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ФОТО: В. ЂУРЂЕВИЋ

Друштво

КОНАЧНО СМИСЛЕНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Опозиција конструктивна, парламентаризам „прорадио”
Три тачке дневног реда у
фокусу
О максималном броју
запослених у јавном
сектору највише полемике
Албијанић смењен
с места директора Центра
за социјални рад
Иако је седница Скупштине града
одржана у уторак, 22. августа, била
тринаеста, испоставило се да јој је тај
нумерички атрибут донео срећу:
после дуготрајног бојкота опозициони одборници су изузетно професионално и конструктивно учествовали у
њеном раду, што је резултирало тиме
да су се о важним темама за живот
грађанки и грађана Панчева сучељавала мишљења тамо где то и треба да
се ради – за говорницом локалног
парламента.
О три од укупно 28 тачака дневног
реда расправљало се скоро цела три
сата, док су преостале „стале” у десетак минута.
Аргументовано
На самом почетку се видело да ће
састанак представника грађана имати другачији ток од уобичајеног.
Испоставиће се касније – најактивнији одборник на седници Дејан
Јовановић (ДЈБ) аргументовано је
предложио да се у дневни ред уврсти
још пет тачака: формирање радног
тела за утврђивање стања у Апотеци
Панчево, као и оног које би се бавило
расподелом буџетских средстава за
јавно информисање, расправе о
селективном коришћењу јавног простора, те о раду сталних скупштинских радних тела и, на крају, тражио
је информацију о кишној канализацији у насељу Младост.

Дејан Јовановић (ДЈБ): о чему ви причате!?
Наравно, ништа од овог није прошло, али је Јовановић, потом, имао и
примедбе на записник с претходне
седнице.
– Пре годину и по дана питали смо
када ће записник садржати списак
свих оних који су били присутни на
прошлом заседању Скупштине. Добили смо обећање да се на пословнику
ради, али изгледа да ћемо за 35 година то и да завршимо – казао је он.
Реплицирао му је Тигран Киш,
председник Скупштине града:
– Објаснио сам више пута шта и
зашто се чека. Да поновим: први део
чекања је готов – добили смо нове
таблете, који ће радити пошто добијемо бесплатно софтверско решење
од респектабилне међународне организације, што је вредно чекања.
Уз опаску да није задовољан објашњењем, те да „софтвер не може да
размишља уместо нас, већ само да
искористи податке које ми убацимо”,
Јовановић је одустао од даље расправе. „Нисам ту да вас задовољавам или
не задовољавам и мислим да сам вам
дао објашњење у најбољој намери”,
реплицирао му је Киш, па се прешло

на Предлог одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе
Града Панчева за 2017. годину, који
је до краја пробудио говорничке
вештине опозиционих одборника.
Никола Ћебић (ДЈБ) рекао је да је
дато „штуро образложење” и додао:
– На папиру стоји да имамо обавезу да донесемо одлуку због тога што
је Влада преузела неке обавезе, да
имамо права да је донесемо и да је
доносимо. Постоји и табела с максималним бројем запослених за сваку
установу и предузеће, али на основу
чега је баш тако одлучено? Неке
ствари су изгубиле смисао када се о
броју запослених ради, а опет претпостављам, чим смо дочекали последњи дан за доношење ове одлуке,
да се на њој детаљно радило, о њој
размишљало и вагало. Зашто је ово
решење најбоље, а не неко друго?
Одговорио му је градоначелник
Саша Павлов:
– Рационализација је вршена на
основу тога што имамо обавезу да
укупан број запослених буде 2.280,
ради се о 104 радна места. То за коли-

ко која јединица у систему локалне
самоуправе може да смањи број запослених, зависи од руководилаца сваке
од тих фирми. Градско веће и ја смо
их консултовали, а они су дали оптималан број радника с којим могу да
функционишу у оквиру своје примарне делатности. Умањење после анкетирања запослених није било довољно
– пријавило их се 35, па ћемо морати
све да завршимо кроз технолошки
вишак, односно нове систематизације. Зато, линеарно је свим субјектима
у систему одређено да смање број
запослених за 9,5 одсто.
Опаска Дејана Јовановића да га ни
градоначелник није задовољио, изазвала је буру смеха у сали. Позивајући се на реални сектор, указао је на
привредни апсурд да АТП, као предузеће које добија највише новца из
градске касе, сада треба да отпусти
највише људи, уместо да то учини
фирма чије је пословање у плусу.
Незаинтересована Република
Никола Ћурчин (ДС) надовезао се
размишљањем да је „држава централизована, а положај Панчева у односу на друге локалне самоуправе у
Србији лош, јер у просеку други градови имају обавезу да смање број
запослених за четири одсто”.
– Последица је лошији квалитет
живота грађана, а и непостојање могућности новог запошљавања. Просек код
нас је 6,4 запослена у систему локалне
самоуправе, а у ЕУ је просек 8,6. Такође, овим се, због пропорције, смањује и
број запослених на одређено време, не
само на неодређено. Уз то, „мали” су
остали у потпуности без радника, а код
„великих” се много мање штеди. Рационализација добро звучи – штедимо,
али имамо притисак од споља, из Републике, коју апсолутно не интересује
чињеница да наш градски буџет може
да финансира јавни сектор.
» Наставак на страни 5
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Звучи невероватно, али је истинито. У Србији, једној од најстаријих
земаља у Европи, у којој је драстичан пад наталитета један од дугогодишњих проблема, касни исплата новчаних накнада за породиље
– обавестила је председница Владе на конференцији за новинаре
одржаној ових дана.
Иако је имала оправдање за то и рекла да је узрок проблема „обимна документација којa мора ручно да се обрађује”, информација коју
је саопштила може само да забрине.
Ако се већ годинама упозорава да је бела куга један од највећих
проблема Србије, требало би очекивати да држава предузима све
како би максимално помагала мајкама и да стимулативним мерама
подстиче рађање. Уместо тога, све остаје само на речима.
На конференцији за новинаре посвећеној паду наталитета, поред
премијерке, говорила је и Славица Ђукић Дејановић, чланица Владе
задужена за популациону политику. У њиховим излагањима могло се
чути да је у току израда стратегије за подстицање рађања и закона о
помоћи породици, али да ће ти акти бити усвојени и почети да се
спроводе тек идуће године.
Суштина тог закона и стратегије морала би да буде једноставна.
Они треба да пруже одговоре на питања како максимално помоћи
мајкама с децом и паровима који би волели да имају потомство и
како зауставити дугогодишњи егзодус из Србије. За кога се граде
нови путеви и отварају фабрике ако из дана у дан све више младих,
али и оних у пуној животној снази, одлази у Немачку, Аустрију, Норвешку и друге стране земље?
Решење је једноставно: да би се зауставио тај тренд, Србија мора да
буде мирна и стабилна земља која ће подстицати рађање и држава у
којој ће бити могуће предвидети будућност. За почетак, нека нас
инспирише руски пример.
У тој држави се мајке с једним дететом за рођење сваког наредног
награђују с 10.000 евра. Жене које роде треће дете добијају плату од
државе, што значи да више не морају да раде и да мисле како ће
решити финансијске проблеме. Та стратегија је била ефикасна, о
чему говори податак да је захваљујући њој у Русији за кратко време
повећан наталитет.
Нажалост, код нас је другачије, што се довољно види из статистике. Подаци говоре да је у Србији још од 1992. године број новорођених у паду и мањи од броја умрлих. У нашој земљи се сваке године
роди око 66.000 људи, а умре око 108.000. То значи да се број становника наше државе сваке године смањи за око 38.000. Осим тога,
педесет два одсто брачних парова у Србији има само једно дете,
нешто мањи проценат двоје, а број породица с троје или више деце
је минималан.
Да би се зауставио негативни природни прираштај, потребно је да
деведесет одсто породица у Србији има двоје или више деце, што у
садашњим околностима звучи као научна фантастика.
У прилог томе говори податак Републичког завода за статистику да
је током прошле године у Србији рођено најмање деце у последњих
сто година. Држави која има такав наталитет повећање прираштаја
мора да буде апсолутни и највећи приоритет. Све док не буде тако,
Србија ће бити на врху листе најстаријих европских држава.
Демографска ситуација би могла и морала да буде много боља и у
Панчеву. Према подацима за првих шест месеци ове године, у
нашем граду је рођена 741 беба, а умрла је 1.001 особа. У истом
периоду прошле године родило се 738 дечака и девојчица, а напустило нас је 895 наших суграђана. Због тога је време за конкретну и брзу
акцију. У супротном, бићемо земља која неће имати будућност, јер
ће се обистинити мрачна предвиђања демографа.
Застрашујуће звуче њихове прогнозе да ће се, ако се нешто брзо и
радикално не предузме, осетно смањити број становника наше државе, а да ће њихова просечна старост, која је 2011. године била 42
године, 2061. године бити 50 година. То је више него алармантан
податак који би сваког морао да забрине.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Уби нас бела куга

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Биће врело у
септембру
Током претходног месеца, у време
паклених врућина, поједини медији

су објавили прогнозе да Србију чека
подједнако врела политичка јесен.
Наводно, интензивираће се протести
незадовољних радника „Гоше”, неке
опозиционе странке ће покушати да
организују протесте, државни врх
Русије ће интензивирати захтеве
које упућује руководству наше земље
да хуманитарни центар у Нишу и
запослени у њему добију дипломатски статус, а Европска унија ће
наставити да нас условљава обавезом да ускладимо спољну политику с
њом и да почнемо да се дистанцирамо од Русије.
После најновије кризе на релацији
Београд–Скопље и догађаја у македонској престоници песимистичан
сценарио развоја догађаја у Србији
од почетка јесени добио је на уверљивости. У среду, у поподневним
часовима, објављено је да је постигнут компромис после разговора
између председника Србије и премијера Македоније, што је одагнало
страховања од нежељеног развоја
кризе.
Међутим, остала је непознаница
колико је најновија српско-македонска криза последица нерешеног спора између тих земаља због тога што
су наше јужне комшије најавиле да

ће подржати учлањење Косова у
Унеско, а колико је у позадини свега
мешање неке велике стране силе.
Уколико САД, Турска или Саудијска
Арабија покушавају да из сенке јачају свој утицај у Македонији да би
парирали Русији (што је врло могуће), нагледаћемо се још свачег.
Да за сумње има основа, потврђују
информације о спремности Америке
да максимално скрати и убрза процедуру за пријем Македоније у
НАТО. Један од доказа за то је да су
недавно у околини Скопља одржани
велики војни маневри припадника
оружаних снага Америке и Македоније. На њима је учествовало неколико стотина америчких војника и
њихових колега из македонске
армије, а увежбавали су подједнако
нападачке, хуманитарне и извиђачке акције.
Зато се намеће питање шта ће
бити уколико Македонија у догледно време постане чланица Западне
војне алијансе. У том случају Србија
и Босна ће бити једине балканске
државе које ће са свих страна бити
окружене државама из НАТО породице, што ће без сумње утицати на
њихове стратешке позиције.
М. Г.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Три: СРС, ДСС, СНС.
У локалном парламенту, у уторак, 22. августа
Снимио Владимир Ђурђевић

ЉУТЊА ЈЕ КИСЕЛИНА
КОЈА ВЕЋУ ШТЕТУ ЧИНИ ПОСУДИ
У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ НЕГО БИЛО ЧЕМУ
НА ШТА СЕ ИЗЛИЈЕ.

Марк Твен
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ТРЕЋИ „FREEDOM ART”

УСКОРО У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

ШЕСТ ДАНА, ТРИНАЕСТ ПРОГРАМА
Фестивал „FreeDom Art” Дома
омладине Панчево почео је у
суботу, 19. августа, представљањем мурала Милана Булатовића и Сање Момчиловић и
наступом великог уметничког
колектива „Farra Fanфarra” из
Лисабона.
Мурали ће убудуће красити
пролаз у Улици генерала
Петра Арачића (преко пута
Градске управе), а како кажу
уметници, основна идеја била
је да суграђани сами тумаче
њихово значење, јер је управо
у томе суштина слободе.
– Нисмо хтели да намећемо
наше личне теме и појмове
којима се иначе бавимо у свом
раду, већ је идеја била слободно тумачење дела, које носи
неке асоцијације и живи самостално у оквиру неког отвореног простора који деле сви
грађани – рекла је Сања Момчиловић.
Милан је додао да су у питању хумористични портрети
који ће успети да заинтригирају суграђане.
– Имали смо велику подршку од људи који живе у околини. Засад су утисци веома
позитивни – рекао је он.
Овај догађај су својим присуством увеличали и гости из
Португалије, који су након
кратког музичког перформанса
на улици своју енергију представили и у башти Дома омладине. Два сата невероватне
енергије уз мешање различитих музичких стилова, као што
су фанк, џез, рок, диско и панк,
али и латино и балканских ритмова, омогућили су посетиоцима несвакидашњи доживљај.
Сандро Феликс, члан дувачког оркестра „Farra Fanfarra”,

ФОТО А. СТОЈКОВИЋ

Мурали освежили
центар града

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

рекао је да први пут учествују
на фестивалу „FreeDom Art” и
да се њихов начин бављења
музиком одлично уклапа у
тематику фестивала.
– Инспирисани смо трубачким бендовима из Србије.
Наше виђење слободе је у
томе да представимо себе онако како желимо, а ми то радимо управо кроз музику – рекао
је Феликс.
Централни програм фестивала „FreeDom Art 2017” одвијаће се од 23. до 27. августа у
Панчеву.
У среду, 23. августа, од 15
сати, на платоу испред Народног музеја Панчево биће одржана матине журка. Учесници
програма су Вук Милинковић
(R’n’B), Алекса Паровић (реп),
Марко Абрамовић (фанк),
Никола Вуковић (тех-хаус),
Кристијан Станковић (техно)
и Бранислав Вукосављевић
Енки (техно). Сутрадан, у
четвртак, 24. августа, од 20
сати, у галерији Дома омладине Панчево биће приређено
свечано отварање фестивала и

изло жбе „Лини је и облик:
поче ци” Мили це Крстић,
Јелене Стојановић и Иване
Недељковић, а од 21 сат на
Платоу Милана Младеновића биће одржано вече стендап комедије, када ће наступити Марина Орсаг. За завршетак вечери, од 22.30, планиран је „Stand up Jazz Routine” Јелене Јововић и Александра Грујића.
За петак, 25. август, предвиђена је пројекција документарног филма „Не опири се”
(САД), која ће бити приређена
у дворани „Аполо” Дома омладине Панчево од 20 сати, а од
21.30 на Платоу Милана Младеновића биће одржан концерт групе „Amy’s House”.
Претпоследње вече фестивала почеће пројекцијом документарног филма „Бомба”
(САД) у дворани „Аполо” Дома
омладине, од 20 сати. Атракција вечери у башти Дома
омладине биће завршни наступ учесника трећег сегмента
Међународног омладинског
пројекта „Music for Human

Rights” и полазника „Хип-хоп
радионице” Дома омладине
Панчево, који ће почети у
21.30, као и концерт група
„Ти”, „Лира Вега” и „Ничим
изазван”. У дворани „Аполо” у
поноћ биће приређен афтерпарти.
У недељу, 27. августа, од 21
сат, млади панчевачки музичари, учесници Међународног
омладинског пројекта „Music
for Human Rights” и УГ
„Наранџасти”, у сарадњи с
Домом омладине Панчево,
уприличиће још једно музичко вече, под називом „НаранЏемовање – Freedom Edition”.
Овогодишњи „FreeDom Art”
заговара слободу уметничког
стварања и изражавања, која
заузима значајно место у корпусу људских слобода, за коју се
уметник мора (из)борити упркос онима што је ограничавају,
али и самом себи, јер понекад је
аутоцензура највећи тамничар
слободе стваралаштва.
Улаз на све догађаје је бесплатан.
М. Марић Величковић

У СВЕТОСАВСКОМ ДОМУ

Концерт Ане Братељевић и Милана Бергинца
У петак, 25. августа, од 20
сати, у Светосавском дому
биће одржан концерт састава
„Duo Fеerie”, који су још као
ученици Музичке школе
„Јован Бандур” основали Ана
Братељевић и Милан Бергинц.
До сада су наступали у
Србији и Шпанији. Значајан
наступ су имали на 10. међународном фестивалу харфе у
Београду и на фестивалу
камерне музике с харфом у
Мадриду „Isolda music group”
2011. године. У Културном
центру Панчева реализовали
су пројекат „Два музичара –
три инструмента”. Овом приликом наступиће у саставу
харфа и виолина, а на програму ће бити дела Фолпрехта,
Сен Санса, Обертура, Шопена
и Бартока.
Ана Братељевић је харфисткиња Чешког народног симфонијског оркестра, с којим је
имала прилике да сарађује на
две европске турнеје, преко 30
концерата, с легендарним
Ениом Мориконеом, као и с
низом светски признатих
музичара, као што су Андреа
Бочели, Хосе Карерас, Јонас
Кауфман... Екстерни је предавач за камерну музику на Академији лепих уметности у
Прагу, где такође организује
семинаре из области историје
харфизма. У музичкој школи
„Иљи Хурника” у Прагу предаје харфу и клавир.
Ана се музиком бави од
шесте године, када почиње да
учи клавир, а потом и харфу у
класи проф. Милице Барић.
Дипломирала је харфу на
Факултету музичке уметности
у Београду (2006) и завршила
специјализацију на истом

факултету (2007), с највишим
оценама, у класи проф. Љиљане Несторовски. Поред харфе,
на ФМУ у Београду дипломирала је клавир (2008) у класи
проф. Марије Ђукић. Наставила је школовање у Прагу, у
класи еминентне светске харфисткиње Јане Боушкове на
престижној Академији лепих
уметности, где завршава
мастер-студије харфе (2010).
Успешно је завршила докторске студије интерпретације и
теорије интерпретације – специјализација харфа (2016) на
Академији лепих уметности у
Прагу, у класи Јане Боушкове.
Милан Бер гинц од пете
године свира виолину. Завршио је средњу музичку школу
„Јован Бандур” у Панчеву, у
класи проф. Хелене Маринц,
и у петнаестој години уписао
Факултет музичке уметности
у Бео гра ду у класи проф.
Јасне Максимовић, у чијој
кла си је и дипломирао

децембра 2007. године са
оценом 10.
До сада је одржао велики
број концерата у свом граду и
у значајним концертним дворанама у Београду, као што су:
Дворана Коларчеве задужбине, Галерија САНУ, Павиљон
„Цвијета Зузорић”, УК „Пароброд”, СКЦ, Центар „Сава”.
Наступио је и на бројним
хуманитарним концертима. У
иностранству је концертирао у
великим музичким центрима
као што су: Берлин, Париз,
Салцбург, Есен, Амстердам,
Хаг, Луксембург, Мадрид,
Барселона, Валенсија, Монтреал, Пекинг, Шангај, Осло,
Кристијансанд,
Никозија,
Блед, Гориција.
Поред редовног школовања,
похађа и већи број мајсторских курсева, међу којима су
они код професора Хилфрида
Фистера, Игора Озима и Пјера
Амојала. Током школовања
истакао се и као камерни

музичар, па је 2007. уследио
позив професора Ернеста Крумеса да Милан заједно с још
троје колега оформи младу
поставку квартета „Арко”.
Мастер-студије завршио је
на Универзитету Агдер у Кристијансанду у Норвешкој, као
стипендиста Краљевине Норвешке и Фонда за младе
таленте Републике Србије.
Тренутно је на другој години
докторских студија на ФМУ у
Београду у класи проф. Јасне
Максимовић. Децембра 2010.
године примљен је на Краљевску музичку академију у Лондону, где је дипломирао у класи проф. Remus-a Azoitei-a и
проф. So-Ock Kim. Члан је
гудачког квартета „Алауда”.
М. M. В.

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

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

У ДВОРИШТУ МУЗЕЈА

Вече блуза и рока
У дворишту Народног музеја Панчево у петак, 25. августа, од 20 сати, биће одржано вече блуза и рока, као и
промоција награђеног филма „Банатски блуз”, чији су
аутори Александра Јаковљевић, кустос-етнолог, и Радован Ђерић, фотограф, обоје
запослени у Музеју. Програм је бесплатан.
На 47. међународном
фестивалу аматерског филма који је одржан у Омољици од 4. до 6. августа додељена је ауторска награда, гранпри фестивала, Александри
Јаковљевић и Радовану
Ђерићу за филм „Банатски
блуз”, као и плакета Етнографског музеја у Београду и
диплома за најбољи филм на
тему традиционални живот
села.
Специјална награда за
најбољу режију, плакета
„Златни сунцокрет” и диплома припале су Радовану
Ђерићу.
– Свако село у Банату има
свој идентитет. Међутим,
постоји нешто што је заједничко, што села нераскидиво спаја, а то је менталитет
изражен у начину друштвеног понашања, обичајима и
навикама. Филм „Банатски

блуз” јесте прича о Банаћанима која осликава дух
данашњег Баната. Филм је
подвучен ауторском музиком познатог музичара,
гитаристе Бранислава Банета Глувакова – рекла је
ауторка Александра Јаковљевић.
Главни актер филма који
је инспирисао ауторе, јесте
Душан Глуваков, аутентични
Банаћанин. Гост вечери је
бенд Душана Глувакова,
музичара и власника култног кафеа „Banatski Blues
Caffe” у Црепаји.
М. M. В.

ПОЧЕО ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА

Завршни концерт у четвртак
Девети међународни фестивал фолклорних ансамбала
„Панчево – град игре” почео је
у уторак, 22. августа, етнолошко-ликовном радионицом
која је одржана у сали КУД-а
„Станко Пауновић”, а затим и
кореографском радионицом у
дворишту Дома омладине
Панчево.
Деца су на кореографским
радионицама имала прилику
да упознају народне игре из
јужног Баната.
– На почетку су научили
„Хору”, игру из Банатског
Новог Села, затим „Танцуј,
танцуј”, словачку игру из Војловице, и мађарску игру „Рода”
из Војловице, као и српску

игру „Банатска ђурђевка”. Идеја је да науче четири игре и да
то повежу у једну заједничку
кореографију, а њоме ће бити
отворен програм дечјег концерта, који ће почети у 19 сати
– рекао је Дејан Трифуновић,
уметнички руководилац КУД-а
„Станко Пауновић”.
На радионицама су учествовали чланови Словачког
културно-просветног друштва „Ђетван”, Мађарског културно-уметничког друштва
„Тамаши Арон”, фолклорне
секције Дома културе из
Банатског Новог Села, као и
домаћини и организатори
фестивала, чланови дечјих
ансамбала Културно-умет-

ничког друштва „Станко Пауновић НИС–РНП”.
У среду, 23. августа, у Дому
омладине Панчево представљени су дечји радови настали
на етнолошко-ликовној радионици, а у вечерњим сатима
одржан је концерт фолклорних ансамбала који су учествовали у кореографској
радионици.
У четвртак, 24. августа, од 19
сати, у дворани Културног центра Панчева биће приређен
концерт фолклорних ансамбала КУД-а „Станко Пауновић
НИС–РНП” (Панчево), КУД-а
„Грозд” из Вршца и Академије
српске народне игре из Торонта (Канада).
М. M. В.
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Отпремнине за одлазак
На иницијативу руководства Апотеке Панчево, 17.
августа су чланови Градског
већа прихватили предлог да
се путем јавне набавке ангажује стручно правно лице
које би спровело процес
рационализације броја запослених у тој установи. Већници су прихватили тај
предлог, јер је Апотека у
блокади и нема правну службу која би се бавила овим
питањима, тако да ће путем
јавне набавке вредности до
500.000 динара бити затражене понуде од три адвокатске канцеларије, а најбољи
понуђач би затим и спровео
цео поступак.
Апотека Панчево има 69
радника, а Министарство
здравља је проценило да их
максимално може бити 43,
па ће за нешто више од 20

запослених који буду напустили ту фирму бити исплаћене све заостале зараде и
друга примања. Градоначелник Саша Павлов рекао је да
из установе неће моћи сви
да оду, јер према поменутој
одлуци градови морају имати бар једну апотеку.
– Министарство здравља
је донело одлуку и максималан број запослених за Апотеку Панчево је 43. Захвални смо јер је Министарство

определило и средства за
накнаде радницима који ће
напустити Апотеку, али и
новац за неисплаћене зараде, јубиларне награде, годишње одморе… Правна служба Апотеке је без људи, па
смо решили да помогнемо
кроз обезбеђивање правника
за спровођење процеса рационализације у Апотеци –
рекао је Павлов.
Градоначелник је додао
да Апотека Панчево свакако
неће бити угашена, односно
ликвидирана, а и чека се да
држава донесе системско
решење за све апотекарске
установе.
– Према минимуму одређеном за Панчево, апотекарска установа може функционисати и с једном апотеком,
што је четворо људи, и једним руководиоцем. У про-

цесу рационализације који
следи, број запослених у
Апотеци Панчево мораће да
буде сведен на 43. Уколико
интересовање буде велико,
Апотека ће морати да остане
с минимум петоро запослених – објаснио је Павлов.
Стручно лице које ће обавити рационализацију броја
запослених у Апотекарској
установи Панчево биће изабрано путем јавног позива и
расписаног тендера.

Ма, шта ми рече!
Друга страна је поставила фонтану, каква год да је,
асфалтира цео град, како год то да ради, дакле друга
страна је кампању почела... а прва... не знам тачно ни
која је прва страна... Има једна лепа мисао да су у Републици Српској опозиција сви они који када Додик нешто
каже – кажу нешто супротно.
(Mаркетиншки стручњак Војислав Воја Жанетић,
Н1, 20. август)

***
Највећи број тих студената се вратио. Данас у Србији
имају одличне послове. Добро плаћене послове. Да ли су
ти послови мање плаћени него у иностранству? Јесу, али
и живот у Србији је јефтинији него у иностранству и
има, чини ми се, један други квалитет.
(Премијерка Ана Брнабић, Н1, 20. август)
***
Данас је много лакше радити области заштите животне
средине, људи то боље разумеју. У сваком вртићу се прича о животној средини без икаквог наметања.
(Министар заштите животне средине
Горан Триван, РТС, 19. август)
***
Ни Албанци то не желе, а ни Србији није потребна једна
нефункционална држава с два милиона људи који ту
државу мрзе. С друге стране, Косово без договора са
Србијом и сагласности Русије и Кине тешко да може
остати држава с пуним међународним субјективитетом.
(Потпредседник Владе Расим Љајић,
„Танјуг”, 21. август)
***
То је за мене било ново искуство. Господин Фрањо
Луцић, заступник у Хрватском сабору и високи дужносник владајуће странке ХДЗ, понудио ми је мито, био је
спреман платити за неписање три пута више него што
ми плаћа редакција за писање. Раније ’понуде’ су биле
’разбићу те’, ’убићу те’, ’пребићу те’, ’истућ ћу те’, овај
пут је човјек понудио – новац... Наравно, понуду сам
одбио. Како сам имао снимку разговора, пустио сам да
јавност чује какве заступнике имамо у Сабору. Хтио сам
да се бјелодано види на какве су све начине спремни
политичари реагирати да би зауставили текстове који су
негативни за њихов имиџ у јавности, њихов пословни
углед и за све оно што се веже уз политику.
(Новинар и стални дописник „Новог магазина”
из Хрватске Драго Хендл, Б92, 17. август)

ОПОЗИЦИЈА ОДРЖАЛА КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ

ОВО ЈЕ НАША ПОБЕДА
Захтев ДЈБ, СРС-а,
ЛСВ-а и ДС-а усвојен
Председавајући овог
пута није „преко ноћи
дуплирао број тачака
дневног реда”
Панчевачка скупштинска опозиција прекинула је бојкот 22.
августа, након што су њени
одборници у знак протеста
напустили последње две седнице Скупштине града. Задовољни су, кажу, што су њихови
захтеви – барем они који се
односе на функционисање
локалног парламента – усвојени. На заједничкој конференцији за новинаре, након заседања, одборници странке
„Доста је било”, Српске радикалне странке, Лиге социјалдемократа Војводине, Демократске странке и самостални
одборници казали су да председавајући овог пута није
„преко ноћи дуплирао број
тачака дневног реда”, као и да
је сама седница била конструктивна, јер су се „чак и
представници владајуће већине јављали за реч”.
Одборник странке „Доста је
било” Никола Ћебић није
скривао задовољство што су,
како је оценио, постигли оно
што у овом сазиву није била
пракса, а то је да седница панчевачког парламента нема
велики број тачака и накнадно
убачених одлука у дневни ред,
те је истакао да се нада да ће
управо то постати пракса.
– У том смислу сматрам да
је ово наша победа. И председник Скупштине града сарађивао је с нама, начинио је
напор, а ево чујемо и да ће већ
наредно заседање бити у року
од само десет дана. Надамо се
да ће то бити пракса и убудуће, да седнице буду чешће, с
мањим бројем тачака, како би,

Одборници опозиције у холу градске куће
као што је то било данас, сви
активно дебатовали. Показали
смо да, иако имамо мање
одборника, с друге стране
имамо немерљиво већи капацитет по питању анализа и
предлога решења. Намеравамо да се веома активно боримо против ове власти и убудуће – поручио је Ћебић.
Радикал Срђан Гламочанин
подсетио је да је опозиција
протестовала и због тога што
је приликом утврђивања дневног реда владајућа већина
априори одбацивала њихове
предлоге тема, попут Апотеке
Панчево. Сам Гламочанин је
више пута негодовао због тога
што нису могли да се припреме за седницу јер је материјал
стизао неколико сати пре заседања, а одборнички таблети
нису били у функцији.
– Опозиција је била веома
активна, а обезбедили су нам
коначно и таблете који раде, па

смо доминирали у сали. Остали наши захтеви и даље остају,
али смо се и због наших бирача
вратили на седницу и с говорнице смо саопштили своје ставове – рекао је Гламочанин.
Лигаши су подсетили да ће
наставити скупштинску борбу
за промену обрачуна цене
смећа у селима, односно у
Долову, а одборник ДЈБ Дејан
Јовановић рекао је да и представницима власти треба да
допре до свести да, иако у
већини, не треба да буду само
машине за дизање руку, као и
да о предлозима опозиције
треба да поразмисле.
– Ми чак као опозиција
нисмо ни дужни да будемо
стручњаци за сваку тачку, већ
би било довољно само да износимо сумњу и постављамо им
питања, ако уопште желе да
сарађују и искористе то што
смо конструктивни – истакао
је Јовановић.

Поред захтева за демократски рад парламента, покретања питања судбине Апотеке
Панчево и наплате смећа у
селима, представници странке
„Доста је било”, Српске радикалне странке, Лиге социјалдемократа Војводине, Демократске странке и самостални
одборници подсетили су да је
њихов захтев и слобода медија, односно питање како је распоређен новац на медијском
конкурсу у Панчеву, а ту су и
захтеви за слободан приступ
јавним градским просторима,
али и изградња канализационе мреже на Миси.
Први бојкот рада Скупштине Панчева био је пре три
месеца, односно 21. маја, а
тада су салу напустили и
одборници Социјалистичке
партије Србије, који су већ на
наредном заседању, 13. јула,
били у сали, уз оцену да су у
њој кориснији.

ОБРАДОВИЋ И СТАМАТОВИЋ СКЛОПИЛИ СПОРАЗУМ

Заједничко деловање Двери и „Здраве Србије”
Лидери Покрета Двери и
„Здраве Србије” – Бошко
Обрадовић и Милан Стаматовић – потписали су споразум о
заједничком политичком деловању. Тиме је, кажу, ударен
темељ укрупњавања патриотске опозиције, јер је почело
стварање патриотског опозиционог фронта, који је отворен за све странке, синдикате
и удружења грађана који деле
исте вредности односно који
не кокетирају са СНС-ом.
Бошко Обрадовић је рекао
да су они отворени за сарадњу
са свим странкама у борби за
фер и демократске изборе и
слободу медија, али да ће ући
у предизборне коалиције само
са онима који прихвате основне идејне вредности прогласа.
– Обавезујемо се на сарадњу
у борби за смену актуелне
републичке власти и стварање
широког народног опозиционог фронта који треба да изађе
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на следеће изборе на свим
нивоима... Ми долазимо из
унутрашњости, из западне
Србије, и то њеног непокретног
дела, где Српска напредна
странка нема апсолутну власт
– рекао је Обрадовић.
Лидери ових двају покрета
сматрају да до сарадње може
доћи са Сашом Радуловићем и
Вуком Јеремићем, али не и са

онима који кокетирају с напредњацима, попут ДС-а и СРС-а.
Милан Стаматовић је изјавио
да их актуелна власт, као и све
који другачије мисле, назива
криминалцима, вређа и дискредитује на разне начине и истакао да их то неће уплашити.
– Не желимо да мењамо
власт на улици, него на поштеним изборима – нагласио је

Стаматовић, који је позвао све
странке опозиције, и десно и
лево оријентисане, да се уједине у залагању за фер и
демократске изборе.
Он је навео и да бирачки
спискови морају бити проверени и сређени, а медији слободни, као и да је неопходно
да престане злоупотреба
државних институција. Оштро
је критиковао економску
политику Владе, истакавши да
Србија нема службу за заштиту националне економије.
– Борићемо се да заштитимо домаће пољопривредне
произвођаче и раднике –
рекао је Стаматовић.
Обрадовић је изјавио и да се
Двери и „Здрава Србија” залажу за исте националне вредности – очување Косова и
Метохије у саставу Србије и
ближу сарадњу с Русијом, те
да су против уласка у ЕУ и
НАТО.

НОВО РУКОВОДСТВО

Промене у Националном савету Рома
Дугогодишњи председник Националног савета Рома Витомир Михајловић смењен је на
седници одржаној 19. августа.
Од укупно 32 члана Националног савета Рома, 24 су гласала за
смену, а за председника је изабран Терик Рамадановић.
Смена је уследила на седници савета која је била заказана
по редовној процедури, а сама
тачка је додата као допунска

на предлог дванаест чланова
Националног савета. Како
сазнајемо, разлози за изгласавање неповерења су кривичне
пријаве и поступци који се
воде против њега, али и условна казна због фалсификовања
документа. Ново руководство,
поред председника, чине и
Дејан Живковић из Прокупља,
Душко и Јелена Јовановић из
Новог Сада као заменици, али

и потпредседници Невенка
Васић из Власотинца и Ненад
Таировић из Сурдулице. За
председника Извршног одбора изабран је Милош Паунковић из Београда.
Ново руководство Националног савета Рома наглашава
да ће њихови циљеви у раду
бити формирање одбора
Националног савета, али и
сарадња са свим органима

Владе Србије како би се брже
и ефикасније решавала питања Рома, као и њихова интеграција у систем и побољшање
квалитета живота.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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КОНАЧНО СМИСЛЕНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОПОЗИЦИЈА КОНСТРУКТИВНА, ПАРЛАМЕНТАРИЗАМ „ПРОРАДИО”
» Наставак са стране 1
Зоран Јовановић (ДС) такође је
поменуо АТП, рекавши да је европска норма у јавним превозницима
таква да „на три возача иде један који
то није”, као и да АТП-у не треба
турист-биро, за разлику од сервиса,
при чему се потребан број радника
повећава.
– Да ли је циљ Владе боље функционисање посла? Не! ММФ занима
само колики је трошак за запослене у
јавном сектору, а не ефекат њиховог
рада. Влада слепо слуша бирократе
ММФ-а. Резултат овога што се ради
неће бити ефикасна јавна управа и
ефикасни јавни сервис, овако ће
доћи до потпуног урушавања неких
основних делатности – објаснио је
Јовановић.
Да алтернативни начини запошљавања дају већу могућност за злоупотребе, мобинг и рекетирање, мишљење је Шандора Ђерфија (ДЈБ), а
Ћебић је изнео став да градоначелник ниподаштава Скупштину града
ако одборницима не нуди образложења, већ само спрема предлоге на
седницама Градског већа. Укључио
се у расправу и Срђан Гламочанин
(СРС), који је казао да ће се „људи,
због овакве одлуке, преко агенција за
запошљавање, паушално, као радници код Вуковог споменика примати
на нека радна места, што је трагедија”. Дејана Јовановића је занимало
зашто се спровођење одлуке пролонгира до Нове године, а Оливер Петковић, самостални одборник, рекао
је да ће Градска управа имати 287
запослених, а девет насељених места,
која чине трећину становништва –
ниједног.
Градоначелник Павлов је одговорио да реална рационализација износи мање од пет одсто, као и да постоје законска ограничења, те да је то
разлог због којег се све пролонгира за
три месеца.
– Све то законски, правно, не може
да се заврши брже. А ту је и реалност
да ће за то време један број људи отићи у природну пензију. На тај начин
ће се олакшати неким јавним установама и предузећима да спроведу
одлуку, чиме ће будући пензионери
неким млађим колегама омогућити
да остану на својим радним местима
– рекао је Павлов.
Одлука је потом већински прихваћена.
Висока комуникација о комуникацији
Предлог Стратегије комуникације
града Панчева 2017–2020. такође је
изазвао буру. Јасмина Радовановић
из Градске управе представила је
важан документ, а онда је Дејан Јовановић поручио владајућој коалицији
да је „генијална идеја да се 2017.
године прича о бољој комуникацији”,
као и, настављајући иронију, да је
„дато тричавих 12.000 евра за овај
акт”, уместо да је то урадио неко већ
запослен у Градској управи.
Петковић је подсетио на то да је на
РТВ Панчеву некада уживо ишла
емисија „Одборнички додатак”, па је
предложио да се поново уведе таква
емисија како би се одборници представили суграђанима. Ђерфи је рекао
да је РТВ Панчево сада страначки
СНС сервис и да тамо, нажалост,
нема простора за другачија мишље-

ња, а да ће се то, нада се, променити
овом стратегијом.
Милица Тодоровић (СНС), обраћајући се грађанкама и грађанима,
казала је да је до сада могло да се
чује изношење „тврдих, непроверених ставова опозиције, која нема
право да прозива власт без аргументације, уз помоћ флоскула и паушалних изјава”, па да опозиција не може
да очекује полемику. Реаговали су
Гламочанин и Петковић, говорећи да
је суштина парламентаризма сукобљавање мишљења, а Милица Тодоровић је узвратила да је изазвала
реакцију коју је желела.
Протрчало се затим кроз тачке
дневног реда које су се тицале планова и пословања Туристичке организације Панчева и сеоских јавних комуналних предузећа. Немања Ротар,
већник за културу, представио је програме рада и пословање градских
установа културе, а обједињено су
„разматрани” и акти с том тематиком
у сеоским домовима културе. Све ово
усвојено је без много полемике, једноставним подизањем прстију увис.
Расправа се поново распламсала
када је на ред дошла тачка о расподели добити у ЈКП-у „Грејање”. Ћурчин
је објаснио да је потрошено 150
милиона динара мање него прошле
године јер је цена гаса мања, што би
по њему требало да резултира смањењем рачуна грађана за грејање, и то
за око 6.000 динара на годишњем
нивоу. Зоран Јовановић је додао да
„Грејање” као природни монополиста не треба да има профит, већ мора
да послује на нули. Ради стицања
поверења корисника, он сматра да би
прво требало смањити цену за грејање, а онда је и повећати када се околности промене.
Сандра Божић, директорка ЈКП-а
„Грејање”, била је веома концизна за
говорницом и појаснила да постоји
уредба Владе, да цена грејања није
произвољна, да о њој не одлучују
појединци, већ да се све израчунава
на основу постојеће методологије.
Aлбијанић неспособан
Ново „лудило” произвела је претпоследња тачка дневног реда. Она се
тицала смене директора Центра за
социјални рад Зорана Албијанића.
Први је за говорницу изашао
Ћебић. Рекао је:
– Образложење за смену своди се
на то да је све по одредбама закона и
статута установе, а нису наведени
прави разлози. Речено је да је пред-

ВРТ ТРЕЋЕГ ДОБА

Новине у
Геронтолошком центру
Геронтолошки центар „Сунчана јесен”
преуредио је део дворишта у врт трећег доба. Испод постојећег дрвећа
нашли су се фонтана и имобилијари,
као и подни шах и цветни аранжмани.
– Циљ нам је био да сређивањем
врта побољшамо услове боравка, али
и забаве и рекреације за кориснике
дома. У оваквом врту осећаће се пријатније и боље, а за време лепог времена имаће квалитетнији и опуштенији одмор. Врт ће им пуно значити
за разоноду и дружење – истакао је
Милисав Перуновић, директор
Геронтолошког центра.

Поред корисника, свечаном отварању врта присуствовали су њихови
пријатељи и рођаци, као и особље
дома.
– Пуно су нам помогли и донатори,
пријатељи дома, пре свега стубовима
и фигурама, али и корисници и запослени, који су радили на аматерској
основи – објаснио је директор.
Запослени ће покренути активности за даље унапређење квалитета,
али и безбедности врта, првенствено
подизањем ограде, за шта очекују
помоћ и градске власти.
М. М. В.

лог заснован на допису Управног
одбора, у коме стоји да послови превазилазе Албијанићеве способности.
Постоји много разлога за то да је
одлука исправна. О овоме се водила и
дебата у јавности, што није добро.
Господин Сушец је у једном свом
интервјуу на Телевизији Панчево
рекао да су сви директори који нису
добро радили смењени. Али истина је
да су сви досад подносили оставке, а
да је први Албијанић смењен. Можемо посумњати да се ради о политичкој смени, да је он жртва супротстављања вишим структурама. Или је
прекршио законе па га не треба само
смењивати, већ и судски гонити.
Жељко Сушец (СНС), овог пута у
улози председника кадровске комисије, реплицирао је:
– Управни одбор нам се обратио с
предлогом за смену. Тражили смо
мишљење више инстанце, односно
Покрајинског секретаријата за социјалну политику. Од њега смо добили
препоруку да га сменимо јер не испуњава своје дужности како треба. Веома је битно да су се и Управни одбор
и грађани често у последње време
жалили на то да Албијанић има лошу
комуникацију и са странкама и с
колегама на послу. Он је седамнаест

година био директор, треба да тежимо бољем, а ако буде било потребе, и
правосудни и истражни органи ће се
позабавити Албијанићевим директоровањем.
Зашто није дошао
Ресорни градски већник Миленко
Чучковић казао је да се Албијанић
према њему као већнику лоше односио, да није било добре међусобне
комуникације, да он није добијао
извештаје о раду Центра, па је додао:
– Примећен је умор у његовом
раду и желимо да доведемо млађе и
способније. И мени су се грађани
жалили на његов рад, велике притужбе корисника Центра долазиле су
до мене. Осим тога, пре месец дана
су се појавиле индиције да постоје и
финансијске малверзације у којима
је Албијанић учествовао, које ће,
верујем, бити предмет интересовања
других органа. Поред тога, у граду
смо имали трагедију у приватном
старачком дому „Оаза среће”, када је
троје људи изгорело. Покрајински и
републички инспектори су нам упутили замерку да су одређени људи из
Центра учествовали у раду тог дома,
а Центар је за њега вршио одређене
комерцијалне услуге. Има још тога...

Гламочанин је рекао да је ствар
јасна:
– Овај није хтео сам да оде и сада
ће да га ухапсе. Одсад ће сви да дају
оставке.
Пошто се смех у сали умирио,
Жарко Јелисавчић је прочитао Албијанићев интервју објављен на једном
порталу, у коме он говори о томе да
ће бранити углед установе коју је
водио, као и сопствену част, јер се
ради о неистинама које му се подмећу. Киш је затим рекао да је Албијанић био позван на седницу како би
могао да одговори на оптужбе, али се
он, ето, није појавио.
За говорницу је поново изашао
Сушец.
– Албијанића је 2001. године на
место директора поставио ДСС. Толико о томе да његов избор није имао
везе с политиком, већ са стручношћу.
Он је имао прилику да данас стане
испред свих нас и да аргументовано
одговори на све што му се ставља на
терет. Зашто није дошао? Он је као
правник неписмен, могао је да тражи
информацију од јавног значаја, када
се ради о одлукама Управног одбора и
кадровске комисије. Мени су као
народном посланику на Албијанићево понашање притужбе подносили
запослени у Центру, више њих, као и
многобројни грађани. Говорили су ми
да не прима грађане, да нема комуникацију с колегама, да се хистерично
понаша по ходницима, да се од девет
до једанаест сати ујутро појављује у
алкохолисаном стању, да три сата
проводи на радном месту... Па, ако
неко мисли да такав човек заслужује
да води Центар за социјални рад, онда
нека је њему на част – рекао је Сушец.
На ове речи врло оштро је реаговао
Ћебић, а затим је поновио да образложење није задовољавајуће, јер
мора да се појави конкретно и детаљно и у писаној форми.
Потом, на место вршиоца дужности директора Центра именована је
Сања Паталов Стојадиновић, магистар социјалног рада и политике.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
КАКО ТЕКУ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ?

Септембарска грозница је почела

В. РАДАНОВ

М. АНТИЋ

Како се ближи септембар, тако расте
стрес међу родитељима, који након
мирног периода одмора морају да
размишљају о свему што је ђацима
потребно за полазак у школу. Поред
књига, које су најважнија и највећа
ставка на списку, ту је и разни прибор, као и нова одећа за школарце.
Питали смо наше суграђане, родитеље, трговце у књижарама и саме
ђаке, како теку припреме за школу,
има ли нервозе приликом набавке,
шта је све потребно и ко углавном
обавља овај не тако забаван део посла.
ВИОЛЕТА РАДАНОВ,
пољопривредни техничар:
– Врло је стресно, јер купујем
опрему за троје деце. Ситуација је
таква да су сваке године потребне
књиге другог издавача, па деца не
могу да наследе уџбенике. Речено је
да ће се то променити, али је и даље
тако. Сналазимо се, купујемо нешто
ново, нешто половно. Поред књига,
потребне су пернице, збирке задатака, радне свеске, темпере, бојице,
пластелин... Али то и није тако скупо, док не крену у школу. Онда тек
треба још доста ствари. У овом периоду морамо да се одрекнемо неких
ствари, јер припрема ипак оптерети
кућни буџет.

И. НЕДЕЉКОВИЋ

С. СТАНИШИЋ

МИХАЈЛО АНТИЋ,
професионално војно лице:
– При пре ма за шко лу је сигур но
стре сни ја мојој супру зи него
мени, јер она више уче ству је у
томе. Ја уче ству јем више финан сиј ски. Могу само да кажем да је
све при лич но ску по. Поред књи га,
потреб но је купи ти ранац, пер ни це, олов ке, све ске... Наша набав ка
увек кре не ско ро месец дана рани је, тако да смо ми ско ро све завр ши ли.
ИВАНА НЕДЕЉКОВИЋ,
средњошколка:
– Припреме за школу су у току.
Обично узимам половне књиге на
берзи, а од додатног прибора купујем
само свеске и оловке. Колико сам
видела, цене су углавном као и прошле године. С обзиром на то да крећем у четврту годину Гимназије,
нема разлога за било какву нервозу.
Све је јако брзо пролетело.
СТЕВАН СТАНИШИЋ,
средњошколац:
– Још увек уживам у одмору. Припрема за нову школску годину није
почела. Књиге ћу набавити на берзи,
све остало имам. У набавку увек
одлазим сам, нема стреса.

Д. РАДИН

В. ПАВЛОВИЋ

ДРАГАНА РАДИН, трговац:
– Као и сваке године, влада велико
узбуђење. Родитељи првака не знају
шта им треба и купују напамет. За старије ђаке је опуштено. Прво се купују
ранчеви, па школски прибор, свеске и
слично. Сад је тек почела набавка, па се
не осећа толико стрес, али од следеће
недеље већ крећу са списковима. Купци се не жале на цене, јер су оне исте
као прошле године. Наравно, наспрам
плата све је скупо, али родитељи увек
некако гледају да одвоје за децу. У
куповину најчешће с децом иду маме,
али и баке и деке. Они углавном купују
веће ствари: ранчеве, пернице...
ВЛАДАН ПАВЛОВИЋ, трговац:
– Људи су приликом набавке књига
углавном нервозни, дођу без списка, не
знају шта им треба. Школе не дају спискове књига, већ само издавача, а некада има више уџбеника за један предмет
од истог издавача. Завод има две биологије, две географије итд. Ми ипак сачекамо да дођу с правим списком, да не би
после долазили да враћају. Људи купују
и нове и половне. Ко има новца, наручи
све нове, а неко купи све половне. У
куповину најчешће долазе бабе и деде,
јер имају више времена од родитеља.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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МОГУЋА ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА
Јужнобанатски управни
округ оформио
Регионални кризни
центар услед опасности
од опаке болести

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Здружени усеви –
обострана добробит
Када гајимо два или више
усева на истом пољу у исто
време, говоримо о здруженим усевима (консоцијација); у том случају су односи
између тих биљака истовремено конкурентски и
кооперативни. Здруживање
усева може бити један од
добрих алтернативних начина заштите и очувања
природних ресурса.
Један од најпознатијих
примера здружене сетве је
здружена сетва кукуруза и
пасуља. Кукуруз пасуљу
даје ослонац за раст и развој, а пасуљ својим азотофиксаторним бактеријама
на корену кукурузу даје
азот. Ево још неколико
примера: кукуруз и бундева, кукуруз и соја, купус и
парадајз, мрква и лук
(црни, бели, празилук),
јари јечам и црвена детелина, овас и грахорица, раж и
грахорица (на слици), пшеница и раж, конопља и
семенска шећерна репа и
многи други.

Предности сетве здружених усева огледају се у:
повећању продукције биомасе и приноса, бољем
коришћењу расположивих
ресурса (земљишта, воде,
хранива), мањој штети од
болести, инсеката и корова,
бољем и разноврснијем
начину исхране људи и
животиња, сигурнијем приходу, већој стабилности
агроекосистема...
Међутим, постоје и потешкоће и ограничења која
спречавају ширу примену
здружене сетве. Бројни су
разлози за то: непостојање
механизације за такве
намене, као и средстава за
заштиту биља, сорти и
хибрида који би били прилагођенији таквим условима гајења... Постојећа агротехника, почев од обраде
земљишта, ђубрења, сетве,
неге, заштите, жетве (бербе), а нарочито механизација, која се користи у свим
операцијама, прилагођени
су гајењу усева у чистој
култури.
У здруженим усевима
излучевине неких биљака
имају репелентни (одбијајући) ефекат. Ево неколико
примера: парадајз у здруженој сетви с купусом
одбија лептира купусара,
мрква одбија лукову муву,
а лук мрквину буву. Кадифица и невен одбијају
нематоде, стога су пожељне
у здруженој сетви или као
појасеви између усева. Ако
се рен посади испод тре-

шње, спречиће појаву гљивичне болести монилије,
изазивача труљења, а око
кромпира одбиће кромпирову златицу и допринеће
да кртоле буду здраве и
укусне. Тако, на пример,
бели лук не прија белом
црву, а посађен између
редова јагода помаже да
јагоде буду чвршће. Ким у
близини кромпира побољшаће укус кртола, а першун
близу парадајза укус плодова. Першун, такође,
позитивно делује против
неких паразита празилука.
Поред великог броја различитих комбинација врста које се гаје као здружени
усеви, они још увек нису
довољно добро испитани,
те се за неке не може са
сигурношћу рећи да ли се
могу дужи низ година гајити у здруженој сетви или
не. Ипак, здружени усеви
поред својих продуктивних
и протективних функција
за групу биљака утичу на
животну средину, па самим

тим врше и функцију
покровних усева. У здруженом усеву покровност је
већа па се тако утиче на
смањење ерозије.
Поред наведених повољних ефеката, здруживање
усева доприноси и повећању разноликости производа
на фарми, а и сигурности
производње, јер неповољни
услови могу утицати на
један усев више него на
други, па онај који није
угрожен обезбеђује жељени
приход. Ових и оваквих
примера има у највећем
броју на органским фармама, на којима обично буде
велики број гајених врста и
самим тим један део њих се
гаји у систему здружених
усева. Ипак, као највеће
ограничење у ширењу здружених усева наводе се ограничења у механизованом
извођењу радних операција
у њиховом гајењу. Последњих година код нас је створена техничка основа која
омогућује механизацију радних процеса појединих
модела здружене сетве.
У вези с тим, отклањањем неких од наведених
недостатака, а с циљем
очувања животне средине и
што мање примене синтетичких средстава, многи
произвођачи биља одлучују
се и да на својим парцелама, у баштама и двориштима и на терасама користе
искуства и предности које
се постижу гајењем здружених усева.

Због појаве афричке куге свиња у суседној Румунији прошле недеље је у нашем граду
одржан хитан састанак надлежних и том приликом је формиран Регионални кризни
центар Јужнобанатског округа. У том телу су: Данијела
Лончар, начелник Округа,
Милица Вурдеља, шеф Републичке ветеринарске инспекције, Александар Живуљ, епизоотиолог, и представници
свих осам општина и градова
јужног Баната. Њихов задатак
биће да предузму све активности ради спречавања заразе,
односно да саставе оперативне
планове и доставе потребне
информације свим релевантним субјектима, као и да
испрате кретање и спречавање
појаве болести на територији
нашег округа. Вирус афричке
куге свиња не представља опасност за људе и друге врсте
животиња, али у случају појаве ове куге морају се убити све
свиње на газдинству, јер је у
питању веома опасна заразна
болест домаћих и дивљих свиња, која се не лечи, не постоји
вакцина против ње и угињавају све оболеле животиње без
обзира на категорију.
Надлежни подсећају да се
болест шири: контактом зара-

жених свиња са здравим свињама; исхраном свиња помијама у којима има контаминираних остатака хране; контаминираном храном и водом;
превозним средствима, предметима и опремом, одећом и
обућом, инфицираним крпељима; стајњаком; лешевима
угинулих и закланих животиња; глодарима и инсектима.
Симптоми који указују на
ову болест су: изненадно угинуће једне или више свиња;
губитак апетита; потиштеност;
повишена телесна температура; крварења по кожи (најчешће по ушима, њушци, репу,
ногама, стомаку и бочним
странама трупа); крвав пролив; отежано дисање; кашљање и повраћање.

Стручњаци подсећају сељаке да су превентивне мере:
забра на хра ње ња сви ња
помијама; избегавање пашног држања свиња; спречавање директног контакта с дивљим свињама. Особе које су
биле у контакту с дивљим
свињама морају добро опрати и дезинфиковати одећу и
обу ћу. Тако ђе, оба ве зно је
пријављивање сваке болесне
или угинуле домаће или
дивље свиње надлежном ветеринару.
На састанку Јужнобанатског
управног округа издато је и
упутство за ловце, по којем су
они дужни да свако оболевање
или угинуће дивљих свиња
обавезно пријаве надлежном
ловном и ветеринарском

инспектору (ради узимања узорака за лабораторијско испитивање); да у ловишту не остављају за собом отпатке хране
животињског порекла; у газдинствима с домаћим свињама не
држе дивље свиње, а уколико
ловац у свом домаћинству
држи домаће свиње, обавезан
је да након доласка из лова и
ловишта промени одећу и обућу. Усељавање дивљих свиња у
ограђена ловишта или измештање дивљих свиња у слободну природу забрањено је без
претходног пријављивања надлежном ветеринарском инспектору. Афричка куга свиња
врло често се преноси и контаминираном храном од дивљих
свиња.
М. Димитрић

ПРОТЕСТ УПОЗОРЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Да се зна цена сунцокрета!
Пољопривредници из Долова
одржали су протестни скуп
упозорења у суботу, 19. августа, од 9 до 10 сати. Циљ је био
да се скрене пажња на актуелне проблеме с којима се они
суочавају. Марко Бојтар,
председник Удружења пољопривредника „Доловачки паори”, које је организатор протеста, прича:
– Имамо два захтева: први
је уређење цене сунцокрета, у
смислу коначне цене, која
није дефинисана, при чему
имамо умањени род, а други је
ублажавање штете од суша. На
протесту, у колони, у једној
саобраћајној траци пута Панчево–Долово, пре улаза у село,
била су 64 трактора. Није било
никаквих проблема.
У прошлости је постојала
аконтна цена сунцокрета.
– Пољопривредник изручи
своју робу и тек на крају кам-

пање откупљивачи плате онолико колико се смилују, што
теоријски може да буде и два
динара. Никада нису испоштовали договор да ће цена
бити иста као на берзама у
окружењу. Уз то, овогодишња
суша је била комплексна;
било их је и раније – или ухвате само пшеницу или кукуруз
или соју или сунцокрет, а на

другим културама смо се
колико-толико
извлачили.
Ипак, овогодишња суша је
оставила последице на свим
културама и отуд овакав револт
пољопривредника. Предлажемо да је минимум који држава
може да уради то да нас ослободи накнаде за водопривреду, да нам отпише порез за ову
годину и омогући нам куповину

регресиране нафте за јесен –
наводи Бојтар.
Он каже да је министар
пољопривреде
Бранислав
Недимовић у јуну најавио да
ће бити обезбеђена повољна
цена нафте и додаје:
– Само бих га подсетио да
одржи своју реч. Републичка
тржишна инспекција обишла
је све откупљиваче у Долову,
направљени су записници. И –
све по старом. Најављено је да
ће до 1. септембра бити припремљен пакет мера помоћи
пољопривредницима
због
суше. Наравно, сачекаћемо да
видимо какве су то мере, да ли
су и прихватљиве, и сходно
томе ћемо предузимати следеће кораке.
Удружење које Бојтар води
има око седамдесет активних
чланова и члан је Банатске
асоцијације пољопривредника.
С. Т.

УСВОЈЕН НОВИ УППР

„Петрохемија” без заосталих дугова
Привредни суд у Панчеву
донео је 16. августа решење о
усвајању Унапред припремљеног плана реорганизације
(УППР) за „ХИП–Петрохемију”, којим је предвиђено да се
сва преостала потраживања
поверилаца, настала до 31.
јануара 2017. године, делимично конвертују у капитал
„Петрохемије”, а делимично
отпишу.
„Усвајањем УППР-а обезбеђен је завршетак финансијског
реструктурирања компаније и
стабилно пословање у будућности. Повериоци су конвертовали 52,3 одсто укупних
потраживања, док је 47,7 одсто
отписано, тако да је питање
старих дугова решено. ’ХИП–
Петрохемија’ послује стабилно и генерише позитиван
пословни резултат, а све текуће

обавезе редовно се измирују.
Након реализације УППР-а
око 76% акција биће у власништву Републике Србије и повезаних лица, а 24% преосталих

акција у власништву НИС-а и
’Лукоила’. Очекујемо да ће се
мере предвиђене УППР-ом
реализовати у кратком року, а
најкасније до краја године”,

наводи у саопштењу Велимир
Унковић, генерални директор
„ХИП–Петрохемије.
У овој фабрици сматрају да
је доношењем новог УППР-а
учињен велики корак ка дугорочном решавању статуса фирме, на чему руководство компаније интензивно ради у
сарадњи с Владом Републике
Србије. Имајући у виду стратешку позицију „ХИП–Петрохемије” као највећег произвођача
петрохемијских производа,
једног од најзначајнијих извозника, чисте билансе, као и
позитивне пословне резултате
које компанија остварује у
последње две и по године,
менаџмент сматра да су инвестиције у развој основни услов
за постизање дугорочно одрживог пословања „Петрохемије”.
М. Д.
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ПРИБЛИЖАВА СЕ ИСТЕК РОКА ЗА ПРИЈАВУ НА НИС-ов КОНКУРС „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

КУПАЊЕ У ПАНЧЕВУ

ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЗА
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Избегавајте Поњавицу

Панчеву петнаест
милиона динара за
капиталне програме
Пријаве поднети
до 8. септембра
Конкурс који је компанија НИС
расписала у оквиру програма
„Заједници заједно” за пријављивање пројеката у локалним
самоуправама траје до 8. септембра. НИС подсећа да право
на пријављивање имају све организације цивилног друштва, јавне установе и непрофитне организације из једанаест градова и
општина у којима НИС послује:
Београда, Новог Сада, Чачка,
Ниша, Панчева, Зрењанина,
Кикинде, Кањиже, Србобрана,
Житишта и Новог Бечеја.
У фокусу овогодишњег конкурса је подршка капиталним
пројектима, приоритетним за
општине и градове у којима се
програм реализује. Конкурсом
је обухваћено пет области:
екологија, наука/образовање,
јавно здравље, социјална
заштита, култура и спорт.
Грађани бирају
У свакој локалној самоуправи,
у складу с потребама заједнице, на основу анкетирања грађана и истраживања кључних
области за улагање у средини у
којој живе, изабране су до три

Свечана сала Народног музеја реконструисана је 2015.
области у оквиру којих ће
заинтересоване организације
моћи да конкуришу. У нашем
граду заинтересоване организације, друштва и установе
могу аплицирати пројектима
који се односе на културу,
спорт и заштиту животне средине. Ове године одобрено је
петнаест милиона динара, а
минимална вредност понуђеног програма не сме бити
испод два милиона динара.
И ове године компанија
НИС је за финансирање пројеката издвојила 110,5 милиона динара, а одлуку о њиховом избору донеће Комисија

састављена од представника
компаније НИС и локалне
заједнице. Резултати конкурса
биће објављени 13. октобра.
Скоро милијарда
Нафтна индустрија Србије је
још 2009. започела реализацију
програма подршке локалним
заједницама, који је из године у
годину унапређиван. Готово
900 милиона динара уложено
је у око 864 пројекта који су
помогли развој локалних заједница, олакшали функционисање
бројних установа и унапредили
рад културних, образовних и
спортских институција.

Конкурс није намењен
финансирању
активности
политичких странака, верских
и религијских групација, а
неће се разматрати ни појединачне молбе које се односе на
студије, учешће на конференцијама, трошкове смештаја,
исхране и слично. Детаљни
услови и пропозиције јавног
конкурса објављени су на сајту
НИС-а, на адреси www.zajednicizajedno.nis.eu. Заинтересовани могу попунити он-лајн
пријаву на сајту или свој предлог послати имејлом на адресу
zajednicizajedno@nis.eu.
О
избору ће одлучивати комисија коју чине представници
НИС-а, локалних самоуправа,
као и угледне личности из
локалних заједница.
Менаџмент НИС-а истиче
да програм „Заједници заједно” учвршћује партнерске
односе с локалном заједницом
и потврђује став компаније да
ни у време сложених услова за
пословање НИС не одустаје од
друштвене одговорности као
свог стратешког опредељења.
С друге стране, НИС поклања
много пажње промоцији правих вредности и унапређивању
средине у којој послује. Подршка образовању остварује се
кроз програм „Енергија знања”. Преко програма „НИС
шанса” до сада је запослено
више од 800 младих.

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ПРОГРАМА „КАД ПОРАСТЕМ, БИЋУ...”

Додељени цертификати ученицима
Удружење за развој каријере
и омладинског предузетништва „Connecting” у петак, 18.
августа, у згради панчевачке
локалне самоуправе приредило је свечаност поводом завршетка програма „Кад порастем, бићу...” и доделу цертификата учесницима тог летњег едукативног програма.
Реч је о пројекту намењеном развоју предузетничког
духа код ученика старости од
четрнаест до осамнаест година, који је обухватио реализацију едукативних радионица
на тему запошљивости, развоја каријере и омладинског
предузетништва. Младим људима је дата могућност да
преиспитају своја интересовања, стекну нова знања и
вештине и нова познанства,
као и да се упознају са одређеним професијама. Такође,

полазници су били у прилици
да унапреде одређене преносиве вештине, попут тимског
рада, комуникације, вештина
презентовања и дигиталне
писмености.
Према речима представника удружења „Connecting”,
главни циљ програма био је да
се млади оснаже да самостално и промишљено доносе
одлуке о наставку каријере
или школовања. Програм
„Кад порастем, бићу...” настао
је 2016. године као практичан
део обуке за омладинске лидере коју је спроводила Национална асоцијација практичара
омладинског рада (НАПОР),
уз подршку Министарства
омладине и спорта, а у којој су
учествовала два члана панчевачког „Connecting-а”. Крајем
јуна у просторијама Дома
омладине званично је почео

летњи едукативни програм за
младе, у којем је учествовало
осамнаест ученика из Панчева, а у првој недељи одржане
су три радионице. Након тога,
током лета, група је интензивно радила на развијању
вештина 21. века, као што су
комуникативност, критичко
размишљање, дигитална писменост, социјалне вештине
итд. Будући предузетници су
радили тестове професионалне оријентације, учили о основама
предузетништва
и
неформалним методама личног и професионалног развоја.
Према речима чланова овог
удружења, одрживи економски раст зависи од предузетништва, јер предузетници
креирају нове послове и
доприносе економском расту.
Пошто мала и средња предузећа постају носиоци развоја

здравог пословног окружења,
организације цивилног друштва заједно с привредним
коморама и владиним институцијама улажу напор да утичу на развој предузетништва и
промоцију предузетничког
духа. У „Connecting-у” истичу
да они као глас младих заговарају политике, креирају и
реализују образовне предузетничке програме и иницирају
кампање ради промоције
вредности предузетништва.
Њихов посао је да науче младе како да креирају послове,
уместо како да их добију. Стога реализују програме који
представљају скуп активности
чији је циљ упознавање младих с могућностима које им
стоје на располагању када су у
питању школовање, усавршавање и покретање сопственог
посла.

АКТИВНОСТ НАФТНОГ ГИГАНТА

НИС исплаћује дивиденде
НИС je у петак, 18. августа,
започео исплату дивиденди
својим акционарима из добити за 2016. годину, а укупан
износ средстава намењених за
ову намену износи 25 одсто
нето добити, тј. више од четири милијарде динара. Одлука
о исплати дивиденди донета је
на Скупштини акционара
НИС а. д. Нови Сад крајем
јуна, а право на исплату
накнаде имају сви акционари
који су били уписани 17. јуна у
Централном регистру, депоу и
клирингу хартија од вредности као власници акција.
Генерални директор НИС-а
Кирил Тјурдењев тим поводом
је изјавио да НИС пету годину
заредом исплаћује дивиденду
својим акционарима.
– Поносни смо што и ове
године потврђујемо статус
поузданог партнера, како

нашим великим акционарима
„Гаспром њефту” и Републици
Србији, тако и малим акционарима. Наставићемо да унапређујемо своје пословање и
повећавамо ефективност, како бисмо у будућности одржали дивидендну рентабилност
на високом нивоу за све наше

акционаре – рекао је генерални директор НИС-а.
Грађанима Србије који
поседују акције НИС-а биће
исплаћено 20,96 динара по
акцији, што је износ који се
добије када се од бруто вредности дивиденде по акцији
(24,66 динара) одбије порез од

15 одсто који је НИС дужан да
обрачуна и уплати за ове
акционаре при исплати. Пренос новца мањинским акционарима обављен је преко Централног регистра хартија од
вредности, на рачуне које
користе за трговање акцијама
или на рачуне које су доставили приликом пријављивања за
бесплатне акције.
На Дан дивиденде, 17. јуна,
НИС је имао укупно 2.125.876
акционара. Већински акционар је руска компанија
„Гаспром њефт”, која поседује
56,15 одсто акција, док Републици Србији припада 29,87
одсто, а осталим мањинским
акционарима 13,98 одсто
акција НИС-а. У буџет Републике Србије на име дивиденде из добити НИС-а за прошлу
годину биће укупно уплаћено
1,2 милијарде динара.

На основу Уговора о праћењу квалитета површинских
вода на подручју града Панчева који је Завод за јавно
здравље Панчево склопио с
Градском управом, стручњаци те здравствене установе
током лета редовно испитују
квалитет воде за купање.
Они врше микробиолошку
анализу воде с панчевачких
купалишта, која обухвата
утврђивање нивоа фекалних
колиформних
бактерија,
аеробних хетеротрофа, као и
физичко-хемијску анализу

16. августа), закључили су да
Панчевци могу да се купају на
Тамишу у Панчеву, Јабуци и
Глогоњу, као и на популарном
дунавском купалишту Бела
стена. Квалитет ових вода је у
рангу треће класе, оне имају
умерен еколошки статус и
могу се користити за купање
и рекреацију. Исти статус има
вода у качаревачком језеру,
тако да грађани тамо могу да
се рекреирају.
Анализа узорака с реке
Поњавице показује да се у
њој налази велика количина

(присуство суспендованих
материја, нитрита, нитрата,
хлорида итд.).
Према Уредби о класификацији вода, све воде које не
припадају првој, другој и трећој класи могу бити ризичне
по здравље купача. Секретаријат за заштиту животне средине и Завод за јавно здравље,
након анализе резултата друге овогодишње кампање
испитивања присуства опасних и загађујућих материја у
води (узорковање обављено

материја које могу угрозити
здравље купача, тако да
стручњаци Завода и Секретаријата за заштиту животне
средине упозоравају грађане
да избегавају купалишта у
Банатском Брестовцу, док у
Омољици Поњавица задовољава критеријуме треће класе и може се користити у
рекреативне сврхе. У Иванову је лабораторијским испитивањима утврђено да је
вода треће класе и сме се
користити за купање.

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

Бриге министра
Према речима министра за
заштиту животне средине
Горана Тривана, Србија ће у
наредних годину и по дана
морати да донесе још око 90
прописа из области заштите
животне средине, како би се
законска регулатива у нашој
земљи ускладила са еколошким законодавством Европске уније. Министар је
недавно истакао да ће приоритет у раду његовог министарства бити заштита вода,
а посебно третман отпадних
вода, јер је у тој области
ситуација у нашој држави
веома лоша – у Србији се
прерађује само осам одсто
отпадних вода.

На нашој територији има
44 постројења за прераду
отпадних вода, од којих
функционишу само 32 (од
њих, само неколико ради адекватним капацитетом и у потпуности пречишћава воду). С
друге стране, тек 55 одсто
становништва има прикључак за канализацију – од 450
насеља у Србији која имају
више од 2.000 становника
проценат прикључености на
канализацију је 72 посто,
што је светски просек, али у
насељима која имају мање од
2.000 становника број оних
који су прикључени на канализацију пада испод пет процената.

Велики обрт
Поред српских фирми, казне
и таксе за загађење животне
средине престале су да плаћају и америчке компаније. У
САД су ове таксе и казне преполовљене откако је председник Доналд Трамп ступио на
дужност. Загађивачи у Америци су у првој половини
године платили двоструко
мање казни него у време тројице претходних америчких
председника. Министарство
правде је у првих шест месеци за 26 грађанских тужби
против загађивача животне
средине наплатило дванаест
милиона долара, што је за 60
одсто мање него за време
бивших председника Барака
Обаме, Џорџа Буша и Била
Клинтона.
Поред тога што им наплаћује ниже казне, Трампова

администрација загађивачима гледа кроз прсте и када је
реч о чишћењу контаминираних подручја и испуштању
опасних материја у воду,
земљу и ваздух. Да подсетимо, САД су се формално
повукле из међународног
споразума о клими постигнутог крајем 2015. године у
Паризу, али су навеле да ће
наставити да учествују у
међународним преговорима
о том питању.
Наравно, под својим условима и у интересу мултунационалних компанија.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

„Упутство за употребу”
броја 194

Пише:
др Мирослав Тепшић
Када и како позвати Хитну
помоћ? Ова питања су од једнаке важности за обичног
грађанина, али и за медицинске професионалце који се
сусрећу са изазовима телефонске тријаже. И једнима и
другима је од непроцењивог
значаја права информација о
стању пацијента, његовим
виталним знацима, адреси
или месту акцидента, као и
факторима околине који могу
битно утицати на пружање
хитне медицинске помоћи и
њен крајњи резултат.
Ма како то чудно звучало,
најмањи проценат позивања
броја 194 односи се на стања
која озбиљно угрожавају здравље или живот. Разлози,
нажалост, леже у недовољном
профилисању улоге изабраног лекара и лекара службе
кућног лечења, који су још
увек далеко од многих пацијената на палијативној терапији, оних који су везани за
кревет, занемарених или препуштених сопственој судбини. Све је то оптеретило запослене у хитним службама
задацима који превазилазе
њихову професионалну одговорност, али се зато намећу
многе етичке и моралне
дилеме. Није лако истовремено бити професионалац и
сапатник, судија и бранилац,
оцењивач и педагог, а притом
стално имати на уму основне
циљеве и задатке једне
ургентне службе.
Уколико с друге стране
телефонске линије имамо

саговорника који даје информације у вези са озбиљном
акутном болешћу, повредом
или погоршањем хроничне
болести са угроженим виталним функцијама, основни
задатак је добити податке о
тренутном стању пацијента,
локацији и телефону с којег
се позива. Везу не треба прекидати када је потребно дати
упутства о мерама прве
помоћи особи блиској пацијенту или присутној на месту
акцидента. Отежано и чујно
дисање, бледа и знојем прекривена кожа, немогућност
успостављања вербалног контакта или губитак свести скрећу нам пажњу на озбиљно
поремећене виталне функције. Ове информације су од
једнаке важности како за
процену брзине интервенције, тако и за примену мера
прве помоћи пре доласка
медицинске екипе.
Нећете погрешити ако
позовете хитну помоћ за стања јаког бола у грудима, недостатка ваздуха и отежаног
дисања, нагло насталог поремећаја вида, говора, главобоље, слабости или трњења екстремитета, повреде главе с
повраћањем или губитком
свести, дубоких посекотина,
прелома костију, пада с висине, саобраћајног трауматизма, епилептичног напада
који се први пут јавља или је
присутан код труднице или
дијабетичара, крварења и
траума у пацијената који узимају лекове против згрушавања крви, праћеног убрзаним
дисањем и срчаном радњом,
несвестицом и поспаношћу.
Не заборавите да је од
велике важности постојање
видљивог броја на кући,
исправног лифта у згради,
осветљености места с којег
се позива. Кућни љубимци
треба привремено да буду у
другој просторији, а особа
која брине о пацијенту треба
да припреми медицинску
документацију и да помогне
у усмеравању медицинске
екипе на праву локацију.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Опоравите косу
након сунчања

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Коси не прија дужи боравак
на сунцу, па она након лета
проведеног на мору, базену
или језеру постаје сува и
оштећена. Срећом, већина
састојака за опоравак косе
крије се у нашем фрижидеру.
Савршена маска се прави од
умућеног јајета, по једне
кашике кокосовог и маслиновог уља и меда, 60 милилитара воде и пола изгњечене
банане. Мешајте док не добијете глатку густу масу, нанесите на оштећена подручја и
обавезно на крајеве косе и
оставите да делује минимум
петнаест минута, а најбоље
пола сата. Потом оперите косу
благим шампоном. Ова маска

ће регенерисати и косу оштећену фарбањем и блајхањем.
Уместо регенератора, након другог шампона нанесите на косу мешавину пола
шољице јогурта и пола
шољице меда. Оставите да
делује двадесет минута, а
затим исперите топлом, па
хладном водом. За чишћење
темена помешајте две кашике јабуковог сирћета са
шољицом воде. Тиме прелијте теме, па исперите.
Коса ће бити чиста и сјајна.
У фризерском салону најбољи третман након летовања јесте такозвани ботокс
третман (систем „Remedy”)
или кератинско паковање,
као и „Оlaplex” и „Sealplex”.
Сада се произвођачи фризерских препарата утркују
да направе бољи третман за
опоравак косе, тако да треба
да се препустите знању и
умећу вашег фризера, јер он
најбоље зна шта је вашој
коси најпотребније. Ове
фризерске третмане за негу
требало би приуштити једном месечно, али не очајавајте ако то не можете, већ
сами негујте косу природним маскама сваке недеље.

Петак, 25. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЛОЖАЈ МЛАДИХ У СРБИЈИ

УЗОРНА ГЕНЕРАЦИЈА ПОГЛЕДА
УПРТОГ У ИНОСТРАНСТВО
Поражавајући
резултати истраживања
КОМС-а
Седамдесет одсто
испитаника жели да
напусти Србију
Обележавање Међународног
дана младих, 12. августа, у
Панчеву, било је прилика и за
осврт на Алтернативни извештај о положају и потребама
младих, који је дан раније, 11.
августа, представљен у београдском „Медија центру”.
Извештај чији су поражавајући резултати усталасали јавност израдила је Кровна организација
младих
Србије
(КОМС) уз подршку Београдске отворене школе и Краљевине Шведске.
Резултати тог истраживања
показали су, наиме, да чак 70%
младих у Србији жели да се
исели из места у коме живи, а
њих 44% најрадије би наставило живот у некој од земаља
западне Европе. Овакви одговори не чуде ако се погледа сегмент истраживања који се
односи на незапосленост: у
Србији је без посла 31,2% младих и они чине огроман проценат у укупном броју популације
која тренутно нема запослење.
Не верују политичарима
Скоро половина испитаника,
њих 45%, на питање да ли су
некад били изложени неком
облику дискриминације одговорила је позитивно, а њих
70% били су сведоци различитих врста насиља. Као највеће
проблеме младих анкетирани
су издвојили незапосленост
(89,1%), образовни систем
(77,9%) и систем вредности
(76,4%).
Ни у сфери политике одговори испитаника нису дали
ништа бољу слику њиховог
виђења ситуације у држави.
Чак 59,6% анкетираних сматра
да демократија није најбољи
облик владања, а 76% њих не
може да издвоји ниједног
политичара коме верује. Млади су оцењивали и политичке
партије оценама од један до

пет, а просечна оцена коју су
странке добиле је једва пролазна: 1,8. Показало се и да млади имају изузетно ниско поверење у институције у држави:
најниже просечне оцене (и у
овом случају оцењивало се од
један до пет) добили су политичке странке (1,5), председник Републике (1,6), председник Владе, Влада и Народна
скупштина (у сва три случаја
1,7) и председници општина /
градоначелници (1,9). Изнад
двојке „пласирали” су се црква
(2,2) и Министарство омладине и спорта (2,3), а највише,

истраживања у сарадњи с
реномираним кућама, али на
репрезентативном
узорку.
Ипак, и наш годишњи извештај показује жељу младих да
напусте земљу, додуше нешто
мању него што се то показало
у истраживању КОМС-а, али и
даље високу. Добар начин
решавања тог проблема јесу,
између осталог, управо волонтерски кампови, који омогућавају упознавање младих из
Србије са онима из иностранства. Други начин је привлачење младих талената да студирају у Србији, као и мотиви-

Има ли наде?
али ипак тек једва довољне
оцене добиле су канцеларије за
младе (2,6) и Војска (2,9). Статистика показује и да се број
младих у Народној скупштини
од 2008. године до данас драстично смањио и да константно има тенденцију опадања.
(Не)репрезентативни узорак
Приликом посете међународном волонтерском кампу
„Ребициклирај 2”, који је у
нашем граду одржан од 1. до
14. августа, на Међународни
дан младих Снежана Клашња,
помоћница министра у Министарству омладине и спорта,
осврнула се на ово истраживање, нагласивши да је његова
мањкавост у томе што је рађено на малом узорку од 336
испитаника, те да се оно не
може уопштавати, јер не представља став читаве популације
младих у нашој земљи.
– Министарство омладине и
спорта сваке године ради слична

сање наших студената да остану овде по завршетку факултета. Да бисмо у томе успели, ми
као држава боримо се да
побољшамо оно због чега млади одлазе, а основни узрок је
пре свега економски фактор,
као и недостатак услова за
професионални развој. Наше
министарство предузима конкретне кораке у вези с решавањем тих проблема, па ћемо
тако, у сарадњи с Међународном организацијом за миграције и са швајцарском владом,
радити пројекат чији је циљ да

се направи мрежа младих
истраживача из читавог региона и да им се пружи могућност да заједно раде. На тај
начин тежимо да задржимо
људе који имају огроман потенцијал, а показују тенденцију да
оду из земље. Такође, у Паризу
је 2016. године потписан споразум о оснивању Регионалне
канцеларије за сарадњу младих на западном Балкану. Та
канцеларија је почела да ради,
има локални огранак у Србији
и очекујемо да ће од јесени
расписивати програме и пројекте за младе – истакла је
Снежана Клашња.
Удружимо снаге
Она је подсетила и на то да је
Фонд за младе таленте Републике Србије, чији рад координира Министарство омладине и спорта, од 2008. године
до данас наградио 22.600 младих људи, ученика средњих
школа и студената, и да је
међу њима и 356 Панчеваца.
– Поред тога, око десет милиона динара дали смо за програме и пројекте које удружења
овде реализују, а то је само
мали допринос који удруженим
снагама можемо пружити да би
положај младих људи у Србији
био бољи – закључила је помоћница министра.
Представници Кровне организације младих Србије истакли су важност увођења модела
структуралног дијалога, кроз
који би млади били консултовани у вези с њима важним
питањима. Стога ће ова организација у наредном периоду
организовати низ састанака и
трибина широм земље. Иначе,
КОМС је највише представничко тело младих у Србији. Реч је
о савету удружења који тренутно окупља 97 организација
младих и за младе.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Ледене чоколадне
бананице

УСЛУГА УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Помоћ у кући
до краја године
Захваљујући подршци Града
Панчева, удружење „На пола
пута” наставиће да до краја
године пружа услугу помоћи у
кући за децу, младе и одрасле
са интелектуалним тешкоћама и њихове породице.
То удружење пружа поменуту услугу континуирано од
2014. године, за шта поседује
и лиценцу.
– Услуга помоћи у кући подразумева да едуковани и припремљени сарадници – неговатељи пружају подршку
кориснику и члановима његове породице, и то у његовом
дому и окружењу. Видови
подршке зависе од стручне
процене, на основу које израђујемо индивидуални план
услуге. Добробити оваквог
приступа су велике: корисницима је омогућено очување и
подизање квалитета живота, а

Страну
припремила
Драгана

Кожан

њихово слободно време је
садржајније и организованије.
Такође, они остварују нова
пријатељства и учествују у
различитим активностима у
заједници – објаснила је
Марина Куриљ из удружења
„На пола пута”.
Она је нагласила и то да ова
услуга пружа много предности
и члановима породица особа са
интелектуалним тешкоћама.
– Особе из блиског окружења појединаца са интелектуалним тешкоћама захваљујући овом програму добијају
више слободног времена, али
и нашу стручну подршку.
Помажемо им да ојачају родитељске капацитете, да смање
стрес, спрече сагоревање и
што је најважније: да отворе
своју породицу ка ширем
социјалном окружењу – додала је Марина Куриљ.
Сви заинтересовани могу
добити додатне информације
или пријавити своје учешће у
програму сваког радног дана
од 9 до 15 сати путем телефона 341-960.

Феноменална посластица
за целу породицу! Деца
уживају да једу ове ледене
лизалице, а и одрасли воле

да се засладе. Нема превише калорија, па и ако сте на
дијети, можете себи приуштити комад-два.

Састојци: две банане, две супене кашике маслиновог уља и 100 г
црне чоколаде.
Припрема: Банане исеците на дванаест једнаких колутова. Велики
тањир обложите кесом или фолијом, па поређајте колутове банане.
У сваки забодите дршчицу (на пример, цевчице или штапиће за сладолед). Тањир с бананама ставите у замрзивач да се добро заледе.
У микроталасној рерни отопите чоколаду и уље, један минут на
најјачој температури. Мешајте да се добије једнолична маса и да се
сва чоколада истопи. Умачите штапиће банане у чоколаду. Поновите поступак док не потрошите све припремљене банане. Пошто су
банане хладне, чоколада се одмах стеже. Ако желите нешто да
поспете преко чоколаде као декорацију, урадите то чим извадите
штапић из чоколаде, док се још није стегла. Можете користити
кокос, сецкане лешнике и шарене мрвице.
бадемом. Служити одмах.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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Петак, 25. август 2017.
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ИНЦИДЕНТ НА МИСИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЛЕГАО НА АСФАЛТ
ДА БИ ЗАУСТАВИО БАГЕР
Наш суграђанин
покушао да спречи
обављање радова
Дошла и патрола
интервентне полиције
Припадници Интервентне јединице панчевачке полиције
прошлог уторка су привели
два наша суграђанина након
пријаве да је једно лице легло
на асфалт на Миси како би
спречило да се обаве неопходни радови.
То је учинио наш суграђанин
Миле Шушњар, који живи у
Кајмакчаланској улици. На
конференцији за новинаре он је
изјавио да се на такав начин
изражавања протеста одлучио
због тога што је требало да
радови буду обављени близу
његове куће. Објаснио је да то
није први пут и додао да је
после првог изласка радника и
машина на терен остао без воде.
– Легао сам испред машине
јер сам хтео да их спречим да
копају, да не бисмо поново
остали без воде. Жао ми је што
ме нису привели па да им
објасним у чему је био проблем – истакао је Шушњар.
Уместо да полицајци приведу њега, легитимисали су и
повели са собом његовог првог

Рупе које су остале после копања на Миси
комшију Стојана Томића и
његовог сина. Они су били
револтирани због интервенције полиције, па су се солидарисали са Шушњаром. То су
одлучили зато што су Шушњарова деца изашла из куће и
почела да плачу због интервенције полиције.
Према Томићевим речима,
све је почело када је „Телеком” пре о три месеца почео
да копа асфалт због квара
поред Шушњарове куће. То је
трајало десетак дана, након
чега су радови прекинути, а у
асфалту су остале рупе, које
ни после шездесет дана нису

У ЦЕНТРУ ГРАДА

Постављене нове
канте за ђубре

У жељи да доскочи хулиганима који вишак енергије троше
уништавајући канте за ђубре,
„Хигијена” је поставила дванаест нових канти у Градском
парку и испред Градске управе. Оне су металне и везане
су ланцима, па остаје да се

види да ли ће то спречити
њихово уништавање. Међутим, није јасно којом динамиком ће бити пражњене, јер
се брзо пуне, а ђубре које
вири из њих оставља ружан
утисак.
М. Г.

затрпане. Он је истакао да је
то проблем у читавом граду и
да се често дешава да се место
на коме су обављени неки
радови не врати у првобитно
стање.
Као последица тога, пре десетак дана камион је упао у једну
рупу и оштетио водоводну
инсталацију породице Шушњар, због чега су они остали без
воде. Да се то не би поновило,
Миле Шушњар је прошлог
уторка легао на асфалт у намери да спречи копање.
Говорећи о интервенцији
панчевачке полиције, Стојан
Томић је истакао да је њему и

његовом комшији објашњено
да нико није смео да омета
радове с обзиром на то да је
требало да буду обављени на
јавној површини. Он је рекао
и да су припадници Интервентне јединице били коректни, а да су он и његов син убрзо после привођења пуштени.
Поводом овог догађаја разговарали смо с надлежнима у
Секретаријату за инспекцијске послове. Секретар тог
секретаријата Бобан Ђурђев
изјавио је да је обавештен да
ће у петак, 25. августа, место
на коме су обављани радови
бити у потпуности враћено у
првобитно стање.
– „Телеком” је добио налог
да откопа место на коме су
обављени првобитни радови
како би радници „Водовода”
могли да пронађу квар због
којег није било воде и да га
санирају. Међутим, нека лица
су то блокирала и хтела да
спрече радове, што нису смели,
јер је реч о јавној површини.
Ако дође до неког проблема у
граду, сви који су укључени у
његово решавање треба да седну и да разговарају како да се
проблем најбрже реши. Протести попут прошлонедељног
на Миси и било каква репресија нису никакво решење –
рекао је Ђурђев.
М. Глигорић

КАКО ЗАУСТАВИТИ ШИРЕЊЕ ОПАСНОГ
КОРОВА

Пријавите где има
амброзије

Како се ближи крај августа, све
је више наших суграђана који се
жале на свраб, сужење очију и
кијање, једном речју на алергијске реакције које су проузроковане иритацијом дисајних органа поленом амброзијe. Због тога
је „Зеленило” пре неколико дана
покренуло акцију „Зауставимо
амброзију” и позвало све који је
примете, да то пријаве на телефон 377-904 како би је радници
тог ЈКП-а уништили.
Због високих температура
амброзија је ове године про-

цветала раније, па је полен тог
корова већ почео да се шири у
ваздуху и да задаје главобоље
онима који имају алергије.
Њихови проблеми могу бити
врло непријатни, почев од
угрожавања сна и уобичајених
активности, па до оних најтежих случајева – астматичних
напада. Највеће концентрације полена амброзије региструју се у другој половини августа
и почетком септембра, тако да
је позив „Зеленила” стигао на
време.
М. Г.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Заштитите нас од бициклиста у Народној башти
Једно од најлепших места у
нашем граду је Народна башта,
због чега проводим много времена у њој. Уређена је заиста за
највишу оцену, уз помоћ
европских донација које смо
добили. Било би лепо да имамо
још таквих места у граду.
Скоро сваког дана долазим
у Народну башту у шетњу, да
протегнем ноге, надишем се
свежег ваздуха и сретнем
неког вршњака. Волим и да
прошетам неколико кругова
по тартан-стази. На њој се
увек може видети неко ко
трчи ради кондиције или неки
спортиста.
У Народној башти уживају и
наши суграђани попут младих
парова с децом, бака и дека
који шетају унучиће и многих
других. Свима је лепо, али

задовољство кваре бициклисти који не поштују забрану
вожње кроз Народну башту.

Иако су на више места постављени знаци на којима се види
да вожња двоточкаша није

дозвољена, нико од бициклиста
на њих се не обазире. Не помаже ни то што у Народној башти
постоји чувар. Ни на њега се
нико од бициклиста не обазире.
Несавесни бициклисти јуре,
возе тако брзо као да су на некој
од етапа трке „Тур де Франс”.
Због тога постављам питање
шта ће бити ако неко од њих у
брзини налети на неко дете
или неког старијег човека или
жену. Последице би могле да
буду неугодне.
У таквој ситуацији једино
решење је новчано кажњавање, јер су људи најосетљивији
ако их неко „удари” по џепу.
Ако имамо прописе, требало
би да их спроводимо. Да уживање у Народној башти ничим
не буде помућено.
Томислав Перков, Панчево

„У име сина”
У овом делу испричана је
прича о државнику чија
мудрост надилази овоземаљске међе, који у себи
проналази снагу да сопственог сина прихвати као
духовног оца, одриче се световног живота и од господара Немање, преобративши
се у монаха Симеона, постаје светац.
У првој књизи трилогије о
Стефану Немањи „У име
оца” испричана је прича о
дечаку који је постао ратник, док ћете у другој књизи, под називом „Два орла”,
наћи причу о ратнику који
је постао државник. Занимљиво је да су и прва и друга књига трилогије дуго
биле на топ-листи најпродаванијих књига. Говорећи о
томе једном приликом,
Дејан Стојиљковић је истакао да је данас врло тешко
издвојити се на српској
књижевној сцени, јер је

последњих година присутна
хиперпродукција, па је
успех ове трилогије тим
већи. Кецмановић је додао
да је када пишете о оваквим
темама, готово немогуће
свима удовољити и нагласио
да је његово дубоко уверење
да ће књига с временом
добити своју верификацију,
„јер су многи који су јој пришли с предрасудама, након
што су је прочитали, променили мишљење”.

Два читаоца који до среде, 30. августа, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које летње
специјалитете препоручујете?”, наградићемо по једним примерком
књиге „У име сина” Владимира Кецмановића и Дејана Стојиљковића. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Завера судњи дан”
Сиднија Шелдона
Када се тајанствени метеоролошки балон сруши на
земљу
у
Швајцарској,
директор Националне безбедносне агенције САД
ангажује Роберта Беламија
да пронађе и идентификује
десеторо људи који су били
сведоци тог догађаја. Опседнутост тајним задацима већ
је коштала командира Беламија једине жене коју је
икада волео и он сада верује
да више нема шта да изгуби.
Међутим, док трага за
путоказима од Рима, преко
Будимпеште и Кијева, до
Тексаса, неминовно се суочава с правом природом
мисије и долази до шокантног открића о постојању
невероватне завере која се
протеже читавом планетом.

Сам и изневерен од свих,
Белами се убрзо налази у
бекству, борећи се да спасе
сопствени живот – с кључем
опстанка саме Земље у својим рукама.

Два читаоца који до среде, 30. августа, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Где је најлепши залазак сунца у Панчеву?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Завера судњи дан” Сиднија Шелдона. Најбоље одговоре ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Круг среће
У прошлом броју нашег
листа питали смо вас ко вас
чини срећним. „Панчевац”
и издавачка кућа „Вулкан
издаваштво” припремили су
по један примерак књиге
„На пустом острву” Трејси
Гарвис Грејс за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Онај ко ће ми поклонити
нову књигу.” 064/2407...
„Прво сама себе учиним
срећном, па су онда остали
срећни што сам ја срећна,
па кад су тако срећни, њихова срећа усрећи мене и тако
укруг. Пробајте, супер је!”
064/5576...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на

питање колико пута су књигу прочитали у даху. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Симпатизер” Вијета
Тана Нујена.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од
наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Сваки пут кад нисам
читала неколико књига
истовремено. Тад ми је понестајало даха.” 063/2634...
„Онолико пута колико
има књига на мојој омиљеној полици у кућној библиотеци. А накупило их се двадесетак и увек им се радо
враћам.” 060/4432...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили
спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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САЈТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

ХУМАНОСТ ИЛИ РУГАЊЕ ПРАВДИ?

Како се заштитити
на интернету

НАЈТЕЖИМ ЗАТВОРЕНИЦИМА
ГАРАНТОВАНА СВА ПРАВА

Они које интересује како да
заштите приватност на друштвеним мрежама и интернету и како да се осигурају од
покушаја непознатих лица да
успоставе с њима комуникацију, обавезно треба да
погледају сајт www.pametnoibezbedno.gov.rs, иза кога
стоји Министарство трговине, туризма и телекомуникација.
Он је посебно намењен
деци и младима зато што они
проводе највише времена на
интернету. На њему се могу
наћи адресе и бројеви теле-

фона Националног контакт-центра за безбедност деце
на интернету, центара за
социјални рад, Републичког
јавног тужилаштва, Одељења за високотехнолошки
криминал МУП-а Србије и
других институција којима
је могуће пријавити сваку

злоупотребу и сумњу у противзаконито понашање на
интернету.
Ово је изузетно важно с
обзиром на то да је у
последње време на светској
виртуелној мрежи, као и на
„Фејсбуку” и „Инстаграму”,
примећен пораст активности педофила, као и група
које заговарају инцест и
педофилију.
На овом сајту се могу
наћи и упутства корисницима „Фејсбука” и других друштвених мрежа о томе како
да заштите приватност и
открију да ли још
неко прати њихове
активности и како да
направе тзв. скриншотове на компјутеру, а како на мобилном телефону.
То је значајно зато
што у случају да се
надлежнима пријави
узнемиравање
на
друштвеним мрежама или интернету,
они не могу да предузму ништа уколико
није обезбеђен неки
доказ о томе. „Скрин-шотови”
су најбољи као доказни
материјал, јер омогућују
полицајцима да виде број
телефона или компјутерску
адресу оног од кога је стигла
спорна порука, њен садржај,
корисничко име особе која
ју је послала итд.

Закон максимално
толерантан према
злочинцима
у затворима
Постоји могућност
да пре истека казне
буду пуштени кућама
Осамдесет два осуђеника,
колико их тренутно у српским
затворима издржава максималне, четрдесетогодишње
казне затвора, имају сва права
и у томе се ни по чему не разликују од осталих затвореника.
Они морају имати такав третман без обзира на то што међу
њима има тешких убица чији
су злочини шокирали јавност.
Међу осуђеницима на најдуже затворске казне су Драган Ђурић, монструм који је
свирепо лишио живота петнаестогодишњу Тијану Јурић,
Дарко Костић, који је осуђен
због силовања и бруталног
убиства четрнаестогодишње
Иване Подрашчић, Малиша
Јевтовић, који је насмрт претукао трогодишњу пасторку, и
многи други.
– Лица осуђена на максималну казну затвора имају сва
основна права загарантована

Законом о извршењу кривичних санкција. На пример,
могу да примају пакете два
пута месечно и исто толико
пута и посете. Омогућен им је
боравак на свежем ваздуху, а
дозвољено им је и да позајмљују књиге из затворске
библиотеке – одговорено је на
питање „Панчевца” у Управи
за извршење кривичних санкција.
У Закону о извршењу кривичних санкција, којим је
регулисан положај затвореника, више од тридесет чланова
посвећено је њиховим правима.

Тим актом је, између осталог,
прописано да издржавају
казну заједно с другима и да
се само у ретким случајевима
може одредити да бораве сами
у ћелији.
Осим тога, они имају право
на калоричну и квалитетну
исхрану, дописивање с другим
лицима и телефонске разговоре, здравствену заштиту, правну помоћ и посете адвоката,
школовање, упражњавање верских потреба, одласке на
рекреацију ако за то постоје
могућности у просторијама
затвора, периодичне боравке

са супругама и девојкама у
тзв. љубавним собама.
Након што издрже две трећине казне, ови осуђеници
имају могућност да се обрате
суду молбом за условно, превремено пуштање на слободу.
Битно је само да су се пре
тога владали примерно и да
својим понашањем нису ниједном прекршили прописе. Иако
су убијањем лишили друге права на живот, не само да је друштво према њима максимално
хумано док издржавају казну
већ им је омогућено и да се пре
времена врате кућама.

ТЕЖАК СУДАР КОД НОВОГ СЕЛА
САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Саобраћајна полиција
добила нове радаре
Министарство унутрашњих
послова набавило је 51
радар с рачунарском опремом помоћу које ће се сакупљати и анализирати подаци о саобраћајним незгодама. То ће се радити да би се
смањио број повређених и
погинулих на путевима.
Захваљујући томе моћи
ће да се утврди на којим
местима се најчешће дешавају саобраћајне несреће и
тамо ће бити повећано присуство саобраћајне полиције. Према подацима Управе
саобраћајне полиције, пребрза вожња је узрок у више
од 50 процената саобраћајних незгода с погинулим
лицима, а следећи по учесталости су вожња под дејством алкохола и невезивање сигурносних појасева.

Министарство унутрашњих
послова саопштило је и да
ће у периоду од 21. до 27.
августа на путевима у Европи и Србији бити организована акција појачане контроле брзине кретања возила. Она ће се спроводити и
дању и ноћу.

Троје изгорело у аутомобилу
У стравичној саобраћајној
несрећи која се догодила прошлог четвртка, 17. августа,
око 23 сата, на путу Банатско
Ново Село – Владимировац,
погинуле су три особе, а две су
повређене.
До несреће је дошло када су
се у пуној брзини сударили
багер, у коме су биле две
особе, и џип марке „туарег”
немачке регистрације, у коме
су се налазила три лица.
Ударац је био толико јак да се
багер преврнуо и упао у оближњи јарак, а „туарег” се запалио, након чега се и то возило
преврнуло на кров. Лица која су
била у њему су изгорела, а када
је дошла полиција, била су потпуно угљенисана и није било
могуће идентификовати их.
Након ДНК ана ли зе на
Институту за судску медицину утврђено је да су у „туарегу” страдали Драган Младен
(1973), који је живео с поро-

дицом у Немачкој и допутовао је на одмор у Банатско
Ново Село, Владимир Топић
(1980), становник тог места,
и Данијела Човић (1975) из
Долова, а у багеру су повређе ни Дејан Масло ва рић
(1975) и његов десетогодишњи син.

Масло ва рић је хит но пре ве зен у пан че вач ку бол ни цу, а његов син на Инсти тут
за здрав стве ну зашти ту мај ке и дете та у Бео гра ду.
Живо ти им нису угро же ни.
Ина че, Масло ва рић је возио
багер тако касно зато што је
том маши ном оба вљао неке

посло ве за јед ног чове ка на
њего вом пла цу.
Како су известили београдски медији, који су се позвали
на изворе из истраге, до несреће је дошло када је „туарег”,
који се кретао изузетно великом брзином, налетео на багер
и ударио предњим делом у
задњи део тог возила.
Засад се не зна да ли је
багер пре судара био осветљен
и да ли му је било укључено
ротационо светло. Могуће је
да га возач „туарега” уопште
није видео.
Јелена Самуилов, портпарол
Основног тужилаштва у Панчеву, изјавила је да су после несреће скинуте сијалице с багера и
да су однете на вештачење.
– То ће бити обављено у
Националном криминалистичко-техничком центру МУП-а
Србије, у коме се обављају сва
вештачења – рекла је Јелена
Самуилов.

ПОВРЕДА ЗАКОНА О АУТОРСКИМ ПРАВИМА
У ДОМУ ВОЈСКЕ, 17. АВГУСТА

Признања за војнике
добровољце
Четрдесет осморо младића
и девојака с тери то ри је
јужног Баната који су
током 2014. године добровољно одслужили војни рок
са оружјем добило је 17.
августа признања „Значка
вој ни ку” и „Захвални ца
отаџбине” у Дому Војске
Србије. Уручили су им их
начел ник Јужнобанат ског
округа Данијела Лончар и
начелник Регионалног центра Министарства одбране
у Панчеву пуковник Дејан
Здравковић.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

– Данас имам посебну
част и задовољство да будем
на оваквој свечаности, у
друштву ових младих људи,
који су положили један
велики животни испит, стављајући се на располагање
својој отаџбини и свом
народу. Користим прилику
да им за учињено у име предака и потомака захвалим, с
вером да ће њихов пример
следити наредне генерације
– рекла је Данијела Лончар.
Свечаности у Дому Војске
Србије присуствовали су и
Саша Павлов, градоначелник Панчева, потпуковник
Горан Раичевић из Регионалног центра Министарства одбране у Новом Саду и
представници Гарнизонског
места Панчево.

Присвајала туђе фотографије
Фото-савез Србије искључиo
je из својих редова Жељку Г.
из Ваљева, чланицу те организације од 2012. године, зато
што је више пута учествовала
на фотографским изложбама
с туђим сликама које је представљала као своје.
„Непобитно је утврђено да
је она у више наврата слала на
изложбе фотографије које
нису њено ауторско дело, али
их је и поред тога именовала
као резултат свог стваралаштва. До њих је дошла тако
што их је скидала са интернета. На тај начин је туђи ауторски рад представљала као сопствен, па не само да је поступала супротно пропозицијама
изложби већ је грубо повредила ауторска права, законе који
регулишу ту област и Статут
Фото-савеза Србије”, пише у
одлуци Фото-савеза о искључењу Жељке Г. из те организације.

Тамо се наводи и да је утврђено да је она послала десет
фотографија Уметничком савету Фото-савеза Србије, чији
су чланови бирали дела која
ће бити изложена. Чланови
Савета су тада утврдили да су
четири фотографије које је
послала туђе и да је реч о
делима других аутора.

Они су открили и да је она
више пута учествовала на
фотографским
изложбама
које су биле организоване
током последњих пет година и
да је, по свему судећи, и тамо
слала туђе фотографије.
Занимљиво је да је Жељка Г.
уз фотографије које је послала
Уметничком савету Фото-

савеза Србије доставила и захтев да јој се одобри да добије
звање које се додељује дугогодишњим фото-репортерима и
учесницима изложби.
Она је прошле године у Београду организовала самосталну изложбу на којој је такође
фотографије других аутора
представила као своје, а то је
радила и на својој „Фејсбук”
страници. Без обзира на то
што је била опоменута да је
кршење ауторских права противзаконито, она је наставила
то да ради.
Фото-савез Србије је због
свега тога одлучио да Жељку
Г. трајно искључи из те организације и да јој одузме звање
фото-аматера првог реда
Фото-савеза Србије. Поред
тога, забрањено јој је да убудуће учествује на изложбама
које буде организовао ФСС
или неко други уз сарадњу те
организације.
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МУКЕ ПОРОДИЦЕ СТАМЕНКОВИЋ ИЗ ЈАБУКЕ

ЈЕДАНАЕСТОРО ДЕЦЕ ОСТАЈЕ
БЕЗ КРОВА НАД ГЛАВОМ?!
Вредни људи
уредили годинама
напуштену зграду
Упркос аминовању
надлежних, сада
им „прети” улица
Породицу Стаменковић из
Јабуке, поред брачног пара у
раним тридесетим – Слађане
и Слађана, чини и једанаесторо деце, а најмлађе је рођено
5. августа ове године. Сви они
донедавно су живели у просторији површине око петнаест
квадрата, без купатила, текуће
воде у објекту, а често и без
струје.
Без обзира на то што је Слађан у селу и шире познат као
врло вредан радник, способан
за обављање многих, углавном
физичких и мајсторских послова, и максимално се труди
да задовољи потребе свог многочланог домаћинства, то у
данашње време није лако ни
људима с неупоредиво мање
деце.
Живели у петнаест квадрата
С њиховом ситуацијом добро
је упознат свештеник Ивица
Стаменковић (упркос истом
презимену није ни у каквом
сродству с породицом из Јабуке), који наводи да је, због
непостојања услова за становање, социјална служба овим
родитељима „одузела” двоје
деце и доделила их хранитељској породици у Омољици.
– Због стрепње да ће им
бити одузето још деце, брачни
пар Стаменковић много пута
се обраћао за помоћ различитим градским органима, као и
невладиним организацијама,
посебно онима које су своје
постојање засновале на помоћи

Забринутост на лицима малих Стаменковића (троје недостаје на слици)
ромским породицама. Приликом последњег саветовања с
надлежнима у градској социјалној служби Стаменковићи
су добили усмени савет да слободно нађу неку неусељену
зграду у државном, то јест
градском власништву и да се у
њу уселе. Након добијања
такве сугестије они су се и
преселили у већ десет година
напуштену зграду бивше
јабучке амбуланте, у Змај
Јовиној улици – истиче свештеник.
Важно је још једном нагласити да се Слађан на овакав
потез одлучио тек након што
је добио савете више људи у
надлежним институцијама,
као и да је морао дуго да ради
на рашчишћавању великих
гомила смећа унутар објекта,
као и траве и осталог растиња

у дворишту бивше амбуланте.
Та зграда је, без претеривања,
била ругло у центру села, а
судећи по великој количини
људског измета, употребљених шприцева и игала, као и
другог смећа, тамо су свраћали бескућници, скитнице и
наркомани.
Хуманост на потезу
Премда и даље без воде и
струје, након што су га Стаменковићи детаљно очистили,
овај објекат доведен је у стање
завидног нивоа чистоће, што
би могли да потврде сви
мештани тог села, а посебно
медицински радници који
обављају свој рад у новој амбуланти.
– Иако је породица Стаменковић добила савет да се усели
у неки општински објекат и
захваљујући великом труду

очистила га је и реновирала –
поправила и окречила зидове,
сада постоји најава да ће бити
избачена из тог објекта, као и
да ће буквално остати под
ведрим небом, усред центра
села. Стога још једанпут апелујем, као неко ко дуго познаје породицу Стаменковић и
посебно Слађана као веома
вредног и поштеног радника,
да наше друштво помогне оваквим породицама и да се на
неки начин, макар скроман,
омогући њихово настањивање
у неком објекту који ће задовољити основне људске потребе – наглашава Стаменковић.
Свакако треба учинити све
како би ови људи, који се
налазе у веома незавидној
ситуацији, били трајно збринути. На потезу је људска
хуманост...

НА ФЕСТИВАЛУ МУЗИКЕ И ФОЛКЛОРА РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ

Панчевци солидни у Сутјесци
Представници трију панчевачких села – Глогоња, Новог
Села и Долова – учествовали
су од 17. до 19. августа на
Великом фестивалу музике и
фолклора Румуна из Војводине у сечањском селу Сутјеска. Они су тамо оставили
добар ути сак и пости гли
запажене резултате, а највећи је свакако прво место друштва „Др Раду Фло ра” из
Новог Села у категорији стили зо ва ног пле са. Из тог
места одли чан пла сман
остварила је и осмогодишња
Кристина Мик, која је била
трећа међу вокалним соли-

стима. Исто место заузео је
КУД „Веселија” када је реч о
оркестрима, као и у категорији традиционалне игре.
Вреди истаћи да је кореограф тог глогоњског друштва
био Лучијан Данилов из Долова, одакле је и мешовита
певачка група КУД-а „Јон
Креанге”, која је такође освојила „бронзану” позицију. Из
поменутог места наступио је и
фолклорни ансамбл КУД-а
„Банатски вез”, али је остао
без награде, иако је његово
појављивање на фестивалу
након три године само по себи
успех.

Последње две групе чиниле
су окосницу програма одржаног 11. августа у Дому културе
у Долову, под називом
„Румунско вече”, који је био и
нека врста увертире за поменуту манифестацију. Најпре
су наступили прекаљени певачи: Аурел Бањаш је извео неке
малтене заборављене песме, а
Нада Јанков је показала да
има искуства с фестивала у
Ечки 2009. године, као и на
разним другим догађајима у
вези с румунским фолклором.
Потом је на бину изашао
осмочлани инструментални
састав, а готово сваки од њих

имао је соло деонице. Сава и
Александар Бањаш, отац и
син, свирали су трубе, Дорел
Михајлов и Дејан Урошев –
саксофоне, а Јован Каталина
– фрулу. Сава Ђинга и Вита
Пурућ из Мраморка су мајстори клавирне хармонике и
„дугметаре”, док се Душан
Михајлов одлично сналази на
контрабасу.
Представили су се и гости из
глогоњског КУД-а „Веселија”, и
то инструменалним наступом.
Њихов члан Дорел Марјану
свирао је Панову фрулу, а Кристина Мик је певала, док ју је
отац пратио на хармоници.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: О трошку Месне заједнице купљен
је материјал за израду стазе
испред Цркве Вазнесења
господњег, а цео посао волонтерски ће урадити верници
који су уједно и мајстори.
Нада Попаз певала је у среду,
23. августа, на платоу испред
Дома културе. Наредног
дана, на истом месту, у 20
сати, наступиће тамбурашки
оркестар „Неолит” из Старчева, а у недељу, 27. августа, у
18 сати, и фолклораши КУД-а
„Жисел”, након чега ће на
видео-биму бити емитовани
филмови из архиве. Дом културе је купио скенер за потребе Клуба филмских и фото
аматера „Поњавица”.
Банатско Ново Село: Оркестар Дома културе наступио
је недавно на престижном
светском фестивалу у румунском граду Лугожу. На истој
манифестацији представио се
и млади таленат на хармоници Леонид Ардељан, који се
потом, протеклог викенда,
такмичио и на „Првој хармоници Србије” у Сокобањи.
Долово: Мешовита певачка
група КУД-а „Јон Креанге” и
фолклорни ансамбл КУД-а
„Банатски вез” учествовали
су у петак, 18. августа, на
Великом фестивалу музике и
фолклора Румуна из Војводине у селу Сутјеска. Слободан
Николић, руководилац Центра „Имаго”, одржао је предавање под називом „Психолошка анализа снова” у понедељак, 21. августа, у Дому културе. На истом месту у среду,
23. августа, у оквиру летњег
програма, наступио је вокални солиста народне музике
Жика Мартинов. Такмичење
у кувању рибље чорбе биће
приређено у суботу, 26. августа, у 14 сати, у дворишту
Месне заједнице, а сви заинтересовани за надметање
могу се јавити на контакт-телефон 063/744-61-66.
Глогоњ: „Еко-регата Тамиш”
прошла је кроз село у петак и
недељу, а пловила су се зау-

стављала на плажи „скела”.
КУД „Веселија” заузео је треће место на Великом фестивалу музике и фолклора
Румуна из Војводине. Месна
скупштина припрема предлог за предстојећи ребаланс
градског буџета, а урадила је
пројекат за уређење тротоара.
Иваново: Основна школа
„Моша Пијаде”, на основу
одлуке владе Војводине, добила је три милиона и четиристо
хиљада динара за прву фазу
радова на реконструкцији
зграде која ће послужити за
будући вртић.
Јабука: Ускоро ће у центру
села бити постављена инфотабла с мапом Јабуке и путоказима. „Еко-регата Тамиш”
прошла је кроз село у петак и
недељу, а пловила су се заустављала на плажи „песак”.
Телевизије из Чачка и Новог
Сада су у недељу и понедељак,
20. и 21. августа, снимале
емисију о Јабуци из серијала
„Агрокараван”.
Качарево: Званична сезона
купања на СРЦ-у „Језеро”
биће завршена у понедељак, 3.
септембра. Месна заједница
обавештава све суграђане да
ће тог дана престати да ради
спасилачка служба, па ће свако ко улази у воду, то чинити
на сопствену одговорност.
Омољица: „Породични дани”
завршени су у недељу, 20.
августа, фолклорашким концертом КУД-а „Жисел”. Претходно је обележена сеоска
слава Преображење господње,
одржани су концерти народне
и рок музике, као и преостала
спортска такмичења.
Старчево: Радници комуналног предузећа заменили
су табле на кошевима на
спортском терену у Улици
Бориса Кидрича. Холандски
састав „Онкт” свирао је у
петак, 18. августа, у ККК-у.
Удружење „Феникс” приредило је берзу ситних животиња у недељу, 20. августа,
на Тргу неолита.

УСКОРО У ДОЛОВУ И ПАНЧЕВУ

Почињу
„Дани штрудле”

НОВОСЕЉАНИ НА ПРЕСТИЖНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ У РУМУНИЈИ

Наши у светској класи
Ново Село је имало посебну
привилегију да се представи
на веома престижном светском фестивалу, који је протекле недеље одржан у румунском граду Лугожу. Током пет
дана, колико је четрнаесто
издање ове манифестације
трајало, сваке вечери нека
држава приказивала је фолклор, храну, традицију...
Поред домаћина Румуна, ту
прилику су имали и Турци,
Бугари и Чеси, а част да заступају поменуто панчевачко

Страну припремио

Јордан
Филиповић

место, припала је оркестру и
првом ансамблу новосељанског Дома културе. Након
изложбе ношњи и дефилеа
фолклораши су одиграли

кореографије „Банат”, „Лесковац” и „Црна Трава”, а оркестар, у којем се нашао и
талентовани тринаестогодишњак Леонид Ардељан, на

репертоару је имао познате
румунске и српске мелодије.
Директор Дома културе
Сорин Бољанац није крио одушевљење пријемом и условима које су обезбедили домаћини и Светска федерација кореографа.
– Стриктно се поштују правила, па се на овај фестивал позивају најбољи ансамбли. У питању је бијенале, које се, поред
Лугожа, приређује и у Барселони и Будимпешти. Програми су
се одвијали свакодневно на две
хидрауличне бине, а представило се тридесетак ансамбала.
Морам да похвалим беспрекорну организацију, јер се све
дешавало по плану, и то у
минут – навео је Бољанац.

Доловци и сви други љубитељи можда најчувеније банатске ђаконије моћи ће да
уживају jeр ускоро почињу
осамнаести „Дани штрудле”.
Тако ће најслађа манифестација постати пунолетна, а
тим поводом ће организаторке, чланице Удружење
жена „Доловке”, у уторак, 29.
августа, у 11 сати, одржати
конференцију за новинаре у
просторијама Туристичке
организације Панчево.
Истовремено ће бити одржана промоција чувеног
банатског колача на Корзоу.
То ће се поновити и у среду и
четвртак, 30. и 31. августа, па
ће Панчевци и сви они који

се затекну на градском шеталишту у та три дана, између 9
и 14 сати, моћи да се засладе
штрудлама од мака, вишања,
ораха, рогача...
Након тога манифестација
се сели у Долово. Најпре ће у
петак, 1. септембра у 20
сати, бити отворена изложба
ручних радова у просторијама поменутог удружења
жена, а сутрадан ће на програму бити и сама „Доловачка штрудлијада”. Учесници
ће моћи да предају узорке од
9 до 10.30, када ће, уз пригодан
културно-уметнички
програм, догађај и званично
почети. Потом ће уследити
додела награда.
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КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 24. август, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт фолклорних ансамбала КУД-а „Станко Пауновић
НИС–РНП” (Панчево), КУД-а „Грозд” из Вршца и Академије српске народне игре из Торонта (Канада).
Четвртак, 24. август, 21 сат, плато Културног центра: концерт „Сава Рамјанац квинтета”.
Четвртак, 24. август, 22.30, башта Дома омладине: „FreeDom” – „Stand up Jazz Routine” Јелене Јововић и Драгана
Ћалине.
Петак, 25. август, 20 сати, Светосавски дом: концерт састава „Duo Feerie”.
Петак, 25. август, 21.30, двориште Дома омладине: „FreeDom” – наступа „Amy’s House”.
Субота, 26. август, 21 сат, плато Културног центра: вече салсе.
Субота, 26. август, 21.30, башта Дома омладине: „FreeDom”
– концерти састава „Ти”, „Лира Вега” и „Ничим изазван”.
Субота, 26. август, у поноћ, „Аполо”: „FreeDom” – афтерпарти „Monosaccharide”.
Недеља, 27. август, 21 сат, башта Дома омладине: „FreeDom”, „НаранЏемовање – Freedom Edition”.
Среда и четвртак, 30. и 31. август, 21 сат, плато Културног центра: вечери панчевачког рокенрола.

Изложбе
Четвртак, 24. август, 20 сати: „FreeDom” – изложба „Линије и облик: почеци” Милице Крстић, Јелене Стојановић и
Иване Недељковић.
Петак, 25. август, 19.30, Градска библиотека Панчево: изложба апстрактне минијатурне фотографије „Јаук камена” Слободана Божовића, академског мултимедијалног уметника.

ПАНЧЕВАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

ЧАРОБНО ВЕЧЕ УЗ ЛЕНУ КОВАЧЕВИЋ
Музика за
све генерације
Нови аранжмани
познатих песама
Протеклу културну недељу у
нашем граду обележио је концерт Лене Ковачевић, који је
одржан у петак, 18. августа.
На платоу испред Културног
центра Панчева окупио се
велики број поштовалаца
њеног рада, а што је најлепше,
било је и много деце која су
уживала играјући у непосредној близини бине.
– Имала сам срећу да свирам пред много људи, а посебно пуно деце. Они су будућност не само ове земље, они су
део и моје будућности. Много
је лепо да они хватају оно што
радите. Мени је то посебно
драго – рекла је Лена.
Панчевачка публика имала је
прилику да чује веома интересантан и разноврстан репертоар.
– Извели смо занимљив програм, пролазимо кроз разне
стилове. Имамо „Џезере”, који

Тематски програм
Четвртак, 24. август, 21 сат: „FreeDom” – „Stand up” Марине Орсаг.
Петак, 25. август, 20 сати, Народни музеj Панчево: вече блуза и рока и промоција награђеног филма „Банатски блуз”
Александре Јаковљевић и Радована Ђерића.

избор

МОЈ
МОЈ
Валeријан и царство
хиљаду планета
Драган Ђурђев,
предузетник

су изашли последњи у низу,
али волимо да проведемо
публику кроз различите периоде, и то не само моје музике

него периоде музике генерално. То је оно што је лепо, јер
увек имате различите генерације. Деци је занимљиво да

чују нешто од модерне музике
на неки нов начин. На пример,
као што су песме Еда Ширана,
„Дафт панка”, то је мејнстрим
музика коју волим, а ми је урадимо на сопствени начин. То је
нека моја врста страсти. Поред
„Џезера”, имамо широк спектар нумера, омаж филмовима,
као што је „Љубав и мода”, и
још много тога – рекла је Лена.
Прошле године је објавила
своју прву нумеру у поп-денс
маниру, коју је у Њујорку продуцирао познати амерички
продуцент Годфри Дајмонд.
– Публика је сјајно прихватила песму, која се често емитује. Мејнстрим музика ми се
јако свиђа и следећи сингл ће
бити у том маниру – истакла је
џез певачица.
Лена Ковачевић је први пут
наступила у Панчеву 2010.
године, након што је објављен
њен први албум „Добар дан за
певање”, а она то памти као
веома пријатно изненађење,
јер је сала Културног центра
тада била препуна. Баш као и
сада башта.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У БИБЛИОТЕЦИ

Збирка кратких прича београдског аутора
Новинар и социолог Димитрије Буквић представио је
своју књигу „Свака добија” на
књижевној вечери која је одржана у оквиру програма „Панчевачко културно лето” у
Градској библиотеци Панчево
у четвртак, 17. августа.
Збирка „Свака добија”, у
издању „Партизанске књиге”,
сачињена је од једанаест прича
смештених у „озлоглашено”
београдско насеље Вождовац.
Њени главни протагонисти су
људи који немајући ништа очајнички покушавају да добију све.
– Сами заплети су фиктивни, као и дешавања. За неке од
тих прича била је потребна
већа фактографска припрема

зарад уверљивости, за неке не
толико. Чини ми се да је за
оне који буду читали најбитније да књига није аутобиографска – изјавио је аутор.
Димитрије Буквић је писао
кратке приче и пре него што је
почео да се бави новинарством.
Сматра да су ове две професије,
иако веома блиске, уједно и веома далеке, али да му је пракса
свакодневног писања стечена у
дневним новинама помoгла да
буде истрајан у прозном раду.
– Почео сам да пишем кратке приче годину-две пре него
што сам постао новинар, а
томе има свега десетак година. Сада када гледам те ране
радове, смејем се, што је

добро, било је неког напретка
за тих скромних десет година
– рекао је Буквић.
Димитрије Буквић је својим
кратким причама побеђивао на
домаћим књижевним фестивалима: „Српско перо” (Јагодина,
2013), Народна библиотека
Бор (2013), конкурс у Апатину
(2014) и конкурс „Стеван Сремац” (друга награда за причу
„In memoriam” из збирке „Свака добија”, 2017).
Гост промоције био је Младен Весковић, књижевни критичар, есејиста и уредник, а
модератор је била Гордана
Влајић, књижевница.
– Збирка је добро преобликована реалистичка проза која

у потпуности прати дух времена, околности генерација
којима и Димитрије припада.
С друге стране, и време у
којем је она стасавала. Без
икаквог идеолошког пренемагања, упирања прстом, он
идентификује врло вешто,
језички прецизно, духовито,
иронично, не патетично, оно
што су главна обележја, по
мом мишљењу, времена у ком
живимо, поготово младих
људи, који врло добро уочавају ствари, феномене и просторе који нама старијима измичу или их не доживљавамо као
места која би била вредна
приче – истакао је Младен
Весковић.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Музика која промовише љубав и пријатељство

освежење у овим врелим
летњим данима. Ко је некад
волео „Пети елемент”, вероватно ће заволети и ово
остварење. Мале епизодне
улоге великих глумаца провлаче се кроз цео филм,
тако да се могу видети разни
комични ликови који су
просто неодољиви. У питању
је акциона авантура, с
љубавним моментима у траговима. Одличан је део о
дебелом средовечном туристи и његовој досадној жени
који посећују 3Д тржницу
арапског типа и излазе с
гомилом крајње бизарних и
потпуно непотребних предмета! Спасавање света је
један од незаобилазних
делова оваквих остварења,
али не и најбитнији. За крај
сам оставио посластицу:
Ријана се у овом филму
појављује са изузетно захтевном епизодом, са преко
двадесет невероватних и
крајње различитих појава,
што је у овом информатичком свету скоро незамисливо. Овај филм је као створен
за оне који су у души деца
или би бар накратко то
желели да буду.

Концерт младих бендова
„Раскид 13”, „Суперего” и
„Визељ” одржан је у летњој
башти Дома омладине у
четвртак, 17. августа, поводом
обележавања Међународног
дана младих. Овај значајан
датум има сврху да скрене
пажњу на проблеме и културна и правна питања омладине,
ученика и студената.
С представницима бендова
разговарали смо о музици коју
свирају и размишљањима о
животу младих у Србији тренутно. Сви су се једним делом
сложили да је много тога у
рукама младих и да они мењајући себе могу променити и
свет око себе.
– Тренутно се фокусирамо
на свирке. Недавно смо избацили спот за песму „Педро
Калијенте”, а сада радимо
сингл који ће се звати „Пет
минута”. Кроз своју музику

ФОТО А. СТОЈКОВИЋ

ФИЛМ: „Мрачна кула” је
нови филм холивудске продукције, рађен по мотивима
књиге прослављеног писца
Стивена Кинга. Он је познат
по томе да савршено уме да
своју мрачну страну личности представи у литерарним
новелама, које Холивуд већ
деценијама с посебним
задовољством претвара у
блокбастере. Све је почело
„Исијавањем”, затим је било
неколико серија, да би
последња у низу била
„Мрачна кула”. Овај филм
је врло чудна мешавина
психотрилера с назнакама
фантазије и хорора. Главни
глумци су Метју Меконахи
и нова звезда Холивуда –
Идрис Елба. Митску борбу
између добра и зла на некој
удаљеној планети ремети
тинејџер из Њујорка. Мешавина високотехнолошких
портала и митских звери
које убија старинским колтовима из 19. века никог не
оставља равнодушним. Као
и у неким претходним делима хорора, Стивен Кинг не
може да се отме моћи молитве праведних наспрам
најезде сила таме, које у
овом делу предводи харизматични Метју Меконахи.
Свет у распаду и високотехнолошки свет садашњице
преплићу се у лепо осмишљеној завршници. Ко воли
благу језу Стивена Кинга,
сигурно ће уживати.
„Валеријан и царство
хиљаду планета” нови је
филм прослављеног француског режисера Лика Бесона. „Валеријан” се прво
појавио као стрип, сад већ
давне 1967. године, а Лик
Бесон одлучио је да омиљени стрип из своје младости
екранизује. Филм је право

ФОТО А. СТОЈКОВИЋ

Културни телекс

Петак, 25. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

исказујемо хумор, а младима
желимо да поручимо да поред
студирања пронађу неку
алтернативу, да се нечим баве
и зарађују – рекао је Ђорђе
Живков из бенда „Раскид 13”.
С друге стране, нови панчевачки бенд „Суперего” промовише љубав.

– Ја пишем текстове чији је
циљ да нас врате у неко друго
време. Млади су то нешто
изгубили, у љубави и пријатељству. Пријатељство више
не значи исто што је значило
раније, лајкујемо се на „Фејсбуку” и то је то. Ми желимо
да вратимо оно детиње. При-

чамо о томе шта су љубав,
пријатељство, забава и сломљено срце – рекао је Алекса
Илић,
фронтмен
бенда
„Суперего”.
Поред панчевачких младих
бендова, на сцени се нашао и
београдски бенд „Визељ”, који
називају и пиониром младе
алтернативне музике.
– Ми младима нудимо
сирову енергију, сурову реалност. Не бавимо се политичким темама. Све је дивље,
лудо. Сматрамо да је проблем
то што млади много времена
проводе за рачунарима –
рекао је Алекса Недић из
„Визеља”.
Главни програм обележавања Међународног дана младих одржан је 12. августа у
просторијама Дома омладине
Панчево, а концерт младих
бендова био је померен због
лошег времена.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ДАРКА ТРАЈАНОВИЋА

Светлост, сенке и покрети
У фоајеу Културног центра Панчева у четвртак, 17. августа,
отворена је изложба слика „Фрагилност” Дарка Трајановића.
Централна тема којом се он
бави јесте човек. Своју уметност
представља путем светлости,
сенке и покрета, кроз разноврсне медије, као што су слике,
објекти, инсталације, перфор-

манси и видео-радови. Слике
изложене у Панчеву представљају циклус који разрађује
последњих неколико година, а
на наредној изложби, у Крушевцу, биће представљен
циклус у којем се бавио релацијом између човека и машина.
Дарко Трајановић је до сада
излагао на преко четрдесет

колективних и двадесет две
самосталне изложбе у земљи и
иностранству.
– Издвојио бих изложбе у
Грчкој, Шпанији и Француској, а излагао сам и у свим
већим галеријама широм
Србије. Могу рећи да се у свету све више обраћа пажња на
културу и више се у њу улаже

него у нашој земљи – рекао је
Трајановић.
Изложба ће бити отворена
до 31. августа.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Петак, 25. август 2017.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ камион
мерцедес 207, у добром стању, повољно.
060/506-50-59. (СМС)
ЈУГО 55, 2003. годиште, регистрован, 450
евра. 062/856-64-94.
(246180)
ФЛОРИДА ин, очувана, бензин, гас, тек
регистрован, 800
евра. 062/846-96-00.
(246226)
МАЗДА 323 турбо, I,
1600 цм, модел BF,
1987. годиште, нерегистрован. 063/16749-19. (246231)
ПУНТО 1.2, 3 В, 5 Б,
клима, подизачи, 199.
годиште, регистрован,
власник. 063/256-207.
(246253)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, сервисирамо и пунимо гасом, пуњење са заменом уља и УВ бојом,
2.500 динара. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(246391)
ПРОДАЈЕМ фијат
мултипла, метан-бензин, 2002. годиште.
064/126-90-72.
(245928)
ГОЛФ 6, продајем.
063/892-08-35.
(246274)
ОПЕЛ корса 1.3, дизел, 2004, 4 В, клима,
на име купца.
063/837-71-79.
(246358)
ЛАДА калина, 2007.
годиште, први власник, купљен нов у
Србији, 74.000 км.
064/229-32-64.
(246324)

ФИЈАТ пунто 1.2,
2004. годиште, бензин, гас, аларм, даљинско, гаражиран.
065/346-20-20.
(246327)
ХИТНО камион кипер, 1995. годиште,
оригинал прибојац,
мотор штајер кипа,
фап мењач, 4 + 4, половни, у добром стању, цена договор.
066/372-774. (246318)
ЛАНЧИЈА Y, 2001,
прешла 160.000 км,
цена 1.100 евра. Тел.
062/803-71-88.
(246643)
ОПЕЛ корса Ц, 2002,
1.0, бензин, увоз Немачка, одлично стање, 1999. евра.
064/668-85-53.
(246493)
ПРОДАЈЕМ фићу 750,
сређен, 1981. годиште, 650 евра.
064/230-52-21.
(246501)
ОПЕЛ кадет, 1987. годиште, регистрован
до 10. марта 2018.
064/204-90-97.
(246482)
ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД,
85 кв, регистрација
18. 8. 2018, 4/5 врата,
зедер, 1.850 евра.
064/179-16-84.
(246475)
НОВ пунто 2010, 5 В,
прва боја, фабричко
стање, 3.450 евра, замена. 065/809-11-83.
(246511)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
дизел, 2006, фул
опрема, петора врата,
власник. 064/130-3602. (246523)
ПУНТО 3, 1.2, 2008,
петора врата, атестиран плин, 98.000 км.
064/130-36-02.
(246523)

ОГЛАСИ

РЕНО меган 2006, дизел, ДЦИ, 1.9, петора
врата, клима, навигација. 013/347-140.
(246525)
РЕНО 307, SW, 1.6,
бензин, панорама
кров, 2004. годиште,
3.190 евра. 064/51405-06. (246526)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, 4.990
евра. 064/514-05-06.
(246526)
ПРОДАЈЕМ томос
АПН 4. 063/830-5417. (246550)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/89208-25, 064230-52-21.
(246225)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила,
катализатора, продаја
делова, долазим на
адресу. 069/203-0044, 066/409-991.
(246307)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим
на адресу. 063/78282-69, 061/211-56-15.
(246307)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до
2.000 евра. 063/16583-75. (246476)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању од
70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(246476)
КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата
одмах. 064/300-4001. (246491)
КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(246511)
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МАШИНЕ

МОТОКУЛТИВАТОР
506, точкови, фреза,
приколица, регистровано, аутоматик А 3,
пуха, звати после 15
сати. 062/867-11-67.
(246427)
КУПУЈЕМ круњач/
прекрупач оџаци, црвени. 065/561-01-03.
(246461)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ или издајем гаражу, иза робне
куће - иза кинеског
„Шангаја”.
061/202-13-35.
(245025)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, замрзивач 210 л и половни делови од вешмашина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07. (4727)
ТВ половни, 37, 55,
72, шпорет на дрва
фаворит 70. 066/348975. (246281)
ЗАМРЗИВАЧИ, вешмашине, фрижидери.
065/665-75-10.
(246301)
СЕРВИС телевизора,
монитора, дигиталних
рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (246542)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ гер машину за сечење алуминијума, АЛУ и ПВЦ
столарија. 060/50650-59. (СМС)
ПРАСИЋИ на продају. Мића. 064/303-2868 (СМС)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(245882)
КОЗЈЕ МЛЕКО, сир и
сурутка - алпска коза,
са пољопривредног

газдинства, Владимир
Мицковски. 069/32048-22. (246168)
КАУЧ, мојца фотеље,
радни компјутерски
сто столови, грејалице, столићи, кухиње.
062/361-676.
(246188)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција, повољно. 061/641-30-36.
(246194)

ПРОДАЈЕМ хитно полован намештај због
селидбе, Панчево.
066/944-55-82.
(246260)
ШПОРЕТ пламен 850,
пожега, на чврсто гориво, ложиште лево
рерна са термостатом. 064/245-90-07.
(246255)
КОМБИНОВАНИ
фрижидер бира, 178
литара + 42 литра,
очуван, исправан.
064/245-90-07.
(246255)
ДРВЕНЕ столице са
наслоном, више комада. 064/245-90-07.
(246255)

НА ПРОДАЈУ француски лежај, кауч, крека
весо, сто + столице,
ормани, угаона, кухиња, ормани, угаона
кухиња, душеци, машина за сушење веша,
компјутер сто, разно.
064/155-38-13.
(246412)
ТА ПЕЋ, 3.5 кв, шпорет смедеревац 9, са
чунковима, крека весо, веш-машина, фрижидер 180 литара,
електрични шпорет,
ормани, разни лежајеви, гарнитуре. Тел.
063/861-82-66.
(246440)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столови од
3.5000; столице од
1.200 динара.
060/600-14-52.
(246435)
ПРОДАЈЕМ комплет
ремонтоване ТА пећи,
достава, монтажа, повољно. 063/898-00-82.
(246457)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава/монтажа, гаранција, откуп половних.
063195-07-17.
(246460)

ПРОДАЈЕМ продавницу здраве хране у
раду, са робом.
061/235-17-50.
(246240)
ПРОДАЈЕМ пећ за
парно грејање. 632166. (246304)
ПРОДАЈЕМ улазна
дрвена врата и сто за
компјутер. 370-411. ()

АКРИЛНА када нова
са конструкцијом 120
х 60 х 70 и дрвена
врата са штоком 2 х
0,75. 064/582-22-85.
(2463139
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, кухиња
10.000 динара, балконска врата са шалонима 120 х 210, 2.000
динара. 371-568,
063/773-45-97.
(246315)
ПРОДАЈЕМ казана за
печење ракије, 100

литара, са мешачем.
061/195-19-10.
(246354)
ПРОДАЈЕМ чамац метални кабинаш 8 х
2,15. Тел. 064/179-5173. (246371)
ПРОДАЈЕМ велики
бојлер, писаћи сто,
старинску витрину,
кауч, форд сијеру.
064/154-25-82.
82463849
ПРОДАЈЕМ две крека
весо пећи 8.000 комад, дечје ауто седиште, очувано, 2.000.
063/803-43-84,
063/693-279.
(246479)
НА ПРОДАЈУ коцка,
преостала дрва врба и
топола. 063/423-446,
061/659-22-11.
(266481)
ПРОДАЈЕМ металну
конструкцију са два
излога и врата.
063/734-82-31.
(246487)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ТА пећи,
свих величина, достава, монтажа, гаранција. 064/366-57-87,
335-930. (246495)
ПРОДАЈЕМ две ТА
пећи, 4 и 6 кв.
064/130-36-02.
(246523)
ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
услужно печење на
дрва, ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(246535)
СПАВАЋА соба, регал
мост, трпезарија, салонска гарнитура,
дневна соба, слике.
Тел. 064/173-86-96.
(246555)
ПРОДАЈЕМ машину
за израду папирних
џакова. Обука и купци
обезбеђени. 064/42495-10. (246549)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, веш-машине, старо гвожђе.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(246007)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
полован намештај, белу технику. 061/64130-36. (246194)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац,
пенкала, сатове.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(246195)

КУПУЈЕМ медаље, ордење, пенкала, сатове,
стари новац. 064/86748-11. (246262)
КУПУЈЕМ полован
стари намештај, плинске боце полове и
остало покућство.
066/900-79-04.
(246298)
КУПУЈЕМ старе фрижидере, замрзиваче,
шпорете, веш-машине, бојлере, гвожђе,
вршим превоз.
061/287-48-87,
069/439-88-30.
(246317)
КУПУЈЕМ гвожђе,
лим, бакар, месинг,
старе славине, вешмашине, фрижидере,
замрзиваче, акумулаторе, каблове, остали
метални отпад.
060/521-93-40.
(246316)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи.
062/148-49-94.
(246457)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна.
064/366-57-87, 335974. (246497)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, старе слике, пенкала, бижутерију, накит, сатове, виолине, старе паре и остало. 335-974,
063/705-18-18.
(246497)
КУПУЈЕМ перје, јастуке и дуње, стари новац, сатове, слике,
фигуре, старе сифон
флаше и друго. 335930, 063/705-18-18.
(246497
КУПУЈЕМ све врсте
гвожђа, веш-машине,
фрижидере, шпорете
и све остало. 061/62707-31. (246508)

ОГЛАСИ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ кућа у
веома добром стању,
одмах усељива, са
централним грејањем,
климом, у Бан. Новом Селу, са помоћним објектом у виду
две просторије, велике терасе, затим помоћним објектима у
виду пар затворених
шупа, амбара. Иза
свега тога постоји и
башта Конт. Тел
063/787-31-94. (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу са
окућницом у Плочици. 060/133-66-86.
(СМС)
ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица, најлепше
место, асфалт, вода,
струја, повољно.
063/832-50-97.
(245667)
ПРОДАЈЕ се кућа у
центру Старчева.
013/632-149. (СМС)
ДЕО САЛОНСКЕ куће, Максима Горког,
центар, комплетно
сређена, излази на
улицу, 87 квм, 57000
евра. Тел. 060/034-3111. (СМС)
КУЋА, Змај Јовина,
пешачка зона, 180
квм, комплетно сређена, 85.000 евра. Тел.
060/034-31-11 (СМС)
ВИКЕНДИЦА код Девојачког бунара, 200
м од центра, легализована, 061/206-3046. (244359)
ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица, најлепше
место, асфалт, вода,
струја, повољно.
063/832-50-97.
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КУЋА 60 квм, 3 ара
плаца, све ново, стара
Миса, 20.000 евра.
061/664-39-26.
(246552)
НОВА КУЋА у Панчеву, Тесла, 140 квм, П
+ 2, укњижено.
063/776-61-77.
(245475)
КУЋА, Качарево, 170
квм, легализована, одмах усељива.
013/601-472. (145172)
КУЋА, Доситејева 8-а,
укњижено, 2 ара.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (245828)
САМОШ, продајем
кућу од цигле, 130
квм, 15 ари плаца.
065/600-23-84.
(245940
ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу. 061/25289-96. (245952)
ПРОДАЈЕМ дворишни
део куће, сређен, ПВЦ
столарија, изолација,
шири центар, 22.500.
064/376-43-33.
(245973)
КУЋА комплетно сређена са два стана, ЕГ,
плац, 1/1. 061/224-4797. (243167)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. Тел.
062/415-359. (245593)
ГРАЂЕВИНСКОГРАДСКО земљиште,
1000 квм, Војловица,
Ул. II просек, Братства
јединства. 064/59504-64. (245135)
МАЛИ НАДЕЛ, 2 хектара, 38 ари, 180 метара од црепајског пута. 063/110-80-04.
(246165)
ПЛАЦ у Долову продајем или издајем за
стовариште. 063/19652-59. (246155)
БАШТА, 17 ари, Кудељарац, уз „Техномаркет”. 013/402-782,
063/729-72-86.
(246174)

ПРОДАЈЕМ кућу у
строгом центру, 7 ари
плац. 064/271-56-61.
(246184)
ГРАЂЕВИНСКИХ 50
ари, асфалт, струја,
вода, северна зона,
8.500. 063/894-84-23.
(246190)
КУЋА, 70 квм, Поњавица, Омољица, Бели
брег, 17 ари, усељиво.
064/384-48-40.
(246205)
ВИКЕНДИЦА, Бела
Стена, пресвучена
пластичном ламперијом, 200 метара од
плаже, 5.000 евра.
065/451-19-52.
(246212)
СПРАТНА кућа 120
квм, плац 7 ари, Омољица. 013/618-652,
064/168-84-32.
(246215)

ВИКЕНДИЦА код Девојачког бунара, 200
м од центра, легализована. 061/206-3046. (246217)
ПРОДАЈЕМ викендицу у Долову са воћњаком 25 ари, циглу. Повољно. 313-716.
(246218)
ПРОДАЈЕМ кућу 80
квм, Панчево, шири
центар, 29.000, свакојаки договор.
064/902-28-80.
(246220)
КУЋА у Старчеву, 134
квм, Ул. Зимска бр. 2.
062/388-111. (246235)
КУЋА, Бања Врујци,
60 квм, 6 ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (246240)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
36 ари, Баваништански пут, до пута, струја, вода. 064/347-9880. (246329)
ХИТНО, кућа, Долово,
15 ари, звати после 16
сати. 061/134-37-08.
(246245)
ПЛАЦ на продају, 10
ари, на путу ПанчевоБеоград, Дубока бара.
013/321-479. (246134)
ЈАБУЧКИ пут, плац 4
ара, 17 м фронт,
8.000 евра. 069/21397-37. (246259)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18. Панчево, дечја колица, креветац. Тел. 064/16704-77. (246261)
КУЋА, Војловица, две
стамбене јединице,
104 + 68 квм, папири
уредни. 063/256-207.
(246253)
ПРОДАЈЕМ 6 ари
плаца на старом Тамишу, под воћем.
061/162-50-25.
(246277)

ПРОДАЈЕМ кућу на
старом Тамишу, на
плацу од 6 ари.
013/263-80-51.
(246277)
ПРОДАЈЕМ плац под
воћем 14,37 ари, у
Панчеву. 063/245225. (246280)
КУЋА код Народне
баште, 5 ари плаца,
Миса – 9 ари плаца.
063/864-09-85,
069/355-28-44.
(246295)
ТОПОЛА, 50 квм, 4
ара, 12.000; Тесла 75
квм + поткровље,
42.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246293)
ПРОДАЈЕ се башта, 6
ари, Новосељански
пут. Тел. 063/865-8077. (246311
ШИРИ ЦЕНТАР, кућа
претворена у два локала, 161 квм, 2 ара,
55.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (246336)
ТЕСЛА, кућа 65 квм,
1.8 ари, 42.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(246336)
ТЕСЛА, нова кућа,
130 квм, 1.5 ар,
95.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (246336)
НОВА МИСА, кућа
180 квм, 1.25 ари,
62.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (246336)
САМОШ, кућа 80
квм, 10 ари, 8.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(246336)
ОМОЉИЦА, плац са
започетим објектом,

вода, струја, 11,50
ари. 064/260-05-.34.
(246369)
ПРОДАЈЕМ ланац земље на новом путу
Качарево-Панчево.
064/333-20-46.
(246377)
ГОРЊИ ГРАД, дворишна сређена, 24.000;
стара Миса на 5,5
ари, 26.000. „Лајф|,
061/662-91-48. (4727)
КУЋА, локал,
Старчево, главни пут,
плус 20 ари плаца.
065/800-58-23.
(246365)
ПРОДАЈЕМ два плаца
по 8,5 ари, може и
као један, повољно.
069/186-54-09.
(246365)
ПРОДАЈЕМ кућу у насељу Топола, повољно. 069/186-54-05.
(243365)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 60 квм, 13,5 ари,
26.500. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(246395)
ШИРИ ЦЕНТАР, салонска, ЕГ, 4 ара,
42.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(246395)

ТОПОЛА, приземна,
119 квм, 3,4 ара,
укњижена, 22.000.
064/151-18-93.
(246395)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ВОЈЛОВИЦА, приземна, 139 квм + локал
30 квм, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (246396)
КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 квм,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (246396)
СТРЕЛИШТЕ, 180
квм, три стамбене целине, на 2,25 ари,
59.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(246396)
СТРЕЛИШТЕ, 200
квм, три стамбене целине на 3,38 ари,
59.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(246396)
ШИРИ центар, квалитетна трособна кућа,
120 квм, 4 ара,
42.000. (097), „Перфект”, 069/226-66-58.
(246395)
ШИРИ центар, сређене, око 200 квм, 2
ара, 110.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (246429)
ТЕСЛА, прелепа салонска, 178 квм, 5,5
ари, 95.000, договор.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(246429)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Војловици, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(246417)
БАШТА, воћњак, 10
ари, код касарне

„Растко Немањић”.
Тел. 064888-40-95.
(246419)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, плац 3.8 ари,
Максима Горког.
063/301-360. (246422)
ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу, шири центар,
повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13.

(246446)
ВОЈЛОВИЦА, кућа,
хитно, сређена, старија и нова, две засебне
јединице, 15 ари,
35.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(246444)
КУЋА, шири центар,
100 квм, сређена, без
улагања, хитно,
50.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(246444)
ТЕСЛА, кућа, 260 квм,
2.5 ара, 69.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(246444)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, центар, 220
квм, 10 ари, мењам за
стан и доплату.
066/632-74-66.
(246477)
ЦЕНТАР, кућа, Цара
Лазара. 063/131-4115. (246485)
ПРОДАЈЕМ укњижену
непокретност, башта,
прво српског поље,
Новосељански пут.
064/128-22-06.
(246495)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу,
Панчево, Стрелиште,
90 квм, паркет, ЦГ,
подрум, гаража.
013/318-343. (246500)
ПРОДАЈЕМ куће,
Стрелиште, Миса, Новосељански пут, од
39.000 до 45.0000, са
договором. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(246483)
КУЋА у Старчеву, 90
квм, плац 10 ари.
060/415-16-13.
(246519)
ВОЈЛОВИЦА, нова кућа, 170 квм, 3 ара, договор. 063/784-71-34,
063/771-75-96.
(246529)

ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари у
Банатском Новом Селу. 063/863-80-15.
(246531)
ПРОДАЈА плацева,
грађевинска зона,
укњижени, Пелистерска. 063/894-88-11.
(246531)
9 АРИ, грађевинска
зона, Баваништански
пут, може замена.
066/363-454. (246526)
ТЕСЛА, кућа на екстра локацији за приватни бизнис и становање. 063/329-464,
066/001-050. (246546)
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ПЛАЦЕВИ, Новосељански, 8 ари, 12.00;
Баваништански 15,5,
42.000; Београдски,
16 ари, 8.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4727)
ПЛАЦ 36 ари, ограђен, фронт 40 м, кућа
100 квм, фул, две улице. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4727)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац на Јабучком путу, минимално 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)

АГЕНЦИЈИ (238) „Тесла некретнине” потребне куће и станови
на бољим локацијама.
064/668-89-15.
(246336)
КУПУЈЕМ улични део
куће, плац, локал или
гаражу за потребе изградње ауто-перионице са учешћем и
остатком отплате у
ратама. 063/809-3418. (246543)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, ЦГ, терасе, IV
спрат, усељив. Тел.
013/331-079,
063/770-45-55.
(244648)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
два стана 117 квм и
130 квм, две гараже.
063/359-314. 245399)
МЕЊАМ стан 57 квм,
Панчево, за сеоско
имање, плус ауто. Ковачевић, 063/210-998.
(245403)
МИСА, 48 квм,
18.000; 70 квм + двориште, 24.000.
063/377-835.
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 45 квм, Котеж 1,
потпуно реновиран,
одмах усељив, 28.000
евра. 301-165.
(245794)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 44 квм,
укњижен, ВПР, ТА,
комплетно реновиран,
27.500 евра. 063/73739-93. (246035)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, 56 квм, на Стрелишту. 064/173-8517. (246062)
КОД Америчке зграде
продајем двособан,
51 квм, у Самачком,
гарсоњеру. 065/35307-57. (246188)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 квм, сређен. 069/129-19-87.
(246248)
СТАН, 61 квм, новоградња, трећи спрат,
Маргита. Тел.
064/136-42-00.
(246249)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 24 квм, са већим
подрумом у центру
Панчева. Тел.
061/517-76-88.
(246201)
НОВ стан 30 квм,
19.000 евра, нова Миса, власник. Тел.
063304-222. (246204)
45 КВАДРАТА + тераса, центар, преко пута
Тамишког кеја, једноипособан, други
спрат, централно грејање, лифт, ретка понуда, 33.500. Александар, 064/122-6628. (245847)
ПРОДАЈЕМ два стана,
хитно, договор, гробно место старо гробље. 064/130-27-34.
ПРОДАЈЕМ лепу гарсоњеру + ходник у полусутерену, повољно,
власник. 064/665-8651. (246224)

ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу са
спратом, усељиво.
061/162-50-25.
(246277)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 квм, II, ТА,
27.000, једнособан,
22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246293)
КОТЕЖ 2, двособан,
54 квм, II, сређен,
32.000; трособан,
39.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246293)

КОТЕЖ 1, једнособан,
37 квм, I, усељив,
23.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246293)
СТРОГИ центар, 50
квм, V, комплетно реновиран, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(246293)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, 28 квм, 21.000
евра, усељива одмах.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(246323)
ДВОИПОСОБАН, Тесла, АЛУ столарија,
ЕГ, две терасе, договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (246323)

ЈЕДНОСОБАН, квалитетно сређен, I спрат,
32
квм,
тераса,
22.5000, Доњи град.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(246323)
ДВОСОБАН, Тесла,а
ТА, 52 квм, тераса,
27.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(246323)

ДВОСОБАН, Котеж 2,
тераса, 30.000 евра.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(246323)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОД НАРОДНЕ баште
стан 60 квм, са мањим двориштем, посебан улаз, власник.
063/175-62-90.
(246320)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
IV, ЦГ, 16.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (246342)
КОТЕЖ 1, ближе центру, мањи двособан ,
40 квм, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (246342)

КОТЕЖ 1, двособан,
50 квм, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(246342)
КОТЕЖ 2, троипособан, Војвођански булевар. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750.(246342)
КОТЕЖ 2, двособан,
62 квм, III, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(246342)
ТЕСЛА, „Дис”, 46 квм,
једноипособан, тераса, усељив, 26.000, договор. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-9920. (246331)
ЈЕДНОСОБНИ, 34 квм,
Стрелиште, 21.5000;
Котеж 23.500; центар
15.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-9920. (246331)
КОТЕЖ 1, 1.5, 43 квм,
ЦГ, ВП, 26.000; Котеж
2, 2.0, 54 квм, ЦГ, ВП,
27.000. (338), „Јанковић”, 348-025. ТЕ-

СЛА, 1.5, 43 квм, ЕГ,
I, 34.000; Содара, 1.0,
37 квм, ТА, ВП,
23.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(246330)

ДВОСОБНИ, 55 квм,
Стрелиште, Котеж
28.000, центар 36.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(246331)

ДВОИПОСОБАН стан,
58 квм, етажног грејање, сређен, одмах
усељив. 060/333-5641. (246326)

ТЕСЛА, двоипособан,
70 квм, 43.000, сређен. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (246336)

ТЕСЛА, троипособан,
79 квм, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(246336)
ТЕСЛА, једнособан,
40 квм, 24.5000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(246336)
КОТЕЖ 2, троипособан, 83 квм, 49.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(246336)
КОТЕЖ 2, трособан,
75 квм, I спрат. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(246336)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, реновиран, на
Котежу 1. Тел.
062/886-33-23,
013/251-65-38.
(246362)

ПРОДАЈЕМ стан, 1/1,
48 квм + 20 квм, без
посредника. Тел.
065/506-85-26.
(246366)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 квм, гаража, башта, укњижен, 17.500. 061/14782-23. (246374)
АМЕРИЧКЕ, двособан, 35.000; центар,
нов двособан, 42.000
и трособан 70.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (4727)
САМАЧКИ, гарсоњера, II 13.500; Стрелиште – трособан,
43.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4727)
СОДАРА, трособан,
42.000; двоипособан

33.000; војне двоипособан, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4727)
ЗЕЛЕНГОРА, једнособан, II, 23.000; Тесла
двоипособан са гаражом, 44.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4727)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 46 квм, ВП,
ЦГ, 21.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(246395)
СОДАРА, двособан,
52 квм, сређен, III,
ТА, 29.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(246395)
МИСА, новији, 34
квм, тераса, II, укњижен, 20.000. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (246395)

ТЕСЛА, једноипособан, III, 42 квм, ЦГ,
24.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(246392)
КОТЕЖ 1, једноипособан, IV, 46 квм, ЦГ,
25.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

НОВО

УСКОРО
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

ЗА ТАКСИСТЕ
Цена: 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 35 квм, ЦГ,
22.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(246392)
НОВА МИСА, двособан, III, 58 квм, ТА,
24.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(246392)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
II, 24 квм, ЦГ, 19.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (246392)
ТЕСЛА, трособан, 65
квм, I, двориште, 60
квм, тавански простор, 42.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (246396)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 квм, ТА,
26.500; двособан, 53
квм, 21.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (246396)

ТЕСЛА, једноипособан, 38 квм, 19.500;
двособан, 52 квм,
30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(246396)
МАРГИТА, двоипособан, 58 квм, I, ТА, реновиран, 34.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(246396)

МАРГИТА, двособан,
42 квм, TA, приземље,
двориште, 22.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(246396)
КОТЕЖ 2, двособан,
60 квм, лифт, ЦГ,
35.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(246396)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 квм, VI, ЦГ,
уредан, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (246395)
СОДАРА, двособан,
52 квм, ТА, III, сређен, 29.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (246395)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 квм, II, уредан, 42.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
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СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, ВП, ЦГ, 46
квм, уредан, 21.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(246395)
СТАН, 39 квм, високо
приземље, ЦГ, Цвијићева 4, Стрелиште,
Владимир. 064/93265-54, 064/559-15-27.
(246428)
СТРЕЛИШЕ, леп двособан, 53 квм, IV, Та,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(246429)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
на продају. Тел.
065/251-03-55,
013/251-03-54.
(246432)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 84 квм, двоипособан 77 квм, двособан 58 квм.„Весна 2”,
066/937-00-13
(246446)

ДВОСОБАН, Котеж 2,
56 квм, плус тераса, I,
35.000, сређен. „Весна 2”, 066/937-00-13
(246446)
ЦЕНТАР ШИРИ, гарсоњера, 18 квм, намештена, 13.000 евра.
„Гоца”, 063/899-7700. (246444)

ТЕСЛА, 52 квм, двоипособан, 27.500, 60
квм, трособан, 38.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (246444)
КОТЕЖ 2, 74 квм,
трособан, сређен,
46.000, леп. „Гоца”,
063/899-77-00.
(246444)
КОТЕЖ 1, 57 квм,
двособан, I, очуван,
35.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(246444)
НОВА МИСА, 38 квм,
једноипособан,
17.500. „Гоца”,
063/899-77-00.

ОГЛАСИ
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ГАРСОЊЕРУ новије
намештену, близу
центра, издајем.
061/204-76-26.
(246163)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 55 квм, стари Тамиш, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(266438)
ГОРЊИ ГРАД, четворособан, 84 квм, III
спрат, новија градња,
ЦГ на гас, двострано
оријентисан, потпуно
опремљен, гаража,
56.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-3601. (246439)
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 квм, IV,м ЦГ, лифт,
усељива, 16.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-3601. (246439)
ТЕСЛА, трособан, 64
квм, IV, ЕГ, сређен,
усељив, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(246439)
СОДАРА, двособан,
57 квм, IV, ЦГ, усељив, 30.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(246439)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2, 90 квм, укњижен, три спаваће собе, дневни, кухиња,
трпезарија, два шпајза, два мокра чвора,
две терасе. 063/238454. (246455)
ГАРСОЊЕРА, 36 квм,
центар града, Штросмајерова улица, легализован, укњижен.
060/025-52-05.
(246469)
ЦЕНТАР Стрелишта,
новоградња, V, 103
квм, 76.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (246483)
СТРЕЛИШЕ, 54 квм,
тераса, ТА, 24.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(246483)
СТРЕЛИШТЕ, 55 квм,
ВПР, 21.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (246483)

ГАРСОЊЕРА, продајем, Котеж 1, у одличном стању. 063/413573. (2465069
СТАН, Котеж 2, реновиран, 59 квм, 5/V
спрат, 35.000 евра.
063/838-32-20.
(246505)
МЕЊАМ стан 40 квм,
I спрат од три, насеље Борча, дивно уређен, за Панчево.
063/470-817. (246518)
ТЕСЛА, трособан, 66
квм, IV, двостран,
потпуно реновиран,
цена по виђењу.
063/827-58-58.
(246524)
ДОЊИ град, двоипособан, 58 квм, приземље, 22.000. (069),
„Стан плус”, 063/77175-96. (246529)
СТРЕЛИШТЕ, нов 54
квм, укњижен, клима,
ПВЦ, интерфон, паркинг, 500 евра квадрат, хитно. 062/269566. (246540)
СТРЕЛИШТЕ, нов, 44
квм, поткровље, клима, ПВЦ, 19.000,
укњижен. 062/269566. (246540)
СТАН, Котеж 2, шести
спрат, 84 квм, без посредника. 065/398-9899. (246547)
ЈЕДНОСОБАН стан,
стара Миса, 40 квм, 2
ара плаца, 12.500
евра, може замена за
ауто до 5.000 евра.
061/664-39-26.
(246513)
ДВОИПОСОБАН, Пепељаре, I, 58 квм,
21.000, Маргита, ВП,
лукс, 39.000. (67),

„Милка М”, 063/74428-66. (4727)
КУЋЕ, Миса, спратна,
одлична, код цркве,
69.000 и одмах усељива, ЕГ, терасе. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4727)
ГАРСОЊЕРА, Тесла,
II, 23.500; Котеж 1, III
17.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4727)

ЈЕДНОСОБАН, миса,
30, ПР, 18.000; Маргита, прелеп, 17.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(4727)
ТРОСОБАН, центар,
78 квм, II, 39.000; Доњи град, III, 80,
32.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4727)
ДВОСОБАН, Стрелиште, 56, одличан; Содара, 55, 31.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4727)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан
стан, без посредника.
Центар, Котеж 1, Тесла, Содара. 063/87303-60. (245772)
КУПУЈЕМ стан на Тесли, Панчево, што
ближе „Авив” центру.
063/ 787-31-94.
(СМС)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(246390)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза
исплата. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(246539)
КУПУЈЕМ стан за реновирање. Исплата
одмах. 064/206-55-74.
(246501)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан и пословни простор 12 х 6 цм, у кући,
повољно, вреди погледати. Тел. 064/137-4867. (246156)
СТАН, центар, једноипособан, III спрат,
централно грејање,
лифт, кабловска, интерфон. 063/290-712.
(246164)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, грејање чврсто
гориво, ТА, нова Миса. 064/363-60-08.
(246177)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на новој Миси.
013/371-561. (246178)
ИЗДАЈЕМ кућу, 10
ари, Баваништански
пут 221, преко пута
касарне. 064/248-9434. (245381)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, кућа, ТА, интернет, кабловска, предност ученицима и студентима. Теол.
063/744-08-24.
(246189)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба кухиње, купатила.
321-408. (246220)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 2.
Тел. 063/189-75-62.
(246261)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ДВОСОБАН стан,
строги центар, намештен, ЦГ, издајем.
064/154-71-97 (СМС)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан на Миси.

060/087-84-75.
(245938)
ИЗДАЈЕМ кућу.
061/252-89-96.
(245952)
ПОТРЕБАН нов, једнособан, намештен
стан, за издавање
агенцији (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(4727)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, пензионерима
старијој жени за помоћ у кући. 013/352666. (246213)
ПРИМАМ самицу или
ученицу на стан.
062/850-31-95.
(246221)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу ученици или студенту. 013/355-537,
065/335-55-37.
(246228)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, на Стрелишту.
064/301-80-61.
(246246)
ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру, трећи спрат,
централно грејање,
Содара. Звати после
18 сати. 063/803-0599. (246252)
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ИЗДАЈЕМ на Миси
мањи стан са грејањем. 063/154-94-11,
063/171-96-16.
(246264)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан на
Содари. Тел. 063/240589. (246266)
ИЗДАЈЕМ стан. Тел.
063/866-78-03, после
17 сати. (246250)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан на Содари.
061/611-10-49.
(246480)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Котеж 2, приземље, ЦГ, 58 квм. Тел.
064/037-63-61.
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру града,
код Музеја. 064/22461-88. (246492)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, празан, гарсоњеру намештену,
самцима, центар, повољно. 061/131-79-04.
(246494)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан на Стрели-

ОГЛАСИ

шту, издајем. Тел.
061/652-50-09.
(246483)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, одмах
усељива, обавезан депозит. 063/617-421.
(246507)
ИЗДАЈЕМ целу етажу,
нова Миса. 064/01964-00. (246513)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, Стрелиште, М. Аласа. Тел.
064/856-61-43.
(246516
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ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар,
одмах усељива. Wi/Fi,
паркинг, повољно.
065/691-88-23.
(246521)
СТАН четворособан,
кућа, може канцеларије, издајем магацин, гаражу, Котеж. 061/22516-43. (246526)
НАМЕШТЕН једнособан стан, погодна локација за студенте
стоматолошког факултета. 062/845-9120. (2465329
УЧЕНИЦИ, студенти,
намештена гарсоњера
за издавање. 063/11452-49. 246530)
ИЗДАЈЕМ стан у Светозара Милетића, 38
квм, приземље, ненамештен. 069/610-679.
(246533)
ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
централно грејање, 58
квм. Звати од 16 до 21
сат. 063/356-693.
(246515)
ИЗДАЈЕМ стан, 60
квм, у центру, грејање, клима, интернет,
намештен, погодно за
студенте. 063/776-1677. (246827)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
064/154-95-65.
(246288)
СКРОМНА кућица за
једну особу, 40 евра.

013/361-322,
065/626-86-88.
(246296)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу за ученике и студенте, Содара.
064/439-40-89.
(246301)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан, центар,
III спрат, ТА. Тел.
064/356-71-96.
(2463039
ДВОСОБАН, наме-

штен стан, Тесла,
зграда, I, TA, на дуже.
062/149-16-36.
(246307)
ТРОСОБАН, празан
стан у кући, почетак
Стрелишта, клима,
двориште, 100 евра.
013/361-322,
065/626-86-88.
(246296)
ИЗДАЈЕМ ненамештен стан на Содари
од 56 квм. Тел.
063861-42-91.
(2463219
ИЗДАЈЕМ ненамештен стан на Тесли.
064/195-28-31.
(246322)
ИЗДАЈЕ се већи полунамештени стан на
дуже време, нова Миса. 063/365-80-77.
(246311)

ИЗДАЈЕМ стан, 40
квм, клима, интернет,
телефон, погодно за
студента. Тел.
062/965-95-07.
(246313)
ИЗДАЈЕМ празан
комфоран двоипособан стан, Моравска,
Содара. 063/802-2671. 246345)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Цара Лазара
50. 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(246356)
ИЗДАЈЕМ собу, самцима, Стрелиште.
320-847. (246364)
ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, 37 квм, интернет, грејање, кабловска. 062/295-968.
(246393)
НАМЕШТЕН једнособан, ЦГ, код Авив
парка, са ученике,
студенте, самце. Тел.
065/450-92-60.
(246375)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
069/775-822. (246384)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан
у кући. Жарка Зрењанина 149. 063/109-1534. (246398)
НАМЕШТЕН једнособан + једноипособан,
новоградња, двориште, 80 евра, код Хотела „Тамиша”.

064/122-48-07.
(246386)
ИЗДАЈЕМ мањи стан.
Тел. 013/355-815,
062/887-17-55.
(246400)
ТЕСЛА, двособан
стан, комплетно намештен, близу Авива.
064/482-18-14,
062/600-365. (246477)
ИЗДАЈЕМ собе за
раднике и самце.
064/305-73-.01.
(246465)
СТАН, 35 квм, нова
градња, Цара Душана
38. 430-431, 062/88656-02. (246464)
ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
Стеријина. 063/80310-55. (246472)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан у центру. 060/040-48-11.
(246471)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ дворишну
канцеларију, 50 квм,
М. Горког 4. 064/66887-78. (и)
ИЗДАЈЕМ локал 43
квм, улични и двособан стан, 60 квм, дворишни центар, Саве
29. Тел. 063/892-6731. (245485)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два локала,
Јабучки пут, 170 квм и
70 квм. 063/759-1247. (245304)
ИЗДАЈЕМ локал, 21
квм, близина пијаце,
Лава Толстоја. 333058. (245885)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал у Тржном центру „Трубач”, II
спрат, површина 17,5
квм. 063/850-02-66.
(246169)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 квм,
у центру Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(246198)
ГАРАЖА, Миса, 60
квм, издајем за рад,
магацин. 063/154-9411, 063/171-96-16.
(246264)
ИЗДАЈЕМ локал 28
квм, М. Горког 81,
улаз у Пепељаре.
063/837-48-34.
(246265)
ГАРАЖА, Миса, 60
квм, издајем за рад,
магацин. 063/154-9411, 063/171-96-16.
(246264)
ИЗДАЈЕМ локал 20
квм, у центру, Лава
Толстоја 5. Тел.
069/454-67-87.л
(296299)
ИЗДАЈЕМ локал, Миса, 50 квм са затвореном надстрешницом,
предвиђен за радњу,
може и друге намене.
063/871-80-48.
(246297)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 88 квм, самосталан објекат, 150
евра. Тел. 370-333,
065/413-52-55.
(246337)
ИЗДАЈЕМ локал, кафану у строгом центру. Јелена, 065/20263-89. (246117)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ сраним фирмама стан
120 квм, строги центар Панчева, погодан
за пословни простор.
065/202-63-81.
(246117)
ИЗДАЈЕМ разрађен
локал (пивницу) у
строгом центру Панчва. Тел. 065/202-6381. (246117)
ИЗДАЈЕМ локал на
улазу у Зелену пијацу.
060/351-03-56.
ЛОКАЛ, Зелена пијаца 25 квм, продајем/мењам за стан,
кућу. 064/226-91-30.
(246330)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал у центру, ЦГ, 14
квм. Тел. 063/867-5819. (246390)
ИЗДАЈЕМ локал, Цара
Душана 57, 45 квм, 70
евра. 063/341-821.
(246487)

ИЗДАЈЕМ локал 30
квм, близу Дома
омладине. 064/35955-44. (246409)
СТРОГИ центар, локали 67, 30 и 14 квм, издавање. 063/240-817.
(1246411)
ИЗДАЈЕМ два нова
локала, центар, један
опремљен салон лепоте. 063/734-82-31.
(24685)
ИЗДАЈЕМ локал 100
квм, у центру.
063/622-209. (246489)
ЦЕНТАР, локал 182
квм + стан 42 квм,
36.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(246483)
ИЗДАЈЕМ локал, М.
Требињца бр. 7, Панчево. 064/014-81-37.
(246520)
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ салон, нов,
комплетно сређен, Тесла, 200 евра.
064/514-05-06.
(246526)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру Панчева, 36
квм, Улица Браће Јовановић. 063/203-559.
(246554)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије, са искуством. 069/301-17-00.
(СМС)
АУТО-СЕРВИСУ
„Станковић” потребан
механичар. 061/63772-06, 065/551-67-45.
(СМС)
ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(245025)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице у кухињи и на шалтеру.
Локал у Браће Јовановић. 063/897-55-04.
(244657)

ФРИЗЕР са искуством
потребан салону у
центру Панчева, услови одлични. Тел.
065/555-54-44.
(245988)
ПОТРЕБНИ возачи са
Б или Ц категоријом,
са искуством, за рад у
дистрибуцији пића
Weifert. 063/494-512,
062/446-285. (245788)
ПОТРЕБНИ кувари са
искуством. 061/27748-03, „Magnolija lux”
Панчево. (и)
ПОТРЕБАН вулканизер и аутомеханичар
са вишегодишњим искуством. Yu-Niki.
062/309-370. (246171)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНИ диспечери
транспорта са одличним познавањем енглеског језика и рада
на рачунару. Пријаве
слати на (245726)
КАФЕ „Flamingo” тражи девојку за рад, са
искуством. 069/36410-04. (246191)
ПОТРЕБНА радница
за пекару. 063/13075-40. (246196)
ПОТРЕБНА радница
за пекару, трећа смена. 063/130-75-40.
(246196)
ПРЕДУЗЕЋЕ „Wordtrade” прима у радни однос радника са знањем рада на рачунару, програмски пакет
office, знањем енглеског језика и интернет
маркетинга. Пријаве
слати на тел. 063/87840-52, сваког дана од
18 до 21 сат. (246183)
ПОТРЕБНА конобарица са искуством, пријава у радни однос.
Тел. 063/525-115.
(246214)
ПОТРЕБНА помоћна
радница у пекари, са
искуством рада са тестом. 063/242-20-29.
(246219)
ПОТРЕБАН фарбарстолар са искуством.
060/370-99-99.
(246223)
ПОТРЕБНА продавачица у киоску за продају кокица и сладоледа. СМС поруке са
личним подацима слати на контакт телефон
062/772-787. (ф)0
ПОТРЕБНА радница у
продавници „Зека
2013”. 063/830-10-06.
(246243)
АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни радници и ученици.
013/344-011,
063/372-231.
(246308)

ДЕЧЈОЈ играоници
„Piccolino mio” потребне девојке за рад
са децом (искључиво
из Панчева). 063/206996, 013/316-914.
(246314)

ПОТРЕБНА радница
са искуством за fast
food са важећом санитарном књижицом.
060/433-17-57.
(246339)
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АУТОПЕРИОНИЦИ
„Дача” потребан радник са искуством. Тел.
063/508-090. (246338)
ПОТРЕБАН радник за
рад у трговини.
063/314-131. (246332)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребне раднице и
возач. Доћи лично после 17 сати. (246373)
ПОТРЕБНЕ раднице
са искуством за рад
на шиваћим машинама. 069/238-07-65.
(246385)
ПОТРЕБНА радница
са искуством у прехрамбеној радњи. СТР
Pro trade, 063/341770. (246388)
ПОТРЕБНА мушкоженска фризерка,
услови и зарада одлични. 064/255-57-31.
(246436)
ПОТРЕБАН простор
за држање часова рекреације на Стрелишту. 061/132-11-18.
(246433)
РЕСТОРАНУ Poco Loco потребни посластичари, кувари, конобари, помоћни радници,
возачи, особље за рад
у продаји са искуством. 064/874-03-01.
(246402)
FAST FUD ресторану
„Грил Бум” потребне
раднице за рад на роштиљу. 064/323-9277. (246402)
ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу Still-Net
Панчево, потребан
ословођа, шеф градилишта са искуством.
013/333-311. 246403
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребни
конобар и физички
радник на фарми.
060/512-59-99.
(246504)
ПОТРЕБНА девојка з
а рад у кафићу
Sportisimo, Котеж 2.
063/361-777.
(246473)
ПОТРЕБАН столар за
уградњу врата, стални
радни однос. „Самиго
инвест”, 013312-729,
063/389-972. (246510)
ПОТРЕБНА конобарица за рад на сплаву у
Јабуци. 063/899-7882. (246522)
КРЧМА „Шареница”
тражи професионалну
куварицу.
064/349-93-43.
(246535)

АУТОПЕРИНИЦИ
„Бибац” потребан
радник са искуством.
066/001-050,
063/329-464.
(246546)

ПОТРЕБНЕ раднице
за продају и стављање
намаза „Роштиљ код
Тому Лесковчанина”.
065/900-50-08.
(248538)
ПРОДАВАЧИЦА,
сменски рад пекар и
помоћник на пећи.
064/120-09-42.
246534)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

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

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(246004)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 830-298,
251-19-81, 063/85222-43. (246020)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13.
(243955)
КАМИОНСКИ превоз
до 2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.
(242432)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(241768)

ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије. Дуле,
064/163-58-85.
(245627)

АЛУ, ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/18125-00. (245092)

ОЗБИЉНА жена чувала би, децу или старију особу. 065/445-6486. (246176)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(246180)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација и антена
плус вашег ТВ-а.
064/866-20-70.
(246186)
ЦЕПАМ, уносим и
слажем дрва, уносим
угаљ, повољно.
061/641-30-36.
(246194)
ПРЕВОЗ ствари комбијем – 061/616-2787 или пик-апом
061/629-80-40.
(246028)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге, Александар. 064/157-2003. (246199)
МОНТАЖА и сервис
клима уређаја, поправка беле технике.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(246202)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљице,
уградња ламината,
столарије. 062/81633-84. (246274)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, адаптације, замена санитарије, поправке.
013/331-657,
064/495-77-59.
(246234)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (246236)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, поправка крова, чишћење олука.
065/535-24-56.
(246222)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, столарија, педантно, чисто. 061/288-2019. (246227)
ДЕФЕКТОЛОГ са искуством пружа помоћ
у учењу и општем развоју деце. Оливера,
060/535-33-57.
(246238)
КЛИМЕ свих типова,
уграђујемо, сервисирамо и допуњујемо,
повољно. Тел.
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(246241)
ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије 120 л, са
превозом и монтажом. 063/315-381.
(246256)
КОШЕЊЕ траве, корова, тримером, косачицом, веће површине
трактором. 064/86748-11. (246262)
НЕГА и све услуге
старим и болесним
лицима. 063/868-0451. (246629)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибактеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001050, 063/329-464.

СВЕ врсте селидбе,
чистим станове, подруме, таване и све
остало, повољно.
061/627-07-31.
(246508)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправке, преправке
купатила, славине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09.
(246478)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, пеглање
веша, педантно и квалитетно. 061/412-4450. (246518)
РАДИМО кровове, зидање, бетонирање фасаде, адаптације кућа,
станова. 064/183-1636, 062/894-37-18.
(246551)
ПЕДИКИР: курје очи,
урасли нокти, масажа:
релакс, терапетуска,
парцијална. 061/30895-86. (246556)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (246434)
КЛИМЕ и електроинсталације, сервис и
монтажа, брзо, ефикасно, повољно.
065/305-73-92.
(246306)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано и повољно. 063/318-780.
(24273)
КОМБИ превоз, селидбе. 065/665-75-10.
(246301)
ЕЛЕКТРИЧАРСКИ радови, повољно, инсталације. 060/521-9340. (246316
ОДГОВОРНО: брига
о старијој
полупокретној особи,
кување, продавница,
апотека,
дежурство.
062826-07-99,
после 20 сати.
(246328)
СПРЕМАМ станове,
ако вам треба помоћ
позовите, 064/278-7120. (246329)
МОНТЕР централног
грејања. 065/608-0857. (246355)
РАДИМ изолацију
равних кровова, тераса, гаража, купатила.
062/235-839,
013/345-874. (246379)
КОШЕЊЕ траве, шишање ограде. Тел.
069/2130-35-91.
(246397)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(2464394)

Петак, 25. август 2017.

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(246424)
КОШЕЊЕ травњака,
дворишта, воћњака и
остало. 061/612-1450. 246541)
МАДЕРОТЕРАПИЈА,
антицелулит масажа.
060/650-51-20.
(245971)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс,
ламинат, повољно,
пензионерима попуст.
061/141-38-02,
061/626-54-06.
(246340)
ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња, канализационих цеви. 062/640741. 246416
ДРВОСЕЧА, исећи
ће моторном
тестером свако
дрво које вам
смета. 063/369-846.
(246401)

РУШЕЊА кућа, бетонирања, ископи, одношење ствари, чишћење шупа, тавана,
обарање стабала.
060/035-47-40.
(246489)
БЕТОНИРАЊА, разбијање бетона, рушења кућа, шупа, одношење ствари и шута,
кошење траве.
064/122-69-78.
(246459)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка, лакирање паркета, као и
бродских подова.
064341-79-60.
(246462)

ALMEX d.o.o. Pančevo raspisuje konkurs
za sledeće radno mesto:

AGROEKONOMISTA

ОГЛАСИ

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (245161)

1 izvršilac

Opis posla:
– Radi na pripremi i izradi proizvodno finansijskih
planova
– Izradjuje dugoročne godišnje planove
– Informiše direktora o izvršenim analizama oko
izvršenja proizvodno-finansijskih planova
– Obavlja kontrolu izvršenja poslova i po potrebi
preduzima određene mere
– Određuje agro-tehničke mere za kulturu i parcelu
– Vrši kontrolu kvaliteta rada zajedno sa tehnologom
zaštite bilja i o istom obaveštava direktora
– Vrši nabavku potrebnog materijala na osnovu
trebovanja
Uslovi:
– VSS
– Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
– Znanje engleskog jezika
– Vozačka dozvola B kategorije
– Spremnost na timski rad i dobre organizacione
sposobnosti
– Poznavanje rada na računaru - paket MS Office
Napomena:
Prednost imaju kandidati sa iskustvom iz oblasti
agroekonomije.
Mail adresa na koju možete slati CV je
zaposlenje@almex.rs
Konkurs je otvoren do 03. 09. 2017.

„TEHNOMARKET” d. o. o. PANČEVO
raspisuje konkurs za sledeće radno mesto

1. VILJUŠKARISTA
– uverenje o osposobljenosti za zanimanje
vozač-viljuškarista
– radno iskustvo pet godina
Ukoliko ste zainteresovani, posaljite svoj CV
na e-mail: ljilja@tehnomarket.com,
ili se javite lično na adresu
Jabučki put 221, Pančevo
Kontakt telefon: 069/847-90-19
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com
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КОМАРНИЦИ, ролетне, венецијанери, тракасте завесе, ново и
поправка. 064/18940-91, 354-777.
(240870)
СЕЛИДБА – превоз
1000 дин. Могућност
радника, попуст на
ванградске. 063/17477-69 (242381)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051. (245793)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења купатила,
судопере, адаптације,
поправке, замена.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(246234)

СЕРВИС телевизора,
ауто-радија, ЦО 2
апарата, аутоелектрика, оправка ауто-кључева, разне електротехнике. Дејан,
063/800-01-96.
(2462239
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(246187)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибакеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001050, 063/329-464.
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(246485)
КОМБИ превоз робе,
и селидбе, грађевински материјал, шут.
Слободан. 064/34800-08, 062/850-36-58.
(246554)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а. д. - Извршна
јединица Панчево, улица Светог Саве бр. 11, Панчево,
поднео је захтев за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину за Појекaт изградње радио-базне станице мобилне телефоније „ПА – ВЕЉКА
ВЛАХОВИЋА 2” - ПАУ109, ПАЛ109, Улица Вељка Влаховића бр. 20 на кат. парцели 16042 К. О. Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 615 у
периоду од 18. до 31. августа 2017. године , радним
даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601. (246292)
PADRINO плато иза
Максија, прославе рођендана за све узрасте, до 18 година, и
све друге врсте скупова. 013/334-000,
066/372-774.
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (246310)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 064/290-45-09,

061/348-20-00,
062/845-96-26.
(246356)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/23539-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(246356)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, батерија, вентила и санитарија, све
за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину
(„Службени гласник РС” бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, Предузеће за телекомуникације „‘ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а. д. Београд, Таковска бр. 2,
поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекaт изградње РБС „ПА –
Војловица - Магацин соли UMTS” – PAU 110, Панчево,
улица Олге Петров бр.30, Панчево, на катастарској
парцели бр. 7626/1 и 7626/2 к. о. Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 614 у
периоду од 24. августа до 04. септембра 2017. године
радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

КЛИМЕ свих типова и
произвођача поправљамо, сервисирамо и
уграђујемо са овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(246390)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо са
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(246390)
РОЛО-НАЈ вам нуди:
поправку, уградњу ролетна, венецијанера,
комарника, тракастих
завеса, туш-кабина,
хармо-врата, роло-челична заштитна врата,
тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, са највећом гаранцијом. Проверите.
013/344-594,
063/894-21-80.
(246443)

ЛИМАРСКИ радови,
олуци, окапнице, лајсне, кровопокривачки
радови, кровови, санације, прављење нових, изолације равних
кровова. Најјефтиније. 064/929-19-46.
(2464459)
РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом диплому средње школе „Паја Маргановић”, на име Мира Путић. (246180)
ОЗБИЉНА жена са
искуством чувала би
старију особу или децу. 065/237-10-68,
062/167-67-69.
(246224)
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РАЗНО

ПОТРЕБНА кућна помоћница, озбиљна
особа. 064/429-02-26.
(246536)
ТРАЖИМ жену од 55
– 65 година, удовац.
061/619-31-66.
(246288)
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен, жели да упозна
жену или девојку до
40 година, ради дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352203. (246425)
МАСЕРКА потребна
за опуштајућу, релакс
масажу. 061/298-9669, позив или СМС.
(246401)
ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу центра. Кабловска, двориште, ново. 061/636-0857, 063/768-32-68, Зорица. (241721)

ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, центар,
КТВ, интернет.
063/759-98-77.
(245424)
ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица, најлепше
место, асфалт, вода,
струја, повољно.
063/832-50-97.
(245667)
СОКОБАЊА, издајем
нов четворокреветни
једнособан стан код
Борића. 064/507-2084. (245383)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(245822)
ПОВОЉНО апартмани и собе, бања Врујци. 065/608-03-66.
(245868)
ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, базен,
СПА, интернет, кабловска. 063/719-9830. (246254)
БАЊА ВРУЈЦИ, прелеп смештај, 2,3, 4
особе. Тел. 064/43812-35. (246185)
ИЗДАЈЕ се повољно
смештај у центру Со-

ОГЛАСИ

кобање. Тел. 062/80484-43. (246263)
ИЗДАЈЕМ стан у Будви, 10 минута хода
до плажа, погодан за
породице. 064/14004-98. (246423)
СОКОБАЊА, издајем
комплетно опремљен
апартман, паркинг,
кабловска. 064/21252-92. (246452)

marketing@pancevac-online.rs

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу
слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,
ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз
текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са
Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права
клијента на надокнаду трошкова.

Последњи поздрав братанцу

Тужна срца и с болом обавештавамо нашу родбину и драге
пријатеље да је трагично преминуо наш драги

ВЛАДИМИРУ ТОПИЋУ
од стрица ПЕРЕ, стрине ДРАГИЦЕ, брата ДАРКА,
сестре ТИНЕ, зета ГОРАНА и тете ЗОРЕ
(104/246490)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИМИР ТОПИЋ
1980–2017.
Испраћај до вечне куће је обављен 21. августа 2017.
на гробљу у Банатском Новом Селу.

Последњи поздрав драгом куму

ВЛАДИМИРУ ТОПИЋУ

Његови најмилији: мајка ЉИЉАНА, отац ДРАГАН,
сестра ЈЕЛЕНА , баба ЈОВАНКА и баба ГИНА

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
Последњи поздрав нашем драгом

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

од Љиљиних колега и колегиница
из Пореске управе, Филијала Панчево
(98/246454)

РАДЕТУ ЧИКАРИ
Последњи поздрав нашем драгом
од кумова БЛАГИЦЕ и ЗЛАТКА
(108/246512)

ВЛАДИ
Деда,

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји: стриц ДУШАН, ДОЈНА, САША,
МИЛАН, САНДРА, ЈЕЛЕНА и БОСА РАЈИН

ДУШАН РАДУСИНОВИЋ
1943–2017.
Фалиш нам, да створимо бар још једну
успомену са тобом...
Твоји мезимци: МАТИЈА, ДАРИЈА и ДУШАН

ВЛАДИ

(95/246450)

Почивај у миру анђеле наш.
19. августа 2017. престало је да куца срце
нашег драгог и вољеног

Заувек неутешни: тетка ДРАГИЦА, БОШКО,
ДРАГАН, ИВАНА, МИЛЕНА и ЈОВАН
(94/246446)

(84/246408)

У петак, 1. септембра 2017. године, у 11 сати,
на Новом гробљу даћемо четрдесетодневни
помен нашем вољеном

Последњи поздрав драгој мајци, баки и свекрви

Последњи поздрав

МИОДРАГА ДУНДОВИЋА
11. IX 1954 –19. VIII 2017.
Живећеш вечно у нашим срцима.
Почивај у миру.

ДУШАНУ РАДУСИНОВИЋУ
1943–2017.
Нема тог времена које ће те избрисати
из наших срца и мисли.
Твоји: супруга БЕЛА, син ПРЕДРАГ
и ћерка ДРАГАНА с породицом
(83/246408)

Ожалошћени: мајка ДРАГИЦА ДУНДОВИЋ
и остала многобројна фамилија
и пријатељи из Панчева и Немачке.

ВЛАДИМИРУ

ИЛОНКИ КЕРЕКЕШ
1937–2017.

ТОПИЋУ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Сахрана ће бити обављена у Немачкој.

Син ФЕРЕНЦ, унука МАРИНА и снаја МИРЈАНА

(111/246548)

(90/246420)

Породица НИНИЋ
(91/246442)

Петак, 25. август 2017.

Тужна срца јављамо свим рођацима и
пријатељима да је изненада, 14. августа
2017, преминуо, у Немачкој, наш супруг,
отац, свекар и деда

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
БЛАГОЈИ БЕЛИЋУ
1948–2017.

БЛАГОЈА БЕЛИЋ
1948–2017.
Тешко нам је да поверујемо и
прихватимо да смо те заувек изгубили.
Био си нам подршка и ослонац.
Заувек ће твоја љубав живети
у нашим срцима.
Супруга НАДА, син САША, снаја ТИНА
и унука АНА

Драги куме, тешко нам је пало сазнање
за твој одлазак без повратка.
Памтићемо те доброг и племенитог срца,
нека те анђели чувају.

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

БОЈАНУ
Почивај у миру, нека те анђели чувају,
драги брате.
НИКОЛА, ЉИЉА, САЊА и ЂОРЂЕ
(47/246339)

Драги мој

Твоја кумица АЛЕКСАНДРА
и кума ЦВЕТАНА

(72/246370)

74/246379)

Последњи поздрав

БОКИ
Одмори своју младу, напаћену душу.
Љуби те и воли жалосна и тужна
сестра СЕНКА с породицом
(44/246339)

Отишао је прерано наш драги

БОЈАНУ ВИЧЕВИЋУ
1971–2017.

17. августа 2017. напустио нас је
наш вољени отац и супруг

СТР „СЛАВИНА”, ДОО „КОРАНА”:
с поштовањем ДУЛЕ, ГОРАН,
БРАНИСЛАВ, ГОЦА, ВИКТОР, ДАЦА,
СЛАВИЦА и АЦА
(56/246350)

БОЈАН ВИЧЕВИЋ
1971–2017.

БОЈАН

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Последњи поздрав брату

Неутешни: барба КУЗМАН и ЈАСА

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК С
ПОПУСТОМ

БОЈАНУ ВИЧЕВИЋУ
Нека те анђели чувају!

ЈОЦА, ДРАГАН, ЗОКА
и МАЛЕНА с породицама

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

(75/246378)

17. августа 2017. изненада нас је напустио
наш вољени сестрић и брат

БОЈАН ВИЧЕВИЋ
1971–2017.
Опростили смо се од њега са неизмерним
болом и тугом.

(48/246339)

(87/246413)

17. августа 2017. године изненада нас је
напустио наш вољени сестрић и брат

БОЈАН ВИЧЕВИЋ
1971–2017.
Опростили смо се од њега са неизмерним
болом и тугом.
Његови: тетка МИРА, теча ГОРАН, сестра ДАЦА
и брат БРАНА са супругом

Последњи поздрав брату

БОЈАНУ
Чуваће успомену на тебе: ИКА, РАДА,
НЕМАЊА и СТЕФАН
(45/246339)

(15/246229)

Последњи поздрав нашем драгом зету,
паши и течи

Последњи поздрав
мом сестрићу

БОЈАНУ
1971–2017.

БОЈАНУ
ВИЧЕВИЋУ
1971–2017.

Последњи поздрав братићу

БОЈАНУ ВИЧЕВИЋУ

Заувек у нашим мислима.
ИВАНА, МИРКО, ЈОВАН и ДАНА

од ДУШКА ГРОЗДИЋА
с породицом

(86/246413)

(17/246229)

Његови: тетка БЕБА и брат РАША са супругом
(16/246229)

Твоје ћерке АНА МАРИЈА и ТЕОДОРА
и супруга ВЕСНА

Остаје у жалости тетка АНКА
(46/246339)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав нашем колеги

телефон:
013/301-150

ПОНЕДЕЉАК И
УТОРАК С
ПОПУСТОМ

Последњи поздрав најбољем мужу,
оцу, свекру и деди

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

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину
и пријатеље да је 22. августа 2017, у 67. години
преминула наша драга

ВИШЊА КАДАР

РАНКУ СТАНОЈКОВИЋУ
Последњи поздрав куму

Последњи поздрав драгој мами, баки и ташти.

АЛЕКСАНДРУ БОКШАНУ
3. IV 1953 – 20. VIII 2017.
Oтишао си тихо и брзо, после кратке и
тешке болести, и оставио нас да тугујемо.
Твоји најмилији: супруга, син, ћерка,
снаја и вољени унуци

АЛЕКСАНДРУ
БОКШАНУ
од пријатеља који ће га
памтити и чувати
у лепој успомени.

Последњи поздрав

Колектив Специјалне Луке

Син ОЛИВЕР, ћерка ОЛИВЕРА, зет СРЂАН
и унуци АЛЕКСАНДАР, ТИЈАНА, ЛУКА и МАТЕЈА

(99/246455)

(101/246468)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгој мами

АЛЕКСАНДРУ
БОКШАНУ
Остаћеш нам у трајној
успомени.
Породица ХРАНУЕЛИ

(29246282)

Последњи поздрав
пријатељу

1951–2017.

(85/246410)

Драгом

АЛЕКСАНДРУ
БОКШАНУ

НОВИЦИ
СТОЈАДИНОВИЋУ

Хвала ти за све лепе
дане које смо
проживели с тобом.

Твоји: пријатељ и прија
са сином ДАНКОМ

Породица САВИЋ

последњи поздрав
од његове деце:
САНДРЕ, ИВАНЕ,
ОГЊЕНА , НИКОЛЕ
и МАРКА

(31/246282)

(32/246282)

(60/246352)

НОВИЦИ СТОЈАДИНОВИЋУ
НОЦИ
31. V 1970 – 19. VIII 2017.

ВИШЊИ
КАДАР

МАРИЦИ
РАНКОВ

Од сестре РАДИЦЕ, зета ИВИЦЕ
и сестрића ДРАГАНА с породицом РАШАЈСКИ

од комшија

Ћерке: ЗОРИЦА

у Вељка Влаховића 23

и НАДА с породицама

(24/246628)

(102/246470)

(105/246498)

Драгом

Драгом

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав баки

НОВИЦИ
СТОЈАДИНОВИЋУ

НОВИЦИ

НОВИЦИ

МАРИЦИ

СТОЈАДИНОВИЋУ

СТОЈАДИНОВИЋУ

РАНКОВ
1930–2017.

Од 20. августа 2017, ниси више с нама

Последњи поздрав
најбољем брату

последњи поздрав од
супруге СНЕЖАНЕ,
ћерке САНДРЕ и ИВАНЕ
и сина ОГЊЕНА

од мајке МИЛАНКЕ

од породице

и оца СЛАВОЉУБА

ЦВЕТКОВИЋ

од унука ИВАНА

(59/246352)

(58/246351)

(61/246351)

(106/246499)

последњи поздрав

Последњи поздрав нашем супругу, оцу,
тасту и деди

АЛЕКСАНДАР БОКШАН АЦА
1953–2017.
Прерано си отишао, био си део нас, имао
си велико срце препуно доброте.
Хвала твојим рукама што су урадиле
и оставиле сећање на тебе.
Бол и туга није само у речима,
ни у сузама, већ у нашим срцима.
Твој најбољи друг и пријатељ
ЖИВКО ЖИКА ЦВЕЈИН с породицом
(30/246282)

Драгом комшији

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

ЂУРИЦИ
ОСТОЈИЋУ
Твоја сестра МИЛИЦА,
ВУКИЦА и СНЕЖА
с породицама
(36/2462949

16. августа
2017. године,
у 81. години престало
је да куца срце нашег
драгог

Нек те у тишини вечног мира чува наша љубав
јача од заборава.
Вољеној мајци, баки и прабаки

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав
драгом комшији

ЂУРИЦИ ОСТОЈИЋУ
1954–2017.
Увек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији

МИРОСЛАВУ
ПРИЈОВИЋУ

последњи поздрав
од ВИНКЕ и ПЕРЕ
с породицом

(10/246201)

(78/246382)

21. августа 2017, у 73. години, преминуо је

МИРОСЛАВУ
ПРИЈОВИЋУ
од комшинице НЕГИЦЕ
(77/246381)

Драгом комшији

ДРАГОЉУБА
СТЕЈИЋА
1936–2017.

ПЕТКАНИ СТОЈЧИЋ
Син МИЛОРАД, снаја СТАНКА, ћерка БИЉАНА,
зет ГУНТЕР, Марков отац МИЛОСАВ
унуци БОЈАН са супругом СЛАЂОМ,
унук МАРКО и унука ИВАНА са супругом
ПЕЂОМ и ћерком НАТАЛИЈОМ
и остала родбина, пријатељи и комшилук

Сахрана је обављена
17. августа 2017,
у 17 сати, на гробљу
у Дебељачи.
С љубављу породица
(37/246299)

МИРОСЛАВ ПРИЈОВИЋ
Вечно ожалошћени синови ЖЕЉКО и НЕНАД, снаја СВЕТЛАНА,
унуци ЈЕЛЕНА и ПАВЛЕ, као и остала многобројна
родбина и пријатељи
(35/246210)

МИРОСЛАВУ
ПРИЈОВИЋУ

последњи поздрав
од станара
у Карађорђевој 2-б
(79/246383)

Петак, 25. август 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

19. августа 2017. године сахрањена је наша мајка, бака и ташта
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Последњи поздрав

Тужна срца јављамо да је трагично преминуо наш

БОЖА ТОНШИЋ

БРАНКА СТОЈАКОВ

БОЖИ
ТОНШИЋУ

1935–2017.

Наш вољени је преминуо 16. августа 2017,
али ће заувек остати у нашим срцима.

учитељица у пензији

Ожалошћени: ћерке ВЕСНА и МАРИЦА са својим породицама

која је преминула у 86. години и живота.
Недостајаће нам њена љубав.

од колега из Удружења
занатлија Панчево

(28/246278)

С поштовањем и тугом:
ћерке БИЉАНА и МИРЈАНА, унуци МАРКО, МАТЕЈА
и ТЕОДОРА, зет САША и остала родбина и пријатељи

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

(57/246351)

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав својој вољеној супрузи

(73/ф-1083)

Последњи поздрав

15. августа 2017. године
престало је да куца
срце наше маме и баке

драгој колегиници

телефон:

и пријатељици

20. августа 2017, у 86.
години, преминула је
наша вољена

013/301-150

Последњи поздрав вољеној мајци, баки и ташти

1944–2017.

ЛИВИЈА
ШИНИК

и МИНЕРВА

Вечно ће бити у мислима
НЕНЕ и БАНЕТА

1932–2017.

(11/246203)

(4/246174)

ПАВИЋЕВИЋ

СВЕТЛАНИ ДОКНИ
(64/246359)

ЈЕЛЕНА, ЈОКА

од ћерке СТЕЛУЦЕ, зета ГОРАНА
и унука МЛАДЕНА и НАТАШЕ

Супруг ЂОРЂЕ

Последњи поздрав
нашој драгој баки

ЉИЉАНЕ
ФЕЛБАБ

ДУШАНКИ

СВЕТЛАНИ ДОКНИ
1946–2017.

(65/246354)

17. августа 2017. преминула је наша драга

Њени ожалошћени:
син ЗОРАН, унуке
ИВАНА и ЈОВАНА,
зет ВЛАДИМИР
и праунуци ЛЕНКА,
МАРТА и КОСТА

СЕЋАЊЕ

(96/246451)

Двогодишњи помен
нашем вољеном

СВЕТЛАНА ДОКНА

СВЕТЛАНИ
Унук НЕМАЊА
и снаха АЛЕКСАНДРА

ЂЕРАСИМОВИЋ

Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА,
унук НЕМАЊА и зет МИЛАДИН

(63/246319)

25. августа навршава се шест месеци
откад није с нама

30. августа навршава
се седам година откад
нас је напустио наш
супруг, отац и деда

Година дана без тебе
тетка

СТОЈА

САНДЕ

1924–2002.

1924–2005.

Успомену на драге родитеље чувају
ћерке ЉУБИЦА и РУЖИЦА с породицама
(2/246166)

БРАНКУ
ОГЊЕНОВИЋУ
1957–2015.

У суботу, 26. августа 2017. године, у 10 сати, на Новом
гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашој драгој

МИЛЕНА
ВИРИЈЕВИЋ

БОЖИДАР ПАВЛОВИЋ
1935–2017.

Мама

Твоји: ПАВКОВИЋИ
и ДОБРАШИНОВИЋИ

Твоји најмилији

С тугом, поштовањем и захвалношћу
чувамо сећање на тебе.

(8/246197)

Заувек ћеш бити
у нашим срцима.

МИЛЕ ПОПОВ

С љубављу
и поштовањем
његови најмилији

(20/246251)

(14/246216)

МИЛЕНИ ВИРИЈЕВИЋ
дипл. инж. пољопривреде
30. VIII 2016 – 30. VIII 2017.

Син ЗОРАН, унука ЛИДИА
и унук АЛЕКСАНДАР

СЕЋАЊЕ

Прошла је година, пролазиће многе године,
ми те нећемо заборавити.
Породица

ДАМЊАНОВИЋ

(12/246205)

(6/246192)

25. августа навршавају се две године од смрти наше
мајке и тридесет једна година од смрти нашег оца

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА
17. VII 1921
– 29. VIII 2016.

ДРАГАН ВУКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породице ВУКОВИЋ и ТАДИЋ
(19/246234)

17. XI 1922
– 19. III 2009.

6. IV 1952
– 24. VII 2014.

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД
и АНДРЕЈА са својим породицама
(3/246173)

30. VIII 2016 – 30. VIII 2017.
Од кад те нема
Заледим осмех
У себи кажем име
Удахнем дубоко
И помислим
Тако ми недостајеш...

ДУШАН

Сећање на наше драге родитеље и брата.
С љубављу и поштовањем живе у нама.

МИЛЕНА
ВИРИЈЕВИЋ

СТАНИСАВЉЕВ
ЗОРИЦА
ВАСА

Твоји: ДРАГАН и ЈЕЦКА
Породица

(68/243361)
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Петак, 25. август 2017.

У петак, 25. августа
2017. је четрдесет
тужних дана откако је
преминуо наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
23. августа 2017. навршило се десет година
од смрти нашег оца

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

ЈОВАН РАМЈАНЦ

Обавештавамо родбину и пријатеље
да ће се 26. августа 2017, у 10 сати,
на гробљу Котеж, одржати парастос
поводом године дана од смрти

2000–2017.
Успомена на тебе
не бледи.
Твоји најмилији

СВЕТИСЛАВА ПАВЛОВА
1921–2007.

МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ

С љубављу и поштовањем ћерке
БРАНИСЛАВА и ЈЕЛЕНА с породицама

27. августа навршава се
десет година без нашег
драгог

(13/246268)

Помен ће се одржати
на Католичком гробљу,
у 11 сати.

ЈАСМИНА
ИЛИЋ
1979–2000.
29. августа 2017.
навршава се
седамнаест година
откако ниси с нама.
Не постоји реч која
би могла да те врати
и ниједна да утеши.

Драги родитељи
Много нам недостајеш.

ДУШАНКЕ ДУБИЋ

Ожалошћена породица

БРАНИСЛАВА
РАЦИЋА

(23/2462679

2007–2017.
Време не ублажава тугу
и сећање на тебе.

Мајко, супруго и бако, увек ћеш бити
у нашим срцима.
Тужна је година
без наше драге

МИТЕ
Породица
(1/245009)

МИРЈАНА

31. III 1983.
26. VIII 2007.
Сећање на вас подсећа на срећу, радост и љубав.
Ваши најмилији

Твоје: супруга СНЕЖАНА,
кћерке МАРИЈА
и МИЛИЦА и унука
МИЛАНА

(67/246360)

ПОМЕН
28. августа 2017. навршава
се осам година откад нас
је изненада напустио
наш супруг и отац

(18246033)

(27/246276)

28. августа 2017. навршава се
десет година откако ниси с нама

Твоји: сека, мама и тата

30. августа 2017. навршавају се три године
откако ниси с нама

РОЗАЛИЈЕ
ДУДАШ

МИЛИВОЈЕ
ПЕШЕВСКИ

Недостаје њена љубав,
брига и пажња.

1937–2009.
С љубављу
и поштовањем чувамо
успомену на њега.

МАРКО
НИКОЛИЋ

Прија ДАНКА ДИНИЋ,
АЛЕКСА, АНА и АНЕТА

Заувек у нашим срцима.

(25/246270)

Твоји најмилији

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се у недељу, 28.
августа, у 11 сати, одржати годишњи помен нашем драгом

ГОРАНУ АЛЕКСОВУ
1968–2016.

Његови најмилији

мр СТАНКО ГВОЗДЕНАЦ
професор

ДУШАН ЧУБРИЋ

Прошло је много година а ти нам фалиш
као првог дана. Сваки дан те помињемо,
а нарочито твој унук који показује на
сликама „то је деда Станко”.

Прошле су већ три године, а ја сваки дан кад
прође шинобус помислим да ми долазиш.
Одједном наиђе туга јер знам да је то нестварно.

Твоји најдражи: супруга ДУШАНКА,
син МИОДРАГ, снаја ТАЊА, унук ЛУКА,
ћерка НАТАША, зет ДЕЈАН,
унука ЈЕЛЕНА и унук НЕМАЊА

Твоји: сестра ДУШАНКА, сестрић МИЛАН
с породицом и сестричина НАТАША
с породицом

(34/246286)

(33/246286)

Твоји најмилији

(39/246312)

27. августа навршавају
се три године откако
није с нама

СЕЋАЊЕ

Прошло је двадесет
осам година од смрти
моје драге маме

Наш драги кум

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Драга

СЕЋАЊЕ

ЗДРАВКА
СТЕВАНОВСКИ
Никада те нећемо
заборавити.

МАРКО
РАДОСАВАЦ
30. VIII 1999 – 30. VIII 2017.

МАРТОН ЂЕРФИ

Живим с тугом
и оживљавам успомене.

МИЛОШ СЕКУЛИЋ
КРСТА
МАКСИМОВИЋ
27. VIII 2013 – 27. VIII 2017.

Твоје:
МИРА и КРИСТИНА

Знај да си сваким
даном у мом срцу
и мојим мислима.
Мама

С љубављу и поштовањем: супруга НАТАЛИЈА,
синови ДОБРИЦА и
ЈОВИЦА, снаје ВЕСНА
и ЗОРИЦА, унуци
АЛЕКСАНДАР, АДРИЈАНА, ЈОВАНА и ДУШАН

(62/246453)

(49/2463439)

(41/246333)

IN MEMORIAM

ЉИЉАНЕ
ИВАНОВИЋ
Сећамо је се с љубављу.

остаће нам у трајном
сећању по својој доброти.

Ћерка БИЉАНА
с породицом

Породица ТУБИЋ

(50/246334)

(69/246363)

2007–2017.
Понос, туга и успомене трају.
Његови: ГОРДАНА, АЛЕКСАНДРА, ТИЈАНА,
БРАНИСЛАВ и ФИЛИП
(70/246367)

Ћерка СНЕЖАНА, зет
ЗОРАН, унуке БИЉА и
ЗОКА породицама
(40/246325)

31. августа 2017. биће четрдесет дана
откада је отишао мој тата

26. августа 2017.
навршавају се две
године откако није
с нама наша вољена

IN MEMORIAM

ПРЕДРАГ АДАМОВ
професор и књижевник

БОЖИДАР
ЛОЈАНИЦА

26. VIII 2016 – 26. VIII 2017.
Никада те нећемо
заборавити.
Твоји најмилији

РАДОЈКА ХАЛАСОВ

ПРЕДРАГ АДАМОВ

С љубављу, поносом
и поштовањем чувамо
те од заборава.

професор и књижевник
2007–2017.
Успомену чувају с поштовањем брат МИЛАН
и снаха НАДА

Твоји најмилији:
супруг ПАВЛЕ с децом

(71/246369)

(81/2146405)

БОЖИДАР ЛОЈАНИЦА
МИЋА
1933–2017.
Помен ће се одржати тога дана, у 11 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.
Његова МИРЈАНА
(26/246271)

Петак, 25. август 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У суботу, 26. августа 2017. дајемо шестомесечни помен нашој вољеној

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ
Не постоји време које
умањује тугу,
не постоје речи којима
се може описати
колико нам недостајеш.
Твоја сестричина
ЉИЉА и зет ВЛАДА

26. августа 2017. године навршава се шест
месеци откако није с нама наш вољени

(54/246339)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦИ НАУМОВСКИ
И тако, ми тужни се најбоље разумемо,

СТЕВАН НАЂ

свако од нас тугу у срцу носи,
тешку, неподношљиву, а ипак живи са њом.

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ

Кажу да време чини своје,
да тај осећај туге временом слаби...

Заувек си у нашим
срцима.

Лажу! Сваким даном је све јачи,
а они, којих нема све више недостају.

Теча ИЛИЈА,
тетка ЉУБИНКА
и брат МИРОСЛАВ

Највољенија наша, заувек ћеш живети у нама и кроз нас.

Недостајеш нам, недостају твоја љубав,
доброта, пажња...
Воле и тугују за тобом твоји: супруга
АНА, ћерка ВИОЛЕТА, син ДЕЈАН,
снаја СУЗАНА, унуци САНДРА, АЛЕН
и ДЕЈАНА, зет НИКОЛА и праунуци
СТЕФАН и ЛУКА
(97/2464539

(38/246302)

Твоји: БОКИ, МИЦА и ЈЕКА

СЕЋАЊЕ на моје родитеље

(80/246387)

Шест тужних месеци
откако није с нама

ЖАРКО МАЈСТОРОВИЋ
1972–2017.
ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ
Зоко наша, много нам
недостајеш.

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ
Прошло је шест месеци
откако ниси с нама, али
из наших срца никад
нећеш отићи.

НЕНАД БАГАВАЦ БАГИ
2006–2017.
Сувишна је свака реч за наш превелики бол.
Почивај у миру анђеле наш.
Мама, ћале и МАРКО
(76/246380)

Чувајући вас од заборава похранила сам сећања на све оно што
оставља вечити траг – љубав.

Неутешни:
мајка БОГДАНА
и тата БОЖИДАР

(52/246349)

(53/246349)

СЕЋАЊЕ

У нашим срцима
и мислима, заувек.

У суботу, 26. августа 2017. у 11 сати,
на Новом гробљу даваћемо годишњи помен

СЕЋАЊЕ

Шест тужних месеци...

СЛАВОЉУБ СИМОНОВИЋ ЦАЛЕ
2011–2017.
ЈОВАНКА
МИЛАНОВИЋ
1960–1996.

Ваша БОБАНА с породицом

(88/246414)

СЕЋАЊЕ
Воле те и у срцу чувају.
Сестра СЛАВИЦА
и зет БОБАН

ЉУБИЦА МАЈСТОРОВИЋ
2009–2017.

С љубављу његови најмилији

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ
Време пролази, сећање
и туга заувек остају.

Твоји: супруг ЉУБОМИР,
син МИЛАН и ћерка
БОЈАНА с породицом

С љубављу сестричина
БИЉА с породицом

(100/246467)

(55/246349)

СМИЉА
ДЕСПОТОВСКИ

(103/246474)

ЈЕЛЕНА БОГДАНОВ
2004–2017.

МИЋА, ТАЊА и ДЕЈАН

Сестра СЛАВИЦА с децом

с породицама

(43/246335)

3. септембра 2017.
године навршава се
четрдесет најтужнијих
дана откако није с нама
наша најдража

Породице
СТАНКОВСКИ
и НИНИЋ

СЕЋАЊЕ

30. августа, у 11 сати,
на гробљу у Качареву
даваћемо
четрдесетодневни
помен нашој вољеној

IN MEMORIAM
2000–2017.

МИНЕРВА
БОЉАНАЦ
1940–2017.

прим. др МИЛУТИН МИЛОШЕВИЋ
оториноларинголог

С љубављу породица
(82/246406)

ИЛИНКИ
АНАСТАСОВ

Утехе нема, остају бол,
сузе и сећања на тебе.
Волимо те.

Године пролазе, заборава нема, и неће бити...
Драги оче... Недостајеш...
Хвала за све.
Ћерка БИЉАНА с породицом

Супруг АЛЕКСАНДАР,
ћерка АЛЕКСАНДРА,
унука МАРТА,
зет ДАНИЛО
и остала родбина

Заувек тужни:
супруг ЈОВИЦА
и ћерке МАРИНА и
ГРАЦИЈАНА с породицом
и сестра СИЛВИЈА

(109/ф)

(110/246544)

(107/246502)

29. VIII 2005 – 29. VIII 2017.
2004–2017.

Твоја породица
(89/246415)

(92/246442)

ДРАШКО
ШТЕКОВИЋ
ЈЕЛЕНА БОГДАНОВ

СМИЉИ ДЕСПОТОВСКИ

28

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
25. јула: Слободу – Невена Трбојевић и Александар Корнић; 27. јула: Емилију –
Силвија Мирковић и Рајко Видић; 28. јула: Исидору – Данијела Маџаревић и Александар Станисављев; 3. августа: Дору – Данијела и Немања Јојић; 5. августа: Ану
– Душица и Петар Шкулић; 6. августа: Анастазију – Зорана Кочовић; 7. августа:
Николину – Драгана и Милорад Андрић, 8. августа: Милицу – Жељка и Александар Крчадинац; 10. августа: Магдалену – Маја и Стевица Станојевић; 11. августа:
Тару – Бојана и Дејан Јовановић, Анђелију – Александра и Драган Станојковић; 12.
августа: Лену – Данијела и Момир Милутиновић, Неру – Сандра и Марјан Анђеловић; 13. августа: Исидору – Драгана Станижан и Далибор Манић, Алексу – Валентина и Иван Марић; 15. августа: Лану – Маја и Иван Ваневски.

14. јула: Матију – Азрија Попетру; 25. јула: Лазара – Тина и Сава Тодор; 26. јула:
Милију – Милица и Миљко Џогазовић; 1. августа: Луку – Миљана Јоцков и Горан
Стојић; 4. августа: Ђорђа – Мирјана Ненадић и Горан Генић; 5. августа: Александра – Данијела и Мирослав Михајловић; 7. августа: Адријана – Наташа и Томислав
Бањаш, Вука – Сања и Љубинко Живанов, Бранислава – Данка и Иван Крстић; 8.
августа: Милију – Сања и Стеван Панић, Уроша – Драгана и Никола Матић; 9. августа: Николу – Невена и Милош Викторовић, Страхињу – Валентина и Игор Калањ;
10. августа: Дејана – Бранислава и Милан Тодоровић, Лазара – Марија и Милан
Стојановски; 11. августа: Виктора – Хелена Дупор и Кристијан Хошо, Уроша – Јелена и Игор Шуловић, Павла – Марина и Павле Француски; 14. августа: Давида – Миљана и Ђорђе Деспотовић; 18. августа: Василија – Милица и Александар Станковић.

КОКТЕЛ

КОЊИЋЕВ СКОК

АНАГРАМ

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, као решење ћете добити једну занимљиву мисао Мигела де Сервантеса о сличности брака и печурака.
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(1) ТО БЕШЕ
ОНАЗИС

(2) ЧАМЦИМА
НА РЕКУ

(23. 9 – 22. 10)
Период који долази веома је повољан за Ваге. Ове седмице успећете да започнете пројекте који би вам на дуже стазе могли
омогућити стабилне приходе.
Просто зрачите страшћу и привлачите погледе супротног пола.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Пословна клима је повољна, а
ви као да сте напросто глуви да
саслушате савете. Суздржите се,
не доносите нагле одлуке да не
покварите скоро готово. Појачана страст, али и нетрпељивост
може довести до конфликта с
партнером.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Битно је да се фокусирате само
на једно, без много расплињавања, ма какве да су понуде и могућности. Колико ћете постићи,
зависи само од вас. Поведите рачуна, на танком сте леду у партнерским односима.

УМРЛИ
10. августа: Димитрије Ђурђев (1939), Нада Димитрић (1931); 11. августа: Сава
Момиров (1940), Јурај Грнча (1956), Сава Јовановић (1949), Лепосава Савић Месингер (1968), Душанка Павићевић (1939); 12. августа: Љубица Божовић (1953),
Вера Атанацковић (1959), Драгица Вранеш (1925), Вукадинка Живковић (1941),
Јанко Дишпитер (1954), Софија Пешић (1935), Анђелка Оцић (1940); 13. августа:
Мирослав Петровић (1951), Никола Милошевић (1944), Илинка Драгичевић (1932);
14. августа: Василије Јованов (1957), Љубица Николић (1939), Душанка Ћулафић
(1934); 15. августа: Љиљана Фелбаб (1944), Мирко Ђорђевић (1945), Ђурица
Остојић (1954), Терезија Мартинек (1954); 16. августа: Ђурђевка Лебанов (1936),
Божо Тоншић (1935); 17. августа: Бојан Вичевић (1971), Марика Мендреа (1949).

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Ову седмицу обележиће ваша
пословна еуфорија. На корак сте
да достигнете оно што дуго чекате. Будите мудри и не таласајте
превише. Љубавни аспекти су
наглашени, па без размишљања
можете улетети у нову везу.

ВЕНЧАНИ
12. августа: Ивана Станков и Никола Калапиш, Сузана Андоновски и Сава Новаков,
Мирјана Топаловић и Милош Мизић, Милица Божић и Драган Танасијевић, Надица
Томић и Немања Кисин, Ивана Огризовић и Добривоје Стојановић; 13. августа: Татјана Бешевић и Милош Ђурић, Весна Илић и Владимир Виденов; 17. августа: Јелена Михајловић и Rubin Torbjorn Tevje.

Ован
Ове недеље бићете концентрисани на дешавања на послу. Могуће су понуде које могу битно утицати на вашу каријеру. Најбоље
пролазе Овнови који раде партнерски. Љубавни живот ће мало
трпети, те су могући изливи љубоморе.

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ

ПЕ-

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

ТЕК

Петак, 25. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Чини вам се да стојите у месту
док време све брже пролази, а у
ствари превише пожурујете догађаје. Завршавајте оно што сте
ставили под тепих. Путујте, пробудите поново страст у својој вези, отворите се за нова познанства.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пословно мирна седмица. Опустите се и уживајте. Идите на
краћи одмор, купите себи нешто
лепо. Акценат је на љубавном
животу, који полако прелази у
нову фазу. Одлучујете да ли ћете
коначно започети заједнички живот.

Нисте спремни за радикалне
промене. Прикупите све информације, сагледајте са свих страна
шта је најбоље и од кога тражити
помоћ. Направите план. Одржавајте своју везу, будите стрпљиви и не упуштајте се у авантуре.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Период владавине Лава донеће
вам прегршт идеја и могућности
да остварите своје замисли. Без
обзира на то да ли радите приватно или за другога, зарадићете. Многи Лавови ће упловити у
брачне воде или започети заједнички живот.

Подршка партнера је оно на шта
сигурно можете рачунати. На
сваком кораку ћете показивати
своју љубав. На пословном плану имаћете више среће него памети. Иако не верујете у чуда,
чудо ће се ипак догодити.

Девица

Он богатство има,
флоту лађа чак,
магнет је за даме
и то врло јак.
Свакој нуди живот
раскошан и лак,
а најлепшој од свих
и ДОСЛОВНИ БРАК.

Од Бајине Баште
низводно низ реку,
видим на чамцима
бучну групу неку.
На брзој их води
авантура чека,
подврискују, вичу:
ТА ГРДНА СИ РЕКА!

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Некако сте успорени и чекате.
Од чекања нема ништа, јер вам
се може догодити да од већ свршеног посла кренете из почетка.
Концентришите се на битне ствари. Не палите поново стару ватру, нећете се огрејати.

Пред вама је седмица када ћете
пуно радити, а мало се овајдити.
Добро размислите пре но што се
упустите у сумњиве послове и
стицање брзе зараде. Тензија с
посла преносиће се на емотивни
живот. Доводићете партнера до
границе стрпљивости.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4
ПРВИ
ВОЈВОДА
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ВОЈВОДИНЕ
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пресељење

Наш
глумац
(Јанош)
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Тремоло
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Симбол
сребра
Скуп
ћелија

Тантал
Економско-пропагандни
програм (скр.)

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. првакиња у опери,
2. пац, саламура, 3. дародавци, спонзори,
4. наваљивати продирући, пробијати се.
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Аутоматска
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Руско
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Лоза,
навојак

Река у
Славонији

ДАКЛЕ, ВРСНИ БОС
РЕШЕЊА – Коњићев скок: Брак је налик на печурку: да ли
је добра или отровна, сазнаш тек кад је касно. Стиховни анаграми: (1) бродовласник, (2) дринска регата. Укрштени слогови 4 х 4: примадона, маринада, донатори, надирати. Анаграм: бродовласник. Скандинавка: спот, Тапи, тр, окулар,
ректорати, Ема, та, аг, север, тја, Стеван Шупљикац, топ, потрпати, и, ирис, сам, навој, г, Костја, Илова.

ИМА
Предео
УЛИЦУ И
око
СПОМЕНИК
У ПАНЧЕВУ Пожаревца
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Петак, 25. август 2017.
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ОКОНЧАНИ ПЕТИ „ПОРОДИЧНИ ДАНИ” У ОМОЉИЦИ

БАШ ВЕСЕЛО ОКО ПРЕОБРАЖЕЊА
Десетак дана у Омољици је
било веома живо. По опробаном моделу, одвијао се колажни програм сачињен од културе, спорта и забаве.
Већ пет година су сви ти
садржаји обједињени у манифестацију под називом „Породични дани”, а окосницу чини
обележавање сеоске славе
Преображење господње.
Прошлог викенда су окончани
пети „Породични дани” у
Омољици. Завршница ове
манифестације, као и досад,
догодила се око сеоске славе
Преображења.
Најбоља је Емилија
Поводом најважнијег датума у
поменутом селу у суботу, 19.
августа, уприличено је ломљење славског колача. Том приликом се председник локалне
месне скупштине Душан Лукић
осврнуо на стање у месту када
је реч о инвестицијама и истакао да их у последњих годину
дана и није било превише.
– Једино што донекле вреди
издвојити, урађено је сопственим средствима, а то је крпљење рупа на коловозима и
асфалтирање тротоара. Притом, окречили смо школу и

Жиселовци у акцији

амбуланту. Сада су све очи
упрте у даљу изградњу канализације, која се очекује у септембру. Ово би била трећа
година радова на главном
воду, за шта је у овом наврату
спремно тридесет милиона
динара. Надамо се и ребалансу буџета, од чега бисмо
асфалтирали кошаркашке те-

рене покрај школе и бар једну
улицу – наводи Лукић.
Он је потом доделио пригодан поклон најбољој ученици
Основне школе „Доситеј
Обрадовић” – Емилији Станојевић. Поред заслужене Вукове дипломе, ова свестрана
тинејџерка постигла је сијасет
запажених резултата, а има

много школских и ваншколских интересовања.
– Од успеха на такмичењима издвојила бих оне на
општинском нивоу у осмом
разреду: друго место из историје и треће из биологије и
географије. Ту је и прво место
на такмичењу из области
познавања Црвеног крста; уче-

Награде за најбољу ученицу

ствовала сам и на више еколошких конкурса, а прошле
године сам проглашена за
првака у изради анимираних
филмова. Факултативно сам
похађала Школу талената, као
и часове глуме и гитаре. Кад је
реч о средњој школи, одабрала
сам смер техничар за заштиту
животне средине, а у будућности бих волела да будем стоматолог или наставница –
истиче најбоља овогодишња
омољичка ученица.
„Жиселово” коло
Поред славе и свега што она
подразумева, у оквиру последњих „Породичних дана” било
је занимљивих садржаја.
Тако су, рецимо, у петак, 18.
августа, на платоу у центру
села наступили познати народни певачи Вера Матовић и
Ера Ојданић, а одржано је и
неколико спортских надметања. У одбојци „два на два”
победио је домаћи пар Томић
–Јанчикин, испред старчевачке комбинације Милошевић–

Луковић и Баваништанаца
Стевановића и Јовановића.
Спора вожња бицикала организована је у три категорије.
Код старијих дечака прва три
места освојили су Вук Голубовић и два Стефана – Ђукановић и Брејић, код оних млађих
– Милош Ашанин, Данило
Јездимировић и Лазар Ђукановић, а најбоље девојчице су
Александра Николић, Милица
Милатов и Ива Лукић.
Завесу на овогодишње
„Породичне дане” у недељу,
20. августа, спустили су фолклораши из КУД-а „Жисел”.
Они су, по традицији, одржали смотру народне игре и
песме под називом „Преображенско коло”. Програм у Дому
културе, у којем је учествовало
преко двеста деце и омладинаца, отворили су домаћини
презентацијом фолклорног
умећа четири ансамбла, а
наступила су и друштва из
Српског Семартона (Румунија), Црепаје, Костолца и Уљме.
Победници у бич-волеју

Споровозни бициклисти

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ АТЛЕТСКОГ КЛУБА „ТАМИШ”

Панчевачка „краљица спортова” у успону
Чланови Атлетског клуба „Тамиш” имали су протекле недеље низ интересантних
спортских активности. Најпре су у суботу,
19. августа, учествовали на значајном
атлетском догађају под називом „Летњи
митинг пријатељства” у Сремској Митровици и постигли запажене резултате
освојивши пет медаља.
Стефан Марић је прво заслужио златну
медаљу у трци на 60 метара, да би након
два сата поново изашао на тартан-стазу и
на 300 метара још једном убедљиво тријумфовао, с резултатом новог личног
рекорда – 49,55. Александар Бошковић је
у категорији сениора у спринту на сто
метара заузео друго место. Код млађих
такмичара Матеја Гамбироза је у дупло
дужој трци изборио своју прву медаљу, и
то бронзану. Код девојчица је пионирка
Сања Марић освојила сребро у трци на
300 метара.
Почетком августа на адресу АК-а
„Тамиш” из Атлетског клуба „Атина” стигао је позив за учешће на купу у главном

граду Грчке за освајаче медаља на државном првенству – Стефана Лазића, Алексу
Нертицу и Јелену Васиљевић. Ове Пан-

чевце ће од 22. августа до 2. септембра у
атинском атлетском кампу, намењеном
перспективним атлетичарима, предводити тренер Зоран Коцић, а све трошкове
сносиће организатор. Вреди споменути и
то да је руководилац поменутог окупљања
тренер олимпијске шампионке у дисциплини брзо ходање (20 километара), а
поред атлетичара из Србије, тамо ће се
наћи спортисти из још десет европских
земаља.
Поред тога, АК „Тамиш” обавештава
јавност да је у току завршни део у спровођењу пројекта под називом „Летњи развојни атлетски камп”, који је суфинансирао Град Панчево.
– У протекла четири месеца своје прве
атлетске кораке направило је неколико
десетина деце узраста од пет до петнаест
година. Циљеви пројекта су популаризација атлетике, стицање здравих радних
навика, дружење уз здраве активности и
укључивање што већег броја деце у бављење овим спортом – навео је Зоран Коцић.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ КАЈАКАША

Три злата на земунској регати
Кајак-кану клуб Панчево учествовао је на традиционалној
регати „Земун 2017”, одржаној у недељу, 20. августа, на
Дунаву. По облачном, али
повољном времену за одржавање такмичења тренери
Зоран Живковић и Ђурица
Левнајић извели су подмлађену екипу, која је упркос томе
остварила одличне резултате.
Тако је у конкуренцији МК-1
(2004. годиште) Лука Станчев-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ски освојио златну медаљу,
Никола Кељевић био је први у
једноседу на 500 метара за кадете, а мини-кајак четверац у саставу Станчевски–Вујић–Слијепчевић–Теофиловић окитио се,
такође, најсјајнијим одличјем.
Јуниорски двосед у саставу
Левнајић–Бојанић заузео је
треће место у трци К-2 на 500
метара.
Добар пласман остварили су
и Марко Живковић, Дамјан
Томић, Огњен Цветић и Милош
Живковић.
Регата у Земуну била је
последњи тест пред Првенство
Србије, које ће бити одржано
почетком септембра на Ади
Циганлији.

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.

Лаки
Добар мешанац, стар око две године, који у себи има гене лабрадора
и ловачког пса, тражи нов дом због
селидбе и немогућности да остане
са својим власницима.
Лаки се веома се добро слаже с
људима и децом. Врстан је чувар,
али није агресиван. Досад је живео у боксу и у дворишту, а
све друге информације могу се добити путем телефона
064/193-19-16.

Пет пријатеља
Мала длакава породица тражи
прве власнике, који ће их одговорно чувати целог њиховог
живота.
Ради се о три „девојчице” и
два „дечака” старости око два
месеца. Најтамнија куца је мужјак, као и жућко који на фотографији седи изнад њега.
Ова бескрајно симпатична
екипица привремено живи у једном дворишту у насељу Миса.
Контакт-телефон је 063/83-44-095.

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

ЛЕТЊА ШКОЛА ПЧЕЛАРСТВА – МАРКО ШИЦ,
ВЛАСНИК ПЧЕЛАРСКОГ ГАЗДИНСТВА (5)

Замена матица
и припрема за зиму
Све је више младих што улазе у предиван свет пчела, а
један од оних за које се може
рећи да је још увек у најбољим годинама, јесте Марко
Шиц из Старчева. Пчеларством је почео да се бави с
непуних двадесет година, а
практично и много раније с
обзиром на то да је у питању
вишегенерацијска породична традиција.
Овај успешан произвођач
меда током летње шеме предочава оно најосновније што
почетник треба да зна и уради како би могао да се бави
пчеларењем.
Ако пођемо од претпоставке
да је пчелар почетник и ове
године је набавио друштва,
подразумева се да су матице
младе и да их не треба мењати. Међутим, ако су старије и
имају, рецимо, две године,
онда би то било пожељно.
Иако оне могу да буду веома
функционалне и са две, па и
три године, пчеле осете да
нешто није у реду и тада се,
углавном, појављују матичњаци, што предсказује, пчеларским жаргоном речено,
„тиху замену”.

Замена матица је свакако
веома осетљива тема, јер
нема јасних правила. Једноставно, друштво или прими
или не прими нову матицу.
Ипак, најсигурнији начин
је спајање друштава.
Старо друштво из којег се
уклања времешна матица
треба спојити с новим, с
младом матицом (која је већ
занела два-три рама легла) и
пчелама пратиљама. Спајање се најлакше обавља уз
помоћ новинске хартије и
успешно је у деведесет пет
одсто случајева. Доле, на
подњачи, углавном је старо
друштво (у њему неутралишемо стару матицу), изнад
је ново, а између се постави
папир који се претходно
„избушка”, како би дошло до
изједначавања мириса у та

два дела. Пчеле већ током
ноћи прогризу папир и тако
се у потпуности међусобно
интегришу.
Матица се може додати из
кавеза, али је тај поступак
веома осетљив када је реч о
почетницима, јер није реткост да је пчеле не прихвате
и убију. Зашто, то никад до
краја није јасно. А можда је у
ово доба године и мало касно
за такав начин замене, зато
што је сувише велики ризик
да је пчеле не приме. Готово
да нема трутова, па је питање
и да ли би се матица оплодила до јесени.
Пред зиму пчелар може да
направи неки зимски распоред. Међутим, ако се обезбеди адекватна количина хране, пчела ће то сама учинити. Зимско клубе формира се
у облику елипсе, а изнад тога
је медна капа, која треба да
има минимум око тринаест
килограма меда и полена.
Битна разлика је у томе да
ли пчеле зимују на једном
или на два тела. Клубе се
током зиме креће према горе
и у задњи део кошнице, то
јест прати положај хране. У
то време важно је да друштво
не остане само
у доњем телу,
зато што постоји могућност да
не пређе у горњи наставак, у
којем се налази
већина хране.
Пчеле ће зазимити на телу у
којем се излегне
последње
легло, па је
зато битно да га
буде у оба тела.
У ствари, проблематичан је прелаз између
наставака, па у случају хладне зиме врло лако се може
десити да пчела не пређе
горе и угине упркос обилној
храни. Речју, потребно је да
легла има и у другом телу.
Ако га нема, онда треба
повући минимум два рама
легла из доњег у горњи
наставак, то јест у медиште.
Код зазимљавања у једном
телу битно је само да има
довољно хране.
У овом периоду се пчеле
прихрањују, уколико је то
потребно, шећерним сирупом, а то је и прилика да се
дода неки биљни препарат
против
ноземе,
веома
незгодне цревне болести. Тај
сируп треба дати што пре да
се зимска пчела не би мучила с прерадом шећера.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

РИБЉЕ ПЉЕСКАВИЦЕ

Петак, 25. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА ОСМА „ЕКО-РЕГАТА ТАМИШ”

НЕМА ДИЛЕМЕ – РЕКА САДА
НЕУПОРЕДИВО ЧИСТИЈА
„Еко-регата Тамиш” поново је
померила границе када је реч
о примарном циљу – чистоћи
те предивне банатске реке.
Очигледно је да је ова иницијатива упадљиво утицала на
савест корисника природе
која окружује поменути водоток, па је количина прикупљеног смећа убедљиво најмања
откад манифестација постоји.
Наравно, и други аспекти
оваквих пловидби у потпуности су задовољени – од уживања у вожњи и чарима тамишке
дивљине до дружења уз музику, иће и пиће.
И ова, осма „Еко-регата
Тамиш” држала се опробаног
рецепта. Старт је био у петак
ујутру с панчевачке плаже,
када су пут Опова кренула
тридесет три пловила – од
потпуно опремљених бродића
до обичних, па чак и гумених
чамаца. На њима се нашло
преко сто тридесеторо људи,
међу којима никад више деце
– њих двадесетак.
Ноћне „мобе”
Након договора координатора
овог путешествија Милорада
Тимченка с капетанима и упознавања са свим изазовима
који су их могли очекивати
при ових дана ниском тамишком водостају, конвој је
испловио с градске плаже, а на
чело је „засео” брод са заставом
Града Панчева, генералног
спонзора манифестације. Тик
иза њега налазио се и новонабављени катамаран Туристичке организације Панчево.

Прво заустављање било је
планирано на плажи „песак” у
непосредној близини Јабуке.
Након бранча, када се прикључило још седам пловила,
кретало се неупоредиво спорије, што због ниског водостаја, што због избегавања „подмуклих места” и скривених
стабала.
На глогоњској „скели” регаташе су дочекали представници Месне заједнице и почастили их топлим оброком с казана, а уприличен је и спортскозабавни програм. И с друге,

техничке стране све је било
потаман – ЈКП „Водовод и
канализација” обезбедио је
цистерну с водом, а глогоњски
домаћини подигли су велики
шатор „за не дај боже”, па се и
многима допало да тамо проводе време. Ту се, под окриљем
бујне природе, и законачило.
Хит те ноћи била је „моба” за
чишћење педесет килограма
рибе. За ту намену постављени
су рефлектори, а један од учесника регате сам је очистио
двадесет килограма.
– У једном моменту је
нестао са чамца, а у ствари
загњурио се да тражи нож који
му је испао. У томе му је много помогла LED расвета коју је
донео један од капетана –
Ђорђе Зенг. За то време његов

син Роберт и Ђура Ћосић успели су да усред мркле ноћи у
Глогоњу „избунаре” три килограма соли како би риба била
адекватно усољена до доручка
– присећао се Тимченко.
За пловни Тамиш
Ујутро је ове „рекопловце”
чекао прилично виши водостај. Разлог: пуштена је вода
са уставе, па се још током
ноћи могло чути струјање. То
је допринело да се без проблема прође најризичнији део
реке, код Сефкерина.

Дочек у Опову био је више
него срдачан. На тамошњој
чарди регаташе је чекала
рибља чорба, а након обиласка локалне галерије госте је
разгалио цигански оркестар.
С њим је неумитно дошло и
одлично расположење. Притом је један од учесника славио рођендан, па је разлога за
останак до ситних сати било
сасвим довољно. Због тога су
неки имали отежано буђење,
али тада их је чекало пријатно изненађење у виду више
него богатог доручка, за који
је био заслужан локални
актив жена. Повратак је мало
каснио због потра ге за
сидром које је отпало с брода
„Марекс”. Ипак, у Глогоњ се
стигло на време, а потом и у
Јабуку, где су домаћини приредили паприкаш. Након тога
сви учесници су добили плакете.
Општи утисак је да је све
време, као уосталом и увек
досад, владала опуштена атмосфера. Није било никаквих
тензија, сви су били дисциплиновани, солидарни, добронамерни... Тако је, примера ради,
тешко покретним особама храна ношена на брод.
А кад је реч о примарном
циљу, скупљено је мање од
тридесет кеса, што је, рецимо,
на првој регати био биланс већ
на пола пута ка Јабуци.

Један од оних који су се највише трудили био је Бранко
Кресојевић. Он се чак пењао
на обалу и са земље уклањао
кесе и пластичну амбалажу.
Стеван Видак редовно учествује на регатама, па има
искуства и до Јабуке је напунио две кесе, у чему су му прилично помогли унуци Саша и
Буца. Свој допринос су дали и
Антал Ембели и Зоран Шиник,
а приде су морали да вуку
чамац којем је „цркао” мотор.
На крају, веома задовољан
овогодишњом регатом био је и
њен координатор.
– Поента није само у сакупљању смећа, већ и у томе да
то гледају пецароши и друго
локално становништво и да
следе наш пример. Вишегодишње залагање узроковало је да
Тамиш изгледа неупоредиво
чистије него првих година. Сад
више не користимо мередове,
јер се ситуација након година
знатно поправила. Захваљујући свему томе успели смо да
уђемо у Стратегију развоја
водног саобраћаја Републике
Србије, па можемо очекивати
да ће до 2025. пут од Панчева
до Опова званично бити плован – истакао је Тимченко.
Ко зна, можда ће једног
дана бити нормално проводити викенд на оваквој тамишкој
тури...
Ј. Филиповић

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Шта све може кока-кола
Потребно: 1,5 кг беле рибе,
један већи кромпир, средина
од пола старог хлеба, један
„фант” за рибљу чорбу, дватри чена белог лука, мало
соде бикарбоне, со и бибер.
Припрема: Рибу очистити,
одстранити главу и пераја,
па је двапут ситно самлети.
Кромпир изрендати наситно
или такође самлети, па

додати рибу, хлеб, „фант”,
соду бикарбону, со и бибер.
Не претерујте са сољу, јер је
„фант” већ сам по себи слан.
Масу добро умесити, па
оставити у фрижидеру сат
времена.
Након тога формирати
пљескавице и пржити на
врелом уљу. Сервирати уз
прилог и салату по избору.
Пријатно!

Иако је нездрава, кока-кола је
један од омиљених напитака
људи широм планете. Но воле
је и они који је не пију, јер приликом чишћења дома може
бити ненадмашан помоћник.
Мно ги ма је већ позна то
колико је овај газирани напитак ефикасан у одржавању
сани та ри ја у бес пре кор но
чистом стању. Ако се у то већ
нисте уве ри ли, поме шај те
кока-колу с пра шком за
пеци во, сипај те је у ве-це
шољу и оставите да одстоји

минимално пола сата, а најбо ље би било током целе
ноћи. На крају само благо
изрибајте четком и окорели
каменац и флеке нестаће као
од шале.
Мешавина кока-коле и соде
бикарбоне одлична је за отпушавање одвода, а ово пиће без
икаквих додатака послужиће
вам за скидање рђе са запеклих завртања. Само их прелијте и оставите преко ноћи, а
размекшалу рђу с лакоћом
скините наредног јутра.

Домаћице посебно воле
кока-колу, јер даје магичне
резултате када треба опрати
загореле шерпе и тигање.
Сипајте овај напитак у загорелу посуду и загревајте га док
не проври, па оставите да ври
неко време. Исперите и уживајте у резултату.
Кока-колу можете употребити и за прање прозорских стакала, а током зиме за неколико
минута помоћу ње можете растопити лед на шофершајбни
аутомобила.
Д. К.
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РЕАЛИЗАЦИЈА НАЈВЕЋА БОЉКА
„Брзи воз” скупо
платио велики кикс
Ослабљени „Жеља”
замало до бода
Оба панчевачка клуба у Српској лиги „Војводина” стартовала су протеклог викенда и
забележила неуспехе. Динамо
1945 несрећно је изгубио од
Борца из Сакула, а Железничар је у финишу поклекао у
Новим Бановцима.
Шок за бројне навијаче
Динама
Близу хиљаду љубитеља фудбала окупило се у суботу, 19.
августа, на Градском стадиону
како би подржало „брзи воз” у
премијерном мечу у вишем
рангу. То ипак није натерало
фортуну да погледа младу
екипу Динама, јер се слободно
може рећи да Панчевци у премијерном српсколигашком
дуелу нису имали спортске
среће. Ипак, ни победа гостију
није незаслужена, пре свега
због тога што су се умешно
бранили и често опасно претили у контранападима.
Играчи из Сакула су и боље
отворили меч, када су створили неколико изгледних шанси, а у 27. минуту су из „слободњака” преко Татића, који је
вешто пребацио „живи зид”,
постигли гол за прво вођство.
И „плаво-бели” су имали своје
добре моменте, као на пример
у финишу првог полувремена,
када, након рушења Петровића у казненом простору Борца,
Скокна није реализовао пенал.

У наставку је Динамо кренуо неупоредиво одлучније,
што је резултирало апсолутном иницијативом и веома
обећавајућим продорима по
крилним позицијама. Живост
у игри донела је и двострука
измена, када су ушли Кукољ и
Јованчић. Управо су ова двојица били креатори акције у

50. минуту, која је претходила
изједначењу. Кукољ је лепо
прошао по левој страни, а
Јованчић је не толико јаким
колико прецизним ударцем
по земљи погодио голманов
леви угао.
И када је већ захуктали
„брзи воз” додавао у „пету
брзину”, уследио је прави шок:
Петровић је с десне аут-линије и велике удаљености крајње
нерезонски послао лопту ка
голману Чановићу, али то је
помно пратио капитен гостију
Марко Миловац, те је пресекао додавање и рутински пре-

дриблао Динамовог чувара
мреже.
Након овог поклона уследио
је период пада у игри домаћина. Упркос томе „плаво-бели”
су се убрзо консолидовали и
наставили с покушајима да
макар стигну до изненађења.
Али Јавор, Кукољ и Петровић
неколико пута нису успели у

тој намери, па је коначно на
семафору остало 2:1 за госте.
Тренер Александар Стевановић изразио је жал пре свега због лошег првог полувремена, као и због олако примљеног гола.
– Мислим да је то најлошије полувреме откад заједно
радимо. Но то су млади момци и за њих треба имати разумевања. Покушали смо да се
вратимо у другом полувремену и били смо на добром путу,
али су нас управо младост и
неискуство довели до тога
направимо кардиналну грешку и дозволимо противнику
да се врати у меч, па сматрам
да смо искључиви крвци за
пораз. Настојаћемо да победимо не само на предстојећем
гостовању у Пазови већ у свакој утакмици и да тако вратимо пропуштено. Зацртали смо
високе циљеве, али много
посла је пред нама како бисмо
их остварили. Ипак, верујем у
ове момке, јер не би били ту да
немају квалитет – навео је
Стевановић.
Панчевци су наступили у
саставу: Чановић, Каранфиловски, Дашић, Недучић, Рашић,
Јавор, Јанковић, Петровић,
Скокна, Марковић и Адвигов.
Уместо Скокне, Марковића и
Дашића, ушли су Јованчић,
Кукољ и Величковић.
Празних шака из Нових
Бановаца
Ни други панчевачки клуб
на отвaрању ово го ди шње
сезоне Српске лиге „Војводина” није имао више сре ће
против Омладинца из Нових
Бановаца.

Железничар је у већем делу
утакмице успевао да одржава
равнотежу, а на тај начин и
резултат у егалу све до 80.
минута, када је Јевтића савладао Јовановић. Домаћини су
имали још неколико прилика,
а од „Жељиних” вреди издвојити покушаје Вуковића и двапут Ковачевића, који је у
самом финишу утакмице
имао добру могућност да
затресе противничку мрежу.
Након свега тренер Железничара Ненад Стојчић није
био превише расположен.
– Нисмо заслужили овакав
пораз, нарочито ако се зна да
смо имали три стопостотне
шансе. С друге стране, били смо
прилично ослабљену због изостанка Шоботе и Јанићијевића,
и упркос томе контролисали смо
игру, али је на крају пресудио
један једини кикс. Но шта је, ту
је – извукли смо поуке и идемо
даље. Највише ћемо порадити
на поправљању реализације.
Следећи противник Цемент је
млада и полетна екипа, али ми
ћемо, као и у свакој утакмици,
ићи на победу, нарочито зато
што желимо да се својим навијачима представимо у најбољем
светлу – најављује Стојчић.
Панчевци су у суботу на
терен у Новим Бановцима
извели следећи састав: Јевтић,
Агић, Ђорђевић, Текијашки,
Јовановић, Стајчић, Костић,
Симоновић, Трипковић, Ковачевић и Вуковић.
У табору Железничара обављене су и све три измене, па
су Агића, Стајчића и Вуковића
заменили Станојковић, Спасковски и Томашевић.
Ј. Филиповић

СТАРТОВАЛИ И КОШАРКАШИ

ТАМИШ ХВАТА ЗАЛЕТ
Летња пауза је окончана и за
кошаркаше. У среду, 16. августа, покренуо се погон КК-а
Тамиш, па су почеле припреме за нова искушења која ће
спортски колектив из нашега
града имати у Првој лиги
Србије.
Све љубитеље игре под
обручевима у Панчеву и околини може да обрадује податак да је стручни штаб КК-а
Тамиш остао непромењен,
што је свакако гаранција да ће
и у наредној сезони наши
кошаркаши имати препознатљив стил игре. Први тренер је
Бојан Јовичић, а у раду ће му
помагати Иван Радовановић и
Зоран Топић. За кондицију
играча задужен је тренер
Горан Поповић, а физиотерапеут ће бити Дарко Костић.
На првој прозивци, којом су
припреме и званично почеле,

тренеру Јовичићу су се јавили
момци који су играли и прошле сезоне: Младен Витковић, Александар Илкић, Стефан Савић, Немања Ђорђевић,
Владимир Трајковић, Владимир Кањевац, Миљан Раден-

ковић, али и поједини играчи
с којима управа клуба још
увек преговара о сарадњи.
– Имали смо проблема с
буџетом, па мало каснимо у
формирању екипе. Отишли су
нам најискуснији играчи:

Кесар у Бугарску, Симић у
Колубару, Величковић у Златибор из Чајетине, а Мирковић у Македонију. Остали су
млађи момци, које ће предводити нови капитен Младен
Витковић. Успели смо да
доведемо Стефана Митровића
из чачанског Борца, који игра
на позицији два, као и плејмејкера Николу Сочанца из
Дунава. Сада нам предстоји
потрага за новим појачањима,
пре свега високим играчима
на позицијама четири и пет –
рекао је тренер Тамиша Бојан
Јовичић.
Кошаркаши Тамиша ће
комплетне припреме спровести у Панчеву, а до почетка
првенства, заказаног за 7.
октобар, има довољно времена да се екипа „скоцка” и
уигра. И да Тамиш опет буде
прави!
А. Ж.

РУКОМЕТАШИ ДИНАМА ВРЕДНО ТРЕНИРАЈУ
ПРЕД ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ

ИЗАЗОВИ СЕХА ЛИГЕ И ЕХФ КУПА
Пред рукометашима Динама
из нашега града је историјска
сезона, јер ће се први пут надметати у регионалној СЕХА
лиги, а окушаће се и у дуелима са европским клубовима,
јер ће учествовати и у Купу
ЕХФ.
Како би његови
момци што спремније дочекали велика искушења, први
тренер панчевачких „жутоцрних” Иван Петковић извршио је прозивку играча 31.
августа, када су и званично
почеле припреме за нову
сезону. Поред Ивана Петковића и његових сарадника у
стручном штабу Горана Белића, Бранислава Јованова и
Филипа Влајића, рукометаше
су поздравили и председник
Данијел Суботић и директор
Стојан Радановић.
Прву фазу припрема Динамо је спровео у Панчеву, у
Хали спортова на Стрелишту

Напустило нас је неколико
квалитетних играча, а на
тржишту једноставно нема
правих замена. Ипак, верујем да ћемо успети да се
појачамо до првих званичних утакмица. Као и до сада,
сигуран сам да ће момци
дати све од себе да оставе
што бољи утисак, али треба
напоменути да у СЕХА лиги
игра бар седам клубова из
самог врха европског рукомета, с много већим буџетима него што је наш. Верујем
у своју екипу, али молим за
стрпљење навијача, јер ће
нам бити потребно времена
да се прилагодимо новој
лиги и новом ритму такмичења. Најважније нам је да
тих осамнаест мечева у регионалном такмичењу искористимо на најбољи начин и да
се кроз јаке утакмице припремамо за српски шампио-

и на СЦ-у „Младост”, а од 19.
августа комплетан погон
„вукова с Тамиша” преселио
се у Бечеј, своју стару базу,
где ће наставити рад, али и
играње контролних мечева.
У поређењу с прошлом
сезоном, играчки кадар клуба из нашега града прилично
је промењен. Динамо су
напустили Срђан Комланов,
Милош Ивошевић и голман
Радуле Радуловић, а жутоцрни дрес су задужили Слободан и Станко Димитрић,
Веселин Јелић и Александар
Пилиповић.
– Пред нама је изузетно
тешка и напорна сезона, у
коју, бар како сада ствари
стоје, улазимо ослабљени.

нат, али и да афирмишемо
младе играче – рекао је шеф
стручног штаба Динама
Иван Петковић.
Утакмицу првог кола у
СЕХА лиги Панчевци ће одиграти 30. августа у Новом
Саду против Војводине, а већ
1. и 2. септембра у Лисабону
ће одмерити снагу с Бенфиком у оквиру првог кола Купа
ЕХФ. По одлуци управе клуба, Динамо ће оба меча одиграти у главном граду Португалије. Љубитељи рукомета у
нашем граду моћи ће да виде
своје миљенике на делу 6.
септембра, када ће у Хали
спортова на Стрелишту
гостовати Металург.
А. Ж.

НА МЕЂУНАРОДНОМ ЈУНИОРСКОМ КУПУ

АНДРЕА ШАМПИОНСКИ У АРАДУ
Млада Панчевка Андреа
Стојадинов направила је
велики
успех
прошлог
викенда. Она је свој наступ
на ЕЈУ џудо купу, одржаном
у суботу, 19. августа, у
румунском граду Араду, крунисала на најбољи могући
начин – титулом шампиона.
Андреа је била више него
доминантна у својој категорији до четрдесет осам килограма. Након што је у првом
колу била слободна, а у другом
победила
Румунку
Јасмин Човачију, још убедљивија била је у полуфиналу, када је преслишала
Мађарицу Бригиту Варгу,
светску кадетску првакињу.
Можда најмање наде оставила је ривалки у финалу –

Украјинки Катарини Саблијевој.
На поменутом јуниорском
такмичењу учествовало је
двеста четрдесет осам так-

мичара (сто педесет шест
мушкараца и деведесет две
девојке) из тридесет земаља.
Ј. Ф.

ШАХОВСКИ КУТАК
Hedley
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле5)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Један, два, три

Поздрави с Каприја. Шешир. Бродови, јахте, чамци... Жмарци.
Дарко Хриб, Светозара Марковића 188

Једно срце имамо, па смо с њим на ти.
Када му није било свеједно, Крлежа се свом срцу обратио са:
„Твог гласа глас се гласа гласним гласом”.
Онда се склопи пар: ципела, седалица, људи.
Пошто се њихова веза офуца, без обзира на то да ли је пропала само једна половина пара, у игру улеће нешто треће.
Најофуцаније, попут једног слупаног блока.
Двеју странака, на пример.

У космос
Дарко, Елена, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Нису то две мајице и брус, технологија обмане је узнапредовала.
То је свемирски скафандер у промењеном појавном облику: магнетне чизме, комбинезон и кацига.
Да спустимо причу на земљу, у нашу свакодневицу: одела се
мењају а да то скоро нико не примети.
Поред, десно, јасно је: свемирски брод се, као, испувао и
тегли се између два дрвета, боље му је тако. Чеш, чеш: претера
га, бато, у то ни ти сам не верујеш.

Идемо
Лажу и да је ово кучка, куче. Јок, очигледно је: мачка, маче.
Ма, не: чувар двеју лансирних рампи на космодрому. Строго
гледа уљезе. И док ћути, много говори, а тек када зине...
Бррр. Обузме те прво страх, онај од будућности, онда те облије хладан зној, па се смириш, уз неки медикамент наравно, и
кажеш себи: боли ме...
Глава. Цела. Показујеш: одавде...
... идемо.
В. Ђурђевић
С. Трајковић

Велики поздрав Панчевкама и Панчевцима
из Мориња од Ника, Пера и Елене.
Елена Бижић, Вељка Влаховића 6

µ

?

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Синиша Велић,
активиста:

Андреа Кавеџић,
средњошколка:

Урош Арновљевић,
студент:

– Лето проводим у
друштву пријатеља. Ове
године нисмо били на
мору, али смо обишли
околна купалишта и
лепо се провели. Били
смо на Ади, у Белој
Цркви, на Белој стени и
у Качареву.

– Летње дане проводим
с друштвом. Најчешће
смо напољу, у природи,
или одемо до тржног
центра.

– По цео дан сам
на језеру с друштвом
у Белој Цркви. Ове
године нико није
отишао на море,
углавном смо
се дружили на језеру.
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