mail: sturudija@mocbilja.rs. Više informacija
potražiti na sajtu www.mocbilja.rs.

ИВАН и ПАВЛЕ ТМУШИЋ са породицом
(92/и)

Последњи поздрав пријатељу

РОЂИ
ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом
(94/283194)

Драги мој брате

Последњи поздрав нашем драгом куму

РОЂО

РОЂИ
Свима ћете недостајати, били сте једном дивни.

Нека те у тишини
вечног мира прати
наше пријатељство
јаче од времена и заборава.

ЉУБА, БИЉА и ПРЕЖА ЂОРЂЕВИЋ

ЗОРАН МАРКОВИЋ
са породицом

(75/283117)

(68/283100)

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

Петак, 20. септембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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14. септембра 2019. престало је да куца велико срце нашег
вољеног

Тајо мој,
Са љубављу коју смрт не прекида и тугом коју
време не лечи, чуваћу те вечно у свом срцу.

23. септембра 2019, у 11 сати, дваћемо једногодишњи помен нашем драгом

РОЂЕ

Твоја СОФИЈА
(52/283045)

Љубав не умире, поносни смо на сваку успомену, сећање, тренутке проведене са тобом.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији: отац СИМО, супруга ЈАСМИНА, ћерка СОФИЈА,
син СИНИША, унук ЗОРАН и унука ВИШЊА
(51/283044)

МИЛОРАД РОДИЋ
Последњи поздрав вољеном деки од унуке
ВИШЊЕ и породице СИМОВИЋ

ВЛАДИМИРУ
СТАНОЈЕВИЋУ

Нашем вољеном

(15/2892946)

Твој одлазак оставио је дубок бол, тугу и
неизмерну празнину.
Недостајеш нам...
Супруга ЈАСМИНА и ћерка ЕМИЛИЈА
(88/283177)

МИЛОРАД РОДИЋ
Последњи поздрав нашем чика Рођи од КОКЕ са
породицом
(16/282946)

РОЂИ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

МИЛОРАД РОДИЋ РОЂА

ВИДОЈКО ЈОВАНОВ

ДОБРИЧАН ЈЕЛЕНА и ДУШАН са породицом

Био си добар човек, широке душе и великог срца у којем је било места за све људе овог света.
Заувек у нашим срцима.
ЗОРАН и ЦЕЦА са породицом

(65/283091)

(19/282958)

Последњи поздрав дугогодишњем сараднику

Био си добар и племенити супруг и деда.
Оставио си нам велику празнину.
Твоје постојање била је наша снага и топлина.
Твоје име је наш понос, твоја смрт наша доживотна рана.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Супруга МАРИЦА, син МИЋА,
унука АНИТА и зет АДИ са децом
(83/283157)

Последњи поздрав
нашем драгом

МИЛОРАД РОДИЋ
Последњи поздрав од „БЕДЕМ”-а
(36/2830017)

ВИДОЈКО
ЈОВАНОВ

МИЛОРАДУ РОДИЋУ
„Дунав осигурање” ГФО Панчево
(81/ф-1032)

МИЛОРАД РОДИЋ

Куме, тужних четрдесет дана без тебе

Драги куме, почивај у миру, нека те анђели чувају.
Породица ШИЈАН

СТЕВИЦИ
ПУЈИ

Последњи поздрав пријатељу наш.
Од породице ТОМИЋ
(84/283157)

7. III 1931 – 16. IX 2019.
од његових
најмилијих
(72/283107)

(47/283035)

Последњи поздрав

МИЛОРАД РОДИЋ
Збогом куме наш!

МИЛОРАД
РОДИЋ
РОЂА

МИЛОРАД
РОДИЋ
РОЂА

Последњи поздрав
комшији Рођи од породице ЈОВАНОВ

Последњи поздрав
Рођи од кумова БЕЗБРАДИЦА

(59/283066)

(60/283066)

ТИЈАНА, НЕБОЈША, НИКОЛА и кума МАЦА
(93/283192)

КРСТА
ВАСИЋ
ОБРАД
ЈОСИПОВИЋ
Недостајеш нам пуно!
Породица
ГРУЈОСКИ
(89/283181)

1952–2019.

чика СТЕВИ

Последњи поздрав
тати од ћерке СУНЧИЦЕ са породицом

од АЛЕКСЕ и НЕШКА
(71/283107)

(66/283095)
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Петак, 20. септембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
12. септембра 2019. преминула је наша драга супруга, мама, баба и ташта

Са великим болом опраштамо се од

АНА ТУРИНСКИ

МАРЕ РОСИЋ

ГМИТРА ЈОВАНОВИЋ

1940–2019.

1925–2019.

Мајко, отишла си тихо без речи.

12. септембра 2019. године, упокојила се наша мајка Митра.

Надам се да ће те анђели чувати кад ја
нисам могла. Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
Ожалошћени: ћерка ЗОРИЦА, супруг
МИРКО, зет ВЕРАН и унук УРОШ
(18/282951)

Недостајаће заувек њене речи, њени савети, њени принципи.
До последњег тренутка је била своја, доследна и достојанствена.

1949–2019.
Вечно у срцу њених најмилијих.
Супруг БРАНИСЛАВ, ћерке ДАНИЈЕЛА, ГАБРИЈЕЛА и БРАНИСЛАВА, унуке САРА и ЉИЉА, унуци СТЕФАН, МАРКО и НИКОЛА и зетови ДРАГАН, МИЛЕ и ЈОВАН
(44/283032)

Последњи поздрав драгој мами, ташти и баби

Успомена на мајку Митру живеће кроз нас и кроз наше и њене потомке.
Седмодневни помен нашој мајци даваћемо у суботу, 21. септембра 2019. године, у 11 сати, на гробљу Котеж.

Вољеном супругу, тати и деди

ЗОРА, ДУЛЕ, МАЦА и МИЋА
(55/283061)

АНИ ТУРИНСКИ
Надам се да те сада ништа не боли.

Последњи поздрав драгој мајци

Заувек у срцима ћерке БРАНИСЛАВЕ,
зета ЈОВАНА и унука МАРКА и НИКОЛЕ

ЂУРИЦА ИСАЈЛОВ

(45/283032)

Ђура лимар
1955–2019.
Последњи поздрав најдражој мами, баби и
ташти

Твоји: супруга ЈАСМИНА, син ЖИВА
и унучад НАТАЛИЈА и ЂУРИЦА
(43/283033)

ГМИТРИ ЈОВАНОВИЋ
Тужно збогом нашој драгој

Драга мајко, нека твоја душа нађе заслужени мир, а ми ћемо чувати успомену на твоју доброту и мудрост.
Твоја ћерка ЦАНА и зет ЗЛАТКО
(62/283081)

Са тугом у срцу опраштамо се од вољене

ГОЦИ ДАБИЋ
С поштовањем и захвалношћу ЈОКА са децом

АНА ТУРИНСКИ
Мама, недостајеш ми и пуно те волим.
Ћерка ДАНИЈЕЛА, унука ЉИЉА
и зет ДРАГАН
(46/283032)

(9/282929)

Последњи поздрав
куми

Последњи поздрав

ГМИТРА ЈОВАНОВИЋ

АНЕ
ТУРИНСКИ

1925–2019.

Последњи поздрав нашој баба мудрици.
МАРИЈА и НЕНАД

ЈАГОДИ
РАНИСАВЉЕВИЋ

ГОРДАНИ
ДАБИЋ
Вољеној

1949–2019.
Од БРАНКЕ
и МИЛОША
(86/283169)

Последњи поздрав

(56/283061)

(87/283169)

Последњи поздрав комшиници Ани од комшија
у Михајла Петровића Аласа 6

(82/283152)

Последњи поздрав куми

(70/283102)

Заувек ме је напустила
моја

баба МИТРИ

Вољеној

од комшија
у Стевана Сремца 74

1949–2019.

од породице
ПАВЛОВИЋ

(74/283109)

1949–2019.

АНА ТУРИНСКИ

(34/283014)

Последњи поздрав вољеној

последњи поздрав од унуке БИБЕ, зета НЕШЕ и
праунука АНДРЕЕ и ДАРИЕ

ЈАГОДИ
РАНИСАВЉЕВИЋ

Сестра МАРИЈА,
МАЈА и ИВАН са
породицама ПЕМАЦ
и ВЛАЈКОВИЋ

(17/282949)

АНИ
ТУРИНСКИ

од куме НАТАШЕ са породицом
(90/283188)

Тугују за тобом: сестра
ЉИЉАНА, зет ЉУБИША,
ИВАНА и ЈЕЛЕНА
са породицама БАКИЋА
и СИМОНОВИЋ

АНА
ТУРИНСКИ
Остаје празнина и живот пун лепих успомена.
Хвала ти за све, моја
другарице.
КСЕНИЈА

АНКИЦИ

(35/283014)

баба МИТРИ

ОБРАД МИКИЋ

последњи поздрав од унуке ИВАНЕ и праунука
АЛЕКСЕ и НИКОЛЕ

Вољени муж и отац остаје вечно у срцима супруге
ЛУЦЕ, сина МИЛАНА и ћерке ВЕРИЦЕ са породицама
(53/283047)

(73/283108)

300-820, 300-830

Петак, 20. септембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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23. септембра 2019. пуних је четрдесет дана туге и бола, пуних четрдесет дана
откада је тихо отишао нас вољени и мили супруг, татица, дека и свекар

ЗОРИЦА ТМУШИЋ
Тужна је наша улица од када ниси ту,
јер тужну песму певају они што остају.
Срећан ти рођендан звездо наша најсветлија.
Твоји најмилији

ОБРАД ЈОСИПОВИЋ
2. VIII 1939 – 15. VIII 2019.

(91/и)

У петак, 27. септембра 2019. навршава се десет година откако није
са нама наш вољени

Лако те је било волети, тешко, претешко изгубити, а најтеже сада без тебе
живети.
Иза себе си оставио трагове који се никада неће избрисати, доброту коју ћемо
заувек памтити и љубав која ће нас вечно грејати.
Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо те изгубили.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена и заборава.

МИЛОШ БЕГОВИЋ
Десет година смо без тебе.
Недостајеш јако.

Твоји најмилији
Породица
(38/283019)

(58/283067)

У суботу, 5. октобра,
у 11 сати, на Новом
гробљу обележавамо
годишњи помен

Драга

22. септембра је шест месеци откада нас је напустила
наша мама, баба и ташта

Ускоро ће шест месеци од смрти мог вољеног супруга

РАДА ВИДАНОВИЋ
Време пролази, бол остаје.
Твоји: СЛАЂА, МИЛЕ, ЈЕЛЕНА, ОЗРЕН и КИКИ
(6/282919)

МОМИРУ
ЋИРИЋУ

БИЉО
Прошло је десет година а ти си ми тако ту!!

1957–2019.

Недостајеш.
Твоји: ФИЛИП,
СОФИЈА
и АЛЕКСАНДРА

Твоја другарица
(57/283063)

21. септембра 2019.
навршава се четрдесет дана од смрти наше драге

СРЕТЕНА ВУЧИЋЕВИЋА

(79/283145)

Среле мој, прошло је дугих шест месеци,
много ми недостајеш, душо моја, бескрајно сам тужна.

ЈАНО ПАЊИК
1937–2009.

Твоја МИЛКА – твој ЦВРЛЕ

И даље живиш у нашим срцима.
Твоји најмилији: ћерка МАРИНА, унука ДАЈАНА и зет
ЈОВИЦА АНТОНИЋ
(78/283138)

(28/282987)

25. септембра 2019. навршава се шест месеци откако није са нама

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВИЋ

ЉУБИША НИКОЛИЋ
Његови најмилији

СТЈЕПАН ПАВИЋ

(69/283101)

1962–2018.

ЗАГОРКЕ
СУБОТИЋ

Одржаће се у недељу, 22. септембра 2019.
Са поносом чувамо успомену на тебе.

21. септембра навршава се петнаест година од нестанка
мог јединца

Твоји најмилији
Окупићемо се, у
11.30, на Католичком
гробљу и одати јој
помен
Њени најмилији
(26/282985)

ЈАЊА

МИЛАНКО

1939–2007.

1935–2013.

(85/2831609

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

Људи живе колико живи сећање на њих.

ВЛАДИЦЕ ВИДОЈЕВИЋА
Мајка МИЦА, супруга ДАЛИБОРКА, ћерка АНА и син
ИВАН
(7/292920)

Ваша ћерка АНА
(50/283042)
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Петак, 20. септембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се у
недељу, 22. 09. 2019, у 10 сати, одржати миса са
молитвом у Католичкој цркви.

Прошла је дуга година. Бол и туга за тобом
нису

У уторак, 24. септембра 2019, у 11 сати, изаћи
ћемо на гроб нашег вољеног

ВЛАДИМИР БАЧИК
1960–1989.

СНЕЖАНА АНОВИЋ
рођ. Мијовић
22. III 1964 – 20. IX 2018.

ИВАНА ЛУКИНИЋА

Тридесет тужних година откако ниси са нама.

Четрдесет је тужних дана како више ниси са
нама.

Вољени не умиру.

Твоји: тата, ГОГА, ЉИЉА и СТЕФАН

Твоја мајка РУЖАНА, син СИМОН,
остала родбина, кумови и пријатељи

Отишао си на пут без повратка. Недостајаћеш
нам неизмерно за све што долази, али ти ћеш
заправо увек бити ту, у нашим срцима, јер си
део нас.
Твоји женскићи

(20/282961)

(11/282936)

(25/282981)

20. септембра 2018. године трагично је настрадала наша љубав

Прошла је година откако нас је напустио наш вољени

Увек ћеш бити у нашим мислима. Заувек у срцу.
Сестра ИЛОНКА са породицом

СНЕЖАНА АНОВИЋ

(37/283018)

НЕНАД ЗЛАТАНОВИЋ

22. III 1964 – 20. IX 2018.

1979–2018.

Зашто човек тек на крају схвати...
Успомену на тебе с поносом заувек чувају твоји:
МИЛОВАН, БОЈАН и ДАМЈАН

Вечно ожалошћени: мајка МАРИЈА, брат СЛАВИША, ћерке МАРИЈА
и ТЕОДОРА и остала родбина и пријатељи

(61/283080)

(5/282918)

23. септембра 2019. навршавају се три године откако није са нама

21. септембра 2019. навршава се шест месеци
од смрти нашег драгог

У суботу, 21. септембра 2019, у 11 сати, у Старчеву, даваћемо годишњи помен

РАДЕТА СПАСОВСКОГ
Време пролази, а бол и туга никада неће.

БОРИС
ЂУРИЋ

Твоји најмилији

Пролетело је пола године...
Докторе Ђурићу недостајеш нам...
Супруга НАДА и ћерке
ОЛГИЦА и БРАНКИЦА
са породицама

МИРОСЛАВ СТОЈАНОВ

ДРАГИЦИ ДИЗИЈИ

1941–2016.

Година прође, али не бол и сећања. Временом ће
јачати у нашим срцима сећање на лепе тренутке
проведене с тобом. Ти су отишла далеко од нас и
оставила нам тугу.
Твоји најмилији: ћерка БИЉАНА, унука ИВАНА,
зет МИЛАН, унучад МАРКО, ХЕЛЕНА и СТЕФАН

Успомену на тебе чувају твоји најмилији.
Породице СТОЈАНОВ и МАНЧЕВ

(76/283120)

(54/283052)

(63/283086)

26. септембра 2019. године навршава се двадесет три године откад није са нама наш

(64/283082)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ВАСА КЕПИЋ
ГОРДАНА СПРЕМИЋ

НАДА ПАВЛОВИЋ
21. III 2019.
Време пролази, а туга све већа и већа за тобом брижна
мајко моја.
МИРА ПЕТРОВИЋ
(49/283041)

ЈОВАНКА
САНАДЕР

Три године без тебе.

ПАВЛОВИЋ

Твоји: ДРАГАН,
ћерке са породицама
и сестра РОСКА
са породицом
(13/282942)

МИЛАН

ЖЕЉКО
ВЕЛИЧКОВИЋ

ЈОВАНЧЕ
ВЕЛИЧКОВИЋ
1948–1997.

НАДА

МИЛАН

1970–1999.

22. VI 2017.

21. III 2019.

8. XII 2017.

Увек с вама у мислима.

(48/283041)

300-820, 300-830

(80/283150)

28. септембра 2019. навршава се тужна година
откако није са нама наш
драги

СЕЋАЊЕ

ЂУРА

МИРА, МИЛИЦА и МИЛАН ПЕТРОВИЋ

Твоји: супруга МАЛЕНА, син БАНЕ и ћерка БЕБА

(10/282933)

Прошло је тужних
шест месеци без тебе,
из дана у дан све више недостајеш. Никада те нећемо прежалити.

Тужно сећање на наше најмилије

Ми који те волимо знамо колико је тешко живети без тебе.

2016–2019.

ЖИВАН
СТОКИЋ

БРАНКА, ВИКТОР, ЖЕЉАНА
и ДРАГАНА са породицом

С љубављу и поштовањем.
Твоји најмилији

(42/283028)

(24/282980)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЦВЕТКО
НИКОЛОВСКИ
2010–2019.
Требаш нам, баш сад
да будеш уз нас.
Твоје: ТРАЈКА,
СЛАВИЦА и ВЕРИЦА
(29/282990)

Петак, 20. септембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Седамнаест година је прошло, а сећање на тебе и даље
не бледи

МИРОСЛАВА ХРИБ
ШАЈРИХ

20. септембра навршава се шест месеци откада
није с нама наша Кова

1989–2019.

ДЕСИМИР ПОПОВИЋ
Твоји: НАДА, МАРКО,
БРАНКА и ДУЊА
(3/282914)

КОВИЉКА СТОЈИЧИЋ
21. септембра 2019, у 11 сати, на Војловачком
гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем
драгом

Заувек твоји: АНДРЕЈА, МАТЕЈА, ИРЕНА и ДРАГАН

Хвала ти за све што си учинила за нас.
Твоја породица

(22/ф)

(31/283001)

20. септембра навршавају се две године откад
није са нама наш супруг, отац, свекар и деда

Сећање на наше драге

НИНИЋ
ДРАГАНУ ГАВРИЛОВИЋУ
ГАГИЈУ
Време нам није ублажило тугу за тобом, недостајеш нам пуно
Твоји најмилији
(23/282972)

Наши вољени родитељи

МАРИНКОВИЋ

ЗАГОРКА

БРАНКО

8. III 2001.

29. IX 1989.

ТРИВАН

САВА КРЧАДИНАЦ

МАРКОВСКИ

Заувек у срцима најмилијих
(30/282995)

17. септембра навршава се тринаест година откако нас је напустио наш вољени

КАТИЦА

ПАВЛЕ

1995–2019.

1983–2019.

Бескрајна захвалност за сву пожртвованост, љубав и доброту.

СВЕТОЗАР

БИСЕРКА

ЈОВАН

21. VI 1998.

23. IX 2014.

18. I 2015.

Са поносом и љубављу чувамо успомене на њих.

Ваше ћерке МАРА и БЕБА са децом

ТРИВАН, ПЕНЕВСКИ и НОВАКОВИЋ

(4/282915)

(14/282943)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ВАСА ЈЕФТИЋ
СТОЈАНКА
ТУЦИЋ

7. VII 1939 – 21. IX 2013.
Време које пролази
никада неће избрисати траг који си
оставио.

2008–2019.

Твоје ШАРИКА
и ИВАНА

Почивај у миру мила
мајко, у нашим си
мислима.
БАТА и РАТКО

(39/283021)

(32/283006)

СЕЋАЊЕ

Са сетом се сећамо најтрофејније генерације
ФК „Младост” Омољица:

ШТРБАН, ЛУКИЋ,
ТАДИЋ, РАКИЋ,
КОВАЧЕВИЋ, ЈОНОВИЋ, ЛИСИЦИН А,
ЛИСИЦИН В, ЈАКОВЉЕВИЋ Д, ТАЈДИЋ,
ТАДИЋ ЗЛАТКО
(председник ФК),
НИКОЛИЋ, МИЛОСАВЉЕВИЋ (тренер),
РАДОВАНОВИЋ
Генерација

Вечно си у нашем срцу и мислима.

ЖИВАН ВОЈНОВ
18. IX 2012 – 18. IX 2019.
Твоја породица
(2/282907)

Твоји другови ЦАКА
и СМОЛЧА

(33/283011)

(27/282986)

СЕЋАЊЕ

Навршава се петнаест
година откада ниси с
нама

РАДНО
ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

(1/282890)

брат ВЛАДА
(40/283023)

ДОБРИЛИ МРКАЉ
од сина ЗЛАТКА и снаје
МИРЕ са децом (8/282926)

Син МИЛОМИР
са породицом
(12/282937)

Заувек у нашим срцима.

Твоји: НАНА
и велики БАТА
са породицом

Тридесетогодишњи
помен мајци

МИЛАН
ПЕКЕЧ МИЈА

ДЕЈА

1985–2006.

17. IX 2004 – 17. IX 2019.

Син ВЛАДА
Године пролазе, сећања остају

ДЕЈАН
ЂАКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

НАДА ДУКИЋ
ЦВИЈЕТА
НОВКОВИЋ

Прошло је тринаест
тужних година откада са нама није наш

СТОЈАНКА
ВРЛАМСКИ

МИЛИЦА
ВРЛАМСКИ

из Баваништа
Бол и тугу у нашим срцима не може време избрисати.
Заувек ћете остати део нашег живота, вечно ћете живети у сећању свих нас.
Сестра и ћерка и зет ЂУРА
(21/232962)

понедељком
и уторком
од 8 до 18,
средом
од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
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СЕДМА „ТРАКТОРИЈАДА” ОДРЖАНА У НОВОМ СЕЛУ

ПРИКАЗАНА НАЈНОВИЈА МЕХАНИЗАЦИЈА
Манифестација,
уместо у јулу, први
пут у септембру

Банатски Брестовац: Настављена је реконструкција пута
ка Дунаву, па се апелује на
возаче да прилагоде брзину
новонасталим условима. ЈКП
„Комбрест” уклањао је дивље
депоније, а у току је хуманитарна акција сакупљања чепова, који се могу предати у
школи и у Месној заједници.
Састанак представника села
и Покрајинске владе на тему
уређења Парка природе „Поњавица”, првобитно заказан
за 21. септембар, померен је
за седам дана.

Од „игрица” до
демонстрација
машина у раду
Седма новосељанска „Тракторијада” је, након промене термина и нагађања око датума
одржавања, уприличена у недељу, 15. септембра, на локацији „вашариште”, на задовољство бројних ратара, излагача,
стручњака...
И овог пута сви они, као и
други љубитељи масовних окупљања, могли су да уживају у
разноликим садржајима, које
је за њих приредило Удружење по љо при вред ни ка „Но восељан ски па о ри”, глав ни
организатор овог аутентичног
догађања.

И весело и практично
Поред представљања последњих достигнућа у области пољопривреде – од приказа машина у раду до најновијих технологија – као и увек, веома
атрактивна била су такмичења. Атмосфера је била пословично узаврела; толико да је
на моменте публика страствено бодрила своје фаворите, неретко уз салве смеха, нарочито након духовитих коментара
официјелног спикера или трапавости такмичара.
Упоредо с поменутом забавом од и гра ва ло се си ја сет
прак тич них до га ђа ја, по пут
предавања у организацији Института „Тамиш”, а заинтересовани су могли да се упознају и с понудом разних банака,
семенских кућа и заступника
про из во ђа ча ме ха ни за ци је.
Обелодањене су и најновије
паорске идеје и иновације, а
организоване су и наградне
игре.
Можда је и најважније то
што су пољопривредници имали прилику да међусобно размењују искуства, као и да се у
време мукотрпне сезоне макар
начас друже и разоноде.

Месне актуелности

МАЈ СТО РИ ЗА ВУ ЧУ И ПРЕ ВР ТА ЊЕ
И овог пу та на „Тракто рија ди” велику па жњу привукле су атрактивне игрице. Поред
за гаран то ване за ба ве, није изостао ни
такмичарски дух, па вреди навести имена
најбољих.
У дисциплини вожња трактора на педале
најбољи су били Јован Бежановић, Лука Миловановић и Милан Боројевић, док је у истом
узрасту када је реч о превртању гума најбржа била једна девојчица – Милана Поповић,

Тешко наћи прави термин
Председник удружења „Новосељански паори” Сорин Ардељан напоменуо је да је ова манифестација једино место у
ширем окружењу на којем пољо при вред ни ци мо гу да се
окупе, дру же и не што но во
сазнају.
– Промена термина је у одређеном сегменту уродила плодом, а у неком другом није.
Док смо у јулу заузети жетвом
пшенице, сада почиње скидање кукуруза, па је много ратара било оправдано одсутно јер
су били у атарима. Кроз договоре с произвођачима и излагачима закључили смо да је
ово би ло нај бо ље вре ме за

а нешто спорији били су Ђорђе Бека и Дамјан
Мандреш. Сви они су из Новог Села, као и
екипе „Банатско зрно” и „Новосељански паори”, које су заузеле прва два места у вучи
трактора, док је трећи био тим Марина Броштеана из Владимировца.
Напослетку, међу сениорима је у превртању гума доминантан био домаћи такмичар
Нистор Марћел, испред поменутог Броштеана и Дејана Чичића из Баваништа.

овакву манифестацију, јер је
сунцокрет скинут, а кукуруз
још увек не би требало брати.
Међутим, недавно је наишао
десетодневни период врелине,
па је наша најуноснија култура почела да се суши и произвођачи су хитно морали у бербу. Ипак, истрајали смо у жељи да нашим колегама пружимо прилику да виде нову механизацију негде ближе од новосадског сајма. Тамо је можда понуда издашнија, али није могуће видети приказ машина у раду, што је код нас
случај. Морам и да напоменем
да нико од излагача није ничим условљавао своје учешће,
што значи да су свесни значаја
„Тракторијаде”. Све у свему,
повукли смо ногу, па су и друга места почела да праве манифестације налик нашој – истиче Ардељан.

Новосељанин направио
тањирачу

Јакшићи сами направили тањирачу

Када је реч о поменутим промоцијама, рецимо, „Агроштад”
је приказао на делу кратке тањираче; фирма из Трешњевца
представила је начине подривања, орања и тањирања земљишта, а вероватно је најинтересантније то што је члан
„Новосељанских паора” Зоран
Јакшић демонстрирао сопствени изум – тањирачу „мега 3000”.

Он је искористио квалитетне
делове различитих произвођача и себи направио тешку кратку тањирачу, првенствено намењену за припрему земљишта
пред јесењу обраду.
– Након година традиционалног орања одлучио сам да
пређем на тањирање, јер мислим да је то будућност. Притом, тако ћу смањити трошкове и убрзати производњу. Идеја се родила прошле године
баш на „Тракторијади”. Како
су модерне тањираче прескупе, урадио сам калкулацију и
видео да има простора да то
направим сам. Усудио сам се и
нисам се покајао. Осим тога,
такву нисам срео на тржишту
– захвата три метра и тешка је
300 кила. Радни органи су ту
најважнији, па сам купио дискове водећег светског произвођача из Француске – каже
Новосељанин.
Вреди истаћи да је новосељанском произвођачу у изради овог пројекта помагао и син
Марко, будући машински инжењер, који је израдио све неопходне цртеже.
И није он био једини припадник долазеће генерације виђен у недељу на новосељанском
„вашаришту”, па се може рећи
да има перспективе за нашу
пољопривреду, а самим тим и
за „Тракторијаду”.

Банатско Ново Село: Седма
„Тракторијада” одржана је у
недељу, 15. септембра, на „вашаришту”. Управа Дома културе ради на замени црепа на
једном делу зграде, као и на
поставци камера. Многи Новосељани укључују се у хуманитарну акцију за прикупљање
помоћи за лечење у иностранству трогодишње Петре Ђорђевић. Ова девојчица има ретку мутацију гена која је довела
до стварања тумора на мозгу.
До ло во: Ше сти „Паб квиз”
приређен је у недељу, 15. септембра, а победила је екипа
„Пингвини с Мадагаскара”.
Истог дана Удружење винара
и виноградара „Свети Трифун” освештало је свој објекат у винограду.
Глогоњ: У зони школе постављени су дисплеји показивачи брзине. Добровољно ватрогасно друштво учествовало је
прошлог викенда на такмичењу у Матарушкој Бањи. КУД
„Веселија” наступиће у суботу, 21. септембра, на Покрајинској смотри фолклора и
изворног стваралаштва у Врбасу. Осми „Дани Румуна” биће уприличени у суботу и недељу, 21. и 22. септембра, у
Дому културе.
Иваново: У току су радови на
постављању нове ограде око
Цркве Светог Венделина. Ученици ОШ „Моша Пијаде” чистили су приобаље Дунава у
суботу, 14. септембра, заједно са удружењем наутичара.

Јабука: Месна заједница организовала је у среду, 18. септембра, постављање мобилијара за децу, дупле љуљашке
с пењалицом и три клацкалице испред Дома културе. Тај
простор биће додатно уређен
тако што ће бити набацивани
слојеви земље да се не би задржавала вода на том месту
као до сада.
Качарево: Тридесетогодишњица подизања Храма Светог Кирила и Методија обележена
je у суботу, 14. септембра, када
је епископ банатски Никанор
заједно с другим свештеницима служио Свету архијерејску литургију, а школски хор
је певао духовне песме. Сутрадан су чланови локалног
удружења Македонаца приредили манифестацију „Дан

када је Вардар текао с Тамишем”. Том приликом је организована пловидба катамараном, током које су извођене
старе народне песме.
Омољица: У току је уређење
сеоске депоније. Репрезентација Србије освојила је треће
место на европском првенству
у познавању саобраћаја за
основце, а огроман удео у том
успеху имали су и ученици
омољичке школе „Доситеј Обрадовић” – Милица Милатов
и Стефан Живанов, као и наставник Миодраг Тасић.
Старчево: Трио „Бостанџије”
приредио је своје вече у четвртак, 12. септембра, у ККК-у.
Чланови Одреда извиђача „Надел” били су једни од организатора „Дана авантуре” протеклог викенда у парку Барутана. Изложба акварела Данице
Веселиновић из Лознице биће
отворена у четвртак, 26. септембра, у галерији „Боем”.

ИВАНОВЧАНИ ЧИСТИЛИ ПРИОБАЉЕ

Ђаци уживали на Дунаву

ВЕЛИКИ УСПЕХ УЧЕНИКА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” НА ТАКМИЧЕЊУ У САОБРАЋАЈУ

Омољчани трећи у Европи
Фантастичан резултат постигла је репрезентација Србије
освајањем трећег места на тридесет четвртом европском првенству у познавању саобраћаја за основце, а огроман удео у
том успеху имали су и ученици омољичке школе „Доситеј
Обрадовић” Милица Милатов
и Стефан Живанов.
Они су, као део четворочланог тима, на финалном надметању у организацији Светске аутомобилске федерације
(ФИА), одржаном од 12. до 15.
септембра у Женеви, показали завидно знање у конкуренцији двадесет две најбоље екипе са Старог континента, забележивши 575 поена.
Репрезентацију су чинили
нај у спе шни ји
уче сни ци

Наставник Тасић с Милицом и Стефаном
такмичења „Шта знаш о саобраћају”, а предводио их је

стручни тим Ауто-мото савеза Србије. Један од ментора

био је и Миодраг Тасић, наставник техничког и информатичког образовања у омољичкој школи.
Овим исходом поновљен је
прошлогодишњи успех, а пресудно је било теоријско и практично знање, пре свега решавање задатих ситуација у предвиђеном времену и спретност
деце у вожњи бицикла приликом савладавања различитих
препрека.
Вреди напоменути да је репрезентација Србије, поред поменутог резултата, три пута
освајала и титулу првака Европе (2007, 2013 и 2014), што је
доказ континуираног рада с
младима када је реч о познавању саобраћаја.

Ученици Основне школе „Моша Пијаде” из Иванова у суботу, 14. септембра, темељно
су очистили приобаље Дунава које се налази на око километар од поменутог села.
С њима су у акцији учествовали и запослени у поменутој установи, као и Месна заједница и Удружење кампера, наутичара и љубитеља природе „Ивановачка ада”.
Директорка Сања Симић
Мијатовић наводи да школа
којом руководи од ове године учествује у пилот-пројекту Министарства просвете и
науке под називом „Обогаћен
једносменски рад”.
– Ово је једна од активности, коју смо назвали „Дунав
нас окружује”, чији су циљеви
подизање еколошке свести од
најранијег узраста, стицање
знања о значају вода и учење

о биљном и животињском свету у околини. Део часова биће
посвећен и школи пецања односно спортском риболову.
Ученици су веома задовољни
јер ће већину часова након редовне школе проводити у природи. Тако је било и овом приликом у кампу, када су деца
након акције уживала у на обали Дунава – каже директорка.
Иначе, школа већ дуже време сарађује са члановима удружења „Ивановачка ада”, који
ђацима помажу око такмичења
у прикупљању рециклажног материјала под називом „Сакупи,
уштеди – видећеш да вреди”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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СЕДМИ ПУТ У БАРУТАНИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЕК-а „СОКО”

„ДАНИ АВАНТУРЕ” ЗА ЛЕП И ЗДРАВ ЖИВОТ
Још једном су, углавном најмлађи пустолови, попут некадашњих морепловаца, могли
да се оти сну у не за бо рав ну
авантуру. И пловили су од острва до острва, начичканих у егзотичном мору. А на сваком
од њих чекало их ново, још
узбудљивије изненађење.
Тако би изгледало да се налазимо на Карибима од пре неколико стотина година.
А данас најсличнија осећања доживљавају малишани када се у ово (годишње) доба препусте „Данима авантуре”, који
су седми пут одржани за викенд у Барутани.
Пре свега за најмлађе, али и за
оне ста ри је, Пла ни нар скоеколошки клуб „Соко” већ седам година, уз помоћ других
удружења, организује „Дане
авантуре”.
И поново су протеклог викенда бројна насмејана лица
уживала у занимљивим активностима на отвореном.

Панчевци добри пењачи
Најава овог догађаја заправо се
одиграла крајем последње недеље летњег распуста – 31. августа и 1. септембра, када је

активности и вештина, у чијој
је (су)организацији учествовало десетак удружења.
Том приликом њихови чланови су приказали шта све раде, па су и на тај начин привлачили нове чланове у своје
редове. С друге стране, тако су
посетиоци, пре свих деца, могли да изаберу чиме би се бавили (ван школе). Наравно, то
се догађало пред будним оком
родитеља, који су на једном
месту добијали драгоцене информације о томе у ком смеру
би њихови потомци могли да
се развијају.
А било је заиста толико тога
за све укусе. Примера ради,
чланови ПЕК-а „Соко” помагали су заинтересованима за
пењање уз вештачку стену, за
савладавање полигона и ходање по гуртни (слаклајн). Све
време био је велики ред за спуштање низ сајлу (зип-лајн), иако су за ову прилику биле разапете три жице дугачке од 20
до 60 метара.
Специјална бригада Војске
Србије представила је разне
технике борења, а приказан је
и део наоружања и механизације. Недалеко одатле Ватрога сна спа си лач ка је ди ни ца

Вратоломије на зип-лајну
Панчева показала је своја вози ла, као и раз не ве шти не.

Извиђачи из Старчева припремили су за децу маштовит полигон, а поставили су и камп
са шаторима.
Краљевски мачевалачки клуб
„Карађорђе” демонстрирао је
борбе мачем. Аеро-клуб „Утва”
промовисао је дроновe. Школица спорта „Скочица” осмислила је полигоне за децу, док
је теренска јединица Црвеног
крста Панчево приредила показне вежбе.

Ништа без волонтера

Вештачком стеном против вртоглавице
организован „Соко камп” у Барутани.
Том приликом педесеторо
деце могло је штошта да научи. Њихови инструктори упознавали су их с техникама боравка у природи, а малишани
су постављали шаторе, спушта ли се низ сај лу и по сматрали телескопом небеска
тела и планете. Било је уприличено и ноћно пењање, као
и не ко ли ко еко ло шких ра дионица.
Манифестација је фактички отворена у суботу, 14. септембра, када је одржано текуће коло државног првенства
у те жин ском и бр зин ском
спортском пењању. Надметање је организовано за све старосне категорије – од шестогодишње деце, па до сениора.
Учествовало је шездесет девет такмичара из Бе о града,
Ниша, Суботице, Ужица, Земуна, Бањалуке и, наравно,
Панчева.
Домаћини су освојили седам
медаља. Најуспешнији у својим категоријама били су Никола Ђурђевић и Ђорђе Младеновић, док су се на трећа места пласирали Елена Мутавџић, Дејан Марко, Андреа Јовановић, као и сениори Борис
Гардиновачки и Александар
Цуцић.

Извиђачки камп

Да све протекне у најбољем реду, велики допринос дали су и
волонтери из средње економске школе, ученици треће године смера туристички техничар. Једна од њих, Дијана Шаренац, делила је флајере и била изненађена бројем присутних, а воли планинарење, па
се након дужег времена окушала у пењању уз стену. Помагала јој је и школска другарица Наташа Вујић, којој се допало што је много младих активно. И она се пењала, и то до
врха, уз напомену да јој на почетку није баш ишло глатко,
али вежбом се све постиже, па
и пре ва зи ла же ње стра ха од
висине.
Наравно, чланови клуба „Соко” су као и увек били стожери
ове манифестације, а према речима једног од њих, Бранислава Ровчанина, све је протекло
у најбољем реду.
– Задовољни смо у потпуности, и посетом, и резултатима, и организацијом. Није
нимало лако дан за даном приређивати овакве догађаје, пре
све га због без бед но сти –
наводи Ровчанин.
Ј. Филиповић

Много малишана било је импресионирано „Данима авантуре”. Тако се седмогодишњи Вуле смело спуштао низ зип-лајн, иако се на почетку мало плашио, будући да зазире од
свега новог.
Дејан Хобинг провео је неколико сати у Барутани са сином Филипом, којем су најинтересантнији били специјалци.
С њима је радио вежбе самоодбране, док се с ватрогасцима сликао у камиону с кацигом и секирицом.
Уна Младеновић (10) други пут је на „Данима авантуре”
и највише јој се допала стена, иако се мало уплашила, али
јој је то ипак било добро искуство. Годину дана старијој Тари Недељковић најлепше је било на зип-лајну, а уживала је
и у мачевању.
Наташа Димитрић провела је дан у популарном панчевачком парку с децом Ленком и Митром, којима је од свега највише пријало дружење с другом децом. Најзабавнији им је
био огроман папагај, који је грицкао и пењао се на главе.
Емилија Ивошевић је као дугогодишњи скаут учествовала у представљању извиђаштва, па је с децом везивала чворове, дизала шатор, учила их сигнализацији...

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.

Риста
Овај „псолики човек” смеје се чак и док
јури бицикле, али само како би их упозорио да (не) возе по пешачким стазама.
Риста је млад, позитиван, воли људе
и децу. Кастриран је, а све друге информације могу се добити на телефон
062/204-573.

Сестрице
Мале женке, старе
око го ди ну да на,
остављене у шуми у
близини камп насеља „Јабуков цвет”,
хит но тра же дом.
Нажалост, не могу
тамо да остану, јер
је на поменутом месту све мање људи,
па би до зиме готово сигурно угинуле
од глади.
Добре су и веселе,
а ко жели да их удоми, имаће обезбеђен превоз. Контакт-телефон: 069/164-77-07.

Удружења представила
своја умећа
Другог, ударног „дана авантуре”, у недељу, 15. септембра,
по већ увре же ном пра ви лу,
нешто пре поднева почела је
про мо ци ја аван ту ри стич ких

МА ЛИ ША НИ БАШ УЖИ ВА ЛИ

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

И мачевање у моди
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СТАРТУЈУ И РУКОМЕТАШИЦЕ ПАНЧЕВА

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СТРЕЛИЧАРСТВУ

ЦЕЦА И ДЕЦА КРЕЋУ У ТРКУ

ПАНЧЕВЦИ И ДАЉЕ У ВРХУ

После дуге летње паузе од
наредног викенда на такмичарским искушењима биће
и девојке које бране боје
ЖРК-а Панчево. Тај популаран спортски колектив претрпео је значајне промене у
играчком кадру у односу на
прошлу сезону, па у нову првенствену трку улази са знатно подмлађеним тимом.
Од искуснијих рукометашица у екипи је остала само Светлана Ничевски, која обавља и функцију спортског директора, а у тиму ће
бити чак шест играчица које имају петнаест и шеснаест година.
– Марко Крстић је и даље
наш тренер. Имаћемо једну
од најмлађих екипа у лиги,
чији ће просек старости бити двадесет година. Имамо
и новог голмана, као и два
појачања која су стигла из
Суперлиге. Капитен новог
тима ЖРК-а Панчево биће
Невена Џелајлија. Наш циљ

ове сезоне јесте пласман у
средину табеле и верујем да
ћемо до њега стићи. Желим
да истакнем да Марија Милићевић остаје у клубу, биће уз екипу на клупи, а заједно с Ланом Жигом водиће и млађе категорије нашег клуба. И ове године ћемо имати три селекције у
лигама млађих категорија
Војводине, у којима ћемо
учествовати у сарадњи с Рукометним клубом Долово –
рекла је у најави сезоне популарна Цеца.
Дакле, у суботу, 21. септембра, ЖРК Панчево игра
своју прву утакмицу у новом
шампионату Супер Б лиге.
У Халу спортова на Стрелишту долази екипа ОРК-а Београд. Пред девојкама из нашег града је тежак задатак,
али уз велику подршку с трибина лакше ће парирати реномираном ривалу.
Утак ми ца по чи ње у 18
сати.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

СЈАЈАН ВИКЕНД ЗА „ДРУЖИНУ”

Прошлог викенда у Сремској
Митровици је одржано Првенство Србије у гађању из
серијске малокалибарске пушке у конкуренцији пионира, на коме је наступило и
шест такмичара Стрељачке
дружине „Панчево 1813”.
Алекса Ракоњац је убедљиво освојио две златне медаље, са 259 кругова у троставу
и 264 круга у лежећем ставу.
Екипа из нашег града била је
трећа у троставу и четврта у
лежећем ставу, а поред Алексе, тим су чинили и дебитанти Петар Цветковић и Огњен
Бунчић.
Еки па пи о нир ки СД-а
„Панчево 1813” освојила је
златне медаље у оба става.
Ива Ракоњац је тријумфовала у троставу са 253 круга.
Теодора Кондић је зарадила
бронзана одличја, док је Ана

То кић би ла че твр та у оба
става.
Такође протеклог викенда
у Врбасу је одржано Првенство Војводине у гађању из
пиштоља великог калибра по
Ц-програму.
Подмлађена екипа Стрељач ке дру жи не „Пан че во
1813” поново је освојила прво место, иако због пословних обавеза нису наступили
прослављени стрелци Саша
Петровић и Јовица Бубало.
Светислав Поштић се окитио сребром, са 277 кругова,
а Јован Павлица је био трећи, јер је упуцао 273 круга.
Успешно је дебитовао Марко
Шапоњић, који је с погођених 165 кругова умногоме допринео освајању титуле.
Првенство Србије биће одржано 29. септембра, такође у
Врбасу.

Сјајна организација
шампионата
Медаље у свим
категоријама
Наш град је у недељу, 15. септембра, угостио најбоље стреличаре у Србији. У организацији СК-а Панчево, на терену
поред Хале спортова одржано
је државно првенство у стреличарству на отвореном простору. На овом, најпрестижнијем надметању у земљи учествовало је 87 такмичара из
шеснаест клубова.
Временске прилике су биле
идеалне, па су учесници постигли одличне резултате. Боје Стреличарског клуба Панчево бранило је осамнаест стреличара, који су освојили прегршт медаља.
Стефан Жикић је у конкуренцији сениора у гађању компаунд луком успео да освоји
титулу државног првака, док
је бронзано одличје у истој
кате го ри ји за у зео Да ни ло
Миоковић.
У надметању сениора у гађању олимпијским луком Драгиша Јевтић, иако је у квалификацијама заузео треће место,
није успео да се избори за једну од медаља у појединачној
конкуренцији. У осмини финала елиминисан је и Дејан
Јакоб. Предраг Бекић је успео
да прође у четвртфинале, у којем га је елиминисао Никола
Продановић из Ниша. Сениори из нашег града морали су
да се задовоље другим местом
у екипној конкуренцији.
Кадет Јован Шпехар окитио
се вицешампионском титулом,
иако је био одличан у финалу,

у којем је испуцао чак тридесет кругова. У конкуренцији ветерана у гађању олимпијским
луком Дејан Форго је такође
освојио сребрно одличје.

Лазар Андреев је одбранио
титулу државног првака у категорији млађих пионира у гађању олимпијским луком. Људи у клубу очекују од њега још

боље резултате у конкуренцији кадета, у коју прелази наредне такмичарске сезоне.
Шампионску титулу заслужила је и сениорка Марија Љубинковић у надметању компаунд луком, а најбољи је био и
микс-пар СК-а Панчево који
су чинили управо Марија Љубинковић и Стефан Жикић.
Сребром су се окитили јуниорка Барбара Бекић, сениорски
тим који су чинили: Драгиша
Јевтић, Предраг Бекић и Дејан
Јакоб, као и микс-тим клуба из
нашег града у саставу Драгиша
Јевтић и Јелена Балаћ.
Комплетно такмичење протекло је на највишем нивоу, а
шампионат је почео тако што
је дечји хор „Вокал кидс” изузетно лепо отпевао државну
химну „Боже правде”.

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У СПРИНТ-ТРИАТЛОНУ

АЊА, ВЛАДИМИР, ДУШАН И ЛУКА ПРВАЦИ
На по пу лар ном ку па ли шту
Штранд у Новом Саду одржана је трка Првенства Војводине у спринт-триатлону (750 м
пливања, 20 км вожње бицикла и пет км трчања). Организатори тог надметања били су
ТК Динамик и Војвођанска триатлонска унија.
ТК Тамиш је у Српску Атину
отпутовао са 24 такмичара, који су у наш град донели чак
дванаест медаља. Најуспешнија је била Ања Давидовић, која
је била најбржа јуниорка, али
и победница у апсолутној конкуренцији свих жена на трци.
Поред ње, најсјајнија одличја
освојили су и јуниор Владимир
Коканов, старији кадет Лука
Глигорић, млађи кадет Душан
Зарић и млађи сениор Срђан
Живојиновић.
Пионир Петар Савић окитио
се бронзом, док је Војин Давидо вић био дру ги, а Алек са

Кежић трећи у надметању млађих кадета. У конкуренцији старијих кадеткиња Мила Антић
је друга стигла на циљ, док је
бронзу освојила Хана Гаћеша.
У надметању дечака Богдан

Јелача био је трећи. У групи
триатлонаца од четрдесет једне до педесет година Душан
Лукић се окитио сребром.
С обзиром на то да се ова трка рачуна за такмичење СТУ

купа, панчевачки такмичари су
освојили вредне бодове, који
ће вероватно донети и одбрану
титуле најуспешнијег клуба у
Србији на овом такмичењу.
Триатлон сезона у нашој земљи завршава се у Београду
22. септембра, када ће на Ади
Ци ган ли ји би ти при ре ђен
велики триатлонски спектакл,
јер ће се у једном дану одржати три различите трке за
раз ли чи те так ми чар ске ка тегорије.
Најпре ће у раним јутарњим
часовима бити одржано Отворено првенство Србије у дугом
триатлону (1,9 км пливања, 90
км вожње бицикла и 21,1 км
трчања), након тога следи трка Првенства Београда у акватлону за кадете, а финале дана
јесте Европски куп за јуниорке
и јуниоре. У свим овим тркама
учествоваће велики број чланова ТК-а Тамиш.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЖОК-а ДИНАМО

БРАНКО ЈОЦИЋ НА ЧЕЛУ
У НЕДЕЉУ, У ХАЛИ СПОРТОВА

ТУРНИР МАЛИХ ШАМПИОНА
Хала спортова на Стрелишту
у недељу, 22. септембра, биће резервисана за џудо.
ЏК „Академија Јочић” из
Старчева тог дана приредиће тра ди ци о нал но ме ђу народ но так ми че ње под
називом „Тур нир ма лих
шампиона”.
Организатори очекују више од 300 младих бораца из

Румуније, Бугарске, Црне Горе, Македоније и Србије.
Турнир почиње у 11 сати.

Изборна скупштина Женског
одбојкашког клуба Динамо одржана је у четвртак, 12. септембра, у просторијама клуба.
Популаран спортски колектив, који је петнаест сезона био
стални члан српске одбојкашке
елите, од јесени ће се надметати у нижем рангу – Првој лиги.
До губитка статуса довели су разни проблеми, како организационе, тако и финансијске природе, па се ЖОК Динамо нашао
на озбиљној прекретници.
Како би популарне панчевачке „лавице” наставиле своје битисање, окупило се највише тело колектива са жељом да помогне клубу и покуша да га извуче из кризе у којој се нашао.

За председника скупштине
ЖОК-а Динамо изабран је др
Бранко Јоцић, а нови Управни
одбор чине: Зоран Ашанин, Велибор Пешић, Весна Поповић,
Раде Булатовић и Славољуб Глуваков. У Надзорном одбору су
Милутин Јанковић, Зоран Абрамовић и Бранимир Голубовић.
После четрдесет шест година оснивач и директор Женског одбојкашког клуба Динамо Душко Бокшан, због погоршаног здравственог стања, одлучио је да се повуче са свих
функција у клубу. То место ће
највероватније преузети Марина Јанкуловић, после консултација са члановима Управног
одбора.

На скупштини се говорило
и о пла ну ре ор га ни за ци је
ЖОК-а Динамо, а о тренутној ситуацији у екипи делегате је известио први тренер

Никола Јерковић. Он је истакао да, како сада ствари стоје, „лавицама” предстоји тешка борба за опстанак у Првој лиги.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МАРКУ НОВИ
ТРОФЕЈ
Уз помоћ Шаховског савеза Београда и бројних спонзора, земунски ШК „Глига” приредио
је прошлог викенда меморијални кадетски турнир „Бранко Боговац”. То такмичење је
годинама познато по изванредној организацији и веома богатим наградама за победнике.
„Улазницу” за овај јединствени позивни турнир млади
шахисти добијају добрим резултатима на макар једном од
четири квалификациона турнира који се одржавају током
године.

„ДИЗЕЛКА” С МАКСИМАЛНИМ УЧИНКОМ

ШАМПИОН
ЕВРОЛИГЕ

Џудисти качаревачког Јединства били су веома успешни
прошлог викенда.
На великом међународном
турниру у Београду Илија Анђеловић је освојио златну, а
Кристијан Лехни бронзану медаљу.
У недељу, 15. септембра, у
Суботици је одржано завршно
коло Евролиге. Укупни шампион целог такмичења био је
управо кадет Јединства Михајло Анђеловић, и то у категорији до 66 кг. Велики успех остварила је и Андријана Кртенић.
Она је освојила најсјајније одличје на последњем турниру и
сребрну медаљу у укупном пласману. Марта Пешић је зарадила сребро, а Александра Димитровски бронзу.
Истог дана је одржан и турнир за најмлађе, на коме је победио Кристијан Лехни, док су
се Оливер Пољак и Жељана
Велковски окитили бронзаним
медаљама.

Страну припремио

Александар
Живковић

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ОРК БЕОГРАД
субота, 18 сати

Српска лига група „Војводина” постаје све занимљивија
љубитељима спорта у нашем
граду и околини. Дешавања се
смењују као на траци, а посебну пажњу јавности скренула је популарна панчевачка
„дизелка”. Фудбалери Железничара су прошлог викенда
одиграли и пету утакмицу у
шампионату, а остварили су и
пету победу. Као једини тим с
максималним учинком, „Жеља” чврсто држи лидерско место у српсколигашком каравану. Поклоници најважније споредне ствари на свету у нашем
граду радују се и чињеници да
је серију пораза прекинуо и
Динамо 1945.

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Петроварадин: ПЕТРОВАРАДИН–ДОЛОВО
мушкарци
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО–ТСК
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СЛАВИЈА

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945
Вршац: ОФК ВРШАЦ – ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
В. Степа: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–НАФТАГАС
недеља, 16 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК
Иваново: СТРЕЛА – РАДНИЧКИ (К)
недеља, 16 сати

воз” је био тим који доминира
и ствара прилике, али његови
нападачи поново нису имали
довољно концентрације када
је било најпотребније. Истина,
свој дан је имао и голман Козаре, који је сјајним интервенцијама донео вредан бод свом
тиму.
Тренер Тодоровић је поверење поклонио следећем саставу: Томић, Бобар, Гашић,
Чордашић, Недучић, Каришик,

СТО ЈА НОВ У СПА Р ТИ
Кристијан Стојанов није више тренер у ФК-у Динамо 1945.
Каријеру наставља у ФК-у Спарти из грчког града Спарте,
двестотинак километара удаљеног од Атине.
– Спарти тренутно игра у трећој лиги, али има амбиције да
се пласира у виши ранг.
Идем на позив првог тренера
Миодрага Ћирковића, иначе
мог кума, где ћу радити као
помоћни тренер. Захваљујем
управи Динама 1945 и свим
својим сарадницима. Био
сам помоћник Александру
Стевановићу и Душану Ђокићу у првом тиму, водио сам
омладинце Динама 1945 у
Суперлиги Србије, били смо
прваци Војводине, а радио
сам с кадетском селекцијом.
Надам се најбољем и на новом послу – рекао је Стојанов.
Момци које предводи тренер Жарко Тодоровић надвисили су свог ривала у готово
свим елементима игре. „Брзи

Ахчин, Милојевић, Белић, Станић и Стојановски, а играли
су и Нинковић, Арнаутовић и
Ђокић.

После пет кола Динамо 1945
заузима тринаесто место на табели, са скором од једне победе, ремијем и три пораза. „Брзи воз” има четири бода, а наредног викенда му предстоји
још једно неугодно гостовање
– путује у Нове Бановце, на
мегдан с домаћим Омладинцем, који има само бод мање.

„Минималац” за пету
радост
Фудбалери Железничара настављају да нижу успехе. Они
су прошлог викенда на СЦ-у
„Младост” угостили последњепласирану Војводину 1928 из
Перлеза и савладали је с 1:0
(1:0).
Иако „дизелка” можда и није бриљирала у овом мечу, иако су њени симпатизери вероватно очекивали убедљивији
тријумф, Железничар је показао да је израстао у прави клуб
– побеђује и када не игра најбоље.
Гол одлуке постигао је капитен Данило Ковачевић, и то
већ у седмом минуту. Популарни Кова се најбоље снашао
у шеснаестерцу гостију, па је
лопту коју је из корнера идеално центрирао Марко Башановић ефектно послао главом
на право место – у мрежу Војводине 1928.
– Добро смо ушли у меч, од
старта смо кренули офанзивно. Постигли смо гол на време, освојили нова три бода и
то је у овом тренутку најважније. Атмосфера у тиму је

добра, а радује ме што видим
да имамо још много простора
за напредак. Екипа је нова, дошло је десетак нових момака,
па је потребно још времена како би се добро упознали и навикли једни на друге. Сигуран
сам да ћемо, како време буде
одмицало, бити још бољи – рекао је после утакмице Данило
Ковачевић.
Железничар је овај меч одиграо у саставу: Кнежевић, Јанкулов, Плавшић, Аничић, Ивковић, Стојановић, Ковачевић,
Илић, Јовановић, Башановић
и Лазаревић, а прилику су добили и Мандић, Миливојевић
и Владисављевић.
– Честитам момцима на још
једној победи. Знао сам да неће
бити нимало лако, па сам пре
утакмице говорио да ће ово за
нас бити један од најтежих мечева. Знам то из искуства. Јако
је тешко добити оне утакмице
у којима вас и пре почетка прогласе за победника. Одиграли
смо такмичарски и освојили нова три бода. Сада нам предстоји тешко гостовање у Вршцу,
али ми не бирамо ни место где
ћемо играти ни ривала. Увек
желимо да играмо најбоље што
можемо и да победимо – додао
је шеф стручног штаба Железничара Душан Јеврић.
Дакле, наредног викенда панчевачка „дизелка” путује у Вршац, где ће одмерити снаге са
истоименим домаћином. Љубитељи спорта у нашем граду
верују у наставак победничке
серије...

ЗАПАЖЕН УСПЕХ КАРАТИСТА ДИНАМА

ТРИ МЕДАЉЕ ИЗ ЗАГРЕБА
На почетку јесењег дела сезоне најбољи јуниори и млађи
сениори Карате клуба Динамо,
као чланови репрезентације Србије, учествовали су на великом међународном турниру у
Загребу, на којем су постигли
одличне резултате.
Злат ну ме да љу осво јио је
ју ни ор Дар ко Спа сков ски у
категорији до 61 кг. Са четири сигурне победе убедљиво

Овог викенда
СУПЕРЛИГА
Београд: ОБИЛИЋ–ДИНАМО

Наредног викенда
гостују оба тима

После два узастопна пораза и
смене тренера други представник нашег града у трећем рангу такмичења, с новим шефом
стручног штаба, успео је да с
неугодног гостовања донесе један бод. Динамо 1945 гостовао је у Банатском Великом
Селу, где је с домаћом Козаром играо нерешено 0:0.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Рукомет

Динаму 1945 бод
с гостовања

Без голова у Банатском
Великом Селу

Марко Милановић је ове сезоне учествовао на три квалификациона турнира и на сва
три освојио прво место, чиме
се, уз то што је поставио рекорд, „најавио” и као најозбиљнији кандидат за освајање финалног турнира.
Тако је и било. Непоражен,
са 6,5 поена и само једним ремијем из седам партија, Марко је и на финалном турниру
убедљиво освојио прво место.
Поред пехара и златне медаље, млади Панчевац је добио бројне вредне робне награде, међу којима су шаховски
сто, шаховски реквизити, литература и друго.
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је тријумфовао и тако потврдио неоспорни таленат. Бронзом су се окитили јуниор Александар Здешић, који је наступао у катама, и млађи сениор
Урош Петровачки у категорији до 75 кг. Запажен наступ
имао је и јуниор Никола Ивановић у категорији до 76 кг,
али је с ми ни мал ним ре зултатом изгубио од домаћег
такмичара.

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РУДАР

33:26

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. В. Село: КОЗАРА – ДИНАМО 1945
0:0
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ВОЈВОДИНА 1928 1:0
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Житиште: БЕГЕЈ–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА

2:2
5:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДОЛИНА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СТРЕЛА
Ковин: РАДНИЧКИ–СЛОГА

2:4
1:2
7:1

ВЕСТ ПО ВЕСТ

САЊА И ЈЕЛЕНА
НА ПОСТОЉУ

Финале Купа Србије у атлетици за такмичаре до шеснаест
година одржано је прошлог викенда у Сремској Митровици.
Врло запажене у јакој конкуренцији биле су и атлетичарке
Тамиша.
У трци на 600 м Сања Марић је освојила сребро, иако се
надметала са две године старијим противницама. С временом 1:37,69 поставила је лични рекорд.
АК Тамиш је имао две такмичарке у брзом ходању на
1.000 метара – Јелена Васиљевић је освојила бронзу с добрим резултатом од 4:55, док
је Сашка Раданов била четврта
с временом 4:57.

ШАХОВСКИ КУТАК

Kiš

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ВЕТЕРАНЕ

ТАМИШ МЕЂУ НАЈБОЉИМА
Од 11. до 15. септембра на језеру Веленце у Мађарској одржано је Светско првенство у
веслању за ветеране. Ова регата је позната и као најмасовније веслачко такмичење на
планети. Преко пет хиљада учесника у различитим старосним
категоријама борило се за титулу светског шампиона.
Међу свим тим веслачима
у борби за медаље наступили
су и ветерани ВК-а Тамиша,

ко ји су по сти гли за па же не
резултате.
Бошко Бјелајац је финалну
трку у скифу завршио на четвртом месту. Јован Опачић и
Александар Вучковић били су
шести у дубл-скулу, а наш четверац који су чинили: Бојан
Герстнер, Мирко Милаков, Бошко Бјелајац и Јован Опачић,
и поред хендикепа због неодговарајућег чамца, у циљ је
ушао као четврти.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб8)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Завршени су годишњи одмори. Било је много
суграђана заинтересованих за то да шест
месеци добијају бесплатан примерак
„Панчевца”. На нашу адресу недељно је
стизало неколико десетина разгледница и
фотографија с разних дестинација, а новине,
нажалост, имају ограничен простор...
Вредни новинарски жири трудио се да за
објављивање одабере најимпресивније
пошиљке.
Хвала свим учесницима у наградној игри,
честитамо добитницима, а свима осталима
желимо више среће следеће године!

Сама

Сташа, Оливера,
Браниславе, честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Вечера на плажи. Поздрав из Полихрона.
Сташа Павловска, Панчево

Леђа уза зид. Поглед испред себе.
Тако да се хвата и оно што је близу, очигледно,
али и шира слика.
И препознаје не само црно-бело већ и пун колор.
Тако да се прво наслућује, а онда и јасно види ко фарба
– особа све то мора да зна сама.
Како и њено лице не би било офарбано.
У црвено, или још горе, у зелено.

Једнообразност

Љубав на први поглед, Анталија, август 2019.
Оливера Лоци, Панчево

Исте униформе и шлемови – војска.
Исте реченице и пароле – политичка странка.
Једнаки аршини и услови за све – демократија.
Либерте, егалите, фратерните:
слобода, једнакост, братство.
Смислили Французи пре много година, није тешко
спојити ове појмове.
Овде јесте, а и не увозимо, изгледа, праве ствари.

Покрет!

Поздрав из Платамона и с прелепог мора пребогатог лепим рибицама.
Бранислав Дамјанов, Сефкерин

Тапкати у месту боље је него ићи уназад.
Али и горе него покретати се.
Померати сопствене границе.
И туђе.
Померање једног не иде без померања другог.
Што се да чинити на милион начина.
А кад се покренеш, само небо је граница.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марта Буквић,
гимназијалка:

Душан Гавриловић,
гимназијалац:

Дарко Драслар,
гимназијалац:

– Првог дана
викенда идем на
свадбу. Другог
бих морала
да почнем да учим,
јер су контролни
задаци већ почели.

– Ићи ћу у Нови
Сад на утакмицу.
Остатак викенда
ћу провести учећи.

– Највероватније
ћу опет бити
с друштвом у граду.
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