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ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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

Пише: Александар Живковић

За вечност!
Лети време. Пролазе године...
Од једног од највећих успеха не
само панчевачког већ и српског
спорта протекла је читава деценија! Али прави, истински шампиони остају то заувек. И никада нису заборављени. Тако је бар
у уређеним државама...
За Рим кажу да је вечни град.
И јесте. Остаће нам у вечном сећању. Треба. И мора. У том граду
је наша Панчевка, најбоља пливачица у Србији, Нађа Хигл, учинила нешто велико, највеће што
се може. Постала је првак света
у дисциплини 200 метара прсно.
Тог 31. јула сада већ давне
2009. године, око 19 сати, сви
истински поклоници спорта у
нашем граду били су приковани
за ТВ екране. На програму је био
старт финалне трке на 200 метара прсно у женској конкуренцији. А онда су на базен „Форо
италико” почеле да излазе
„аждаје” попут Канађанке Анамеј Пирс, Аустријанке Мирне Јукић, Јапанке Тамуре Нанаке,
Американке Ребеке Сони... Видело се да све „воле” камеру, јер
су одважно махале сниматељима и поздрављале свет. А међу
њима, у стази број два, с белом
капицом и сада већ најпрепознатљивијим пегицама на свету –
наша Нађа Хигл. Скромно је, као
и увек, седећи на стартном блоку, помало стидљиво махнула на
представљању. После само два
минута, 21 секунде и 62 стотинке та иста Нађа Хигл постала је
најбоља пливачица на свету.
Подједнаке заслуге за овај
историјски успех има и њен брат
и тренер Себастијан Хигл. Популарни Жаки, тих и ненаметљив
момак, сада већ велико тренерско име у светском пливању...
Био је то планетарни „бум”.
До тада непознати сестра и брат
задивили су „глобус”. И постали
магнет за медије. Чудо је постало још веће када су светски посленици „седме силе” сазнали
шта су „штап и канап” и како су
Нађа и Себастијан дошли до највећег успеха!
Светска шампионка из Панчева је после титуле из Рима била
врло заступљена и у српским медијима. Новинари су се утркивали ко ће написати лепшу причу,
осмехивала се с насловних страна, а наравно и посленици власти желели су фотографије с најбољом пливачицом на планети.
Како се у Србији успех најтеже опрашта, тако је, с годинама,
почела да пада „прашина” и на
ову титулу. Светској шампионки су почела да се затварају врата, чак и онда када је водила највеће животне битке.
Али На ђа је бо рац, пра ви.
И свет ски шам пи он. За сва
времена!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 26. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВИ ВЕЋНИК ЗОРАН ГРБА О РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

И О(П)СТАНАК НА СЕЛУ И ПОВРАТАК ИЗ ГРАДА
Држава ће
субвенционисати
појефтињење
производње
Од закупа државног
пољопривредног
земљишта око
160 милиона динара
годишње

извади топографске бројеве парцела
и трасу тог пута и упути захтев кабинету градоначелника и ресорном секретаријату за његову изградњу. Затим се на нивоу града види да ли
постоје средства за то, па се праве
приоритети; то је транспарентност и
тиме нестаје могућност да неки појединац захтева пут до своје викендице
и томе слично. Грба додаје:

с лицитацијама, као и ветрозаштитни појасеви и купују се противградне
ракете. Ту је и скупа комасација, која
је веома комплексна, али на крају тог
процеса требало би да се створе задруге чија је улога, између осталог, да
се смањи број непотребне и прескупе
механизације у насељеним местима,
коју пољопривредници купују, па их
то тера у дугове.

има саветодавну функцију. Постоји и
непрестана конекција с Покрајинским
секретаријатом за пољопривреду.
Већник додаје:
– Ту они помажу, јер ми као локална самоуправа немамо буџетску линију за куповину говеда или директна финансијска давања. Доводимо
домаћине на презентације осигуравајућих кућа како би схватили важност

Десетогодишње радно искуство на неколико позиција у Секретаријату за
пољопривреду, село и рурални развој,
као и стручност и знање препоручили су Зорана Грбу да претходне недеље буде постављен за ресорног већника. Он је у Градском већу заменио
Зорицу Репац, која је досад волонтирала у локалној влади јер је прошлог
октобра постављена за директорку
Института „Тамиш”. С њом је, каже
Грба, одлично сарађивао, што чини и
даље, а од ње је и учио.
Грба је много времена посветио
професионалном усавршавању, па је,
између осталог, 2009. године завршио
највиши степен постдипломских студија које су усмерене на струку, а не
на науку – MBA (Master of Business
Administration) за агробизнис и комерц – у Београду и Новом Саду.
Еволутивна прича
На својеврсним директорским специјалистичким студијама ЕУ за оспособљавање кадра за руковођење фирмама под институцијама система у
оквиру државе Грба је усвојио смернице које и примењује.

„Успевамо да изградимо
један стратешки правац
годишње. Рецимо, атарски
пут Старчево–Иваново
дуг девет километара
коштао је око
60 милиона динара.”
– Основна ствар код норматива ЕУ,
постулат је да мора да постоји траг
следљивости трошења пара пореских
обвезника до крајњих корисника. Сврха је рационално и транспарентно
трошење новца из буџета града. Све
се упућује кабинету градоначелника,
који опредељује послове, односно све
иде кроз институције система што је
основао град, почев од месних заједница. Њима се обраћају удружења, тј.
људи с њихове територије: дакле, сваки предлог иде из базе до градоначелника, а на нама је да одлуке спроведемо – почиње причу Грба.
На пример, удружење пољопривредника пријави месној заједници да
им треба атарски пут кроз велике парцеле на одређеном правцу, потом она

У акцију
Ових дана, у близини бувљака
Снимио: Милан Шупица

Грба: „Јако је битно да људима објаснимо важност задругарства”
– У Секретаријату су увек постојале две линије средстава: прво, аграрни буџет Града, који је за ову годину
износио шест милиона динара и био
намењен програму мера подршке за
социолошки развој села. Практично,
тај новац је намењен удружењима на
територији града. Трудимо се, пошто
су људи научили да пишу пројекте, да
сва насељена места добију рационалне, сличне износе пара. Тиме се побољшава квалитет живота на селу
кроз разне програме и дружења, чиме се удружења квалификују да у неком наредном периоду прерасту у задруге. То је еволутивна прича о
окупљањима људи кроз која ће сами
видети да постоји простор за повећање квалитета живота.
Стратешки правци
Друга линија новца долази од закупа
државног пољопривредног земљишта.
– Трудимо се да издамо максимално могућу површину земље, као и да
заинтересовани до 31. октобра уђу у
посед. Прошле године смо били најбољи у држави: први смо донели годишњи програм, завршили смо оба
круга лицитације и процентуално смо
од укупно 18.000 хектара издали највише земљишта у Војводини. Није излицитирана само необрадива земља.
Од тих средстава Републици и Покрајини иде по 30 одсто, а граду остаје
40, што је око 160 милиона динара за
локалну самоуправу. Тридесет милиона динара улаже се, у сарадњи с „Тамиш–Дунавом” и „Водама Војводине”, у одржавање 600 километара
каналске мреже. За годишњи тендер
за пољочуварску службу пребацује се
25 милиона; на територији града
укупно има 64.000 хектара пољопривредног земљишта и они су задужени
за све то – објашњава нови већник.
За атарске путеве се опредељује између 25 и 30 милиона динара. Годину дана унапред се направе пројекти,
па се код Покрајине конкурише за суфинансирање у истом износу. Грба
прецизира:
– Успевамо да изградимо један стратешки правац годишње. Рецимо, атарски пут Старчево–Иваново дуг девет
километара коштао је око 60 милиона
динара. Стандардна ширина је четири
метра, подлога је од каменог агрегата,
па није за асфалтирање, али јесте безбедна за проток пољопривредне механизације. Проблем праве велики камиони са специјалним теретима од 60
до 70 тона, који, да би секли свој пут и
тако брже и без контроле стигли до одредишта, прелазе преко атарских путева, као, рецимо, на потезу Ковински
пут – Старчево. Спремни су чак и да
плате казну за оштећење пута!
Уз све поменуто, финансирају се администрација и оператива у вези

Држава ће, према Грбиним речима, и убудуће давати подстицаје за појефтињење производње, а то је могуће уз груписање пољопривредника и
оптималну употребу механизације.
Пшеница, кукуруз, сунцокрет
Поред финансирања, социолошки опстанак села је други, једнако важан
задатак овог ресора у Градској управи. Већник и запослени у Секретаријату прате све покрајинске и републичке конкурсе.

и овог аспекта баш сада када се клима мења. Када треба, водимо их на
манифестације, којих је много у вези
с пољопривредом и руралним развојем. Бринемо о породичном послу,
тзв. фармингу, који подразумева три
генерације на селу, јер је то једини
начин да оно опстане.
Према Грбиним речима, цео Јужнобанатски округ је опредељен за интензивну пољопривреду и ратарство; гаје
се пшеница, кукуруз, сунцокрет и шећерна репа. Сточарства има у мањем

ТРИ „К”: КО ЛИ ЧИ НА, КВА ЛИ ТЕТ, КОН ТИ НУ И ТЕТ
Двеста евра по хектару. Толико кошта комасација, или укрупњавање поседа. Пројекти постоје за скоро сва села. У Глогоњу, рецимо, има 5.000
хектара пољопривредног и грађевинског рејона које треба комасирати, а
цена за то је 200 милиона динара. Веома скуп посао. Чему служи?
– Комасација захтева озбиљну психолошку припрему становништва,
подешавање амбијента, а ради се о процесу који траје четири-пет година. Важна је због интензивне пољопривреде, ратарења на од 50 до петсто хектара по домаћинству. Мале парцеле, уситњени поседи су
компликовани и за обраду и за заштиту биља, Уз то, долази и до заоравања између парцела и имовинских проблема, а велика површина земље се губи у међама. Пошто се уради комасација, могу да се праве и
атарски путеви по свим нормативима, лакше и боље се уређује каналска
мрежа, а самим тим људи могу да уђу и у плантажирање воћњака, бушење бунара... Комасација ефикасније омогућава три „к”: количину, квалитет и континуитет.

– Саветујемо пољопривреднике, организујемо их и едукујемо. Наше је да
им све објаснимо и кажемо им које опције постоје. Једина ствар коју никада
нећемо радити јесте да неког лично потенцирамо за неки посао. Нико нема
протекцију. Као градски већник стално сам на терену, у насељеним местима, Војловици и Горњем граду. Консултујем се с људима, ослушкујем њихове
потребе. Јако је битно да им објасним
важност задругарства. Свима ће бити
лакше, па сматрам да морам да подешавам амбијент за то – каже Грба.
Коректну и сталну сарадњу овај ресор гаји са Институтом „Тамиш”, који

обиму, а повртарство је на минималном нивоу, развијено је само у Глогоњу и Банатском Брестовцу, што има
везе са одливом људи у град. У Панчеву и околини полако се спознају добробити воћарства, велике су и субвенције
државе, па већ има воћњака на површинама између три и десет хектара.
Код нас је проблем неразвијено сточарство, јер је ту подршка државе веома јака, па се људи одлучују на то да
остану на селу. А циљ није само
о(п)станак, већ и повратак бар дела
оних који су отишли у пренатрпане
градове или у иностранство.
С. Трајковић
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ПРИВАТИЗАЦИЈА „ПЕТРОХЕМИЈЕ”

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

РУСИ УЗИМАЈУ ЦЕЛУ ЈУЖНУ ЗОНУ?

Завод „Панчевац”
први у свему

ММФ је јасан: Србија
треба да објави тендер
за приватизацију
„Петрохемије”
Спас петрохемијске
производње лежи у
изградњи новог
постројења и
уступцима НИС-а
Србија је у претходних неколико година забележила напредак
у решавању питања проблематичних државних предузећа;
oстало је још да се реши будућност „Петрохемије” и Ресавице
(рудник угља) – изјавио је недавно шеф канцеларије Међународног монетарног фонда у
Србији Себастијан Соса. Званичник ММФ-а је истакао да
„Петрохемија” сада бележи бољитак када је реч о резултатима пословања, али је упозорио
да петрохемијски гигант из Панчева може да постане ризик за
буџет када истекну актуелни уговори с тим предузећем. Став
ММФ-а је веома јасан: Србија
треба да што пре објави тендер
за приватизацију „Петрохемије”.

Намере и покушаји
Све наше владе после 5. октобра покушавале су да одобровоље Русе да преузму рафинериј ско-пе тро хе миј ски ком плекс у нашем граду. Намера
је била очигледна: уз власни-

штво НИС-а, Русима су хтели
да утрапе и пословни ризик који доноси „Петрохемија”. Испоставило се, међутим, да су
Руси тврди преговарачи. Али
ни наша влада не одустаје...
– НИС, односно „Гаспромњефт”, показује снажно интересовање када је „Петрохемија” у питању – рекао је министар енергетике Александар Антић на форуму SPIEF пре месец дана, истакавши да ће се с
представницима „Гаспромњефта”, већинског власника Нафтне

цена нико не може да предвиди, па је за наш петрохемијски
комплекс од животне важности подршка јаке нафтне компаније. А осим НИС-а такве у
окружењу нема...
Подсетићемо овде да су почетком деведесетих година карте биле другачије подељене.
Наша „Петрохемија” била је
међу десет најуспешнијих петрохемијских компанија у Европи и с те позиције, уображено
и, испоставиће се, кратковидо,
одбила спајање с НИС-ом.

индустрије Србије, наставити
„разговори о могућностима да
се тај процес дефинише кроз
стратешко партнерство”.

Након санкција и бомбардовања „Петрохемија” се нашла
далеко иза конкурената. Кад су
односи с НИС-ом у питању, ствар
се потпуно окренула. Али повратка назад нема, а време истиче.

Пропуштена шанса
Елементарне чињенице су следеће: „Петрохемија” је врло исплатива кад је цена нафте на
тржишту ниска. Али кретање

Наде има
Оно што пред ста вља ка мен
спотицања у читавој причи око

преузимања „Петрохемије” од
стране НИС-а, јесте економска исплативост. Сви се слажу
да спас петрохемијске производње лежи у изградњи новог
постројења. А ту је проблем –
осим пара за изградњу (спомиње се цифра од око 150 милиона евра, што би држава релативно лако нашла), то што
треба обезбедити сировине за
нови производни погон. Најисплативије би било да НИС
направи уступак и да измени
режима рада, односно да смањи производњу крекованог бензина, а повећа производњу пропилена, неопходног том новом постројењу. Постоји и друга варијанта – увоз пропилена, али је она свакако далеко
скупља.
Ствар је у томе да је НИС
тржишно оријентисана компанија и да он сада одлично
зарађује на продаји бензина.
Наравно, има случајева када
је ситуација на тржишту таква да би руско-српском нафтном гиганту већи профит донело повећање производње сировине за „Петрохемију” него
го ри ва, али се Ру си за сад
нећкају.
Њихови интереси у енергетском сектору у Србији много
су већи од вредности панчевачког рафинеријско-петрохемијског комплекса, па је врло
могуће да „Петрохемија” буде
купљена у склопу неког већег
пакета.
З. Станижан

ЗАШТИТИТЕ СЕ ОД СУНЦА

Пазите се: UV индекс врло висок!
Републички хидрометеоролошки завод упозорава да ће UV
индекс током наредних дана у
читавој нашој земљи бити висок (7) и врло висок (8 и 9), па
се грађанима саветује да током најтоплијег дела дана, између 10 и 16 сати, не бораве
на сунцу без преке потребе.
Судећи по прогнози за наредне дане, у Панчеву ће индекс ултраљубичастог зрачења
бити врло висок и износиће 8.
Када су вредности UV индекса
8, 9 и 10, то значи да је опасност од штетног сунчевог зрачења врло изражена и да треба
да предузмемо посебне мере
заштите.
Ултраљубичасто зрачење је
неопходно нашем организму у

процесу стварања витамина Д,
који има значајну улогу у развоју костију и зуба, стварању
ћелија крви и јачању имунитета. Међутим, за те потребе не
треба нам више од 15 минута

ТРУДНИЦЕ, ПАЖЊА!

ЗА ВОЗАЧЕ

Пријавите
лоше послодавце

Радови на новом
путу за Београд

Нова бесплатна телефонска линија за пријављивање
послодаваца који трудницама и породиљама ускраћују
права, преко које они могу
бити пријављени директно
Инспекцији рада, почела је
да функционише у понедељак, 22. јула, саопштило је
Министарство рада.

Радови на поправци оштећења на новом путу за Београд (на мосту преко Тамиша код преводнице) трајаће
до 9. августа.
Ради безбедног одвијања
саобраћаја биће постављена
одговарајућа сигнализација,
а једна коловозна трака биће затворена за саобраћај.
У Панчеву се на још једном месту одвијају радови, и
то у Првомајској улици. Како је најавило Јавно предузеће „Путеви Србије”, поправка коловоза на том месту, који има статус државног пута,
трајаће до 19. августа.
Док радови буду трајали,
за саобраћај ће бити затворена лева страна улице (од
раскрснице са Улицом Боре
Станковића до раскрснице с
Баваништанским путем), па
ће се саобраћај одвијати у
два смера десном страном.
Због извођења радова на том
месту ће бити постављена
при вре ме на са о бра ћај на
сигнализација.
М. Г.

Грађани могу да пријаве
неправилности путем телефонског броја 0800/300-307,
бирањем опције 2.
На сајту Министарства, у
окви ру ка те го ри је „Ре ги стри”, редовно ће бити ажуриран посебан списак свих
оних послодаваца за које се
докаже да су прекршили
закон.
Д. К.

Између 10 и 16 сати
не излазите на сунце
без преке потребе.
сунца дневно, док прекомерна
изложеност ултраљубичастим
зрацима може да доведе до рака коже, оштећења ока (првенствено до катаракте), слабљења

имунитета, као и до превременог старења коже. Ултраљубичасто зрачење је посебно опасно за децу и адолесценте, јер
може да буде узрок тешких обољења коже касније у животу.
У летњим месецима вредности UV индекса су готово свакодневно повишене, па увек, а
ових дана поготово, треба избегавати излагање сунцу између
10 и 16 сати (чак и онда када је
облачно, јер UV зраци пролазе
кроз облаке). Потребан је додатни опрез ако боравите у близини површина које рефлектују
велику количину светлости, као
што су вода, песак и снег, зато
што оне могу да повећају изложеност UV зрачењу чак за 90%.
Без обзира на доба дана, не-

покривене делове тела обилато намажите кремом са заштитним фактором најмање 15 и
тај поступак поновите на свака два сата.
Уколико морате да будете
напољу током најтоплијег дела дана, обавезно потражите
хлад и носите гардеробу која
прекрива што већи део тела.
На сунце не би требало излазити без шешира и наочара за
сунце, и то оних које проверено блокирају 99 до 100% UVA
и UVB зрачења. Посебно поведите рачуна о деци, јер она
много брже и лакше изгоре.
Као превентива препоручује
се унос шест до осам чаша воде дневно и исхрана богата витаминима Ц и Е...
Д. К.

ФОЛКЛОРАШИ НАС ПРЕДСТАВИЛИ У СВЕТУ

„Абрашевић” бриљирао у Холандији

Чланови првог ансамбла Културно-уметничког друштва
„Абрашевић”, са уметничким
директором Гораном Митровићем на челу, вратили су се у
уторак, 23. јула, из Холандије,
где су боравили на 33. међународном фестивалу плеса и музике СИВО, одржаном у селу
Орвелте, од 17. до 21. јула. Реч
је о највећем фолклорном фестивалу у Холандији и једном
од најграндиознијих догађаја
те врсте у Европи.
– Био је то врло захтеван фестивал, на којем су момци и
девојке играли од поднева до
22 сата, на различитим сценама, на свака два сата. И овог
пута је ансамбл „Абрашевић”

поносно представио Србију, а
поготово свој град, како кроз
српску игру и музику која је
Холанђане оборила с ногу, тако и кроз флајере помоћу којих смо грађане Орвелтеа упознали са знаменитостима и лепотама Панчева – рекла је за
„Панчевац” Лела Стојнов, председница КУД-а „Абрашевић”.
На фестивалу СИВО ове године учествовали су и ансамбли из Мексика, Пољске, Украјине, Индије, Белорусије и земље домаћина. Чланови „Абрашевића” су пре Холандије, у
периоду од 4. до 8. јула, боравили на још једном захтевном
фестивалу, у граду Фокшанију
у Румунији.
Д. К.

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

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

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин
ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 3.600 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почеЛазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбудр Љубицу Лазић колеге сма- лант на хи рур ги ја, а све
трају једним од најбољих ди- интервенције, као и додатјагностичара у нашој земљи. не хируршке и консултативТакође суботом, заинте- не прегледе обављаће др Горесовани могу да ураде и ран Додевски, специјалиста
све врсте ултразвучних пре- абдоминалне хирургије из
гледа срца, а ускоро ће се у Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед- чињеница да све већи број
Пан чев ки
и
њака (ТЕЕ). И за
Панчеваца бира
ове услуге ангаЗа вод „Пан че жован је један од
вац”, по себ но
водећих стручонда када је неоњака у тој облаТелефон
за
пходно урадити
сти – dr sc. med.
прегледе и анаСлободан Томић, информације:
лизе на једном
кардиолог, док- 013/21-90-900
месту и добити
тор ме ди цин ре зул та те што
ских наука и магистар кардиологије са Ин- пре. С тим у вези, треба подститута „Дедиње”. Специја- сетити и на то да се у Заволистички преглед и ЕКГ код ду, примера ради, све врсте
овог лекара коштају 3.000 лекарских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук ср- јенте осмишљени и нови паца по цени од 7.000 динара. кети услуга по изузетно поСуботом специјалистич- вољним ценама, а више о
ке ОРЛ прегледе ради др томе, као и о додатним поГоран Митевски из панче- годностима које остварују
вачке Опште болнице, ен- сви они који поседују лојалдокринолошке др Гордана ти картице Ауто-центра „ЗоВељовић, такође из Опште ки”, погледајте на рекламболнице, а уролошке њихов ним странама актуелног броколега из исте установе др ја нашег листа.
Додатне информације моНебојша Тасић, док је за
прегледе из области гине- жете добити путем телефокологије задужен др Јован на За во да „Пан че вац”
Ру дић из ГАК „На род ни 013/21-90-900 и 013/21-90фронт”. Треба напоменути 903, а новости пратите и на
да су прегледи код др Не- сајту www.zavodpancevac.rs,
бојше Тасића тренутно на као и на „Фејсбук” страниакцији, па тако комплетан ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Моја политичка идеја почива на левици, али никада је
нисам тражила у постојећим странкама. Ја нисам присталица никаквог партијског устројства и противник сам
сваке мајоризације у друштву. Не подносим терор већине, нити мислим да је већина у праву само зато што их је
више. Уверена сам да је слободан мислећи уметник само
онај који не зависи од било ког министарства, који није у
служби било какве власти нити било какве опозиције.
Нема те власти која не жели да придобије уметника за
своју идеју, за свој циљ. Најгора власт, по правилу, има
уз себе највеће полтроне и најмање талентоване међу
уметницима. Зато је добро кад, на пример, Трамп влада
како већ влада, а Мерил Стрип и Џорџ Клуни га, на пример, јавно презиру. И он не може да их укине из јавног
живота, као што би неки овдашњи најрадије учинили са
сваким уметником који им се довољно не диви.
(Редитељка Ана Марија Роси, НИН, 18. јул)
***
Оптимизам је опасан концепт, једнако колико и песимизам. Ако сте песимиста, не морате ни да се пробудите и
да учествујете у друштву. А оптимизам може да нуди лажне наде. Зато нам је потребна нада, без оптимизма. Нада је најважнији концепт 21. века. Нада да мислећи људи
широм света неће само критиковати капитализам, пораст популизма, ауторитаризам и слично, већ да ће понудити визију друштва која је досад била незамислива.
(Филозоф Срећко Хорват, „Недељник”, 21. јул)
***
Управо оваква наша данашња реалност ставља интелектуалце пред захтеве вредне и значајне по општи национални интерес – а то је обавеза да у оквиру својих професија, свог знања, свог образовања и искуства, јасно, гласно и јавно укажу на све оно што данас код нас није добро, на све оно што се ради погрешно и што може донети
велику штету друштву и држави и на све оно што се не
ради, а морало би, зарад општег добра. Ако интелектуалци буду ћутали ушушкани у своје личне конформизме, у
своје дохотке и привилегије, у своје кабинете и синекуре,
биће посрамљени и обележени као поданици и саучесници режима прве врсте.
(Архитекта Драгољуб Бакић, НИН, 18. јул)
***

***
Морамо бити ослобођени овог отрова којим смо контаминирани, инфицирани, који нам се убризгава у зенице,
на поре нам се годинама убризгава отров неукуса, простаклука, насиља, похлепе, грамзивости, који се алибира
изборном вољом.
(Глумац и редитељ Радослав Рале Миленковић, Н1,
23. јул)
***
Интелектуална, социолошка анализа води песимизму.
Но грађанин испуњен песимизмом не може да се бори за
праведније друштво, већ може или да се исели из своје
отаџбине или да оде у „унутрашњу емиграцију” и спрема
своју децу за школовање у иностранству. Отуда прихватам Грамшијево начело: „Песимизам интелекта, оптимизам воље”. Грађанин мора да се бори за остварење умније организованог и праведнијег друштва од онога у којем живи, па макар социолог у њему говорио да то нема
никаквог смисла. „Ако нема правде за народ, нека не буде мира за власт”, како је исправно поручио Емилијано
Запата.
(Социолог Јово Бакић, „Независност”, 17. јул)
***
Крвна зрнца од 1990. наовамо броје беспослене фукаре.
Мене то не занима. Презирем све што може довести до
вјерске или расне нетрпељивости. Па и патриотизам, јер је
претјерани патриотизам први корак на путу у злочин. Повијест је то доказала, не само на Балкану. Презирем и сваку власт, али сам ипак лојалан грађанин, знајући да је свака власт нужно зло, па и најдемократскија. На правном
факултету научио сам да „док постоји власт у односу на
народ, слобода не постоји”. Зато сам критичар сваке власти. Давно сам у дјетињству схватио да су несреће моја
срећа па сам одлучио да се са животом зајебавам, поставши хуморист, а пошто сам волио цртање – карикатурист.
(Карикатуриста Недељко Драгић, „Новости”, 22. јул)
Има једна добра причица из Рима. Кад је водич туристе
довео до Мусолинијевог споменика, неко је питао: „Како
то да га нисте уклонили, ипак је Мусолини инспиратор
фашистичког покрета?” А водич му је одговорио: „Да
смо уклањали сваки споменик који нам се не свиђа, Рим
не би био вечни град”. Код нас, нажалост, свако ко дође
на власт потре све што се до тада радило.
(Режисер и један од оснивача „The Books of Knjige” Зоран Марковић Зоњо, „Бука”, 18. јул)
Кад умреш, ти не знаш да си умро и није ти тешко. Тешко је другима. Исто је и кад си глуп.
(In memoriam Зоран Радмиловић, „Телеграф/Мондо”,
21. јул)
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ЧЛАНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАДЕ О ЕКОЛОГИЈИ У 2018. И 2019.

УВОЂЕЊЕМ ГАСА ДО ЧИСТИЈЕГ ВАЗДУХА
Концентрације свих
материја сем чађи
испод граничних
вредности
На недавно одржаној седници
Скупштине града Панчева Катарина Бањаи, чланица Градског већа задужена за заштиту
животне средине и одрживи
развој, поднела је Извештај о
стању животне средине на територији града Панчева за 2018.
Наравно, није улазила у детаље документа сачињеног на
48 страна и доступног на интернету, већ је издвојила најважније моменте у њему.

Аутоматски мониторинг
Овај документ даје основни приказ праћења и процену тренутног стања животне средине, као
и препоруке и мере које треба
спровести с циљем његовог побољшања. Уз то, он садржи и
податке о финансирању и приоритетним обавезама у овом
великом систему заштите.
Катарина Бањаи je за говорницом рекла:
– Као и претходних година,
праћено је стање ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта, полена и буке. Што се
тиче ваздуха, мерења се, као и
ранијих година, спроводе у оквиру аутоматског мониторинга на
четири мерна места – у Цара
Душана, код Ватрогасног дома,
у Војловици и Старчеву – и систематског мерења које врши
Завод за јавно здравље Панчево на пет мерних места, а то су:
Миса, Стрелиште, Народна башта, Ватрогасни дом и Завод.
Врше се мерења четрнаест материја, од којих су све имале
концентрације мање од граничних вред ности прописа них
Уредбом сем честица, тј. чађи
и суспендованих материја.
Она је додала да је то ситуација која се понавља из године
у годину, али да је приметно
да је мало побољшана у односу на 2017, тј. да су измерене
највише дневне и максималне
једночасовне концентрације суспендованих материја ниже него претходне године.
– Што се тиче чађи, просечне
годишње концентрације на свим
мерним местима ниже су од
граничне вредности, али имамо дневна прекорачења. Оно
што је добро јесте да постоји
мањи број прекорачења у односу на 2017, а и средње годишње
концентрације су ниже. Главни
емитери честица су саобраћај,
индустрија и индивидуална кућна ложишта која користе чврсто гориво – последњепоменута

Катарина Бањаи: „За заштићена природна добра има довољно места у буџету”.
су највећи емитери током зиме,
када имамо прекорачења граничних вредности честица. Због
тога је главна препорука за смањење аерозагађења ширење гасификације. Прошле године „Србијагас” је гасификовао поједине делове града и надам се да
ће ускоро прибавити дозволу како би грађани из тих делова града могли да користе гас, као чистији енергент – био је основни
предлог Катарине Бањаи за побољшање ситуације.
Надовезала се на то речима
да „и град улаже напоре и помаже грађанима у томе”. Као
аргумент је навела да је за суфинансирање гасних прикључака прошле године било издвојено 3.600.000 динара, те да
су 64 домаћинства искористила ту помоћ. За ову годину за
ту намену у буџету постоји 5,5
милиона динара, па ће шансу
за субвенционисање имати 97
домаћинстава.
Током 2018. године планиране су и завршене две кампање узорковања, већином пољопривредног, земљишта на 30
локација: регистрован је никл,
који је, према речима ресорне
чланице Већа, присутан због
специфичности геохемијског
састава тла, „али и поред тога
вредности не прелазе ремедијациону вредност”.

Ове године 90 милиона
Катарина Бањаи је читаоцима
„Панчевца” представила буџетски фонд за заштиту животне
средине у 2019, у коме, заједно
с расподелом салда из прошле
године, има 90.766.893 динара.
– Највећа средства издвојена
су за мониторинг ваздуха, што
подразумева одржавање система, набавке смеса, плаћање
ЗЗЈЗ-у за мерења на два места...
Ту су и системско мерење буке
и контрола квалитета воде. За

заштићена природна добра –
Поњавицу, „Два стабла белог јасена” код Долова, „Кестен Ћурчина” у граду, Ивановачку аду
и „Стабло црвенолисне букве”
у Омољици – увек се нађе довољно места у буџету. Имамо и
едукативне програме и пројек-

ницима четвртог разреда основне школе. Подршка такмичењима и пројектима и даље постоји: 150.000 динара је намењено победницима надметања
„Сакупи и уштеди, видећеш да
вреди”. Ове године је тријумфовала ивановачка школа, па

КУ ПА ЊЕ У КА ЧА РЕ ВУ И НА ТА МИ ШУ – ДА,
У БРЕ СТОВ ЦУ И ИВА НО ВУ – НЕ
Постоји пет класа еколошког статуса, на основу којих се одређује да ли се у одређеним водама треба освежавати. У току 2018. године Завод за јавно здравље контролисао је
површинске воде у шест кампања и на основу тих испитивања Тамиш, Поњавица и језеро у Качареву могли су да се
користе за купање, док Дунав није испуњавао критеријуме
микробиолошке исправности.
У оквиру прве овогодишње кампање испитивања квалитета површинских вода, узорковање је вршено 3. јула. На
основу резултата испитивања и стручног разматрања утврђено је да се за купање могу користити Дунав на Белој стени десно од „шпица” и језеро у Качареву. На Тамишу (у
Панчеву, Јабуци и Глогоњу) и на Поњавици у Омољици нису сви критеријуми задовољавајући, али параметри не представљају ризик по здравље људи. То се не може рећи за
Поњавицу у Банатском Брестовцу, као ни за купалиште у
Иванову – освежавање на тим местима није препоручљиво.
те из области заштите животне
средине; то су конкурси за пројекте и манифестације – каже
чланица Већа.
Часопис „Екопедија” излази
двапут годишње и дели се уче-

су термоизолационим фолијама обезбеђени сви прозори у
тој установи.
Нићи ће, највероватније, аутобуско еко-стајалиште преко
пута хотела „Тамиш”...

ЧЕЛНИЦИ САВЕЗА ЗА СРБИЈУ У ПАНЧЕВУ

Без фер услова ништа од избора
Јеремић и Ђилас
кренули у обилазак
земље
Председници двеју од неколико странака и организација које
чине опозициони Савез за Србију – Вук Јеремић („Народна
странка”) и Драган Ђилас
(„Странка слободе и правде”) –
посетили су 23. јула наш град.
Они су пре интерног састанка с
панчевачким сарадницима одржали конференцију за новинаре.
Јеремић је најпре рекао да
је „ово окупљање једно у серији оних која ћемо имати током
лета”, пошто ће лидери СЗС-а
обићи све крајеве Србије.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

– Разговараћемо с нашим активистима и грађанима о тренутној ситуацији. На јесен нас
чека много политичких узбуђења, јер ћемо ускоро донети
коначну одлуку о томе има ли
смисла учествовати на предстојећим изборима. Наш став
је јасан: нема разлога учествовати на њима ако не буду испу-

њени елементарни услови. Провера бирачког списка је једна у
мору ствари које треба учинити да би се одржали фер и поштени избори. Без елементарних услова права опозиција у
Србији неће дати легитимитет
изборном процесу, а самим тим
ни неким будућим институцијама – рекао је Јеремић.

Некадашњи градоначелник
Бе о гра да Ђи лас ка зао је да
„постоје јасне препоруке и закључци експертског тима шта
све мора бити испуњено да би
странке које чине СЗС, а верујем и све остале које су потписале Споразум с народом,
уопште размишљале о изласку на изборе”. Додао је да
„Србија има најнижу стопу раста у централној и источној
Европи у првом кварталу ове
године, а у периоду дужем од
века овде се родио најмањи
број беба прошле године, па
ће нас у Србији, ако се тај
тренд настави, бити само три
милиона”.
Двојица лидера опозиције
сложила су се да су непрестано под притиском, с којим се
без проблема носе, а да им „више сметају притисци на слободне медије, као и стална инверзија реалности којој прибегава власт”.
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НОВИ НАМЕТ ЗА ГРАЂАНЕ

ЗБРИЊАВАЊЕ ДЕЦЕ

ОДОШЕ ВАМ ПАРЕ НИЗ ВОДУ

Нови дом за
дванаест малишана

Плаћање за воду из
дворишта – 700 динара
Пољопривредници у
маказама законских
прописа
Панчевачки поштари почеће ове недеље да достављају решења за накнаду за одводњавање физичким лицима за 2019. годину, али тешко да ће
неког ово обрадовати! Ово није нова
обавеза, само што се до сада то звало
„водни допринос” и плаћали су га
углавном пољопривредници, по хектару имања. Сада ову таксу, по закону, плаћају сви власници пољопривредног земљишта, али и власници
стамбених објеката било где да се
налазе.
За ове последње, власнике станова
у граду и породичних кућа, висина
овог намета је око 700 динара годи-

Логично питање је: зашто
становници градских
насеља плаћају таксу
за одводњавање?

шње. Што се пољопривредника тиче,
висина давања обрачунава се на основу катастарског прихода и класе и
културе земљишта. Те податке је ЈВП
„Воде Војводине” преузео из Републичког геодетског завода. До сада се
плаћало једном годишње, а од сада
ће грађани ову обавезу измиривати
квартално – добиће три уплатнице.
Првом су обухваћена прва два квартала и рок за уплату je 15 дана од дана пријема решења. Другу таксу треба платити до 15. августа, а трећу до
15. новембра.
Будући да је планирано да се достава решења за ову годину заврши
током септембра, грађани ће практично три четвртине накнаде за одводњавање морати да плате одмах.
Наплаћена средства биће прослеђена буџетском Фонду за воде АП Војводине и користиће се искључиво за
финансирање радова у водопривреди. Наиме, канали за одводњавање
морају редовно да се измуљавају и
чисте од растиња, а црпне станице да
се редовно сервисирају да би увек биле спремне за рад.
Овде се, међутим, јавља логично питање: зашто становници градских насеља плаћају таксу за одводњавање?
Све њихове воде из дворишта (од заливања цвећа, из дечјих базена, кишница...) отичу у канализацију, чије
одржавање они плаћају кроз тзв. комунални таксу за канализацију. Какве

Нема џабе просипања воде

Штете од поплава се не обрачунавају
везе они имају са одржавањем канала
и зашто плаћају два пута исту ствар!?
Када је о пољопривредницима реч,
проблем је друге врсте. У панчевачком атару, наиме, постоје њиве које
готово сваке године бивају поплављене. Њихови власници су тражили помоћ позивајући се на чињеницу да редовно плаћају таксу за одводњавање (која у просеку износи
око 1.200 динара по хектару на годишњем нивоу), али је држава остајала глува. Надлежни се правдају тиме да плаћање таксе не подразумева
и обавезу ЈВП „Воде Војводине” да
директно одводи воде с пољопривредних површина. Наиме, одстрањивање вишка воде до најближег канала законска је обавеза самих корисника, а за даље одвођење воде из
насељених места задужена су локална комунална предузећа.
Испада да је ЈВП „Воде Војводине”
у обавези само да одржава канале
ван насељених места функционалним, односно све док може да прими
воду са околног земљишта, тако да
су пољопривредници, с просечни 30
хектара поседа, препуштени сами себи прем да ће го ди шње из два ја ти
36.000 динара.
Овако испада да пољопривредницима једино остаје да се уздају у своју земљу и свој рад, јер висина штете
зависи од самог квалитета њиве. Којом ће брзином вода отићи из атара, у

ВЕЛИКИ УСПЕХ СРПСКИХ УЧЕНИКА УЗ ПОДРШКУ НИС-а

Математичари и хемичари поново сјајни
Прегршт златних медаља
с међународних
такмичења
Компанија НИС уручила је прошле
недеље награде победницима Српске
хемијске олимпијаде у 2019. години
– ученицима који ће представљати
Србију на Међународној хемијској
олимпијади, која се одржава у Паризу, од 21. до 30. јула ове године. Свечаност је приређена на Хемијском факултету у Београду, уз присуство представника Хемијског факултета Универзитета у Београду, Српског хемијског друштва и компаније НИС. Присутнима се обратио Вадим Смирнов,
заменик генералног директора и директор Функције за односе с државним органима и корпоративне комуникације, који је с поносом истакао
да НИС већ шест година подржава
Српску хемијску олимпијаду и одлазак најбољих ученика на међународно такмичење из хемије. Како је рекао,
велика је част што компанија НИС
има могућност да допринесе школовању и постизању успеха ђака који редовно освајају престижна признања
на међународним такмичењима.
Професор Душан Сладић, председник Комисије за организацију Српске хемијске олимпијаде и ментор
екипе хемичара, нагласио је да је веома важно то што је Српска хемијска
олимпијада организована по моделу
међународног надметања. Самим тим
у Србији се на државном првенству
раде исти типови задатака, што умногоме олакшава избор такмичара, као
и њихову припрему за међународни

ниво олимпијаде. Љубодраг Вујисић,
продекан за науку Хемијског факултета, у свом поздравном говору поручио је младим хемичарима да је велика част Хемијског факултета што
је био у прилици да угости младе талентоване хемичаре и да су врата тог
факултета, са свом литературом, за
њих увек отворена и доступна, захваљујући труду који улажу и њиховим
великим успесима.
Да подсетимо, Србија на међународним хемијским олимпијадама учествује од 2012. године, а за седам година наши ученици су освојили укупно 23 медаље. НИС је од 2014. године
званични спонзор српске екипе талентованих хемичара.
Ове недеље, на шездесетој Међународној олимпијади из математике за
ученике средњих школа, која је ове
године одржана у британском граду

Бату, тим Србије, сачињен од шест
ученика Математичке гимназије у Београду, постигао је изванредан успех.
Три злата, сребро и две бронзе донели
су наши олимпијци, који су на такмичењу учествовали уз подршку компаније НИС. Екипно, тим Србије је у
конкуренцији 112 земаља са сто седамдесет једним поеном заузео девето место у свету, што је један од најбољих пласмана наше олимпијске репрезентације из математике свих времена. По освојеним медаљама, ово је
најбољи резултат у историји Србије.
Као и у случају хемичара, традиционално већ седму годину заредом компанија НИС је кроз свој програм „Енергија знања” подржала одржавање Српске математичке олимпијаде, као и
одлазак талентованих математичара
Србије на Балканску и Међународну
математичку олимпијаду.
З. С.

АКО ВАС ПО ШТАР
НЕ НА ЂЕ
Према Закону о општем управном поступку, предвиђена је лична достава решења, а то значи да
ће поштар два пута долазити на
наведену адресу. Уколико обвезника ни други пут не нађе код
куће, оставља обавештење с бројем решења и временом покушаја
доставе, а пошиљка се враћа пошиљаоцу (ЈВП „Воде Војводине”).
У том случају обвезници могу да
преузму копију решења уз важећу личну карту и потпис одговарајућег обрасца (добиће га у пошти)
у својим локалним поштама или у
пословној згради ЈВП „Воде
Војводине”.
великој мери зависи од квалитета земљишта, али и од начина обраде пољопривредних површина. Зато, пољопривредници, заврните рукаве и
спроведите све адекватне агротехничке мере, попут шлицовања, дубоког
орања или разбијања „плужног ђона”,
јер ће то знатно поспешити повлачење воде са ораница.
Паре које сте дали неће вам бити
од користи!
Зоран Станижан

ПОЈАЧАН РАД ИНСПЕКЦИЈЕ

Контрола
хране
Лето као годишње доба због високих
температура повлачи за собом оправдани ризик за безбедност хране животињског порекла. Зато је ветеринарска
инспекција на целој територији Републике Србије појачала надзор и контролу објеката који су одобрени за складиштење, производњу и промет хране,
а нарочита пажња се усмерава на објекте брзе хране, ресторане, трговинске
ланце и продајна места у којима постоје одељења за продају меса и млека,
јавне градске пијаце односно хале за
продају млечних производа и производа од меса, јаја и рибе.
Да подсетимо, свега неколико сати на високим температурама довољно је да се из једне бактерије у храни
развије њих два милиона. У веома
кварљиве врсте хране спадају млевено месо и производи од њега, затим
производи од јаја, нарочито мајонез,
и млечни производи. У периоду с високим температурама храна се мора
чувати на ниским температурама, у
такозваном хладном ланцу. Према
најавама, инспектори ће предузети
мере у свим ситуацијама када се констатују неправилности, без обзира на
то да ли се ради о пропустима у одржавању хигијене, неправилној манипулацији храном или неадекватном
чувању. Зависно од утврђених неправилности налаже се отклањање недостатака, забрањује обављање делатности и стављање у промет неисправне хране, као и повлачење и уништавање на лицу места затечене неисправне хране, а против починилаца прекршаја предузимају се управне радње.
З. С.

Центар за социјални рад „Солидарност” у последњих пет година у
нашем граду збринуо је осамдесет
троје деце у хранитељске породице, односно изместио из примарних породица које не могу да брину о њима. Ове године је дванаест
дечака и девојчица добило нови
дом, а 2018. године њих петнаест.
Највише деце измештено је 2014.
године – седамнаесторо.
Најчешћи разлози за смештање
деце у хранитељске породице су
болест родитеља (душевна болест,
болести зависности), спреченост у
вршењу родитељског права због
служења затворске казне, душевна
заосталост родитеља, дисфункционалне породице, занемаривање и
злостављање деце у биолошким породицама, напуштање деце од стране родитеља, смрт родитеља итд.
У Панчеву се већина деце налази у хранитељским породицама, а
седморо деце је усвојено. У судском поступку су делимично или
потпуно лишени родитељског права родитељи четрнаест дечака и
девојчица. Неки поступци лишавања родитељског права још увек
су у току.

КАМПАЊА О ИНКЛУЗИЈИ

Подршка развоју деце
из угрожених група
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја започело је
спровођење комуникационе кампање у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и
образовање”, који се финансира из
кредита Светске банке. Циљ комуникационе кампање је пружање подршке развоју деце у оквиру васпитно-образовног система и ван
њега, а нарочито подизање свести
међу родитељима и обезбеђивање
њиховог активног учешћа у развоју деце.
Акценат ће бити на породицама с децом најранијег узраста, од
рођења до поласка у основну школу. Нарочита пажња биће поклоње на то ме да ин фор ма ци је о
васпитно-образовном систему и
ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма и
услугама буду доступне породицама из најосетљивијих друштвених гру па, укљу чу ју ћи де цу и
породице које потичу из угрожених средина, децу са сметњама у
развоју и инвалидитетом, породице ромске националности, као
и породице ниског социоекономског статуса.
З. С.

„НИКОДЕНТ МЕДИК”

За холивудски осмех
Закорачите и
ви у ординацију модерне стоматологије
„Никодент медик” и поклоните себи здрав
и леп осмех. У
овом савременом центру за
хитну и рестауративну стоматологију, којим руководи др
Ђорђе Николић, имају идеално
решење за сваки ваш проблем.
Надокнадите зубе имплантатима водећих светских произвођача по најприступачнијим
ценама у региону. Исправите
своје зубе уз помоћ најмодернијих технологија, премијерно
представљених у свету, а сада и
код нас у „Никоденту”. Решите
се безубости за само неколико
дана, колико је сада потребно
за израду протеза или мостова.
Улепшајте своје лице филерима познате француске лабораторије.
Нека ваш савршен осмех заиста буде ваш најбољи адут.
„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а преглед можете заказати путем телефона 064/21-75-056.
Д. К.
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ЗДРАВЉЕ
ЖЕНСКЕ ТЕМЕ: НЕГА ЛЕПОТЕ НА ПЛУС ТРИДЕСЕТ

Х РАНА З А Д У Ш У

Штета
последице разорне и несагледиве по нас саме, нашу целовитост, самопоуздање... Храброст за суочавање са животним изазовима нестаје полако, нагриза је постепено одустајање од својих снова и препуштање вртлогу свакодневице да урезује једноличне дане
у наш животни низ. Најчешће
нисмо свесни да се препуштамо нагризању сопствених страхова, постепено одустајући од
покушаја да променимо и најмању ситницу у својим навиПише: Марија Достић,
кама, уверењима или ставопсихолог
вима који би нас покренули
Драги моји, добро нам је по- да заталасамо устајалост у козната разорна моћ природе, ју тонемо све више.
Најштетније за нас је илукоја се показује или спонтано или онда када природу „на- зија да имамо времена за одљутимо” својим неодговор- лагање нових и другачијих
ним понашањем. Штету коју почетака за нека боља, срећпроузрокују вулкани, оркани, нија и испуњенија времена.
ватрене стихије и олује често Само ћемо се пробудити једног дана свесни да је заиста
је немогуће проценити.
Позната нам је и она мања истина да немамо времена
ви ше ни за
штета која нашта или ћемо
стане када несе са кри ти у
што што нам је
неки свој унудраго изгубитра шњи свет
мо, поцепамо,
далеко од сверазбијемо... Та- Данас је најбоље
га што би нас
да смо у стању време за промене,
могло угрозида окривљујети. Да нас је
мо и осуђујемо почетке и одлуке,
најбоље време
себе или „по- јер је једино што
за про ме не,
чиниоца” уне- имамо – само
почетке и оддо глед, за не луке, јер је јемарујући на тај овај тренутак.
дино што имана чин сти цај
мо – само овај
околности, непажњу, трапавост или било тренутак. Нико нема тапију
шта друго као могући узрок на бесмртност. Требало би да
се са захвалношћу сваком нонастале штете.
Свакодневно на намешта- вом јутру запитамо шта је то
ју или зидовима у свом дому што можемо урадити за себе
или у дому пријатеља сведо- и друге како бисмо имали
чимо изгрицканим ципела- осећај задовољства и испуњема или подеротинама које на- ности уместо губитка и неочине нама драге „њушкице” стварености насталих штетом
својим зубићима или нокти- коју немилосрдно праве нећима. Свака љутња се тада изговорене речи, неоствареугаси скоро тренутно, јер је ни загрљаји или неприхватапреплави љубав што извире ње своје суштине.
Радити у своју корист или
из очију наших љубимаца.
Међутим, постоји и штета на своју штету, одлука је, као
о којој не размишљамо, а има и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Шта означава број на
креми за сунчање?

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Често се питамо шта у ствари значи број који стоји поред SPF ознаке на кремама
за сунчање.
SPF (Sun Protection Factor)
означава колико дуго можете
остати на сунцу без опасности
од опекотина у односу на околности без заштите. Од типа
коже зависи време које можете провести на сунцу а да не
изгорите. Најслабију самозаштиту имају људи врло светле
пути и црвенкасте коже. Без
заштите они могу за само пет
минута добити опекотине. Људи с природно тамним теном

Страну
припремила
Драгана

Кожан

могу издржати на сунцу и до
четрдесет минута. Већина људи с нашег поднебља има средњи тип коже, што подразумева око петнаест до двадесет
максимално дозвољених минута за боравак на сунцу. Зато
SPF филтер служи да бисмо
могли безбедно да продужимо боравак на сунцу.
Ако заштитни фактор помножимо с временом самозаштите, добићемо продужено време које можемо провести на сунцу а да не изгоримо. На пример, ако ћете без
заштите добити опекотине за
десет минута, SPF 30 ће вам
теоретски омогућити да 300
минута останете на сунцу без
опекотина. Али под условом
да не штедите, да обилато намажете лице, врат и цело тело без изузетка. За то ће вам
бити потребно око 35 милилитара креме за тело одрасле
особе, што значи да ће две
особе стандардну бочицу од
200 милилитара потрошити
за два-три дана.
Крему треба нанети бар петнаест минута пре излагања
сунцу како би се упила у горњи слој коже и увек је нанесите након пливања када се
кожа осуши. Сунчево зрачење долази на земљу у облику
UVA и UVB зрака. UVB зраци узрокују опекотине, а истраживања показују да опекотине могу довести до неких облика рака коже.
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ОВОГ ЛЕТА ЗА ВАШУ КОЖУ
И КОСУ НЕМА ЗИМЕ
С доласком врелих летњих дана свака девојка и жена која
води рачуна о свом физичком
изгледу сусреће се са истим недоумицама, међу којима су најчешће оне које се тичу употребе раз ли чи тих ко зме тич ких
препарата, али и заштите коже и косе од неповољних спољашњих утицаја.
Да ли користити шминку на
плус тридесет, шта је од препарата дозвољено, а шта би требало по сваку цену избећи да
не бисмо наштетили својој кожи – најчешћа су питања која
лети постављамо козметичарима и дерматолозима. Нови сет
тема за размишљање доноси
нам одлазак на море. Тада се
вреди подсетити савета о нези
коже и косе током излагања
сунцу и сланој морској води,
као и препорука за „санацију
штете” по повратку с летовања.
О овим врелим летњим темама разговарали смо с Бојком Ћорлуком, козметичарком,
која нам је из прве руке дала
савете уз које ни овог лета за
нашу кожу и косу неће бити
зиме.

И кожа заслужује одмор
Када је реч о коришћењу шминке током лета, наша саговорница је нагласила да су ту правила веома строга.

Ако уз препарате са
заштитним фактором
користите и шешир,
ваша коса је
апсолутно безбедна.
– Преко дана, док сте на плажи, никако не би требало да
стављате пудер било које врсте и састава: ни течни, ни ББ,
ни камени. То би сигурно зачепило знојне поре и омогућило стварање флека на лицу.
Такав проблем се код девојака
и жена виђа далеко чешће него што можете и претпоставити. А ево и зашто до њега долази. Пудер се не наноси равномерно и лако се скида, па
на местима где га је мање кожа више и неравномерно црни. Ако баш не можете без кори шће ња меј ка па, ноћ на
шминка на мору је океј, али
ако није у питању неки битан
повод, било би добро да и својој
кожи приуштите заслужени одмор од разних препарата – нагласила је Бојка Ћорлука.

Сунце и со су добре слуге, али лоши господари
Овакве формуле можете пронаћи тониране, тако да ће, када
их нанесете, лице изгледати као
да сте нанели течни пудер. Наравно, наношење UV креме треба обновити након изласка из
воде и брисања лица – подсетила је ова козметичарка.

Криво је море
Со и штетно сунчево зрачење
несумњиво имају деструктиван
утицај на нашу косу и кожу.
На срећу, постоје начини да ту
штету знатно умањимо. Кључ
је, наравно, у правилној, одговорној и редовној нези.
– За негу косе на сунцу постоје посебни препарати који
такође имају заштитни фактор
и јако их је добро и корисно
наносити. Могу се наћи у свакој парфимерији. Њиховом употребом сачуваћете влас косе од
пуцања, сушења и цветања. Ови
препарати се наносе на суву
косу пре излагања сунцу, али и
на влажну након сваког изласка из воде. Ако користите и
шешир, ваша коса је апсолутно безбедна. Такође је потребно косу опрати благим шампоном и балзамом сваки дан, јер
задржавање соли у коси доводи до исушивања власи и иритације темена – истакла је Бојка Ћорлука.
Када је реч о кожи, наша саговорница наглашава да и на
њу, поред сунца, лоше утиче
со из мора, па ваља повести
рачуна о томе.
– Иако је морска вода и те
како здрава и доноси пуно бенефита за здравље, она ипак
знатно исушује кожу. Зато је,
након купања и сунчања, обавезно туширање и наношење

СЕ ЗОН СКО ВО ЋЕ ЗА СА ВР ШЕ НУ КО ЖУ
По повратку с мора своју кожу обрадујте маскама од сезонског воћа. Бојка Ћорлука
вам открива како да
их направите.
– Ако желите
баршунасту кожу,
изгњечите једну
зрелу брескву и
додајте мало густог и
хладног јогурта, добро
умутите, па нанесите на
Она је посебно истакла да је
вашем лицу, али и кожи целог
тела током лета једина заиста
преко потребна ствар – заштитна крема са заштитним фактором 50.
– Најбоље је користити производе са UV заштитом који су
намењени баш за лице, јер су
они некомедогени, те вам неће
иритирати лице и стварати „морске” акне, које су и те како честа појава без обзира на године.

лице. Лезите, опустите се, па
након пола сата скините маску млаком водом и нанесите
хидратантну
крему. Ову и сличне маске од воћа
које је сада актуелно на нашим пијацама можете често
наносити. Најбоље је
да то чините једном до
два пута недељно.
хранљивог млека за кожу. Ако
нисте сигурни које млеко је најбоље за вас, препоручујем да
се одлучите за оно са што већим процентом урее, јер је она
одличан емолијенс, што значи
да савршено хидрира кожу –
објаснила је козметичарка.

Санација штете
Колико год се на мору штитили и пазили, мало ко од нас се
с летовања врати с кожом и

косом које нису претрпеле макар мала оштећења. Ево како
можете поправити све што је
уништено.
– Оно што сами можете учинити за косу након доласка с
мо ра су ра зна па ко ва ња од
природних састојака. Најбоље што можете добити у козметичком салону јесу паковања са аргановим уљем и такозвани ремеди систем, односно ботокс косе. Предност ових
третмана је у томе што нису
скупи, а након њих ћете одмах видети побољшање квалитета косе. Када је реч о лицу, најбоље је одмах отићи на
третман хидратације и чишћења лица, који ће вратити pH
коже и нахранити и хидрирати сваку ћелију. Ако би требало одабрати неки конкретан

Одаберите млеко за
тело са што већим
процентом урее,
јер она одлично
хидрира кожу.

МА СКА ЗА
ОПОРАВАК КОСЕ
Према речима Бојке Ћорлуке, за опоравак косе након летовања најбоље се
показала маска од једног
жуманцета, две кашике
маслиновог уља и кашике
меда.
Нанесите све то издашно на косу, поготово на
крајеве, ставите преко тога
пластичну кесу и топао пешкир и држите што дуже.
Најбоље би било да маску
оставите на коси неколико
сати. Потом исперите и
оперите косу на уобичајени
начин.
третман, препоручила бих онај
с кисеоником, јер је непревазиђен када је реч о оваквим
по тре ба ма ко же. На кон
сунчања ко жа се ису шу је и
убрзано стари, тако да су особа ма ста ри јим од три де сет
година неопходни и антиејџ
трет ма ни – ре кла је Бој ка
Ћорлука.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Решите се
надимања
Све већи број људи данас пати
од тегоба у виду надимања и повећане количине гасова у цревима – флатуленције. Овај поремећај није само социјално ометајући
и непријатан симптом, већ може
особи стварати грчеве и болове.
Надутост трбуха најчешће је
последица брзог начина живота и лоших навика при јелу. Главни механизми у настанку надутости су: аерофагија односно гутање ваздуха, поремећај пасажа у цревима, повећано умножавање бактерија,
смањена ресорпција гаса из црева, као функционална и органска
обољења дигестивног система.
Ево неколико чајева који вам могу помоћи у случају надимања.
Пре употребе било којег од њих консултујте се са својим лекаром.
Једну кашику уситњеног ловоровог листа ставите у пола литра воде и кувајте пет минута. Поклопите и оставите да одстоји пет-шест
минута. Пијте три пута дневно пола сата пре јела.
Помешајте по 20 г аниса, коморача, кима, мајчине душице и камилице. Три кашике мешавине прелијте с пола литра вреле воде, па поклопите и оставите да одстоји три сата. Пијте три пута дневно пре јела.
Помешајте по један грам коморача, аниса и цвета зове и два грама лишћа сене, па све то прелијте са два децилитра вреле воде. Поклопите и после два сата процедите и попијте одједном.
Помешајте по 25 г цвета и листа хајдучке траве, кичице, горке детелине, линцуре, нане и коморача. Од тога узмите једну кашику, прелијте децилитром вреле воде, поклопите, охладите, а затим пијте
пола сата пре јела.
Направите мешавину од по 20 г копра, аниса, коморача, анђелике и кима. Једну кашику те мешавине прелијте са два децилитра
вреле воде, поклопите и оставите пола сата на шпорету, али да не
кува. Затим процедите и пијте након јела.
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ИЗБЕГНИТЕ СВЕ ЗАМКЕ АКТУЕЛНОГ ГОДИШЊЕГ ДОБА

ДА ВАС ЛЕТО НЕ ОПЕЧЕ, НЕ ПОСЕЧЕ И НЕ ОТРУЈЕ
Свако доба године са собом у
пакету доноси и различите болести и тегобе, које лако можемо избећи ако водимо рачуна о себи и поштујемо препоруке лекара. Но пуне чекаонице здравствених амбуланти и
повећан број позива Служби
хитне помоћи неретко показују да нам савети „на једно ухо
уђу, а на друго изађу”, а да се
једина превентива коју примењујемо своди на мантру „неће
баш мене”.
Кад ове чаробне речи током
лета докажу своју неучинковитост, помоћ лекара у највећем броју случајева тражимо
због тровања храном и сунчанице. Када је реч о деци, овај
сет тегоба бива допуњен и падо ви ма до ко јих нај че шће
долази при игри, као и непријат ним по сле ди ца ма ује да
инсеката.
Чињеница да је прошле недеље једна седмочлана породица
у Сарајеву завршила у болници због сумње да се отровала
пуњеним паприкама и лубеницом додатни је повод да се подсетимо правила лепог опхођења према самима себи на плус
тридесет. Верујемо да ће вас
прича о последицама које могу уследити ако се о препоруке
лекара огрешите мотивисати
да ипак двапут размислите пре
него што направите неки погрешан корак.

ШТА КАД СЕ ДЕ ТЕ ПО ВРЕ ДИ
Према речима др Мирослава Тепшића, у Службу хитне помоћи родитељи током лета неретко доводе децу која доживе повреде при игри и падовима. Ево његових савета како
да реагујете у таквим ситуацијама.
Огреботине и посекотине
Када до њих дође, основно правило је да се повређени део
тела добро опере водом. После тога можемо рану да третирамо неким локалним антисептиком, па антибиотским гелом. Он може да се стави и на газу, којом се рана прекрије.
Посекотине које крваре треба да притиснемо стерилном газом неколико минута. Уколико се крварење на тај начин не
заустави, треба потражити помоћ лекара.
Повреде главе
Повреду главе са отоком ваља третирати хладном облогом.
Битно је да се стање детета прати следећа три дана. Уколико се у том периоду јави главобоља, повраћање или промена понашања и свести, обавезно треба потражити
стручну медицинску помоћ.
Угануће зглоба
Ову повреду треба третирати хладном облогом и
подизањем екстремитета.

Укусни залогаји понекад се могу претворити у ноћну мору
стафилокок и листерија. Лето
је годишње доба које посебно
погодује тровању храном због
тога што се вируси и бактерије брзо размножавају на високим температурама, али и због
недостатка воде за адекватно
прање хране и посуђа, као и
неодговарајућих услова за чување хране у природи. Извори
за ра зе су нео пра но во ће и

Др Мирослав Тепшић:
„Да би се избегло
тровање, храна се
мора термички
обрадити на
температури већој од
70 степени, а период
до њене конзумације
треба да буде што
краћи”.

Стафилокока не мења
мирис и укус хране, а
крије се у буреку и
сладоледу.

Сваком може да се деси да заспи на плажи,
али последице таквог опуштања могу бити
ужасне по вашу кожу. Ако вам се икада десило да изгорите на сунцу, знате о чему причамо.
Уколико вам се ипак омакне који минут сунчања више, ево како
да најбоље и најбрже
ублажите опекотине и
расхладите кожу. Овај
рецепт ће вам донети тренутно олакшање, а ваша
кожа ће се брзо смирити,
па ће и затезање проћи у
рекордном року. За ово
поврће, млечни производи који се праве од свежег млека,
као што су јогурт и мекани сиреви, затим јаја, млевено месо, деликатес и сушени производи од меса, поготово ако се
држе у близини сировог меса.
Контаминација може настати
при транспорту хране, на
местима њеног складиштења и чувања, као
и приликом самог
процеса припреме оброка – објашњава др Мирослав Тепшић
из панчевачке
Службе хитне
помоћи.
Он додаје и то
да је избор стафи ло кок не за ра зе
најчешће човек који,
иако здрав, носи стафилококне бактерије у носу и на
кожи.
– Уколико се не води довољно ра чу на о хи ги је ни ру ку,

инстант решење потребни су вам: шољица
млека, коцкице леда и чиста памучна тканина.
Поступак: У посуду ставите млеко и лед, па онда потопите крпу у смешу. Исцедите крпу и
ставите је на опекотину. Стављајте ове облоге све док не
осетите олакшање. Након тога
кожу можете да намажете хидратантним лосионом или кремом. Беланчевине из млека помоћи ће
кожи да се регенерише, док ће
вам лед пружити олакшање хлађењем коже.

стафилококним токсином не
мења мирис и укус. Ту су честа
тровања буреком и сладоледом
– истиче Тепшић.
Најчешћи извор заразе салмонелом, наводи овај
лекар, јесу домаће
животиње, док се
на свежем воћу и
поврћу често могу
затећи листерија
и норовируси.

Мере
превенције
Да бисмо се заштитили од заразе, Тепшић саве ту је да хра ну
термички обрадимо на температури
ве ћој од
70 степени и да
се по тру димо да период до њене конзумације буде што краћи.

ПР ВА ПО МОЋ КОД ТО ПЛОТ НОГ УДА РА
Летње врелине могу довести и до последица
које неретко могу бити опасне по живот. Оног
момента када су топлота ваздуха и влажност
толико велики да механизми одавања топлоте и знојење почну да губе своју ефикасност,
неретко се јављају симптоми топлотне болести, који се крећу од безазленог отицања руку и ногу, црвенила коже, запаљења знојних
жлезда, све до топлотних грчева, исцрпљености и топлотног удара
– Позив на узбуну су симптоми и знаци
топлотне исцрпљености у виду вртоглавице,
несвестице, слабости, мучнине, повраћања,
главобоље, мишићних грчева, убрзаног

дисања и рада срца. Поремећај свести и
престанак знојења су главни знаци топлотног удара и пацијент је у тим моментима животно угрожен. Пружање прве помоћи се
базира на удаљавању пацијента од услова
екстремне топлоте, надокнади течности,
квашењу коже млаком водом и по могућности обезбеђењу адекватног струјања ваздуха које ће убрзати одвођење топлоте с тела.
Сваки топлотни удар захтева болничко лечење због поремећаја функције више органских система и у том случају се примењује
интензивна терапија – каже др Мирослав
Тепшић.

Убод инсекта
Испољава се сврабом, црвенилом и
отоком, а у ретким ситуацијама и
алергијском реакцијом. На место
убода се ставља хладна облога и по
потреби локално антихистаминик.
Код изражене алергијске реакције са осипом примењује се сируп
за алергију.

ПУТ НА АПО ТЕ КА

ПРИ РОД НИ ЛЕК ЗА ОПЕ КО ТИ НЕ ОД СУН ЦА

Зла војска вреба из хране
Од свих замки које вам може
поставити лето, највише мука
би вам могло донети тровање
храном. У храни се неретко
крију различита оку невидљива створења која би радо населила ваш пробавни тракт и
направила вам пакао од живота. Ова зла армија обожава
летње врућине, када је најбројнија и најспремнија за напад на вас.
– Најчешћи узрочници тровања храном су норовируси,
ешерихија коли, салмонела,
клостридија, кампилобактер,

најчешће се контаминира управо храна која се припрема рукама. На собној температури
ове бактерије се брзо размножавају и производе токсин одговоран за симптоме акутног
тровања храном. Док термичка обрада уништава бактерију,
токсин опстаје и на високим
температурама. Још већи проблем је што храна заражена

– Уколико храну не послужите одмах, држите је у фрижидеру на температури испод
осам степени. Сирово воће и
поврће треба добро опрати. Важно правило је да храну која
треба да се припрема печењем
или кувањем, као што су месо,
јаја, млеко и млечни производи, не треба мешати с храном
која се конзумира у сировом
облику. То се односи и на употребу дасака за сечење и осталог прибора преко којег се могу пренети узрочници заразе –
напомиње Тепшић.

Ако ових дана крећете на годишњи одмор, не заборавите да
у кофер спакујете и неопходне лекове и медицински прибор
за прву помоћ. Доктор Тепшић подсећа шта вам је најпотребније.
1. Преписана терапија: Ако пијете одређене лекове због
акутне или хроничне болести, понесите их у оригиналном паковању и нека уз вас буде и лекарски извештај, да не бисте
имали проблема на царини.
2. Пробиотици и таблете за мучнину: Њихова употреба је
превентивна и узимају се пре пута.
3. Најважнији лекови: Таблете као што су „парацетамол”,
„ибупрофен” или „напроксен” решавају проблеме праћене
повишеном температуром и боловима. Таблете „лоперамид”
неопходне су за тегобе с дијарејом, иако би код вирусних
пролива требало дозволити организму да се „очисти”, а онда применити раствор са електролитима, који свакако треба понети у практичним кесицама. Не би требало заборавити
антихистаминик у таблетама против алергије и антибиотик
широког спектра, а ову врсту медикамената не би смеле да
забораве првенствено особе које имају проблема са желуцем и дисајним путевима.
4. За повреде коже: Фластери различитих величина, антибиотске влажне марамице за брзу дезинфекцију огреботина и мањих рана, Steri-Strips трачице.
5. За убоде инсеката: антихистаминска и антибиотска маст,
и то најбоље она с троструким дејством: против бактерија,
гљивица и запаљења.
6. Додатни прибор и средства: маказе, пинцета, топломер,
стерилне газе и медицинске игле у оригиналном паковању,
вата, медицински алкохол, завоји и бандаже, препарати за
заштиту од UV зрачења и они који одбијају инсекте.

Симптоми тровања
На срећу, већина пацијената
која се отрује храном има блажу клиничку слику која се обично спонтано повлачи. Само у
ретким ситуацијама је потребно болничко лечење са интензивном надокнадом течности
и електролита.

Најчешћи извори
заразе су неопрано
воће и поврће,
млечни производи,
посебно јогурт и
мекани сиреви, јаја,
млевено месо,
деликатес и сушени
производи од меса.
– Симптоми тровања су мучни на, по вра ћа ње, бо ло ви у
стомаку с грчевима, учестале

проливасте столице, главобоља, повишена телесна температура, малаксалост. Они могу да се јаве већ тридесет минута након узимања контаминиране хране, али и после три
да на. Те жа кли нич ка сли ка
манифестује се дехидратацијом са сувим устима, сувим
језиком који је обложен белим наслагама, тамнијом мокраћом и убрзаним радом срца. Терапија је симптоматска,
надокнадом течности и електро ли та. Про би о ти ци ма се

регу ли ше црев на фло ра, те
они скраћују трајање болести
и излучивање узрочника путем столице. Лаганија исхрана се саветује неколико дана,
односно до престанка симптома болести и неколико дана након тога. Антибиотици
се користе у ретким случајевима код пада имунитета. Њихова употреба може продужити клиничку слику и излучивање бактерија – наводи др Мирослав Тепшић.
Драгана Кожан
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Докле несташица лекова?
Редакцији „Панчевца” ових дана се
јавило неколико читалаца с питањем
зашто у више апотека у граду нема
лекова „валсакор”, „бенепрост” и „санвал”. Њих је интересовало има ли
шансе да се снабдевање тим медикаментима нормализује и шта радити
када вам лекар препише неки лек којег нема на тржишту.
Након тога смо проверили у неколико апотека у граду и испоставило
се да су наши читаоци који су нам
скренули пажњу на овај проблем били у праву, јер наведених лекова заиста нема.
У апотеци „Код Сунчаног сата” питали смо шта радити ако вам лекар
препише неки лек који је немогуће
наћи.
– У таквим случајевима постоје две
могућности: прва је да ми, фармацеути, предложимо купцу неки други,
сличан лек по карактеристикама као
замену, његову паралелу. Ако видимо
да то није изводљиво, саветујемо купцу да се поново врати код свог изабраног лекара и да га замоли да му он

Петак, 26. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОНУДА НА ПИЈАЦАМА УГЛАВНОМ ДОБРА

ПОВРЋЕ СКУПЉЕ, ЦЕНЕ ВОЋА У ПАДУ

препише неки други лек, који је најближи оном првом, па да онда поново
дође код нас, с новим рецептом. Што
се тиче тога зашто долази до несташица неких лекова на тржишту, требало би питати фабрике, јер је у апотекама немогуће држати њихове залихе. На пример, дешава се да фабрика привремено престане да производи неки лек у ишчекивању да јој држава одобри за њега вишу цену. Или
постоји могућност да неки нови лек
као замена неком од претходних тек
треба да буде пуштен на тржиште, али
прво то мора да одобри Агенција за
лекове и медицинска средства. На то
се чека и по месец дана – рекли су
нам у апотеци „Код Сунчаног сата”.
На основу карактеристика два од
три лека који су, судећи према позивима наших читалаца, најдефицитарнији, може се извући закључак с каквим здравственим проблемима се
најчешће суочавају наши суграђани:
лек „валсакор” је намењен за снижавање крвног притиска, а „санвал” отклања несаницу.
М. Г.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Возачи из других градова
не сналазе се лако у Панчеву

Возачи из других градова који пођу
аутомобилом за Панчево да би завршили какав посао у некој од панчевачких институција не стижу нимало
једноставно до места на које су се запутили.
Када из Београда дођу старим путем и уђу у наш град, у Улици Моше
Пијаде све до раскрснице са Улицом
Светог Саве нема никаквог саобраћајног знака нити путоказа који би
им олакшао оријентацију.
Један наш суграђанин који живи
близу нове зграде Полицијске управе
Панчево и свакодневно иде пешице
до центра града Улицом Моше Пијаде каже да често виђа аутомобиле с
регистрацијама Београда и других
градова како се заустављају, а онда га
њихови возачи моле да им помогне и
објасни како да дођу до одређених
места у нашем граду.

„Најчешће питају за зграде Суда,
Градске управе и тржног центра ’Биг’,
некадашњег ’Авива’. Не могу да схватим да је надлежнима у Панчеву толики проблем да у првом делу Улице
Моше Пијаде поставе неколико саобраћајних знакова или бар један путоказ и да на тај начин путницима из
других градова олакшају сналажење
и оријентацију”, изјавио је наш суграђанин.
Поводом овог проблема разговарали смо с неколико таксиста. Они су
нам рекли да је иста ситуација и када
је реч о саобраћајним знацима и путоказима на уласку у Панчево новим
путем из правца Београда.
Они су предложили да се на улазима у наш град поставе билборди с
плановима Панчева и уцртаним улицама, као што је то урађено, на пример, у Качареву.
М. Г.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

„Лидл” гради приступну
саобраћајницу на Котежу 1
Од 22. до 30. јула компанија „Лидл”
изводиће радове на изградњи приступне саобраћајнице на Војвођанском булевару, поред новог супермаркета те компаније, који се зида на
Котежу 1 – најављено је у саопштењу
које је Градска управа доставила локалним медијима.
Поводом тога апелује се на станаре
стамбених зграда у Улици Моше Пијаде 104-б и 104-в да уклоне своја возила паркирана испред зграде, како
би се омогућио приступ возилима која су ангажована на извођењу радова
за „Лидл”. У саопштењу Градске управе наводи се и да је ово прва фаза изградње бочне приступне саобраћајнице.
„Електропривреда Србије” и панчевачка „Електродистрибуција” саопштиле су да ће у петак, 26. јула, од 9

до 10 сати, бити искључена струја у
Улици Јосифа Маринковића у делу
од Улице Милке Марковић до Улице
Аксентија Максимовића.
Истог дана, али од 12.30 до 13.30,
неће бити струје на непарној страни
Улице Жарка Зрењанина, у делу од
Улице Тозе Марковића до фабрике
„Утва”.
Прва наредна искључења која су у
плану ЕПС-а заказана су за понедељак, 29. јул. Тог дана неће бити струје од 9.30 до 11.30, и то у Улици Јанка Чмелика (од Симе Марковића до
Братства–јединства), Братства-јединства од броја 50 до броја 86 и од броја 53 до броја 109, Петефија Шандора
од броја 28 и број 31 до Добровољачке улице, као и зграда Основне школе „Братство–јединство”.
М. Г.

Високе цене пољопривредних производа обично се правдају лошим временским условима. Ни ове године
време нас није послужило, али за
дневну куповину на пијаци потребно
је новца колико и лани у ово време.
Грађани се углавном жале на цене
лука и паприке, и на квалитет краставаца, мада и цене и квалитет зависе од продајних места и произвођача.
Цена лубенице остала је иста – у просеку око тридесет динара. На појединим местима може се наћи и за 25, а
на акцији у самопослугама буде и двадесет динара.
Почетком јуна парадајз из пластеника коштао је од 100 до 150 динара
на Зеленој пијаци, али му је цена
сада, кад је сазрео и у баштама, од
осамдесет до сто динара. Очекује се
да ће, кад дође време спремања зимице, бити мање од педесет.

ОВИХ ДАНА
Лук 60–70
Кромпир 20–60
Краставац 100
Купус 40
Лубеница 25–40
Парадајз 40–80
Бабура 50–70
Паприка 80–100
Нектарине 40–60
Шљиве 40–60
Крушке 100–150
Према подацима из СТИПС-а (Систем тржишних информација пољопривреде Србије), воће је појефтинило за око 12 процената. На Зеленој
пијаци, кад се купују на велико, купине коштају 150 или 160 динара, а
кајсије су само педесет динара. Иначе, килограм кајсија на мало стаје

осамдесет динара. Поређења ради,
прошле године у ово време све сорте
кајсија биле су око 150 динара.
Током друге недеље јула на Зеленој пијаци евидентиран је пад цена ли му на и бо ров ни це. Бре сква
нектарина је око педесет динара. Од
раног воћа, ове недеље стигла је јабука петровача. Иако се сада слабо
продају због сезонског воћа, банане
стају као и почетком јуна – 100 динара. У самопослугама су скупље за
око 10 динара.
Да ли ће и следеће године цене воћа бити ниске, зависи од броја домаћих произвођача. Све их је мање, а
услови за узгајање су лоши. На снази
је и уредба о привременој забрани
увоза коштуњавог воћа из Србије у
Русију. Овај тренд нижих цена воћа
одговара купцима, али воћари су на
губитку.
Ј. Катана

НАША АНКЕТА
КУПУЈЕТЕ ЛИ РАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ?

Важне цене, али и квалитет

Д. ШУШМАН

А. РАДМАНОВАЦ

Цене воћа и поврћа варирају од сезоне до сезоне. Колико ће који производ коштати, зависи од више фактора. Ту се убрајају и стање на тржишту, и број сунчаних дана, и количина падавина, a пре свега квалитет. На
цени је рано воће, чим стигне. Међутим, како лето пролази, цене падају.
На Зеленој пијаци прошле недеље
појавила се рана сорта јабуке. У односу на прошлу годину, цене већине
производа нису се знатно промениле.
ДРАГИЦА ШУШМАН, пензионерка:
– Купујем. Цене нису више у односу на претходну годину. Све је слично. Лубеница је тридесет динара. Чини ми се да је штошта чак и јефтиније него раније. Највише пазарим у
маркетима, а тамо је лубеница најјефтинија. На пијаци мало ређе купујем. Цена брескви је остала иста.
АЛЕКСАНДАР РАДМАНОВАЦ,
радио и ТВ техничар:
– Ако ми се воће свиђа, судећи по
квалитету, купујем, без обзира на то
да ли је скупо или повољно. Наравно, не пазарим ако су цене баш високе, све без претеривања. Цене су за
нијансу више него прошле године. У
Белој Цркви, рецимо, лубеница је

Ј. ПЕТРОВИЋ

Н. ДРАЧА

40 динара, а и парадајз је скуп. То су
„турбо” цене, а већ је крај јула.
ЈУЛКА ПЕТРОВИЋ, пензионерка:
– Ако нађем нешто фино, узмем.
Уколико је цена висока, онда купим
мању количину. На тај начин калкулишем. Имам пуно бољки, не смем да једем незрело воће због шећера. Због тога не гледам цене, већ бирам по квалитету производа. Цене намирница су сигурно више, воћа посебно. Али ако желите оне дивне трешње, за 350 динара,
онда узмете мало. Трешње су, иначе,
дупло скупље него прошле године. Ја
купујем у самопослугама и у пиљари.
НЕНАД ДРАЧА, војно лице:
– Купујем у самопослугама. На почетку је било много скупље у односу
на претходну годину, а сад су, чини
ми се, цене прихватљивије. Опале су
цене, како лето одмиче. На пијацу
идем релативно ретко, више пазарим
по маркетима. Не купујем рано воће
и поврће, чекам да појефтини. Нисам присталица раног воћа, и због
здравља, али више због цена.
ВЕРИЦА ЂУРИШИЋ, пензионерка:
– Не купујем рано воће и поврће.
Оно је пуно прскано и углавном га

В. ЂУРИШИЋ

Д. ТУРИЋАНИН

избегавам. Пазарим код познаника,
којима верујем. Парадајз, краставац
и слично узимам онда када стигну.
Не због цена, већ из предострожности. У односу на прошлу годину намирнице су скупље, и то углавном
све. Не може да се одреди колико је
то тачно, али увек се провуче који
динар или два више. Мале су и плате
и пензије, али човек мора да економише како може.
ДРАГАН ТУРИЋАНИН, пензионер:
– Нешто имам у свом воћњаку, а
нешто и купујем. Није ми важна цена, битно је само да је зрело. То је јако тешко наћи на пијаци, сваки производ се бере док је зелен, па остаје
да сазрева по неким гајбама, хладњачама и нема свој укус и мирис на који смо навикли ми старији. Некада је
то било лепо, мирисно и пријатно за
јело. Што се тиче цена, има неких
скупљих ствари, а неке су задржане
као и до сада. Лубеница је као и прошле године у ово време. Цена кајсије
је доста пала, на 50 динара. Шљива је
мало скупа. Када се појавила, она прва, била је, богами, 100 динара, али
тада је тек стигла. Отприлике је, ипак,
све ту негде као и прошле године.
Анкетирала Јелена Катана

9

НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 26. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

МЛАДИ ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ГЛУМОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПОКЛОНИ СЕ И ПОЧНИ

Фото: С. Апостоловић

Алекса Илић
– Када сам био сасвим мали, волео
сам да имитирам људе око себе, свог
деду, тату... Ипак, нико није очекивао
да ћу се бавити глумом – каже Алекса.
Он је с тринаест година уписао малу школу глуме код Ивана Ракиџића,
а након пет година прешао је у Драмски студио Културног центра.
– Прва улога ми је била реклама за
„Фуџи филм”, у којој сам глумио са
сестром. Требало је да држим уши
изнад главе док се сликамо. Било је
ужасно топло под рефлекторима, али
трему нисам имао – прича Алекса.
Сматра да је у овом послу све ствар
приступа.
– Волим свој посао и мени он није
никад напоран, чак ни када објективно јесте. Припрема за улогу је сваки
пут другачија. Лик увек мора да се
добро прочита и анализира, да се сагледа са свих страна. Не треба га правдати и треба га правдати. Не треба га
„глумити”, а опет треба га глумити –
прича нам Алекса.
Каже да је најлепше у овом послу то
што се увек из ничега ствара нешто.

Младен Вуковић (27), након Ваздухопловне академије и две године студирања на Машинском факултету у Београду, уписао је глуму на Академији
уметности у Новом Саду, у класи Љубослава Мајере. Тренутно је на мастерстудијама, у класи Бориса Лијешевића.
– У основној школи је једног дана
прошла књига обавештења с позивом
да се јаве ђаци који су заинтересовани да учествују у стварању представе.
У питању је био „Цар Бумбар и царев
водоноша”, у продукцији трупе „Мачак Зорба”. То им је био други пројекат, а представу је режирао Зоран Чалија звани Чарли. Све је ту почело.
Радили смо озбиљно, одиграли представу десет пута, неки су чак добили
награде на Фестивалу дечјег позоришта у Београду – прича нам Младен.
Прва школа глуме коју је похађао
била је код Ивана Ракиџића, али је
тек као студент машинства отишао у
Драмски студио.
– Ту је све почело да добија свој облик, а оно што је дремало – пробудило се. Захваљујући раду с Јасмином
уписао сам глуму у Новом Саду, у
класи Љубослава Мајере. Сад већ нема назад – каже са осмехом Младен.
Посао му није напоран, јер га воли.
Каже да након техничких
припрема следе потрага за
ликом и маштарија.
– Мислим да је најлепше
то што се, у ствари, глумац
игра, као дете. Можеш да се
нађеш у ситуацији у којој раније ниси никада био – прича Младен.
У Панчеву је играо две дечје представе и гостује с представом „Код шејтана или једна добра жена”.
Тренутно је у Италији, на
пројекту који се зове „Europe4Norcia”.

Фото: Н. Јеленковић

Јелена Ђулвезан

Тајчи и „Евровизија”
као окидач
Први избор Јелене Ђулвезан Милковић (34) био је просторно планирање
на Географском факултету у Београду. Након четири године ипак уписује глуму на Академији уметности у
Новом Саду, у класи Никите Миливојевића, где је и мастерирала, а 2016.
године уписала је докторске студије.
Тренутно ради на Академији уметности као виши стручни сарадник на
предмету Глума.
– Мислим да сам као треће дете
имала сву пажњу света и била мало
распуштенија од својих сестара. Прва ствар које се сећам у вези с глумом
јесте имитирање Тајчи и „Евровизије”! Обожавала сам је и стално сам се

Тело као сликарско
платно

Милош Лазаров (33) након
неколико година студирања
књижевности у двадесет седмој години одлучио је да упише глуму на Академији уметности у Београду, у класи
Небојше Дугалића, а завршио је у тридесет првој, код Милана Нешковића
и Андреја Шепетковског. Тренутно је
као професор предмета Глума и вокал запослен у Балетској школи „Лујо
Давичо” у Београду.
Таленат за глуму уочила је његова
другарица Маја Лацко, која је као аматер режирала прву представу коју је
играо у Гимназији „Урош Предић”:
„Рибар и његова душа” Оскара Вајлда.
– Тумачио сам лик рибара, а моја
другарица и садашња колегиница Јелена Ђулвезан била је сирена. После
тога сам кренуо у Драмски студио,
који је радио у оквиру Културног
центра – рекао је Милош.
Он признаје да понекад има трему
пре представе, посебно када
су у питању премијере, али
сматра да је то сасвим нормална ствар.
– Важно је да она буде
конструктивна и да је натемпираш да ти помогне, а не
да ти одмогне – каже Милош.
Сматра да овај посао уме
да буде тежак, али је уједно
и прелеп. Важно је, како истиче, да се ради на прави
начин.
– Рад на једној улози је
дуготрајан, захтеван и мукотрпан. Ми смо као сликари,
само што је наше тело платно. С друге стране, посао је
Милош Лазаров леп јер захтева свестраност.
Ако неко жели да буде глу– У једној сцени може се размени- мац, мора да зна много ствари и да
ти толико емоција да ти и твој парт- буде образован. Посао те тера да мнонер постанете најбољи пријатељи, љу- го читаш и посматраш људе. Мораш
бавници или род – објашњава он.
да познајеш књижевност, психологиУ Панчеву је имао прилику да глу- ју, историју, филм, позориште... – обми само неколико пута.
јашњава Милош.

Фото: А. Ширкић

Алекса Илић (27) рођен је у Панчеву,
али је одрастао у Америци. Завршио
је глуму на Академији уметности у
Новом Саду, у класи Никите Миливојевића. Након завршеног факултета почео је да ради као сценариста,
редитељ и глумац за „Јутјуб” канал
„Home of Disney Princess”, а затим и
као глумац у путујућем позоришту
„Eventbox” из Уједињених Арапских
Емирата. Добијао је глумачке награде за своје представе „У туђим ципела ма”, „Ба ро ни ди Ма ка ро ни” и
„Затвореник и Шестопрсти”. Живи у
Београду.

Нема назад

Он је у Панчеву до сада
играо у представи за децу
„Шкрти берберин”, која је рађена у копродукцији Културног центра и Которског фестивала за децу. Тренутно
игра у Београдском драмском позоришту у представама „Кад су цветале тикве”,
„Тероризам”, „Зојкин стан”,
„Лет изнад кукавичјег гнезда”, али и у неколико представа за децу у београдском
„Пан театру”: „Аладин и чаробна лампа”, „Ружно паче”,
„Царево ново одело”; поносан је на представу „Кисеоник”, коју игра са својом девојком, глумицом Софијом
Мијатовић.

Младен Вуковић
играла да сам ја Тајчи. Наравно да је
то било урнебесно смешно мојим родитељима, али су уживали заједно са
мном и дозвољавали ми да малтретирам госте својим изведбама. Тако је
можда почело... – прича нам Јелена.
Прву озбиљнију аматерску улогу
имала је у Гимназији, када је у представи „Рибар и његова душа” играла
сирену.
Она је у студио Јасмине Вечански
отишла с двадесет година.
– Сећам се да сам погледала њену
представу „Мурлин Мурло”, коју је
радила с полазницима своје школе.
Били су неодољиви и ја сам плакала
цело вече после те представе, што
због фантастичне игре њих тако младих, што због тога што сам желела да
и сама осетим ту нирвану на сцени –
прича Јелена.
Каже да је посао напоран, али и
најлепши на свету.
– Прво ишчекујеш ангажман, па
улогу, па сараднике, па процес, па
ново искушење, па се радујеш ономе
што ћеш ново сазнати о себи и о другима, па ишчекујеш публику, па ново
играње, па шта ће ти то ново донети...
и тако унедоглед – каже Јелена.
У Панчеву игра ретко. Играла је у
дечјој представи „Мачак у чизмама”.
Каже да је невероватно да наш град
има толико младих уметника, а да и
даље не постоји позориште. Тренутно
игра у Народном позоришту у Београду представе „Хенри VI” и „Пут у Дамаск”, у Народном позоришту у Зрењанину – „Она”, у Новом Саду у Позоришту младих – „Тероризам” и дечју
представу „Чудесни свет кловнова”...

Инстинкт за глуму
Алиса Лацко (31) почела је да се бави
глумом у шеснаестој години као члан
Драмског студија при панчевачком
Културном центру. После гимназије
уписала је глуму на Академији умет-

ности у Новом Саду и дипломирала
2012. године. Предавала је глуму и
вокал у Средњој балетској школи „Димитрије Парлић”.
– Таленат за глуму се код мене
појавио инстинктивно, када сам имала четири године. Тада си врло способан да упијаш, копираш, повезујеш све што се налази око тебе. Видела сам Мадонин спот и почела сам
да је имитирам. Моја мама Каролина је, као и обично, била у кухињи,
где нам је био и телевизор, и почела
је да се смеје... Касније сам имитирала како ходају или пливају сви у
породици и то је био мој шоу; добро
је пролазио код публике, јер сви у
мојој породици то стварно раде специфично... и смешно – прича нам
Алиса.
Њена прва улога била је на светосавској приредби, а добила ју је јер је
била најгласнија у разреду. Школу Јасмине Вечански сматра најбитнијом
за свој глумачки развој.
– Она нам је пуштала филмове,
учила нас да их гледамо, водила на
представе, концерте и читали смо велике писце. Самоспознали се у Достојевском, Чехову... Каква привилегија за петнаестогодишњака! Увек ми
се допадало како нам је скретала
пажњу на детаље, на тренутке. Те
две-три, или четрдесет секунди нечега изузетно узбудљивог градило је наш
укус, брусило таленат, пекло занат.
Била је врло строга и оштра и тражила од нас да радимо. Много! Учинила
је да будемо паметни, нежни и мудри
према својим улогама – каже Алиса.
После пробе има осећај да је урадила нешто добро, а после представе
да се десило нешто битно.

Њена јунакиња Ленка Михајловић већ
годинама
тражи уточиште у
уметности.
Из београдског круга
песника и
сликара
одлази у
Париз, а
затим је
немирни дух води у Беч на изложбу њеног пријатеља Павла Јовановића. Прослављени српски сликар постаје Ленкин водич кроз главни град Аустроугарске монархије,
кроз његове палате и предграђа у
којима идеје и страсти клијају и
труле, а сецесија доживљава процват и пад.
Два читаоца који до 31. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Које боје је за вас бескрај?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у
Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Седам смрти
Ивлин Хардкасл
Тре ба ло
је да то
буде прослава,
али заврши ло се
тра ге ди јом. Док
званице
посматрају ватромет,
Ивлин
Хардк а с л ,
млада и лепа кћи домаћина, биће
убијена. Наредних осам дана она
ће умирати сваког дана у исто време, све док Ејден Бишоп, један од
гостију, не реши убиство. Али да
би открио убицу, Ејден ће морати
да проживљава кобни дан изнова
и изнова, сваки пут у телу другог
госта.
Два читаоца који до 31. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико често се дешава да
нисте у праву?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.

Фото: С. Дороски

Од имитације до сцене

– Наш град има пуно талентованих
глумаца и баш ретко имамо прилику
да се појавимо на даскама овде. Претежно зато што тих дасака нема, већ глумимо у Културном центру и сцена тамо
је дивна, али то није позоришна сцена
и то није позориште – каже Алекса.

Фото: С. Ђурић

Панчево је одувек било познато по
талентима из различитих области.
Овим улицама ходали су велики сликари, писци, музичари, а одавде су
потекли и многи сјајни редитељи и
глумци: Мирослав Жужић, Небојша
Глоговац, Милена Предић… Тренутно на „даскама које живот значе” глуми више наших суграђана. Има оних
који су се већ афирмисали, али и доста припадника млађе генерације чије време тек долази...

„Боја бескраја”
Ларе Ђорђевић

Алиса Лацко
– Увек сам волела да играм бабе...
У том телу се налази проживљено време, свака репетиција покрета је врло
узбудљив ожиљак. Зато када не могу
да нађем карактер у телу, често не
знам шта ми је говорна радња – каже
Алиса.
У свом граду не глуми скоро уопште.
– Сматрам дрским и игнорантским
то што Панчево има комплетан позоришни ансамбл, као и комплетну
филмску екипу, а никакво улагање и
препознавање потенцијала не добијамо од града. Имамо зграду, имамо
сцену, опрему, толико незапослених
мојих колега суграђана... Сигурна сам
да имамо и публику, само она треба
да се негује – истиче Алиса.
Мирјана Марић

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

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта сматрате највећим даром. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Највећи дар и богатство у животу ми је седморо унучади и њихо ва гра ја у мом дво ри шту.”
063/8083...
„Највећим даром сматрам своју
креативност, захваљујући којој ћу
мо жда осво ји ти и књи гу.”
069/1746...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта би вам најтеже пало да вам неко отме:
„Сладолед из руке баш кад се
спремам за први гриц.” 064/0876...
„Ових дана би ми најтеже пало
да ми не ко от ме вен ти ла тор.”
060/8211...
Д. К.
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КУЛТУРА

Музика
Петак, 26. јул, 21 сат, башта Дома омладине: концерт Дејвид
Боуви трибјут бенда „The Gift”.
Субота, 27. јул, 21 сат, башта Дома омладине: концерт састава „Бигру и Паја Кратак”.

Тематски програм
Четвртак, 25. јул, 19 сати, Градска библиотека: промоција
књиге „Тајна душе” Александра Марића.
Понедељак, 29. јул, 19 сати, Градска библиотека: промоција
књиге поезије „Заједничка соба” песникиња Рики Даскал, Дине Катан Бен Цијон из Израела и Милосаве Павловић из Панчева, која је објављена на српском и хебрејском језику, а чији
је издавач Јеврејска општина Панчево.

НОВА КЊИГА НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

Изашао „Дар-мар”
Но ви нар ка и спи са те љи ца
Драгана Младеновић недавно је објавила нову књигу за
децу, под насловом „Дар-мар”.
Овом делу претходи књига „Уљези”, која је представљена пре три године. Суштина ове нове, занимљиве
књиге јесте да деца пажљиво читају и усредсреде се на
пе сме, по што се од њих
очекује да проналазе уљезе
и одговарају на различита
питања.

МОЈ

– „Дар-мар” захтева пажљиво читање, јер онај ко чита
напамет може бити преварен.
С друге стране, пажљиво читање води бољем разумевању
текста и, следствено, света.
Олакшавајућа околност за читаоца јесте то да се идеја усредсређеног читања овде спроводи кроз прилично питку и разиграну форму, да се један врло озбиљан и захтеван процес
заправо одвија кроз игру – рекла је Драгана Младеновић.

избор

МОЈ

Сенка ветра
Милица Јарић,
дипл. економиста
СЕРИЈА: Шармантни ђаво долази на одмор на земљу, јер
му је у паклу постало досадно. Забаву, посао, љубав и проблеме проналази на земљи,
коју не жели да напусти. Луцифер Морнингстар има способност да наведе људе да кажу све оно чега се плаше и
шта крију. Клои, с којом ради
у одељењу за убиства, једина
одолева његовом шарму, али
с временом се рађа љубав.
Борба с демонима из пакла,
хватање убица, рађање емоција несвојствених ђаволу, зачињено комичним сценама,
чини да серија „Луцифер” буде прави избор за опуштање.
КЊИГА „Сенка ветра” Карлоса Руиса Сафона давно је прочитана, али никада није заборављена. Књига мами сузе и
осмехе, кроз мистичну ноту
која је прожима. Данијел је
син трговца антикварним књигама и он у њима проналази
утеху након мајчине смрти.
Па жњу му при вла чи јед на
књига, али и сазнање да има
њен последњи примерак. Неко уништава сваки примерак
књиге коју је тај писац написао и увлачи га све дубље у

Страну припремила

Мирјана
Марић

мистерију настанка и нестанка књига. Сафон је тако мајсторски писао да имате утисак да сте и ви део приче, да
заједно с Данијелом тумарате улицама Барселоне, скривеним ходницима, у жељи да
решите мистерију.
ФИЛМ: Мој из бор је „The
Physician” („Ис це ли тељ”,
2013). Још као дечак, Роберт
је знао да ће кренути путем
медицине. Знање које је добијао за њега није било довољно, па је кренуо пут Персије да учи од познатог јеврејског исцелитеља. Иако је
знао да тамо хришћани нису
баш добродошли, учи о јеврејској култури и претвара
се да је Јевреј. У Персији стиче знање, али наилази и на
проблеме. Дирљива историјска драма, која вас неће оставити равнодушним.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МИЛОСАВА ПАВЛОВИЋ, ПЕСНИКИЊА

ТРИ СТАНАРКЕ „ЗАЈЕДНИЧКЕ СОБЕ”
У Градској библиотеци у понедељак, 29. јула, од 19 сати, биће одржана промоција књиге
поезије „Заједничка соба”, у којој се налазе песме наше суграђанке Милосаве Павловић
и двеју песникиња из Израела:
Рики Даскал и Дине Катан Бен
Цијон. Издавач је Јеврејска општина Панчево.
ПАНЧЕВАЦ: Како је дошло
до сарадње са ауторкама из
Израела?
МИЛОСАВА ПАВЛОВИЋ:
Упознала сам песникињу Рики
Даскал 2017. године на књижевном фестивалу „Ditet e Naimit” у Тетову и одмах су ми се
допале њене песме. Колико је
могуће у тим условима, зближиле смо се и ја сам јој поклонила
своју књигу „Игра”, иако сам
знала да не чита српски. Просто, био је то спонтани гест. Она
ми је тада захвалила и рекла да
има пријатељицу у Израелу која говори српски и да ће јој показати књигу. После месец дана послала ми је имејл у којем
пише да су се њеној пријатељици допале моје песме, да је превела десет и да ми их шаље.
Иначе, пише у мејлу, „она је
превела доста ваших књижевника на хебрејски, зове се Дина
Катан Бен Цијон, погледај на
интернету”. Када сам погледала, мом изненађењу и радости
није било краја! Дина је превела Андрића, Павића, Црњанског, Попу, Лалића, Кујићку. Вишеструко је награђивана. Упутила сам јој имејл захвалности и
тако је почело наше виртуелно
пријатељство. Онда сам прошле
године била позвана на књижевни фестивал „Orpheus” у
Пловдиву у Бугарској, на којем
је гошћа била и Рики Даскал.
Наш поновни сусрет је овог пута био интимнији и родила се
идеја о заједничкој и двојезичној књизи. Иначе, искуство
креирања књиге на толикој удаљености, на два језика и писма,
сасвим је необично и драгоцено.

ФОТО: А. ПАВЛОВИЋ

Културни телекс

Петак, 26. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Милосава Павловић
l Која нит повезује ваше три
поетике?
– Ова књига је мали избор
из нашег стваралаштва, али
представља пристојан увид у
досадашњи рад. Читаоци ће
моћи да виде да им се представљају три прилично различита песничка гласа, и са становишта тема и у погледу песничког поступка. У ствари, ову
књигу не обележавају сличне
поетике, већ онај ретки тренутак када вам пријатељство подари разумевање, љубав и потребу да створите нешто заједничко. Тада се роди нешто ново, надам се вредно за читаоце
и овде и у Израелу.
l Колико је за вас значајно
то што ће се ваше песме читати и на хебрејском?
– Захваљујући Дини и њеним преводима мени су прошле године песме објављене у

угледном књижевном часопису у Израелу, који се зове „Iton
77”. Касније су из њега преузете песме у два наврата за културни додатак „Galerya”
днев них но ви на
„Haaretz”. За
сваког писца је
свакако велика част када му
се стихови нађу пре ве де ни
спонтано у једним од читанијих дневних новина пред широком публиком
о којој можда раније није ни сањао. Мени је посебно драго што
су ми песме преведене и
на хебрејски језик, који иза себе има преко три миленијума
традиције писања у стиху, јер

ме одувек фасцинира њихово
писмо, са свим његовим специфичностима.
l О чему ће се све говорити
на промоцији?
– Планирано је да говоримо
пре свега о овој књизи. О томе
колико уметност, у овом случају књижевност, доприноси
зближавању култура и народа.
Колико људи имају потребу за
зближавањем и упознавањем
и колико је то оствариво када
се људи окупе и желе да реализују нешто. Разговараћемо
о превођењу и његовом значају за ква ли те тан до жи вљај
уметничког дела. На промоцији ће нам се придружити и
Душица Стојановић Чворић,
која је превела на српски песме Рики Даскал. Предвиђено
је да се посетиоцима обрати и
представник Јеврејске општине Панчево, која је издавач
књиге, по пројекту који је подржао Савез јеврејских општина Србије. Причаћемо о свему, одговараћемо на питања
из публике, али свакако највише ће бити поезије. Имамо
најаву да ће нам Њена екселенција амбасадорка Израела
у Србији Алона Фишер Кам
доћи на промоцију књиге у
Панчеву.
l На чему тренутно радите и какви
су вам планови
за наредни период?
– Мени је недав но „Чи го ја
штампа” објавила но ву књи гу
поезије, под насловом „Тачка ломљења”. За читао це у Пан че ву и
Београду доступна
је у књи жа ра ма.
Планирам да на јесен организујем промоције. У међувремену ће бити и неких
јавних читања, приказа нове
књиге.

КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У ГАЛЕРИЈСКИМ ПРОСТОРИМА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Пријављивање до краја августа
Културни центар Панчева објавио је конкурс за излагање
радова у галеријским просторима те институције за 2020.
годину. Уметници ће имати
прилику да до 30. августа пријаве своје ауторске, самосталне и групне изложбе, али и
мул ти ме ди јал не про јек те и
програме.
Предност имају иновативни
пројекти који до сада нису реализовани у овим галеријским
просторима. Културни центар
моли уметнике који су излагали у њиховим просторима у
периоду краћем од пет година
да се не јављају на конкурс.
Пожељно је да се пројекат којим се конкурише не излаже у
другим галеријским просторима текуће године.
Галерија обезбеђује простор
(Галерија савремене уметности, Галерија Милорада Бате
Михаиловића или фоаје Културног центра); затим стручну
помоћ у поставци; пи-ар актив но сти; тех нич ку опре му
(двадесет постамената, две ТВ

плазме, два пројектора); каталог и плакате.
За конкурс је неопходно поднети концепт уметничког пројекта и технички опис (димензије радова, материјал, технички, материјални и људски ресурси), до две хиљаде карактера, куцано у „Word-у”. Затим,
визуелну документацију, до десет репродукција радова који
се предлажу за изложбу с назначеним димензијама, техником и годином настајања (материјал може бити на фотографијама или на CD-у, у JPG формату, резолуција 300dpi). Документацију слати преко „Wetransfer-a”. Обавезно послати
и радну биографију и контакте
(адреса, телефон и имејл), до
две хиљаде карактера.
Уметници се обавезују да ће
реализовати пројекте који су
прихваћени на конкурсу. Уколико аутори знатно промене
одобрени пројекат, галерија задржава право да не прихвати
измене. Аутори су дужни да
нај ка сни је не де љу да на по

завршетку излагачког термина
подигну своје радове из простора галерије.
Конкурсну документацију с
назнаком „За конкурс” обавезно доставите на имејл panart@panet.rs или поштом на адресу Галерија савремене уметности Панчево, Војводе Живојина Мишића 1, 26000 Панчево.

Конкурсна документација се
не враћа. Пројекте разматра
Уметнички савет Галерије савремене уметности Панчево и
даје предлоге по просторима.
Савет има право да одређени
број термина да уметницима
по по зи ву. О ре зул та ти ма
конкурса уметници ће бити
обавештени.

ЗАВРШЕНА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РАДИОНИЦА НА ЧАРДАКУ

Два концерта за љубитеље тамбуре
Концертима одржаним у суботу, 20. јула, у Мраморку и у недељу, 21. јула, у Народној башти у Панчеву званично је завршен трећи скуп младих тамбураша који је трајао од 15. до
21. јула на Чардаку.
Двадесет двоје музичара који
су дошли из Македоније, Босне

и Херцеговине, Црне Горе и Србије радило је са истакнутим
предавачима. Ове године то су
били проф. Зоран Јовановић из
Осијека, проф. Зоран Мулић с
Новосадског универзитета, Душица Шево из Музичке школе
„Петар Коњовић” из Бечеја, као
и проф. Будимир Стојановић,

председник Тамбурашког центра „Тамбураторијум”.
– Сваки предавач има свој
метод рада и другачију концепцију, која се разликује од
онога што деца уче од својих
професора у школи. Они су
имали прилику да се определе
за неки од три сегмента: соли-

стички, камерни или оркестарски, и баш кроз разноликост
предавача стекли велико искуство – рекао је Стојановић.
Он је додао да се према реакцијама деце може закључити да су одушевљени стеченим
знањима, јер већ најављују долазак и следеће године.
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НАШ ГОСТ: ДОБРИЛА ЈОВАНОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ДЕФЕКТОЛОГ

ПАНЧЕВАЧКЕ АПОТЕКЕ

УВЕК НОВО, УВЕК ПРОТИВ ПРЕДРАСУДА

Цењене и важне у граду

Добрила Јовановић (67) рођена је у Косовској Митровици.
Након завршене Медицинске
школе у родном граду уписала
је студије на тек основаном
Дефектолошком факултету у
Београду. Њена диплома издата је на том факултету под
редним бројем 2. Због свог супруга, који је био војно лице,
одселила се у Пулу и тамо наставила да ради у струци. Ратне околности су их опет навеле да се врате у Србију и наставе живот у нашем граду. По
доласку је почела да ради у
школи „Мара Мандић” и једна је од заслужних за оснивање Дневног боравка „Невен”.
Ауторка је емисије на Радио
Панчеву „И ми смо ту”, која се
бави маргинализованим групама већ двадесет година. Ради као гешталт психотерапеут
и лиценцирани је едукатор за
хипотерапију.
ПАНЧЕВАЦ: Скоро тридесет
година живите и радите у Панчеву, али заправо долазите из
Косовске Митровице?
ДОБРИЛА ЈОВАНОВИЋ: Одрасла сам у једној радничкој,
патријархалној породици у Косовској Митровици. Она је врло слична Панчеву, то је индустријски град у ком је радило
око двадесет пет хиљада људи
из свих крајева ондашње Југославије, а било је и странаца,
инжењера запослених у фабрици. Имала сам прилику као дете да се упознам с разним културама. Иако је Приштина била главни град Косова, Митровица је била културни центар.
Тамо сам била на џез фестивалу који и дан-данас постоји.
Има пуно таквих догађања која су ми остала у сећању још од
детињства, а на која ме подсећају збивања у Панчеву, граду
у ком живим последњих тридесет година.
l Како сте се одлучили за
студије дефектологије?
– Била сам одличан ђак и
када сам саопштила својим родитељима шта желим да студирам, они су остали запањени, нису ни знали шта то тачно значи. Њихова жеља је била медицина, али следила сам
себе, хтела сам нешто ново.
l Факултет је тек био основан, да ли сте имали представу
о чему се тачно ради?
– Као мала сам свако лето
проводила код баке и деке у
селу Бањска. Тамо сам се купала у невероватно бистрој реци и било ми је веома лепо.
Једном су родитељи уплатили
летовање са школом, а ја побегла у Бањску код баке и деке. У том селу је живела породица с двоје деце приближно
мојих година, с којима нико
није хтео да се игра. Нису ишли
у школу, већ су чували стоку.
Тада нисам знала о чему се
ради, али сада знам – били су
ментално ретардирани. Тешко
су говорили и друга деца нису
могла да их разумеју. Мислим
да су их се зато бојала, бежала
су од њих. Само сам се ја дружила с њима и то им је пуно
значило. Бака ми је причала
да су свраћали да питају да ли
ћу поново доћи кад сам била
у граду... Да ли је то утицало
на одабир моје професије, не
знам, али је сасвим сигурно
утицало да разумем људе и
њихове потребе. То је био неки почетак, а касније одрастање у тој мултикултуралној и
мул ти ет нич кој сре ди ни на терало ме је да кренем овим
путем.
l Шта сте конкретно студирали?
– Била сам на два смера:
ментална ретардација и телесна инвалидност. То је било
нешто сасвим ново код нас.
Постојао је факултет у Загребу, али је јако мало људи то

завршавало. Ми смо прва генерација и тај сусрет са свим
институцијама које су збрињавале те људе и с њиховим
породицама представљали су
потпуну новину. И за њих и за
нас.
l Када сте почели да радите?
– Негде пред крај студија
основан је Завод за церебралну парализу у Београду и није
било стручног кадра, па сам и
пре завршетка студија почела
да радим. Кад сам дипломирала, мислила сам да сам на факултету све научила, али сам
брзо схватила да је учење тада
тек почело и да траје и дан-данас.
l Како је било радити у таквој установи?
– Владала су прилично крута правила, а све је било ново,
није постојало нечије искуство
на које бих могла да се надовежем. Мало се знало о свему

томе. Сећам се негативне реакције начелнице одељења, која је била неуролог и врхунски
стручњак из те области, кад
сам јој предложила да децу из
Завода водимо у Зоолошки врт!
Јако је тешко било разбити
предрасуде. Затим смо с том
децом славили Нову годину,
29. новембар, Први мај и све
остале празнике. Њима се, наравно, то допадало. Били смо
прилично модерни за то време. Звали смо и глумце, често
нам се ода зи вао Дра ган
Николић...
Такви су били моји почеци,
увек сам била на таквим местима где се радило без претходних искустава. Најтеже је
било уклонити предрасуде. А
кад оне нестану, онда проблема нема.
l Колико сте радили у Заводу?
– У Београду сам упознала
свог супруга, који је радио у
Гарди ЈНА. Он је добио премештај на Брионе, јер је тадашњи председник државе отишао из Београда. Пребачен је
у Пулу, а ја сам остала још неко време у Београду. Године
1979. донела сам одлуку да се
и ја преселим тамо. Добила
сам посао у Центру за хендикепирану децу, који је обухватао целу Истру. Морам да кажем да су они у тој области
којом сам се ја бавила били
три степеника изнад нас. Тамо сам постала и мајка. У Пули смо били до 1991. године,
када је почео рат. За Истру ме
вежу јако лепе успомене до
почетка рата. Истријани су врло вредан, миран и поштен народ. Разлози за пресељење су

били занимање мога мужа и
распад Југославије. Супруг је
добио премештај у Војну пошту 5000 у Панчеву, а ја сам
након два месеца дошла са сином у овај град, где никога нисмо познавали.
l Како је било када сте дошли овамо?
– Моје прво запослење било
је у школи „Мара Мандић”.
Покривала сам истурена одељења у Качареву и Јабуци и
тако сам почела да упознајем
Банат, људе и обичаје. Мој син
је кренуо у вртић, јер је имао
пет и по година када смо се
доселили. То су биле године
санкција, беде и сиротиње. Супруг ми је изненада преминуо
1995. године. Био је професионални војник, пореклом из
Бање Ковиљаче, веровао је у
Војску и у државу. Са ове дистанце мислим да је он умирао
ка ко је др жа ва уми ра ла.

Наставила сам живот сама са
својим дететом.
l Радили сте све време у
школи?
– Руководство школе ми је
2001. по ну ди ло да отво рим
Дневни центар „Невен”. Имала сам искуство из Хрватске у
области социјалне заштите и
уз помоћ локалне самоуправе,
тадашњег већника и градоначелника ми смо међу првима
у Војводини отворили Центар
за децу и младе с потешкоћама у развоју. Поносна сам и
захвална овом граду и грађанима који су помогли да то заживи. На почетку нас је било
четири и имали смо једанаесторо деце, а данас је то установа с великим искуством и
угледом, једна од бољих у Војводини. Има око шездесет корисника. Ја сам ту остала до
пензије...
l Да ли се број деце с потешкоћама повећао или су постала видљивија?
– Сада су видљивија. Пионир сам у свом послу и сећам
се да су, када смо почињали,
деца углавном била по кућама. Од њих су бежале комшије
и породични пријатељи, а они
су се повлачили у себе. Данас
то више није случај. Мислим
да су грађани Панчева пуно допринели да таква деца буду видљива. У другим срединама то
није баш тако.
l У то време сте почели да
водите и емисију на радију?
– Офелија Бацковић, која је
била на челу РТВ Панчева, рекла ми је 2000. године да би
требало да радим емисију о
деци с посебним потребама.
То се тако звало тада. Мени је

то било сасвим страно и имала сам велику трему први пут.
Међутим, почела сам да причам о ономе чиме се бавим и
то је било то... Запослени су
ми помогли да направим прву
емисију, а ја сам јој дала име
„И ми смо ту”... И, ево, она ће
крајем децембра ући у двадесету годину постојања. Емитује се сваке среде од 18 до 19
сати.
l Колико је ова емисија променила свест грађана?
– Много су нам помогле организације које се баве овом
про бле ма ти ком. За јед нич ки
смо утицали на промене у нашем граду. Емисија је носилац
мно гих ху ма ни тар них ак тивности.
l С обзиром на то да углавном радите с људима и децом
који се боре са извесним потешкоћама, како успевате да заштитите себе?
– Ми на факултету учимо
механизме одбране. Морате да
одвојите професију од личног
живота, али ипак сте на крају
човек и гледате да урадите све
што можете. Ја сам 2001. године схватила да ми формално образовање не даје могућности да радим посао како желим, јер сам изашла из сфере
образовања и ушла у социјалну заштиту. Била сам у директном контакту са онима чији је
процес школовања завршен, а
требало им је понудити нешто
ново. Уписала сам гешталт психотерапију и то ми је много
помогло у раду и животу. С
друге стране, помажу ми путовања на која често и радо одлазим. Најтеже је у животу постићи равнотежу и савладати
себе у очекивањима, бити свестан својих могућности и где
живиш.
l Веома важан сегмент у вашем животу је покретање хипотерапије у нашем граду, а
касније и акредитација овог
програма.
– Пре скоро петнаест година неколико нас који смо радили у дневном центру и група ентузијаста из Коњичког
клуба „Кремен” одлучили смо
да унесемо новине у живот деце из центра, па смо пробали
терапије с коњима. У почетку
нисмо пуно знали о томе. С
временом смо учили, а у томе
нам је на почетку помогао Хрватски савез за терапијско јахање. Прво смо почели да радимо с децом из нашег града,
а уз велику медијску пажњу
почели су да долазе људи и из
региона. Ми за то нисмо имали ка па ци те те. До ла зи ло је
пуно људи, па је чак био онемогућен нормалан рад коњичког клуба.... Данас смо акредитовани за обуке које радимо по целој Србији. Терапије
су намењене не само деци већ
и одраслима разних патологија – психијатрија, телесни
инвалидитети, ментални поремећаји, потешкоће у развоју код деце... Специфично је
то да се користе покрети коња у рехабилитацији. Коњ хода у три димензије, напредназад, лево-десно, горе-доле
и све то у једној секунди. Не
постоји никаква машина на
овом свету која то може да
продукује. Битна је и телесна
топлота животиње. Све се ради у контролисаним условима и свака терапија је индивидуална.
l На шта сте највише поносни?
– Поносна сам што сам мама, затим што сам у својој струци деловала на свим фронтовима. Поносна сам на пријатеље. Задовољна сам собом и
на то сам и поносна. Такође, и
на то што могу себи коначно
да приуштим путовања која
желим.
Мирјана Марић

Међу Панчевцима је мало оних
који знају да је наш град још у
17. веку имао прву апотеку!
Апотекари су кроз историју у
нашем граду увек били цењени и угледни људи, од којих су
болесни очекивали помоћ, што
може да се види на огласима
објављиваним још од најстаријих бројева „Панчевца”.
Пр ва апо те ка у Пан че ву
отворена је далеке 1792. године, заслугом Немца Јохана
Венигхофера. Звала се „Код
црног орла”, налазила се на
углу данашњих улица Максима Горког и Војводе Радомира Путника, а више од четрдесет година била је једина
у Панчеву. Још један Немац,
Вилхелм Херман фон Граф,

да је често преузимала на себе обавезу помоћи животно
угроженим пацијентима. То
је често подразумевало набавку цитостатика, инсулинских пумпи и других скупих
и ретких лекова који су се набављали тек после сложених
процедура.
Свака од градских апотека
које су радиле у њеном саставу пленила је пажњу лепим
ентеријерима, чистоћом, пријатним мирисима, стотинама
беспрекорно сложених шарених кутија с лековима и љубазним апотекаркама обученим у беспрекорно испеглане беле мантиле, које су знале одговор на свако питање
купаца.

добио је 1834. године дозволу панчевачког Магистрата
да отвори апотеку на Великој
пијаци, што је и учинио и назвао је „Код спаситеља”. До
1934. године Панчево је имало већ седам апотека. Међу
њима је била и она која се
на ла зи ла у глав ној ули ци.
Отворио ју је апотекар Тришлер, а две године касније
његова удовица ју је продала
другом власнику.
После Другог светског рата, 1949. године, партизанска
власт је све апотеке одузела
од њихових власника и национализовала. Исте године оне
су повезане у јединствену установу, која се најпре звала Централна апотека Панчево, а од

Било је довољно да их питате шта је најбоље за кашаљ,
или како да најбрже скинете
детету температуру, и врло
брзо би вам одговориле и дале савет који сте тражили.
Уколико би се случајно десило да неког лека нема у апотеци у којој сте га тражили,
оне су знале где ћете га сигурно наћи.
Панчевачке апотеке су се
успешно прилагођавале променама на тржишту и усклађивале свој асортиман с потребама купаца. Када је то било потребно, брзо су се преоријентисале и, поред лекова,
почеле да продају витамине и
суплементе, разне медицинске препарате и козметику.

1962. го ди не Апо те кар ска
установа. Од 1997. године почела је да послује под именом Апотека Панчево и све
до ликвидације имала је разгранату мрежу апотека не само у Панчеву већ у целом јужном Банату.
Све до појаве приватних
апотека једина је снабдевала
све становнике Јужнобанатског округа лековима и медицинским материјалом. Значај Апотеке Панчево био је
још већи када се узме у обзир

Панчевачка апо текарска
установа имала је у свом саставу, поред тринаест апотека
и четири апотекарске станице, и своју лабораторију „Галпа”. Била је то једна од четири лабораторије у Србији и једина на територији Војводине која је имала све цертификате за рад и дозволу Министарства здравља Србије. „Галпа” је производила лековите
сирупе и растворе, разне чајеве, препарате за бебе и медицинску козметику.
М. Г.
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ОДРЖАНИ ДВАДЕСЕТ ПЕТИ „ВОЈЛОВАЧКИ ЖЕТЕЛАЧКИ ДАНИ”

ВЕСЕЉЕ У СЛАВУ ЖИТА, КАО НЕКАД
Манифестацију
поново организовали
словачко и мађарско
друштво
Гости с разних
страна, па и
из Аустралије
Сваког лета у ово време догађа
се парада фолклора на улицама у Војловици.
Тада житељи тог специфичног дела Панчева, махом они
мађарске и словачке националности, приређују бројне садржаје у славу жетве пшенице.

Певало се на три језика
И ове, двадесет пете „Војловачке жетелачке дане” приредила су друштва која окупљају
припаднике тих двају народа,
с тим што је сада, за разлику
од претходних година, манифестација одржана недељу дана раније него иначе.
Према речима председника
Словачког културно-просветног друштва „Ђетван” Михала
Спишјака, то је учињено због
гостију из далеке Аустралије.
– Реч је о члановима ансамбла „Липтар” из Мелбурна, који су прешли двадесет хиљада
километара како би овде наступали. Они су се прве ноћи и
представили играма из нашег
региона, јер огромна већина
Словака на том удаљеном континенту води порекло из Војводине. Што се саме манифестације тиче, трудимо се да она
буде све боља и посећенија, иако много наших суграђана напушта домове у потрази за бољим животом. С друге стране,
велики број људи на улицама
је и због тога што се многи овамо враћају управо да би присуствовали „Жетелачким данима” – наводи Спишјак.

КАД ПУ ЦА ЈУ ДВА ОД ЈЕД НОМ
И док је оних који су пуцали једним бичем било више, Мирослав Бешка (43) из „Ђетвана” једини је био довољно смео и
способан да пуца са два одједном. Он је то научио од свог деде,
који му је поклонио први бич када је имао свега шест година.
– Треба имати ту технику у руци, јер не иде то баш сваком.
Било је и повреда, па сам у почетку избегавао да вежбам у
присуству људи. И недавно, на једном фестивалу, малко сам
се поткачио по уху. Мој деда их је и плео, за разлику од мене. Мислим да бих могао, али је проблем наћи добру телећу
кожу, која је довољно еластична. Интересују се и млађи за
пуцање бичем, а један од њих је и мој четрнаестогодишњи
син Давид – каже Бешка.
У петак, 19. јула, поред поменутих Аустралијанаца, наступили су и гости из мађарског Хидаша, Старе Пазове и
панчевачка „Златна јесен”. Те
ноћи било је изузетно много
позитивне енергије, па се играло и певало на мађарском, словачком, српском...

Шарене улице
Иако је забава потрајала до дубоко у ноћ, времена за предах
није било и у суботу ујутро су
сви били на ногама. Поред просторија другог главног организатора, Мађарског културноуметничког друштва „Тамаши

Арон”, двадесетак удружења
жена из околине изложило је
своје рукотворине.
У међувремену је организована и традиционална косидба
на једној парцели, поред капеле, на излазу из Гробљанске
улице. Све је изгледало баш
као до пре више од пола века:
док су мушкарци снажно баратали косом и док је жито под
њом падало, једна група жена
га је везивала, а друге су на земљи сервирале старински доручак, који је подразумевао сланину и домаћи хлеб.
Потом се шарена поворка одатле упутила на дефиле кроз улице Петефија Шандора, Јанка
Чмелика, Јаношикову, Борачку... Мештани су их поздрављали громким аплаузима, а све
време је звуке инструмената,
сирена и људског весеља пратило препознатљиво одјекивање удараца бичем по асфалту.
Дефиле је завршен испред
просторија МКУД-а „Тамаши
Арон”, где је чекало преко потребно окрепљење.
Председник те организације
Вилмош Лечеи изразио је задовољство целокупном манифестацијом и нарочито тиме
што су им у госте дошли драги
пријатељи из збратимљеног мађарског Хидаша, као и сви други људи добре воље.
Сви они су, поред осталог,
тамо могли да виде и новоформирану етно-кућу, у којој
је госте љубазно дочекивала
бака Марија Ђерфи (90), која
им је срдачно показивала предмете попут тканих јастука с
краја 19. века или шкриње из
1876. године. У њој су СекељМађари донели своје ствари
када су у то доба дошли на ове
просторе.
Још једни лепи „војловачки
дани” окончани су на најлепши могући начин – уз „Жетелачки бал”.

КОНСТИТУИСАНИ НОВИ САВЕТИ У ТРИ СЕЛА

Сви председници задржали позиције
Након обављеног гласања за
три сеоска савета месних заједница пре десетак дана, за
кратко време конституисани су
и њихови нови сазиви. Подсећања ради, том приликом на
изборним листама нашла се само једна групација – Српска
напредна странка и, с обзиром
на то да није било никаквог
цензуса, сви понуђени кандидати у Омољици, Долову и Јабуци заузели су по петнаест
столица у тим органима власти. Идентично за поменута

места је и то да су и тројица
досадашњих председника остала на тим позицијама.
Тако је у Омољици за првог
човека поново изабран Душан
Лукић (47), професор физичког васпитања, док ће његов
заменик убудуће бити Јовица
Латковић (49), који има приватну аутолимарску радњу. На
конститутивној седници оформљен је извршни одбор, који ће
предводити Игор Јованов, као
и неколико комисија: спортом
ће се ба ви ти Бо ја на Илић,

културом Јасна Јованов, здравством Јелена Игњатовић, а комунална делатност поверена је
Драгану Грујичићу.
Нови-стари председник доловачког Савета Месне заједнице „Мита Вукосављев” биће Драгослав Глигоријев (38), запослен
у ЈКП-у „Зеленило”, а први до
њега и даље ће бити Богдан Анкуцић (66), пензионер и председник Удружења винара и виноградара „Свети Трифун”.
И, напослетку, у Јабуци је
јед но гла сном од лу ком осам

досадашњих и седам нових чланова нови председнички мандат добио Слободан Илић, индустријски менаџер, запослен
у Градској управи као шеф одељења техничке службе и обезбеђења. Његова заменица биће Светлана Грујовски, која у
ЈКП-у „Зеленило” ради на пословима спровођења јавних набавки. Сви чланови савета распоређени су у комисије за комуналну делатност, здравство
и социјална питања, националне мањине...

ВЕЛИКИ УСПЕХ НА СВЕТСКОЈ ВАТРОГАСНОЈ ОЛИМПИЈАДИ

Глогоњке нам осветлале образ
Женска јуниорска екипа Добровољног ватрогасног друштва
Глогоњ постигла је фантастичне резултате у последњих годину дана. Након што су њене
чланице убедљиво тријумфовале на општинском такмичењу у Омољици, а затим на регионалном у свом месту, постале су државне првакиње у
Зајечару, што их је квалификовало за Светску олимпијаду.
Тим поводом се њих десет,
узраста од једанаест до шеснаест година, нашло у швајцарском градићу Мартињи између
13. и 21. јула. Заједно с њима на
овај планетарно важан догађај,
на којем су учествовале екипе
из Европе и Јапана, отпутовали
су и инструкторка Александра
Ивановић, командир друштва
Бобан Стефановић, као и председник Бранко Трајковић.
– У Швајцарској смо дочекани феноменално, а на самом
такмичењу наше узданице су
нам осветлале образ, нарочито

у погледу брзине: у вежби спретности биле су међу најбољима,
а ништа лошији резултат нису
имале ни у штафети. С лакоћом су прескакале препреке,
пролазиле кроз тунел, везивале чворове... Међутим, због мање бонус поена који су додавани што су такмичарке млађе,
нисмо ушли у финале. Но сам

пласман од шестог до дванаестог места од укупно двадесетак екипа врхунски је резултат
када имамо у виду наше техничке могућности. Боље рећи,
то је неупоредиво јер, примера
ради, Словенке су годину дана
провеле у кампу заједно с тренерима и психолозима – навео
је Трајковић.

И напослетку, сматрамо да
свакако вреди навести имена
и презимена младих и лепих
глогоњских олимпијки: Анита Ар сић, Та ма ра Да ко вић,
Анита Кирка, Мила Милосављевић, Јана Јаћимовски, Јеле на Трај ко вић, Вик то ри ја
Стојку, Ана Павловски, Нина
Додић и Анђела Ђорђевић.

Месне актуелности
Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Комбрест” поставља расвету
на надстрешницу на гробљу.
Заслугом локалног омладинског удружења од Града су добијене нове кошаркашке табле
за замену дотрајалих на игралиштима, као и мрежица за
одбојку, која ће бити постављена на плажи.

за председника је изабран
Слободан Илић, а за његовог
заменика Светлана Грујовски.
Турнир у малом фудбалу почео је у петак, 19. јула, уз учешће двадесет екипа. Месна
заједница је уредила просторије, заменила столарију и

Банатско Ново Село: Девето
такмичење у кувању банатског
гулаша „Бангул” биће одржано у недељу, 28. јула, од 8 сати, у парку испред школе.
Долово: На конститутивној
седници Савета Месне заједнице за председника је изабран Драгослав Глигоријев, а
за његовог заменика Богдан
Анкуцић. Сваке вечери током
јула на тргу испред Дома културе та установа, Актив младих и Месна заједница праве
„журкице” за најмлађе Доловце. У току је уређење просторија Клуба пензионера и
КУД-а „Јон Креанге”, као и
санација фасаде дела зграде
Дома културе.
Глогоњ: Женска јуниорска
екипа ДВД-а „Глогоњ” ушла
је у други круг такмичења на
Светској олимпијади у Швајцарској. Месна заједница поставила је прошле недеље још
јед ну љу ља шку на деч јем
игралишту у парку, а у току
су радови на изградњи тротоара у центру села. У овогодишњем финалу Летње лиге
у малом фудбалу екипа „Caffe Boss” из Јабуке победила
је глогоњски „Зеро бет Гаги
и Боки”. Представа „Књига
је моћ” игра се у четвртак,
25. јула, од 17 сати, у Дому
културе.
Иваново: ФК „Стрела” је у
првој припремној утакмици
у недељу, 21. јула, с 5 : 1 победила београдски „Поштар”.
Видно је повећан број туриста из иностранства због летњег одмора.
Јабука: На конститутивној седници Савета Месне заједнице

окречила фасаду своје зграде. У току је и обогаћивање
постојећих дечјих игралишта,
а биће отворено једно ново
код Дома културе. ЈКП „Водком” уређује простор како би
био постављен сто за шахисте с клупама, а у току су радови на новој надстрешници
на пијаци.
Качарево: Удружење Македонаца „Вардар” приводи крају уређење етно-собе под називом „Стари крај”. Дом културе организовао је представу „Књига је моћ”, која се игра
у четвртак, 25. јула, од 19 сати, у Дому омладине.
Омољица: На конститутивној
седници Савета Месне заједни це за пред сед ни ка је
изабран Душан Лукић, а за
његовог заменика Јовица Латковић. Обављено је жирирање приспелих фотографија и
филмова за овогодишњи „Жисел”, који ће бити одржан од
2. до 4. августа. Аудиција за
младе певачке таленте биће
приређена у уторак, 30. јула,
од 18 сати, у Дому културе, а
они који прођу такмичиће се
7. августа.
Старчево: Двадесет четврти
„Дани дружења” почињу у четвртак, 25. јула, и трајаће све
до недеље, 11. августа, када
ће у оквиру „Екс-Ју рок феста”
наступити „ЈУ група”.

СТАРТУЈЕ ПОЗНАТА СТАРЧЕВАЧКА
МАНИФЕСТАЦИЈА

Почињу „Дани дружења”
Двадесет четврти старчевачки „Дани дружења” биће одржани, по обичају,
крајем јула и почетком августа, у
периоду око две
сеоске славе – Огње не Ма ри је и
Светог Пантелејмона.
Богат
програм
стар то ва ће у че твртак, 25.
јула, такми че њи ма у шаху,
пикаду 501
и фуд ба лу
(ви део-игра),
док ће у 21 сат
на Тргу неолита
глумац Микица Петронијевић извести монодраму „Тезга као живот”.
Сутрадан у исто време и на
истом месту наступиће Тамбурашки оркестар „Неолит”,
а биће организовани и турнири у доминама, видео-кошарци и дизању тегова. Интересантна изложба ретро рачунара и конзола биће отворена у суботу у 10 сати у Дому културе, а поред турнира
у малом фудбалу и надметања у ку ва њу па су ља, би ће

уприличено и песничко вече
(19.30) на Тргу неолита. Тамо ће у недељу од
21 сат бити изложени олдтајмери.
У по не де љак
вре ди по се ти ти
изложбу кућних
љубимаца у парку (18 сати),
а у уторак,
на сам дан
сла ве Ог ње не Ма рије, биће
уприличено сијасет
програма,
попут презентације рукотворина
бројних локалних удру же ња
(16 сати) и наступа кловна
(18 сати) на Тргу неолита.
Ово је само део прве трећине манифестације, која ће трајати до 11. августа. Детаљније
информације могу се добити
на бројевима телефона Месне
заједнице: 630-010 и 631-144.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Петак, 26. јул 2019.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, власник, регистрован, гаражиран. 063/345837. (280461)
ПЕЖО 207, 2010 и фијат
сеићенто, 2002. 064/33779-38. (280511)

ПУНТО 1.2, 2009, 5 В, металик сив, одличан.
064/856-60-65. (280609)

ПРОДАЈЕМ опел астру
караван 1.6, 2007. годиште. 066/525-41-00.
(280526)

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ брако приколицу, повољно. 065/85393-29. (280539)
СИТРОЕН Ц 3, 1.4 ХДИ,
2004. годиште, прва фарба, црвен, 1.900 евра.
064/682-58-00. (280533)
ПРОДАЈЕМ ситроен ц 5,
2004, 2.0 ХДИ, регистрован до јуна 2020, 1.500
евра. 064/856-62-19.
(1280573)

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (277571)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до 1.800
евра. 063/165-83-75.
(279454)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.300 евра. 062/193-3605. (4824)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

КОМБИНОВАНА пећ,
13.000, веш-машина
10.000, замрзивач 380 литара, 15.000. 063/436682. (280441)
ПРОДАЈЕМ amity гусану
пећ, мало коришћену.
060/040-48-11. (280470)
ПРОДАЈЕМ пећ на дрва.
013/258-09-86. (280482)
АНТИДЕКУБИТНИ душек
са компресором 8.000, и
штап са три ослонца
1.700, ново, некоришћено. 063/822-00-35.
(280506)
БИЦИКЛИ на струју и моторне тестере на струју
нове. 063/123-59-35.
(280512)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000, нова.
371-568, 063/773-45-97.
(280518)

062/873-19-80; 064/503-30-11

ПУНТО 3, 1.3 мултиџет
2004/5, петора врата, фул
опрема. 064/587-50-24.
(280576)
ПУНТО гранде, 1.3 мултиџет, 2007, фул опрема,
петора врата. 064/587-5024 (280576)

ПРОДАЈЕМ глисерско корито или мењам. 065/853ОТКУП возила, алата, гво- 923-29. (280539)
жђа, остало, продаја деКОКЕ носиље, старе годилова, долазим на адресу.
ну дана, у пуној носиво063/782-82-69, 061/211сти. 063/315-381.
59-15. (277571)
(280569)

МАШИНЕ

ПОЛО 1.4, 16 в, 2003, петора врата, фул опрема,
прва боја, на име.
064/587-50-24 (280576)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ
560, 1983. годиште, рађен
генерално, нове гуме.
064/523-28-32. (280673)

ПОЛО 1.9, СДИ, 2001,
троје врата, регистрован.
064/130-36-02. (280576)

ГАРАЖЕ

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2010,
петора врата, фул опрема, атестиран плин.
064/130-36-02. (280576)

ИЗДАЈЕМ гаражу у Д. Туцовића, код надвожњака.
063/896-47-51. (280462)

АПАРАТИ
ДЕЛОВИ, југо, кец, суза,
мотори, петостепени мењачи, остало. 064/856-60- ВЕШ-МАПИНА, кухињски
65. (280609)
бојлер 10 л, мини ел.шпорет, половни делови од
ПУНТО 1.2, 2001, 3 В,
клима, даљинско , црвен, веш-машина. 013/252-0510, 063/703-76-07.
гаражиран, 136.000.
(280520)
064/142-55-93. (280609)
ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 5,
2.0 ХДИ, новембар 2001,
у супер стању. Тел.
063/811-24-98. (2њ80642)
ЈУГО делови, лимарије
мотора, браника, карбуратор, лавља канџа, остало. 064/243-84-52.
(280659)
ГОЛФ 3, 1.9 дизел, 1996.
годиште, прва боја, пет
брзина, регистрован, 700
евра. 063/140-62-92.
(280659)
ФОРД фијеста 1998. годиште, 1300, исправан,
нерегистрован + још много рез. Делова. 062/18260-40, повољно. (280665)
ПРОДАЈЕМ гуме 195 х 15
са фелнама, за форда,
може посебно. 063/89267-29. (280678)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПОЛОВНИ телевизори на
продају, могућност замене. 064/564-14-14.
(279674)

ПРОДАЈЕМ фрижидер
комбиновани, већи.
064/559-72-05. (280583)
ПРОДАЈЕМ полован цреп
кикинда 272, 2000 комада. 064/701-24-32.
(280593)
АДРИА камп приколица,
пента 7 кс, повољно, први
власник. 066/408-426.
(280597)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, тросед, две фотеље, кревет,
писаћи сто, плински шпорете. Тел. 063/754-13-26.
(280598)
ПРОДАЈЕМ опрему за кетеринг и ресторан или
уступам комплетан посао,
договор. 064/(128-37-25.
(280599)
ПИЛИЋИ, прасићи, уређени и живи на продају.
064/303-28-68. (280627)
БАЛИРАНА детелина, сирак, слама, на продају.
Мића. 064/303-28-68.
(80627)

РАСПРОДАЈА новог намештаја, столови од
4.500, столице од 1.600.
060/600-14-52. (280655)
КЛИК-КЛАК лежајеви,
нови од 12.900, дрвени
кревети од 5.900.
060/600-14-52. (280655)
КАЈСИЈА, шљива, бресква,
крушка за ракију, продајем. Тел. 063/898-53-08.
(280684)
НА ПРОДАЈУ замрзивачи,
ТА пећи, шпорети, кревети, комоде и витрина, угаона гарнитура, столице од
ратана, веш-машине, дечји кревети, ормани, душеци и разно. 064/155-3813. (280670)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
долазак на адресу.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(280184)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

БАЛИРАНА детелина и ја- КУПУЈЕМО обојене метале, олово, прохром, вешрад на продају. 060/444машине, замрзиваче, те55-01. (280682)
левизоре, гвожђе, акумулаторе. 061/206-26-24.
КУПОПРОДАЈА
(280688)

КОМБИНОВАНИ фрижидер, судо-машина, турбо
рерна, угаона, тросед,
старински зидни сат, комода. Тел. 063/861-82-66.
(280589)

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ козје млеко и
сир. 061/277-87-99.
(280222)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, замрзивач,
ПРОДАЈЕМ замрзивач
може неисправно уз довертикални са седам фио- плату. 064/129-73-60,
ка, беко. 064/398-38-81.
346-790. (280608)
(280440)
НА ПРОДАЈУ фрижидер и
ПРОДАЈЕМ прозоре, вра- веш-машина. 063/158-27та, вакум стакло, јефтино. 50. (280617)
063/848-23-44. (280416)
КАЗАН за ракију 80 л, мешалица и мељару на струју, као ново,с ве 300 евра.
064/079ч-24-52. (280636)
ЈЕФТИНО продајем компјутерски сто, за педикир,
маникир сто, усисивач,
два кауча, гоблен, угаону
гарнитуру, радне ципеле.
Тел. 062/314-680.
(280653)
НА ПРОДАЈУ турска калдрма, цепам и уносим дрва. 063/423-466. (280646)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (280458)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, шпорете, бојлере, ТА пеи, замрзиваче. 060/521-93-40.
(280590)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ њива 96
ари, Пецара-Јабука.
064/366-13-87 (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту, укњижена, легализована, усељива, 200 квм.
064/866-25-69. (280652)
МРАМОРАК, комфорна
кућа, може и замена. Тел.
069/255-87-86. (280019)
КУЋА на Стрелишту, 120
квм, одлична локација,
цена 40.000 евра. Тел.
063/186-63-24. (280033)
ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР,
укњижена кућа/стан, 67
квм, власник. 061/295-4040, 064/132-36-63.
(279901)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
56 ари, градско грађевинско, викендица, струја,
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, вода. 064/280-60-53.
(279930)
месинг, олово, алуминијум, веш-машине, замрзиКУЋА, нова, 170 квм, влаваче, телевизоре, долазисник, хитно, Војловица,
мо. 061/322-04-94.
48.000. 063/784-71-34,
(280688)
063/771-75-96. (279131)
КУПУЈЕМО секундарну
КУЋА у Иванову, видети,
сировину, гвожђе, месинг,
договор, 063/372-428.
бакар, олово, прохром,
(278249)
веш-машине, замрзиваче.
061/321-77-93. (2806898) КУЋА, Старчево, приземље, поткровље, подрум,
плац 12 ари. 065/262-4030. (280256)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице, ЦГ. 062/348-137,
013/367-261. (280328)
ДОЛОВО, кућа на продају
са 30 ари плаца. Тел.
063/707-19-64, 062/10338-63. (280136)
ПРОДАЈЕМ кућу.
064/414-24-71. (280432)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева. 060/505-54-25.
(279518)
КУЋА, 120 квм, два стана,
5,5 ари, помоћни објекти.
064/075-23-67. (280444)
КУЋА, центар, Иланџа,
140 квм, 17 ари, помоћни
објекти. 064/075-23-67.
(280444)
ПЛАЦ на продају 24 а,
Новосељански пут.
060/676-36-37. (280448)
ПРОДАЈЕМ кућу у Дебељачи, прикладна за газдинство и малу привреду. 060/033-11-16.
(280439)

СОЛИДНА кућа, 110 квм,
плац 4.5 ари, Доњи град,
гас, канализација, паркинг. „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (280536)
КУПУЈЕМ кућу, центар, и
казан за ракију 120 – 200
л. 064/948-17-22.
(280442)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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ПОНУДА
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HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. 064/17885-36. (280421)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
за стан 120 + 80 квм, помоћни објекти, легализовано. 064/421-02-71.
ПРОДАЈЕМ кућу на Јабуч(280504)
ком путу, преко сервиса
„Пивашевић”. 065/21914-22. (280581)
ПРОДАЈЕМ кућу са 300
квм локала у центру Омо- ВОЈЛОВИЦА, добра кућа,
љице, хитно. 066/311-271. 74 квм, радионица, по(280507)
моћни објекти, 39.000.
(49), „Мустанг”, 062/226ДЕО куће, Стрелиште,
901. (280588)
преко пута Авив парка,
усељива, без улагања,
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
укњижена, 50 квм, засеб- на Златибору за некретна струја, вода, двориште, нину у Панчеву. 069/15823.000. 064/952-19-80.
63-76. (280592)
(280496)
ПРОДАЈЕМ кућу за рушеКУЋА, 120 квм + локал, 7
ње, плац 2,16 ари, Котеж.
ари, близина надвожњака
064/324-12-48. (280600)
за Вршац. 013/232-10-69.
(280526)
ЦЕНТАР, кућа 80 квм, 1.5
ар, хитно, 45.000. „Гоца”,
ШИРИ ЦЕНТАР, кућа 160
063/899-77-00. (280606)
квм, 7 ари, 50.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87КОТЕЖ, 153 квм, 3.2 ара,
50. (280531)
самостална, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00.
ВОЈЛОВИЦА, трособна,
(280606)
4.2 ара, 28.000, велика
сређена, 14.5 ари, 56.000
„Кров”, 060/683-10-64.
(280540)
КУДЕЉАРАЦ, сређена, 88
квм, 4.6 ари, 33.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(280540)
ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве на Миси.
061/200-73-09. (280657)
ХИТНО продајем/мењам
кућу у Војловици.
062/322-298. (280568)
ХЕКТАР земље, северна
зона, поред асфалта, инфраструктура, само
17.000. 069/113-96-04.
(280574)
КУЋА старија, 5 ари, иза
амбуланте Горњи град,
само 71.000 евра.
069/113-96-04. (280574)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, 1/1, Кудељарски насип. 063/472-669.
(280586)

ПЛАЦ, Омољица, 7 ари,
чист, коцка, нови помоћни објекат, ограда, власник 1/1. 066/005-225.
(280661)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (4824)

ПРОДАЈЕМ плац 8 ари,
други просек, Војловица.
069/200-72-51, 063/83809-42. (280472)
КУЋА, Бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/мењам. 064/955-51-85.
(280485)
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МИСА, две етаже, 61.000;
Ново Село, 8, 200, 45.000.
„Јанковић”, 348-025.
(280618)
ИЗДАЈЕМ плац са објектом за разне делатности,
може и балонка. Тел.
064/157-48-98. (280619)

ПРОДАЈЕМ кућу у Самошу, плац 15 ари, мирно
место. 062/180-47-42.
(280647)
КУЋА 120 квм, подрум,
двориште, 27 ари, 18.500
евра. 065/342-23-91.
(280634)

КУЋА, 60 квм, 2 ара,
13.000 евра. Козарачка
10. 063/804-07-85.
КУЋА, 100 квм, рен. Усељива, Козарачка 10,
27.000, 4 ара. 063/80407-85.

КУЋА, Банатско Ново Село, усељива, новија, јефтин, хитно, 200 квм.
063/180-22-26. (280689)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 060/353-5801. (280500)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска преко пруге, пола
под воћем. 064/113-4776. (280667)

ТРОИПОСОБАН, V, зграде, ЦГ, VI, 52.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(280515)

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

КУЋА монтажна, нова, 70
квм, 19.000 евра, Козарачка 10, 063/804-07-85.
ОМОЉИЦА, кућа + огроман локал, угао, 31.000,
кућа нова, укњижена,
хитно, 16.000. „Милка
М”, 063/744-28-66. (4824)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45
квм, ЦГ, ВП, центар Стрелишта, повољно. „Дива
некретнине”. 064/246-0571. (280536)

МИСА, прелепа, СУ, ПР и
ПК, Банатско Ново Село,
ПР + ПК, нова, хитно.
063/744-28-66. „Милка
М”. (4824)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ЦЕНТАР, усељива кућа,
60 квм, 2,3 ара, 37.000.
„Кров”, 060/551-64-50.
(280694)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан у Милоша Обреновића преко пута Авив парка, 117 квм.
063/159-99-62. (279888)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
34 квм, ЦГ, прелеп,
22.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (4824)
ТРОСОБАН, усељив стан,
Тесла, 70 квм, преко пута
„Авив парка”. 064/70013-40. (1280488)
СТАН, 93 квм, новоградња, лукс сређен, без посредника агенције, Котеж
1. 063/690-603. (280492)
НОВА МИСА, новоградња, 95 квм, трособни лукс
станови, завршни радови.
Могућност кредита.
062/966-92-96. (280494)
МИСА. 64 квм, 20.500;
Маргита 690 евра, 30
квм. 063/377-835.
(280499)
ТЕСЛА, 37 квм, реновиран, ВП, 29.000; 38 квм, I,
26.000, Содара , једнособан, 26.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (280595)

КОТЕЖ 1, 62 квм, комфоран, II, ТА, ПВЦ, 39.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(280606)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, 54 квм, ВП, ЕГ, реновиран, 38.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (280613)

КОТЕЖ 1, 65 квм, двоипособан, хитна продаја,
36.000. „Гоца”, 063/89977-00. (280606)

КОТЕЖ 2, троипособан,
ЦГ, III, 53.000. (679),
ЦЕНТАР, једнособан, 34
„Трем 01”, 063/836-23-83. квм, IV, ЦГ, усељив,
(280515)
25.000. (336), „Олимп”,
КОТЕЖ 2, једноипособан, 351-061, 064/234-36-01.
(280613)
44 квм, V, ЦГ, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
КОТЕЖ 1, двособан, 60
064/255-87-50. (280531)
квм, IV, ЦГ, 37.000. (336),

КОТЕЖ 1, двособан, 61
квм,I, 35.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (280531)

МАРГИТА, 4 ара, кућа,
ПР, 60.000; Стрелиште,
одличан, ПР, 45.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (4824)

ШИРИ ЦЕНТАР, 34 квм,
IV, ЦГ, усељив, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (280613)

СОДАРА, једнособан, ЦГ,
ПР, усељив. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(280515)

НОВОГРАДЊА, 60 квм,
II, подно грејање, 45.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (280531)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

СТАРА МИСА, старија кућа, 79 квм, 3,3 ара,
17.000, договор. (353),
„Премиер”, 063/800-4430.

КУЋА, 180 квм + 3.5 а,
скроз опремљена, Маргита. 063/740-22-41,
013/664-228. (280676)

СОДАРА, двоипособан,
ЦГ, III, две терасе, 42.500.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (280515)

ЦЕНТАР, двособан, IV,
ТА, 49 квм, 27.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (280531)

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

ВИКЕНДИЦА са објектом
од 150 квм и воћњаком,
легализована, може замена за ауто или мањи стан
уз доплату. 064/305-74564. (280621)

ДОЊИ град, 3 ара, 113
квм, ПВЦ, две јединице,
53.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (4824)

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, III спрат, ЦГ.
063/329-340. (280498)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, Ул. Димитрија Туцовића, код надвожњака, 45
квм, 16.500 евра.
063/896-47-51. (280462)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 46 квм, једноипособан, власник. 064/15976-87. (280538)

„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (280613)
КОТЕЖ 2, одличан, 64
квм, 37.000; Котеж 1, мањи двособна, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(280595)
КОТЕЖ, 36 квм, једнособан, 25.000, 56 квм, двособан, 28.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (280634)
КОТЕЖ 1, 2.5, IV, 38.000;
Содара, 2.0, ТА, 23.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (280659)
СОДАРА, војне, троипособан, VI, поглед на реку,
50.000, Дринска, двоипособан, 75 квм, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(280595)
ЦЕНТАР, нов трособан,
ЕГ, II, 73.000; Браће Јовановић , двособан, приземље, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (280595)

КОТЕЖ 2, прелепо поткровље, 39 квм, једноипособно, кухиња, 22.5000.
„Кров”, 0960/683-10-64.
(280541)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан, IV, 25.000; Стрелиште, 42 квм, I, 21.000, нова Миса, приземље, 35
квм, 12.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (280595)

ТАМИШ КАПИЈА, двособан, 65 квм, III, ЦГ,
56.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(280613)

ЦЕНТАР, лукс нова гарсоњера, високо приземље,
29 квм, 25.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-6658. (289588)

СОДАРА, 38 квм, једнособан, ЦГ, лифт, 26.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(280606)
ЦЕНТАР, двоипособан,
IV, изворно, 45.000 евра.
„Гоца 013”, 063/449-090.
(280606)
КОТЕЖ 2, двособан, IX,
32.000 евра. „Гоца 013”,
063/449-090. (280606)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, I,
39.500. „Гоца 013”,
063/449-090. (280606)
ЦЕНТАР, 61, ЦГ, II, две
терасе, двострано орјентисан, 38.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(48249
НОВА МИСА, гасрсоњера, 25 квм, I, TA, тераса,
15.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30.
МАРГИТА, једнособан, II,
33 квм, гас, 26.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430.
ТЕСЛА, двособан, ПВЦ,
VII, 49 квм, ЦГ, 29.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
ЦЕНТАР, двособан, III, 55
квм, ЦГ, 34.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430.
ПРОДАЈЕМ реновирану
гарсоњеру, Котеж 1.
064/235-69-32. (280438)
ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, Карађорђева улица,
58.000 евра. 064/171-2270, 064/090-10-92.
(280664)

Петак, 26. јул 2019.

ОГЛАСИ

КОМПЛЕТ намештен једнособан стан, Клима, ТА,
кабловска, Немањина 8.
Тел. 063/196-49-63.
(280626)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, ново, укњижено, 49 квм, 56 квм, 88
квм, етажно грејање гас,
власник. 060/011-98-11.
(280681)

ИЗДАЈЕМ нов намештен
двособан стан, 45 квм,
200 евра + депозит.
066/353-35-38. (280625)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, VII, повољно,
25.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(4824)
ЦЕНТАР, двособан, 54
квм, IV, ЕГ, реновиран,
38.000. Договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (4824)

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40

(3/274498)

Прање тепиха

Бесплатан превоз
ЦЕНТАР, четворособан,
100 квм, I, ЦГ, гаража,
нов стан, 96.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (4824)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан, Стрелиште, 50 квм, II ЦГ, исплата одмах, без посредника.
063/436-682. (280441)
КУПУЈЕМ стан, строги
центар, исплата одмах.
Директна куповина. За
стан под хипотеком или у
откупу – брза реализација
комплетног процеса. За
Ваше понуде позовите
061/324-40-85. (280654)
КУПУЈЕМ стан, једнособан или гарсоњеру, исплата одмах. 062/848-9893. (280675)

НАМЕШТЕНА гарсоњера,
30 квм, са грејањем, може и теренци. 065/86566-70. (280647)
КУПУЈЕМ двособан стан.
Тел. 064/234-36-01.
(280613)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, близу болнице, звати после 17 сати.
060/163-35-95. (280513)

КУПУЈЕМ стан до другог
спрата, без посредника
или мању кућу. 064/13069-56, 064/448-71-14.
(280509)

ИЗДАЈЕМ стан, празан, 65
квм + тераса. Тел.
063/319-133. (280522)

КУПУЈЕМ једнособан, једноипособан стан на Содари, кеш купац. 062/207004. (280531)

КУПУЈЕМ мањи стан, може дворишни. 064/19248-65. (280578)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на новој Миси са грејањем. 013/371-561,
063/360-165. (280457)
НАМЕШТЕН дворишни
стан, Св. Милетића 3.
069/200-72-51. 063/83809-42. (280472)
ГАРСОЊЕРА, две године,
40 евра, продајем округао кревет, остало.
064/288-00-44. (280481)
ДВОИПОСОБАН, ненамештен, центар, 68 квм, ЦГ,
клима, две терасе, 150
евра + депозит. 064/23816-84. (280526)

Продајем
ЛОКАЛ
од 250 квм
у центру.
Тел. 064/640-32-80
(5/280565)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
намештен, засебан улаз,
депозит обавезан. Центар. ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, спортисте. 063/870061/131-79-04. (280535)
45-53. (280637)
ЈЕДНОСОБАН намештен ,
I спрат/6, Приморска 27,
130 евра. Тел. 063/13529-76. (280679)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребни станови и куће у
Панчеву, брза исплата.
061/662-91-48. (280595)
СОБА са упоребом нуспросторија, од 1. августа
2019, Котеж 1, капара
обавезна. Тел. 065/66260-33. (2870540)
ИЗДАЈЕМ на Тесли, трособан стан, 74 квм, празан, ЦГ, лифт. 064/18240-21. (280560)
ИЗДАЈЕМ полунамештену
кућу, у Старчеву, на главном путу. 064/842-91-11,
064/125-86-86. (280570)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу, обавезан депозит.
063/787_31-39. (280557)
ИЗДАЈЕМ намештен простор, може и радници, Јабучки пут преко Пивашевића. 060/348-19-88.
ИЗДАЈЕМ кућу, Стрелиште. 064/682-57-91.
(2780652)
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ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, Краљевића
Марка, наеље Тип Станко. 064/506-25-97.
(280695)

ПОТРЕБНИ

лимари, бравари
и помоћни радници
за рад на висини

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал од 39 квм,у центру
Стрелишта. Тел 064/26771-74 (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм
код Аутобуске станице.
063/278-421. (280168)

• Управљање стамбеним
заједницама

ИЗДАЈЕМ локал 34 квм,
преко пута Дома здравља.
060/333-02-43. (280451

• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

ИЗДАЈЕМ локал на Котежу 1, преко пута поште.
069/200-72-51, 063/83809-42. (280472)

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, близина три
школе. 060/351-03-56.
(280477)

ПОТРЕБНЕ жене за чишћење, контакт телефон
060/304-07-64 (СМС)

ПОТРЕБАН мушко-женски фризер/фризерка у
салону центру. 064/50368-75. (280146)

ЛОКАЛ, 30 квм, строги
центар, два улична излога, издајем. 066/344-033,
063/628-626. (280695)

Ћевабџиници „Хало
Лесковац” потребна
ПОСЛОВОЂА.
Плата у зависности од
искуства + пријава +
топли оброк.
Тел. 062/896-39-78.

РЕСТОРАНУ ROYAL у
Авив парку потребан конобар, кувар. 063/216788. (280174)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина 2. 065/853-93-29.
(280539)

(7/280234)

ПРОДАЈЕМ локале 30 и
40 квм, екстра сређене,
прва зона. 063/808-49-75.
(280490)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. 063/666-755
(СМС)

ИЗДАЈЕМ магацин 200
квм и више канцеларијских простора. АЦ „Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 062/278-250. (280556)

ЛИМАРИЈИ „МАРКОВИЋ” потребни радници:
лимари, помоћни радници. Тел. 060/571-55-22.
(280631)

ИЗДАЈЕМ локал 15 квм, у
пролазу Војводе Путика
29. 063/278-250. (280556)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1, фул намештену, на
дуже. 066/494-900.
(280425)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци.
061/200-73-09. (280567)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локал у Книћаниновој 14. Повољно.
064/335-43-43. (и)

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Душана 21. Тел. 064/283-4835, 065/953-22-06.
(280358)

Лимарија „Марковић”
069/117-60-11 (2/279900)

ЛОКАЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница у
продавници „Маркет Цеца”. 060/555-11-72.
(280476)

САЛОНУ у центру потребни фризери са искуством.
Плата 30.000. Тел.
064/470-74-43. (279884)
ФИРМИ DUKO HYGIENIC
потребне спремачице.
www.duco.rs. 063/422330.
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу
рекламног материјала.
060/664-60-06. (280385)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(280446)
ПОТРЕБНА конобарица
Kafe Picasso Панчево.
065/504-91-07. (2804012)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на рецепцији.
065/464-35-38. (280468)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи и за
роштиљем.
Плата 40.000, за
раднице са искуством
+ пријава + топли оброк. Плата за раднице
без искуства 33.000 +
пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04.
(6/280234)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици на Котежу.
069/214-30-64. (280486)

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

ОР ДИ НАЦИ ЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИЦИ НУ
„ПАНЧЕ ВАЦ СПОРТ”
ОСНОВНИ И ПРОШИРЕНИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕШЋЕ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА
Вука Караџића 1

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.

18

Петак, 26. јул 2019.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА девојка за рад
у продаји, у посластичарници „Голуб”. Звати радНим данима од 8 до1 6
сати. 062/680-477.
(280475)
ПОТРЕБНА радница у
продавници „Маркет Цеца”. 060/555-11-72.
(280476)
ПОТРЕБНЕ жене за чишћење зграда. Тел.
060/529-20-30, „Балкан
Бриско”. (280497)
ФРИЗЕРСКОМ салону
„Срба” потребан радникрадница са искуством.
064/243-87-97. (280517)
ПОТРЕБНА радница у пекари. 062/404-144.
(280544)
ПОТРЕБНА озбиљна жена
између 40 и 50 година за
чување детета у Швајцарској, на дежи период.
063/307-881. (280551)
ПОТРЕБНА куварица и
помоћна куварица ресторану „Звезда”. Стевана
Шупљикца 88. 063/278250. (280556)
ДЕВОЈКА за рад у кафићу
у центру, само пре подне.
063/208-389. (280571)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. ЗВАТИ НА
013/331-241. (Ф)
ПОТРЕБНИ радници за
утовар и истовар огревног
дрвета. 063/341-871.
(280572)
ПОТРЕБАН радник-ца за
рад у продавници, трафици у центру. 063/1265457, Милош. (280575)

ПОТРЕБНИ возачи камиона. Тел. 061/213-37-66,
060/033-56-10. (180532)
ПОТРЕБНА жена за чување полупокретне баке, 24
сата. 065/206-89-39.
(280554)

ПОСАО

ОГЛАСИ

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
повољно, пензионерима
попуст. 061/626-54-06.
(280478)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, квалитетно, уредно и ефикасно. 066/93367-90. (280210)

ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (279674)

МОНТАЖА хидрофора
хидроцила и свих бензинских и електро мотора на
бунаре. 064/134-91-30
(СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индикатор, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (278605)

Фирми DOO „Trijera”

потребан МАГАЦИОНЕР
Услов за кандидате - важећа возачка дозвола Б
категорије.
У пријави треба да се наведе да се конкурише за
место магационера.

Ваш CV и пријаву можете послати на
sead.idrizovic@trijera.rs

ДОО „ЕЛЕКТРОСТАР”
Потребни радници са искуством, за стални радни
однос, следећег профила:
• МАГАЦИОНЕР (са искуством у продаји
електро-материјала)
2 извршиоца
• ТРГОВАЦ (са искуством у продаји
електро-материјала)
1 извршилац
Пријаве слати на mail office@elektrostar.rs или донети лично, на адресу: Банијска 68-а, Панчево,
радним данима у периоду од 8 до 16 сати.

ПОТРЕБАН возач Б катењгорије за доставу хране. 064/255-84-58.
(280669)
ПОТРЕБАН правник за
рад на техничком прегледу возила. Одлични услови и радно време. Јавити
се послодавцу на
069/557-32-84. МАСАЖА,
шишање, фенирање, шатирање, балајаж, повољно. Долазим лично,
065/208-35-49. (280691)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у трговини у Банатском Брестовцу, плата
35.000 динара, четири
слободна дана месечно.
063/354-365. (280674)
ПОТРЕБАН конобар и помоћна радница у кухињи
у ресторану „Банатски кутак”. 060/4512-59-99.
(4824)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(279363)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (280167)

КОМБИ превоз робе, намештаја, грађевинског
материјала, селидбе.
Транспорт, договор.
064/243-82-85. (280155)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством поставља све врсте плочица,
брзо, квалитетно, повољно. Данијел, 061/249-2990. (280422)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација СЕРВИС и монтажа клима
ТВ-а, ИПТВ и антена плус. уређаја. 061/139-36-48.
(280474)
064/866-20-70.

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

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

ОГЛАШАВА

ОГЛАШАВА

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат. парцели бр. 17584/1 К.О.Панчево, за потребе
изградње пољопривредног комплекса – стакленик
и постројење за производњу неопходне енергије
за процес пољопривредне производње у стакленику, израђен од стране бироа „Romb Design Tim”,
Нови Сад, Лукијана Мушицког бр. 11а/5, за инвеститорa „МАРГО ПРИМА” ДОО из Панчева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 08.30 до 11.30, у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 26. 07. 2019.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу вишепородичног стамбеног објекта П+2+Пк
на кат. парцели топ.бр.3479/2 КО Панчево, израђен
од стране ДОО „Геовизија”, Панчево, за инвеститорa Николић Мићу из Панчева.

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат.парцели бр.1857 К.О.Панчево, ул. Сарајевска бр. 8, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+2+Пс, израђен од
стране архитектонског атељеа „Студио 3”, Панчево,Владимира Жестића 43б, за инвеститорa Михаљчић Зорана из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити
на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у
времену од 08.30 до 11.30, у периоду трајања јавне
презентације од 7 дана, почев од 26. 07. 2019.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 08.30 до 11.30, у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 26. 07. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на Робној
пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.
• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб по почетној цени од 5.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 3/4, укупне површине 25,48 м², на
Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара
Шемића бб по почетној цени од 1.000,00 динара
по метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

ПОТРЕБАН бравар са искуством за производњу и
монтажу АЛ и ПВЦ столарије. 064/236-68-44,
064/226-66-61. (280623)

ПОТРЕБНА продавачица
за рад у пекари. 063/606330. (280668)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/86580-49. (280187)

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ПЕРЛА тражи конобарицу, козметичара и фризера као замену док трају
годишњи одмори. Тел.
013/344-546. (280605)

РЕСТОРАНУ потребно
особље – конобарице и
помоћне куварице.
064/349-93-43. (280640)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(278081)

Одлични услови и могућност сталног запослења.

ПОТРЕБНИ озбиљни радници за лимарију и браварију. 063/663-464, „Лимарија Бобан”. (280658)

CAFFE FLAMINGO тражи
радника-цу, са искуством.
069/364-10-04. (280639)

marketing@pancevac-online.rs

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

За рад у фабрици потребно:

пет жена и пет мушкараца
Контакт тел. 062/365-414, Јагода
У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт Плана детаљне регулације за подручје
Северне индустријско – пословно-производне
зоне 2 у Панчеву
Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно-производне зоне 2 у Панчеву ( у даљем
тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 26. 07. 2019. 26. 08. 2019. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 8-30 до 11.30. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 13. 08. 2019.
године у 13 сати, у малој сали зграде Градске
управе Града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
30. 08. 2019. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

ОГЛАСИ

ПОСАО

СЕЛИДБЕ

ПОТРАЖЊА

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

ЧИСТИМ станове, локале,
кафиће. 061/224-50-39,
062/848-97-69, Ивана.
(280436)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације,
адаптације купатила, сервис. 013/377-930,
063/115-71-67. (280471)
ГИПС, фасаде, кровови,
хидроизолације, декоративни камен, 3 д декоративни панели, бехатон
плоче. 062/842-20-58.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, замене,
поправке, одмах.
013/331-657, 064/495-7759.

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
ЕЛЕКТРУИЧАР ради инсталације, бојлере, индикаторе, табле, тА пећи,
ел. Шпорете. 060/521-934’0. (280590)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо
прање намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(280607)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(280516)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа, демонтажа намештаја. Дејан, 061/62614-50. (280644)

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342КОМПЈУТЕРИ, сервис, по- 338 (СМС)
правка, инсталација нових компоненти, одржаПревоз шљунка, песка,
вање, брзо, повољно.
сејанца, одвоз шута.
060/351-03-54. (280161)
РУШЕЊЕ кућа, шупа, бетона, бетонирања, ископи, ископи, кошење, одношење ствари. 064/12269-78. (280521)
ФИЗИЧКИ послови, бетонирања, рушења кућа,
шупа, кошење траве, обарањее стабала. 060/03547-40. (280521)
ТРАЖИМ посао бетонирања, зидања, малтерисања, израде и поправке
кровова. тел. 063/102-9416. (280552)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије, повољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (280582)
МЕДИЦИНСКИ педикир,
урасли нокти, курје очи,
релакс и медицинска масажа. 061/308-95-86.
(280585)
ШЉУНАК, песак, сејанац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(280685)
КОШЕЊЕ траве, сечење
дрвећа, вађење пањева,
сејање траве. Фрезирање.
064/19617-32. (280660)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03.
РАДИМ све физичке послове, чистимо подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (280687)

064/158-44-10, 063/101-11-47

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона, селидбе, кошење, одвоз шута и непотребних
ствари. Дејан, 061/62614-50. (280644)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, монтажа
нових цеви, одгушење,
монтажа санитарије.
062/382-394. (280641
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, квалитетно, уредно и ефикасно. 066/93367-90. (280210)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут, рашчишћавамо
дворишта, радимо све послове. 061/321-77-93.
(180688)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(279363)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индикатор, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (278605)

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. (4822)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(280516)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. (280516)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(280516)
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ВЕШ-МАШИНЕ, замрзиваче, климе, поправљамо,
квалитетно са гаранцијом.
Овлашћени сервис „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.

ПРЕВОЗИМ кипером песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-6994. (280591)

МАШИНСКИ ископ подрума, темеља, канала,
одвоз шута са утоваром,
рушења. 063/771-55-44.
(289127)

СЕРВИС и монтажа клима
уређаја. 061/139-36-48.
(280474)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (280453)

16. јула 2019. преминула је наша драга мајка

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

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (280167)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (279238)
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, одвоз шута.
064/158-44-10, 063/10111-47

ИВАНКА МАЛЕНОВ
1931–2019.
Сахрана је обављена 18. јула 2019. године.
Од наше драге мајке, баке и прабаке опростили
су се ћерке СМИЉА и ДУШИЦА, зетови ДРАГАН
и ЛАЗАР, унучад ИГОР, ТАМАРА, КАТИЦА и
БРАНКИЦА са породицама.

Почивај у миру драга мајко
(12/280460)

РАЗНО
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (280462)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо
прање намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(280607)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат, фасаде.
. 061/283-66-41, 064/31710-05. (280495)

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

(7/274828)

Петак, 26. јул 2019.

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)
МОЛЕРСКИ РАДОВИ.
064/317-10-05. (280495)

ТРАЖИМ жену од 55 до
60 година за провод у једној од наших бања.
064/280-32-95. (280666)

18. јула 2019, у 68. години изненада је преминуо
наш драги

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту издату од АТП-а на
Влајковић Драгослав.
(280680)
МУШКАРАЦ, озбиљан,
културан тражи женску
особу за дружење.
066/541-31-39. (280611)
ПОТРЕБНА жена за издржавање старије жене ,
плаћен смештај, плата и
храна. За више информација 061/622-61-12.
(280657)

ЖАРКО СТОЈКОВИЋ
1951–2019.
Увек ћеш живети у нашим срцима и никада те
нећемо заборавити.
Хвала ти за све.
Супруга ЈАСМИНА и син ГОРАН
(46/28550)

Последњи поздрав вољеној кћерки

ТУРИЗАМ
СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-0857, 063/768-32-68.
(277629)

КРАШИЋИ, апартмани 6
– 8 евра, по особи, велика
КЛИМЕ свих типова и
узбрдица. + 381 63 243
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
произвођача сервисира859, + 381 69 499 221.
мерцедес камионом, радмо, поправљамо и уграђу- (278827)
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91- јемо са овереном гаранИЗДАЈЕМ апартмане веоцијом. Овлашћени сервис
85. (279238)
ма повољно, у сокобањи,
„Фриготехник”, 013/361апартмани, хармонија
БАЛТОКАД када, обнова 361, 064/122-68-05.
Стоиљковић Сокобања.
глазуре, пластифицирање,
Www.apartmanisokoba28 година с вама, гаранnja.info 018/837-717,
ТЕПИХ
сервис,
дубинско
ција. www.baltokad.co.rs.
прање тепиха, намештаја. 065/616-81-97. (2808395)
065/347-55-02, 011/288Превоз бесплатан. 30230-18. (и)
СОКОБАЊА апартман,
820, 064/129-63-79.
центар, комплетно опреРОЈАЛ МГ: уградња/помљен. Viber и број
правке; ролетне, комар065/205-45-48. Виолета.,
СЕРВИС телевизора, диници, венецијанери, све
(280180)
завесе, тенде, хармо-вра- гиталних рисивера, мониБУДВА, издајем комплеттора, даљинских. „Плус”,
та, роло-заштита.
но опремљен стан.
Д. Туцовића 28. 353-463,
063/816-20-98, 013/351065/214-00-49,. (280502)
063/877-38-21. (280584)
498.

РУЖИЦИ АРСИЋ
1959–2019.
од оца РАДЕ са супругом
(50/280558)

Последњи поздрав драгој сестри

РУЖИЦИ АРСИЋ
1959–2019.
од брата НИКЕ, снаје ЉИЉАНЕ и ВИШЊЕ са породицом
(51/280558)

300-820, 300-830
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 26. јул 2019.

Последњи поздрав куму

20. јула 2019. престало је да куца велико срце наше драге

Са неизмерним болом и тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 19. јула 2019. преминуо наш вољени

КАЛАБИ
Породица КОСИЋ
(18/280480)

ЈЕЛЕ ДОШЕН

Почивај у миру

1945–2019.

ДРАГО КАЛАБИЋ

Вечно ћеш живети у нашем сећању и нашим срцима.

рођ. 18. III 1952.

Почивај у миру вољена наша....

ДРАГО
Сахрана је одржана 20. јула 2019, у 14 сати, на Старом православном гробљу.
Воле те твоји: БИЉАНА, ЈЕЛЕНА, МИЛИЦА, ЖАРКО,
ДАНИЛО, МИЉАН, НИКОЛА и ПЕТАР

СЛАВИЦА ПЕЈОВИЋ
са породицом

У великом болу твоји: супруг МИЛАН, ћерке ДРАГАНА и ДУШКА,
зетови СРЂАН и ДАРКО, унуци ТАТЈАНА, НЕМАЊА, АНЂЕЛА,
СТРАХИЊА и ТЕОДОРА

(77/280633)

(64/280601)

Последњи поздрав

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

(58/280578)

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријтељима и познаницима
да је 14. јула 2019, у 69. години, преминула наша драга

ЈЕЛИ
ДОШЕН

БОЖИДАРУ ЈОСИМОВУ
14. XII 1934 – 22. VII 2019.
Ожалошћени: супруга БОРИСЛАВА, ћерка ВЕСНА, унук БОЈАН
и син ДЕЈАН са породицом
Сахрана је обављена 24. јула 2019. на Новом гробљу

Тужна срца опраштамо се од драгог пријатеља, другара, кампера

ИЛИНКА ЖИВКОВ

(62/280587)

Последњи поздрав
драгој снаји

Најдражој комшиници од ЂОЛЕТА и ЂУКЕ са породицом
(53/280582)

Последњи поздрав

1950–2019.
Сахрана је обављена 16. јула 2019, на гробљу у Самошу.
Ожалошћени: супруг ЖИКА, брат ПАЈА са породицом, заова ВИДА
са породицом и остала родбина и пријатељи
(6(2804489

ГОРАНА РИСТИЋА РИЛЕТА
1957–2019.

Најдражи тата

Последњи поздрав
мојој другарици

С поштовањем и пијететом чуваћемо успомене на
тебе.
Другари из кампа: РАДА, ЗОРАН,
ЈУЛИЈАНА, НЕША, ЗОРАНА, СЛАВКО,
ЉУБИЦА, ПЕЂА и ВЕРИЦА
(67/280604)

ИЛИНКА
ЖИВКОВ
Хвала ти.
ЈЕЛЧЕ и МИЛЧЕ

Нека је вечни мир и
спокој њеној души, а
нама сећање на сва њена добра која је нама
чинила.
Почивај у миру.
Породица КОРДА

(60/280580)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

ДРАГУ
КАЛАБИЋУ
С поштовањем
и тугом ТОМА
и БОСА ВАСИЛЧИН
(59/1280579)

Напустила нас је наша драга мајка и бака

Драгој баби и свекрви

ЈЕЛИ
ДОШЕН
од ДРАГЕ
и СНЕЖЕ

Најдражој комшиници од ЗОРЕ са породицом

(65/280603)

(54/280582)

Последњи поздрав
комшиници

ИЛИНКИ
ЖИВКОВ
Недостајеш ми.
СЛАВИЦА
с породицом

(42/280541)

(32/280519)

19. јула 2019. преминула је наша мајка,
свекрва и баба

19. јула 2019. преминула је наша супруга,
мајка и баба

ЛЕПА
ТРАЈКОВСКИ

ЛЕПА
ТРАЈКОВСКИ

Последњи поздрав.
Син РАДОМИР, снаја
СУНЧИЦА, унуци
СВЕТЛАНА, ДРАГАНА
и ЖЕЉКО

последњи поздрав од
супруга ПЕТРУНА,
сина ДРАГАНА, снаје
БЕБЕ и унуке АНЕТЕ

(74/280628)

(75/280629)

СТОЈАНА
ЋИРИЋ

СТОЈАНИ
ЋИРИЋ
30. IV 1923 – 17. VII 2019.

ЈЕЛИ
ДОШЕН

30. IV 1923 – 17. VII 2019.
Пружала нам је љубав, снагу и подршку
у животу.
Нећемо је заборавити.
Ћерка РУЖИЦА
и унука ДАНИЦА

Са захвалношћу и
поштовањем опростили смо се од тебе.
Унук НЕБОЈША,
унука КРИСТИНА
са породицама
и снаха ЗОРИЦА

(40/280537)

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

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

Станари у Исидоре
Секулић 11
(66/280603)

Последњи поздрав снајки, шурњаји и ујни

(41/280537)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ЈЕЛИ
ДОШЕН

ЈЕЛИ ДОШЕН
Породица ВРАЊЕШ
(52/1280581)

ПО ПУСТ
свим
радним
данима
осим
средом.

Петак, 26. јул 2019.
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Болна срца обавештавамо да је наш драги

У суботу, 27. јула 2019. даваћемо годишњи помен
у Светоуспенском храму, у 10 сати

проф. МАРКО БРОЗОВИЋ
IN MEMORIAM
И данас у срцу и мислима најближих

1940–2019.
преминуо 19. јула 2019, у Суботици.

др БОГДАН ПУТНИК

Сахрана је обављена 23. јула 2019, у Панчеву,
на Старом православном гробљу.

1943–2018.

Ожалошћени: брат ДУШАН, снаја ЗОРИЦА,
сестрић ИЛИЈА са породицом и сестре
МИЛЕНА и АНКА са породицама као и
остала родбина и пријатељи
(80/280643)

БОГДАН БАСАРИЋ
1989–2019.

Време пролази, а туга за тобом никада.

(25/Ф)

Твоји најмилији: МАРИКА, НЕШО, МАЈА,
МЛАДЕН, МИЛОШ и МАРКО

Пресушила је последња оаза доброте. Срећан пут вечном дечаку

ПОРОДИЦА

28. јула навршава се једанаест година откад није међу
нама наш вољени син и брат

(24/ф)

МАРКУ
ГОРАН, ОЉА, ЛУКА и СОФИЈА

У суботу, 27. јула, у 11.30, на Старом православном гробљу у
Панчеву, даваћемо годишњи помен нашој драгој и вољеној

МИЛАН СТУПАР

(86/280692)

2. III 1986 – 28. VII 2008.
Последњи поздрав

Последњи поздрав
нашем драгом

Дуго те нема са нама а сећања остају до краја живота.
Оставио си трагове који се не бришу и доброту која се
памти.
Воле те твоји: мајка СТАНА, отац ДРАГО и брат ДРАГАН
као и братаница АНЂЕЛА и братанац ЛУКА
(29/280514)

СЕЋАЊЕ

МАРКО
БРОЗОВИЋ
Породица
РАИЧЕВИЋ
(63/280596)

18. јула преминула је
наша драга

ЈЕЛЕНИ БУБАЛО ЛЕЛИ
РАДИВОЈУ
СТОЈАНОВСКОМ
Заувек ћеш остати у
нашим срцима.

Прошла је најтужнија година, али постоји љубав коју смрт не
може да избрише и туга коју време не може да излечи.
Мама, тата и брат са породицом

Твоји најмилији

Последњи поздрав зету

НИКОЛА РОКНИЋ РОКА

(7/280447)

(79/280638)

Прошло је пола године откако си нас напустио.
Оставио си неизбрисив траг честитог човека и
доброг другара.
Почивај у миру!
ЈОВИЦА ШАМАРА

22. јула, после краће болести, у 91. години, напустио нас је наш вољени

(38/280530)

ДУШАН ТАПАВИЧКИ
Сећање на

РАДИВОЈУ
СТОЈАНОВСКОМ

МИЛИЦА
ЈОВАНОВСКИ

од породице
КАРАФИЛОСКИ

Ожалошћени: ћерка МИЛИЦА, зет ВЕЉКО,
унуци ИВАН, ДАНА и ФИЛИП, ОЛГА КИСИЋ и
остала многобројна родбина
(84/280672)

(78/280638)

1939–2019.

Четири године без тебе

Тугују њени
најмилији

ЈЕЛЕНА
ЛАЦКОВ
1931–2014.
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији
(87/280693)

14. VII 1997 – 24. VII 2019.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији
(19/180454)

(57/и)

31. јула навршава се пет
година откако није са
нама наша

СОФИЈА
ГОЛУБОВИЋ

МАРТАЋ СТРАХИЊУ
2009–2019.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Супруга ВОЈИСЛАВКА и кћерке ИВАНА и МИЛИЦА са
(26/280514)
породицама

СЕЋАЊЕ

ЈУГОСЛАВ
АЛИМПИЋ
ЈУГА

ЈУГОСЛАВ
АЛИМПИЋ

27. VII 2015 – 27. VII 2019.

У суботу, 27. јула, у
пола једанаест, даваћемо четворогодишњи помен нашем
непрежаљеном сину.
Сине наш, у свакој
сузи видимо Тебе,
плакаћемо да би те
што дуже гледали.

У нашим срцима туга, у дому нашем велика празнина.
Не видимо ти очи и
не чујемо ти глас, али
осећамо да си ту између нас.
Супруга БРАНКИЦА,
син НИКОЛА и
ћерка ВАЛЕНТИНА
(68/280618)

2015–2019.

Неутешни родитељи
ЈОВА и МИРА
(39/280534)

ЈУГОСЛАВ
АЛИМПИЋ
ЈУГА
27. VII 2015 – 27. VII 2019.
Не постоји време које
доноси заборав, нити
сећање у којем те нема.
Живиш са нама.

НИКОЛА
МОДОШАНОВ
23. VII 1994 – 23. VII 2019.

Твоја сестра НЕЛА,
зет РИЛЕ и сестричине
АНА и ТЕА

С љубављу
и поштовањем
СОФИЈА, ИВАН
и ГОГА

(9/280452)

(85/280683)

ЉУБОМИР
РИСТИЋ

ЂОРЂЕ
ШУШЊАР

Твоји: ОГЊЕН
и ЂУЂА, таст, ташта
и сваја

Осам година је прошло,
бол и туга не пролазе,
сећање на тебе не бледи
и љубав не пролази.
Заувек ћеш бити у нашим срцима. Волимо те
тата.
Син БОЈАН и ћерка
БОЈАНА са мамом

(82/280662)

(81/280649)

Љубо, годину туге није лечило време већ
љубав и лепа сећања.

22

Петак, 26. јул 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

28. јула 2019. године, у Омољици, даваћемо полугодишњи помен нашој супрузи, мајци, ташти и баки

Једанаест тужних година без тебе драги
наш

26. јула навршавају се две тужне године откада није са нама
наша вољена супруга и мајка

ЛОЗЕНИ БАРАЈИЋ
Бескрајно Ти хвала за несебичну љубав коју си нам
пружала. Са поштовањем и љубављу живиш у нашим
сећањима.

НИКОЛА

Ожалошћени: супруг ПЕТАР, ћерке ДАНИЈЕЛА
и ДРАГАНА и син МИЛАН, зетови ЂОРЂЕ и НЕНАД
и унуци ЛУКА и ДУЊА

Нема правих речи да опишу време које
пролази без тебе...
Постоје трагови који се не бришу, сећања
која не бледе, ране које не зарастају.
Бол није у речима и сузама, већ у нашим
срцима у којима ћеш вечно живети.

ЂУРЂЕВКА ГРУБЕТИЋ ЦЕЦА

(35/280527)

Сваким даном недостајеш све више и више...
Прошло је шест месеци откако нас је напустила наша драга мајка, ташта и бака

С љубављу и тугом
Твоја породица

Твоји: тата, мама и брат МАРКО
с породицом

(21/280484)

(44/280547)

СЕЋАЊЕ

У суботу, 27. јула, у 10.30, на Новом гробљу,
даје се шестомесечни помен нашем вољеном

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
27. X 1944 – 31. I 2019.
Мајчице,
тужно је без тебе, недостајеш све више!
Више ништа није исто.
Чувамо те у нашим срцима, мислима и сећањима.
Твоја ћерка ДРАГАНА, зет НЕНАД
и унука ДУЊА

НАТАЛИЈА
БАБИЋ НАЦА

ТОМИСЛАВУ РАДОЈЕВИЋУ

2003–2019.

Супруга НЕГИЦА, ћерка ЗЛАТИЈА
и син БОЈАН

(36/280529)

НИКОЛА ЈАНИЋИЈЕВИЋ

С љубављу и тугом,
тата
(49/280555)

(23/280493)

Једанаест тужних година откако си нас напустио, али ниси отишао из наших срца.
Твој ујак МИЛОЈИЦА, ујна ЛЕНА,
брат ВАСИЛИЈЕ и сестра
НИКОЛИНА ЋИРКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

Навршава се пола године откада са нама
није драга мајка и ташта

(45/280547)

ГОРАН ЈОКИЋ
ГОГО
1981–2001–2019.
Време пролази, бол и
туга остају. Недостајеш
нам анђеле вољени.

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ

Тата РАДИША, мама
МИРА и брат Г
РАДИМИР с ВЕСНОМ

27. X 1944 – 31. I 2019.

27. јула 2019. године, у 11 сати, на Новом православном гробљу, дајемо шестомесечни помен нашем никад непрежаљеном

АЛЕКСАНДАР ПРИЈОВИЋ
1923–1993.
С поносом и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
МИЛЕ и ЗОРАН
(47/280553)

(33/280523)

ДАРКУ ДОЈЧИНОВСКОМ

С тугом и сетом чувамо сећање на тебе.

15. IV 1988 – 23. I 2019.

У суботу, 27. јула, у
10.30, дајемо годишњи
помен нашем брату

Твоја ћерка ДАНИЈЕЛА и зет ЂОРЂЕ

Заувек неутешни твоји најмилији

(37/280528)

У суботу, 27. јула, у
11.30, на Новом гробљу, обележићемо шестомесечни помен нашој драгој

2. августа 2019. навршава се година откад
си нас напустио драги тата, деда

(27/280568)

САВО МИЋИЋ
Прошло је тужних четрдесет дана откада је наш мили
брат заувек отишао да спава у наручју анђела.
Тужни брат и сестре – ВЕЉА, ЗАГА, БОСА и ЗОРИЦА
(11/280459)

СЕЋАЊЕ

Драги наш

СЛАВИЦИ
КЕПИЋ
Бол и туга је велика у
нашим срцима.

ЈАНОШ
НАЂ

Супруг МИЋА,
син ЖЕЉКО,
ћерка НАТАША, снаја
ГОРДАНА, унук ЛАЗА
и унуке АЊА, СОФИЈА
и ЈОВАНА

Ожалошћени: ћерка
ЈУЛИШКА, зет
ЗЛАТОМИР, унуке
МАЈА и МИРЈАНА
са породицама
и унук БОГДАН

(69/280612)

(55/280564)

НЕНАДУ
САВКОВИЋУ

ВАСО ЂУКИЋ

Брат БОГОЉУБ
и сестра ЈАСМИНА

25. јула 2019. навршавају се три године откако си нас
напустио.
Заувек у срцу и мислима.
Твоја породица

(3/280437)

(22/280487)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

ГОЈКО
БЈЕЛИЋ

ЂОРЂЕ
ШУШЊАР

Прошла је болна година како ниси са нама,
али заувек остајеш у
нашим срцима.
Воле те твоји
најмилији

27. VII 2011 – 27. VII 2019.
Заувек у срцима супруге
БРАНКЕ и ћерки
ЈАДРАНКЕ и НАТАШЕ
са породицама

(28/280510)

(73/280624)

АНКА ПОПА
2014–2019.
(43/280545)

БИСЕРКА

ЈОВАН

1920–2009.

1940–2016.

(70/280614)

Ваш РАДИСАВ

Петак, 26. јул 2019.

У недељу, 28. јула 2019. године, у 11.30, одржаћемо шестомесечни помен нашем драгом

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

23

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 27. јула 2019.
године, у 11 сати, на Новом гробљу, давати једногодишњи помен
нашем вољеном

СРЕТЕНУ ЋАЛИЋУ
Утеху тражимо у успоменама изатканих на заједничком животном путу, али туга је велика и
непреболна.
Хвала ти за све што си нам пружио, неизмерно
те волимо до вечности.
Твоји: супруга МАРИЈА, син НЕНАД, снаја
СЛАВИЦА и унуци ВЛАДИМИР и ЗОРАН

МАРКУ ЈОВАНОВИЋУ МАРЕТУ
8. XII 1996 – 29. VII 2018.
Оставио си трагове који се не бришу,
сећања која не бледе,
доброту која се памти,
бол и тугу који су вечни.
У срцу те чувамо, анђеле наш.
Твоји: мама, тата, сестра и бака

(4/280443)

Прошло је тужних четрдесет дана откада ниси
са нама

Прошла је болна година откако није са нама
мој вољени супруг, брат, пријатељ и комшија...
У суботу, 27. јула 2019, у 11 сати, посетићемо
његову вечну кућу на Православном гробљу у
Старчеву

(16/1280467)

Годину дана откако није са нама наш

Годишњи помен
драгом

ГОРАН КОБАС
1966–2018.
У срцу туга, на гробу тишина а у дому нашем
велика празнина.
Не видим ти очи и не чујем глас, али осећам да
си ту између нас.

МАРКО МАРЕ

ЗОРАН СТОЈКОВСКИ
Туга не престаје и не постоји време које ће умањити бол и празнину.
Заувек си у нашим срцима.

Заувек у мом срцу – твоје МАЧЕ

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те воле. Док живимо и ти ћеш живети са нама.
Баба ЈОСКА, деда ТОМА, тетке ВИОЛЕТА
и ОЛИВЕРА са породицама

Твоји најмилији: мајка ЈАГОДА, отац СМИЛЕ
и брат РАЈКО са породицом
(13/280464)

МАРКУ
ЈОВАНОВИЋУ

(56/280565)

Прошло је једанаест тужних година откада ниси са нама

Породица ПЕНДИЋ

(15/280465)

(31/

Година прође, дан никад

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДРА МИЛУНОВ
САШКА
Волимо те и у срцу чувамо.

ЗОКИ
23. VII 1975 – 16. VI 2019.

НЕБОЈША ПОТКОЊАК

МАРКО ЈОВАНОВИЋ МАЋА

Лепото наша, за нас четрдесет тужних дана –
не миримо се са стварношћу.
Почивај у миру, буди са
анђелима.
Породица
ЈАЋИМОВСКИ

31. VII 2007 – 31. VII 2019.

1996–2018.

Време пролази, а бол и туга остају вечно.
Недостајеш нам као и првог дана.
Твоји најмилији: мајка БИСЕРКА, отац ЂУРИЦА,
сестра НАТАША и син УРОШ

(2/280435)

(83/280671)

Нема те... Али није то заувек, заувек не постоји.
Вратиш се ти кроз снове, сећања, успомене.
Постојиш у свакој сузи која падне, у сваком тренутку
када ти име изговоримо.
Недостајеш...
Твоји: тета БЕБА, теча ДЕЈАН и браћа
МИЛОШ и ГОРАН

(17/280472)

Двогодишњи помен

Супруг ПРЕДРАГ и синови МАРКО и СТЕФАН

Драга

(14/280465)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

29. јула навршавају
се три тужне године
откако нас је напустила наша вољена

ЈАНОШ
КОРОДИ

САШКА
Време пролази, туга
и бол остају.

ЗОРАН
СТОЈКОВСКИ
С љубављу и тугом у срцима чуваћемо успомену на тебе. Нека те
анђели чувају.

Тата ЈОВИЦА,
бата АЦА, ЕМИНА
и НЕША

ТРАЈАНКА ГРГОВСКИ
Твоји најмилији
(10/280455)

ДРАГАН
ТРИМОВСКИ
1956–2014.

Навршило се осам
година

Ујна СТОЈНА
с породицом

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Прошло је годину дана
како ниси са нама

(71/280620)

Године пролазе, туга у
бол и не.
Вечно си у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

(76/280630)

МИРОСЛАВА

2. VIII 2018 – 2. VIII 2019.
27. јула 2019. даваћемо годину дана нашем
Јаношу.
Прође година, али не
прође сећање на тебе.
Твоји најмилији
(5/280445)

Навршила се година од
одласка у вечну кућу

Њена породица
(30/280941)

(72/280622)

Сећање на наше драге

СУБОТИЋ

ДАНИЦА
ПРОДАНОВ
СЛОБОДАН
ДАБИЋ

ЉУБЕ
ЗАГОРАЦ

ЈОВАН
МАЦАКАЊА

Прошло је већ три године.
Баба и чика

Недостајеш....
Ћерка САЊА, син
ЗОРАН са породицама
и заова КАТИЦА

Заувек у срцима:
син МИРКО,
снаја СВЕТЛАНА,
унуци СУНЧИЦА,
НЕБОЈША и МИЛИЦА

(34/280524)

(8/280450)

(48/280554)

Искрено поштовање
и захвалност колеги
за труд и предан рад.

МОЈСИЈЕ

ЉУБИЦА

1999–2019.
2002–2019.
С љубављу: син ЗОРАН, снаја СМИЉАНА и унуци ДЕЈАН
и ВЛАДИМИР
(20/280483)

Колектив Института
др „Јосиф Панчић”
Панчево
(61/ф)

КОРОДИ
ЈАНОШ
Сестра БЕЖИКА, зет
ИВАН са породицом,
сестра КАТИЦА
и зет МАЋАШ
(1/280415)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
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
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 26. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Заборавите на своје проблеме,
јер су вама блиској особи потребне ваша подршка и помоћ. Могућ
је изненадни пут у вези с послом
који обављате. Можда ћете отпутовати у иностранство. Ако сте
сами, можете очекивати дивно
познанство.

Често заборављате да сами градимо своју срећу, као и да смо
сами одговорни за све своје неуспехе. Радите на себи у овој седмици и не доносите велике и далекосежне одлуке. Преконтролишите притисак.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Добићете потврду да пословни
план на коме радите има велике
шансе да успе и финансијски се
ис пла ти. Дај те се би оду шка,
планирајте одмор и опустите се.
По сто ји мо гућ ност по зи ва у
иностран ство. При хва ти те и
уживајте.

Иако сте се тек примирили од
бурних догађаја од прошле седмице, већ вам следи ново изненађење. Немојте бити нервозни,
раздражљиви и накрај срца.
Промене које желите да направите у свом животу мораће да
сачекају.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Док се сви одмарају, ви имате
посла преко главе. Договори које
сте направили пре извесног времена и замисли с почетка године
полако почињу да се реализују.
Добар пословно-финансијски период је пред вама. Заједнички
пут отвара нове планове.

Колико год да бежите од истине,
она вас сустигне. Нерешени проблеми или последице мале неискрености сада долазе на наплату. Некад није ни битно ко је
крив, само је потребно наћи
компромис. Нећете имати новчаних проблема.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Крајем седмице мораћете да промените неке планове због старијег члана породице. То ће пролонгирати неке ваше замисли,
што ће се показати као добро, јер
ћете успети да избегнете несугласице са сарадницима. Љубавни
пламен вас греје свом снагом.

Ставите акценат на свој приватни
живот. За промену, добро проанализирајте где сте погрешили.
Заједнички одмор решио би многе проблеме које имате у партнерским односима. На пословном плану вам се звезде смеше и
могућа је додатна зарада.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Нервозни сте и на тренутке помало агресивни. Дуго занемарујете неке своје жеље, а сада је
прилика да их сами себи испуните. Породични проблеми ће се
решавати и без вас, не морате
бити зачин сваки пут.

Престаните да се понашате као
увређено дете. Будите промишљени и помало сурови, о коме
год да је реч на послу. Немојте
наседати на замке блиског сарадника, сасеците их у корену.
Планирајте заједнички пут с
партнером.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Проблеми на послу неће се решити ако будете само неми посматрач догађаја, али ни ваша
пре те ра на агре сив ност не ће
баш помоћи. Нађите меру, отворено поразговарајте и већ пола
проблема биће решено.

(19. 2 – 20. 3)
Чекате већ дуже време да се
свет покрене у вашу корист, а он
се већ покренуо. Направите велико спремање својих финансија, али и сарадника, јер није баш
све како изгледа. Проверите
сваку информацију пре него што
реагујете.
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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 26. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКАВ ЈУБИЛЕЈ: ДВАДЕСЕТИ МОТО-СУСРЕТ У РЕЖИЈИ „КОЈОТА”

ДОБАР ГЛАС НА ДВА ТОЧКА ОДЛАЗИ У СВЕТ
Љубитељи мотора, рокенрола
и добре забаве дочекали су протеклог викенда двадесету узастопну фешту на панчевачком
кеју.
Иако, према речима водећих
чланова, није било никад теже
у организационом смислу, љубав према овој врсти дружења
надвладала је сва искушења.
Тако је Мото-клуб „Којот” поново пронео добар глас о овом
граду, за који су још једном сазнали многи светски путници и
добри људи с разних страна.
У последње две деценије ствар
је јасна – средином јула нашим градом господаре моћне
машине које могу да грме као
из облака.
Први двоточкаши су на зборно место на градској тамишкој
плажи почели да пристижу у
четвртак, 18. јула. Углавном су
то били инострани чланови Мото-клуба „Којот” („Coyote”), који су практично дошли у помоћ
својој панчевачкој браћи по бојама. Домаћини су их дочекали
са широким осмехом и пикантним гулашем, укрчканим под
варјачом Болета Бајкера, јединог почасног члана клуба.
Сутрадан је гостију било много више, уз расположење на
највишем нивоу, као на сваком почетку нечег лепог. Уследила је одлична свирка у овим
приликама неизбежног домаћег састава „Trouble Heart”. На
тај добар вајб наслонили су се
панкери из бенда „Јорговани”,
а одлично музичко вече заокружили су „Суперменси”.

Урнебесне „пијане наочаре”
Сванула је и врела субота. Рекло би се – никад врелија, нарочито за госте смештене у кампу на кеју, навикнуте на хладовину раскошних крошњи. И по
томе је панчевачки скуп био
омиљен. Међутим, по сили закона градска плажа је огољена,
па ем што је визуелно јадно изгледала, ем што су бајкери били осуђени на кување у шатору.
Зато је бесплатан пасуљ био
одлично скуван, па су гости,
након окрепљења, заједно с домаћинима, поседали на „паклене стројеве” и кренули на
панчевачке улице. По слободној процени, било их је укупно
700, а бар две трећине њих изашло је на традиционални дефиле, што су неки грађани са
усхићењем дочекали; наравно,
било је и оних других...
Али су зато сви били сложни
да су препознатљиве бајкерске
игрице, као и увек, биле урнебесно занимљиве. Смењивали
су се смех и аплаузи када су
храбри кандидати као викинзи
са штитом чинили све да се домогну пива, борећи се против
ватрогасног шмрка. Било је и
лепих награда, а ове године у
томе је „којотима” помогла Агенција за безбедност саобраћаја,
која је три кациге поклонила
најбољима у скидању кобасица
с мотора у вожњи. Посебну пажњу привукло је управљање бициклом с „пијаним наочарама”,
што је нека врста симулације
вожње у алкохолисаном стању.

Кроз те шашаве ђозлуке све се
види вишеструко, а и тешко је
одредити правац кретања. Поједини такмичари нису чак успели ни да стартују.
Након те „комендије” суботња забава настављена је наступом клупског бенда панчевачких „којота” – састава „Блуз деливерс”. Потом су љубитељи
тврђег звука уживали уз незаборавне хеви метал нумере, које је изводио „Metallica Tribute
Band”, a музичку тачку на јубилеј, провереним рок хитовима, ставила је „Хитна помоћ”.
Сва је срећа да таква врста
ургентне услуге није била неопходна протеклог викенда, јер
није било никаквих повреда,
па су се сви који су дошли на
својим моторима, у недељу, након доручка, безбедно одвезли
својим домовима.
А то је ипак у овој причи
најбитније...

Кренуло с приколице...
Прича о организованом окупљању моториста датира од
почетка друге половине деведесетих година прошлог века.
Тада је, многи то знају, група
доказаних заљубљеника у двоточкаше и све што та филозофија живљења обухвата, предвођена легендарним прерано
преминулим Миланом Ристићем – Мишом Краком, почела да машта о догађајима карактеристичним за амерички
лајфстајл.
Један од те неколицине оснивача „Којота”, његов председник од 2007. до 2015, Петар
Мартинчевић Пера, наводи да
је клуб добио папире 1998. године, али да је идеја „закотрљана” много раније.

Дефиле више стотина мотора – грмљавина одјекивала Панчевом
приредили наредне године на
градској плажи. Тада је све изгледало помало смешно – од
кампа и шанка до импровизоване бине, у ствари камионске
приколице. То је било тада нормално за оваква окупљања, али
смо већ на наредном скупу имали монтажну бину, а на трећем и професионални стејџ.
Догодило се, рецимо, и то да
таман поставимо цераду и да

и по иностранству, одакле је
долазило све више гостију; често их буде готово половина,
па због тога можда мало недостаје оне старе интиме.
– Имамо и петорицу чланова у Мађарској, тројицу Словенаца и једног Словака с надимком Џони, који је с нама малтене од почетка. Они имају једнаке обавезе – помажу, поштују правила, носе боје, плаћају

„томосе”, које данас третирамо као олдтајмере. Рецимо, један чича из Шапца нам је до
пре неку годину, док није, нажалост, умро, долазио „апееном 6”, све с бисагама – каже
овај Панчевац.
Пера додаје и да управни одбор, чији је члан, ради целе године, а припреме самог скупа
почињу од четвртка.
– Проблем је био и то што
смо прошле године у новембру Граду предали захтев за
организацију скупа, а позитиван одговор нам је стигао тек
пре три недеље. Колико је у тако кратком периоду тешко све
организовати, сувишно је и говорити. Насупрот томе, свака
част на подршци градским службама попут „Хигијене” или

„Зеленила” – наглашава члан
„Којота”.
Тако говори некадашњи председник „Којота”, који је на том
месту наследио легендарног
Мишу Крака, након његове преране смрти, а у последњих неколико година ту „функцију”
обавља Атила Немет.
Он је друге вечери с бине захвалио свима на подршци, а додељене су и захвалнице легендама у бајкерско-рокерском свету,
свима знаним фацама, као што су
чувени Фијук, па Жаре, судија из
Бијељине, и Уча из Беле Цркве.
Сви они су од почетка радо
гостовали код „којота”, који ће
сасвим сигурно наставити да
својом препознатљивом гостољубивошћу у најбољем светлу
промовишу и овај град.

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.

Бајкерске игрице – штитом против шмрка до омиљене текућине
– У тој групи били смо Крак,
Риста, Жика, Дане, као и Пепси, Коле и ја, који смо још увек
активни чланови. Ту је и Гаги
с „Блуз деливерсима”, који су
нам свирали од самог почетка,
као и Ђека, чија нам је несебична медијска подршка у то
време веома значила, а он је
касније био и водитељ мотоскупова. Било како било, прву
журку направили смо 1998. године иза Дома омладине, јер
нисмо имали задовољене критеријуме, да бисмо први скуп

Треба изабрати прави тренутак и поен је „поједен”

нам је за неколико минута ветар одува. Првих година наш
мото-скуп није посећивало превише странаца, евентуално би
залутали наши другари из Босне – наводи Пера.
Убрзо се испоставило да је
примарни простор на плажи
премали, јер је из године у годину било све више људи.
– Све чешће је долазило до
закрчења, па смо морали да
користимо и горњи део. Што
се тиче музичара, у почетку су
махом свирали Панчевци, а поред „Деливерса” и састава „Trouble Heart”, често су наступали и Жаре и Мизге или „Ватрена вода”. Тада је све организационе послове обављало
нешто преко двадесетак чланова. Сви су потезали, а највише тадашњи председник Миша Крак, човек који је имао
велику харизму и увек нам давао подстрек. Како је скуп растао, морали смо и тај број да
увећавамо, па смо ове године,
поред шездесетак наших чланова, ангажовали људе са стране и, наравно, професионално
обезбеђење, јер нам је безбедност најважнија – истиче бивши председник.
Скуп је попримао све веће
размере, а добар глас се ширио

чланарину... Већину смо упознали на путовањима, а због
чега су с нама, без обзира на
даљину – то се и ми понекад
запитамо. Можда их је привукла управо та домаћинска и
мирнодопска атмосфера. Долазили су нам и по много чему
светски познати „хелси” и „бандидоси”, али никад нису правили никакве ексцесе. Наравно, ту су и колеге из других
панчевачких клубова и помажу нам на разне начине – истиче Пера „Којот”.

Некад „гвожђе”, данас
„пластика”
Можда се и скупови највише
разликују по изгледу машина
којима се бајкере довозе.
– Док данас превлађују „тркалице”, тада се више возило,
како ми бајкери кажемо, „гвожђе” – много мање спортски
мо то ри, с ма ње пла сти ке.
Углавном „чопери”, као и они
ручно прављени. Не бих занема рио ни „ем зеј це”, „ја ве”,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Војловачке
маце
Два мачета недавно су склоњена са опасних улица, а сада су у потрази за озбиљним удомитељима.
Ови лепотани су стари око два и по
месеца; мужјак је црно-бели, а женкица
сива. Сада су темељно очишћени од паразита и навикнути на живот у дворишту, али могли би да се привикну и на затворени простор.
Све друге информације могу се добити на контакт-телефон 060/445-47-48.

Жујкина породица
Три шармантна „дечака” траже дом
у што краћем року. Због опасности
које их вребају на улици, нису могли да остану тамо дуже са својом
мамом Жујком, па су их добри људи склонили.
Налазе се у привременом смештају, али ту неће моћи још дуго да
остану.
Весели су и разиграни, као и већина штенаца њиховог узраста, а све друго може се сазнати
на контакт-телефон 065/523-07-46.

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

СТРАХ И ТРЕПЕТ ЗА РИБОКРАДИЦЕ
Рибочувар Оливер Аџић већ је
постао легенда – прича о његовој посвећености и храбрости у борби против лопова који пустоше наше реке постала
је нека врта мита. Нешто налик Робину Худу, али не неком самозваном, већ су га тако
окарактерисали многи заинтересовани за опште добро.
Довољно је сићи на Тамиш,
где ће вам „еп” о његовом лику
и делу потврдити сваки истински спортски риболовац и љубитељ природе.
Оливер је почео као волонтер
рибочувар пре нешто више од
три године. Мотив за то му заправо није ни био потребан –
носио га је дубоко у себи. А може се свести на истанчани осећај за правду и жељу за очувањем општег добра. Оног које
припада свима – и нама који
јесмо и онима који ће тек бити.
Припада свима, а само неки га
немилице користе, боље рећи
немилосрдно уништавају.
Оливеру је случајно пецање
хоби, озбиљан хоби, па je његов ангажман као рибочувара
крајње логичан.
На срећу многобројних људи добре воље, а на несрећу
оних малобројних, али кудикамо спремнијих на сваки марифетлук, он се нашао на Тамишу да утерује дисциплину подмуклим крадљивцима рибе.

спада и аутомобил, мотор, трактор... – набраја Оливер.
На Тамишу није дозвољен
привредни риболов, па је било
који аласки алат апсолутно забрањен. Није га могуће туда чак
ни преносити, рецимо, на Дунав.
– Иако нам то није обавеза,
о свакој заплени обавештавамо полицију, чисто да констатује када одузимамо нешто што
је веће вредности. Немамо право никог да хапсимо, али можемо да прегледамо сваког на
води за кога мислимо да је сумњив. Недозвољени алат аутоматски пленимо; не мора чак
ни да је спуштен у воду, па чак
и ако то нађемо и на сувом до

образложења су била тотално
нерелевантна, па не бих желео
ни да их коментаришем. Да је
био у праву, могао је у сваком
тренутку да покрене кривичну
пријаву против мене. С друге
стране, GPS је справица која
прати кретање рибочувара и куда год да прођем, забележи мој
траг. Међутим, то је почело да
ме разоткрива у раду и када ми
је укључен, нисам могао да нађем ниједну мрежу, нити да „нахватам” иког на води. То се поклапало са оним термином када сам се закачио са шефом.
Стога сам све чешће искључивао GPS, који је кренуо да се
понаша необјашњиво и, реци-

Неки су чак говорили да „ничија није до зоре сијала”. Срећа да су ме лопови „великих
уста” упозорили, па сам, уместо да се браним и повлачим,
кренуо да нападам и узбуњујем јавност. Најпре сам у децембру обавестио управни одбор фирме да се ради нешто
што није по закону. Нико није
реаговао. Сачекао сам петнаест дана за одговор, па сам обавестио инспекције. Наложене
су тек неке исправке, али у фирми се ништа није променило.
У међувремену смо постали сувише ефикасни и били чешће
на води него што се очекује. А
онда нови шок – забрањено ми

Чишћење терена од алата
Отишао је тако Оливер у Риболовачки савез Војводине и добио деоницу од ушћа Тамиша
у Дунав до Сефкерина, а ускоро и до Опова. И до лопова...
– Нисмо морали далеко да
идемо да бисмо их пронашли.
Највише их је ту у близини – у
Јабуци. Међутим, засукали смо
рукаве и врло брзо су наши
службени чамци били претоварени мрежама, сенкерима,
бубњевима... А недуго затим,
када је одустао колега који је
био запослен као рибочувар,
постао сам професионалац. Појачао сам волонтерску екипу,
преузео Тамиш до Фаркаждина и убрзо смо почистили цео
терен. Уклањали смо све што
смо затекли од алата, а било је
кривичних пријава, па и одузимања чамаца, што их је највише болело, јер без тога нема
„бизниса”. На то законски имамо право, будући да све што се
користи у сврху рибокрађе подлеже заплени, док суд не одлучи другачије. У то може да

Нема пролаза за криминалце који пустоше реку
одбрамбеног насипа – истиче
рибочувар.
Нешто касније и један од волонтера, Александар Петровић,
постао је чувар и преузео Тамиш до Опова, а Оливер се фокусирао на терен до Томашевца. То му је сада примарна деоница, али нема никакве сметње да ради било где на Тамишу, па чак и на Тиси.

Директор кажњавао рад?!
И све је то лепо функционисало
док нису кренули проблеми с
места одакле је требало да буде највише подршке.
– Директор Душан Јовановић
био нам је највећа сметња у раду. Кочио је све и свашта, па је
покушао да ме натера да вратим два чамца криволовцима,
на шта никако нисам пристајао. То су непобитне чињенице,
изречене пред сведоцима, а

мо, да се укључује из чиста мира, да се пале лампице. И то не
само код мене него и код једног колеге на Тиси, који је имао
сличних проблема са шефом,
што смо касније установили –
каже предани рибочувар.
Он је зато дао обавештење
да GPS законски означава као
средство које га угрожава у раду, па се очекивало да фирма
спроведе истрагу, али она то
није урадила.
– Вероватно су се плашили
да то може да се окрене против
ње. Уместо тога, хтели су да ми
дају отказ. И тиме бих био трећи рибочувар који је на овом
терену отпуштен, и то само зато што је радио свој посао. Спекулише се да је разлог то што
су се неке моћне рибокрадице
жалиле да су изгубиле чак и до
30.000 евра за две године, јер
им није дозвољено да „раде”.

је да користим помоћ волонтера, да би се приказало како лоше радим. А пред сам пост у
новембру, уместо да појачамо
рад, директор је донео налог да
се забрани ноћи рад. Када сам
га питао – зашто, он ми је само
рекао: „Има да радиш како ја
кажем”. Одмах сам позвао инспектора – присећа се Оливер.

За правду ипак има наде
Кулминација се догодила у марту, када је овом преданом човеку запрећено отказима. Након тога он је о свему обавестио јавност, али без откривања детаља који би угрозили поступак код истражних органа.
– Изборна скупштина Риболовачког савеза Војводине одржана је 2. јуна. Пре тога директор је навелико ургирао код
удружења да га подрже, уз образложење „да фирма не би била

упропаштена”. Али то није успело, па му је изгласано неповерење и смењен је са свих
функција, иако он тврди да је
и даље председник извршног
одбора. Након тога наставили
смо да радимо несметано – каже рибочувар.

Оливер Аџић: „Мало
је фалило да будем
трећи рибочувар који
је отпуштен само зато
што је поштено радио
свој посао”.
Иако му неки говоре да је
будала, то га нимало не тангира, а добра ствар је што не зависи од овог посла, већ је чак
и многе сопствене ресурсе уложио у њега.
– У овом тренутку користим
камере, аутомобил, чамац и
дрон, којим уочавам мреже. И
све је то моје. Притом сам волонтерима набавио униформе,
јер они ипак раде апсолутно
бесплатно. Морам да наведем
и имена мојих храбрих сарадника, а са мном су у екипи све
сама војна лица: Жељко Младеновић, Дејан Рајић и Бранислав Даилов. У сваком тренутку они су спремни да помогну
и ускоче. Иначе, криволоваца
је увек више, а притом не презају ни од чега. Било је чак и
физичких напада, попут оног
од 8. децембра код Томашевца. Дуго смо ловили једну тамошњу екипицу и сасвим случајно, усред поднева, налетели смо на њих док су постављали мреже. Обојица су рођени 1994. године, а нису имали личне карте. И онда их је
донео отац једног од њих, који
се довезао веома скупим трактором. И чим је сишао, почео
је да прети. Звао сам полицију, а он је покушао да ми отме
мреже. Када сам пробао да га
спречим, он је насрнуо на мене, а његов син је изломио весло о колегу који је покушао
да ми помогне. На крају су побегли. Ипак, то се третира као
напад на службено лице, а поступак је у току. И ту су лепе
казне... – завршава Оливер.
И док је оваквих неустрашивих људских громада, правда
има чему да се нада...
Ј. Филиповић

Буцов
Буцов или белун сврстан је
у грабљиву рибу, која, док је
млађа, живи у јатима.
Познато је да буцов воли
мирније воде и избегава матице. Али кад лови, често мења места, залазећи у вирове,
па чак и у плићаке крај обале.
Поуздано се зна да буцов
лови читавог дана само кад
је облачно. У осталим приликама после обилног оброка прави предах од неколико сати. Први одмор му је у
освит зоре. Три до четири
сата касније поново се јавља, а затим тек по подне и
предвече. Хранећи се обилно, нарасте и до четрнаест
килограма.
Бори се жилаво, попут пастрмке, а лови се на пловак
и дубинку с кедерованом
живом рибицом успешније
него на парче рибе. Удица
мора да је ситнија и по могућ но сти бе ла на тан ком
подвезу. Добри резултати
постижу се и блинкерисањем. На местима с јачим
струјањем воде најпогодније су лелујајуће варалице
уске форме, а на мирним
местима – „лептирице”. Буцов радо напада и вештачку
мушицу с црним трупом и
црвеним репом.

За разлику од осталих риба, које се лове варалицама
које се вуку низ воду, код
буцова је поступак обрнут.
Варалице треба бацити у
правцу суседне обале и вући их узводно. Риболовни
конац не треба да буде дебљи од 0,3 милиметра.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
СА УДИЦЕ

РИБЉИ
ПАПРИКАШ

ПЛАНИНАРИ „ЈЕЛЕНКА” НА ШАР-ПЛАНИНИ

Досегнута и Титова „штафета”

ШЕТЊА ПЕШЧАРОМ ПРИ ЗАЛАСКУ СУНЦА

Панчевачки планинари су, заједно с
колегама из Београда и Новог Сада, у
организацији „Јеленка” недавно боравили на Шар-планини у Северној Македонији. Један од њих, Горан Пиперски, наводи да су били смештени у околини Тетова, у Поповој Шапци.
– То је област насељена већином албанским становништвом, али није било никаквих непријатности нити провокација. Првог дана смо се попели на
врх Кобилица (2.528 метара), а друга
група је отишла на Црни врх (2.585),

који се налази на Косову и Метохији и
четврти је по висини у Србији. Сутрадан је на ред дошао највиши на
Шар-планини – Титов врх (2.748). Занимљиво је да се на њему налази кула
коју је ЈНА градила у част Јосипа Броза, у облику штафете, педесетих година прошлог века. Ту грађевину управо
сада обнавља група планинара из Тетова, у чему смо им и ми помогли тако
што смо однели неколико џакова грађевинског материјала – рекао је члан
„Јеленка”.
Ј. Ф.

У смирај дана је најлепше
Eколошко-рекреативнa манифестација „У смирај дана”, чији је циљ да представи природне, културолошке и етнолошке лепоте западног дела Делиблатске пешчаре, биће одржана у суботу,
27. јула, у насељу Леанка (осам километара од Долова).
Предвиђен је богат садржај, с незаобилазном шетњом у смирај дана кроз
природу тог краја у дужини од шест километара. Након обиласка бројних занимљивих локација (међу њима и оних
на којима су снимани познати филмови) уследиће повратак на полазну тачку, у домаћинство Војнових. Тамо ће

учесници манифестације моћи да се
упознају с традицијом и обичајима тог
краја, уз представљање локалних удружења, производа домаће радиности и
културно-уметнички програм.
Према одлуци ЈП „Војводинашума” о
накнадама за коришћење заштићеног
подручја Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара”, цена уласка
у резерват за одрасле износи 100 динара, а за децу 50 динара. Све друге информације могу се добити на контакт-телефон 062/634-829, док заинтересовани
за превоз из Панчева могу да позову
063/275-769.
Ј. Ф.

Панчевци на Титовом врху

Састојци:
– килограм рибе (најмање
две врсте, на пример сом и
шаран)
– 1,3 л воде
– два дл белог вина
– 500 г лука
– две до три насецкане
главице белог лука
– три кашике уља
– кашика слатке црвене
паприке
– једна до две мале суве
љуте папричице (чили)
– со, бибер у зрну
Припремање:
Рибу очистите, оперите и нарежите на комаде. У посуди
на врућем уљу пропржите
ситно насецкан лук док не
пожути. Додајте насецкан бели лук, слатку паприку, здробљени чили, те бибер у зрну
и све залијте водом.
Пустите да ври десетак
минута. Додајте на комаде
нарезану рибу и бело вино,
те све лагано кувајте четрдесетак минута без мешања,
повремено протресајући.
Посебно скувајте широке
резанце. Резанце узима свако у свој тањир, а затим додаје паприкаш.
Пријатно!
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ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

ЗОРАНА ДВОСТРУКА ВИЦЕШАМПИОНКА
Такмичења се
смењују као на траци

дисциплини – 100 метара, као
и на Првенству Србије за сени-

СЈАЈ НИ МИ ЛА НА И СТЕ ФАН

Наши суграђани
врло запажени
Једно од најзначајнијих и најзанимљивијих атлетских надметања, финале Купа Србије
за сениоре, одржано је протеклог викенда у Новом Пазару.
Ово такмичење посебно добија на значају ако се зна да се у
завршницу пласирају само најбољи атлетичари и атлетичарке, они који се у претходна три
кола својим резултатима изборе за финале.
Атлетски клуб Динамо је на
овом престижном такмичењу
имао само једног представника. Зорана Барјактаровић је
учествовала у тркама на 100 и
200 метара.
Првог дана такмичења надметала се у најбржој атлетској
дисциплини – у трци на 100 метара. Ту дистанцу је истрчала за
11,82 секунде, а то време је било довољно за сребрну медаљу.
Зорана је другог дана финала Купа Србије учествовала у
трци на 200 метара, у којој је
поново друга стигла на циљ, с
временом од 24,40 секунди.

оре, које ће бити одржано крајем августа у Краљеву.

У финалу Купа Србије у Новом Пазару блистали су и наши суграђани Милана Тирнанић и Стефан Михајлов.
Милана, која брани боје
београдске Црвене звезде,
освојила је два најсјајнија
одличја. Трку на 100 метара
окончала је за 11,61 секунду, док је у надметању на
200 метара остварила и

лични рекорд, који сада износи 24,20 секунди.
Љубитеље атлетике обрадовао је и млади Стефан Михајлов. Иако још увек јуниор
и убедљиво најмлађи у финалној трци, члан београдског Партизана је у трци на
100 метара освојио бронзану
медаљу, с временом од
10,92 секунде, што је његов
најбољи резултат у досадашњој каријери.

У наредном периоду Зорана
ће наступити за национални
тим наше земље и на екипном
Првенству Европе у Скопљу,
где ће трчати у својој омиљеној

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ БАЗЕНА

РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

МЛАДОСТ РУШИ РЕДОМ...

СТИГЛИ ТРОФЕЈИ ИЗ БЕЧЕЈА

Утакмицама четвртог кола прошлог викенда је настављена трка за бодове у Другој лиги Србије у ватерполу.

Најзанимљивији окршај, онај
који је привукао највише пажње љубитеља овог спорта, нарочито у нашем граду, виђен
је на базену на Стрелишту, где
је одигран градски дерби између Винд спорта и Младости.
После врло интересантне утакмице радовали су се „гости”,
који су победили са 4:6.

Панчевачка Младост је тако
остварила и четврти првенствени тријумф, па чврсто заузима
лидерско место на табели, с
максималним учинком. Сви
момци које предводи тренер
Александар Милошевић заслужују похвале за приказану игру,
а посебно су се истакли голман
Предраг Станојевић и троструки стрелац Душан Панајотовић.
Наредног викенда на програму ће бити утакмице петог
и шестог кола, а екипа Младости ће два пута гостовати. Панчевци ће у суботу, 27. јула, играти у Шапцу против Саве, а већ
у недељу ће одмерити снаге са
Сентом.
Младост је са четири победе
из четири утакмице на првом
месту на табели, Пролетер из
Зрењанина тренутно заузима
друго место, а Винд спорт је
трећи.

НАДМЕТАЊЕ ПЛИВАЧА – ВЕТЕРАНА

ЗЛАТО ЗА ЉИЉАНУ
У Костолцу је 20. јула одржано пливачко надметање
на отвореним водама за ветеране, под називом „Viminacium Open Water”.
Иако је конкуренција била јака, чланови Пливачког
клуба Динамо били су веома запажени и на том такмичењу.
Љиљана Тасић је освојила златну медаљу у групи
пливачица од 50 до 55 година, а Ненад Вељковић био
је трећи у категорији пливача од 45 до 50 година.

Нови Бечеј је био домаћин дванаесте Спортске олимпијаде
радника Војводине. Свечано
отварање обављено је у прелепом амбијенту амфитеатра на
кеју на Тиси, а присуствовали
су представници домаћина, Покра јин ског се кре та ри ја та за
спорт и омла ди ну, Са ве за
„Спорт за све” Војводине и Савеза самосталних синдиката
Војводине, представници региона и многобројни гости.
Овогодишњу Спортску олимпијаду радника Војводине свечано је отворио Владимир Батез, покрајински секретар за
спорт и омладину. У веома јакој конкуренцији запажене резултате остварили су и чланови Удружења за раднички спорт
јужни Банат.
Спортисти из нашег региона
представили су се у шеснаест
дисциплина, а „експедиција” је
бројала деведесет учесника.
Као и увек, стрелци су постигли изванредне резултате.
Два женска тима из Панчева
освојила су прво и друго место. Бисерка Гагић је била најуспешнија у женској конкуренцији, а тик уз њу пласирала се
и Златинка Ђукић. У надметању мушкараца најбољи је био

Далибор Павловић, док се Јован Павлица окитио бронзаним одличјем.
Запажени су били и шахисти. Екипа „Кафанице Терза”
заузела је друго место, а тим
Рафинерије нафте Панчево био
је трећи. У појединачном надметању Предраг Баста се окитио сребрном медаљом, а Жива дин Ми тро вић је за ра дио
бронзано одличје.
Одбојкаши вршачког „Хемофарма” такође су заслужили
сребрне медаље.
– Задовољни смо постигнутим резултатима, а успех би
сигурно био још већи да су учествовали велики системи као
што су „Петрохемија” и „Азотара”. Такође, нису се укључиле све општине јужног Баната
које припадају удружењу, а разлог је искључиво финансијске
природе, јер су трошкове сносили учесници и њихове радне
организације, као и организовање игара градских управа у
Сокобањи у истом термину –
рекао је председник удружења
за раднички спорт Фрања Орешковић.
Као на сваким играма до сада, наши суграђани су достојно репрезентовали свој град.

НОВИ УСПЕСИ АТЛЕТСКОГ КЛУБА ПАНОНИЈА

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ГАЂАЊУ
ИЗ МАЛОКАЛИБАРСКЕ ПУШКЕ

ДЕЈАН ПЕШИЋ НА ТРОНУ
Прошлог викенда у Новом Саду је одржано Првенство Војводине у гађању из малокалибарске пушке по А-програму. У веома јакој конкуренцији сениора боје Стрељачке
дружине „Панчево 1813” бранио је њен најуспешнији члан
Дејан Пешић.
Иако се такмичио у најтежој олимпијској дисциплини
(тростав 3 x 40 метака), Дејан је успео да тријумфује,
остваривши резултат од 1.158
кругова. Погодио је 386 кругова у клечећем ставу, 391 у
лежећем ставу и 381 круг у
стојећем ставу.
Иако панчевачка „дружина” располаже оскудном количином муниције, до краја
сезоне Дејан ће наступити на
Првенству Србије 18. августа,
али и на великом међународном такмичењу под називом

ШАХОВСКИ ТУРНИР У БЕОГРАДУ

МАРКО ПОМЕРА ГРАНИЦЕ

Шаховска академија из Београда, у власништву наших
прослављених репрезентативаца велемајстора Ивана Иванишевића, Милоша Перуновића и Бранка Тадића, прошлог викенда је организовала сениорски турнир, на којем је учествовало око 200
такмичара из петнаест земаља, а међу њима је био и велики број велемајстора, интернационалних и ФИДЕ мајстора шаха.
Турнир је трајао девет дана, а играла се једна партија

Страну припремио

Александар
Живковић

чланова, који су освојили четири медаље.
Нина Штркаљ је у категорији атлетских школа освојила
бронзану медаљу у скоку удаљ,
док је у трци на 60 м била четврта. Њен старији брат, Занди Штркаљ, зарадио је два одличја у категорији млађих пионира: злато у бацању вортекса и бронзу у трци на 300 м. У
конкуренцији млађих пионирки Исидора Павловић је била

дневно, по дугом темпу од 90 минута по
играчу.
Наш су гра ђа нин
Мар ко Ми ла но вић,
прошлогодишњи двоструки победник овог
турнира (по критерију му ста ро сти и по
критеријуму рејтинга), ове го ди не је
оства рио још ве ћи
успех. Поред новчане награде и медаље,
као један од најуспешнијих
кадета, млади Панчевац је
освојио нових 128 стандард
рејтинг поена и званичну титулу кандидата за шаховског
мајстора. Једанаестогодишњи
Марко је тако постао један
од најмлађих носилаца ове
сениорске шаховске титуле у
Србији.
Осим тога, Марку је овај
турнир послужио и као добра
припрема за Европско првенство које ће ускоро бити одржано у Братислави, главном
граду Словачке.

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У КАЈАКУ И КАНУУ

ДВЕ БРОНЗЕ ЗА ТАМИШ
У Бачкој Паланци, на језеру
Тиквара, од 19. до 21. јула
одржано је Отворено првенство Војводине у кајаку и кануу на мирним водама. Организација овог шампионата
припала је Кајак-кану савезу
Војводине и Кајакашком клубу Таргет из Бачке Паланке.
Учествовало је 280 такмичара из 23 клуба, а тренер
ККК-а Панчево Зоран Живковић повео је на ово престижно надметање девет такмичара, који су имали укупно седам финала.
Најбољи резултат остварили су кадети Огњен Јелић
и Урош Матаруга, који су у
трци двоседа на 1.000 м освојили бронзану медаљу. Одличје истог сјаја припало је
и сениорима Данилу Живковићу и Николи Левнајићу у
трци К2 на 500 м.

НАЈМЛАЂИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА
У суботу, 20. јула, одржано је
прво коло Мини-лиге Атлетског савеза централне Србије.
Учествовало је четрнаест клубова са преко 300 такмичара,
а панчевачка Панонија се представила с петоро најмлађих

„Гран-при Новог Сада” од 21.
до 25. августа.
Срећно, мајсторе!

Кајакаши с Тамиша настављају припреме за Првенство
Србије.

ШАХОВСКИ КУТАК
Harton
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трећа у скоку удаљ, а у надметању на 60 м стигла је пета на
циљ. Запажен наступ имали су
и Петар Секуловић и Емилија
Недељковски.

Панонија ће у августу организовати два велика атлетска
такмичења у оквиру Банатског
купа, што је новост на пољу промоције атлетике у Војводини.

3
Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лд3)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Кривинашење
Друштвенополитички ангажоване и остале радне људе у некада
великој Југославији често је красило хватање кривина.
Ипак, поседовали су они и многе добре својствености.
Школовани су, поштено, на јаким универзитетима.
Били вредни када је било посла. Поштени.
У сада малој Србији међу наследницима запатило се
кривинашење.
Бити школован, вредан и поштен је лузерски.

Поздрав из Афитоса са Касандре. Како се
од канти од маслиновог уља прави бајка.
Биљана Спасић

Просипање
Биљана, Зорице, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Сви они који су студирали доживели су да мајка или бака за
њима хитну чашу воде.
За срећу.
Радост још већа кад се кући донесе нажуљано јака седмица.
Или шестица, уз помоћ додатног питања.
Колеге су увек биле ту, возиле поред тебе.
Сада, на несрећу, памет и само њу просипају лажњаци,
интересно груписани.

Будуће памети

Предивна Ситонија.Уживање у
морским акробацијама
Зорица Николић

Једног дана у будућности правићемо аутомобиле који ће
стварно летети.
Онда ће опет важни бити образовање, памет, способност
и одговорност.
Тада ће скоро неважно постати да ли је неко грешио пре вас.
Постојаће онда самоспознаја о томе где ти сам брљаш.
Чист образ. Ред и систем.
Треба нам све то што пре. Одмах!
Од накнадне памети нема леба.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?
Марко Главич,
гимназијалац:

Теодора Павловић,
студенткиња:

Бранислав Илијин,
студент:

– Прилично радно.
Запослен сам преко
омладинске задруге,
па и на купање
идем ређе,
јер не постижем.

– Лето проводим
с пријатељима.
Углавном излазимо.
Уписала сам
Медицински факултет,
па се сада одмарам.
Ускоро ћу ићи на
летовање у Црну Гору.

– Кратко и јасно –
радно. Тренутно сам
на годишњем, али га
користим тако
што се одмарам овде.
Нећу никуд путовати.
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