Да ли је радиоактивни
громобран на вашем крову
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Рибе у Тамишу
опет пливају леђно

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. ЈУНА 2019.

ЉУДИМА ПРЕТИ ВИРУС ЗАПАДНОГ НИЛА, ПЧЕЛЕ ВЕЋ СТРАДАЛЕ

Страна 5

ПАНЧЕВЦИ ПРОТИВ КОМАРАЦА,
БОРБА ЗАСАД БЕЗ ПОБЕДНИКА

Град
Е-управа ослобађа
грађане чекања
пред шалтерима
» страна 2

Здравље
Корист од раставића и
мајчине душице
» страна 6

Карневал

Шта да гледате и
где да пијете
» страна 10

Записи

ПЛОВИДБА
У КАКВОЈ ВОДИ ЋЕМО СЕ КУПАТИ

ДОЛОВО, ЈАБУКА И ОМОЉИЦА

ЈЕЗЕРО ИЛИ БАЗЕН,
ВАЖНО ДА ЈЕ ВОДА

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ У
ТРИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

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.

Страна 7

Неизвесно учешће опозиције Страна 7

Иван Ракиџић:
Немам времена
да остарим
» страна 11

Пливање

НЕСВАКИДАШЊА ПРИЧА

Срели
се на
друму
Србин
и Хрват
Рагбистима „Динама” се
надомак Сплита покварио
комби. Онда су наишли
неки непознати људи…
Страна 3

Ања се спрема за
Светско првенство
» страна 30
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Пола века
духовитости
„Не предај се никад, осим кад
мораш”; „Алане, бјеж’мо, њих
је двојица, а ми смо сами”...
Генерације рођене шездесетих и седамдесетих у Југославији на кеца контају одакле потичу ови цитати: из „Алана
Форда”, стрипа који је са стилом мењао свест и креирао
смисао за хумор младих у оној
великој држави. Број 1, Алан
Форд, Боб Рок, Сир Оливер, Јеремија, Грунф, Суперхик...
прославили су ових дана педесети рођендан.
Да ово ремек-дело осме
уметности уђе фановима под
кожу, најзаслужнији је бриљантан превод Ненада Бриксија са оригиналног италијанског на хрватски. Он је умео да
ствари изречене у цвећарници,
у Њујорку, која је била седиште групе ТНТ, или на улицама америчке метрополе, стави
у контекст друштвенополитичких дешавања у СФРЈ. Антихероји и суперхероји, градски
већници, ма, сви ликови описани у стрипу и догађаји у вези с њима – могли су да се препознају
у
свакодневици
Југославије, која се суочавала
са смрћу комунизма и тапкала
у месту између Истока и Запада. Касније, током деведесетих, било је покушаја превода
на српски, али је то прошло с
много мање успеха.
Посебно је интересантна још
једна чињеница: приче о овим
стрип-јунацима „примиле” су
се само у Италији, где су га писали и цртали Макс Бункер
(Лучано Секи) и Магнус (Роберто Равиола), и у шест република и две покрајине наше
некадашње земље.
Па и данас се штошта из легендарног стрипа да чути и видети у јавном животу Србије:
и у смислу препознавања и буквално. Домаћи политичари,
из опозиције и из власти, неколико пута су, чак и за говорницом Народне скупштине,
цитирајући Бриксија, показивали да имају завидно знање о
„Алану Форду”. И зато чуди недостатак смисла за хумор који
емитују.
„Бољи је нечастан бијег него
частан пораз”; „Купите цвјеће
вољеној жени, али не заборавите ни на сопствену”; „Ми ништа не обећавамо и то испуњавамо – странка истине”...
Генијално! Срећан 50. рођус!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 21. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО И НОВЕ УСЛУГЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

УКИНУТИ ПАПИРОЛОГИЈУ И ДУГЕ ПРОЦЕДУРЕ
Заживели ПОС терминали,
грађани све могу да
плаћају електронски
Тражени документи
стижу на кућну адресу
Година 2019. Добро смо загазили у 21.
век. Кад је међуљудска комуникација
у питању, мењају се њени канали у
складу с развојем информационих
технологија.
И услуге које пружа административни апарат добијају нове облике и
форме. О томе на чему се сада конкретно ради, као и које су могућности пред грађанима, разменили смо
мисли с Данијелом Ракетић, заменицом начелника Градске управе.
Збогом чекању
Ових дана панчевачки Градски услужни центар (ГУЦ) пуни десет година.
У последње време осавремењен је његов рад с грађанима. Пројекат „ПОС
терминали”, који је осмислила и финансирала Канцеларија за информационе технологије Владе Републике
Србије, заживео је у нашем граду, и
то као у једном од првих у држави.

Данијела Ракетић:
„Грађанин само треба да
потпише сагласност и
добиће податке из,
рецимо, катастра,
Националне службе за
запошљавање или МУП-а.
То се зове е-ЗУП.”
– Циљ је да грађани све таксе плате
на једном месту – у Градском услужном центру. ПОС терминали функционишу тако што грађанин дође са
својом платном картицом, затражи да
му се изда, на пример, извод из матичне књиге рођених и одмах пошто
електронски плати таксу у износу од
45 динара, тражени документ добија.
Нема више шетње до банке или поште са уплатницом, дуплог чекања у
реду... У ствари, досад се трипут чекало; с бројем најпре у ГУЦ-у, па на
уплатном месту ван зграде Градске

Градски услужни центар је увелико у 21. веку
управе, а онда још једном код нас с
доказом о уплати. Сада можемо рећи
да се ради о много ефикаснијој управи – каже Данијела Ракетић.
Постоји и размена података између државних органа електронским путем. „Бебо, добро дошла на свет” назив је пројектне активности која је још
пре две године започета у организацији Канцеларије за информационе
технологије. У публикацији издатој
тим поводом стоји: „Збогом чекању у
редовима, гужвама на шалтерима или
погрешним бројевима телефона”.
– Ова услуга омогућава родитељима тек рођене деце да директно из
породилишта пријаве наследника за
матичну књигу рођених, бебино пребивалиште, здравствено осигурање и
да поднесу захтев за родитељски додатак. Овај процес омогућава брзу –
све траје око петнаест минута, бесплатну и једноставну пријаву, што
укида потребу за папирологијом, а
тражени документи стижу на кућну
адресу. Нема више потребе да се шета од једног до дру гог или тре ћег
шалтера, као и да родитељи чекају
употпуњавање процедуре, која траје
десетак да на – ја сна је Да нијела
Ракетић.
На овај начин, кроз информациони
систем, већ је пријављено преко
160.000 беба, а према досадашњим
искуствима, родитељи су у девет од

десет случајева одлучивали да искористе могућности које нуди та услуга.
Сервисна магистрала
Од 1. јула креће и наградна игра Канцеларије за информационе технологије и НАЛЕД-а. Зове се „Шампиони
безготовинског плаћања”. Заменица
начелника Градске управе објашњава:
– Поента је у ширењу ПОС терминала по свим локалним самоуправама – оне које буде имале највише
трансакција у периоду од 1. јула до
31. децембра добиће лепе награде: изградњу дечјег игралишта у вредности
од 20.000 евра, израду веб-сајтова...
Требало би да се свест о томе да
постоје ПОС терминали рашири међу грађанима.
Процес стварања дигиталног друштва започет је 2010. године „Порталом еУправа”, који омогућава грађанима да директно заказују термине за
добијање пасоша и личних карата или
уверења о некажњавању.
– Ово значи да институције имају
могућност да комплетно аутоматизују процес подношења електронских
захтева, што укључује и онлајн плаћање, чиме се грађанима, као и привредним субјектима олакшава пословање са администрацијом. Кад је реч
о интерним услугама, по штује се
Закон о управном по ступку: запо слени на шалтерима у ГУЦ-у нуде

грађанима да институција сама, службеним путем, прибави сва неопходна документа. Грађанин само треба
да потпише сагласност и добиће податке из, рецимо, катастра, Националне службе за запошљавање или
МУП-а. То се зове е-ЗУП: државни
органи међусобно размењују податке електронским путем. Стручни термин је „сервисна магистрала” – каже
Данијела Ракетић.
Постоји и портал који се бави локалном пореском администрацијом.
Грађани могу сами да виде у сваком
тренутку стање својих пореза.
У плану су још два пројекта. Најпре, е-инспектор; све инспекцијске
службе радиће преко једног менаџмент система, што значи да ће инспектор неопходне податке добијати
док је на терену – без обзира на то да
ли поседује лаптоп или апликацију
за мобилне телефоне, имаће приступ
базама података. Друга интересантна но вост ти цаће се упи са де це у
предшколске установе од следеће године и зваће се е-вртић: све ће се завршавати електронским путем уз помоћ ЈМБГ-а, чиме ће се непотребна
папирната документација избацити
из употребе.
Дечје болести су очигледно прележане, па се дугим корацима иде кроз
дигитално друштво.
С. Трајковић

ОТВОРЕНА ЕТНО-КУЋА СЕКЕЉ-МАЂАРА

Панчево обогаћено културом и традицијом
Присуствовао и државни
секретар за националну
политику владе Mађарске
Грађанке и грађани Панчева поносе
се чињеницом да у нашем граду живи двадесет шест нација. То је богат-

Рогови
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

ство којим мало који град у овом делу света може да се дичи.
Зато је недавно отварање Етно-куће буковинских Секељ-Мађара у Војловици, који у Панчеву живе од 1883,
било догађај коме су присуствовали
државни секретар за националну политику владе Mађарске Арпад Јанош
Потапи, градоначелник Панчева Саша Павлов и председник МКУД-а „Тамаши Арон” Вилмош Лечеи. На свечаности су виђене и званице из
комшијских земаља, Мађарске и Румуније, градоначелница мађарског
града-побратима Боњхада Фиона Ференц Ибоја, репрезентанти других националних заједница, као и много
Војловчана.
Идеја о отварању етно-куће није нова, датира од пре педесетак година.
Све време је била везана за то да треба проширити простор који користи
МКУД „Тамаши Арон”, као и да је
необично важно да се генерацијама
које долазе у наследство остави здање чија би намена била да панчевачки Секељ-Мађари добију дом с грађом о сопственој историји и култури.
Да је то битно и нашим северним
комшијама, сведочи улагање Владе
Мађарске од око 100.000 евра за изградњу и опремање овог простора,
стварање летње позорнице, као и за
плаћање дажбина у вези с документацијом. Пре нешто више од три године израђена је Секељ-капија, симбол ове националности, и то у
Мађарској, па је након тога допре-

мљена у наш град. Потом су постављени темељи етно-куће, а крајем маја ове године пројекат је заокружен:
објекат је изграђен, двориште је уређено, направљене су помоћне просторије, отворена је бина...
Градоначелник Павлов захвалио је
влади Мађарске и рекао да свих двадесет шест националних заједница у
Панчеву живи у љубави, међусобној
бризи и поштовању.
– Секељ-Мађари који су овде пронашли свој дом дали су велики допринос и обогатили Панчево својом
културом, традицијом и фолклором,
а ово прелепо здање остаје будућим

генерацијама да наставе да негују све
вредности које су им у наслеђе оставили њихови преци – казао је Павлов.
Да се водило рачуна о свему, говори и податак да је израђен камин на
старински начин, да се зидало циглом
као у стара времена, да су постављени дрвени украси... Поред извођача
радова, становници овог дела града
дали су свој допринос у градњи. Добровољно, наравно. Уз то, Војловчани, Секељ-Мађари, донели су на поклон намештај и рукотворине; кућа
„вришти” од традиције дуге скоро век
и по...
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 21. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РАГБИСТИ ПАНЧЕВАЧКОГ „ДИНАМА” СТЕКЛИ НОВЕ ПРИЈАТЕЉЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

СРЕЛИ СЕ НА ПУТУ СРБИН И ХРВАТ...

Завод „Панчевац”
први у свему

Једна необична прича
Рагбисти панчевачког „Динама” били су прошле недеље у
фокусу пажње штампе. Њима
су, кад су се нашли у невољи,
помогли случајни пролазници. Али где је ту вест? Вест је
у чињеници да су се у невољи
нашли у Хрватској и да су им
– иако је било видно да су
дошли из Србије – помогли
Хрвати!
О заједничкој догодовштини Зорана Раниславића Жилавог, Омера Хамзагића, Владимира Парчетића званог Парче,
Бојана Гаћеше познатог и под
надимком Бокс, Драгана Ђурђева Ханија и Владимира Криво ку ће Кри вог испричао је
„Панчевцу” Омер:
– Ветерани сплитске „Наде” били су у октобру прошле
године гости београдског Рагби клуба „Партизан”. И ми из
„Динама” били смо тада тамо, искористили смо прилику да се ви ди мо са ста рим
при ја те љи ма. „Ди на мо” из
Панчева и „Нада” из Сплита,
наиме, били су братски клубови у бившој Југославији. Из
Београда смо их довели у Панчево и приредили им такав
провод да се о томе и данас, и
у Панчеву и у Сплиту, прича... Тада су нас позвали на

Рагбисти из Панчева, Сплита и из Словеније (Омер Хамзагић стоји четврти слева)
велики фестивал рагбија овог
јуна у њиховом граду, па смо
нас шесторица кренули на пут.
Ишли смо ком би јем пре ко
БиХ, ушли у Хрватску... На
пе де се так ки ло ме та ра од
Сплита покварио нам се комби, па смо се зауставили на
бензинској пумпи. Док смо немоћно гледали под поклопац
мотора, пришла су нам два
момка и питала да ли нам треба помоћ.
Прича даље иде овако: Тео
и Дамир, момци који су понудили помоћ Панчевцима,

телефонирали су свом другу
Кристину, који има аутомехани чар ску рад њу у бли зи ни.
Кристино је дошао за неколико минута, али квар је био
озбиљан, па су комби одшлеповали до његове радње. Панчевце су Тео и Кристино у два
аутомобила одвезли до Сплита и рагбиста „Наде”, а комби
је остао код Кристина у радионици, који га је поправио до
наредног дана.
Хрватски новинари, који су
први писали о овом догађају,
питали су наше рагбисте да ли

су изненађени таквим пријатељским пријемом.
– Најискреније, јесмо. Пријатно смо изненађени. Знали
смо да можемо да рачунамо на
пријатеље рагби ветеране из
Сплита, али помоћ су нам понудили, а онда и помогли, људи које смо први пут видели.
Зато ћемо то са задовољством
испричати свим нашим пријатељима у Панчеву и Србији –
одговорили су им Панчевци.
Ови редови у „Панчевцу” наш
су допринос обећању које су
динамовци дали...
Р. Т.

СТАРА-НОВА ПОЈАВА НА ТАМИШУ

Рибе ошамућене, ракови у бегу
У последње време приметна је
појава да тамишка вода мења
боју, као и да рибе делују ошамућено, a да их, ређе, има и
мртвих, те да ракови беже из
реке. Људи који су стално на
реци објашњавају да узроци појаве „тамне” воде могу бити
распадање биљака и тополе,
односно да се ради о редовном
природном процесу на који људи не могу да утичу. Цветање
алги, које убрзано троше кисеоник, мења pH вредности воде, што не погодује раковима
и рибама.
Узводно од Панчева крупне
деверике, шарани и сомови
ошамућени плутају, а људи их
без икакве риболовачке опреме скупљају и потом продају,

иако то није риба коју би требало јести јер је угушена мањком кисеоника.
Неки риболовци тврде да је
река загађена, тј. да је у Тамиш нешто испуштено, што
аргументују тврдњом да би ракови остали у води да је у питању само мањак кисеоника и
повећана температура у њој.
Праве узроке, међутим, требало би да утврде анализе воде
које ће ускоро почети да врши
Завод за јавно здравље.
Реке су у надлежности Покрајине и Републике, односно
инспектора за заштиту природе и рибљег фонда, као и водна инспекције.
Саша Гајић, водни инспектор, за „Панчевац” је рекао да

ПОЗИВ ИЗ УДРУЖЕЊА
„ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА”

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Конкурс за доделу
помагала деци
Управ ни од бор удру же ња
„Чепом до осмеха” расписао
је конкурс за доделу помагала деци и младима ометеним у развоју или са инвалидитетом који имају боравиште на територији Републике Србије.
Детаљне информације о
условима конкурса и документацији коју је неопходно прикупити можете прочитати на сајту удружења:
cepomdoosmeha.org.rs. Рок
за конкурисање је 13. јул до
12 сати.
Д. К.

Балетско такмичење
Друго међународно балетско
такмичење „Костадинка Дина
Николић” биће одржано од 21.
до 23. јуна у Културном центру, у организацији Балетске
школе „Димитрије Парлић”,
под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање и уз подршку Града.
Такмичарски програм одвијаће се у петак и суботу од 16
сати, док ће у недељу, 23. јуна,
од 19 сати, бити приређено гала вече. У оквиру такмичарског
програма представиће се 44
млада играча из целе Србије.
Према речима Милорада Вукобратовића, директора школе, ово је једино професионално такмичење које у Србији организују државне балетске школе, ако се изузме републичко
такмичење.
– Циљ нам је да се у Панчеву негују уметност и култура
уметничке игре и да се очува
традиција кроз поштовање наслеђа значајних балетских педагога, попут Костадинке Дине Николић, која је поставила
темеље балетског образовања
у Панчеву – истакао је Вукобратовић.
Овогодишњи жири чине еминентна балетска имена: Ашхен
Атаљанц, Милица Бјелић, Едина Папо, Тони Ранђеловић и
Бахрам Јулдашев.
Д. К.

„када се температура нагло мења, долази до тзв. превртања
воде”, и додао:
– Због ове појаве се смањује
кон цен тра ци ја ки се о ни ка у
речној води. Други разлог за
јављање ошамућених риба може да бу де нео вла шће но
пуштање разних супстанци у
водотокове, што је учесталије
от кад је за тво ре на фе кал на
депонија.
Да закључимо: када се буду
ста би ли зо ва ле вре менске
прилике и пошто неодговорни престану да бацају комунални отпад у Тамиш – вода
ће попримити „своју” стару
зелену боју. Ипак, ни тада вам
не пре по ру чу је мо ку па ње у
њој.
С. Т.

ДАН ДАВАЛАЦА КРВИ

Како да станете
на црвени тепих
„Безбедна крв за све” слоган је под којим је ове године широм планете обележен
14. јун, Светски дан добровољних давалаца крви. Панчевачки Црвени крст је тим
поводом уручио захвалнице
особама које су крв дале више од сто пута.
Награђени су и ученици
ликовног и литерарног конкурса „Крв живот значи”.
Њихове радове, заједно с
фо то гра фи ја ма ху ма них
Панчевки и Панчеваца снимљеним на акцијама добровољног прикупљања крви,
мо же те видети у хо лу
Градске управе до петка, 21.
јуна.
На овај дан је почела и
кампања „Црвени крст – црвени тепих”, у којој учествује 45 популарних јав них
личности. Они су за Црвени крст Србије снимили
видео-клип с персонализованим позивом грађанима
да се одазову акцијама давања крви.
Ви можете бити давалац
сваке среде, од 9 до 12 сати,
у Улици Жарка Зрењанина
15. Услов је да сте здрави и
да имате између 18 и 65 година и добру вољу.
Д. К.

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО”

Бирају се најлепши
балкон и башта

Уколико имате лепо уређену
башту или балкон украшен цвећем који сви примећују и хвале, ЈКП „Зеленило” вас позива
да учествујете у традиционалном избору за најлепшу башту
или најлепше уређен балкон у
Панчеву и освојите примамљиве награде.
Пријављивање ће трајати до
1. јула. Потребно је да своје податке пошаљете на адресу: ЈКП
„Зеленило”, Улица Димитрија
Туцовића 7-а, а можете се прија ви ти и пу тем те ле фо на
013/346-923 или имејла: komercijala@jkpzelenilo.co.rs.
У „Зеленилу” кажу да је обилазак башта и балкона планиран за период од 1. до 8. јула, а
победник ће бити проглашен 9.
јула у Народној башти. Д. К.

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

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

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почеЛазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбулантдр Љубицу Лазић колеге сма- на хирургија, а све интертрају једним од најбољих ди- венције, као и додатне хијагностичара у нашој земљи. руршке и консултативне преТакође суботом, заинтере- гледе обављаће др Горан Досовани могу да ураде и све девски, специјалиста абдоврсте ултразвучних прегле- миналне хирургије из Опда срца, а ускоро ће се у За- ште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
воду „Панчевац” радити и
чињеница да све
преглед сондом
већи број Панпреко једњака
чевки и Панче(ТЕЕ). И за ове
ваца бира Завод
услуге ангажован
„Панчевац”, поје један од водеТелефон
за
себно онда када
ћих стручњака у
је нео п ход но
тој области – dr информације:
урадити преглеsc. med. Слобо- 013/21-90-900
де и анализе на
дан Томић, карједном месту и
дио лог, доктор
медицинских наука и маги- добити резултате што пре.
стар кардиологије са Инсти- С тим у вези, треба подсетута „Дедиње”. Специјали- тити и на то да се у Заводу,
стички преглед и ЕКГ код примера ради, све врсте леовог лекара коштају 3.000 карских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук срца јенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно попо цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке вољним ценама, а више о
ОРЛ прегледе ради др Горан томе, као и о додатним поМитевски из панчевачке Оп- годностима које остварују
ште болнице, ендокриноло- сви они који поседују лојалшке др Гордана Вељовић, та- ти картице Ауто-центра „Зокође из Опште болнице, а ки”, погледајте на рекламуролошке њихов колега из ним странама нашег листа.
Додатне информације моисте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из жете добити путем телефообласти гинекологије заду- на За во да „Пан че вац”
жен др Јован Рудић из ГАК 013/21-90-900 и 013/21-90„Народни фронт”. Треба на- 903, а новости пратите и на
поменути да су прегледи код сајту www.zavodpancevac.rs,
др Небојше Тасића тренутно као и на „Фејсбук” странина акцији, па тако компле- ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КАКО И ЗАШТО СУ ГРАЂАНСКИ ПРОТЕСТИ СТАЛИ

КОНЦЕПТ
Мислим да се људи који су добри и слични по неким
фундаменталним погледима сусрећу и стварају нове
светове који немају више везе с границама. Сетићу се
једне реченице из овог рукописа, да ми када сам била
мала, није било јасно како из авиона, када гледамо
доле, не видимо те границе и не видимо да пише, као
на карти, да је ту неки град – Анкона, Београд, или
Љубљана.
(Списатељица Ана Вучковић, „Еспресо”, 16. јун)
***
Не мислим да комуникација и увезивање на књижевној сцени сами по себи могу водити политичкој еманципацији; друштвенополитички оквир напросто је друкчије подешен. Сценариј у којем књижевници на себе
преузимају некакву дипломатску улогу „ублажавања
напетости” између посвађаних земаља у овом ми времену дјелује гротескно. С друге стране, у ситуацији у
којој су наше мале културе међусобно све отуђеније, а
све заједно су изложене процесима капиталистичке
глобализације, међусобно повезивање и (поновно?) упознавање чини ми се императивом уколико желимо опстати, макар у некој виртуалној равни.
(Есејист и књижевни критичар Динко Крехо, „Лупига”, 14. јун)
***
Ми немамо професионализам. Ни солидарност. Ја не
могу да п(р)озивам некога ко има 25.000 динара плату и
двоје мале деце да због политичких уверења губи посао.
Не могу, бар док нисам спремна да од своје плате издвојим део у фонд солидарности за заштиту таквих људи.
Кад друштво престане да личи на ријалити програме,
онда ће и народ престати да их тако опсесивно гледа.
Тако је било и за време Милошевића и шпанских серија. Накарадно. Ми смо у ствари политички неписмени.
У животу сам се највише чувала горчине. Бес и љутња
сагоре, а горчина је подмукла кад се насели, отврдне
оно људско у човеку, цинична је према радости.
(Глумица Драгана Варагић, „Данас”, 16. јун)
***

Петак, 21. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

БЕЗ ЈАСНИХ ЗАХТЕВА И ЦИЉЕВА
Панчево је било један од градова у којима су се једном недељно одржавали грађански
протести. Петком су се људи
окупљали испред Културног
центра, слушали говорнике, да
би потом одлазили у шетње по
центру града. На почетку су
скупови били масовни, да би
после неколико месеци енергија спласла и протести стали.
На питања како и зашто се
то догодило одговарали су нам
опозициони одборници у Скупштини града Панчева Дејан Јовановић („Слободно Панчево”)
и Зоран Јовановић (ДС).
Дејан Јовановић сматра да је
било контрадикторности јер се
догађао грађанско-политички
протест и да је све почело пошто су грађани изашли да протестују против лоших ствари
које им се дешавају. Додаје:
– Зато, од самог старта то је
био политички протест, иако
су организатори говорили да
не желе никога из опозиције
поред себе; од политике се овде прави највеће блато и говоре тог типа држали су и људи с
бине у Панчеву. Протести нису кренули у артикулисаном
смеру да треба да им се придруже политичари који никада нису били на власти, чиме
је угушена будућност, јер је
протест, понављам, био политички, пошто су и захтеви били такви. Догодио се дисбаланс између подизања свести
грађана и прикључивања политичара, јер је дошао моменат када су они који су већ били на власти, а не желе да оду
у пензију, схватили да им је то

Дејан Јовановић („Слободно Панчево”)
прилика да се репозиционирају и да докажу да су једини
опозиционари у земљи. Тако је
спласла енергија грађанства.
Одборник „Слободног Панчева” каже да су се протести
угасили јер нису створили енергију која ће да произведе грађанску опцију, чији би „задатак” био да створи нову екипу
људи што ће се бавити политиком, а да није била у претходним структурама власти.
– Много се лутало, мало је
шта било осмишљено када се
ради о усмеравању постојеће
енергије и о конкретним, остваривим захтевима с роковима.
Све то је, као и увек, долазило
из Београда, а у Панчеву се
пресликало. Форсиран је Савез за Србију и тамо и овде –
закључио је Дејан Јовановић.
Став Зорана Јовановића је да
протеста у Панчеву не би било
да претходно нису организовани у Крушевцу и Београду.
– Одзив грађана је све нас
позитивно изненадио. Због ин-

фраструктуре и финансирања,
три странке из Савеза за Србију јесу од почетка биле у организацији. Ипак, дошли су страначки неопредељени интелектуалци, људи са угледом и делом иза себе, који су захтевали
да то буду грађански протести,
с политичарима у десетом реду. И наш став је био да нема
говорника-политичара ни с републичког нивоа ни из локала.
Из петка у петак скупови су
расли, да би почетком фебруара број достигао 3.000 присутних, што је било фантастично.
Људи су бар тих сат времена
осећали дух слободе. Сви су
били добродошли – каже Зоран Јовановић.
Тако је, према његовим речима, било док су постојали говорници који се не баве политиком расположени да изађу на
бину. Управо он је у марту био
први политичар-говорник.
– Про тест су прихватиле
странке, нису га преузеле. Хтели смо да имамо захтеве и ци-

Зоран Јовановић (ДС)
љеве који могу на крају да буду
мерљиви; требало је да их за
говорницом износе грађани. Ником нису цензурисани говори,
али није било конзистенције у
захтевима. На протестима крајем деведесетих била је потпуно другачија ситуација: избори
су покрадени, људи до краја нису хтели да одустану. Било нам
је јасно да ће ови протести имати пик, а да ће потом јењавати.
Контрапродуктивно је када се
мало људи појави; тада и они
који су на твојој страни мисле
да нешто није у реду – објашњава Зоран Јовановић.
Нема протеста без добро организованих странака, грађана
са енергијом и јасних циљева,
његова је поента. Додаје да нема разочарања, да су грађани
добили то што су на протестима имали прилику да виде да
имају много истомишљеника
жељних промена, а да је добит
за политичке партије то што су
суграђани сазнали да оне постоје и баве се нечим важним.

ПОПЛАВА У НАСЕЉУ НА ОБОДУ ГРАДА

Септичке јаме не угрожавају водовод

***
Песма „Дно дна” је веома читко адресирана, али се
очито и ту омакла она доза универзалности која је поједине стихове учинила примењивим и изван Србије.
Друга грешка те песме јесте то што је испала готово оптимистична у односу на истинско дно дна, које су одмах након њеног објављивања редом дотакли власници радио-станица хвалећи ми је кришом и тражећи да
им опростим, али да „баш није тренутак да је емитују”.
(Музичар Ђорђе Балашевић, „Вечерњи лист”, 15. јун)
***
Ако се данас и чују неки гласови, они више делују као
ексцес него као демократски корективи које свако друштво мора да има да би било здраво. Највећи проблем
је што готово више нико и не тражи истину и не поставља питања ко је крив што смо се нашли у губитничким, дубоко корумпираним квазидемократским друштвима. Врло су ретки они који би лицитирали своју
егзистенцију и били контра власти, и биће их све мање.
Али неке силе фашизма и мржње, нажалост, поново
оживљавају и у Европи, и то је оно што највише плаши:
човечанство које је заборавило шта му је учинио Други
светски рат, каква је зверства и геноциде починио.
(Редитељ Лордан Зафрановић, „Вечерње новости”,
14. јун)
***
Направљена је нека врста професионалне чистке. Неколико година након тога дошли смо дотле да су новинари све тиши, да је као последица политичке узурпације и затворених система све чешћа аутоцензура, као
нешто што је уобичајена појава, да је то већински манир у новинарству оних који нису довољно храбри или
нису довољно спремни да своје егзистенције ставе на
коцку зарад онога што им је обавеза, а то је говорење
истине. То се не дешава само у медијима, то се дешава
уопште у друштвеном пољу у Србији, то се дешава у
култури у академској заједници… Оно што је добра
вест, јесте да има све више људи који су спремни да говоре истину и да преузму свој део одговорности. Бојим
се да то још увек није већина.
(Културолог Александра Боснић Ђурић, „Данас”,
17. јун)

ЈКП „Водовод и канализација”
био је приморан да прошлог
петка у насељу Дубока бара због
изливања септичких јама, што
је последица високих подземних вода и затрпавања канала
отпадом, неколико својих бунара стави ван функције. Ради
се о насељу на ободу нашег града са око двадесет кућа, које
административно припада београдској општини Палилула.
Дворишта и неке куће су поплављени, па их је део грађана
напустио.
Александар Радуловић, директор ЈКП-а „Водовод и канализација”, казао је представницима медија да у овом случају проблем прави загушена
каналска мрежа, а њу одржава
„Сибница” д. о. о. Радуловић је
додао да су поједини бунари
затворени и због изливања септичких јама околних кућа, те

Александар Радуловић
да је „недопустиво то што су
куће и септичке јаме сазидане
у зони санитарне заштите изворишта воде”. Он је нагласио
да сам град није угрожен када
се ради о снабдевању водом,
пошто бунари у Градској шуми раде.

Фото: А. Стојковић

Куће и септичке јаме
сазидане у зони
санитарне заштите
изворишта воде

Дубока бара у Дубокој бари
Да је јавашлук грађана, односно запуштеност каналске
мреже основни узрок поплаве,
став је надлежних из „Сибнице”. Наиме, кажу да је и поред
брзе реакције било скоро немогуће наћи место зачепљења.
Милорад Костић, заменик руководиоца РЈ „Тамиш” ВП-а
„Сибница”, додаје:
– Око пет са ти по под не
прошлог петка ушли смо с меха ни за ци јом и по че ли да
чистимо најугроженије делове канала. Они су били затрпани разним комуналним смећем, ве ге та ци јом... Да би
ситуација била боља, неопходно је и више новчаних средстава да би се не само парцијално већ у целости канали
одржавали.
Има и становника Дубоке баре који сматрају да су и сами,
због бацања комуналног отпада у канал, делимично криви
за ову ситуацију.

Ипак, један од станара, Милан Стошић, каже да је и панчевачко јавно предузеће погоршало ситуацију јер се у фабрици воде у близини насеља испирају велики филтери, што
захтева огромне количине воде. У понедељак, 17. јуна, он се
и писменим путем обратио ЈКПу „Водовод и канализација”.
Директор Радуловић је потписао одговор на Стошићеву
молбу у којој грађанин позива
службе предузећа да изађу на
терен ради утврђивања чињеничног стања. У одговору стоји да ЈКП „Водовод и канализација” „свакодневно испира
филтерска поља на парцели на
којој су саграђени објекти овог
предузећа и та вода се након
испирања одводи цевоводом до
таложнице”, где се она пречишћава. Додаје се да је таложница саграђена на супротној
страни од стамбених објеката
и на удаљености од најмање

140 метара од њих. Такође,
предметним „каналом управља
ДОО ’Сибница’ Београд, које
је дужно да га одржава у функционалном стању”.
Посебно је наглашено да панчевачко јавно предузеће „годишње уплаћује накнаду за одвод ња ва ње у из но су од око
800.000 динара, из које би, по
свим правилима, средства наменски требало да се користе
за одржавање канала”.
Закључак у одговору на молбу је да „вода настала испирањем филтерских поља није могла непосредно да утиче на плављење стамбених објеката”, те
да би требало да се Стошић
обрати „Сибници”.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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КОМАРЦИ ПРОТИВ ПАНЧЕВАЦА, ЗАСАДА НЕРЕШЕНО

ВОЈВОЂАНСКА ЕКО-АКЦИЈА

ПРЕТИ ЛИ НАМ ГРОЗНИЦА ЗАПАДНОГ НИЛА?

Панчевци поново
награђени

Пре суботе заражених
комараца било на пет
локација

ПРСКАЊЕ СА
ЗЕМЉЕ
У ЧЕ ТВР ТАК

Засад нема оболелих

Фото: Д. Кожан

Добра вест гласи да је прошле суботe,
15. јуна, комарце најзад снашао црни петак. Нападнути су из свих расположивих оружја, а ако је неки ипак
преживео, о томе неће причати, али
ће нас гристи. Ти угризи, међутим,
нису увек само досадни и безазлени.
Наиме, у градском Секретаријату
за заштиту животне средине за „Панчевац” су потврдили да су комарци
заражени вирусом Западног Нила,
након првог запрашивања, спроведеног претпрошле суботе, пронађени

КАКО ИМ СТАТИ НА ПУТ
Стручњаци кажу да је најбоља и
најефикаснија превентивна мера
– спречити убод комарца.
Ево сета препорука Завода за
јавно здравље који ће нам помоћи да се бар донекле заштитимо.
На отвореном простору најмање
једном недељно испразните воду
из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, канти, буради и лименки; уклоните
одбачене гуме и друге предмете
који могу да прикупљају воду.
У затвореном простору користите заштитне мреже на вратима
и прозорима.
на пет локација: код фабрике стакла
и Опште болнице и у Глогоњу, Банатском Брестовцу и Старчеву. Да ли
је након поновљеног запрашивања
ситуација остала иста или су се ствари промениле, сазнаћемо највероватније тек у четвртак, 20. јуна, када у
Секретаријату очекују резултате најновијих анализа.

Име им је кул, они нису
Болест могу да пренесу све врсте комараца, па и они обични, такозвани
кућни комарци из рода Culex (звучи
кул, али уопште није). Примарни резервоар заразе су заправо птице и
управо оне су криве што се локације
на којима се појављује вирус врло често мењају.
Гро зни ца За пад ног Ни ла је ви русна ин фек ци ја, ко ја да нас
представља зна ча јан здрав стве ни

Овог пута напад и из ваздуха
проблем не само код нас већ у читавој Европи.
Како каже др Оливера Станишић,
специјалиста епидемиологије из Завода за јавно здравље Панчево, на активност вируса утичу бројни фактори, као што су климатске промене,
распрострањеност комараца, популација птица и други, а симптоми грознице Западног Нила (ГЗН) настају
од три до четрнаест дана након убода.
– Код око 80 одсто инфицираних
особа болест протиче без симптома,
док остали имају благу клиничку слику у виду грознице, главобоље, мучнине, повраћања, отока лимфних жлезда или осипа на кожи. Код једног од
150 инфицираних долази до развоја
тешке клиничке слике, односно неуроинвазивног облика болести. Фактори ризика за појаву тог тежег облика су: старост преко педесет година,

хронична обољења код пацијента, имуно су пре си ја, ди ја бе тес и обо ље ња

Код једног од 150
инфицираних долази
до компликација.
кардиоваскуларног система – објаснила је др Оливера Станишић.

Ендемско подручје
Према њеним речима, тежак облик
грознице Западног Нила на територији Јужнобанатског округа први пут
је регистрован 2012. године, да би
већ 2013. била пријављена епидемија грознице.

Предузеће „Екосан”
обавештава грађане
да ће, ако метеоролошки услови то дозволе, у четвртак,
20. јуна, од 19 до
22 сата, уређајима
са земље бити извршен још један
третман сузбијања
одраслих комараца.
Из „Екосана” моле пчеларе да предузму све неопходне мере за заштиту својих пчела.

– Пре седам година успостављен је
систем сезонског надзора на територији целе Србије. Од тада се сваке сезоне у јужном Банату региструју случајеви грознице Западног Нила, па се
наше подручје може сматрати ендемским за ово обољење. Највећи број оболелих особа регистрован је прошле године. Овогодишња сезона надзора је
почела 1. јуна и засад немамо потврђених оболелих од неуроинвазивног
облика грознице Западног Нила на нашој територији – рекла је Станишићева.
Информације о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног
Нила на територији Републике Србије редовно се ажурирају, па најновије
податке увек можете пронаћи на сајту Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”.
Д. Кожан

КРИЈУМЧАРЕЊЕ ЖИВОТИЊА

ЈЕ СУ ЛИ ПЧЕ ЛЕ МО РА ЛЕ ДА СТРА ДА ЈУ
Панчевачки пчелари претходних дана жалили су се нашем листу да су
им приликом последњег запрашивања комараца из авиона страдале кошнице.
Тако Војкан Милутиновић каже да
је са акцијом требало чекати док се
пчеле не врате у кошнице, бар до 20
сати, уместо што је авион направио
први круг над градом у 19.19. А
Марко Шиц из Старчева наводи да
је запрашивање у том месту почело
још у 19 сати.

– Последице нису катастрофалне,
али у овој изузетно лошој години по
пчеларство ниједан губитак није безначајан – каже он.
Зденка Миљковић, секретар градског Секретаријата за заштиту
животне средине, каже да су све мере прописане законом поштоване и
додаје:
– Пољопривредна авијација не
може да лети по мраку, што знају и
пчелари. У суботу се смркло око
20.30 и до тада је третман морао

да се заврши и да авиони буду у
хангарима.
Пчелари су, каже она, били обавезни да пчеле затворе или да кошнице изместе пет километара далеко од
области где се запрашивање врши...
Пчелари, са своје стране, подсећају да целодневно затварање пчела на пакленој врућини може да
доведе до разних компликација.
Можда се због свега тога коришћење авиона у ове сврхе у многим
земљама ЕУ не препоручује. Ј. Ф.

ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈА

Стручни скуп о одрживој будућности
Славица Ђукић Дејановић:
„Компаније као што је НИС
дају шансу и буде наду
да има могућности да се
у Србији млад човек
професионално оствари”
У складу са опредељењем НИС-а да
су у фокусу друштвене одговорности
компаније млади људи и жеља да се
подстакне развој њихових потенцијала и допринесе настојањима да остану у својој земљи, одржана је панел-дискусија под називом „Улагање у
младе за одрживу будућност Србије”.
У њој су учествовали Славица Ђукић
Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику, Златибор Лончар,
министар здравља, Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја, и Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а.
Министарка Славица Ђукић Дејановић и председавајућа Међуресорне
радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју
до 2030. рекла је да Влада Србије велику пажњу посвећује младим људима и да улаже напор да они остану у
својој земљи.
– Да бисмо стимулисали младе,
компаније као што је НИС дају шансу и буде наду да има могућности да
се у Србији млад човек професионално оствари, да користи не само

дигитализацију и дигиталну писменост као неопходност без које се не
може него и да користи своје креативне потенцијале, да управо у привредним и приватним субјектима и
државним институцијама стварамо
простор за оне креативце који своју
памет дају негде далеко – истакла је
Славица Ђукић Дејановић.
Златибор Лончар, министар здравља, рекао је том приликом да је Министарство здравља у претходном периоду уложило преко 500 милиона
евра у изградњу савремених медицинских објеката, као и у набавку нових апарата и опреме, али да, поред
поменутих материјалних улагања,
кључ унапређења у здравству лежи

управо у запошљавању младог кадра,
лекара и медицинског особља.
– Желео бих да изразим неизмерну
захвалност компанији НИС, која даје
пример другима када је у питању одговорно понашање, као и да је потребно тај пример следити. Очекујем
да наша сарадња на пољу унапређења
здравственог система буде још боља
из године у годину – рекао је министар Лончар.
Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја,
нагласио је да су улагања у образовање приоритет Владе Србије.
– Морамо да научимо децу да мисле,
да креативно размишљају, да стварају нове идеје и вредности и ми правимо

ПУ „Дечја радост” и ОШ „Жарко
Зрењанин” из Качарева добитници
су овогодишње награде „За чистије
и зеленије школе у Војводини”. Реч
је о програму Покрајинске владе
који се реализује десет година с циљем да се у вртићима, школама и
локалним заједницама широм Војводине подигне свест и развије лична одговорност за своју околину од
најмлађих дана. У акцији су учествовале стотине школа и образовних институција широм Војводине,
а у овој, јубиларној години постигнути су и најбољи резултати. На овогодишњи конкурс за учешће у програму пријавило се 128 школа и
предшколских установа, а награђено је 60 у којима су малишани, ученици и наставници-ментори показали највиши степен еколошке свести.
Овогодишња акција је организована у сарадњи и партнерству с домаћином, Општином Сремски Карловци. У Покрајини истичу да је
импресивно то што су деца и млади
сакупили скоро четири тоне лименки чистећи дворишта својих школа.
Како кажу, циљ је постигнут и све
више малишана се труди да оно што
су наследили од својих предака учине лепшим, чистијим и здравијим
за оне које долазе после њих.
У овој јубиларној, десетој години,
због значаја који има у изграђивању еколошке културе, програм је
додатно ојачан. Овогодишњи фонд
за награде повећан је на 4,2 милиона динара, а програму, који реализује пет покрајинских секретаријата с партнерима из цивилног сектора – Покретом горана и „Рикен”
фондом за рециклажу лименки, придружили су се и Јавно предузеће
„Војводинашуме”, Национални парк
Фрушка гора, Град Нови Сад, Град
Београд и велике компаније као што
су НИС и Беочинска цементара.

образовни систем управо на тим основама. НИС је компанија која управо
то ради, из више разлога – друштвене
одговорности, која је постала једно
опште место, из разлога српско-руског пријатељства, а ту су и потребе
саме компаније за улагањем у образовање због сопствених ресурса. НИС
је уложио више од шест милиона евра
у образовање у оквиру програма „Енергија знања”, а то су активности попут
опремања кабинета и креирања нових програма. У систему сарадње с
НИС-ом су десетине наших средњих
школа, имамо заједничке пројекте намењене промоцији науке, а компанија има и одличне видове сарадње с
многим факултетима. НИС је такође
посредовао у успостављању сарадње
с бројним руским универзитетима, а
ми управо желимо да оснажимо наше универзитете интернационалном
сарадњом – рекао је на крају министар Шарчевић.
Руско-српски нафтни гигант организовао је панел-дискусију „Улагање
у младе за одрживу будућност Србије” у оквиру овогодишње манифеста ци је по све ће не об ја вљи ва њу
извештаја о одрживом развоју.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Поднете пријаве

У оквиру међународне операције
сузбијања кријумчарења заштићених животињских врста, коју је организовао Интерпол, инспектори за
заштиту природе и рибљег фонда
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и припадници полицијских управа Панчево и Нови Сад 11. и 12. јуна спровели су акције у којима су
заплењене заштићене дивље животиње. На територији Панчева заплењени су: два кајмана, четири питона, четири игуане, један лоптасти
питон и један камелеон, а на територији Новог Сада: једна игуана, два
примерка лоптастог питона, примерак колумбијске дугине бое, један карпет питон, два примерка тарантуле и један бурмански питон.
Ове животиње заштићене су према CITES конвенцији о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне. Све заплењене
животиње адекватно су збринуте у
прихватилишту за заштићене врсте. Против лица код којих су угрожене животиње пронађене поднете су пријаве. Вреди истаћи да је
полицији током акције стручну подршку пружио Покрајински завод
за заштиту природе.

ПОШУМЉАВАЊЕ

Донација државе
Град Панчево је добио пет милиона динара за набавку садница и извођење радова ради пошумљавања
земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту које је
у надлежности јединице локалне
самоуправе. Држава је средства обезбедила из тзв. зеленог фонда Републике Србије. Поред нашег града,
помоћ су добили Бела Паланка, Кикинда, Врњачка Бања и Шабац.
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Х И Т НА ПО МО Ћ

Топлотна болест

Пише:
др Мирослав Тепшић
Нагли прелаз кишовитог и
прохладног пролећа у врело
лето одузео нам је могућност
било какве адаптације на новонастале временске прилике. Али нема предаје – довољне количине течности и
поштеда од великих напора
у условима високе спољашње
температуре најмоћнија су
оружја у борби против различитих облика топлотне болести. Подсетићемо само да поремећаји могу бити безазлени топлотни едем или црвенило коже, али и топлотни
удар, који захтева све елементе ин тен зив ног бол нич ког
третмана. Веома је важно рано препознавање и лечење
ових болести, јер то умањује
њихову озбиљност и смртност.
Требало би имати у виду
факторе који доприносе топлотној болести, јер њихово
познавање утиче на ефикасну превенцију. Најзначајнији
су интензиван напор у условима високе спољашње температуре, дехидратација, болести праћене високом телесном
температуром, кардиоваскуларне болести, хипертиреоза, прекомерна телесна тежина, злоупотреба кокаина и
амфетамина, антипсихотични лекови. Не треба заборавити да позније доба и лоши социоекономски услови

живота повећавају могућност
топлотног удара и других компликација. Кожа је главна
„расхладна јединица” нашег
тела и наш задатак је да јој
омогућимо беспрекорну функцију. У оно што сами можемо да урадимо спадају: адекватно одевање, довољне количине течности, поштеда од
активности и прилагођена амбијентална температура. Организам ће, с друге стране,
активирати рад знојних жлезда, појачати функцију карди о ва ску лар ног си сте ма и
преусмерити кретање топлоте из унутрашњости тела ка
споља. Проблем настаје оног
момента када су топлота ваздуха и влажност толико велики да механизми одавања
топлоте и знојење, као најзначајнији, губе своју ефикасност.
Тада настају манифестације топлотне болести, од безазленог отицања руку и ногу,
црвенила коже, запаљења знојних жлезда, све до топлотних
грчева, исцрпљености и топлотног удара. Позив на узбуну су симптоми и знаци топлотне исцрпљености у виду
вртоглавице, несвестице, слабости, мучнине, повраћања,
главобоље, мишићних грчева, убрзаног дисања и рада
срца. Поремећај свести и престанак знојења су главни знаци топлотног удара и пацијент је у тим моментима животно угрожен.
Пружање прве помоћи се
базира на удаљавању пацијента од услова екстремне топлоте, надокнади течности,
квашењу коже млаком водом
и по могућности обезбеђењу
адекватног струјања ваздуха
које ће убрзати одвођење топлоте с тела. Сваки топлотни
удар захтева болничко лечење због поремећаја функције
више органских система и у
том случају се примењује интензивна терапија.

Петак, 21. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛЕКОВИ С ЛИВАДЕ: МАЈЧИНА
ДУШИЦА И РАСТАВИЋ
У прошлом броју смо вам представили чудесне моћи хајдучице и боквице, а сада вам откривамо шта све могу мајчина
душица и раставић.
О биљкама са исцељујућим моћима које су нам толико доступне да се о њих буквално
саплићемо, јер расту на свакој
ливади и крај сваког путељка,
на предавању одржаном у Градској библиотеци недавно је говорила проф. др Мирјана Стојановић Петровић, доцент на
Институту за биологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

Најјачи природни диуретик
– Још је римски лекар Гален, у
другом веку пре нове ере, открио у раставићу природни лек
за болести бешике и бубрега,
туберкулозу, чир на желуцу и
артритис. Кинеска медицина
ову биљку, познату и под називима преслица и коњски реп,
препоручује као средство за
сузбијање грознице, грипа, дизентерије, хемороида, инфекције ока и као лек против неких
болести рожњаче. Раставић је

вам да самељете раставић и да
га сваки дан користите као прашак или да пијете чај од ове
биљке. Захваљујући томе што
садржи салицилну киселину,
раставић јача кости и хрскавицу, а ујед но по пра вља и

ОПРЕЗ: ПА ЗИ ТЕ КО ЈИ РА СТА ВИЋ БЕ РЕ ТЕ!
Ако сами берете раставић, проф. др
Мирјана Стојановић Петровић наглашава да никако не берете онај
високи, који је разгранат као дрво.
– Високи раставић, онај који расте до 80 центиметара, користи се
само за спољашњу употребу. Њега
француски травари често употребљавају за парне купке и облоге,
али он не сме да се пије и њега никако не користимо као чај. За унуВисоки раставић
трашњу употребу треба користити
искључиво ниски раставић, који није разгранат.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Негативни ефекти
UV зрачења

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Постоје три типа зрачења:
UVA, UVB и UVC, а свако од
њих делује различито на кожу људи.
UVA зрачење ствара спонтану пигментацију повећаном
производњом меланина. Продире у дубље слојеве коже,
узрокујући оштећења и могући развој рака коже у каснијој фази живота. Изазива преурањено фотостарење коже и
пигментације на кожи у виду
флека, кератоза и неуједначене боје тена.
UVB зрачење, које не продире у дубље слојеве коже,
изазива акутно оштећење коже (еритем, црвенило) у об-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

лику опекотина, које доводе
до деградације коже, њеног
старења, а може изазвати и
рак коже због оштећења гена
за обнову ћелија коже.
UVC зраци не продиру до
површине Земље (ако није
оштећен озонски омотач), па
ни до наше коже, јер се апсорбују у озонском слоју атмосфере. Ако би продрли, не
би било добро, јер би утицали на разарање ДНК у кожи.
Интензитет UV зрачења зависи од много чинилаца, који
укључују дужину пута кроз атмосферу, као што су годишње
доба, део дана, надморска висина... UVB зрачење знатно зависи од угла сунчевог светла,
знатно је слабије зими, ујутру
и касно по подне, а најјаче лети у подне. С друге стране,
UVA зрачење због веће таласне дужине мање је зависно
од положаја сунца и других
утицаја. Стакло и нека врста
пластике потпуно блокирају
UVB зрачење, а уопште не сметају UVA зрачењу да продре.
Треба мислити о томе да
препланулост није здрава ни
сигурна за кожу. Чак и ако
имате тамнији тен, знајте да
он није природно заштићен
од сунчевог зрачења, па и такву кожу треба једнако штити ти. Упо тре ба за штит них
крема није довољна, већ треба мислити и на физичку заштиту у виду лагане одеће и
шешира. Одлазак у соларијум је једнако опасан и треба
га избегавати.

ТАЈ НИ ЛЕК ЗА АЛ КО ХО ЛИ ЗАМ
– Ако скувате мало јачи чај од мајчине душице некоме ко је
попио превише алкохола, тај напитак може да изазове мучнину и да тако тој особи огади пиће – открива проф. др Мирјана Стојановић Петровић.
Чај се припрема од шаке мајчине душице на литар кипуће воде. Узима се на сваких петнаест минута по једна супена кашика, све док не дође до нелагоде у стомаку, мучнине
и повраћања. Особа која пије изгубиће вољу за даљим уживањем алкохола.

ЛИ ПЕ ЦВА ТУ, СВЕ ЈЕ ИСТО КО И ЛА НИ
Није Панчево препознатљиво само по мирисима из јужне зоне и с фарми, далеко било. Кад почне лето и кад процветају
липе, мало који град мирише тако лепо као наш. Овог лета
наше липе коментаришу и путници намерници из других градова, јер је мирис, чини се, интензивнији него раније.
– У Панчеву заиста расте много липа, а постоје три врсте:
ситнолисна, крупнолисна и сребрнолисна. Цветају у јуну и
јулу, а комбинација топлоте и ваздуха какву доносе актуелни временски услови липама посебно погодује – рекла нам
је Жења Маринковић, инжењер пејзажне архитектуре из
ЈКП-а „Зеленило”.
Како је липа и лековита биљка, интересовало нас је сме
ли се она брати у граду и да ли издувни гасови и други облици загађења нарушавају њена благотворна својства:
– Као и у случају свих других биљака, за хуману употребу
упутније је брати липу ван града, а ако то ипак чините у граду, бирајте оне које су удаљеније од извора загађења. Ако
су стабла груписана, боље је убрати цветове с оних која су
дубље у групи. Наравно, немојте ломити гране и чувајте дрвеће – поручила је Маринковићева.

Ниски раставић
један од најјачих природних
диуретика. У комбинацији с
кантарионом користи се код
неконтролисаног мокрења. Тада треба пити две шоље чаја
дневно. Интелектуално преморени људи узимају раставић с
вероником, јер овај двојац поспешује памћење – рекла је ова
професорка.
Она је нагласила и то да је
раставић познат и као лек који
јача плућа, те га употребљавају особе оболеле од туберкулозе или оне које мучи упорни
тихи кашаљ.
– Ако имате проблема са
остеопорозом, реумом и истрошеном хрскавицом, саветујем

ЧАЈ ЗА ЈА ЧА ЊЕ
ОР ГА НИ ЗМА
Помешајте пет кашика кичице, четири кашике кантариона, три кашике корена
маслачка, две кашике
раставића и једну кашику
шипурка.
Једну кашику те мешавине увече прелијте шољом хладне воде. Ујутру
загрејте до кључања и
оставите да стоји четрдесет
минута. Процедите и пијте
по трећину шоље пре јела,
у гутљајима.

Још је римски лекар
Гален открио у
раставићу природни
лек за болести
бешике и бубрега,
туберкулозу, чир на
желуцу и артритис.
квалитет косе и ноктију. Поред тога, ова биљка је добра за
зглобно-коштане проблеме и
захваљујући томе што подстиче апсорпцију калцијума – објаснила је проф. др Мирјана Стојановић Петровић.

Ароматични цвет
Једна од најпопуларнијих биљака у нашој народној медицини свакако је мајчина душица.
Резак, оштар и ароматичан чај
од мајчине душице сви волимо, али немојте заборавити да
мајчину душицу можете користити и као зачин – она може
бити ваш тајни састојак у пасуљу и купусу, а мајстори кулинарства је стављају и на пицу.
– Мајчина душица има антибактеријско и антисептично дејство. Чај је одличан за желудачне проблеме и за запаљење

плућа. Саветујем га ујутру уместо кафе ако желите да се брзо
разбудите, јер ствара осећај свежине и пријатности и буди добро расположење. Пиће га сигурно и деца јер има леп укус.
Неки познати народни лекари
саветују да сипате литар чаја у
термос или пластичну флашу и
да то носите са собом и пијете
помало током целог дана – то
ће вам изузетно ојачати имунитет, па вас кијавица, грип и
друге заразе неће ни дотаћи.
Можете додати мало лимуна и
меда и напитак ће бити укуснији него неки куповни сок –
препоручила је професорка Стојановић Петровић.
Мајчина душица ће вам поправити расположење, и то не
само због тога што је веома
укусна већ и зато што садржи
етерична уља. Чињеница је да

екстракт мајчине душице није
баш јефтин, али не морате га
куповати – довољно је да је само протрљате између прстију
и да уживате у том дивном
мирису.
– Код проблема с мултиплом
склерозом, можданим ударом
или реумом, када су због тих
обољења укочени удови, много
ће вам помоћи уље или тинктура за масирање од мајчине
душице, али и чајна мешавина
од мајчине душице, камилице
и хајдучице. Многе особе оболеле од ангине пекторис веома
су анксиозне и напете. Њима
ће тегобе олакшати комбинација валеријане, кантариона,
мајчине душице и кима. Против депресије узмите мајчину
душицу, босиљак и матичњак
– препоручила је проф. др Мирјана Стојановић Петровић.
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КАКВУ ПОНУДУ КУПАЛИШТА ПАНЧЕВЦИ МОГУ ОЧЕКИВАТИ ОВОГ ЛЕТА

РЕКЕ ИЛИ БАЗЕНИ, ВАЖНО ДА ЈЕ ВОДА
Исправност воде један од критеријума
при избору места за
расхлађивање
Качаревачко језеро
лепо уређено,
безбедно и бесплатно!
Грађани Панчева, поред градског базена и неколико приватних, током најврелијих дана могу да се расхладе и на
оближњим водотоковима.
Када је реч о тим природним плажама, вечна тема је
безбедност на њима, која се
огледа у неколико фактора, пре
свега у обезбеђивању спасилачке службе, као и у постојању
неопходне инфраструктуре у
виду уређености обале.
Свакако незаобилазан фактор представља исправност воде. Она се проверава на основу Уговора о вршењу услуге
испитивања квалитета површин ских во да за кљу че ног
између Градске управе Панчева и Завода за јавно здравље Панчево.
Чињеница је да поменута
установа сваког лета тај посао
обавља у одговарајућој динамици, али је исто тако занимљиво и то што се веома често
догађа да су нека места у једном моменту прикладна за купање, а у другом нису.
С друге стране, у последње
време, званично или незванично, није се чуло за случај
да је неко доживео било какве здравствене проблеме као
последицу купања на било којој локацији.

одржавање, у шта спада и спасилачка служба, па је то прави
избор за све који воле безбедно место, као и лепо уређен
амбијент са све бујнијом вегетацијом, што значи с довољно хладовине. И веома битна
напомена – улаз је бесплатан!
Што се тиче других вода у
најближој околини, купање је
у већини случајева дозвољено, иако су параметри нешто
ниже треће класе, и на тамишким плажама Песак и Скела, надомак Јабуке и Глогоња,
као и на Белој стени, рајској
ду нав ској ади ко ја при па да
Панчеву, али привлачи и многе Београђане.
Према резултатима Завода
за јавно здравље у последњих
неколико година најпроблематичније су плаже на Поњавици у Омољици и Брестовцу. Тамо квалитет воде често одговара петој класи, то јест лошем еколошком статусу, што
се може рећи и за купалиште у
Иванову, и то највише због одступања једног параметра (pH
вредности).

Ковин или Ковачица
Међутим, веома често наши суграђани, нарочито љубитељи
оаза природе, на своју руку,

Градска плажа

ТА МИ ШКА ВО ДА НАЈ ЛО ШИ ЈА
Провера квалитета воде за купање већ годинама је у надлежности панчевачког Завода за јавно здравље. Уговор између ЗЗЈЗ-а и Града потписује се по завршетку тендера,
који је моментално у току.
Др Љиљана Лазић, директорка Завода, каже да је уобичајено да се месечно раде две провере квалитета воде на
свим купалиштима у самом граду, као и око њега. Логично,
најлошија ситуација је на Тамишу, али и она може да варира у зависности од, рецимо, тога да ли је било поплава током пролећа. Др Љиљана Лазић додаје да Завод никада
није забрањивао купање на панчевачкој реци, али када би
се утврдило да је вода преко мере неквалитетна, јавност би
била обавештавана о томе, а ЗЗЈЗ би налагао мере превенције за оне који се ипак одлуче да уђу у Тамиш.
Досадашња искуства говоре да је редовно најпрепоручивљије „квашење” на Белој стени и на качаревачком језеру.
С. Т.

Од друге до пете класе
Према пређашњим искуствима, готово са сигурношћу се
грађанима може препоручити
освежавање у качаревачком језеру, које се углавном може похвалити филтрираном водом
друге класе. То место представља добар избор за житеље градског језгра и због тога што се
налази на свега петнаестак километара или двадесетак минута лагане вожње.
Баш ових дана тамошња Месна заједница и локално комунално предузеће отвориће
и званично сезону. Они уједно фи нан си ра ју ком плет но

Тамиш код Јабуке
што значи готово без икаквих
сазнања о исправности воде,
безбедности и другим факто-

(НЕ)ПО ПУ ЛАР НЕ ЦЕ НЕ ЗА ОСВЕ ЖЕ ЊЕ
У „Релакс центар” у Ковачици очигледно је много уложено,
па су зато и цене „јаче”. Рецимо, викенд за двоје тамо кошта око 8.500 динара, у шта спадају доручак, два пића у
ресторану, као и „велнес” програм – масажа, сауна, теретана... Све остале понуде видљиве су на званичном сајту .
С друге стране, дан у летњем бару с базеном у Омољици
може се резервисати по цени од 350 динара.
Уколико се нешто не промени, качаревачко језеро биће и
даље бесплатно за купаче.
Ј. К.

ри ма, кре ћу ка уда ље ни јим
локацијама.
Једно од омиљенијих је и вештачко језеро Шљункара у близини Ковина, које се налази на
четрдесетак километара јужно
од Панчева. Тешко да је ико ко
је посетио ову оазу прелепе
природе могао да се не сложи
с тим да је реч о изузетној визуелној лепоти.
С друге стране, некима је тамо вода преврућа, а смета им и
мало веће водено растиње у појединим деловима језерцета.
Недалеко одатле, у близини
Га ја, на ла зи се у по след ње

време атрактивна плажа звана
Рај, лоцирана на седам километара дугом рукавцу Дунава.
Многи је сматрају најлепшом
на нашем току друге највеће
европске реке. И она се налази у природном окружењу, с
благо нагнутом обалом посутом шљунком, сламнатим сунцобранима и простором намењеним камперима, а туда пролази и бициклистичка стаза
„Евровело 6”.
Северно од Панчева је „Релакс центар” у Ковачици, који
ну ди ра зно вр сне са др жа је.
Поред базена, ресторана, смештаја, у понуди су и масажа,
сауна, теретана...

рибљих ресторана, којих је тамо чак пет.
Мање је познато да постоји
и Вршачко језеро, на ободу Вршца, површине око 32.000 квадрата. Према више навода, требало би да је тамошња вода
здра ва, ле ко ви та и то пла.

Неки воле да оду, па чак и да
летују као на мору, и на стотинак километара удаљеном Сребрном језеру, у близини Великог Градишта.
И то би углавном било све
што се тиче понуда за бекство
од вре ли не, не ра чу на ју ћи,

БА ЗЕН ЋЕ РА ДИТИ ОД КРА ЈА ЈУ НА
Отворени градски базен треба да проради до краја овог месеца. Како нам је речено у ЈКП-у „Младост”, тренутно се у
оквиру пројекта „Заједници заједно” асфалтира рукометни
терен који се налази тик до базена. Потом ће уследити постављање тартана. Пошто се ови послови за десетак дана
заврше, биће створени услови да базен прими купаче.
Улазнице коштају једнако као прошле године: деца до пет
година не плаћају улаз, за клинце од пет до десет година
цена карте је 105 динара, а за одрасле 150. Постоје и сетови карата од десет комада. За децу треба издвојити 800, а
сви старији од десет година сет могу набавити по цени од
1.275 динара.
С. Т.

Ни Бела Црква и Вршац
нису предалеко

Качаревачко језеро

Много Панчеваца воли да скокне и до белоцркванских језера,
удаљених одавде осамдесетак
километара. Тамо постоје два
уређена купалишта – Градско
језеро и Врачевгајско. Остале
плаже су дивље, али мирне и
опуштене. Прави куриозитет су
скулптуре од дрвета на обалама реке Караш. У тој општини
протиче и Нера, једина планинска река у Војводини. Поред излета у природу, посетиоцима се нуди и карневал у Белој Цркви, који ће бити одржан 28. и 29. јуна.
Недалеко одатле је и Банатска Паланка, на бајковитом месту где се поменута Нера улива у Дунав, који је у том делу
најшири. Ово сеоце од око петсто житеља права је мека за
гурмане, пре свега за љубитеље

Постоје и теорије да је тај извор остатак Панонског мора, а
да слана термална вода долази са двеста метара дубине и
да је веома богата минералима.

наравно, београдску Аду Циганлију, будући да се током
лета тамо расхлађују стотине
Панчеваца.
Ј. Филиповић
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Зашто је пробијен
законски рок за пензију
Редакцији „Панчевца” обратио се један наш суграђанин који је оптужио
филијалу ПИО фонда у нашем граду
да је пробила рок у коме је требало да
он оствари право на старосну пензију.
„То се десило 7. јуна, два месеца
после мог 65. рођендана, иако сам
благовремено поднео захтев, 2. априла ове године. Моји папири су у реду,
а подаци из радне књижице су идентични с листингом који ми је ПИО
фонд у Панчеву издао 12. јануара ове
године. Значи, није требало да буде
никаквих проблема, али је до њих
ипак дошло. Мислим да је узрок тога
бирократија у ПИО фонду”, написао
је између осталог он у свом писму.
Наш суграђанин је додао да је последњих осам година и пет месеци
без икаквих прихода, као и да није
добијао никакву помоћ од Националне службе за запошљавање. Нагласио
је да од Филијале ПИО фонда у нашем граду очекује само да испоштује
законске рокове.
Да бисмо чули и другу страну, обратили смо се надлежнима у панчевачкој

филијали Фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Директорка те
службе Тања Вергић Топић рекла нам
је да је у овом случају све у реду и да
наш суграђанин нема никаквих разлога за бригу, јер му је урађено решење за пензију. Она је додала да је рок
за решавање његовог захтева пробијен за четири дана, али је објаснила
да је било разлога за то.
– Тачно је да је он предао 2. априла захтев за старосну пензију. Право на пензију је стекао 7. априла, а
до одлагања на које се он жалио дошло је само због тога што смо проверавали његов радни стаж у НИСу, где је он радио, за 1978. годину.
Ми смо упутили захтев тој фирми
да нам пошаљу податке које смо тражили, тј. да кажу да ли су му уплаћивали радни стаж 1978. године.
Међутим, на њихов одговор смо чекали месец дана – објаснила је Тања
Вергић Топић.
После разговора с њом сазнали смо
да је наш суграђанин добио решење о
пензији.

Петак, 21. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОБЛЕМ КОЈИ НИЈЕ РЕШЕН

У СРБИЈИ И ПАНЧЕВУ ЈОШ ИМА
РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Кад мајстори преваре
Долазак нестручног мајстора који вам
не поправи квар због којег сте га звали, али вам без обзира на то узме новац, јесте нешто што би ужаснуло сваког од нас. Такво лоше искуство ових
дана је имала једна наша читатељка
која живи на Котежу 2. Код ње у стану били су мајстори из једне београдске приватне фирме од које је претходно преко телефона добила обећање да ће јој по повољној цени обавити чишћење, допуну фреона и сервисирање клима-уређаја.
„Мајстори” нису завршили посао
до краја, али су јој без обзира на то
наплатили!? Требало би да овај случај буде поука нашим читаоцима да
добро размисле пре него што окрену
бројеве мајстора у огласима, или пристану на њихове примамљиве понуде
преко телефона.

– Након што је завршио интервенцију на мом клима-уређају, сервисер
је насилно све затворио и притом поломио пластични део. Само што је
није ишчупао из зида, а шрафови су
испали и остали на поду – изјавила је
наша читатељка.
„Панчевац” је позвао фирму чији
су мајстори били у њеном стану. Тамо нам је речено да нема потребе да
брине, јер ће поправка њеног климауређаја ускоро бити завршена. Саговорник с којим смо разговарали рекао је да је поправка прекинута јер
„није могло да се нађе решење за враћање типлова у њен зид с обзиром на
то да је превише мекан”.
– Чим смислимо неко друго решење, вратићемо се у њен стан и завршићемо поправку њеног клима-уређаја – обећао је он.

На територији нашег града и Србије
још увек има радиоактивних громобрана, који зраче и самим тим представљају опасност по људе, иако је
рок за њихово демонтирање и уклањање истекао још 2014. године. Према проценама Директората за заштиту од јонизујућег зрачења Србије, има
их још 700, од чега их је шездесет седам на стамбеним зградама.
Они су најопаснији по људе уколико су искривљени или постоји могућност да падну с места где су постављени, јер тада највише зраче. Према
одговору на питање које је „Панчевац” упутио Директорату за заштиту
од јонизујућег зрачења, на територији Панчева још увек нису скинута четири радиоактивна громобрана, а у
Качареву, Долову, Банатском Новом
Селу, Банатском Брестовцу и Старчеву има их још двадесет осам.
– Међу тим громобранима ниједан
није на стамбеним зградама, већ су
на објектима некадашњих друштвених и пољопривредних предузећа,

од којих су нека приватизована, а
нека су давно престала да раде и закључана су. Према нашим подацима, највише радиоактивних громобрана има у Долову, на објектима

Највише радиоактивних
громобрана има у Долову,
на објектима локалног
ПИК-а „Тамиш”,
где их је чак једанаест.
локалног ПИК-а „Тамиш”, где их је
чак једанаест. После тог места је Банатски Брестовац, где их је седам на
објектима тамошњег пољопривредног
предузећа, па онда Качарево, где их
је шест на објектима пољопривредног предузећа у том селу. На крају
листе је Банатско Ново Село, са само

једним громобраном. Што се Панчева тиче, на некадашњој фабрици стакла се налазе три радиоактивна громобрана, а на бившој Крзнари је један – изјавио је наш саговорник из
Директората за заштиту од јонизујућег зрачења, који је затражио да остане анониман.
Он је додао да скидање радиоактивних громобрана смеју да врше само три фирме које су једине у целој
Србији овлашћене за ту врсту посла,
и то на захтев власника парцеле на
којој се налази објекат с громобраном или власника самог објекта. Посебан проблем је то што трошкове
скидања, уклањања и безбедног складиштења радиоактивног громобрана
сносе искључиво власници парцела
или објеката на којима су они постављени, а ти трошкови износе од 2.500
до 3.000 евра. Још увек се не зна ко
ће сносити трошкове уклањања радиоактивних громобрана са објеката бивших предузећа која су престала да
раде и не зна се њихов власник.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ЋЕТЕ ИЋИ НА ГОДИШЊИ ОДМОР?

Уместо мора, летовање на рекама,
језерима и у бањама
П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

На списку за рестрикције
више улица
У петак, 21. јуна, због планираних
радова на електричној мрежи неће
бити струје у више улица у Панчеву.
На списку за искључења су најпре Карађорђева (од Матије Гупца до Моше
Пијаде), Моше Пијаде (од Бранка Радичевића до Карађорђеве), Стевице
Јовановића (од Карађорђеве до Синђелићеве), непарна страна Улице Светог Саве (од Стевице Јовановића до
Матије Гупца), парна страна Улице
Светог Саве (од броја 58 до броја 82)
и Улица Матије Гупца (од Карађорђеве до Светог Саве). Наши суграђани који живе у овим улицама биће
без струје од 8 до 9 сати.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Истог дана (21. јуна) струја ће бити
искључена и станарима Пилотске школе, као и онима који живе у Улици
Стевана Шупљикца 139–147, и то од
9.15 до 11.15. Та улица је на списку
за рестрикције и од 11.45 до 13.45,
када ће бити искључен део од броја
127 до броја 137. Двадесет првог јуна
неће бити струје ни у Шарпланинској
улици, и то од 9 до 13.30.
За суботу, 22. јун, планирано је искључење струје само у једној улици.
Рестрикције ће бити само у Улици
Владимира Жестића, у делу од улице
Цара Лазара до Цара Душана. Они
који живе у том делу града без електричне енергије ће бити чак шест сати: од 9 до 15.
„Електродистрибуција” ће обављати радове и у недељу, 23. јуна, због
чега ће тог дана бити искључени Банатски Брестовац, Долово и Мраморак, од 8 до 15 сати.

М. АНКИЋ

А. КЕРЕКЕШ

Летње температуре још нису достигле своје највише вредности, а многима је већ тешко да поднесу врућину. Није ни чудо кад је топлотни талас наступио нагло, а пролеће практично нисмо ни имали. Нема дашка
свежег ваздуха, земља гори, бетон
исијава топлоту... Уживати у лету могуће је само када се расхлађујемо напицима, сладоледом, уз купање, на
мору или језеру, када ради клима-уређај, или ако нам пријају вечерње
шетње.
Ево како наши суграђани преживљавају вреле летње дане.
МИЛОШ АНКИЋ, пензионер:
– Вероватно ћемо некуд путовати.
Волим воду и стално сам на белоцркванским језерима. Тамо је дивно.
Језера волим, али не и бање. Тамо

Д. АРСИЋ

В. ЈОВАНОВИЋ

М. ГАЈИЋ

В. НИКОЛИЋ

нећу још, док ме не буду послали
доктори (смех). На Вршачком језеру
је такође изузетно лепо. Имају и слану воду, предивно је. Препоручујем
Панчевцима купање у Вршцу, уколико не знају.

ВОЈКАН ЈОВАНОВИЋ, учитељ:
– Лето ћу углавном провести на рекама, и то у околини Новог Сада, на
Дунаву и Тиси. Ићи ћу и на Фрушку
гору. Дакле, поред посла, биће одмарања и купања.

АНА КЕРЕКЕШ, машински техничар:
– Лето ћу највероватније провести
код куће. Ићи ћу у шетњу, али тек
предвече, кад мину високе температуре, подразумева се. Ове године нећемо никуд путовати.

МИРЈАНА ГАЈИЋ,
радница у Општој болници:
– Лето ћу провести радно. Када будем ишла на одмор, отпутоваћу највероватније у бању. Најлепше време
током лета је увече, тада сам у парку
и на Тамишу, у шетњи са унуцима.

ДРАГИ АРСИЋ, возач:
– Летовање ћемо вероватно прескочити ове године. До сада сам пет
година заредом ишао у Црну Гору са
женом и дететом. Радо бих некуд
ишао, али ово лето ће нам изгледа
проћи радно.

ВИКИ НИКОЛИЋ, продавац:
– Немам времена за одмор и релаксацију. Током дана радим и увек
сам у покрету. Ово лето ће проћи у
радном расположењу.
Јелена Катана
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pancevac@pancevac-online.rs

НАШИ СУГРАЂАНИ ПИСЦИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПУТ ДО КОРИЦА
Панчево се вазда дичило својим писцима. Од проте Васе Живковића,
преко Милана Ћурчина и Младена
Маркова, до Мирослава Антића, Владе Стојшина, Милоша Николића, Вулета Журића и многих других.

Срећа у Ваљеву
Јасмина Топић (42) рођена је у Панче ву и ту је за вр ши ла Гим на зи ју
„Урош Предић”. Дипломирала је на
београдском Филолошком факултету. Бавила се и новинарством у „Панчевцу” и словеначком „Дневнику”.
Од 1998. го ди не уре ђу је Збо р ник
поезије и кратке прозе младих с простора бивше Југославије „Рукописи”,
чији је издавач панчевачки Дом омладине, а такође је у уредништву магази на „Ква р тал” Удру же ња књи жевника и књижевних преводилаца
Панчева.

Александра Михајловић

Јасмина Топић
Објавила је шест песничких књига
и приче у неколико збирки. Песме
Јасмине Топић преведене су на неколико језика.
– У четвртом разреду гимназије
професорка Јелена Журић ме је наговорила да припремим песме које
имам у рукопису и да то пошаљемо
на средњошколски конкурс „Десанка Максимовић” у Ваљеву. То се до
тада вукло што по роковницима, што
по цедуљицама, а писала сам готово
свакодневно, и био је заиста прави
тренутак да видим где сам и шта бих
могла с тим. Прошла сам у финале,
као једна од дванаесторо средњошколаца, младих писаца, и иако нисам
добила прву награду, која је подразумевала штампање књиге, то је био
знак. Уз помоћ Драгана Лакићевића,
књижевника и члана жирија, и професорке Журић, рукопис се уобличио у књигу, па смо је понудили тада
Заједници књижевника Панчева и
Богдану Мрвошу. У то време сам упознала и директора фирме „Метеор”
из Београда, који је био одушевљен
тиме што стално нешто читам – док
правим друштво мајци, која је с њим
сарађивала – и сам је понудио да
финансијски помогне штампање ове
моје прве књиге. Сви услови су се
поклопили и све је ишло лако и релативно брзо. Конкурс је био у мају
1996, а књига је изашла из штампе
крајем јануара 1997. године, када
сам већ била студенткиња књижевности. Назвала сам је „Сунцокрети.
Скица за дан” и испунила сам је сопственим илустрацијама, што ће и касније бити на неки начин мој манир:
потреба да се више уметничких медија спаја с поезијом – каже Јасмина Топић.

струко. Најпре нисам мислила да ће
од тога да се изнедри обимније штиво. У писању сам направила велику
паузу. Као средњошколка и студенткиња објављивала сам песме и кратке приче. Онда сам у 25. и 27. години добила синове. Тада сам запловила другим водама. И бавила се књижевношћу као професорка... Потом
се нешто преломило, заковитлало.
Почела сам наново да пишем. Требало је време да се размахну и мисли и реченице. И у свему је велика
невоља бавити се читав живот књижевношћу. Тада се врло добро зна
шта је осредње, шта је добро и шта
искаче из контекста времена. Требало је изборити се и с тим. Дакле,
унутрашња борба је била мукотрпна.
А онда су тек наступиле спољашње.
Први роман је тешко објавити. Књижевни кругови су затворени, као и
сви уметнички. Треба времена да се
неко ту докаже. „Запричавање”, као
првенац, нашло се на поприличној
ветрометини. И много су га лакше
прихватили у Босни, па и у неким
деловима Хрватске, него овде. На издавање сам чекала скоро две године.
Тада сам имала подршку породице
и пријатеља. Велику. Но нико није
био свестан да ће се писање наставити. Да ће ме омађијати и прећи у потребу, страст. И ту долазимо до питања које је у књижевности и уметности напросто загонетка. Како живети с тим и водити уобичајен породични живот? Нарочито у друштву
које је, попут нашег, патријархално
оријентисано. Врло често мислим да
се лакше опрашта када жена гледа
опсесивно серије, или ради било шта
друго до да пише, слика, ваја, снима, креира. Али то је већ домен социологије и психологије...

Иван Ивачковић (54) рођен је у Зрењанину, а с једанаест година се преселио у Панчево, где је завршио основну школу и гимназију. У Београду је
студирао социологију, a новинарску
каријеру започео је 1982. у листу

Иван Ивачковић
„Омладинске” (касније НОН). Објављивао је у свим важним новинама у
СФРЈ, СРЈ и Србији. За књигу „Како
смо пропевали” добио је награду за
публицистику „Десимир Тошић”, а
објавио је и збирку есеја, три био-

политичких наука специјализирала
сам односе с јавношћу – и послала
допис компанији „Цептер”, која је
пристала да сноси трошкове. Ипак,
као писац своје прве књиге, морала
сам бити менаџер, преговарач, агент
продаје, дистрибутер, возач, књиговођа, промотер… Медији су, срећом,
ту књигу промовисали а да нисам морала да „тражим везу”, јер паника
младих мама не јењава, па верујем
да ће и моја деца уживати тантијеме
од продаје, које су у Србији и два одсто од продатог примерка на име ауторских права, наравно када се одбије маржа (?!).

Вест у новинама
Васа Павковић (66) рођен је у Панчеву 1953. Објавио је по десетак песничких и приповедачких књига, нешто више антологија, панорама и хрестоматија из српске књижевности, три
романа, шест колекција есеја и критика, четири књиге о стрипу и две

Гордана Влајић (60) рођена је Панчевка. Дипломирала је на новинарском смеру Факултета политичких
наука у Београду, а сада је саветник у
Секретаријату за заштиту животне
сре ди не Град ске упра ве Пан че ва.
Објавила је пет књига за децу, две

Гордана Влајић
збирке песама, две збирке прича и
„Роминг”, први роман на свету који
је у целости написан у дијалошкој
СМС форми.
– Прву књигу објавила сам пре 23
године. То није било књижевно дело,
већ приручник за „маме по први пут”,
који је и данас читан. Након што сам
родила четврто дете, поверовала сам
да сам квалификована да напишем
књигу „Моја мама најлепше кува” и
да младим мамама решим проблеме
с којима сам се и ја суочавала. Наслов није последица моје кулинарске самољубивости, већ подршка мамама да своје бебе доје и да им кувају, јер је дечја „лојалност” мајкама
неприкосновена и деца највише воле
да једу оно што им мама „најлепше
скува”. Ако тако не мисле у пубертету, мислиће пре и/или касније... Издавач је била „Сана” из Сремске Митровице, а ја сам доживела судбину
сваког писца дебитанта. Осим права
да користим њихов лого, нисам добила више ништа. Касније ћу схватити да сам добро прошла, јер неке издавачке куће ауторима наплаћују чак
и коришћење лога! Дакле, све остало
је требало да платим: илустратора,
графички дизајн, штампу, лектора…
Онда сам се из писца „пресвукла” у
сво ју стру ку – на кон Фа кул те та

Мемфис,
1939. Без брижно детињство дванаестогодишње
Рил
Фос и њене
три мла ђе
сестре и брата биће нагло прекинуто ка да их
непознати
људи отргну
из њиховог дома на обали Мисисипија. Бачена у сиротиште, деца
ће убрзо схватити да више никада
неће видети своје родитеље. Мистериозно Удружења домова за незбринуту децу Тенесија заувек ће
одредити њихову судбину.
Два читаоца који до 26. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли волите да будете нечији?”, 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 мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Света крв,
Свети грал

Искуство једне мајке

Нико га није хтео

Рођено у ковитлацу
Александра Михајловић (50) рођена
је у Београду. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду, а
тренутно завршава докторску тезу.
Предаје српски језик и књижевност
у панчевачкој гимназији. Објавила
је романе „Запричавање. Заваравање. Завиривање.” и „Кроз прстохват
цимета” (преведен и на француски),
а песме су јој преведене на македонски, арапски, словеначки и италијански. Аутор је и бројних научних
радова.
– Први роман „Запричавање. Заваравање. Завиривање.” изашао је у
јуну 2012. И било је тешко. Много-

графске књиге, песничку збирку и роман „Безверје”. Књига о Џонију Штулићу и Азри „Између крајности” излази из штампе у августу.
– Прва књига коју сам написао била је о „Ролингстонсима”, звала се
„Уметност побуне” и нико није хтео
да је штампа. Свуда сам добијао исти
одговор: не може то да се прода; много кошта да се направи, а мало људи
ће књигу да купи... Рукопис је настао
усред деведесетих, а тада готово нико није веровао ни у какву литературу, па макар била и о „Стонсима”.
Ипак, књига је – коначно – изашла
1997. године. Издавач је био Б92, мада је њихов ондашњи директор Веран Матић такође био против објављивања. Али ју је Жељко Драшковић, директор маркетинга, објавио на
сопствену одговорност. Да се то прво
издање није продало, добио би отказ.
Али се продало, чак веома брзо. Као
и следеће... И следеће... И следеће...
И управо ових дана припремам још
једно. Што је најлепше, прво издање
те књиге није утабало пут само нареднима, него и начелно тој врсти
литературе код нас. Постојале су и у
некадашњој Југославији књиге о рокенролу, али објављиване су ретко и
углавном су пролазиле тихо. „Уметност побуне” је имала велики одјек и
преокренула је ситуацију, па су данас домаће књиге о рок музици уобичајена ствар. Нисам могао ни да
претпоставим да ће се то догодити.
Као што нисам ни помишљао да ће
Мик Џегер, на прослави свог рођендана у Паризу, добити моју књигу на
поклон. Али ме је, ето, судбина и тиме наградила.

„Док још нисмо
биле ваше”
Лизе Вингејт

Васа Павковић
књиге о дневним лептирима.... После
четири деценије лексикографског рада на Институту за српски језик пензионисан је фебруара 2018. у својству
уредника Речника САНУ.
– Моја прва књига, песничка збирка „Калеидоскоп”, појавила се 1981.
као издање тадашње Књижевне омладине Србије, у чувеној едицији „Пегаз”. Рукопис сам, под шифром, послао на њихов годишњи конкурс за
тзв. прву књигу, на наговор супруге
Душице. Било је то крајем 1980. Летовали смо у Херцег Новом, почетком септембра, и игром случаја купио сам за плажу „Политику експрес”. Нисам веровао очима када
сам при дну треће стране угледао
информацију о шест изабраних наслова прве књиге, међу којима је био
и „Калеидоскоп”. Ту је била и порука да се аутори, с разрешењима шифара, појаве у редакцији КОС-а што
пре. По повратку са одмора и после
мало оклевања отишао сам на назначену адресу. На степеницама сусретох Снежану Минић, чији је рукопис, такође, одабран. Она ме изнебуха упита: „Да ниси ти можда Васа?” Пошто нисам познавао ниједног писца, па ни њу, рекох збуњено:
„Тај сам”. Одлазећи низ степенице,
Снежана добаци: „Пожури, горе те
сви чекају!”
У ствари, пет мојих колега су се
већ јавили КОС-у и средили рукописе за штампу, а ја сам окаснио, па су
се уредници прве књиге забринули.
Помислили су да се анонимни аутор
можда неће ни појавити! Даље је све
ишло лако. Рукопис је тог дана отишао у штампарију. Књигу сам држао
у рукама пола месеца касније. Лепо
је изгледала, кренуле су промоције
итд. Добио сам и „Бранкову награду”! Тада је положај књижевности
био многоструко бољи но данас, па
сам за интервју на РТВ-у Нови Сад
зарадио супер хонорар и помислио:
од овог ће изгледа моћи да се живи.
Године које су дошле демантовале
су ме. Од 60-70 ауторских књига које сам написао или приредио бар половину сам урадио „за џ”. Било је током књижевне каријере и дивних
(више!) и ружних (мање!) људи и
догађаја – и брзо је минуло четрдесет година!
Мирјана Марић

Прича која говори о
закопаном
благу убрзо прераста у праву де тек тивску
аван ту ру
историјских размера. Ова
савремена
потрага за
Гралом доноси нам увид у шифроване поруке на пергаментима, сазнајемо много о тајним удружењима, темпларима, јеретицима из 12.
века, као и о мрачним франачким
краљевима који су владали пре више од 1.300 година.
Два читаоца који до 26. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Која је ваша 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 мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
која је ваша прича. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Моја прича је ’Приче из Непричаве’. Неиспричана, неистражена, а верујте, да се напише књига, била би светски бестселер.”
063/7485...
„Моја прича је драма, с примесама хорора и трилера, а почиње
овако: ’Живео је у Србији крајем
20. и по чет ком 21. ве ка...’”
064/1597...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање због чега се најискреније смејете:
„Сваки пут кад на телевизији чујем како живимо све боље и боље
и како су нам ’огромне’ плате, не
могу а да се искрено не насмејем.”
062/2137...
„Предизборним обећањима, иако знам да ћу касније плакати.”
064/4836...
Д. К.
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КУЛТУРА
МЕЂУНАРОДНИ СПЕКТАКЛ НА НАШИМ УЛИЦАМА

Културни телекс

КАРНЕВАЛ СТИЖЕ У ГРАД

Музика
Петак, 21. јун, 18 сати, Културни центар: друго Међународно
балетско такмичење „Костадинка Дина Николић”.
Петак, 21. јун, 21 сат, башта Дома омладине: р’н’б журка
„Опозит”.
Субота, 22. јун, 21 сат, башта Дома омладине: музичко вече
„Radioactive Night Vol. 6 – Open Air Edition”.
Понедељак, 24. јун, 19 сати, дворана Културног центра: концерт плесне школе „Електра”.
Понедељак, 24. јун, 21 сат, плато Културног центра: концерт
америчког омладинског хора „ACC Youth Choir”.

Изложбе
Четвртак, 20. јун, 18 сати, фоаје Културног центра: изложба
плаката Бијенала уметности Панчева.
Уторак, 25. јун, 20 сати, Свечана сала Народног музеја: изложба учесника 50. ликовне колоније „Делиблатски песак”.

Тематски програм
Четвртак, 20. јун, 20 сати, Школа цртања Дома омладине:
предавање фото-репортера Александра Стојковића „Тренутак
забележен у вечности”.

ИЗЛОЖБА

ПРЕДСТАВА

Акрилне „Надушице” Циркус „Фантастико”
После годину дана панчевачки сликар Александар Алимпић поново има изложбу. Под
називом „Надушице” он је 11.
јуна, у галерији Градске библиотеке представио ве слике великих формата, рађене
углавном техником акрил на
платну. Настојао је, каже, да
из најдубље дубине душе и уз
помоћ свог специфичног стила опише широк дијапазон
тема – од традиционалистичких до свакодневних. Алимпић је досад био препознатљив и по осликавању и конзервацији већег броја православних цркава и храмова, па
у његовим делима има и религијских мотива.
Бројним љубитељима уметности том приликом обратили су се и његов колега Зоран
Деранић, академски сликар,
као и директор Градске библиотеке Дејан Боснић. Ј. Ф.

Петак, 21. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

У Народном музеју Панчево у недељу, 23. јуна, од
20.30, биће изведена представа „Циркус ’Фантастико’” драмске секције Клубова за одрасла и стара лица, која је основана 2014.
године. Текст и режију је
радила Александра Ксенија Милосављевић.
До сада је у разним пројектима драмске секције
учествовало преко тридесет чланова узраста од осам
до седамдесет осам година, изведене су четири
представе и све су по жанру комедије. Они су наступали двадесет пута пред
публиком у Геронтолошком
центру Панчево, дворани
„Аполо”, Народном музеју
и домовима културе у Долову, Старчеву, Качареву,
Омољици и Параћину.

Сви програми
бесплатни
Локали отворени
до 3 ујутру
У петак и суботу, 21. и 22. јуна,
биће одржан „Интернационални карневал” у Панчеву, туристичка атракција која сваке године угости две хиљаде учесника из око петнаест земаља,
а посети је преко сто хиљада
људи.
Манифестација која се налази на карневалској мапи света одржава се у организацији
удружења „Пријатељи Панчева” од 2003. године. Панчевачки карневал је први члан Федерације европских карневалских градова (FECC) из Србије, од 2004. године.
У петак, 20. јуна, од 17.45,
на Тргу Ђорђа Вајферта биће
одржано финале фестивала музике за децу „Распевано пролеће Србије 2019”, а од 19 сати

Сцене с прошлогодишњег карневала
дечји карневалски програм.
Манифестација ће званично

почети у петак, 20. јуна, у 21
сат, када на Тргу Ђорђа Вајфер та гра до на чел ник пре да
кључеве Панчева маестру карневала. Након тога уследиће
перформанс уметничких, карневалских и плесних група и
бразилски шоу клуба „Capoeira Панчево”. У 23.30 посетиоци ће уживати у вечери староградске музике.
Другог дана у 20 сати међународна карневалска поворка
кренуће из правца главне аутобуске станице, а на крају ће
традиционално бити уприличен карневалски ватромет.
Програм почиње у 18 сати на
централној бини. Најпре ће бити одржана балетска представа
„Пинокио” Плесног клуба „Балерина”, а од 20.30 наступиће
„Банатски кицоши”. Плесна група „Mantock Dance Internatio-

nal” изводиће бразилске игре од
22.30, а састав „Cubalcanica” кубанску музику, од 23 сата.
У оквиру манифестације, у
19 сати у кафеу „Галерија” биће отворена изложба фотографија „На путу – Мароко”, уметнички пројект академског фотографа Игора Андрића. У питању су фотографије настале
техником дупле експозиције.
Том приликом биће послужена
храна инспирисана традиционалном мароканском кухињом.
У Улици Николе Тесле оба
дана у 18 сати биће постављени штандови на којима ће посетиоци карневала моћи да купе домаћу храну, вино, ракију
и рукотворине. Пратећи програм ће се одвијати у кафеима
„Хедонист”, „Кофи шоп”, „Бабис”, „Штаб Погон”, „Крузер”
и „Амарето”.
М. М.

САТЕЛИТСКИ ПРОГРАМ ОД САДА БИЛО ГДЕ У СРБИЈИ

М:SAT ТВ – НАЈБОЉА ТЕЛЕВИЗИЈА
ЗА СЕЛА И ВИКЕНД-НАСЕЉА
Све што је потребно јесте да се постави
Нове кориснике не треба да брину тросателитска антена и инсталира рисивер шкови, јер ће првих пет месеци услугу
(пријемник) и уживање може да почне
m:SAT тв плаћати један динар месечно.
При томе, за који год пакет да се одлумтс је недавно тржишту представио нову чите, прва три месеца на располагању
услугу m:SAT тв, која пружа могућност ће вам бити свих 130 канала који су у
гледања телевизијског програма путем са- по ну ди. Мо же те би ра ти из ме ђу три
телита на било којој локацији у Србији. пакета чија се месечна
Основна предност ове услуге огледа се це на, након ис те ка
управо у непостојању препрека, техничких промотивног петомеХ
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зијских канала у врхунском квалитету сли- четни пакет START
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ке без обзира на то где се они налазе. На до 1.999 динара за
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квалитет слике не утичу ни временске не- највећи пакет МАX.
прилике, јаке падавине или ветрови. Све На располагању су и
што је потребно јесте да се постави сате- додатни пакети ТВ канала
литска антена и инсталира рисивер (при- који нуде врхунске филмске и
јемник) и уживање може да почне.
серијске програме, као и теле-

визијске канале на мађарском и румунском је зи ку. Ин ста ла ци ју ком плет не
опреме, по цени од једног динара, врше
стручне екипе.
Иако намењена свима, услуга m:SAT тв
посебно је интересантна становницима
подручја до којих није стигла оптичка,
кабловска или било која друга телекомуникациона инфраструктура. Управо су из
тог разлога села и викенд-насеља најчешће локације где већ можемо видети да кровове кућа красе m:SAT сателитске антене.
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ЗАПИСИ

Петак, 21. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: ИВАН РАКИЏИЋ, РЕДИТЕЉ

ЗГРАДА ПУЧКЕ БАНКЕ

НЕМАМ ВРЕМЕНА ДА ОСТАРИМ

Лепотом пркоси времену

ПАНЧЕВАЦ: Када се код вас
јавила љубав према филму?
ИВАН РАКИЏИЋ: Ово још
никоме нисам испричао до сада... Све је почело 1955. године,
када сам био у другом разреду
основне. Стицајем околности тај
разред сам похађао у Руми код
баке и ујака, јер је мама те године почела да ради. Родитељи
су ми недостајали и стално је
била присутна та жеља да их
видим, па сам одлучио да употпуним време тако што ћу почети да пишем. И тако сам написао свој први сценарио за филм.
Био сам инспирисан неким филмом с ратном тематиком, па
сам написао неку сличну причу. Сећам се да сам на првој
страни нацртао знак „Метро Голдвин Мејера”. У суштини сам
доста филмова гледао с родитељима. Они су ме водили у биоскопе „Звезда” и „Војводина”.
Касније сам се често с друштвом
играо снимања филмова, док

Кад сам се са
„Златном ареном”
вратио из Пуле,
у излог Културног
центра ставили су
моју велику слику.
1962. године нисам у излогу
Културног центра видео да „Атеље младих” расписује аудицију
за пријем нових чланова. Договорио сам се с другарима, припремио монолог Леона из „Господе Глембајевих” и отишли
смо на аудицију. Нас тројица-четворица били смо примљени тада. Занимљиво је да смо
тог јутра примљени и да смо
већ увече хтели да уђемо у „Атеље”, али нам нису дозволили
док нисмо добили чланске карте. У почетку сам чак и играо у
неким позоришним представама као аматер.
l Како је почела ваша редитељска каријера?
– Након годину или две како сам постао члан „Атељеа”,
појавио се конкурс за редитеље аматере. Семинар је водио
Јован Путник и одржавао се у
Српском народном позоришту
у Новом Саду. Негде у исто
време ми смо у „Атељеу” почели да се интензивно бавимо
филмом, да снимамо. Ту је био
Града Стојковић, били смо нераздвојни, заједно смо радили.
Почели смо да снимамо филмове осмомилиметарском камером. Први филм који смо
снимили звао се „Н-ова ноћ”
(ноћ непознатог). То је снимано у једној старој кући, где је
сада „Војводинапут”. После тога је Града Стојковић написао
сценарио за филм „Место мира”. Цео филм смо снимали на
Католичком гробљу. То је била
једна фикција и први филм који смо завршили. Главну улогу

је имала Љиљана Дворжак, Градина прва жена. Тада су се још
снимали ратни филмови. Града је написао сценарио за ратни љу бав ни филм „Ве ли ка
ствар”. Отишли смо до Генералштаба у Београду и добили
одобрење да снимамо војску.
Радили смо на насипу у Београду. Било је фантастично, општа пуцњава. Неко је комен-

премијере за једну ноћ. Након
тога сам направио представе
„Како су се веселили стари у
њихово време” и „Хоћете ли
бити моја љубав, питам?” Тада
је, од ’75. до ’77. године, уследио процват „Атељеа”. Имали
смо много чланова. Радио сам
и „Ушо ђаво у Панчевце” Мише Николића. Био је добар период, а Зоран Ротар је једно-

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Иван Ракиџић рођен је у Панчеву 1947. и ту је завршио гимназију. Један је од првих чланова „Атељеа младих”, а учествовао је у формирању Кино-клуба, који је касније прерастао у „Пан филм”. Као талентовани средњошколац освојио
је шеснаест награда за филм
„Пролеће је дошло у стан мог
брата Чарлија” у Пули. Дипломирао је на Академији за позориште, филм, радио и телевизију на одсеку за филмску и
позоришну режију, у класи професора Александра Петровића.
Хонорарно је сарађивао с телевизијским центрима бивше Југославије, а од 2001. године води групу за филм при Регионалном центру за таленте „Михајло Пупин” у Панчеву.

Иван Ракиџић
тарисао да је примећено видно померање трупа с румунске
стране. Тада су почеле награде, нпр. на фестивалу у Сомбору. Онда је Града отишао да се
бави просветом. Ми остали убрзо смо прешли у Кино-клуб да
снимамо озбиљније филмове
на траци од 16 мм.
l Онда је уследила Академија?
– Конкурисао сам 1966. године и био примљен у првом
кругу. Имао сам среће да су ми
предавали сјајни професори.
Прве две године смо радили позоришну и филмску режију, да
бисмо последње две радили само филмску. Имао сам срећу
да ми је позоришну режију предавао Хуго Клајн, легенда театра. Онда Вјекослав Афрић, који је снимио један од првих послератних филмова у Југославији. Факултет сам завршио у
класи Александра Петровића.
У то време сам некако улетео и
на Телевизију Београд, једно
време радио сам и као сниматељ. Сарађивао сам и с Каменком Катићем на оним временским извештајима, да би онда
из Загреба дошла чувена уредница Зора Кораћ, која је одмах
окупила нас младе и почела да
нас спрема за Други програм, а
требало је да се он емитује у
колору. То је била седамдесета
година. Ја сам се определио за
забавно-музички програм, тада
ме је то привлачило. Радио сам
неколико узастопних новогодишњих програма, чак је једна
емисија снимана и у Панчеву.
После сам радио и документарне програме. Радио сам сам получасовну емисију „Песничке
ведрине” о писцима као што су
били Ђура Јакшић, Милан Ћурчин... Доста тога сам снимао у
Панчеву јер сам познавао локације. Из „Атељеа младих” смо
узимали статисте. То је била
сјајна сарадња.
l Сарадња са „Атељеом” је
трајала...
– Након војске сам скоро годину дана радио на Телевизији Загреб, а онда сам се 1973.
године вратио у Панчево. Зоран Ротар и ја смо покушали
да оживимо „Атеље младих”.
Зоран се прихватио да буде
председник и замолио ме да
направим неку лепу представу
да привучемо публику. Направио сам „У лепом врту мом”.
Толика је гужва била на премијери да је стотинак људи
остало испред врата. Онда смо
направили нешто несвакидашње: предложили смо глумцима да комад одиграју још једном, па смо тако имали две

ставно био такав човек: где год
је дошао, све је ишло набоље.
Био је јако посвећен и волео је
позориште.
l Јесте ли се паралелно бавили и филмом?
– У међувремену сам снимао до ку мен тар це за „Пан
филм”. То су били филмови
„Дунав се улива у Тамиш”, за
који је сценарио радио Мирослав Антић. Он је песму под
тим насловом написао наменски за овај филм. Други је био
„Нова јутра старе вароши”. Сценарио је радио Драгутин Илкић Бирта. Затим су наишли
ти кратки филмови и телевизијске емисије, а касније сам
почео да се бавим неким приватним бизнисом.
l Када је настао Кино-клуб,
а када „Пан филм”?
– Кино-клуб је настао 1965.
године. Негде седамдесетих је
постао „Пан филм”. Кино-клуб
је основао Бора Милановић звани Бора Коњ. У самом старту
смо ту били и ми чланови „Атељеа”. Ја сам тада снимио филм
„Пролеће је дошло у стан мог
брата Чарлија”, који је добио
шеснаест награда у Пули. Следеће године сам урадио „Концерт за две даме и трећи светски рат”, за који сам добио
„Златну арену”, а после тога
сам био други или трећи.
l Какве су реакције у граду
биле када сте 1966. освојили
шеснаест награда?
– Кад сам се вратио из Пуле,
у излогу Културног центра биле су дипломе и моја велика
фотографија. Цео град је брујао томе, а те године сам добио
и Октобарску награду. То је била велика ствар за Панчево, јер
је у том тренутку постало филмски град. Можда није скромно
кад ово причам, али то је чињеница. То се изузетно ценило. Све новине су писале.
l Колико вам је значило дружење с талентованим људима
из „Атељеа”?
– „Атеље младих” је за нас
био универзитет. Све што сам
у животу научио је оданде. Тамо се скупљао културни крем
града и шире. Долазили су и
Брана Петровић, Милош Црњански... Имам књигу коју ми
је он потписао. Долазили су и
многи глумци. „Атеље” је представљао језгро културе.
На углу Корзоа и Његошеве
била је кафана „Србија”. Често
смо стајали за шанком. Једном
су у близини стајали Бата Бирта, ерудита и сјајан тип, и Петар Ђурић, уредник културног
програма на РТБ-у. Каже Ђурић: „Еј, јеси ли читао ону нову

књигу, ’Сто година самоће’, неки Габријел Гарсија Маркес?”
Бата одговори да је читао и
почну да причају о Маркесу.
Ми стојимо и гледамо их, а одмах после тога трчимо у библиотеку да узмемо књигу, да
можемо с њима да полемишемо. То је био „Атеље младих”,
то је било то дружење.
l Да ли сте наилазили на подршку у раду?
– Није било конкурса као данас. Једном смо тако седели у
„Атељеу”, било нам је јако досадно. Нисмо имали шта да радимо, нити неког новца за нову представу. Обукли смо костиме и отишли право код председника општине. Секретарица нас је најавила као „петнаест маскираних, у костимима
из ’Атељеа младих’”. Тада је
председник био Миленко Станић, и сам својевремено члан
„Атељеа младих”. Он нас пита
којим поводом смо дошли, а
ми му одговоримо да нам је
досадно, али да немамо пара
за нову представу. Каже нам
да сачекамо, а онда телефонира у Комитет Савеза комуниста, да они позову Рафинерију,
„Азотару” и Стаклару, да се нађе новац. Тако је то функционисало. Морале су да се нађу
паре, када се види да је нешто
добро.
l Када сте почели да сарађујете с Регионалним центром
„Михајло Пупин”?
– Почео сам да се бавим педагошким радом у Регионалном центру за таленте 2001. године. То је фантастична прича:
једна девојка је с нама од 2002.
године, имамо момка који је
отишао у Холивуд, па децу која
су студирала у Москви. Њих
шесторо-седморо уписало је
ФДУ... Задовољан сам јер ми
смо скоро десет година ту држали и Школу глуме. Драго ми
је да има толики пуно деце која су се одлучила за филм. Неки су постали филмски радници, други сценаристи, редитељи, глумци, сниматељи, а трећи квалитетна филмска публика. На првом часу им увек кажем: „Ви ћете овде добити много, али и изгубићете нешто, а
то је невиност филмског гледаоца. Ловићете грешке и посматраћете филм другим очима”.
l На шта сте највише поносни до сада?
– На своје лудости. Мислим
да су оне нешто што је у мени
највредније и дан-данас. Драго
ми је што се нисам много променио и што ме оне одржавају.
Све сам радио целим својим
бићем. Радио сам с децом и
омладином. Нити желим, нити имам времена да остарим.
Моја љубав према филму неће
се никада угасити. То је трајно,
а с обзиром на то да нећу имати пензију, радићу док сам жив,
као Куросава.
l Зашто волите Панчево?
– Родио сам се и одрастао
овде. Волим Банат, равницу.
Иако сам по природи динамичан, заиста сам импресиониран ширином, миром и лагодношћу банатског живљења. Човек из Баната је сјајан лик, пољопривредник, борац. Мени су
и деда и отац били агрономи.
Ту има једна добра прича. Ми
смо у дворишту имали разне
животиње: орла, сокола, копца, ћука… Стално су ми другари долазили јер су се одушевљавали овим птицама. Тата је
радио као асистент на Пољопривредном факултету. Једном
је донео кесу пољских мишева
да храни птице и ставио их у
фрижидер. Мајка није знала и
кад је отворила, почела је да
вришти.
l Па вама је живот био филм,
како сте и могли да одаберете
другачије…
– Баш тако.
Мирјана Марић

Панчево је било међу првим
градовима у Србији у којима
је отворена једна банка – још
1868. године. Саграђена је на
почетку данашње улице Жарка Зрењанина на основу пројеката будимпештанских архитеката Калмана и Улмана
у стилу сецесије, а њена лепа
зграда постоји и дан-данас и
представља један од симбола
Панчева.
Генерацијама становника
нашег града та грађевина је
била позната као Пучка банка. Крајем 1944. године нове
власти су је конфисковале и
промениле назив у Панчевачка градска штедионица. Од
1948. до 1955. године звала
се Комунална банка, а 1965.
године је постала Комерцијална банка.
Један од важнијих датума
у историји Пучке банке је и
31. октобар 1977. године, када је одмах до ње отворена
нова петоспратна зграда, која
такође постоји и дан-данас.
Годину дана касније панчевач кој бан ци је
промењен назив у
Привредна банка
Панчево и он се задржао све до 21. јануара 2010, када је
на основу одлуке
Владе Србије банка припојена Поштанској штедионици из Београда.
Пр ву бан ку у
Панчеву формирала је група угледних панчевачких
Немаца, с Херманом фон Графом
на челу. Пословала је успешно, па
су њени оснивачи
формирали акционарско друштво,
које је у каснијим
го ди на ма
кон стантно увећавало
своју имовину и капитал.
Захваљујући томе Пучка банка је
имала експозитуре
у Ковину, Алибуна ру, Ко ва чи ци,
Омољици, Долову, Банатском
Новом Селу, Баваништу, Перлезу и Падини, као и свој магацин за чување разне робе
(зграда позната Панчевцима
као Црвени магацин).
Пучка банка је изнајмљивала два локала у приземљу,

власницима кројачког салона
и продавнице боја и лакова, а
сазидала је и зграду у којој су
становали њени чиновници.
Она је саграђена у Улици Жарка Зрењанина 56. Конфискована је 1945. године.
Власници Пучке банке сматрали су да би било лепо када би проширили своју делатност, па су 1914. године формирали огромну библиотеку,
која је бројала 7.500 различитих наслова штампаних на
мађарском, српском и немачком језику и била међу највећима у Војводини и Србији.
Књиге су могли да узимају
само запослени у Банци, чланови управног одбора и деоничари, као и 150 читалаца.
Није познато да ли су то били само угледни Панчевци
или и неки други.
Зграда Пучке банке je под
заштитом државе као споменик културе, па је градски Завод за заштиту споменика пре
три године иницирао санацију мозаика на врху чеоног дела

Пучка банка
зграде, најлепшег детаља на
њеној фасади. Штета је што
унутрашњост зграде није доступна за разгледање, јер се у
њој може видети више изузетно старих занимљивости,
као што су степенице или
лифт.
М. Г.

IN ME MO RI AM

Рајко Дураћ
(1921–2019)
Један од последњих носилаца Партизанске споменице 1941. године, пуковник ЈНА у пензији Рајко
Дураћ преминуо је 16. јуна.
Рајко Дураћ је рођен у сремском селу Лаћарак 1921. године.
У јесен 1941, прикључио се Фрушкогорском партизанском одреду и ратовао је против Немаца,
усташа и четника на Фрушкој гори, али и у доњем Срему.
Рајко је од 1944. ратовао у
саставу Друге војвођанске бригаде. Током рата био је комесар одреда, комесар чете, политички комесар батаљона, а крај рата је дочекао на месту заменика политичког
комесара бригаде. После рата остао је на служби у Југословенској народној армији, а пензионисан је у чину
пуковника ЈНА. Носилац је бројних ратних и мирнодопских одликовања и већег броја друштвених признања.
Током вишедеценијског живота у Панчеву учествовао
је у друштвеном и политичком животу. Сведок је и учесник најинтензивнијег развоја града. Живео је и радио у
време када је Панчево од прашњаве банатске вароши постало модеран град с развијеном индустријом, културом,
образовањем, здравством, социјалном заштитом, уз солидан ниво животног стандарда.
Био је радан, одговоран, озбиљан и умерен човек, увек
спреман да помогне. Помагао је и преносио искуства на
сараднике, а дубоку старост је дочекао уз своју децу и
унука. Трајно остаје у сећањима свих који су га знали.
Рајко, иако си Сремац, нека ти је лака ова наша банатска земља.
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ДОЛОВЦИ, ОМОЉЧАНИ И ЈАБУЧАНИ БИРАЋЕ СВОЈЕ ПРЕДСТАВНИКЕ

Месне актуелности

ИЗБОРИ У ТРИ СЕЛА
Гласање у недељу
14. јула
Све информације у
Градској управи
Панчева
Након четири године откад је
у три сеоске месне заједнице
одржано ванредно гласање за
чланове тамошњих савета председник Скупштине града је, по
слову Закона о локалној самоуправи, 14. јуна расписао изборе, који ће месец дана касније бити уприличени у Долову, Омољици и Јабуци.
Том одлуком омогућено је
да четири дана касније почну
да теку рокови за обављање изборних радњи, које ће спроводити надлежни органи Градске управе Панчево.

пред не стран ке, осво јив ши
десет столица у месној скупштини (две мање него 2013.
године), док је преосталих пет
припало коалицији „Уједињени за Јабуку” (3) и Демократској партији Македонаца (2).
Занимљиво је да је већ приликом конституисања власти
овај сазив добио епитет
„крњи”, јер је један
члан поднео непози ву остав ку.
Реч је о
Драга ну

рећи апсолутну победу, освојивши свих петнаест столица.
Након тога је једногласним
одлукама за првог човека скупштине доловачке Месне заједнице „Мита Вукосављев” изабран Драгослав Глигоријев, чији је заменик тада постао Богдан Анкуцић.

СНС влада(о) у свим
местима
Подсећања ради, те 2016. године у Јабуци је мандат тадашњој месној скупштини прекинут због неодржавања састанака у законском року од три
месеца, док је у преостала два
села искоришћен други могући основ за за распуштање поменутог органа – неусвајање
финансијског плана и програма рада месне заједнице до 31.
марта текуће године.
Избори су тада, у мају, најпре одржани у поменутој Јабуци, када је прилично убедљиво
тријумфовала листа Српске на-

Сиљановском из коалиције „Уједињени за Јабуку”, а његово званично образложење одустајања
било је везано за лоше здравствено стање. Било како било,
у наставку седнице за првог човека изабран је Слободан Илић
(49), који до данас обавља ту
волонтерску функцију.
Нешто касније на ванредним
изборима у друга два поменута места, одржаним крајем јула 2015. године, представници
Срп ске на пред не стран ке
извојевали су још већу, боље

С друге стране, члано ви истог ор га на вла сти у
Омољици за првог човека изабрали су Душана Лукића, а за
ње го вог аси стен та Сре тен
Алексић. Ови људи и даље воде своја места.

ДС бојкотује, остатак
опозиције засад ћути
У међувремену је недавно промењен назив месним скупштинама, то јест враћено старо име
– савети.
Много занимљивије биће ко
ће се уопште кандидовати за

ове изборе, јер је у претходном
периоду, за разлику од неких
других времена, било приметно да опозиције у селима више
готово да нема.
У вези с тим ових дана с јасним ставом огласила се засад
само Демократска странка, чији је градски одбор позвао грађане на бојкот избора у три наведена села, чиме намерава да
„пошаље јасну поруку да не жели давати легитимитет недемократском режиму, нити да пристаје на правила која режим поставља”. У саопштењу приспелом у редакцију „Панчевца” наводи се још и да „у оваквим
условима нема фер и поштених избора, па ће тaква влaст
бити смaтрaна нeлeгитимнoм”.
Што се тиче других актера у
политичком животу Панчева,
сигурно је да ће досадашњи суверени владар у тим селима
(као и другде у граду), Српска
напредна странка, имати све
комплетне листе.
Њени чланови су већ почели да прикупљају неопходних
тридесет потписа грађана с пребивалиштем у тим местима, а
важно је истаћи да свако има
право да подржи само једног
кандидата.
Све друге информације о изборном процесу могу се добити од Комисије за спровођење
избора чланова савета месних
заједница, са седиштем у Градској управи Панчево и радним
временом од 12 до 20 сати (број
телефона је 351-473).

НОВОСЕЉАНИ ОБЕЛЕЖИЛИ ДУХОВЕ

Прослава уз културу, спорт и „Фијакеријаду”
Сваке године у ово време, поводом великог православног празника – Духова, у Новом Селу је
изузетно живо. Тако је било и
протеклог викенда, па је током
три дана приређен велики број
разноврсних програма за све
укусе – од спортских, преко културних, до забавних садржаја.
Све је почело у суботу, 15. јуна, такмичењем у тенису, на
којем је победио Давид Веља;
на „Турниру пријатељства” у
одбојци за жене тријумфовао
је клуб 013 из Панчева, док су
у фудбалу за децу рођену 2006.
и 2010. године прва места заузели „Лавови” из Батајнице и
домаћа „Слога”, а уприличен је
и двадесет трећи Mеђународни
парски турнир у бриџу у организацији клуба БНС, уз присуство многих гостију из целе Србије. Дом културе је поново
приредио догађаје из свог делокруга, а велику пажњу привукла је изложба „Банат, заоставштина за будућност”, која
се бавила историјом на овим
просторима у последњих триста година, поред осталог и вишедеценијским хармоничним
суживотом Срба и Румуна.

Сутрадан су у боћању победили Богдан Тутуш и Сава и
Тодор Боснић, а локална фанфара „Тинерету” продефиловала је и својим лименим инструментима загрејала срца суграђана. Актив жена „Новосељанке/Boboacele” пети пут заредом
представио је разне рукотворине, али први пут у новим просторијама у Месној заједници.
Њихова председница Снежана Баба истакла је да чланице
удружења које предводи још
увек прикупљају експонате за
свој кутак.
Дан је завршен наступом свих
дечјих фолклорних група, што
је око споменика у центру села привукло изузетно велики
број Новосељана.
За крај Духова, по традицији, остављен је вероватно најатрактивнији програм – „Фијакеријада”, коју је на хиподрому Вашариште такође пратило
много публике. Ову лепу манифестацију, пре свега за љубитеље расних липицанера, седамнаести пут је уприличила
локална коњичка организација, а на самом почетку одата је
пошта њеном недавно преми-

нулом истакнутом члану – Константину Симићу. Потом су се
присутнима обратили Јован Лазаров, покрајински посланик,
Аурел Малајмаре, донедавно
дугогодишњи узгајивач липицанера, и Ђорђе Јанеш, свештеник румунске православне
цркве.
Уследило је такмичење у више дисциплина, а готово сва
прва места освојили су овдашњи узгајивачи. Тако су код
једнопрега победили пастув којим је управљао Кристијан Јованов из јабучке ергеле Величковић и кобила Слободана Павлова из Долова. Међу двопре-

зима су испред осталих били
зрело грло Миће Влајића и младо Бојана Ковачевић (обојица
из Панчева). Борис Мијалковски из ергеле „Величковић” скупио је највише поена од судија
када је реч о тропрезима, а напослетку је провозао и запрегу
с пет коња, што је пропраћено
великим аплаузима.
Истог дана одржан је Отворени брзопотезни турнир у шаху у просторијама клуба „Бора
Ивков”, на којем је победио
Панчевац Марко Миловановић, а завесу на овогодишње
Духове спустила је рок група
„Плаћеници”.

Фолклораши и пензионери воле да путују

КУД „Банатски вез”
Небригића и „Седенка” Зорана Радојчића.
Поред успешног наступа и
аплауза бројне публике, пред-

дневне припреме у Крупњу за
светску олимпијаду, која ће
бити одржана средином јула
у Швајцарској.

надстрешнице на гробљу. Реконструкција моста на Поњавици ближи се крају, па
би требало да тај објекат буде функционалан за саобраћај до краја недеље.

Иваново: Јавна акција у оквиру реализације пројекта „Забрана дискриминације” приређена је у петак, 14. јуна, у
школском дворишту. Трећи
Међународни фестивал хармонике „Златна дирка” биће
одржан 23. и 24. јуна, а такмичења ће стартовати од поднева у великој сали Дома
културе, док ће ревијални део
програма почињати у 19 сати
на платоу, када ће наступати
и звезде народне музике Ана
Бекута и Александар Илић.

Банатско Ново Село: Протеклог викенда приређени су
бројни програми поводом обележавања сеоске славе – Духова: од спортских такмичења и културних садржаја до
„Фијакеријаде”.

Јабука: Редовни избори за Савет Месне заједнице расписани су за недељу, 14. јул.
Ученици трећег разреда приредили су изложбу ликовних
радова у петак, 14. јуна, у галерији Дома културе.

Долово: Редовни избори за
Савет Месне заједнице расписани су за недељу 14. јул.
Удружење пензионера у четвртак, 13. јуна, организовало је једнодневни излет на
релацији Сребрно језеро – тврђава Голубац – манастир Тумане, а сутрадан је први фолклорни ансамбл КУД-а „Банатски вез” учествовао на Међународном фестивалу „Дани Герле” у Румунији. Доловка Мија Шкријељ започиње
турнеју са својим експонатима из Титове епохе.

Качарево: Почело је пуњење
језера на спортско-рекреативном центру, а петоро спасилаца отишло је у Белу Цркву
на спе ци ја ли стич ку обу ку.
Дом културе недавно је обновио библиотечки фонд с више актуелних наслова.

Глогоњ: Удружење жена је у
недељу, 16. јуна, отпутовало
на тродневну екскурзију у Сокобању. Фолклорна секција
Дома културе наступила је у
среду, 19. јуна, у Панчеву, на
церемонији поводом обележавања Дана полиције. КУД
„Веселија” представиће се у
недељу, 16. јуна, у румунском
месту Манаштиур. Женска
екипа ДВД-а обавиће пето-

Омољица: Редовни избори за
Савет Месне заједнице расписани су за недељу 14. јул. У
току је постављање тартана на
рукометном и кошаркашком
терену у дворишту школе.
Старчево: Аутор из Индије
представио је своје слике на
изложби која је отворена у
среду, 19. јуна, у галерији „Боем”. Старешина ОИ „Надел”
Предраг Станковић, као председник Изборне комисије Савеза извиђача Србије, у недељу, 16. јуна, учествовао је на
изборној скупштини, а идућег викенда на смотри у Кањи жи уче ство ва ће де се так
старчевачких скаута.

У НЕДЕЉУ И ПОНЕДЕЉАК ФЕСТИВАЛ
ХАРМОНИКЕ У ИВАНОВУ

АКТИВНОСТИ ДОЛОВАЧКИХ УДРУЖЕЊА

Организације које окупљају житеље Долова, како млађе, тако
и оне најстарије, повремено организују групна путовања по
земљи и иностранству.
Тако је први фолклорни ансамбл КУД-а „Банатски вез” у
петак, 14. јуна, гостовао у Румунији, у округу Клуж. Двадесетак младих Доловаца наступило је на Међународном фестивалу фолклорног стваралаштва „Дани Герле”, који је тридесет четврти пут уприличен у
истоименом месту, уз учешће
играча из Румуније, Србије,
Грчке, Бугарске, Немачке... Они
су се представили кореографијама „Врањско поље” Младена

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Комбрест” завршио је све
ра до ве на по ста вља њу

седница друштва Драгана Пендић истакла је и да је гостопримство домаћина било на
изузетно високом нивоу.

– Дочекао нас је лично градо на чел ник Гер ле, а по том
смо организовано обишли град
и оближњи манастир Микула. На крају смо уз срдачне
поздраве добили позив за следећи фестивал – наводи председница.
Дан раније и Удружење пензионера из Долова је уз помоћ
Месне заједнице и Дома културе реализовало једнодневни
излет на релацији Сребрно језеро – тврђава Голубац – манастир Тумане. Путовање је било успешно, о чему говори расположење пензионера и жеља
да се овакве акције наставе, и
то већ током јула и августа.

Трећа „Златна дирка”
Наступају и
Ана Бекута и
Аца Илић
Међународни фестивал хармонике
„Златна дирка” –
Пр ва хар мо ни ка
Вој во ди не би ће
одржан трећи пут
у недељу и понедељак, 23. и 24. јуна, у Иванову, у орга ни за ци ји До ма
културе и Удружења естрадних уметника „Балкан” из
Панчева.
На најпрестижнијем такмичењу
хармо никаша у
Војводини таленте
из земље и региона оцењиваће реномирани стручни
жири, који ће, поред осталих, чинити и прослављени хармоникаши Љубиша Павковић и Мирко Кодић.
Првог дана, од 12 сати, у
Дому културе биће одржано
надметање петлића, млађих
и старијих пионира и млађих
јуниора, а од 19 сати на платоу испред поменуте установе на програму ће бити ревијални део, проглашење победника и додела награда. Том
приликом наступиће и певач
народне музике Александар
Аца Илић.

Сутрадан на истом месту
од поднева такмичиће се јуниори и сениори, док ће увече, поред осталих, концерт
одржати једна од највећих
звезда народне музике – Ана
Бекута, уз пратњу оркестра
Микице Гачића.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 21. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СЛОГОВНИ КВАДРАТ 4 x 4

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

1

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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МАГИЧНИ ЛИК 6 х 10
ВА, ВИ, ДЕ, ЗО, И, ЈА, ЈА, КО, КО, ЛАЦ, МА, МЕ, МЕ, НА, НИ,
НИЋ, ПРИ, РИ, СВЕТ, СИ, ТРИ, ТРИ, ТРО, ЦИ, ЧИ, ЧНО.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. мерење на једнаке делове
(стр.), 2. равномерно, складно, 3. славље, свечана прослава, 4.
босански бан Степан (1322–1353), 5. рачвање, скретање (стр.)
6. извршилац, учинилац.
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(23. 9 – 22. 10)
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ДРУГ ДОН
КИХОТА
Сервантесов
јунак славни
нераздвојног
има друга,
који му је
ЧАСНА СПОНА,
нa магарцу
верни слуга.

Налазите се у сулудој ситуацији кад сте просто приморани да бирате. Ако је икако
могуће, играјте још мало ту
игру – ствари ће се рашчистити саме од себе. Пред вама је
велики финансијски добитак.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Пружа вам се идеална прилика да рашчистите све несугласице с партнером, али пажљиво бирајте речи. Финансије су вам много танке, па
ћете бити принуђени да нађете и неки хонорарни посао.

Чини вам се да вам послови
и не иду баш онако како сте
планирали. Будите обазриви с новцем, не залећите се
превише и избегавајте велика улагања. Штедња,
штедња...

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Пречесто користите речи
„касније” и „сутра”. Активирајте се мало. Заостали дугови, наплате из разних извора, чак и кроз шпекулације...
Игре на срећу вам могу донети новац.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ваша потреба за љубављу у
овом периоду је пренаглашена, али на неки чудан начин
је потискујете и све сводите
на страст и гимнастику. Идеално је време да поведете и
неке озбиљне разговоре.

5

АНАГРАМ У СТИХУ

-ПРЕ

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Партнерски односи су у мирној фази. Кад је реч о послу,
немојте седети скрштених руку
– не оклевајте и прихватите се
свих оних наизглед досадних
послова, који ће вас лансирати на положај који очекујете.

КОЊИЋЕВ СКОК

-ЋЕ

Ован
Слушајте пажљивије кад вам
неко нешто прича. Ако већ
нешто питате, сачекајте одговор. Паметно баратајте новцем, без обзира на то колико
зарађујете, да не упаднете у
непланиране трошкове.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. испреплетена влакна паукових
мрежа, 2. поставити питање, 3. женска особа која чита књиге,
4. собне папуче.

Правилно повежите дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, па ћете као решење добити једну народну пословицу о поштовању и самопоштовању.

ХОРОСКОП

Поново вам постаје актуелно
све што је везано за стране
просторе. Приватни послови
доносе највише новца, а потом и могућу сарадњу са
странцима. Свакодневни послови су у паду.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Поведите мало више рачуна
о свом здрављу, могуће су
уринарне инфекције. Трудите се да не реагујете на
сплетке и закулисне радње
око себе, само се усредсредите на себе.

Поведите рачуна о томе шта говорите сарадницима, јер су напетост и љубомора на највишем
нивоу. Финансије се поправљају, могући су и већи добици, али
све то вас не задовољава.
Здравље вам је угрожено.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Окрените се свакодневним
обавезама и завршите их да
бисте избегли последице.
Финансије су на доњој
граници, па ће било какво
улагање донети само велике
губитке.

Ваше мисли су ове седмице
усмерене на проширивање породице или сређивање односа
са укућанима. Партнер вам је
наклоњен и пружиће вам велику финансијску подршку да
завршите започете пројекте.

АНАГРАМИ

Ауто-ознака
Свилајнца

ЊЕГОВО
ИМЕ

ИМА БИСТУ
Припадник
У
Општинско
словенског
ГРАДСКОМ
веће (скр.)
народа
ПАРКУ

Кер
Роман
Добрила
Ненадића

Осигуравајући завод
(скр.)
Временски
термин
Место у
Срему

Листопадно ПРЕЗИМЕ
дрво,
ЛИЧНОСТИ
базга
СА БИСТЕ

Симбол
калијума

Певач
Монтан
Свечана
дворана

(2) ГЛОБАЛНЕ ПРОМЕНЕ

Жалост, бол
(турц.)
ФК из
Панчева

СВЕ ДИЧНО
ПОКВАРИСТЕ (Ч = K)

Донатор
Холандски
шахиста
(Јан)

Узгој за
клање,
товљење
Стари
фенички
град
Боја у
картама

Предлог уз
локатив
Овчије руно
(мн.)

(3) АМЕРИЧКА ФИЛМСКА ПРИЧА

ЧВРСТА, TOПЛА,
ФИНАЛНА...

Биста,
статуа
Захтеви уз
претње
Својеручно
(скр.)
Ознака за
тону
Ознака за
волт

Наиме, у
ствари

(1) ЧЕШКИ РЕДИТЕЉ
Можда смераш
да се смириш,
НО ФИЛМ МОРАШ
нов да снимиш.

Дозивање

Хеленски
бог љубави

Окидач,
обарач

Реч
Улудо
изведена из потрошити
истог корена

Родопске
планине

Вулкан
у Италији

ДОКТОР
ПРАВА
(1839–1922)

Ознака за
Немачку

Јаван,
отворен
(енг.)

Птице
тркачице

РЕШЕЊА – Скандинавка: СВ, Родопи, Везув, пас, Ерос, дерт, тов,
донор, Ив, Тир, на, ОЗ, Касапиновић, рок, ултиматуми, Нови Сланкамен, заправо, нојеви. Слоговни квадрат 4 х 4: паучина, упитати,
читатељка, натикаче. Магични лик 6 х 10: изометрија, симетрично,
светковина, Котроманић, деривација, причинилац. Анаграми: (1)
Милош Форман, (2) нови светски поредак, (3) „Фатална привлачност”. Коњићев скок: Ко хоће да га други поштују, треба најпре да
се сам поштује. Анаграм у стиху: Санчо Панса.

БОРАЦ ЗА
ПРАВА СРБА

Доста
сигурно,
извесно
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КОЗЕ и јариће продајем
јефтино. 062/807-78-23.
(278879)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња 12.000, нова. 371568, 063/773-45-97. (279009)

ФЛОРИДА 2007, солидна,
повољно. 064/194-53-96.
(278376)
ХЈУНДАИ санта фе, беспрекоран, 2003. годиште.
064/194-53-96. (278376)

КОМБИНОВАНИ фрижидер
са два мотора, уградна рерна, судо-машина, барокни
сто са десет столица, угаона
гарнитура, тросед мојца.
Тел.063/861-82-66. (279014)

ПРОДАЈЕМ повољно рено
21 турбо дизел, одлично
стање, регистрован југо 65.
063/430-454. (4819)
ОКТАВИЈА 2008, 1.9 ТДИ,
регистрована, власник.
063/345-837. (278908)

РЕНО сеник, 2006, бензин,
1.6, 195.000. 064/624-3320. (279120)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
062/873-19-80; 064/503-30-11
ЗАСТАВА пунто, октобар
2009, 60.000, гас, први власник, гаражиран. 064/24093-84. (278880)
ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 3,
2004. регистрован, прешао
185.000, цена 2.200.
064/682-58-00.
ПУНТО 2002. годиште, италијанске производње, у добром стању. 063/741-77-10.
(278904)
ОПЕЛ корса, тек регистрован. 063/801-49-32. (278973)
ПУНТО 3, 1.3 мултиџет, дизел, 2004/5, петора врата у
првој боји, фул опрема,
152.000 км. 064/587-50-24.
(279059)

ПРОДАЈЕМ брако приколицу, мењам за скутер.
065/853-93-29. (279130)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991. (277571)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-5915. (277571)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ мушко јаре 20
ПРОДАЈЕМ колица и храникг и женско 40 кг. Тел.
лицу за бебе повољно.
064/158-82-43. (279018)
061/24-45-67 (СМС)
ПРОДАЈЕМ бленде, соковПРОДАЈЕМ две ТА пећи и
ник, нов, перику, округлу
камин рустик. 064/155-89судоперу. Тел. 063/325-566.
28 (СМС)
(279047)
ПРОДАЈЕМ бицикле, косиПРОДАЈЕМ балирану детелице и компресор из инолину, друго кошење.
странства. 063/436-918.
063/839-79-07. (279073)
(278662)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач вертикални, вешмашину, може компензација неисправно ваше.
064/129-73-60. (279094)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

Сушени вреоци
комад
13.300
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

ПРОДАЈЕМ машину за производњу папирних врећа.
Тел. 064/424-95-10. (278683)

ГРАНДЕ пунто 1.3 мултиџет,
2007, петора врата, у првој
боји, фул опрема, 214.000
км. 064/587-50-24. (279059)

КОКЕ НОСИЉЕ, стаер 2.5
месеца, расе тетра СЛ, вакцинисане. 063/315-381.
(278860)

ШЕВРОЛЕТ спратк, 800,
2006, клима, хаварисан, мало прешао, комлетан или у
КУПУЈЕМ аутомобиле у биделовима. 064/587-50-24.
ло ком стању, 90 до 1.000
(279059)
евра. 064/230-52-21,
АСТРА 1.7 ЦДТ, исузу 2001, 063/892-08-25. (278940)

ДВА ДВОСЕДА, као нови,
сто, столице, фрижиер, тепих, телевизор, видеорекордер. 064/206-30-24. (278911)

у првој боји, фул опрема,
регистрован годину.
064/587-50-24. (279059)

МАШИНЕ

ТОЈОТА рав Д4Д, 2.0 Д, пр- ПРОДАЈЕМ трактор Т 40,
ви власникм 160.000 км, по- исправан и шпедитер 1.600
вољно. 063/270-492.
евра. 063/881-23-08. (278598)
(279060)
ПЕЖО 206, 1.4, 16 В, 2004,
металик плав, власник, одличан. 064/142-55-93.
(279012)
ШЕВРОЛЕТ калос, 1.2, бензинац, 2006. годиште, 1.500
евра. 060/656-59-18.
(279340)
СЕАТ кордоба 1.4 бензин,
2009. годиште, први власник. 064/136-42-00.
(279171)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
063/849-54-32. (278990)

АПАРАТИ
ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер 10 л, мини ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. 013/252-0510, 063/703-76-07. (279077)

ПРОДАЈЕМ замрзивач 200 л
– сандучар, као нов и бицикл. 063/158-27-50. (279015)

КАУЧ 105 х 220, сточић
стилски за дневни боравак
на развлачење 51,5 х
103/163, 5х52,5. Почица за
ТВ 50 х 70 х 49,5 цм. Боксерске рукавице 12-OZ.
Моб. 064/439-40-62.
(278993)
МАЛО коришћен двосед и
тросед на расклапаљње,
продајем повољно. Тел.
064/348-00-43, 064/258-9133. (278933)

КАЈСИЈА, јабука, бресква,
шљива за ракију, продајем.
Тел. 063/8908-53-08. (279091)
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52.
НОВИ КЛИК-КЛАК лежајеви, од 12.900, избор мебла
по жељи. 060/600-14-52
ПРОДАЈЕМ електрични котао, 24 кв. 065/853-93-29.
(279130)
ПРОДЈЕМ ТА пећ, шпорет
алфа врање и антидекубит
душек. 371-408. (279162)
ГАРНИТУРА тепиха „ламбада” продајем, цена по договору: 160 х 230; 120 х 70;
80 х 300; 80 х 150. 064/12522-20. (279174)
ПРОДАЈЕМ кухињски и ресторански инвентар, врло
квалитетно. 064/128-37-25.
(279177)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-1147. (278364)

ПРОДАЈЕМ прасиће, кукуруз и прекрупару. Доносим
на кућну адресу. 064/12945-43. (278972)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медање, новац, стаове, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14ПОВОЉНО продајем исече- 77. (4819)
не половне греде, погодно
КУПУЈЕМ: перје, старински
за огрев. Звездан. 063/224- намештај, слике, сатове,
435. (279002)
стари новац, старо покућ-

STOVARIŠTE SVE ZA GRADNJU

V A J B A L doo
BAVANIŠTANSKI PUT 18a, TEL: 013/331-291, 331-292
RADNO VREME : 7.30 do 15.30,
SUBOTOM : 7.30 do 14 sati
NEVEROVATAN POPUST NA BETONSKO GVOŽĐE,
ARMATURNE MREŽE, GITER BLOK, ITONG BLOK,
CEMENT, KREČ, FERT GREDICE, CREPOVI RAZNI,
GREDE, DASKE, LETVE I SVE OSTALO ZA GRADNJU
NOVO: LIMOVI ZA POKRIVANJE oblik crepa i TR, Poc. i
plastific.
PREVOZ OBEZBEĐEN
• Vozimo šljunak, pesak, sejanac i rizlu (prevoz se plaća
prema količini)
• Mleveni mermer za teraco i grobna mesta
• Bukovo drvo u paletama 2 m³, briket i pelet

ство. 335-930, 063/705-1818. (278976)
КУПУЈЕМО акумулаторе,
гвожђе, веш-машине, фрижидре, замрзиваче, телевизоре, све остало, долазим.
061/322-04-94. (2791599

НА ПРОДАЈУ плац на Кудељарцу, 28 ари. 064/256-6164. (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу и 6 ари
плаца, Цара Душана 70-а,
Панчево. Тел. 063/372-260
(СМС)
ХИТНО ПРОДАЈЕМ због
затварања локала: соларијум марке „формула уно”,
шампоњеру са столицом,
угаону гарнитуру за салоне,
двосед и две фотеље за салон. 064/355-84-82.
(4/279062)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ за
пословне делатности кућу
100 квм, на Корзоу. Живојина Мишића 6. Тел.
023/857-315, 064/575-5704. (278389)
ПРОДАЈЕ се намештена
комфорна кућа у Мраморку. 069/255-87-86. (278459)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, долазим на
кућну адресу. 064/`158-4410, 063/101-11-47. (279170)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу у Качареву, 250 квм, локација одлична. Тел.
063/401-052. (277932)

ШИРИ центар, 100 квм, 5
ари, 58.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(278968)

ПРОДАЈЕМ викендицу, воћњак 25 ари, приколицу путничку, цена повољна.
062/262-949, 313-716. (278928)

БАВАНИШТАНСКИ пут, нова кућа, усељива, 5 ари,
25.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (278968)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
1/1, Кудељарски насип.
063/472-669. (278930)

БАВАНИШАНСКИ пут, 10
ари, викендица, 20.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (278968)

ПРОДАЈЕМ плац на Девојачком бунару 39.85 квм,
Ул. Сунчани брег. Тел.
063/450-172. (278942)
ПРОДАЈЕМ кућу, плинске
боце и делове, скутер.
063/774-99-81. (278942)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, I просек, Братства јединства. 062/322-298.
(278945)

КУЋА у Иванову, видети,
договор, 063/372-428.
(278249

ЈАБУКА, двособна, 64 квм,
4 ара плаца, чврста градња,
усељива, 19.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (278946)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, спратна са гаражом,
легализована. Тел. 062/87613-61. (2788254)

ХИТНО, продајем/мењам
стамбени са помоћним
објектима, 1/1. 062/886-9150. (278947)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, цена 37.000. 683-84-27,
064/071-15-41. (278677)

КУЋА, Банатско Ново Село,
3. октобра 71, зидана после
1980, од чврстог материјала, габарити 9,50 х 8.50,
приземље са помоћним
објектима, плац 19,50 ари.
Све легализовано, нема терета. 064/140-15-39. (278882)

ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР, укњижена кућа/стан, 67 квм,
власник. 061/295-40-40,
064/132-36-63. (278702)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
старе лимузине, веш-машине, замрзиваче. 061/321-7793. (279159)
КУПУЈЕМО обојене метале,
гвоже, олово, веш-машине,
замрзиваче, шпорете, телевизоре, долазим., 061/20626-24. (279159)

КУЋА, стрија, 5 ари, иза амбуланте Горњи град, само
71.500 евра. 069/113-96-04.
(278915)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси. 013/371-561,
063/360-165. (278604)
СТАРЧЕВО, кућа, 12 ари,
легализована, помоћни
објекти, поткровље неурађено. 064/190-34-49. (278647)
ХЕКТАР земље, северна зона, поред асфалта, само
16.500 евра. 069/113-96-04.
(278915)
ВИКЕНЦИЦА на Баваништанском путу око 30 квм,
6.000 евра, пола ланца земље. Тел. 061/613-40-89.
(278876)

ВИКЕНДИЦА на погодном
месту викенд насеља Долови, својина 1/1. 061/604-9945. (278951)
ПРОДАЈЕМ кућу на Новосељанском путу са помоћним
објектима и пластеницима,
48 ари плаца. Може замена
за стан, 42.000. 063/682-0979. (278869)

КУЋА на Караули, са окућницом, легализована, власник, 1/1. 013/210-49-23,
064/250-49-15. (278947)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље под засадом лешника,
потез Арвеница. 064/35781-50. (278984)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА
плац 8 ари са кућом,
57.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (278947)
ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (278947)
СТРЕЛИШЕ, кућа 53 квм, на
три ара плаца, легализовано, 24.000 евра. 063/77142-24. (278998)
МИСА, три етаће, ЕГ,
65.000; Миса, две етаже,
63.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (279106)

КУЋА са два стана, 106 квм,
плац 4.06 ара, има гас, Доњи град. 064/214-41-14.
(4819)

СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна, канализација, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279052)

КУЋА, 7 ари плаца, Панчево, у топу, без улагања. Договор. 064/510-67-81.
(278954)

СТАРА МИСА, 46 квм + гаража, 2.5 ари, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279052)

Петак, 21. јун 2019.

ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ кућа 71 квм, 7
ари плаца, у Тополи.
066/464-340. (279044)
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ДЕО куће, 60 квм, посебан
улаз, 2 ара, 13.000 евра.
Козарачка 10. 063/804-0785. (279183)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ТЕСЛА, 86 квм, 7.5 ари,
62.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279052)

ОГЛАСИ

КУЋА, нова, 170 квм, власник, хитно, Војловица,
48.000. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (2791319

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, на
Кудељарцу. Тел. 062/81825-05. (279045)

ПОГОДНО за инвеститоре,
16 ари, Предграђе, кућа,
замена за квадрате или новац. 065/624-83-21. (279139)

КУЋА на продају, 5,4 ара,
Ц. Душана, Панчево. Тел.
064/119-65-63. (279004)

СТАРЧЕВО, сређена кућа
са помоћним објектима, 9.5
ари. 063/725-99-37. (4819)

КУЋА, Качарево, 100 квм,
на 11 арти, реновирана,
усељива, повољно. 064/17286-12. (279010)

СТАРЧЕВО, 80 квм, 7 ари,
21.000; 50 квм, 5 ари,
13.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (279154)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
са терасом, комплет намештен, повољно, хитно.
061/641-53-55 (СМС)
ПРОДАЈЕМ леп стан на Котежу I и II хитно. 065/33159-60. (СМС)
66 КВМ, ПР + двориште,
22.000 евра, Миса, Маргита, 690 евра/квм. 063/377835. (277301)
ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код
Бање, 7,6 ари. 064/021-1931. (и)
ДВОСОБАН СТАН, центар
Качарева, сређен, укњижен,
помоћни објекти. 062/16337-26. (4819)

КУЋА, струја, вода, плац 4.5
асра, Раваничка 5, Стрелиште. 063/612-42-09,
064/555-03-36. (279022)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице,
ЦГ. 062/348-137, 013/367261. (279056)
ПРОДАЈЕМ кућу, нова Миса, може и етажно.
064/327-60-75. (279026)
КУЋА, центар, 140 квм, помоћни објекти, замена, доплаћујем, Иланџа. 064/07523-67. (279027)
КУЋА, две јединице, 5 ари,
помоћи објекти, Цара Душана. 064/075-23-67. (279027)
ПЛАЦЕВИ, Долово, 31 ар,
Саве Ковачевића, 16 ари,
Лоле Рибара. 061/654-5008. (279039)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву. 013/602-011, 065/21959-73. (278671)
КУЋА у Црепаји, 130 квм и
17 ари плаца. 063/784-12273. (278952)
КУЋА, 49 квм, плац 2.5 ара,
Стрелиште (Утвина колонија), усељива. 063/852-77-72.
(279110)
КУЋА, Тесла. Ј. Гавриловића 16-а, усељива, , 78 квм,
55.000 евра. 064/295-50-95.
(279179)

НА ПРОДАЈУ плац 27 ари,
на старом црепајском путу.
063/803-85-66. (279115)
КУЋА, шири центар, 120
квм, 6 ари, хитно, 53.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (279154)
ВРЊАЧКА БАЊА, два
апартмана, 24 квм + тераса
30 и 20 квм, у викенд насељу Борјак, код извора Снежана, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (279065)
КОТЕЖ 1, 155 квм, 3 ара,
самостална, договор. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(279154)

НОВОГРАДЊА, двособан
50 квм, Котеж, 800
евра/квадрат. 063/801-5663. (278905)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88.
(277314)
КОТЕЖ 2, код обданишта,
већи двособан, први спрат,
комплетно намештен,
45.000 евра. 064/205-03-15.
(277936)
ГАРСОЊЕРА, без грејања,
20 квм, са подрумом, реновирана. 063/847-76-46.
(278594)

ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА,
49 квм, 28.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (278987)
НОВА МИСА, нов трособан,
103 квм, II, 46.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
НОВА МИСА, нов трособан,
83 квм, I, 41.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (278046)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 116
ари, 58 ари, договор. (394), ПРОДАЈЕМ стан у строгом
„Гоца”, 063/899-77-00. (279154) центру, 79 квм. 063/368ПЛАЦ, продајем, Миса, до- 507. (279113)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, III, ЦГ, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (278046)

звољена градња. 061/20073-09. (279160)

ТЕСЛА, сређен двоипособан, 54 квм, ¾, ЦГ, власник,
договор. 063/716-49-44.
(278989)

ЈАБУЧКИ пут, преко од Алмекса, 60 ари, 60.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (279165)
ПРЕЛАПА салонска, 220
квм, 4.6 ари, 110.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(279165)
ВОЈЛОВИЦА, лепа, сређена, 14,5 ари, 62.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(279165)
СТАРА кућа на 6 ари плаца,
шири центар. 064/136-4200. (279171)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
две терасе, трећи спрат,
укњижен, сунчан,. 063/85674-02. (278961)

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

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ВОЈНЕ зграде, троипосоан,
VI, ЦГ, лифт, велика тераса,
50.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (278968)

КУЋА 100 квм, реновиран,
усељива, 4 ара, 27.000 евра, КУЋА на продају у Иванову.
1/1, Козарачка 10. 063/804- 064/828-36-26, 062/415-359.
07-85.
(278616)

НОВ стан, 60 квм, II спрат,
близина школе, вртића, амбуланте. Власник. 060/38889-89. (279083)

ЦЕНТАР, салонска кућа на
5 ари, 115.000, близу центра куће за рушење. „Лајф”,
061/662-91-48. (279065)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(278987)

КУЋА, монтажна, нова, 70
квм, 2 ара, усељива, 19.000
евра. Козарачка 10.
063/804-07-85.

КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан, 42.000, 56 квм, двособан, 28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-90-20.
(279017)
ШИРИ центар, 28 квм, једнособан,т ераса, леп намештен, усељив, 19.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/22390-20. (279017)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,
ЦГ, ВП, центар Стрелишта.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(278721)
ДВОСОБАН, Котеж 2, 57
квм, велика тераса, ВП, повољно. (470), „Дива некретнине”, 345-534, 064/246-0571. (278721)

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

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(278946)
ТЕСЛА, двособан, 55 квм,
други спрат, ТА, тераса,
33.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(278946)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(278946)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
46 квм, четврти спрат, ЦГ,
новија градњеа, 28.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (278946)
ХИТНО продајем дворишни
стан, 70 квм, и плац у Војловици. 064/212-32-94.
(279013)
КОТЕЖ 1, 50 квм, двостран,
двособан, са терасом, I
спрат. 064/121-58-06. (279106)
ШИРИ ЦЕНТАР, 25 квм, леп
једнособан, ТА, 20.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (278785)

СТРЕЛИШЕ, двоипособан, I,
57 квм, квалитетно реновиран, 40.000. (049), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(279052)
СТАН 117 квм, Милоша
Обреновића, преко пута
„Авив парка”. 063/159-9962. (279032)
НОВА МИСА, сутерен +
приземље + спрат, 146 квм,
46.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279052)

ОСЛОБОЂЕЊА, квалитетан
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80
двособан, ЦГ, IV од V, 53
квм, IV, терасе, власник, доквм, 33.000. (49), „Муговор. 063/770-45-55.
станг”, 062/226-901. (279052)
(279041)
ТЕСЛА,
троипособан, ЦГ,
ПРОДАЈЕМ стан, дворишни,
VI,
70
квм,
48.000. (49),
50 квм, у Скробари. Тел.
„Мустанг”, 062/226-901.
063/325-566. (279047)
(279052)

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

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
61 квм, трећи спрат, ЦГ,
32.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(278946)

ТЕСЛА, Лава Толстојам,
Куткова зграда, дуплекс,
ЦГ, лифт, паркинг место,
видео надзор, 65 квм + подрум. „Лајф”, 061/662-9148. (278758)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,
Горњи град, генерално сређен. (470), „Дива некретнине”, 345-534, 064/246-0571. (278721)

СОДАРА, 2.0, ТА, 55,
23.000; Содара, 2.5, ЦГ,
42.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (279106)
КОТЕЖ 1, 1.0, ЦГ, 22.000;
Тесла, део куће, 55, 25.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(279106)
ТЕСЛА, 53 квм, III, ЦГ, двособан, усељи, 33.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (278785)

НОВА МИСА, 50 квм, леп
једноипособан, две терасе,
I, TA, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (278785)
КОТЕЖ 22, 66 квм, двоипособан, II, ЦГ, одличан,
43.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(278785)
СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, трособан, VI, ЦГ, 30.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (278785)
СОДАРА, двособан, IV,
30.000, Содара, троипособан, VI, ЦГ, лифт, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(278758)
ТЕСЛА, 37 квм, ВП, комплетно реновиран, 28.000;
двособан, II, Та, одржаван,
34.000. „Лајф”, 061/662-9148. (278758)
КОТЕЖ 2, 64 квм, леп, VIII,
35.000, једнособан, V,
25.000; Котеж 1, двособан,
I, 35.000. „Лајф”, 061/66291-48. (278758)
ЦЕНТАР, нов трособан, 90,
квм, II, ЕГ, 73.000; једнособан, 27 квм, II, 25.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(278758)
КОТЕЖ 1, 57 квм, двособан,
32.000; 40 квм, једнособан,
32.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (394), „Гоца”, 063/899-77-00. (279154)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Тесли. 065/600-03-00.
(278927)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ једнособан
комфоран стан и локал у
Јабуци. 063/351-709. (279079)

СМЕШТАЈ у Ковачици, за
Ваше госте, пословне партнере, раднике. Студиоапартмани са кухињом, купатилом, кабловском ТВ,
интернетом. Паркинг обезбеђен. За више информација 062/438-353, Вила Ковачица. (278932)

ТЕСЛА, преко пута Лидла,
високо приземље, 50 квм,
ЦГ, реновиран, 40.000 евра.
060/441-11-23. (279135)
СТАН у Тамиш капији, 62
квм, IV спрат. 063/329-340.
(279914)
КОТЕЖ 1, двособан, II, 60
квм, ЦГ, 37.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (279149)
КОТЕЖ 2, четврособан, III,
84 квм, ЦГ, 55.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(279149)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, ПВЦ, 29.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (279149)
МАРГИТА, четворособан, I,
105 квм, гаража, гас,
65.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (279149)
МАРГИТА, једнособан, II,
33 квм, гас, 26.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (279149)
ДВОИПОСОБАН, 66 квм,
строги центар, 60.000 евра.
064/171-22-70, 064/090-1092. (279153)

marketing@pancevac-online.rs

ТЕСЛА, мањи двособан, 42
квм, 25.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (279154)
СТРЕЛИШТЕ, 62 квм, двособан, I, ЦГ. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (279154)
КОТЕЖ 2, 65 квм, двоипособан, III, ЦГ. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (279154)
КАЧАРЕВО, дворишни стан,
50 квм, леп, хитно, 9.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(279154)
СОДАРА, двособан, 57 квм,
V, лифт, 35.000. „Кров”,
060/683-10-64. (279165)
СТАН, 46 квм, први спрат.
064/136-42-00. (279171)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Лајф”, за купце
на чекању, потребни станови и куће у Панчеву.
061/662-91-48. (279085)

НАМЕШТЕН стан, Стрелиште, 64 квм, ЦГ, четврти
спрат, без лифта, звати после 17 сати. 060/143-06-72,
060/502-50-72. (278934)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Тесла, ВП,
ЦГ, кабловска. 060/079-7480. (278981)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце, раднички смештај,
центар. 063/502-211.
(278993)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (2791499
КУПУЈЕМ стан у Панчеву,
од 55 квм па на више.
066/646-45-53. (279134)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОРОДИЦИ потребан 2.5
или 3.0 стан на дужи период. Центар, Тесла. 064/30679-55 (СМС)
САМАЦ, запослен, потребна соба са употребом купатила. 065/504-55-77.
(278938)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипособан, 45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (279154)

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-5574. (278946)

КОТЕЖ, троипособан, III,
55.000; двоипособан, дуплекс, 42.000. „Кров”,
060/683-10-64. (279165)

ПОТРЕБНИ станови на свим
ИЗДАЈЕМ намештен једнолокацијама, брза исплата.
собан стан код Зелене пијаАгенција „Нишић”,
064/206-55-74. (278946)
це. 064/122-21-56. (4819)

ВОЈНО лице чувало би стан
или кућу у замену за становање у Панчеву и околини.
066/540-38-22.

ИЗДАЈЕМ локал на новој
Миси, опремљен. 061/66729-58. (278602)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице.
352-105. (279087)

ПРОДАЈЕМ улични део
зграде 60 квм, сређени, подрум, 60 квм, високи тсаван, 60 квм, дворишну гаражу 20 квм. 063/208-114.
(278621)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина 2. 065/853-93-29.
(279130)

ИЗДАЈЕМ повољно локал 40
квм, у центру. 064/850-7069. (278751)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал, угао Карађорђева-Његошева 60 квм + башта 50
квм, застакљена, кафић или
друга делатност. 060/44111-23. (279135)

ЛОКАЛ за издавање, 70
квм, Синђелићева 35.
064/217-48-56. (278434)
ИЗДАЈЕМ кућу, Стачрево,
на главном путу, полунамештена, гаража. 064/842-9111, 064/125-86-86. (278935)

ИЗДАЈЕМ једнособан дворишни стан, намештен,
Синђелићева 58-а. Тел. 352028. (278999)

СТРОГИ центар, двособан,
56 квм, намештен, реновиран, ЦГ, паркинг. 064/15979-54. (278398)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен, грејање ТА, близу пијаце, клима, телефон.
063/810-27-74. (279057)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
самицама, у Војловици.
062/826-48-19. (278954)

НАМЕШТЕН стан, нова Миса, за војна лица, теренце.
063/839-56-81, 013/370398. (279024)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Котежу 2.
063/321-130. (278960)
ИЗДАЈЕМ, Тесла, гарсоњера, намештена, од 1. јула,
усељива. 063/617-421. (278967)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 061/208-60-97.
(279149)

ИЗДАЈЕМ локал, пов. 25
квм, у центру Долова. Тел.
061/267-59-13. (278869)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (278923)

ТЕСЛА, фризерско-козметички салон, опремљен,
нов. 060/441-11-23. (279135)

ПРОДАЈЕМ локал 23 квм,
Тржни центар Змај Јовина
2. Тел. 061/600-27-82.
(279156)

ПОСАО
ПОНУДА

ЦЕНТАР, локале ста станом,
ПОТРЕБНЕ жене за чишћепродајем повољно. Тел.
063/751-07-79, 0д 17 до 19 ње. Контакт телефон
сати. (278924)
060/304-07-64 (СМС)

ТЕСЛА, издајем трособан
празан стан, лифт, централно грејање. 060/142-21-64.
(279049)
ОПРЕМЉЕН стан 50 квм,
нов, центар, искључиво немачким радницима, са радном дозволом. 064/354-6976. (279031)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни стан, ТА, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (р)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
без ствари, празан, Марка
Краљевића. 064/506-25-97.
(279181)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
опремљен стан, Котеж 1,
100 евра. 060/307-10-07.
(279112)
КУЋА, два стана, четворособна, новије грејање, двориште, паркинг, мирно, Милорадовић. 061/225-16-43.
(278748)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
пијацу. Близина три школе.
060/351-03-56. (278931)
ПОСЛОВНИ простор у Ковачици, издајем или продајем. Површина 80 квм, три
просторије, тоалет, главни и
бочни улаз. Идеално за продавницу пића и сл. Власник.
062/438-353. (2789329
ИЗДАЈЕМ пословни простор
12 квм, у Његошевој, од 1.
07. 2019. 063/386-277.
(278909)
ИЗДАЈЕМ нов локал код Зелене пијаце, Кочина 4.
063/617-421. (2789679

ПОТРЕБАН референт транспорта са искуством за домаћи и међународни транспорт. 069/301-17-00
(СМС)
ПОТРЕБАН радник за одржавање базена, ресторана и
паркова. Салаш Ћуран у
Борћи. Звати на телефон
065/624-74-08, Бата (СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у шивари, јавити се на
062/872-05-24 (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорија за превоз житарица, пожељно млађи пензионер. 065/334-76-21 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, без грејања, ненамештен. 064/426-27-09,
064/238-09-46. (279071)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, усељив одмах. Тел. 066/497-374.
(279095)
ЈЕДНОСОБАН стан, 33 квм,
издајем самцима, Маргита.
Тел. 062/801-55-43. (2791259
ИЗДАЈЕМ тан за раднике и
самце. 064/305-73-01. (279122)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту.
063/839-75-93. (2791339
ПОТРЕБНА кућа за изнајмљивање са ограђеним двориштем, ненамештена,
предност стара Миса, Тесла. 061/135-64-14. (2791429
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру. Тел.
063/819-37-33. (279145)
ИЗДАЈЕМ ненамештен двособан стан на Тесли.
061/689-86-04. (279152)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, центар, наметшена, wi/fi, кабловска, одмах усељива,
повољно. 065/691-88-23.
(179164)

ЛОКАЛИ
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрелишта. Тел 064/267-71-74
(СМС)

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, издајем
локал 25 квм, одлично, повољно. 064/226-91-30.
(279063)
ИЗДАЈЕМ локал 82 квм на
спрату, центар, преко пута
главне аутобуске станице.
062/388-103. (279043)
ТЕСЛА, сређен локал, клима, укњижен, 41 квм,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279052)
ИЗДАЈЕМ локал у Панчеву,
Немањина бр,. 5, 23 квм.
Тел. 064/134-06-08, Стајић.
(279074)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. 063/666-755 (СМС)
ПОТРЕБНА девојка, за рад
у продаји, у посластичарници „Голуб”. Пожељно искуство. Звати искључиво од 8
до 16 сати, радним данима.
062/680-477. (279020)
ПОТРЕБНА радница са искуством у кројачници.062/471-951 (СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у кухињи и за роштиљем.
Почетна плата 30.000 +
пријава + топли оброк.
063/897-55-04. (278541)

Петак, 21. јун 2019.

ОГЛАСИ

ПОСАО
ПОНУДА

КИОСКУ за продају кокица
и сладоледа потребан радник, може и пензионер. Поруке слати на 062/772-787.
(ф)
ПОТРЕБНА хигијеничарка
за одржавање хигијене у
локалу брзе хране. 063/89755-04. (278541)

ПОТРЕБНО особље за продају у пекари. Конакт mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (278434)
КАФЕУ „IMPERIAL” потребна девојка за рад. 063/372221. (278195)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 064/241-45-14. (278164)
ПОТРЕБНА радница за рад
у месари „Идеал”. 063/85565-56. (278846)
ПОТРЕБАН возач за доставу хране у Панчеву.
064/187-98-10. (278902)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију штампе. 069/867-72-06. (4819)
ПОТРЕБАН радник за рад у
пекари, са или без искуства.
064/122-21-56. (4819)
ПОТРЕБНА радница за рад
у пекари, продаја. 064/12221-56. (4819)
ПОТРЕБНА радница са искуством за рад у трафици
на Котежу. 069/214-30-64.
(278840)
WORDTRADE тражи менаџера грађевинског техничара или инжењера са искуством, може и пензионер.
Тел. 063/102-94-16. (278939)
ПОТРЕБНА девојка за рад
на припреми и продаји хране са роштиља, СУР ГРИЛ
„Кифла”, ТЦ Зелена пијаца,
доћи лично од 10 до 16 сати. (278944)
КАФЕ Sportisimu потребна
девојка за рад. 063/361777. (278943)
ПОТРЕБНА жена за чишћење зграда. Тел. 060/529-2030, „Балкан бриско”. (278955)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. 063/839-73-94.
(278994)
POCO LOCO ресторану потребни радници разних занимања. Кувари са или без
радног искуства, пекари за
рад са финим пецивом,
шанкери, девојке за рад у
продаји... 064/874-03-01,
013/355-222. (279021)
ПОТРЕБНА помоћна радница у кухињи. Звати на
060/076-86-63. (279030)
ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама, у Јабуци, са искуством. 069/164-22-14. (279038)

ПОТРЕБНИ гипсари. Редовна плата, пријава, сигуран
посао целе године.
066/420-707. (279067)
ПОТРЕБНИ радници за постављање оптичких каблова
и инсталација за тотал ТВ.
Контакт телефон 065/33333-00. (ф)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 013/331241. (ф)

ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30. (2790589
ПОТРЕБАН радник електро
струке и Б категорије. Сервис „Ђурић”, 063/329-340.
(279141)

ПОТРЕБНА
конобарица, помоћна
радница у кухињи
и помоћни кувар.

ПОТРЕБАН чекер-оператер
у кетерингу. 061/623-16-15.
(279105)

Ресторан „Шајка”

ПОТРЕБАН возач/достављач хране. 061/623-16-15.
(279105)

РЕСТОРАНУ потребна конобарице. 064/349-93-43.
(2791579

064/383-89-68

ПОТРЕБАН кувар/куварица. ПОТРЕБНА спремачица,
продавачица и возач за рад
061/623-16-15. (279105)
у пекари. 063/606-330.
ПОТРЕБАН шанкер и коно- (279169)
бар м/ж. 061/623-16-15.
(279105)
PIZZWERIA MAMMY тражи
ГРАЂЕВИНСКОМ мајстору
пица мајстора и раднице.
потребан помоћни радник
063/691-169. (27915)
за зидање и малтерисање.
064/427-24-51. (279081)
КЕТЕРИНГ СЕРВИС, разраПОТРЕБНА радница са исђен, уступам због одласка у
куством. Кафе „Picasso”,
иностранство, договор.
Панчево. 063/729-72-83.
064/128-37-25. (2791779
(279090)
ПОТРЕБНА радница са искПОТРЕБНИ радници за рад сутвом у пословима вођења
у слот клубу Kentucky. Кон- и организовања послова у
такт 064/989-88-89. (279097)
шивари. 063/330-335. (279178)
ПОТРЕБНЕ конобарице ка- ПОТРЕБНЕ раднице са исфеу „Пацифико”. 060/319куством у шивењу на равној
05-77, 061/236-32-87. (279097) машини и ендлерици.
063/330-335. (279178)
ПОТРЕБНИ радници за
дневну и ноћну смену у
ПОТРЕБНА радница за рд у
продавници. 063/550-166,
трафици у центру. 064/213продавница „Данијела”.
10-49. (279180)
(279098)
ПОТРЕБАН конобар за рад
АУТО-ПЕРИОНИЦИ Х2О
у кафани. 064/149-99-73.
због проширења посла по(279180)
требни радници са искуством. Редовна исплата.
ПОСАО
Фиксна плата, пријава,
ПОТРАЖЊА
Панчево. 065/474-46-66.
(279147)
ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером
ПОТРЕБНЕ раднице у продаји за ресторан и пицерију до два кубика. 064/664-85у Авив парку. 013/377-230, 31, 013/342-338 (СМС)
064/643-41-22. (279099)
МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из КоваПОТРЕБАН посластичар.
чице. 060/066-08-60. (СМС)
013/377-230, 064/643-4122. (279099)
КАНЦЕЛАРИЈИ извршитеља
потребан радник/ца, до 30
година, ССС, пријављен у
НСЗ, ради програма стручне праксе. 013/335-579.
mail: izvrsiteljcv@gmail.com
(279116)
CAFFE FLAMINGO тражи
девојку за рад, са искусњтвом. 069/364-10-04.
(279132)

ПОТРЕБНА радница за пеПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Спе- кару и пицерију. 063/130цијал” потребни радници за 75-40. (2791409
рад у продаји. Контакт
ХИТНО потребни кувари,
065/232-16-70. (279066)
помоћни кувари, роштиљ,
ПОТРЕБАН конобар-ица, са
искуством, у Caffe „Perla”.
065/344-54-66. (277069)

ПОТРЕБАН радник за одржавање салаша Ћуран. Звати на број 066/886-65-71 и
066/886-65-74, Раде (СМС)

ОДГОВОРНА жена водила
би домаћинство старијој
особи и неговала је 24 сата.
069/577-09-66. (278875)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (278540)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 013/252-0386. (278858)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (277277)

(2/278941)

ПОТРЕБНИ радници обезбеђења, са и и без иценце.
Контакт телефон 064/65823-45, 011/317-71-74. (ф)

мајстори и конобари за рад
у Црној Гори. 064/000-1130. (279184)

Д. О. О. „ХИДРОВОД” Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292
ТРАЖИ:
1. Багериста – руковаоц грађ. машинама
2. Возач Ц категорије
3. Зидар-тесар
4. Физички – помоћни радник
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (278295)
КУХИЊЕ, плакари, намештај по мери, Панчево.
063/806-00-28 (СМС)
ЧАСОВИ хемије, математике и физике, повољно.
065/202-36-39 (СМС)
МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60. (СМС)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. Квалитетно, ефикасно и уредно. 066/933-6790. (278407)
ПОПРАВЉАМ, веш-машине, замрзиваче, шпорете,
електро инсталације, Милан. 060/180-02-83. (278469)
ПОПРАВКА беле технике и
кућних апарата, брзо и повољно. Купујем веш-машине. Милош, 063/831-05-26.
(278471)
РАДИМ кровове, бетонирање, рушење објеката, итд.
061/665-66-24. (48919)
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МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, пензионерима попуст. 013/23578-82, 062/564-494. (4819)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поМОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
правка старих, уградња норадови, кречење, глетовавих цеви, одгушења, монтање, столарија, веома повољ- жа санитарије. 063/812-48но. 064/280-26-15. (278081) 62. (278926)

SOULFOOD d. o. o. je jedan od vodećih preduzeća
u oblasti distribucije, maloprodaje i veleprodaje na teritoriji Beograda i okruženju. Kvalitet ponude, profesionalnost usluge, pristupačne cene, neprekidno
unapređivanje i razvijanje poslovanja, kao i širenje linije asortimana i osvajaje novih tržišta, bili su principi
kojima smo se rukovodili od samih početaka.
U cilju daljeg unapređenja poslovanja i jačanja
stručnog tima raspisujemo konkurs za radno mesto:

1. KONOBAR m/ž
– mesto rada: Pančevo
– Opis posla:
Primanje narudžbine od gosta

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (278081)

КОМПЈУТЕРИ: сервис, поправка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351-0354. (278931)

Prenošenje narudžbine osoblju

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, душека.
Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474. (278743)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало, најповољније. 065/36113-13. (278937)

Naplata usluga

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (2278605)

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, бетона,
бетонирања, кошење траве,
итд. 064/122-69-78.
(278936)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(278870)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, кречење улаза у згради, гипс
радови. Чисто, повољно,
квалитетно. 063/304-476.
(278960)

Postavljanje stolova
Pospremanje stolova nakon upotrebe
Ispostavljanje računa
– Veštine i osobine koje bi trebalo da ima konobar:
Spremnost za timski rad;
Pedantnost
Opšta spretnost
Komunikativnost
Ljubaznost
– Uslovi:
SSS
Radno iskustvo poželjno
Poželjno znanje engleskog jezika
Nudimo:
Stimulativnu zaradu,

Потребан МАГАЦИОНЕР
за послове паковања и одвајања робе,
утовар-истовар и декларисање.
Неопходно минимум три године релевантног радног искуства, ССС, возачка дозвола Б категорије и
способност управљања виљушкарoм.
Пријaве слати на
dario.bjelos@danijela-commerce.com

Prijavu – ugovor o radu,
Angažovanje na duži vremenski period.

2. BARMEN m/ž
Pančevo Soulfood
Opis posla:
– priprema koktela i raznih napitaka
– vodi računa da se goste posluži što brže
i kvalitetnije
– briga o željama i potrebama gostiju -

Cards Print doo raspisuje oglas za dve pozicije:

– vrši pripremne i završne radove unutar bara – brine o čistoći opreme, inventara i prostora bara

1. Asistent u prodaji

Uslovi:

2. Inženjer tehničke podrške

– tačnost i urednost

1. Asistent u prodaji – kako izgleda vaš budući posao?

– poželjno poznavanje pića, raznovrsnih cocktaila
i rad na baru

• Komunicirate sa stalnim i novim klijentima (telefonski i uživo)

– visoki stepen odgovornosti u obavljanju radnih
zadataka

• Odgovarate na dolazne pozive i upite kupaca

– spremnost na kontinuirano usvajanje novih znanja
i veština

______________________________________

• Korisnike informišete o našim uslugama, cenama,
kao i novinama u našoj ponudi

– gostoljubljivost i profesionalni odnos prema gostu

• Odgovorni ste da isporuka uzoraka i robe klijentima
teče bez teškoća i na vreme

– fleksibilnost, kreativnost

• Preuzimate narudžbine klijenata i vršite korekcije
naloga

– iskustvo rada poželjno

• Usko sarađujete sa kolegama iz proizvodnje radi izrade i štampe robe po klijentovoj želji

– usmerenost na kvalitetu rada i zadovoljstvo gostiju
– poželjno znanje engleskog jezika
Nudimo

• Ažurirate baze podataka

– Stimulativnu zaradu,

Potrebno iskustvo minimum godinu dana na sličnim
pozicijama.

– Prijavu - ugovor o radu,

2. Inženjer tehničke podrške

3. KUVAR

______________________________________

a) Uslovi:
– VI stepen elektro usmerenja
– posedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivan
vozač)
– poznavanje engleskog jezika
– Potreban je inženjer koji već poseduje tehničko
znanje ili ima želju i interesovanje da ga stekne u
određenom periodu uz našu mentorsku pomoć, iz
sledećih oblasti:
• razumevanje principa rada linija sa mehatroničkim
komponentama (servo motori, „motion“ kontroleri,
roboti): definisanje mašinskih parametara bitnih za
pravilan odabir uređaja (prenosni odnos, preciznost, brzina) sigurnosni aspekt rada mašine – linije
međusobna zavisnost i sinhronizacija različitih pogona mašine i pogonskih osa mašine itd.
• programiranje PLC-ova i industrijskih računara sa
„motion“ kontrolerima na platformama proizvođača
opreme OMRON, ROCKWELL, SIEMENS
Potrebno iskustvo minimum godinu dana na sličnim
pozicijama.
______________________________________

Ako sebe prepoznajete u ovom opisu, ne propustite
priliku da nam pošaljete svoj CV na imejl info@cardsprint.rs i pružite sebi priliku da steknete dragoceno
radno iskustvo u stabilnoj i uspešnoj kompaniji.

– Angažovanje na duži vremenski period.

Mesto rada: Pančevo
Potrebna ambiciozna osoba spremna da svoje
znanje i iskustvo iz ugostiteljstva primeni u našem restoranu, uz mogućnost napredovanja
Opis posla:
– Pripremanje jela;
– Upravljanje kuhinjom;
– Brigo o ispravnosti i roku trajanja namirnica;
– Trebovanje namirnica i skladištenje istih.
Uslovi:
– SSS/VSS
– Poželjno radno iskustvo u ugostiteljstvu
na rukovodećim pozicijama;
– Odlično poznavanje posla;
– Odgovornost, posvećenost, timski rad,
menadžerske sposobnosti;
– Poželjno posedovanje preporuka.
Nudimo zahtevnu i izazovnu poziciju uz dobre uslove
rada i mogućnosti profesionalnog napredovanja u
uspešnom timu.
Kontakt: marina.dodic@soulfood.co.rs ili
060/700-82-40, zvati radnim danom od 8 do 16 sati.
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ПОСАО

РАЗНО

ПОТРАЖЊА

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство VII разреда
основне школе „Јован Јовановић Змај” на име Микић
Зоран. (278953)

БЕТОНИРАЊА стаза, дворишта, рушења кућа, кошење траве, одношење ствари.
060/035-47-40. (278936)
КЕРАМИЧАР, брзо, повољно, квалитетно. Данијел.
061/249-29-90. /278950)

МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203. (279046)

КОМБИ превоз робе, селидбе, осетљив терет и остало.
Данијел. 061/249-29-90.
(278950)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (278963)

ХЕРЦЕГ НОВИ, Баошићи,
леп једнособан стан. Тел.
060/321-60-07. (277627)
СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68. (277629)
КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика узбрдица. + 381 63 243 859, +
381 69 499 221. (278827)

КОСИМ траву, дворишта,
воћњаке, баште, коров –
тримером, повољно. Зоран,
061/683-67-48, 064/438-1246. (27901)

РОЛО-НАЈ вам нуди поправку, уградњу, ролетна,
тенда, роло-челична врата.
Најповољније. 013/344-594,
063/894-21-80. (2789979

СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора,
даљинских. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463, 063/87738-21. (279087)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији
с комбијима, камионима,
УСЛУГЕ
екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја,
ПАРКЕТ постављам и хоблу- 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и
јем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебеља- процена посла. Плаћање
ТАПЕТАР који пресвлачи
могуће чековима и преко
че, с материјалом или без
намештај, са искуством,
њега. Ноле (имам и паркет), рачуна. Борис. 013/352тражи посао. 064/120-77-64.
013/665-220, 063/847-74-38. 536, 063/253-028, 064/444(279055)
66-74. bombon(278067)
cicb@gmail.com, www.selidСТОЛАРСКЕ и браварске
be-bomboncic.com (279101)
услуге. Александар.
Комби превоз робе
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
064/157-20-03. (279035)
и селидбе.
Борис, комбијем и камиоСПУШТЕНИ плафони, преЗоран, 060/360-03-89. ном, Војводина, Србија, са
градни зидови, израда коили без радника. 013/352шуљице, уградња ламината. ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу536, 063/253-028, 064/444Комплетно реновирање.
шење купатила, канализаци- 66-74.(279101)
062/816-33-84. (279083)
је, водоводне адаптације,
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
замена вирбли, вентила, ба- Борис – комбијима, камиоБРАВАРСКО ЗАВАРИВАЧтерија, санитарије, све за
КИ радови, израда, монтанима, професионално, екижа капија, ограда, надстре- воду, 0-24 сата. Пензионепа радника, све релације по
рима екстра попуст. Долашница, заштитне решетке.
Србији, откуп намештаја.
зим одмах. 013/348-139,
062/816-33-84. (279083)
013/352-536, 063/253-028,
063/811-74-89, Јовичин. (278916) 064/444-66-74.(279101)
ПРЕВОЗ: шљунка,песка, КАМИОНСКИ превоз: шљу- СЕЛИДБЕ и превоз робе
сејанца, одвоз шута.
нак, песак, шут, сејанац,
„Бомбончић” – Борис – ком064/158-44-10,
1.500 динара. 062/355-154. бијима, камионима, екипа
063/101-11-47
(8/279170)
(278804)
радника, монтажа, демонтаИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме- жа, паковање ствари, кутије
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста граталне подупираче, мешали- за паковање, фолија за зађевинских радова. 064/866це за бетон. 064/351-11-73. штиту намештаја. Селите се
25-76, 061/659-70-31.
без стреса!!! Борис,
(279084)
013/352-536, 063/253-028,
СЕЛИДБЕ, превоз друге ро064/444-66-74. bombonПОМАГАЛИ би старијима
бе. Панчево-даље. Цена доcicb@gmail.com, www.selidза кућу или стан. Тел.
говор. 013/366-843,
be-bomboncic.com (279101)
064/245-19-54. (279100)
063/193-22-29. (277107)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА равних
радови, брзо, квалитетно.
БАЛТОКАД када, обнова
кровова, тераса и осталих
062/827-92-03. (279119)
глазуре, пластифицирање,
објеката. Гаранција.
28 година с вама, гаранциКОСИМ траву тримером и
013/344-594, 063/894-21ја. www.baltokad.co.rs.
косилицом. Драган.
80. (278995)
069/044-22-56, 064/867-47- 065/347-55-02, 011/288-3018.
(и)
РОЛО-НАЈ уграђује: хармо89. (279151)
врата, туш-кабине, зебра
КЛИМЕ. Монтажа, сервис,
завесе, најповољније.
поправка беле технике,
013/344-594, 063/894-21ШЉУНАК, песак, сејанац...
овлашћени сервис „Фриго
80. (278997)
одвоз шута малим кипером Пеђа”, 013/301-300,
до два кубика. Лаза.
063/771-24-16. (278991)
РОЛО-НАЈ уграђује: вене065/334-23-38. (279155)
цијанере, тракасте завесе,
роло-комарнике, најповољније. 013/344-594, 063/894ЧИСТИМО таване, шут, по21-80. (278997)
друме, радимо најповољније. 061/321-77-93. (279159)
ТЕПИХ сервис, дубинско
ТВ и сателитске антене,
прање тепиха, намештаја.
монтажа, дигитализација
Превоз бесплатан. 302-820,
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/129-63-79. (279168)
064/866-20-70. (279172)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији.
Лена транспорт. 060/30730-76. (279101)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом Војводина, Србија са
или без радника, најповољније Лена транспорт.
060/307-30-76.(279101)

МОЛЕРИ, молерски радови.
064/936-82-76. (279013)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, фина монтажа, монтажа туш-кабина,
сервис водокотлића, славина, вентила, бојлера.
013/377-930, 063/115-71-67.
(279148)

(7/274828)

Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, повољно, пензионерима попуст. 061/626-54-06. (279124)
МОЛЕР за фасаде и кречење и остале радова за кућу.
Тел. 069/567-11-73. (279121)
СПРЕМАМ станове, канцеларије и ординације.
063/430-409. (279129)

тражи:
1. КРОЈАЧА са искуством за кројење и леговање
2. МЕХАНИЧАРА са искуством за поправку
и одржавање индустријских шиваћих машина
3. РАДНИКЕ са искуством у раду
на индустријским шиваћим машинама
Сви заинтересовани могу да се јаве на бројеве
телефона: 013/310-717; 063/207-114
на email адресу: jelenailijevski@icloud.com или да
дођу лично на адресу: Јабучки пут 54, Панчево

ТУРИЗАМ

МЕДИЦИНСКИ педикир,
урасли нокти, курје очи, медицинска, релакс масажа.
061/308-95-86. (278965)

ОЗБИЉНА, поуздана жена,
чувала би старо лице.
063/707-19-88. (2790089

ALM NONWOVEN MANUFACTURING D. O. O.

ЛАЛЕ, превозим повољно
песак, шљунак, сејанац, ризлу, одвозим шут. 064/35469-94. (278985)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (279054)

РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих, нових кровова, разне изолације. 013/664-491, 063/16253-89. (279003)
ДУБИНСКО дезинфекционо
и антибактеријско прање
намештаја у вашем стану.
066/001-050. (279033)

КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-05.

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
стан, центар, клима, интернет, паркинг. Тел. 036/631784, 065/288-20-83. (278752)
ИЗДАЈЕМ апартман на мору, Доброта-Котор.
069/172-75-43, +382/69889-861. (278629)
ИЗДАЈЕМ апартман у Херцег Новом. 064/047-35-18.
(278575)
СОКОБАЊА, издајем
апартмане центар, кабловска, паркинг. Слике погледајте на: www.sokobanjaapartmanimira.com Тел.
063/485-829, Мира. (и)
СОКОБАЊА, издајем нове
апартмане код Борића, резервишите на време. Тел.
064/507-20-84, 064/993-72-07.
СОКОБАЊА, издајем повољно апартман у центру,
комплетно опремљен.
065/205-45-48. (279163)

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

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ катастарских парцела бр.4275 И 4274 К.О.Панчево, Ул.
З. Јове Јовановића бр.13 и 13а, Панчево, за планирану изградњу стамбено-пословног објекта
По+П+2+Пс, израђен од стране архитектонског бироа „Арт ројал” Панчево, за инвеститорa „Saturn
electric” DOO, Земун, Инжењера Капуса бр.6.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сатиу периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 21. 06. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево.

Напустила нас је наша тета

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

МИЛА БУКУР
ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину затеченог стања
Надлежни орган обавештава јавност да је 11. 06.
2019. године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину затеченог стања ПРОЈЕКТА Комплекс рециклажног центра за управљање неопасним и опасним отпадом, на кп. бр. 2757 и део 2764/1 КО Омољица
СО Панчево, носиоца пројекта „Божић и синови”
д.о.о, Улица Максима Горког бр. 2 из Панчева.
Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати
негативних утицаја на животну средину уколико се
испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе
мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја на животну средину затеченог стања,
као и да обезбеди извршавање програма праћења
утицаја на животну средину затеченог стања,
предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени
утицаја на животну средину затеченог стања.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину затеченог стања је
коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана
објављивања овог обавештења.

Много смо је волели.
Њени: ПЕРА, ДУЦА, МАЈА и НЕША са породицом
(93/279102)

12. јуна 2019. преминула је наша драга

МИЛА БУКУР
1932–2019.
Породице УГЉЕШИН и БУКУР
(94/279103)

Последњи поздрав
поштованом комшији

ЖИВОТИ
САВИЋУ
Почивај у миру.
Комшије
у Војвођанском
булевару 12
(24/278906)

Била си оличење Побожности и Хришћанства.
Никада те забоавити
нећу

НАДА
НАУМОВСКИ
из Јабуке
ВЕРА НОВКОВИЋ
(20/278898)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У среду, 19. јуна у Банатском Брестовцу, сахрањена је наша драга

12. јуна 2019. напустила нас је наша драга

МИЛЕНА ЈАКШИЋ

СЛАВКА СИМОВИЋ
1955–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји синови: ЈОВО, ПЕРО и БРАНКО
са породицама
(76/279050)

Са неизмерном тугом и болом опраштамо се од наше драге супруге и мајке,
најдивније особе на свету.
Вечно ожалошћени: супруг МИРОСЛАВ, ћерке НЕДА и НАТАША, унуци
НИКША, ВУК и ЛЕНА и зетови НЕША и МИТАР
(71/279035)

16. јуна 2019. упокојила се моја сестра, у 64. години

Последњи поздрав баки

Последњи поздрав драгом оцу, деди и
свекру

Последњи поздрав

СТОЈАНУ МИРЈАНИЋУ
СЛАВИЦИ
СИМОВИЋ

СЛАВКА СИМОВИЋ

МИЛЕНИ
С љубављу и поштовањем чуваћемо те од заборава.
Унук ЗОРАН са породицом
(77/279050)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

Нека те у тишини вечног мира, прати наша љубав јача од заборава.
Знам да си сад срећна!
Воле те твоји УРОШЕВИЋИ: сестра ДРАГА, зет
УРОШ, сестричина АНЂЕЛИЈА и сестрић СТРАХИЊА са породицма
(72/279035)

Почивај у миру драга
Славице, тамо где нема туге и бола, са срцем Немањом.
Породица ВУЛЕТИЋ

1940–2019.

Синови ТРИВУН и МИЛОШ
са породицама
(61/279007)

(15/278881)

Последњи поздрав

Драга наша

СЛАВИЦИ СИМОВИЋ
СЛАВИЦЕ
СИМОВИЋ

СВЕТОЗАР ШТРБАЦ
1956–2019.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Наш вољени је преминуо 16. јуна.
Заувек ће живети у нашим срцима.
Породица ШТРБАЦ

БИЉА и ЛАЗА
са децом

(38/278949)

(69/279028)

Драга кумо... и поред сазнања... не верујемо... Недостајаће нам твоје срце пуно љубави и топлине
Твоја ДАЦА и ИВАН
(111/279144)

МАРИНКО ВУЈИЋ
1935–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав драгој куми

Супруга ЖИВОЈКА, син МИЛАН
и снаја МАРИЈА
(64/279012)

Последњи поздрав

У 92. години заувек нас је напустио

СЛАВКИ СИМОВИЋ
Са љубављу и поштовањем чуваћемо те од заборава.
Твоји: МИЈА, МИКИЦА и ДЕЈАН
(112/279144)

Последњи поздрав

МАРИНКО ВУЈИЋ

ЂЕДУ

САВО МИЋИЋ

1935–2019.

15. II 1928 – 15. VI 2019.
С љубављу и поштовањем чуваће га од заборава син ДРАГАН, снаја ЕСМА и унуци МАРКО и
МАРИНА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

од породица
БЛАЖОТИЋ
и КРСТЕВСКИ

(52/278978)

(85/279076)

Унука НАТАЛИЈА, зет НЕША
и праунук МИХАЈЛО

МИЛАНУ НЕЋАКОВУ

(65/279012)

1934–2019.
Последњи поздрав
драгом комшији

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Последњи позрав мајци
Ћерка БОГДАНА, унуци ТАЊА и МЛАДЕН
са породицама
(84/299075)

ПОПУСТ
САВИ

СТАНИ ЂУРИЋ
1940–2019.

Станари зграде
у Ослобођења 25
(53/278978)

од сина САВЕ са породицом
(68/279023)

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

МАРИНКО ВУЈИЋ
1935–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Унук ДЕЈАН и снаја МАРИЈА
(66/279012)
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16. јуна 2019. преминуо је

12. јуна стало је срце мог срца, умро је мој

ЈЕЛО
Вољени никад не умиру. Хвала ти за све
што си нам чинила.

РАЈКО ДУРАЋ

Твоје комшије
ДАМЈАНОВИЋ
и МАЈСТОРОВИЋ

1921–2019.
пуковник у пензији, носилац партизанске
споменице 1941 и низа одликовања

ПЕТАР ИЛИЈИН
1953–2019.
Најдражи мој, сахранила сам те поред родитеља – како си желео.

(108/279135)

Само ниси рекао да ће болети – твоја ВЕРА.

Сахрана је обављена 18. јуна 2019, на гробљу Котеж
Ожалошћени: ћерка МИЛИЦА, син ЈОВАН,
унук МИЛОШ и снаја МАРИНА

Последњи поздрав и од кћерке ЈЕЛЕНЕ са породицом и унучићима.
(16/278882)

(44/278962

БОЖИДАР
БАРБИР

Изненада и брзо умрла је наша вољена

Последњи поздрав
драгом

Последњи поздрав куму

1950–2019.
Драги пријатељу, почивај у миру а ми ћемо туговати.
ИЛИЈА, ИВАНА
и НЕМАЊА
(106/279128)

Последњи поздрав
драгом пријатељу и
другару

ПЕТРУ ИЛИЈИНУ

ПЕТРУ
ИЛИЈИНУ
ПЕРИЦИ

од породице ХРИСТОВ из Београда

од брата СРЂАНА
и тетке ЂУЂЕ

ЈЕЛЕНА ТОРЊАНСКИ

(17/278883)

(47/278970)

1949–2019.
Последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељу

Својом љубављу, пажњом и бригом си нас све размазила.
Твој одлазак нас је оставио неутешне заувек.

БОЖИ
Ожалошћени: ЖИВКО, МИЛАН, СИНИША, ИСИДОРА,
БРАНИСЛАВА, МИЛОШ, МИЛИЦА и ПАВЛЕ

ПЕТРУ ИЛИЈИНУ
ОМЕР

од станара
у Ослобођења 21

(29/

(28/271994)

(55/278987)

ПЕТРУ ИЛИЈИНУ
Последњи поздрав

Последњи поздрав кума

Последњи поздрав великом пријатељу и колеги
од породице ОГЊАНОВ из Новог Сада
(18/278883)

ЈЕЛЕНИ ТОРЊАНСКИ

ЈЕЛИ

БОЖИДАРУ БАРБИРУ

од ЈЕЦЕ, СНЕЖЕ, ГОРАНА, МАРЕ, СТОЈЕ, НАДЕ
и ШИПЕ
(48/

Чувамо те од забораав.
ЂИНА и ДРАГИША

дипл. инжђ. грађ.

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав нашем чика

Последњи поздрав за

Његов ДРАГАН КОЛАР ЋАЛЕ

(86/2790789

(31/278917)

чика БОЖУ
БОЖИ

ЈЕЛЕНИ ТОРЊАНСКИ
Породица ПАЈИЋ

СРЂАН, ИВА и СИНИША

(49/

(32/278917)

Последњи поздрав драгој куми

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ ТОРЊАНСКИ
од кумова ГАЛО
(73/279040)

(107/279135)

Твоја доброта, духовитост, искреност и
друге врлине, недостајаће бескрајно.

од његове прија ЏЕКЕ
(54/278978)

(105/279127)

САВИ

од радника „Pan invest gradnja” д. о. о.
(92/279093)

1950–2019.

Колеге одељења
Инспекције рада
из Панчева: ЦВЕТА,
ИЛИЈА, БИЉАНА,
СЛАЂАНА, САЊА,
ВИДА и остали

ЈЕЛО
много ћеш нам недостајати.
Последњи поздрав
од МАРИЋА

БОЖИДАР
БАРБИР

Последњи поздрав нашем

БОЖИ
БОЦА, МИРА, МАЈА и САЊА
(30/278912)

Петак, 21. јун 2019.
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С великом тугом обавештавамо да је 14. јуна, у 75. години, преминуо је наш драги

21. јуна 2019. су три године како није
са нама

МИРЈАНА МИЛЕУСНИЋ
рођ. Завршек
1955–2019.
Сахрана ће се обавити 20. јуна 2019, у 15 сати, на гробљу у Качареву. Опело у капели почиње у 14.30.
Ожалошћени: мајка ПЕТРА, супруг МИРОСЛАВ,
братанице АНА и МАРИЈА, снаја БИЉАНА, пасторци
САНДРА, МИМИЦА и МИЛАН са породицама

СЛОБОДАН ГРУБИШИЋ

АНЂЕЛКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ

1944–2019.

(91/279092)

Сахрана је обављена 17. јуна 2019, у Владимировцу.
Последњи поздрав

Последњи поздрав мојој
сестри

Његови најмилији: супруга АНГЕЛИНА, синови МИЛАН и ЗОРАН,
снаје ДРАГАНА и НАДА и унуци ЈОВАНА, АЛЕКСАНДАР, ДАРКО и
САНДРА

Супруга ВИДА, деца ДАНЕ,
ДУШИЦА и ДЕЈАН с породицама

(115/279161)

(22/278900)

26. јуна ће се навршити
пет тужних година од
губитка нашег драгог

14. јуна 2019. напустио нас је наш

МИРЈАНИ
МИЛЕУСНИЋ
Престало је да куца
племенито и велико
срце моје вољене супруге. Без тебе више
ништа неће бити
исто. Заувек ћеш бити у мом срцу.
Ожалошћени супруг
МИРОСЛАВ са децом
САНДРОМ, МИРИЈАНОМ и МИЛАНОМ

МИРЈАНИ
МИЛЕУСНИЋ
Заувек ћеш бити у мом
срцу.
Твоја сестра ИВАНА
КЕКИЋ са породицом
(100/279120)

ВИДОСАВА РАДОЈЧИЋ
баба КЕВА

БОГОЉУБ СИМИЋ

НИКОЛЕ
ВЕЉИНА

1941–2019.
Последњи поздрав
мојој сестричини

Твоји: супруга РАДЕНКА, син ДРАГАН, снаја
ВЕСНА, унук НИКОЛА и унука ЈЕЛЕНА

Супруга ТОДОРИНКА,
ћерке БИЉАНА
и ИВАНА, зетови
МЛАДЕН и ЖЕЉКО,
и унуке СТОЈАНКА,
АЛЕКСАНДРА, ЈЕЛЕНА,
СОФИЈА и НЕВЕНА

Последњи поздрав вољеном оцу

Последњи поздрав мојој
сестричини

МИРЈАНИ
МИЛЕУСНИЋ

Твоје велико срце заслужује наше вечно сећање на тебе.
Твоја тетка ЉУБИЦА
са ћерком ЈОВАНОМ
и сином МАРКОМ
са породицама

Речи су мале да опишу тугу за тобом.
Твој ујак СТАМЕН
и брат САША

У суботу, 22. јуна 2019. године, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашој драгој

19. VI 2013 – 19. VI 2019.

БОГОЉУБУ СИМИЋУ
од ћерке АНЂЕЛИНЕ са породицом

МИЛАНКИ ФИЛИПОВ

(82/279064)

(101/279176)

1957–2018.
Последњи поздрав мојој
сестричини

С тугом смо се опростили од нашег драгог

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Толико нам недостајеш...

ЖАРКО
КОСТАДИНОВИЋ

МИРЈАНИ
Почивај у миру а ми ћемо те чувати од заборава.

1935–2018.

(83/279069)

(116/279166)

(103/279126)

МИЛЕНКО
УРОШЕВИЋ

Твоји најмилији

(81/271064)

(102/279126)

МИРЈАНИ

2014–2019.
Време пролази, а ти
ћеш увек бити са нама.

Прошле су толике године, али сећање на време проведено са тобом даје нам снагу да даље наставимо без тебе.

Твоја најмлађа тетка
АНИЦА, сестра МАЈА,
зет ДЕЈАН, сестричина
АЊА и сестрић ПЕТАР
(104/279220)

С љубављу, носимо те у
срцу драги тата и чувамо од заборава, као и
нашу насмејану мајку.

ДУШКА
ГОЛИЋА
Чуваћемо драге
успомене
Сестра МИРА
с породицом
(34/278419)

Последњи поздрав
драгој

Твоја деца
с породицама

ЖАРКО
КОСТАДИНОВИЋ
2013–2019.
Драги брате, живиш у
свакој нашој мисли,
причи, сузи и свему што
подсећа на тебе.
Твоја сестра ЦАЦА
са породицом
(78/279051)

Сећања на тебе су јача од година које
пролазе. Заувек ћеш
живети у нашим срцима.
Мајка ВЕРА, супруга
АЛЕКСАНДРА,
ћерка АНА
и ћерка МАРИЈА
са породицом
(80/279060)

СЕЋАЊЕ
23. јуна се навршава четири године без нашег
вољеног

Воле те твоји најмилији
(113/279549)

Прошло је четрдесет дана откада није са нама наш

МИЉОЈКО БИШЕВАЦ
Заувек у нашим срцима.
Супруга РУЖИЦА, ћерка ЈЕЛЕНА, унуци ЛЕНКА и
ЂОРЂЕ и зет МИЛОРАД
(120/279176)

25. јуна 2019, даваћемо
двогодишњи помен нашој вољеној

Двогодишњи помен
милој сестри и тетки

АУРЕЛИЈИ
ЖУЈОВИЋ

ЛЕЛИ
ЖУЈОВИЋ

(14/278881)

баба ХИЛДИ
ФУТИЋ

Последњи поздрав оцу

ЖАРКО
КОСТАДИНОВИЋ

МИРИ

ДУШАНУ
ЛАЗАРЕВИЋУ
од сина ДРАГАНА
са породицом
(2/278864)

последњи поздрав од
ујне БОЈАНЕ и сестара ДАНИЈЕЛЕ и БАРБАРЕ

од породице
ЛОНЧАР

(63/279007)

(119/279172)

ПРОЛЕ
ЗОРАНА

Прошло је шест дугих
година бола и туге за тобом брате.

1961–2015.

Никада те неће прежалити твоја сестра ОЛГИЦА са децом

С љубављу:
супруг ЈОВАН,
ћерка КАТАРИНА
и зет ВЛАДИМИР

Сестра ВОЈКИЦА
и сестричина
МАРИНЕЛА
са породицом

(79/279051)

(89/279088)

(90/279089)

Заувек тужни ЗОКА,
АЦА и ДИЈАНА
(114/279150)
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Годину дана откако си нас напустио анђеле наш
23. јуна 2019. године навршава се четрдесет дана од смрти наше драге мајке, баке и прабаке

МАРКО
БУГАРИН
2. II 1996 – 2. VII 2018.

ДУШАН ТОШКОВИЋ
27. VI 2018 – 27. VI 2019.
Љубав је превелика, бол претешка, а туга за тобом вечна.
Сјај свећа и молитве наше нек те прате кад не могу да нам те
врате!

Тамо си ти где све је
тако високо и плаво
као то твоје око.
Недостајеш нам анђеле.

Заувек ожалошћени: мајка ОЛИВЕРА, сестра МАРИНА
и твоји ципелићи

Отац СЛАВКО,
мајка ДРАГАНА
и твоја ТИЋА

(42/278958)

(74/279042)

ДРАГИЊЕ ТМУШИЋ
Увек ћемо се сећати твог драгог лика и чувати га од заборава.
Њену вечну кућу посетићемо у недељу, 23. јуна 2019, у 11
сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Породица ТМУШИЋ
(121/И)

ДУШАН ТОШКОВИЋ
27. VI 2018 – 27. VI 2019.
Недостајеш.

23. јуна 2019, у 11 сати, одржаћемо четрдесетодневни помен на
Новом гробљу нашој вољеној

ДРАГАН МАТАРУГА
ЧИКА

21. VI 2009 – 21. VI 2019.

(41/278957)

Време пролази а туга за тобом никада.
Вољеном сину и унуку

Драга селе
Твоји најмилији: супруга и ћерка, мајка и брат
са породицом, таст и ташта, многобројна родбина и пријатељи
(40/278756)

ДУШАНУ
ТОШКОВИЋУ
27. VI 1996 – 27. VI 2018.
23. јуна, у 9 сати, на гробљу Котеж даваћемо годишњи помен.
Ожалошћени: отац РАТОМИР, деда МИХАЈЛО, баба СТОЈАНКА, ВИОЛЕТА
и „брат ИЛИЈА”
(67/279016)

ЉИЉАНА
АРИЗАНОВИЋ
Вољени никад не
умиру, без обзира
што нека срца не куцају више, ми који
смо остали вечно ћемо их волети и чувати као најдражу
успомену.
Сестра БРАНКА
са породицом
(118/279167)

23. јуна 2019. године навршава се четрдесет тужних дана откако нас је заувек напустила наша
најдража

ЉИЉАНКА АРИЗАНОВИЋ
ЉИЉА
Тога дана у 11 сати, посетићемо њену вечну кућу, положити цвеће и залити је сузама.
Њени најмилији: ћерка ДРАГАНА
и супруг ДРАГАН

Твоја тетка РАЈКА
и сестре САРА
и МАРТИНА

Заувек у нашим мислима и срцима.

РОКСАНДА МИШИЋ РОСА

(117/279167)

(97/279107)

Сећање на драге родитеље

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

БОГОЈЕВИЋ

ЗОРКА

СТЕВАН

1930–2011.

1927–2013.

Захвална деца: ћерке МИЛИЦА И СТАНА и син ЗОРАН

(26/27891)

(110/279143)

Много нам недостајеш.

МАЈА
са породицом

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

ДРАГИЊИ ТМУШИЋ
Већ је четрдесет дана, време пролази али туга и бол не.
Твоји: син ДРАГАН, снаја РАДИЦА, унук АЦА и унука
ДАЦА
(57/2789909

Пола године је прошло
како си нас напустила, а
велики бол и туга у нашим срцима не престају. Ти си била и остала
део нас и наших душа.
Нека те анђели чувају.
Твој син ЧЕДА, снаја
НАТАЛИЈА, ћерка
МИРОСЛАВА са
фамилијом и унука
СНЕЖАНА са фамилијом

Твоји најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка БОЈКА,
унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН и остала
родбина

(43/278987)

АЛЕКСАНДРА
БЛАЖЕСКА

(13/4819)

27. VI 2018 – 27. VI 2019.

ЉИЉА
АРИЗАНОВИЋ

Породица ТМУШИЋ

23. јуна 2019. је четрдесет дана нашој

ДУШАН
ТОШКОВИЋ
И после смрти живи
та храброст у теби,
јер си знао шта остављаш иза себе, остаћеш заувек у срцу.

Туга за тобом остаје заувек код твојих најмилијих.
(56/278990)

23. јуна 2019. године навршава се седам година
откад није с нама наша драга мама и бака

Драга тетка

ДРАГИЊИ ТМУШИЋ

БОЖИДАР БЈЕЛЕТИЋ
24. VI 2002 – 24. VI 2019.
Ни љубав ни сећања не бледе.
Твоји БЈЕЛЕТИЋИ
(62/279007)

Последњи поздрав мојој
сестри која је преминула 6. јуна 2019. године

АЛЕКСАНДРА
БЛАЖЕСКА
Баба,
вечно ћеш живети у нашим срцима.
Много нам недостајеш.
Твоји: СНЕЖА,
АНДРЕА, КАЈА
и ДЕЈАН
(109/279143)

ВЕРИЦА
АНТИН
1931–2019.
Сахрана је обављена 8.
јуна 2019, у Панчеву, на
Католичком гробљу.
Ожалошћена сестра
ВИДА са породицом
(98/279108)

СЕЋАЊЕ

ШАМУ
СИЛАК
18. XII 2018 – 18. VI 2019.
Недостајеш...
Мајка и сестра
(88/279082)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 22. јуна 2019, у 11
сати, на Старом православном гробљу давати једногодишњи помен нашем
драгом

19. јуна ове године навршило се десет година откада нас је заувек напустио наш
вољени супруг, отац, деда и свекар

МИРУ АДАМОВИЋУ

НЕНАД Ђ. КОНЧАР

ДРАГИЊА СТОИЛКОВСКИ
рођ. Кркобабић
23. XII 1931 – 24. VI 2010.

25. VI 2018 – 25. VI 2019.
Прошло је тужних девет година.
Чувамо те у срцима и мислима.

Време које је прошло није умањило празнину и тугу за тобом. Дани пролазе, али ниједан без сећања на тебе. Твоје постојање је било наша снага.

С пуно љубави и туге увек присутан у нашим животима и сећању на педесет седам
година нашег срећног брака.

Био си наш ослонац и сигурност. С љубављу и поштовањем доживотно ће те
носити у срцу твоји најмилији, који су те много волели, воле и волеће те.

С љубављу твоја породица

Твоја ВЕРА и синови ЂОРЂЕ
и АЛЕКСАНДАР с породицама

Супруга ЉИЉАНА, син МИЛАН и ћерка ЈЕЛЕНА с породицом
(21/278899)

(35/278920)

(9/278877)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
на мог брата

Навршава се година како нас је заувек напустила наша вољена

У суботу, 22. јуна 2019. обележавамо шестомесечни
помен нашој мајци и баки

МИРА АДАМОВИЋА

ГОРДАНИ СТОЈКОВ

Сестра БРАНКА са породицом
(8/278876)

МИЛЕВА СТАН ЛЕЛА
1939–2018.

Драга мајко, има шест
месеци откако ниси с
нама, много нам недостајеш

22. јуна 2019, у 10 сати, изаћи ћемо на њен гроб на Старом православном
гробљу.
Ожалошћена породица

С љубављу, поносом и поштовањем што смо те имале...
Чувамо успомену на тебе, твој лик, доброту и љубав
коју си нам даривала...
Знала си колико те волимо, али никад нећеш знати колико нам недостајеш.
Заувек твоји: ЈУЦА, МИРА, ДИЈАНА, ТАМАРА,
ИРЕНА, МИХАЈЛО, ДАМИР и ЂОРЂЕ

(27/278912)

21. јуна 2019. навршавају се три тужне
године откада није с
нама наш вољени син

СЕЋАЊЕ

(50/278975)

22. јуна 2019. године, у 10 сати, на Новом гробљу даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном супругу,
оцу и деди који нас је пребрзо напустио

МИРО
АДАМОВИЋ
Годину дана те нема са
нама али ћеш увек остати у нашим срцима и мислима. Недостајеш нам.
ЉИЉА и МАРИНКО
АДАМОВИЋ са децом

ЂОКА МАРКОВ

СТОЈАНКА
БРКИЋ ЦУКА
Твоји најмилији: син
МИРОСЛАВ, снаја ЈАДРАНКА, унук СТЕФАН
и унука ТАМАРА
(87/279080)

(36/278921)

2014–2019.

ВИДОСАВ
ЂОРЂЕВИЋ

СЕЋАЊЕ
Заувек је у срцу и сећању.
Твоје тетке ЗОРА и ВЕРА

29. XI 1975 – 21. VI 2016.

МАРИЈАН ШМИТ
Мићо!
Нисам те успела сачувати од смрти... али ћу те сачувати од заборава.
Знај да ожиљак на души боли ма колико времена прошло. Много ми недостајеш.
Ожалошћени: супруга са децом и унуцима
(51/278977)

(33/278918)

Неутешни:
мама ВИДОСАВА,
тата ТОМИСЛАВ
и сестра ИВАНА
са породицом

Сећање на тебе испуњено је тугом и болом драги наш

26. јуна навршава се четрдесеет дана откако нас је напустила наша драга

И после дуго, дуго година туга за тобом

ЈОВАНКА ФИЛИПОВИЋ
баба ЈОКА
1950–2013.

(58/278992)

Сећање на нашег драгог оца, супруга и деду

Хвала ти на подршци и љубави јачој од заборава.

ГОРАНЕ
1996–2019.

МИЛОША
СМИЉАНИЋА
2009–2019.
И после десет година, још више нам недостајеш.
Нека је мир у твојој
души, која је знала
да разуме, несебично
пружа и воли.
Твоји најмилији
(45/278964)

ГОРАН КОЈИЋ

Твоји: супруг ЗОРАН и ћерка СЛАЂАНА
са породицом

СЛОБОДАНКА КОЈИЋ
Почивај у миру.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(60/279000)

(75/279048)

1996–2019.

Живећеш увек у срцима твојих најмилијих.

Док живимо туговаћемо за тобом.
Деда СТЕВА и баба
СТОЈАНКА

(10/4819)

(11/4819)

22. јуна 2019. навршава
се седам година од смрти драгог

СЕЋАЊЕ

ДРАГОВИЋ

Сећање и захвалност поштованим родитељима

МАРКОВИЋ

СТЕВАН
ЖЕБЕЉАН
22. VI 2011 – 22. VI 2019.

МИОДРАГ

КОСАНА

1938–2011.

1933–2016.

Увек сте у срцима и мислима ваших синова МИЛАНА
и МИЛОЈА и њихових породица
(25/278908)

Недостаје нам твој осмех,
твој глас, твоје очи...
И даље не верујемо да
си нас заувек напустио и
очекујемо да се појавиш
насмејан са шалом.
Супруга БРАНКА
и ћерка БЕБА
(95/279104)

ЧЕДА РЕГОЈЕ
РАДЕНКА СВЕТОЗАР ДРАГАН
22. VI 2007.

6. I 2011.

1936–2012.

БРАНКА и БЕБА

Вечно ћеш живети у нашем сећању и нашим
срцима.
С љубављу и поштовањем
чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

(96/279105)

(59/278996)

2. II 2012.

Никада вас нећемо заборавити.
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У среду, 26. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо четрдесетодневни помен
нашој вољеној ћерки

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Зорице, како даље без твоје љубави, искрене доброте, осмеха. Анђеле наш, све сећа
на тебе. Боли много, боли празнина која док живимо неће нестати.

Вољена ћерко наша, хвала ти за сваки твој загрљај, пажњу, наду и помоћ коју си нам
пружала.

Твоји родитељи МИЛОШ и МАРА

(3/ф)
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ИВАН
ПУРКОВИЋ
Прошла је година а
тебе нема.
Остала је само туга и
бол.
Љубав према теби је
неизмерна и тако ће
заувек и остати.
Недостајеш.

24. VI 2016 – 24. VI 2019.

Супруга АНА,
син НИКОЛА,
ћерка ГОРДАНА,
снајка НАТАША
и унука НИНА

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

(1/

ЗОРИЦЕ

24. јуна даваћемо
шестомесечни помен
нашем супругу, оцу и
деди

Па што се дешава у овом времену и животу,
узима нам најплеменитије, најлепше, најбоље, најправедније.

дође и ова година трећа, у нашим срцима туга је све већа.
Недостајеш много и све више недостајеш.

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: ТИЈАНА, ЗВОНКО и мама
(23/278903)

Стриц СИМО, стрина ГОРДАНА и брат АЛЕКСАНДАР

ЕМБЕЛИ
ЂЕРЂ

У недељу, 23. јуна се навршава петнаест година
како нису са нама наши драги

1949–2018.
Време пролази а бол
је све јача, пуно нам
недостајеш.
Твоја супруга ГИЗЕЛА,
ћерка ХАЈНИКА
са породицом и син
ЂЕРЂ с породицом

(46/278969)

Вољеној нашој секи

Нашој вољеној

(12/4819)

ТОМА и ЉИЉАНА
БАРБУ
Ожалошћени синови БЕРНАРД и РОБЕРТ
(99/279119)

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Прошло је четрдесет дана откако се не
могу наћи речи да опишу тугу у нама,
нити речи за нешто најлепше чиме смо
били почаствовани зовући те нашом сестром-секачом и с нестрпљењем чекали
твој долазак код нас у Гучу.

Сећање на наше драге родитеље

Тешко је описати нашу тугу и бол. Заувек
ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Нека те анђели чувају.

Твоја браћа: МИЛАН, ВОЈИСЛАВ,
МАРКО и МИЛАДИН с породицом

Брат АЛЕКСАНДАР са татом и мамом

(4/ф)

(7/ф)

Вољена наша

Нашој вољеној

ЖИВКО
ДАВИДОВСКИ

ЛАЗАРОВ

1967–2016.
Прошле су три дуге
године откада ниси са
нама.
Дивна сећања на тебе
живе, заувек ћеш бити у нашим срцима.
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Сестре ЗОРИЦА
и СЛАВИЦА
са породицама
(39/278949)

ДОМНИКА

ЛАЗАР

4. IV 2008 – 4. IV 2019.

22. VI 2012 – 22. VI 2019.

Увек ћемо вас носити у срцима и чувати од заборава.
Кћерке КОРНЕЛИЈА и СНЕЖАНА
са породицама
(37/278928)

Тужно сећање на наше најмилије

ПАВЛОВИЋ

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

ЗОРИЦЕ ТРАВИЦЕ
Тешко је схватити да дани без тебе пролазе, а бол и туга остаје. Недостајеш нам
много, почивај у миру анђеле наш.

Пролазе дани а туга и бол су све већи у
нама за твојом добротом, осмехом и младошћу која нас је рано напустила.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима. Нека те анђели чувају.

Неутешна тета ЗОРА, браћа
МИЛАН и ВОЈО и теча САВО

Твоја неутешна тета СТАНОЈКА,
течо РАДЕ, брат МАРКО и МИЛАДИН
са породицом

(5/ф)

(6/ф)

ТЕОФИЛ
АНТОНИАДИС
1987–2019.

ЂУРА

НАДА

МИЛАН

22. VI 2017.

21. III 2019.

8. XII 2017.

МИРА, МИЛИЦА и МИЛАН ПЕТРОВИЋ
(70/279034)

Није туга мања, већ је
туге више што је било
лепо ништа не избрише.
МАРИНЕЛА, ЕЛЕНИ,
ДОНАТЕЛА
и АФРОДИТА
(19/278896)
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МАЊЕ ПОЗНАТИ ДЕТАЉИ ИЗ ЖИВОТА ЛЕГЕНДАРНОГ ПАНЧЕВЦА

ЛУД КАО ВАЈФЕРТ
Ђорђе Вајферт син је панчевачког Швабе који се посрбио,
али који никада није научио
да говори српски без страног
акцента. Његова породица је
од памтивека имала пивару у
Панчеву, а његов отац се и пре
1848. пријатељски опходио са
Србима у Панчеву, па ни после Буне није увек ишао уз
владу на изборима. Он је гледао своја посла и није се интересовао за политику Беча и
Пеште.
Његов син Ђорђе се одмалена
познавао са српском панчевачком децом. Он је зарана
видео да су Срби исто тако
људи као и Немци или Мађари. Рођен 15. јула 1850. у Панчеву, ту је свршио граничарску основну школу и реалку,
затим је учио трговачку школу у Пешти, па Господарскопиварску академију у Баварској. Његов отац Игњат је у то
време већ држао у Београду
као закупац пивницу под именом „Кнежева пивара” и основао своју пивару на подручју
Топчидерског брда, па га је
послао у Србију. То је било
1872. године; „граничарске”
власти су Ђорђу правиле неке
тешкоће, али се он из тих тешкоћа искобељао и прешао у
Београд. Ту му је сад била прва брига да створи гориво за
своју фабрику. У Србији онда
није још било отворених рудника угља.

Ни хајдуци у
пожаревачком округу
нису га дирали кад га
сретну на терену како
пијуком кљуца по
стенама или вуче
пуне торбе каменица,
да би их у Београду
хемијски испитивао.
Вајферт се одмах бацио на
на рударско-истраживачки рад
и наишао на угаљ у Костолцу,
па тако добио жељу да се бави
рударством. Све своје приходе од пиваре трошио је на рударска истраживања. Рудници су му постaли слабост. Јурио је по Србији са инжењерима, испитивао места средњовековних српских рудника
и места где су копали још Римљани и сав се претворио у
ми не ра ло га, па је три де сет
го ди на ис пи ти вао ста ре
рударске терене, бацао паре
и доживља вао стра хо ви та

разочарења. Као Шлиман, који је тражио тројанско благо
(и нашао га), и Вајферт је био
оп сед нут сво јом ру дар ском
страшћу до те мере да је полагао чак и на сујеверне легенде и веровао у снове, а дао
се вући за нос и од разних варалица. И да није у пивари
имао старог и верног књиговођу и благајника Арера, који
је водио послове док му је газда лутао по планинама, пивара би му десет пута отишла
на добош, а он би пропао као
сви занесењаци који се манијачки бацају увек у нове и веће ризике и авантуре, тражећи рудно благо више инстинктом него неким рударско-геолошким искуством.

Вагон пива за српску војску
Отуда је име Вајферт неких
двадесетак година пре 1900.
било синоним за фантасту. Говорило се: „Луд као Вајферт”.
Људи су жалили тога, иначе,
паметног човека, који јe трошио сваки грош на рударске
експедиције и опите. Његов је
кредит у београдској чаршији
често био због тога раван нули.
Вајферт је био човек који је
умео лепо да се одева и да се
др жи го спод ски. Кад му је
ишло сасвим рђаво, он је знао
да ипак накриви шешир и задене цвет у ревер, па да се
прави као да није претрпео
нови новчани слом. Страстан
и добар јахач, он је учествовао у ратовима 1876, 1877-8.
и 1885. као ко ња ник. За
време бал кан ских ра то ва
1912-13. и Првог светског рата

тражио је да му се одреди војна дужност, и примио је. Жалио је што 1912. није учествовао у бици на Куманову, али
кад је наша коњица ушла у
Скопље, он јој је послао на
дар вагон пива. Уопште, он је
био увек галантан. Када је требало да се „покаже”, он је био
стању да се задужи, па да прилаже и даје каваљерски. Немајући деце, он уопште није
био чуваран. Чак је, из празноверја, сматрао да треба давати да би се опет стекло. Само једно није давао: старе римске и друге античке новце, до
којих је долазио често и с великом муком.
Костолац је био откривен
1873, а од 1882. Вајферт је (с
Клерићем) копао живу на Авали (коју су експлоатисали још,
ваљда, Феничани). После пет
година се видело да се вађење
авалске живе не исплати, али
је ту Вајферт већ сахранио грдне паре. Њега то није опаметило. Бацао се на отварање других, даљих „мајдана” и арчио
очевину тако да су га људи грдили. Пријатељи су говорили
да му треба, као расипнику, поставити стараоце.

На ивици стечаја
Он се гушио у меницама и често био пред стечајем, тако да
му се отац хватао за главу, а
књиговођа Арер претио оставком, пошто Вајферт није био
само истраживач, него је, отварајући руднике, подизао и рударске колоније на пустим местима и постављао железничке пруге, ангажовао стотине и

хи ља де љу ди и увек „кра хирао”. По не кад је тре ба ло
само десетак хиљада динара
да се посао настави, а нико
му није дао ни пет пара на зајам, те је морао да диже руке
од свега и да бежи од поверилаца!
Краљ Милан и краљ Александар посетили су заједно један његов рудник и одржали
му по лепу здравицу, али здравице нису могле да помогну.
У једном часу страшног „шворцераја” Вајферт је дошао у Трговачку банку са соло меницом од 50.000 динара у злату.
Сви су мислили да је полудео,
али је директор те банке Милош Туцаковић – који је за
вре ме вла де др Вла да на
Ђорђевићa и држави зајмио
милионе за чиновничке плате
– узео ту меницу, обрнуо је,
окренуо, потписао и наредио
да се Вајферту исплати цела
сума. Тако је Туцаковић помогао једног очајника коме
нико више у Београду није хтео
да да на зајам ни 500 динара,
а тим парама је, кажу, отворен рудник Бор, чије ће се акције после деценијама котирати на свим светским берзама, напоредо са акцијама „Ројал Дача” и другим, ретко чврстим папирима!

Велики добротвор
Преко Бора, Вајферт је ускоро био спасен сиротиње, управо постао богат човек и европска личност, познат у међународном финансијском свету.
А ваља додати да је он био и
по пу ла ран, та ко да га ни

некадашњи хајдуци у пожаревач ком окру гу ни су ди ра ли
кад га сретну на терену како
пијуком кљуца по стенама или
вуче пуне торбе каменица, да
би их у Бе о гра ду хе миј ски
испитивао.
Иако изразит капиталист и
човек који је, кад се „опарио”,
постао гувернер (и један од
главних акционара) Народне
банке, он није био ћифта: поди зао је шко ле, ам бу лан те,
станове за раднике итд., јер
је схватио дух времена у коме живи и био послован човек на један широк и савремен начин. А што је нарочито занимљиво, он је увек желео да важи као Србин и српски патриота, те је често на
оштар и нервозан начин реаговао кад би му неко споменуо његово немачко порекло.
„Моји су се”, говорио је он,
„спустили из Горње Аустрије
у српске крајеве још 1450. Ја
сам живео и ратовао као Србин, а желим и да умрем као
такав.”
За велико чудо, Вајферт није био ни либерал, ни радикал,
ни напредњак, и никад се није
мешао у политику. Он је остао

„Земао сам ги на меницу”,
рекао је рођак, па је, да се нашали, додао: „То можеш и ти
да учиниш. Купи си бланкет
за меницу, напиши суму колику ’оћеш, иди си и подигни
паре и – готово”. Простодушни
човек је тако и учинио, па дошао у неку банку. Тамо су одмах схватили да је у питању
нека шала, па су му рекли:
„Ове паре можеш да добијеш само ако ти меницу потпише Вајферт.”
На то је Македонац запитао:
„Где је тај Вајферт?”, а њему је
речено: „Овде иза ћошка, у Народној банци”.
Македонац је дошао у Народну банку и потражио Вајферта. Мислећи да је то човек
који има неке пословне везе с
Вајфертовом пиваром, пријавник га је увео код гувернера
Народне банке. Македонац га
је питао:
„Ти ли си тај Фајферт што
потписуваш менице?”
Вајферт је био збуњен, али
је видео да је човек „насађен”.
Запитао га је:
„За шта ће ти те паре?”
„Хо ћу да отво рим ашчи ницу.”

ПИ ВА РА У ПАН ЧЕ ВУ
Пореклом из северне Аустрије, Вајфертови су се током прве половине 18. века доселили у Банат, првобитно у Вршац,
да би крајем 19. века један од њихових потомака, Георг Вајферт, решио да се из Вршца, као врстан кожарски занатлија, пресели у Панчево – град који је тада, као погранично
место које се јако брзо развијало, нудио много више могућности. Он овде откупљује најстарију пивару на Балкану, подигнуту давне 1722. године, те свог најстаријег сина Игњата
шаље у Баварску да учи пиварски занат.
По повратку у Панчево отац Ђорђа Вајферта, Игњат, потпуно је модернизовао начин производње пива и сам његов
квалитет, те је панчевачко „Вајфертово пиво” врло брзо постало препознатљив бренд широм банатске регије, а и шире. Кажу да су неки контингенти стизали чак до Шлезије, а
узводно Савом и до Хрватске и Словеније. Сама пивара је
половином 19. века била тако модернизована, с најсавременијом парном технологијом, да је само још једна пивара
у јужном Тиролу могла да јој конкурише по квалитету израде пива у тадашњој Аустроугарској монархији.
Ђорђе, ког су у Србији из милоште звали Ђура, био је
најстарије дете Игњата и Ане. Имао је два брата – Хуга и
Стефана, и три сестре – Магдалену, Ану и Паулу. Основну
школу завршио је у Немачкој, гимназију у Панчеву, Трговачку академију у Будимпешти, а високу пиварску школу
Вајенштефан у Баварској. Успут је, још као младић, научио
да буде и добар коњаник, мачевалац и стрелац. Једном
речју, био је изузетно широких интересовања и врло способан човек, како у физичком, тако и у интелектуалном
смислу.
Већ седамдесетих година 19. века Вајфертови оснивају
Београдску пивару, коју у својој 22. години преузима Ђорђе, а његов млађи брат Хуго остаје да се стара о панчевачкој пивари, док паралелно настављају ширење свог
индустријског имања на остале делове Србије.
само послован човек, коме је
ипак на ср цу ле жа ла сва ка
национална ствар. Он је то показао и септембра 1923, кад је
Универзитету у Београду поклонио своју огромну нумизматичку збирку од 14.000 комада разног античког новца и
та ко по стао ње гов нај ве ћи
добротвор после краљице Наталије, која му је поклонила
Благојев камен (рудник злата
у источној Србији, активан до
1961. године – прим. „Панчевца”). Музеју града Београда поклонио је своју такође чувену
збирку скица и слика старог
Београда.

Сакаш Фајферт – ето ти
го Фајферт
У вези са Вајфертом често се
понавља узречица: „Сакаш Фајферт – ето ти го Фајферт”. Неки простодушни Македонац дошао је око 1905. у Београд и ту
затекао извесног свог, дотле сиромашног, рођака као власника јед не ве ли ке ка фа не и
ресторана.
„Где си нашао паре за оволику радњу?”, питао га је он.

„Е, а хоћеш ли да вратиш зајам?”, питао је Вајферт и погледао у човека и у меницу од
500 динара. „Како па да нећу
да врнем туђе паре чим се спомогнем да раним децата, јер
сам ја човек домаћин, нисам ја
ни нераникућа, ни пустаија.”
Вајферт је онда натакао свој
златни цвикер, потписао меницу и дао је Македонцу, а овај
му довикнуо: „Хајд, со здравље!”, излетео на улицу, вратио се у банку у којој су мислили да су га насамарили, треснуо меницом на шалтеру и
рекао: „Сакасте Фајферт, ето
ви го и Фајферт!”, после чега
је добио паре.
Данас се та пословица употребљава у Београду онда кад
неко на нека велика закерања
одговори начином који противника ућутка (и надмудри).
А то је уједно и спомен на
човека који је некад у Београду представљао врхунску личност некадашње привреде и
новчарства.
(Милан Јовановић
Стојимировић:
„Силуете старог Београда”)
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ОДРЖАНА ПЕТА МАНИФЕСТАЦИЈА У ЧАСТ ЂОРЂА ВАЈФЕРТА

КВАЛИТЕТНО ПИВО ЈЕДНАКО ЈЕ РАСПОЛОЖЕНИ ЉУДИ
горко светло лагер пиво, као и
тамни „портер”.

Протеклог викенда на Тргу Ђорђа Вајферта одвијала се истинска фешта за љубитеље најпопуларнијег пенушавог горкастог пића.
Реч је о петој манифестацији
посвећеној лику и делу вероватно најуспешнијег Панчевца
у историји, који је у животу био
много тога – привредник, гувернер, па и произвођач пива.
Током три дана на тргу који
носи његово име окупљала се
маса расположених људи, а мали занатски пивари потрудили
су се да им припреме широк
избор текућине на бази јечма
и хмеља; месари су напекли на
килограме пикантних кобасица и других мезетлука, а организатори су обезбедили забаву
засновану пре свега на наступима старих звезда.
Некоме је такав (музички)
избор био потаман, некоме можда баш и није, али то је увек
ствар укуса. А о њима нема
расправе...
Пете „Дане Вајферта”, као и
све претходне, протеклог викенда приредила је Туристичка организација Панчева, и то
по већ опробаном рецепту: током три дана у Улици Николе
Тесле преко двадесет занатских
пивара нудило је своје квалитетне производе справљене од
јечма (или пшенице), хмеља,
квасца и воде, а било их је за
све укусе – од светлих лагера,
преко тамних стаута, до разних
варијација ароматичних ејлова. Уз пиво су, наравно, одлично ишле кобасице, као и друга
јела с роштиља, па гулаш, гирице, помфрит, а сви ти специјалитети продавали су се у
Улици Николе Ђурковића.

Снагатори кидали стене

5”, привукао пажњу љубитеља
старијег рока.
Други дан отворен је промоцијом старих заната на Тргу
слободе и изложбом олдтајмера, а нешто касније на главној
бини појавила се звезда вечери – Ален Исламовић. И када
је чувени певач, са екипом прекаљених музичара, изашао на
бину, плато испред старе Вајфертове пиваре био је крцат.
Љубитеље југословенског ро-

НЕ ИДЕ БЕЗ ДОБРЕ КО БА ЈЕ
Сви они који су својски испрали црева могли су, на другом
крају Трга, да ту несагледиву рупу попуне специјалитетима
с роштиља, гирицама, помфритом и, нарочито, за ову прилику, неизбежним кобасицама.
Тако је, рецимо, фирма „Златни Банат”, поред осталог, понудила и награђену кобасицу служену на Белом двору, а велика гужва виђена је испред штанда реномиране месаре
„Пап”, која је за оне гладније гурмане приредила и говеђи и
овчији гулаш. Према речима власника Петера Папа, одлично
су ишле и кобасице, пре свега „скореновачка љута” и лагана
„софијска”.

планине”, или његовог ранијег
бенда, „Дивљих јагода”: „Мотори” и „Кап по кап”, а праву
ерупцију одушевљења изазвао
је „Ђурђевдан”.
По окончању трочасовне свирке уследио је наступ драгачевских трубача, а негде пред
зору вече је завршено великом
салса журком.
Последњег дана, у недељу,
16. јуна, најпре је у Народном
музеју о лику и делу Ђорђа Вајферта, као и увек, надахнуто
говорио можда и најбољи познавалац историје нашег града
– етнолог Никола Влајић.
Завршни чин овогодишње
манифестације, као и лане, био
је намењен љубитељима староградске музике.
А ко је бољи репрезентант
војвођанског тамбурашког мелоса него легендарни кантаутор Звонко Богдан. Он је конципирао вече тако што је музички прокрстарио Панонијом,
интерпретирајући незаборавне
песме, писме и пјесме. Праћен
вансеријским оркестром, почео је лагано уз „На те мислим”, подсетио на Шантићеву „Емину”, вратио се свом „том
Сомбору”, а потом је све присутне разгалио препознатљивим евергрином.
Иако се већим делом концерта небо злослутно мргодило, док је ситна киша прскала
Вајфертов трг, љуто невреме
уследило је тек после поноћи,
након завршетка наступа јединственог Буњевца.
Тај оштар пљусак је и означио крај овогодишњих панчевачких дана пива...

Може и без мамурлука
Пиће и храну неизоставно је
пратило расположење емитовано с бине, на којој су се смењивали локални извођачи с
провереним ведетама.

кенрола намах су подигли хитови једне од Исламовићевих
група, „Бијелог дугмета”: „Ружи ца си би ла”, „Хај де мо у

Упркос свему наведеном, и овог
пута су догађања на бини ипак
засенили занатски пивари. Сасвим оправдано, рекло би се,

РА ЗНО ВР СНИ УКУ СИ
Што се публике тиче, ту су укуси, као и у било којој другој
ситуацији, апсолутно различити.
Тако се, рецимо, Иван сладио „ипом”, Жељко је био привржен класичном лагеру, Обрену се допао помало ароматизовани „спринг”, Саша је био за ејл, Рале је пио „сварог”,
док се Љуба није пронашао ни у једном, па је из оближњег
маркета прошверцовао мексички „сол”.
Када је уживање у пенушавом напитку у питању, кураж
су показале и неке даме, попут Мине и Леле, које су без проблема излазиле на крај с високоалкохолним „редом”.
будући да све више људи схвата
да су производи ових вредних и
храбрих младих предузетника
веома доброг квалитета. И свако ко их је пробао могао је на
непцима и у грлу јасно да осети
све оно што пиво чини пивом –
хмељ, јечам или пшеницу. Било је и оних с воћним и егзотичним аромама, у различитим
бојама, али према мишљењу
многих фанова пенушавог пића, сутрадан није било главобоље или мучнине у стомаку.
Сами излагачи нису крили задовољство нивоом манифестације, као ни односом организатора према њима, пре свега због
тога што је закуп био изражен у
процентима од продатог, што је
контролисано уз помоћ не баш
популарних бонова.
Међу двадесетак малих произвођача нашло се и неколико
Панчеваца. Један од њих је Милорад Субашић из новосељанског „Балтазара”, који истиче
да је манифестација и ове године успела, као и да је било
много људи којима су се највише допали: „мамбо сешн” и
„џејмс браун”.
Ивана из такође локалне пиваре „George W” каже да су
изне ли све тли „гу вер нер” и
црни „рудар”, као и да су сви
задовољни.

Давид, Ален, Звонко и,
наравно, Богдан

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.

Цица тигрица
Маца стара око годину дана, послушна и невероватно опуштена,
тражи нови дом. Иако је одрасла
напољу, веома је мирна у стану,
обожава људе и много се мази.
Цица је досад верно чувала своје мачиће, који су у међувремену
удомљени, и сада је време да је
преузме неки срећник, јер ће се,
кад је упозна, сасвим сигурно заљубити у њу. Она ће ускоро бити стерилисана и тренутно се
налази у Панчеву, али је могућ договор око превоза.
Друге информације могу се добити на телефон 064/364-97-31.

Омољчанке

Фестивал је отворен у петак,
14. јуна, наступом фолклорних
ансамбала локалних друштава, закључно с дечјим хором
„Вокал кидс”. Након тога је
уследило свечано отварање, да
би трио „Соул” направио увод
у свирку хедлајнера те вечери
– Ђорђа Давида. Он је, пре свега песмама групе „Генерација

Ове три малене женке пронађене су недавно на улици у Омољици, где их је
неко намерно оставио или
су непажњом власника остале саме, препуштене на милост и немилост улице и летње жеге.
Куце изгледом веома подсећају на јазавичаре; старе су око
два месеца и прилично мирне за свој узраст.
Налазе се у градском прихватилишту и сада траже пажљивог и одговорног власника.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Њен суграђанин Срђан Станковић, власник „Два торња”,
наводи да је прошао сам све
пивске фестивале и да су „Дани Вајферта” најбољи што се
тиче и атмосфере и публике.
Ове године му је најбоље ишло
класично питко и не превише

За разлику од ранијих година,
овог пута су Панчевци и њихови гости на „Данима Вајферта” могли да уживају у правој
атракцији. Наиме, последњег
дана, у организацији Фитнесклу ба „Флекс” и уз помоћ
фирме „Рено Сава”, одржано
је такмичење за најјачег човека у Србији, популарни „Стронгмен”. Тако је на првом Отвореном првенству Панчева под
називом „Вајферт куп” наступило дванаест колоса као од
планине одваљених. Ови снагатори огледали су се у више
необичних дисциплина, као
што су вучење камиона од око
осам тона, окретање гуме од
400 килограма или ношење кофера од по 110 килограма. Грашке зноја сливале су се с њихових чела док су подизали аутомобил марке „рено”, а било
је и болних уздисаја, рецимо,
приликом брзог ношења балвана од сто десет килограма.
Након више сати заслужено
је тријумфовао Владимир Булатовић (26) из Кикинде, који
је и иначе важио за највећег фаворита. Он је и на државном
првенству убедљиво победио, а
док је живео у Новом Саду, тренирао је и са Ервином Катоном,
живом легендом светског
„Стронгмена”, па није немогуће да крене његовим стопама.
Треба истаћи и наступ четрдесетпетогодишњег ветерана
Александра Макере, човека који је доживео тешке срчане и
мождане ударе. И преживео је,
како каже, бавећи се спортом.
Не само то већ је и вратио све
функције и моторику. Након
таквог искуства свима препоручује што више здравих активности и што мање масне
хране и алкохола, а пре свега
политике и телевизије.
Овај савет сигурно ће многима добро доћи након уживанције на тек окончаним „Данима Вајферта”...

Грашке зноја, уздаси и камион је „савладан”

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

ПЕХАРИ ОТИШЛИ У СУБОТИЦУ
И БАЧКУ ПАЛАНКУ

Недељу дана
добрих мечева на
СЦ-у „Младост”
Динамо одличан
организатор
СА ЕВРОПСКИХ ПЛИВАЧКИХ НАДМЕТАЊА

АЊА СЕ СПРЕМА ЗА РИМ
На престижном међународном митингу из серије „Маре
нострум”, у оквиру којег најбоље пливачице и пливаче на
Старом континенту дочекују
три европска града – француски Монако и Кане ан Русијон, те шпанска Барселона,
наступила је и такмичарка
ПК-а Динамо Ања Цревар, у
пратњи свог тренера Марка
Спасова.
У конкуренцији такмичара из 36 земаља из целог света, међу којима су олимпијски, светски и европски освајачи медаља, Ања се надметала у Кане ан Русијону и
Барселони, на такмичењима
одржаним од 11. до 16. јуна.
Треба рећи да су она и њен

тренер на те престижне митинге отпутовали директно из
Ријеке, где су обавили припреме.
На такмичењу у Кане ан
Русијону Ања је успела да се
пласира у финале трке на 400
метара мешовитим стилом и
у укупном пласману заузела
шесто место.
Већ у Барселони наша суграђанка је поправила пласман у ис тој ди сци пли ни,
освојивши друго место, иза
олимпијске победнице – Мађарице Катинке Хосу.
Ањи Цревар по повратку из
Барселоне предстоји још једно контролно такмичење пре
Светског првенства, које ће
бити одржано у Риму.

Од 8. до 14. јуна у нашем граду
је одржано Летње првенство
Србије, турнир А-категорије, за
тенисерке и тенисере до осамнаест година. Организатор такмичења које се налази у календару Тениског савеза Србије
био је ТК Динамо, а као по
оби ча ју, све је про те кло у
најбољем реду. Првенство се

одвијало на шест терена СЦ-а
„Младост”. Директор турнира
био је Младен Вуковић, врховни судија Немања Радић, а помоћни судија Марко Ристић.
Ово престижно надметање
привукло је у наш град велики број заљубљеника у бели
спорт из целе земље, а сви који су присуствовали мечевима сложили су се у једном –
квалитет тениса био је на завидном нивоу.
У конкуренцији јуниорки у
финалном мечу састале су се
две Анђеле: Јоцовић и Лопичић. Титулу шампиона Србије
понела је Анђела Јоцовић из
Бач ке Па лан ке, ко ја је до
победничког пехара стигла с
резултатом 6:0 и 6:2. Њен успех
још више добија на значају ако
се зна да је до титуле стигла
без изгубљеног сета. Јоцовићева је у полуфиналу била боља
од још једне имењакиње, Анђеле Скробоње, с резултатом
6:2, 6:0, док је Лопичићева савладала Сенку Делетић са 6:2,
6:7, 6:3.
Узбудљиво је било и надметање јуниора. Момци су давали све од себе, прштала је шљака на све стране, а после великих и исцрпљујућих борби радовали су се навијачи са севера Бачке.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ЏУДУ

АНЂЕЛА ПРВАКИЊА СРБИЈЕ

Победнички пехар освојио
је Кристијан Јухас, члан суботичког Спартака, који је у финалу савладао Хамада Међедовића са 6:4, 6:1. На путу до
титуле Кристијан је у полуфиналу тријумфовао над Стефаном Спасојевићем са 6:4, 4:6,
6:1, док је Хамад био бољи од
Филипа Стипића, савладавши
га са 6:4, 6:3.
ТК Динамо се још једном показао као одличан организатор
великих такмичења, а сви у клубу увелико се припремају за
традиционални ИТФ турнир који у наш град доводи тенисерке
и тенисере из целог света.

ОДБОЈКАШКИ ВИКЕНД У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ

ДРУЖЕЊЕ, ФЕР-ПЛЕЈ И ОСМЕСИ

Првенство Србије у џуду за
јуниоре одржано је у суботу,
15. јуна, у нашем главном
граду. Надметало се преко
140 најбољих бораца, а у тако јакој конкуренцији Динамо је имао два такмичара.
Велики успех остварила је
Анђела Ранђеловић, која је
освојила титулу шампиона
Србије у категорији до 70 кг.
На првом од четири турнира Евролиге у румунском

граду Араду, за такмичаре
до шеснаест година, Динамо се представио са седам
бораца.
Златне медаље су освојили Лазар Стојановић и Огњен Ђуришић, сребром се
оки тио Ма те ја Зу бо вић, а
бронзе су зарадили Филип
Мак си мо вић и Фи лип
Француз.
Друго коло Евролиге биће
одржано у Суботици.

Лепо спортско дружење приређено је прошлог викенда у
Банатском Новом Селу. Одбојкашки клуб БНС организовао је међународни турнир на
коме су учествовали и ОК Бега из Темишвара, Радник из
Бијељине и панчевачка Одбојка 013.
На турниру који је одржан у
оквиру сеоске славе у Банатском Новом Селу пионирке
ОК-а Одбојка 013 потврдиле
су свој квалитет, савладале у
финалном мечу одличну екипу из Темишвара и освојиле
највреднији трофеј. Треће место је заузела екипа Радника
из Бијељине, а четврти је био
домаћи тим – ОК БНС.
Да је овај турнир био од велике важности, доказује и чињеница да је интересовање за

његову организацију показао и
Одбојкашки савез Војводине,
као и наш прослављени и најтрофејнији тренер Милорад Кијац. Он је по завршетку такмичења одржао показни тренинг
с пионирском екипом ОК-а

Одбојка 013. Поред позитивних утисака које је понео, како
с турнира, тако и с показног
тренинга, легендарни тренер је
поздравио сарадњу између клубова БНС и Одбојка 013, а подржао је и пројекат Фер-плеј

лиге, коју организује клуб Одбојка 013.
Као и на претходним турнирима, изузетан домаћин био је
Божидар Проле, који је угостио
све екипе и побринуо се за беспрекорну организацију.

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ПАКЛЕНА ВРУЋИНА НИЈЕ ПРЕПРЕКА
Атлетичари Динама имали су
много успеха у финалу Купа
Србије за јуниоре, одржаном
прошлог викенда у Крушевцу.
Марија Мркела се надметала
у трци на 400 метара и освојила
сребрну медаљу, остваривши резултат од 57,68 секунди. Нажалост, другог дана такмичења ни-

ПОСЛЕ ОСАМ ДЕЦЕНИЈА

„СОКОЛСКИ СЛЕТ” У НОВОМ САДУ
После осам деценија ове године је 8. јуна на Тргу слободе
у Новом Саду одржан „Соколски слет”. Претходни је приређен на истом месту давне 1939.
године, у част откривања споменика тадашњем градоначелнику Светозару Милетићу.
На овогодишњем слету у организацији Соколског друштва
Војводине учествовало је преко 700 вежбача (деца од седам
година и знатно старији) из
тридесет соколских друштава
и других удружења и клубова.

Слет је почео дефилеом
свих учесника, а потом је уследио приказ соколских вежби.
Прво су наступили домаћини с групном вежбом од 300
учесника, а потом су се представила и остала друштва с
мањим или већим групама.
Наш град су представљале
гимнастичарке Соколског друштва Панчево групном вежбом (осамнаест учесница),
а као кореограф их је предводила професорка Славица
Марјановић.

је наступила на дистанци од 800
м, због мучнине. Анастасија Мркела је учествовала у тркама на
200 и 400 метара. На 200 м је
поставила нови лични рекорд,
који сада износи 26,51 секунду,
док је трку на 400 м завршила у
времену 1:02,05. Страхиња Стевшић је учествовао у трци на 800
метара.
Алекса Живанов се
надметао у бацачким
дисциплинама. У бацању диска заузео је
шесто место, с хицем
од 34,32 метра, а у
бацању копља окитио
се бронзаном медаљом, јер је тај атлетски реквизит бацио
47,56 метара.
Треба напоменути
да је такмичење одржано по веома топлом
и спарном времену и
да би резултати панчевачких атлетичара
били бољи да су услови за трча ње били
пријатнији.
Наредно такмичење на коме ће атле-

тичари Динама
учествовати јесте Пр вен ство
Србије за млађе
јуниоре у Сремској Митровици.
Прошлог викенда је одржано и Отворено
првенство Београда у атлетици за такмичаре до четрнаест
година. АК Тамиш из на шег
града се на том
првенству представио с три своја члана.
Сања Марић се надметала
на 300 метара, поставила лични рекорд, који сада износи
43,46 секунди, и освојила још
једну златну медаљу. То је тренутно и најбољи резултат у Србији у категорији атлетичарки
до четрнаест година у 2019. години, а Сања је и власница најбољих резултата у земљи и на
600 и 800 метара. Стефан Марић се такмичио са две године
старијим ривалима у трци на

800 метара, али успео је да
освоји бронзану медаљу, и то с
но вим лич ним ре кор дом –
2:31,34. Теодора Дубоњац је
учествовала у трци на 300 метара и заузела пето место у својој групи.
Иду ћег ви кен да чла но ви
АК-а Тамиш учествоваће на
Првенству Србије за атлетичаре до осамнаест година, као и
на покрајинском шампионату
за децу до четрнаест година.
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР ПРЕДСТАВИО ШЕФА СТРУЧНОГ ШТАБА ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ

МАСТЕРС У ПЛИВАЊУ

ДУШАН ЈЕВРИЋ НОВИ „МАШИНОВОЂА”

ДВЕ ТАКМИЧАРКЕ –
ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ

Појачања и у
играчком кадру
Окупљање заказано
за 8. јул
Панчевачка „дизелка” добила
је новог „машиновођу”. У уторак, 18. јуна, у новим, реновираним просторијама клуба челници ФК-а Железничар представили су новог шефа стручног штаба.
Бригу о првом тиму преузео
је Душан Јеврић, некадашњи
фудбалер Обилића из његових
шампионских дана, чачанског
Борца, Младости из Лучана,
суботичког Спартака и многих
других клубова, али и најмлађи тренер који је предводио
наше суперлигаше, градивши
своју каријеру у: Обилићу, Раду, Вождовцу, сарајевској Славији, Новом Пазару, Раднику
из Бијељине, Морнару из Бара, Бахреину, Јединству из Бијелог Поља...
– Иза нас је најуспешнија сезона у богатој историји клуба.
Остварили смо пласман на високо шесто место и пре свега
захвалио бих тренерима Горану Мрђи и Небојши Петровићу, који су допринели таквом
успеху. Тај висок пласман је
наш клуб „поставио” за фудбалског лидера у региону, имамо поверење Града Панчева,
па самим тим можемо да имамо и више амбиције. Да бисмо

Договор и поверење – Наунковић и Јеврић
направили корак више, био нам
је потребан тренер попут Душана Јеврића и ја верујем да
је његовим доласком клуб много добио. Крећемо у потрагу за
појачањима, јер желимо да доведемо добре људе и квалитетне играче и тако појачамо конкуренцију у тиму – рекао је
председник ФК-а Железничар
Зоран Наунковић.
Почетак припрема панчевачке „дизелке” заказан је за 8. јул,
а до тада ће нови шеф стручног
штаба, заједно са челницима
клуба, покушати да оформи што
јачи тим за надметање у Српској лиги „Војводина”.

– Драго ми је да видим оволико људи који прате Железничар. Хвала управи клуба на
указаном поверењу, а ја ћу се,
заједно са својим сарадницима, потрудити да урадим добар посао. Нећемо да кријемо,
у новом шампионату имамо
највише амбиције. Људи који
воде овај клуб већ су се доказали, знају да раде, а сада ћемо заједнички побољшати организацију и заједничким снагама напасти врх табеле. Имамо подршку града, бројне навијаче, дакле имамо све адуте
да „нападнемо” врх табеле. Гледао сам екипу два пута у про-

шлом првенству. Има квалитетних играча, али свакако ћемо да појачамо конкуренцију
на свим позицијама. Што је
најважније, имамо костур екипе, а пред нама је тежак и напоран рад како бисмо оправдали указано поверење – истакао је у првом разговору с панче вач ким но ви на ри ма но ви
шеф стручног штаба Железничара Душан Јеврић.
Први део припрема „дизелка” ће спровести у Панчеву, а
потом предстоји одлазак на
припреме. Првенство у Српској лиги „Војводина” стартује
18. августа.

Ма стерс пр вен ство Ср би је
2019. одржано је прошлог викенда на затвореном базену
СЦ-а „Милан Гале Мушкатировић” у Београду. Учествовала су 64 такмичара из 17
клубова из Мађарске, Румуније, Словеније и Србије.
Пливачки клуб Спарта из
Панчева представљале су две
пливачице, које је предводио

тренер Ненад Јовић, а члан тог
клуба Милош Спасић био је
врховни судија на првенству.
У групи пливачица од 50
до 54 године Магда Ђерфи је
освојила златне медаље на 50
и 100 м краул. У истој конкуренцији Илона Апро је тријумфовала на 50 м леђно, док
је у трци на 50 м краул заслужила сребрно одличје.

ЕВРОЛИГА У ЏУДУ

КАЧАРЕВЦИМА ПЕТ ОДЛИЧЈА

ТРИАТЛОНЦИ ТАМИША У НАЛЕТУ

ЖЕТВА ТРОФЕЈА НА ОБАЛИ ДУНАВА

Прошлог викенда је стартовала овогодишња Евролига у џуду, а прво коло је одржано 16.
јуна у румунском граду Араду.
Иако је конкуренција била
изузетно јака, то члановима
ЏК-а Јединство из Качарева
није сметало да остваре изванредне резултате.
Михајло и Растко Анђеловић освојили су најсјајнија
У недељу, 16. јуна, одржана
је још једна у низу трка за
такмичење у Купу Српске триатлонске уније (СТУ). У предивном амбијенту Бачког Новог Се ла, на оба ли Ду на ва,
преко деведесет триатлонаца
водило је жестоке битке и савладавало је дистанце спринт-триатлона: 750 м пливања,

20 км вожње бицикла и пет
километара трчања.
ТК Тамиш је и у овој трци
наступио с многобројном екипом, а учинак је поново био
сјајан, јер је у наш град стигло
шеснаест медаља различитог
сјаја.
И овог пута најуспешнија је
била јуниорка Ања Давидо-

вић, која је поред победе у
својој групи била и најуспешнији женски такмичар у апсолутној конкуренцији. Највредније трофеје су освојили
и: Милица Зарић, Алекса Кежић, Никола Галовић, Филип
Рудаковић и Марјан Лукић.
Сребрна одличја су зарадили
Вла ди мир Ко ка нов, Во јин

Давидовић и Мила Антић, а
бронзама су се окитили: Филип Рудаковић, Огњен Перишић, Ива Божичковић, Петар
Савић, Стефан Бирка и Богдан Недељковић.
Сезона се наставља 30. јуна
трком Првенства Србије у акватлону, а домаћин и организатор трке је ТК Тамиш.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ РВАЧА ДИНАМА

СТЕФАН НАЈБОЉИ У ДРЖАВИ
Млади рвачи панчевачког Динама не стају. Из недеље у недељу суперталентовани дечаци, с којима раде тренери Вујо
Шајић и Миливоје Тодосијевић, одушевљавају љубитеље
најстаријег олимпијског спорта широм земље.
Прошлог викенда у Сенти
је одржано Првенство Србије
за рваче до тринаест година.
И са тог великог надметања у
наш град су стигла три одличја. Сте фан То до си је вић је

Стране припремио

Александар
Живковић

освојио титулу шампиона Србије у категорији до 55 кг и
тако још једном показао да
израста у одличног борца и да
од њега тек треба очекивати
значајне резултате. Одличан
је био и Огњен Тодосијевић,
који се окитио бронзаним одличјем у категорији до 46 кг,
а посебно је одушевио Лазар
Павловић, дечак који се тек
шест месеци бави рвањем. Он
се надметао у категорији до
30 кг и такође освојио бронзану медаљу. Боје Динама у
Сенти бранили су и Алекса Јовић и Петар Алексовски.
Пред одличним рвачима Динама је и радно лето, јер ће
учествовати у репрезентатив-

одличја. Андријана Кртенић
се окитила сребрном медаљом, док су Александра Димитровски и Марко Шарац
зарадили бронзе. Иако је добро радио, Станислав Суханек је остао без трофеја и
пласирао се на пето место,
али је освојио бодове који ће
му много значити у наставку
такмичења.

ЗБИВАЊА НА ШАХОВСКОЈ ТАБЛИ

ПЕТАР „ОСВОЈИО” МЛАДЕНОВАЦ
На четвртом Кадетском првенству Младеновца у шаху
наш суграђанин Петар Ћосић
освојио је прво место у групи
осмогодишњих дечака.
Овај талентовани шахиста
није више члан ШК-а „Аљехин”, тренира самостално, али
то му није сметало да оствари одличан резултат у Младеновцу, где је имао шест победа у седам кола.
Његов успех још више добија на значају ако се зна да је
био млађи од својих ривала.

ШАХОВСКИ КУТАК
Ric
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ла3)

ним камповима које организују Рвачки савез Србије и Рвачки

савез Војводине, у Караташу и
Зрењанину.

Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У АУТО-СЛАЛОМУ

ФАНАТИЧНИ ПАНЧЕВЦИ

Лет

Борба за највреднији трофеј
Још пет трка до краја
Група наших суграђана, искрених заљубљеника у аутомобилизам и мотоциклизам, основала је Ауто-мото спортско удружење Фанатик и ове године се
надмеће у шампионату Србије у аутослалому, тренутно најбројнијој и најпопуларнијој дисциплини ауто-спорта у
нашој земљи.
Панчевци су у три последње трке забележили одличне резултате, како у
конкуренцији клубова, тако и појединачно.
На последњој одржаној трци, на Златибору, у конкуренцији клубова АМСУ

Фанатик је заузео друго место. У класи
4 тријумфовао је Никола Алимпић у
аутомобилу „југо 55”, Никола Исаков је
био други у класи 2 у „ситроену Ц2
ВТС”, а трећи је био Александар Исаков у аутомобилу исте марке.
Пре Златибора Панчевци су се такмичили у Зрењанину, у трци која се бодовала за Централноевропски шампионат.
Фанатик је био први у конкуренцији
клубова, јер су његови чланови остварили сјајне резултате у појединачном
надметању. Никола Алимпић је победио у класи 4 возећи „југо 55”. У класи
2 тријумфовао је Александар Исаков у
„ситроену Ц2 ВТС”, а друго место је
припало Николи Исакову. У класи 2
Ален Ђухић се пласирао на осмо место
аутомобилом „југо 65”.

На трци у Београду Фанатик је био
трећи у укупном пласману. Никола
Алимпић је био најбољи у класи 4, док
је Никола Исаков био други у класи 2, а
запажени су били и Александар Исаков
и Ален и Дамир Ђухић.
До краја сезоне остало је још пет трка. Шид ће бити домаћин такмичења
13. и 14. јула, а седам дана касније трке
ће бити одржане у Крагујевцу. Потом
следе ауто-слаломи на Тари (10. и 11.
августа), у Врању (24. и 25. августа) и у
Београду (14. и 15. септембра).
Никола Алимпић се бори за шампионску титулу у класи 4, док ће у класи 2 надметање бити неизвесно до самог краја.
А. Живковић

Први лет авионом прославио је браћу Рајт.
Лет изнад кукавичјег гнезда – Џека Николсона.
Због прве међудржавне авионске линије у овом делу света чуло
се за Панчево.
У међувремену, постало је познато као еколошка мрља.
Из које птице одлећу и у које долећу птичице свих врста.
Онда је наш град добио етикету места у коме је посрнула индустрија.
Слетели смо. Атерирали.

Поредак
Кад се поређају кегле и баци кугла, можеш их срушити све. Ипак,
машина их подигне док трепнеш, па креће нова партија.
Пошто наместиш мисли у глави и схватиш да је све у реду, појави
се тајфун или торнадо и збрка те скроз.
Потребно је време да се поново скоцкаш, али то мораш, због себе.
Монтажни тоалети немају никакав проблем: спусте их празне, па
однесу пуне. Свака асоцијација на политичаре је ваша.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У КИК-БОКСУ

ОГЊЕНУ НОВИ ТРОФЕЈ
Прошлог викенда, тачније 15. и 16. јуна, у нашем главном граду одржан је
велики, интернационални турнир у кикбоксу под називом „Трофеј Београда”.
Надметали су се борци из Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Хрватске и Србије, а у саставу нашег националног тима био је и Панчевац Огњен Драгојерац, који је наставио победнички низ и окитио се још једном златном медаљом.
Првог дана такмичења Огњен је успешно прошао квалификације у категорији до 79 кг, а у истом ритму је наставио и сутрадан.
Огњен је у полуфиналу одмерио снаге с репрезентативцем Босне и Херце-

говине. Био је то врло тежак меч за српског репрезентативца, али он је успео
да тријумфује с 3:0 и пласира се у саму
завршницу такмичења. Наш суграђанин
је у финалу имао лакши посао, јер је
свог ривала победио након судијског
прекида меча у првој рунди, па је тако
дошао до још једног великог трофеја.
Због свега приказаног на овом престижном надметању Огњен је проглашен и за најбољег сениорског такмичара на турниру.
Наш суграђанин одмах наставља припреме за наредна искушења ове године.
Једно од највећих је Светско првенство,
које ће бити одржано у октобру.
А. Ж.

СА ШАХОВСКИХ НАДМЕТАЊА

„АЉЕХИН” У ВРХУ
Серија великих овосезонских кадетских
такмичења у шаху почела је у октобру
прошле године у нашем граду, а после
низа турнира завршница је опет била у
Панчеву.
На великом међународном турниру
окупили су се најбољи кадети из земље и
региона, а Шаховски савез Војводине и
ШК „Аљехин” су у прелепом амбијенту
Геронтолошког центра организовали турнир који је још једном потврдио да је
Панчево центар кадетског шаха у региону.
Учествовала су деца из: Србије, Хрватске, БиХ, Румуније и Мађарске, а у

тако јакој конкуренцији одличне резултате остварили су и шахисти домаћег
„Аљехина”.
Андреј Добричан је освојио друго место у најмлађој групи, док је Вук Каначки заслужио најсјајније одличје у
конкуренцији нешто старијих шахиста.
Код старијих дечака Марко Форђарини
се окитио сребром, а у конкуренцији
средњошколаца бронзану медаљу је заслужио Вук Новковић. Прва два места
у овој групи освојили су дечаци из Косовске Митровице.
А. Ж.

Рингишпил
Да Земља није равна плоча, већ се окреће око себе и Сунца, одавно
је утврђено.
Деца, и мала и велика, обожавају рингишпил: осећаш да летиш,
да имаш крила, што потврђују и лептирићи у стомаку.
Али није ни утврђено ни потврђено ко мора, а ко не, да сноси
одговорност за јавну реч.
Празна обећања.
А планета... Ипак се окреће.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марко Овука,
средњошколац:

Лазар Милићев,
средњошколац:

Тара Шећковић,
средњошколка:

– У петак увече изаћи
ћу у неки клуб да
прославим завршетак
школске године.
Сутрадан ујутру идем
у Немачку. Играм за
„Црвену звезду” на
интернационалном
турниру у ватерполу.

– У суботу идем у
Тајланд. Викенд ми
почиње одмором
који ћу провести
с породицом.

– Планирам да идем
на Аду. Поред купања,
морам још да учим
да бих поправила
неке оцене.
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