Када ваше дете
сме само на море
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Списак слободних места
у средњим школама

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 28. ЈУНА 2019.

Број 4820, година CLI

НАГЛЕ ПРОМЕНЕ ВРЕМЕНА ОПАСНЕ ПО ЗДРАВЉЕ, А МОГУ И ДА УБИЈУ

КАКО ДА ПРЕЖИВИТЕ
ОВЕ ТОПЛОТНЕ УДАРЕ

Град
Стратегија
привлачења
инвестиција
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Питали смо за вас
Комунална полиција
и анонимне пријаве
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Записи

Драган Дворничић:
Довољно је рећи –
Чарли
» страна 11

Село

РАДОСТ
ОПЕТ СЕ АКТИВИРА ПРОЈЕКАТ СТАР ДЕСЕТ ГОДИНА

Страна 3

СПАЛИОНИЦА ОПАСНОГ ОТПАДА У ПАНЧЕВУ,
ЗАШТО ТРЕБА ДА ИМ КАЖЕМО: НЕКА, ХВАЛА!
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.

„Златна дирка”
и око ње
» страна 12

Фото-репортажа

ЛЕТЊА ЗАБАВА

Велики
наградни
конкурс
Пошаљите
фотографију
с летовања
и освојите
полугодишњу
претплату
на наш лист!
Страна 28

Панчевачки карневал
» стране 26–27
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

О СТРАТЕГИЈИ ПРИВЛАЧЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА

Пише: Јордан Филиповић

Мрачна рупа
Старо питање: када ће најзад
овај град добити нешто не тако
скупо и компликовано за градњу, а без сумње лепо и корисно?
На пример, модерну бициклистичку стазу. И то ону која би
се налазила на европској рути.
Сасвим довољно аргумената
иде у прилог овој идеји. Међутим, неки од њих нису баш тако весели...
Елем, свако ко се редовно
креће на тој релацији (од града
ка јужним селима) веома често
у једном делу, покрај друма, може видети мучене европејске
бициклисте испред њихових наопако окренутих двоточкаша, с
лепком и флекицама у рукама.
С тим у вези многи који воле
да се релаксирају уз окретање
педала добро знају да код (бивше) „Азотаре” злокобно прети
неукротива пошаст знана као
бабин зуб. За неупућене, плод
ове ретке „биљне зверке” има
танке и оштре иглице које неумољиво, као кроз фета-сир, продиру у гуме било каквог, па и
европског квалитета.
Баш пре неки дан то је затрефило цео караван од двадесетак
цикло-туриста. Можете да замислите сцену како сви они сложно крпе гуме?! Нигде у нормалном свету, али овде је тако
већ годинама. И џаба апели да
се та трновита злоћа искорени...
Узалуд иницијативе и кад је
реч о изградњи поменуте модерне стазе од града до Брестовца. Нажалост...
Додуше, тамо тренутно постоје неки, рекло би се, опиљци
нечега што је некада личило на
пут за бициклисте. Сада „то” нико не одржава, често су и аутомобили паркирани посред „тога”, а по „томе” је све више и
рупа. Како их стручно зову –
ударних. Можда и зато што неретко појединци, који прекасно
примете такву замку, ударе у бетон, доживе контузију и заврше
на ургентном месту. А најгора
је једна подмукла између Рафинерије и Војловице, преко пута
„Петрохемије”, на коју је баш
недавно набасао несрећник познат редакцији, директно звекнуо главом о земљу и доживео
пад мрака на очи.
И кад је схватио да није у вечним ловиштима, прво питање
било му је: ко је, доврага, дужан
да макар ту рупчагу попуни с
неколико килограма асфалта?!
Очигледно нико, јер тај распад што глуми бициклистичку
стазу и нема званичан статус, па
самим тим нико и не мора о њему да брине.
Али зато људи морају туда да
педалирају, јер на главни коловоз не смеју из више разлога...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 28. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БАЗИ ЧИЊЕНИЦА
Оријентација ка развоју
сектора микро, малих и
средњих привредних
друштава
Чланови екстерног тима за израду
планских докумената представили су
20. јуна, у сали 206 Градске управе,
градским већницима, представницима локалних секретаријата и новинарима Нацрт Стратегије привлачења
инвестиција за период од 2019. до
2023. године.
На почетку ове нетипичне, наменске седнице Градског већа градоначелник Саша Павлов представио је
чланове поменутог тима и препустио
им презентацију акта који је добио сагласност локалне владе и чека да га
одборници изгласају.
Детаљна анализа
Драган Пејчић, руководилац екстерног тима, захвалио је најпре свима
који су учествовали у припреми овог
документа за чије препоруке се нада
да ће бити од користи Панчеву у наредним годинама. Рекао је и да je, када је последњи пут пословно био у
Панчеву, 2011, наш град имао велике потенцијале, али неискоришћене:
тада је постојала само иницијатива
за стварање индустријске зоне, а сада у њој већ послује велики страни
инвеститор.
– На зив Стра те ги је при вла че ња
инвестиција не изражава у потпуности суштину документа. Панчево с
доласком ZF-а и с најавама да има
још инвеститора који ће доћи у северну зону постаје, према нашим искуствима, град у коме ће процес развоја тећи спонтано: велики, поготово
страни инвеститори долазе у кластерима, групама, по принципу сектора пословања или државе порекла.
Сигуран сам да ће врло брзо бити попуњен капацитет пословне зоне, па
Пан че ву по се бан стра те шки до ку мент привлачења овог типа инвестиција и није потребан. Зато, у договору с Град ском упра вом, до не та је
од лу ка да се ова стра те ги ја ви ше
оријентише ка развоју сектора микро, малих и средњих привредних

Дугачка клупа
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Чланови екстерног тима представљају стратегију
друштава, што је повезано са страним инвестицијама у смислу развоја ланаца локалних добављача – изнео је основну идеју Пејчић.
Квантитативно и квалитативно
Најважнији део документа су планске
одлуке, а први део сваке стратегије је
визија развоја. Формулисана је у реченици: Панчево неће бити као раније повезивано само с великим привредним системима, већ ће имати и
развијен сектор микро, малих и средњих привредних друштава, који ће бити специјализован за израду оријентисане производне делатности, за
савремену пољопривредну производњу, за иновативне услужне делатности и за градски туризам.
– Сматрамо да оваква визија може
да мотивише да се после усвајања документа ради на његовој имплементацији. Кључнe факторe успеха Стратегије поделили смо у четири групе.
На првом месту су људски ресурси,
пре свега у Градској управи: и даље
је на сна зи за бра на за пошља ва ња.
Ипак, постоји добра координација
унутар ње. Друга група фактора јесу
градоначелник и Градско веће; сматрам да треба на ставити с таквом

и нечијег мишљења, па је зато јако
важно што су унели методе које омогућавају да се идентификују приоритетни циљеви и да се даље из тога изво де мере и инструменти за
имплементацију Стратегије на бази
чињеница. Вео ма сам задо во љан

ТИМ СТРУЧ ЊА КА
Драган Пејчић се налази на позицији руководиоца Одељења за стратешко и остало саветовање у друштву BDO „Business Advisory” од 2017. године. Поседује шеснаест година радног искуства на пословима у државној
администрацији и финансијском сектору. Има цертификат менаџера за
ЕУ фондове. Др Дејан Молнар је магистрирао радом „Локални економски
развој у ери глобализације” и докторирао на Економском факултету у Београду, на коме изводи наставу на предмету Урбана економика.
Јован Миљковић је власник консултантске агенције INCONS која се бави извођењем пројеката за потребе међународних финансијских институција, као што је Светска банка. Пре тога био је руководилац сектора за
локални економски развој у НАЛЕД-у. Никола Никитовић је активан на
пројектима израда стратегија, оперативне анализе и осталог пословног и
макроекономског саветовања. Има искуства у раду с државним органима (министарства и локалне самоуправе), као и у области спорта, индустрији намештаја, пољопривреди и производном сектору.
Поред овог екстерног тима стручњака, на Стратегији је радио и интерни тим у коме су били градоначелник Саша Павлов, који је био и координатор, Маја Витман, заменик координатора, Оливера Суботић, секретар
Секретаријата за привреду и економски развој, као и још неколико запослених у њему.
добијеним резултатима с обзиром на
комплетан контекст стања и перспективе локалне привреде.

Градски већници помно прате презентацију
посвећеношћу привлачењу инвестиција. Кључна тачка број три је везана за локалне привредне субјекте у
Панчеву: на основу њихове укључености у израду Стратегије закључили смо да је то оно што може да буде
проблем у имплементацији. Четврта
кључна тачка односи се на сам поступак имплементације. Изнели смо
план како би требало да се ради на
њој: неопходни су барем двапут годишње састанци тима на којима би
се мерило остваривање циљева – објаснио је Пејчић.
У дефинисању стратешких мера и
циљева коришћене су две врсте анализа: квантитативна и квалитативна.
О првопоменутој је говорио др Дејан
Молнар:
– Врло експлицитно и екстензивно методологију имамо на два места
у документу. Зато је нећу детаљно
образлагати, већ желим да истакнем
своје задовољство тиме што су они
који су били укључени у израду Стратегије са стране Градске управе користили ту методологију: јавне политике се у нашој држави не воде на
бази чињеница, већ на бази осећаја

По нама, требало би да град развија
викенд, манифестацио ни и индустријски туризам. За то су неопходни хотели, а њих је могуће направити и та ко што ће се по стојећи
браунфилди понудити инвеститорима – рекао је он.

Ланац локалних добављача
Молнар је укратко објаснио да треба да се на бази статистичких података утврди по чему је нека локална
са мо у пра ва спе ци ја ли зо ва ни ја од
других у ширем окружењу, што показује где има потенцијала, где вреди улагати и шта је просперитетно.
Додао је:
– Дошли смо до интересантног налаза да позиција која говори о стручним, научним, иновационим и технич ким де лат но сти ма у Пан че ву
показује обрисе стабилне концентрације у поређењу са окружењем. То је
добро јер смо на прагу четврте технолошке револуције, која ће донети
потребу за поменутим, а информационе технологије ће бити кључна
детерминанта било каквог развоја.
Знање је на првом месту, па ту видимо перспективу када се ради о вашем
граду, као и на пољима руралног разво ја и пре храм бе не ин ду стри је.
Важни фо ку си су и кон ти ну и ра ни
развој људских ресурса и успоставља ње и не го ва ње пред у зет нич ке
иницијативе.
Драган Пејчић је потом говорио о
квалитативној анализи, уз помоћ које се, како каже, искристалисало да
по ред прерађивачке индустрије
постоје још два сектора које би Панчево могло додатно да развија: примарна пољопривредна производња и
туризам.
– У Београду сваке године има све
више страних туриста, па по сто ји
прилика да један део свог боравка у
непосредној близини проведу у вашем граду. На првом месту требало
би да Панчево дефинише шта су то
главни туристички производи града.

Требало би развити ланац локалних
добављача због доласка ZF-а и очекивања да ће доћи други страни инвеститори. Постоји и активност која се
зове „накнадна брига”, чија је сврха
да се кроз развијање односа са страним инвеститорима обезбеди да они
остану у Панчеву.
– Трећа најпроблематичнија мера
јесте на који начин изабрати циљане облике финансијских подстицаја
за улагање и пословање у Панчеву.

Др Дејан Молнар:
„Знање је на првом
месту, па ту видимо
перспективу када се
ради о вашем граду,
као и на пољима
руралног развоја и
прехрамбене индустрије”.
Наша препорука је да се уради нека
врста мерења ефеката досадашњих
подстицаја и да се на основу тога види шта треба, а шта не примењивати
убудуће. Подстицаји имају смисла
ако се при ме њу ју за ци ља не при вредне секторе – закључио је Драган
Пејчић.
Укупна вредност израде Стратегије
привлачења инвестиција је 1.345.556
динара. Од тога је Град Панчево
издвојио 925.556, а Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансира реализацију
овог пројекта са 420.000 динара.
С. Трајковић

ПОВОДОМ НАЈАВЕ ГРАДЊЕ СПАЛИОНИЦЕ ОПАСНОГ ОТПАДА

НЕКА, ХВАЛА!

С доласком ZF-а и уопште с
модернизацијом производних
погона у јужној зони на моменат се Панчевцима указала ведрија еколошка слика, јер је
наша индустрија кренула путем усаглашавања са светским
стандардом зелене производње. Међутим, прошле недеље
стигао нам је тамни облак –
поново је најављена спалионица опасног отпада.
Наравно, нико није директно упро прст у панчевачку ледину, јер детаљни планови још
не постоје, него је само саопштено да ће спалионица негде
у Србији морати да се изгради.
Но кренимо редом...
На конференцији „Зелена
економија и економски одрживи системи управљања отпадом у Србији”, одржаној пре
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десетак дана, министар заштите животне средине Горан Триван рекао је да ће највеће инвестиције, када је реч о заштити животне средине у Србији,
бити у области прераде отпадних вода и управљања комуналним отпадом.
Већ наредне године, уз пуно
поштовање права грађана да
одлучују о овом питању, биће
утврђена локација постројења
за прераду опасног отпада у
Србији.
Чињеница је да се у Србији
го ди шње, пре ма про це на ма
струч ња ка, про из ве де око
80.000 тона опасног отпада и
да не постоји постројење за
збрињавање и прераду опасног
отпада. Једино се у погонима
српских цементара сагоревају
аутомобилске гуме.

Дакле, Србија нема адекватно, системско решење, па због
тога се већина тог отпада извози у земље ЕУ и ова нас услуга годишње кошта око двадесет милиона евра. Али од наредне године свака земља преузима одговорност за свој опасан отпад. То значи да ћемо
само у изузетним ситуацијама
овај отпад моћи да „извозимо”
у иностранство. Отуда прича о
домаћој спалионици...
Држава је у неколико наврата покушавала да умоли поједине општине да прихвате да
се на њиховој територији изгради овакво постројење, уз
тврдњу да ће то напунити буџет. Али општине су биле неповерљиве...
У свету постоје многе компа ни је ко је по ку ша ва ју да

малим и неразвијеним срединама продају јефтину стару технологију за ове спалионице.
Њихов рад, међутим, угрозио
би животну средину, а последице по људско здравље биле
би несагледиве. Наравно, постоје и еколошки ефикасна постројења. Али она су три пута
скупља.
Међутим, и ту постоји проблем. Да би се опасне материје заиста уништиле, потребна
је веома висока температура
односно велика количина енерген та. Код нас не по сто ји
довољно поуздан механизам
контроле који би спалионицу
спречио да штеди на гориву
односно онемогућио да отпад
спаљује на нижим температурама и у атмосферу кроз дим
испушта опасне отрове.
И од Панчева је Влада тражила да удоми овај погон. Пре
десетак година аргумент им је
био да фабрике из јужне зоне
производе највеће количине
опасних материја, а пре шест
да стара депонија представља
велики еколошки проблем јер
оцедне воде одлазе директно у
водотокове.
„Панчевац” је тада први реаговао указујући да иза овог
пројекта стоје интереси неких
страних инвеститора, што је
Влада касније и потврдила.
Поред Панчева, у оптицају
су тада били Нови Сад и Ниш.
Што се нашег града тиче, велики део погона у јужној зони
сада задовољава еколошке стандарде, па тај аргумент отпада.
А кад је у питању зарађивања на спаљивању опасног отпада, Панчевцима је отрова
преко главе.
Дакле: нека, хвала!
З. Станижан

РАДИО-КЛУБ СВЕТЛЕ ТРАДИЦИЈЕ САДА ИМА ПРОБЛЕМ

Исељавају их након пола века?!

Радио-клуб „Михајло Пупин”,
који датира од 1947. године,
један је од најстаријих и најуспешнијих, рачунајући и бившу Југославију. За то време,
нарочито између седамдесетих
и осамдесетих година прошлог
века, био је такмичарски међу
најјачима на свету, а добитник
је двеју награда Града Панчева, последње за заслуге у време НАТО бомбардовања.
Због свега тога ова организација од 1965. године споразумно користи просторије у садашњој улици Војводе Петра
Бојовића 2, у поткровљу зграде, то јест на њеном деветом
спрату, у чијем приземљу се
некад налазио ресторан дру-

штвене исхране „Снежана”, а
данас је ту Туристичка организација Панчева.
Према речима председника
клуба Ненада Туцакова, те просторије добијене су разменом
с тадашњим „Тргоцентром”, јер
је то био највиши објекат у граду, што је удружењу, због постављања антене, неопходно за
обављање делатности.
– Доспели смо у позицију да
стамбена заједница поменуте
зграде покушава да нас избаци,
због чега су започели и судски
поступак. И то након више од
пола века неометаног коришћења простора, за шта смо имали
правни основ, па смо већ више
пу та упо зо ри ли управ ника

УДРУЖЕЊЕ „ИЗЛАЗАК”

ЕВРОПСКЕ ИГРЕ

СОС број за излаз из
наркоманије
Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите
трговине дрогама обележава се
широм света 26. јуна. Тим поводом Удружење за подршку у
превенцији и рехабилитацији
зависника од опојних средстава „Излазак” подсећа да од пре
две године постоји бесплатна
и анонимна телефонска линија 0800/104-000 путем које се
могу добити информације о
могућностима лечења и ризицима који настају услед злоупотребе дрога.
У склопу саветовалишта се,
након индивидуалне процене
потреба корисника, дају инфор ма ци је о мо гућ но сти ма
опоравка, а након тога се уговарају опције третмана у широкој мрежи локалних и регионалних институција и центара за опоравак од зависности. Тим удружења „Излазак”
састоји се од стручњака с који ма ор га ни за ци ја са ра ђу је,
као и од бивших зависника,
који кроз своје лично искуство помажу онима који им
се обрате за помоћ.
Д. К.

Борбе за трофеј

зграде да за то постоји валидна
документација. Нажалост, они
су упорни у свом науму и принуђени смо да поднесемо контратужбу. Морам да истакнем
и то да би требало да по члану
83. Закона о удружењима простори у друштвеном власништву
којима су управљале организације попут наше пређу у власништво државе и да регуларно
пререгистрована удружења одрже континуитет коришћења –
истакао је председник.
Овај радио-клуб је означен
и као организација од значаја
за одбрану и безбедност државе и чак финансиран по одређеним пројектима Министарства одбране.
Ј. Ф.

ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ СРЕДЊОШКОЛЦИМА

Свечаност за вуковце

Друге „Европске игре” тренутно се одржавају у Минску, а у Белорусију је отпутовао и најбољи српски каратиста Слободан Битевић, вицешампион Старог континента у категорији преко 84 кг.

Конкуренција ће бити изузетно јака, јер ће се надметати само најбољи каратисти са Светске ранг-листе,
који ће се грчевито борити
за квалификационе бодове
за одлазак на Олимпијске
игре у Токију.
Битевић се максимално
припремао у свом „Динаму”
с тре не ром Пре дра гом
Стојади но вим и не тре ба
сумњати да ће дати све од
себе како би остварио добар
резултат.
А. Ж.

Овогодишња свечаност поводом доделе диплома „Вук Караџић” и похвала „Ученик генерације” одржана је у уторак, 26. јуна, у концертној сали Музичке школе „Јован Бандур”. Локална самоуправа је
као и претходних година из
буџета издвојила новац за награде успешним матурантима
– сва ки ма ту рант до био је
12.000 динара. Поред матураната, њихових родитеља, професора и директора, свечаној
до де ли су при су ство ва ли и
представници локалне самоу пра ве. На кон по здрав ног

говора мр Татјана Божић, чланица Градског већа задужена
за образовање, уручила је награде вуковцима и ученицима генерације.
Ове школске године диплому „Вук Караџић” и признање
„Ученик генерације” стекла су
укупно 52 матуранта из осам
панчевачких средњих школа –
вуковаца је 41, пет ученика
има оба звања, а њих шесторо
су ученици генерације. Свечаност у част најбољих матураната традиционално већ неколико година организује Град
Панчево.
З. С.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

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

Код нас се уставни патриотизам доста често цитира и
доживљава се као супротност ономе што се данас назива суверенизам. Ту се национална сувереност види
као највиша вредност и као оквир националне политичке егзистенције. Уставни патриотизам представља
сасвим другачији концепт и државе и нације, па је и у
Немачкој требало дуго да та идеја постане ако не општеприхваћена, а онда бар општепозната. За разлику
од англо-француског концепта нације као државе, у
Немачкој, централној Европи и на Балкану превладава традиција схватања нације као етничке заједнице.
Отуда произлазе онда и другачија схватања како државе, тако и патриотизма.
(Филозоф и политиколог Жарко Пуховски, DW, 18.
јун)
***
Софоклова „Антигона”, као и многе друге античке
драме, комедије и трагедије су архетипови драмске
уметности. Чини се да је то време, пре 2.500 година,
било достигло врхунац наше цивилизације у многим
појмовима, па тако и у драмској књижевности и филозофији... А наши животи се понављају... Толико је
много било истих људи и истих судбина попут нас.
Ми смо једна велика вртешка већ виђених живота...
Mи смо овде проживели животе под толико страних
господара. А и они периоди када су владали овде и
наши владари не убрајају се у најбоља наша времена.
По мени је заиста само време социјалистичке Југославије имало неки прави дигнитет. И одмах се извињавам свима онима које такво моје мишљење вређа.
Али ја нисам знао за боље... Уметници су увек били
углавном космополите. То су учили од својих улога и
од најбољих писаца и филозофа. А шта да кажем о
овим данашњим политичарима? Ништа. Они говоре
сами о себи својим делима.
(Глумац Раде Шербеџија, „Блиц”, 23. јун)
***

***
Ово што се дешава показује нам који су инструменти
на располагању – разни видови грађанског отпора.
Колико су делотворни, то је велико питање. Мене је
много уплашило размишљање људи из Европске уније који су рекли да ми немамо шансу да нешто направимо. Зашто? Ми немамо опозицију која у овоме
тренутку може озбиљно да се супротстави позицији.
До промене долази увек путем избора. Сада се поставља велико питање – а шта урадити да би се створила та опозиција? Дубоко се надам да ће ова земља
коначно схватити, после прве неуспеле реформе правосуђа, какво је судство. То судство постаје све лошије, све зависније, на њега се врше посредни утицаји. Више нико не зове судију лично телефоном, него
изађе на телевизију и каже каква је потребна пресуда, шта ће се десити с реформама и слично. Надам
се да ће ова држава да схвати да нема демократије
ако није обезбеђена владавина права, подела власти
и независно судство и да ће искористити прилику да
се уграде права решења у уставне амандмане чија је
израда у току.
(Бивша председница Врховног суда Вида Петровић
Шкеро, Радио „Слободна Европа”, 22. јун)
***
Чак и наизглед безопасна теорија завере може бити
проблематична, као рецимо када неко верује да је Ангела Меркел ванземаљац и мисли да мора нешто да
учини у вези с тим. Али генерално говорећи, оне нису
безопасне када су усмерене против слабијих или мањинских група, као што су избеглице или историјски
против Јевреја. У исто време теорије завере могу, наравно, бити опасне за наш демократски суживот. ...
Студије из САД показују да убеђени теоретичари завере још више верују у своје теорије након што се суоче
са убедљивим противдоказима. Теорије завере су изузетно важне за идентитет оних који верују у њих. Оне
објашњавају како свет функционише. И тамо је све
повезано, нема случајности, један зупчаник хвата други. Психолошки, ми нагињемо томе да верујемо у
ствари које су нам корисне. Когнитивна дисонанца
коју имате кад стално лажете је психолошко оптерећење и лакше је с тим изаћи на крај кад човек и самом себи каже: То је ипак истина.
(Професор америчке књижевности и историје културе Михаел Бутер, DW, 25. јун)

Петак, 28. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

НОВИ-СТАРИ ДИРЕКТОРИ ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП-у „Грејање” дата
сагласност да се
кредитно задужи
ради измирења
обавеза „Србијагасу”
Чланови локалне владе припремали су у претходном периоду материјале који ће се
ускоро наћи пред одборницима Скупштине града Панчева.
На наменској седници, 20. јуна, одобрили су Нацрт Стратегије привлачења инвестиција
за период од 2019. до 2023. године (опширан текст о томе на
страни 2), а на редовној, 21. јуна, пред собом су имали 23
тачке дневног реда.
Говорило се о раду јавних
комуналних предузећа, изменама планова, такси превозу...

Препозната медијација
Најпре су теме биле израде, измене и допуне планова детаљне
и генералне регулације градских
целина. У делу града где се налазе нови бувљак и железничка
станица Аеродром разграничено је јавно од осталог земљишта
на површини од 6,9 хектара.
У Целини 2, којој припадају
Стрелиште с Хиподромом и
Војловица с Тополом, измењен
је план, јер је у претходном величина парцеле која је намењена изградњи, како је речено, верског објекта, била премала. Комплекс на коме се налазе фабрике у јужној зони, као
и простор еко-индустријске зоне недалеко од „Петрохемије”,
такође су доживели промене
због потребе прикључења термоелектране–топлане у оквиру Рафинерије на електроенергетски систем Србије.
Јелена Стојковић Соколовић, заштитница грађана града Панчева, представила је Нацрт одлуке о локалном омбудсману. Ради се о усаглашавању с прописима виших инстанца власти.
– Садржински, Нацрт одлуке по својој суштини у односу
на претходну одлуку употпунио је поступак пред локалним
омбудсманом тако што је препознао медијацију као једно од
његових овлашћења. Сада градски омбудсман може тражити
информације и од покрајинских и републичких органа уколико оцени да у поступку овако добијене чињенице могу да
допринесу заштити људских и
мањинских права – рекла је Јелена Стојковић Соколовић.
Новом Одлуком о такси превозу путника на територији града врши се усаглашавање са изменама и допунама Закона о
превозу путника у друмском
саобраћају. Поред козметичких

Десет дама извештава о тачкама дневног реда
промена, уводе се и нове услуге, као што је „Лимо-сервис” –
посебна врста превоза у оквиру
које ће моћи да се изнајми возило са услугом возача. За паркирање такси возила више се
неће наплаћивати локална комунална такса, већ накнада.

Јелена Стојковић
Соколовић:
„Сада градски
омбудсман може
тражити информације
и од покрајинских и
републичких органа”.
Тачно је, потом, одређен мали проценат јавног капитала у
власништву града у привредном
друштву „Јат-техника”, које је у
поступку приватизације. Нацрт
одлуке о изменама Одлуке о
субвенционисању трошкова комуналних услуга социјално најугроженијим грађанима предвиђа да се, с обзиром на досадашња искуства, повећа цензус за
50 одсто како би више грађана
могло да аплицира. У градском
буџету има довољно новца – за
ову намену предвиђено је једанаест милиона динара.
Би ће из ме ње на и Од лу ка
о обра зо ва њу Ко ми си је за
планове.

Порибљен водоток
Најинтересантнија тема био је
Извештај о пословању и редовни годишњи финансијски извештај за 2018. годину ЈКП-а

„Зеленило”, тј. најава онога што
ће се дешавати до краја ове године. Јелена Батинић, руководилац финансијског сектора
предузећа, рекла је да је „Зеленило” завршило 2018. годину с „мршавим” позитивним
резултатом од 15.000 динара.
Додала је:
– Одговорили смо свим задацима града. Имали смо смањени капацитет, односно број
људи, који није незнатан, али
смо успели да током прошле
године одржимо добро стање у
граду. Већина средстава од пренетих 141 милион динара из
буџета Града – 109 милиона –
односи се на одржавање јавних
зелених површина. Овај посао
је с ПДВ-ом коштао скоро 140
милиона, па смо морали то да
платимо сопственим средствима и самим тим себи да ускратимо инвестиције које су важне
за функционисање предузећа.
ЈКП „Зеленило” је управљач
Парка природе Поњавица, а наменска средства су утрошена
тако што је водоток порибљен
и отворена је могућност да се
купе дозволе за пецање. Све у
вези с ветрозаштитом такође
је обављено како ваља.
– То је најважније из извештаја за 2018. Само бих хтела
још да искористим могућност
да пренесем да немамо више
средстава у 2019, па је могуће
да ће резултат тога бити незадовољство грађана у вези са
одржавањем јавних површина
– закључила је Јелена Батинић.
Извештај за 2018. годину поднело је и ЈКП „Хигијена”: пословало је позитивно и имало
добит од 729.000 динара. Уз
то, ово предузеће је прошлог
месеца предложило промену

ценовника услуга паркирања
на посебним паркиралиштима.
Затим, допуњен је програм пословања ЈКП-а „Качарево”, јер
је за повремене послове ангажовано неколико лица преко
завода за запошљавање.
Већницима су потом презентовани нацрти решења о именовању директора трију јавних
предузећа. Спроведен је јавни
конкурс, у сва три случаја поднета је по једна пријава, па је
досадашњим вршиоцима дужности директора избрисана
одредница в. д. Тако ће директорка „Грејања” бити Зденка
Јо кић, ди рек тор „Хи ги је не”
Александар Стевановић, а Градске стамбене агенције Ненад
Ракић. Прошао је и предлог
одлуке о оглашавању јавног

Јелена Батинић:
„Морали смо да
платимо сопственим
средствима и
самим тим себи
да ускратимо
инвестиције”.
конкурса за попуњавање упражњеног положаја начелника
Градске управе.
ЈКП-у „Грејање” дата је сагласност да се кредитно задужи ради измирења обавеза „Србијагасу” за испоручени гас за
претходну грејну сезону, а на
крају је „Двадесети међународни мото-скуп” проглашен за
градску манифестацију.

ПЕТИЦИЈА НАРОДНЕ СТРАНКЕ

Укинути јавне извршитеље
Грађани се доводе
у заблуду да их
терети држава

чему „Србија нема законске одредбе о имовинском цензусу
који би заштитио најугроженије грађане”.

држава дати право да претреса грађане. На документима
које издају јавни извршитељи
стоји грб државе Србије. На

Градски одбор Народне странке покренуо је потписивање петиције за укидање јавних извршитеља. У саопштењу које је
овим поводом стигло у нашу
редакцију каже се да ће се та
партија заједно с грађанима
борити за „укидање приватних
извршитеља, јер је Законом о
извршењу и обезбеђењу легализована самовоља повлашћених појединаца, који су стављени изнад закона и Устава
Србије”.
Став Народне странке је да
се овим законом „стављају лични интереси богатих изнад јавних интереса”, као и да се њиме „омогућује да се и најмања
дуговања наплаћују запленом
и продајом некретнина”, при

У саопштењу стоји и следеће:
„Извршитељи овим законом
имају овлашћења да врше претраживање одеће извршног дужника коју носи. Једном када
се омогући приватним лицима да имају право на претрес,
само је питање коме ће све

тај начин се грађани доводе у
заблуду да их терети државни
орган због дуговања. Заправо
га гоне приватници за рачун
трећих лица. Такође, дозвољава се извршење без правоснажности, чиме се, у потпуности, урушава правни систем

државе Србије. Полиција може кривично да одговара ако
не помогне извршитељима да
из ба це гра ђа не из ста но ва,
грађани често немају право
жалбе на извршење, а и кад
има ју, жал ба не од ла же
извршење”.
Акција прикупљања потписа организована је тако да ће
штандови бити постављени петком испред Културног центра
у 18 сати и суботом испред Зелене пијаце у 10 сати. У плану
је да локације на којима ће грађани моћи да подрже ову петицију буду обезбеђене у свим
насељеним местима.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НИС-ова „ЕНЕРГИЈА ЗНАЊА”

ИМАТЕ ПРАВО НА ДВАДЕСЕТ ЖЕЉА

Сарадња са школама

Мала матура положена,
следи друго полувреме
Завршено је прво полувреме овогодишњег уписа у средње школе. Након
срамног пропуста надлежних и видно
појачаног стреса изазваног померањем теста из математике сада већ видно исцрпљени будући средњошколци
имају још тежи задатак – да изаберу
школу у којој ће наставити своје професионално усавршавање.

Ако се сада одлучите за
стручну школу, занавек се
одричете могућности да
касније студирате.
Проблем је у томе што је такав избор – практично неопозив. Ако се
сада одлучите за стручну школу, одричете се могућности да се предомислите и ипак наставите студије
кад томе дође време. Ствар је у овоме: до сада су се факултети уписивали на основу успеха у школи и резултата постигнутих на пријемним
испитима. Од следеће године уводи
се велика матура, а поени с ње обезбеђују проходност на факултете. За
техничке факултете рачунаће се, на
пример, резултати испита из математике. Питања ће за све бити иста,
али ће неки на испит изаћи са знањем из гимназије, а други са оним
што су научили (или нису) у стручној школи. Предност при упису, и то
велика – треба ли рећи, на страни је
оних првих... Али ово је тема за неки
други текст, а ви, децо, и ви, ђачки
родитељи, три пута мерите.

Солидни резултати
Мали матуранти су ове године, према
речима зналаца, коректно урадили тестове и освојили солидан број бодова.
Ђаци у Панчеву су на тесту из српског
језика и књижевности освојили 12,71
бод, што је за бод више него лане. Бодовни салдо из математике је у рангу
прошлогодишњег – 10,93, док су матуранти подбацили на комбинованом

Школа

Смерови
Природно-математички
1.Гимназија
Друштвено-језички
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар
Туристичко-хотелијарски техничар
2.Економска
Трговац
Кувар
Конобар
Посластичар
Медицинска сестра - техничар
3.Медицинска
Медицинска сестра - васпитач
Здравствена неговатељица
Пољопривредни техничар
Ветеринарски техничар
4.Пољопривредна
Техничар пољопривредне технике
Пољопривредни производач
Цвећар-вртлар
Машински техн. за компј. констр.
Техничар мехатронике
Машински техн моторних возила
Техничар за КомпјУправљ
5.Машинска
Техничар друмског саобраћаја
Аутомеханичар
Бравар-заваривач
Оператер машинске обраде
Возач моторних возила
Електротехничар енергетике
Електротехничар мултимедије
Електротехн информацио технолог
6.Електротехничка Електортехн телекоминикација
Електротехничар процесног управљ.
Администратор рачунарских мрежа
Електромеханичар за терм и расх уред.
Техн. за инд. фармац технологију
Техничар за заштиту животне средине
Техн за графичку припрему
Прехрамбени техничар
Геодетски техничар - геометар
7.Техничка школа
Архитектонски техничар
Техничар за прераду нафте и гаса
Пекар
Месар
Мушки фризер
Женски фризер
Број бодова потребан за упис прошле године

2018
82,99
75,14
72,18
70,36
75,43
72,58
50,38
60,97
55,93
57,36
80,60
77,34
62,36

тесту – прошле године просечан број
бодова био је 12,5, а ове 11,33. (Максималан број био је 20.)
Ове седмице, у петак и суботу, 28.
и 29. јуна, основци ће у матичним
школама предавати списак жеља (имају право на чак 20 школа) за упис у
средње стручне школе и гимназије на
територији Србије. Листа жеља садржи шифру ученика, назив и место
школе, шифру и назив образовног
профила и тип или смер средње школе или гимназије. Надлежни апелују
на кандидате и њихове родитеље да
пажљиво попуњавају листе како би се
избегле евентуалне грешке и саветују
им да одабир школа ускладе с резултатима и могућностима детета.

57,14

Бодовни салдо

42,80
42,54
52,92
65,34
61,42
54,76
67,62
50,76
56,85
50,11
59,01
59,34
76,42
87,65
72,75
68,15
83,36
46,70
64,34
61,63
62,93
55,51
58,69
64,21
58,26
53,41
42,74
55,32
60,03

Као и сваке године, рачунари у централном оперативном систему Министарства просвете аутоматски ће
рангирати ученике за читаву Србију.
Кандидати ће, према укупном броју
бодова оствареном по свим основима
који се вреднују за упис у јединствену ранг-листу, заузети одређено место. Бодовни салдо се утврђује на
основу успеха у основној школи, броја бодова на квалификационим испитима из матерњег језика, математике
и комбинованог теста и бодова које је
кандидат, евентуално, освојио на основу резултата на државним и међудржавним такмичењима.
Према опредељењу ученика и броју бодова на јединственој ранг-листи, кандидати се распоређују по смеровима.
У седам средњих школа на терито ри ји гра да Пан че ва (Ма шин ска
шко ла Пан че во, Елек тро тех нич ка
школа „Никола Тесла”, Економскотрговинска школа „Паја Маргановић”, Техничка школа „23. мај”, Медицинска школа „Стевица Јовановић”, Пољопривредна школа „Јосиф
Панчић” и Гимназија „Урош Предић”) има места за 1.550 матураната
(што је више од укупног броја ђака
који су у Панчеву завршили осмолетку) и они могу конкурисати за
преко четрдесет профила. Коначан
распоред по школама и образовним
профилима биће објављен 7. јула, а
упис ученика у средње школе заказан је за 8. јул.

НИС ПРЕДСТАВИО ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Улагања у младе за одрживу Србију
Јасна економска политика
и визија успеха

дељења препознали смо и у стратегији
нашег најважнијег партнера – Владе
Србије. Уверен сам да ћемо, радећи
заједно, постићи изузетне резултате.
Њихове добре ефекте осетиће и они
који тек долазе, а то и јесте смисао
одрживог развој – рекао је Тјурдењев.

Нова енергија и нови
ниво знања
Компанија НИС, којој је допринос напретку заједнице једнако битан као и
добри пословни резултати, представила је данас Извештај о одрживом
развоју за 2018. годину. Свечани догађај приређен је 12. јуна у згради
Ректората Универзитета у Београду.
Реч је о веома важном стратешком
документу који је утемељен на највишим међународним стандардима и даје јасну слику о економским, еколошким и другим важним резултатима
постигнутим у прошлој години. Према објављеним подацима, руско-српска компанија остварила је одличне
резултате у претходном периоду. Занимљиво је истаћи да израда ове студије није законска обавеза, али НИС
тежи да буде лидер у региону, па је
стога извештај о корпоративној друштвеној одговорности и пословању логичан потез менаџерског тима компаније. Извештајем су обухваћене теме
које су важне за пословање компаније
и суштински могу утицати на процену
и одлуке органа управљања и заинтересованих страна. Као основа за израду матрице материјалности коришћени су резултати истраживања спроведени у форми интервјуа са свим заинтересованим странама. Приликом израде Извештаја поштован је светски стандард глобалне иницијативе за извештавање GRI (Global Reporting Initiative),
уз додатак за сектор нафте и гаса.
Александар Антић, министар рударства и енергетике, отворио је скуп

Успешна година

и у свом поздравном говору указао на
значај поштовања принципа одрживог пословања, те навео НИС као добар пример у тој области.

Реч власника
– Поносан сам што сам министар ресора у чију надлежност спада и једна
од кључних компанија у енергетском
сектору, компанија НИС, која поклања огромну пажњу одрживом развоју
и свим оним вредностима које данас
промовишемо, а везано је за друштвено одговорно понашање и за подршку свима онима којима је она потребна. Организација и успешност пословног сектора не могу се мерити
искључиво остваривањем максималног профита, већ управо нивоом бриге за заједницу и животну средину.
Дубоко верујем да је за решавања проблема одрживог развоја потребна једна нова енергија и нови ниво знања и

зато данас хоћу са овог места пре свега да упутим поруку Универзитету,
младима, да морају дати кључни допринос промени свести код нас, промени нас самих, промени пре свега
нивоа вредности с којима је и моја
генерација одрастала како бисмо сви
заједно као друштво дали неопходан
допринос остваривању циљева одрживог развоја и да сви заједно будемо део једног бољег, квалитетнијег и
племенитијег друштва – рекао је на
крају свог поздравног говора министар Антић.
Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, истакао је да за НИС одрживи развој значи напредак, младост,
знање, здравље и будућност.
– Због тога су наша основна опредељења на пољу одрживости улагања у
заједницу у којој живимо и радимо,
посебно у младе, њен најважнији и
највиталнији део. Исте циљеве и опре-

НИС је један од пионира извештавања о одрживом развоју у Србији и ово
је девети извештај од почетка извештавања 2011. године. У овогодишњем извештају пословни приоритет
НИС-а био је наставак улагања у развојне пројекте, па је укупно инвестирана 41 милијарда динара, што је 55
одсто више него годину дана раније.
Остварена је нето добит од 25,1 милијарде динара, док је акционарима
на име дивиденде исплаћено 6,9 милијарди динара.
Када је реч о заштити животне средине, од 2009. године, када је „Гаспром њефт” постао већински акционар компаније, НИС је у пројекте заштите животне средине уложио више
од 13 милијарди динара, од чега је
320 милиона динара инвестирано у
прошлој години. Поред тога, за унапређење вештина и обуке запослених
издвојено је 237 милиона динара.
НИС је у 2018. години предано радио
и на напретку заједнице у различитим областима и у реализацију друштвено одговорних програма уложио
око 408 милиона динара.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

У извештају НИС-а се наводи да је у
2018. години у Техничкој школи
„23. мај” у Панчеву, у сарадњи с
Министарством просвете, науке и
технолошког развоја и Заводом за
унапређење образовања и васпитања, акредитован нови образовни
профил „техничар за прераду нафте
и гаса”, за потребе Рафинерије нафте Панчево. У школској 2018/2019.
години уписана је прва генерација
од тридесет ученика. Такође, опремљена је паметна учионица и отворена нова еколошка лабораторија.
Поред тога, у годишњем НИС-овом документу о одрживом развоју наведено је и да су у оквиру
Меморандума о сарадњи с Машинском школом у Панчеву и Електротехничком школом „Никола Тесла”
допуњени и прилагођени наставни
програми и опремљени нови НИС
кабинети с циљем побољшања услова за школовање кадра за потребе
Рафинерије нафте Панчево.

ПРИЗНАЊА СТУДЕНТИМА

Марљиви рад и
велика одрицања
Заменик градоначелника Предраг
Живковић и градски већници мр
Татјана Божић и Немања Ротар у
среду, 26. јуна, доделили су награде најбољим студентима из Панчева за резултате постигнуте током школовања и образовања за
школску 2018/19. годину, као и надареним појединцима који су учествовали у раду Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”.
Једнократну новчану помоћ у износу од 30.000 динара добило је
деветнаест студената чија је просечна оцена најмање 9,00.
У обраћању награђенима заменик градоначелника је истакао да
новчана подршка није велика и да
она не може да компензује марљивост, труд и посвећеност које су
студенти уложили током академског образовања.
Још пре десет година панчевачка локална самоуправа сагледала
је значај додељивања ових симболичних али престижних награда,
којима жели да укаже надареној
панчевачкој омладини захвалност
за уложени труд. Брига о младим
талентима кроз пружање финансијске подршке и јавно истицање вредности којима они теже пример је
добре праксе локалне самоуправе.
Иако су средства симболична, битан је гест који доказује спремност
наше локалне заједнице да подржи
оне који свој успех граде на марљивом раду и великом одрицању.
Порука је јасна, намера такође –
промовисати и помоћи колико је
то могуће успешним младим људима који представљају позитивне
узоре у друштву.

„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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Петак, 28. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

МАЛО ДЕТЕ – МАЛА БРИГА...

Х РАНА З А Д У Ш У

Заба(да)ва
наметнута од стране бучних,
упорних, другачијих, сматрајући их забавним. Трошимо
непоновљиве дане овог нашег
временског низа у покушајима да се осећамо добро по
упутствима других. „Душебрижника” и њихових препорука
за начине на које треба да се
опуштамо и забавимо има све
више и никада нећемо бити
довољно добри у томе, јер се
очекивања која се постављају
пред нас увећавају невероватном брзином. Осећамо се све
Пише: Марија Достић,
неуспешније, незадовољније и
психолог
терет свеприсутног стреса се
Драги моји, свакодневно ула- повећава. Окретање лошим нажемо напор да бисмо за себе викама постаје једини излаз и
одвојили мало времена за опу- пружа тренутни осећај среће
штање, забаву, разбибригу... и дешавања нечег забавног.
Док очекујемо да се повод
Бројимо дане до неког „званичног” одмора када би тре- за забаву налази изван нас,
бало да „коначно” продише- осећамо се све беспомоћнимо пуним плућима без роко- је. Све што нам је потребно
ва, обавеза, притисака. Ма- за осећај испуњености већ
имамо. Немир
штамо да нам
и не за до вољ се догоди нество које осешто другачије,
ћамо, мигољепо кре тач ки,
ћи се сва ко нешто вредно
дневним припрепричавања Све што нам је
тисцима, преддо неког сле- потребно за осећај
стављају порудећег формалиспуњености
ку ко ју са ми
ног одмора.
себи шаљемо.
Притиснути већ имамо.
За ба да ва се
обавезама котрудимо и мује додају тежину уобичајеној свакодневици, чимо мислећи да је забава
прихватамо лоше навике као ако следимо упутства како
једини извор задовољства и треба да изгледамо, куда да
забаве и тиме на врло неза- идемо, шта да облачимо...
Права забава је запослити
баван начин додатно угрожавамо здравље. Стресне ситу- ум да решава нешто тешко и
ације, у које неминовно „упа- не ра зу мљи во и у ти ши ни
дамо” у настојању да будемо ослушкивати свој унутрашњи
при ме ће ни и при хва ће ни, глас. Откривати праву храну
блокирају сваки осећај задо- за своју душу, пустити таленвољства, осим оног који пру- тима да се размашу, проналазити лепоту у свему и сважају лоше навике.
Ухватили смо сами себе у коме, али првенствено у сезамку, желећи да унесемо у би. Е, то је права, непрекидсвој живот мало забаве, на забава!
Покренути забаву или не –
опуштања, равнотеже... Уклапамо се у „такотребања” одлука је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Мере заштите
од сунца
во у најнездравијем периоду
– од по дне ва. Ако већ не
можете променити ту навику, мере заштите и предострожности при одласку на плажу
морају бити на заиста високом
нивоу. Не штедите новац за
квалитетне креме за тело са
заштитним фактором 50. Битно је да набавите и посебне
креме за лице, такође са заштитним фактором 50. Не заборавите да намажете и усне.
Битна је и физичка заштита,
па свој аутфит употпуните шеширом с великим ободом или
Пише: Бојана Ћорлука,
капом која покрива уши, сункозметичар
чаним наочарима и неком
Време је одмора и летње ра- широком танком туником свезоноде. Ма где се налазили – тлих боја. Сада је веома зана мору, језеру, градском ба- ступљена и одећа за пливање
и бо ра вак на
зену или у басунцу од спењи – сунце је
цијалних матету, са сво јим
ријала који не
до брим и ло пропуштају
шим особинаUVA и UVB
ма. Предности Дечја кожа је
зраке, коју тоумереног сун- још осетљивија,
пло пре по ру чања (ујутру до
па јој треба
чу је мо. Ка да
10 и по подне
изађете из воод 17 сати) је- посебна брига.
де, об но ви те
су по ве ћа на
кре му са UV
производња витамина Д и серотонина, а са- за шти том и скло ни те се у
мим тим и радости живота. хлад, уз освежавајући приМеђутим, ретко ко од нас родни сок или воду.
Дечја кожа је још осетљиможе испоштовати режим раног устајања на одмору, па се вија, па јој треба посебна бримноги најчешће сунчају упра- га у виду медицинских крема
са заштитним фактором 50
намењених том узрасту. Често обнављање крема, капице
Страну
које покривају врат и уши,
припремила
сунчане наочаре, расхлађиваДрагана
ње, хидрирање и велики хлад
Кожан
и – игра може да почне.

КАКО ДА ПРЕЖИВИТЕ САМОСТАЛНО
ЛЕТОВАЊЕ ВАШЕГ ТИНЕЈЏЕРА

Прво путовање без родитеља обично се деси са 16-17 година
Ако сте ове године први пут
суочени с новим изазовима родитељства, пре него што доживите нервни слом, послушајте
шта психолог има да вам каже.
У сезони распуста и годишњих
одмора која је ступила на снагу, и ове године ће велики број
тинејџера одважно иступити
пред своје родитеље с молбом
да први пут самостално летују
с друштвом. Ако сте управо ви
у тој групи родитеља који су се
нашли у небраном грожђу, сигурно вам није нимало свеједно, колико год да сте се припремали за овај тренутак.
Бриге и страхови у вези са
сигурношћу и безбедношћу вашег детета као да се „пале” аутоматски. Шта ако се разболи?
Шта ако изгуби документа и новац? Шта ако буде неког проблематичног понашања? Шта
ако није право време? Обично
баш речима „шта ако...” почињу
да се одмотавају сви могући и
немогући непожељни сценарији у вашој глави. И пре но што
доведете себе на ивицу нервног
слома, послушајте шта психолози имају да кажу на ову тему.

Индивидуална ствар
– Чињеница је да не постоји једнозначан одговор на питање када
је прави моменат да се млада

свакако добра припрема за оно
што сада следи.
– Уколико ваше дете, из неког разлога, није имало прилику да путује на екскурзије, већи изазов је пред вама, али не
будите обесхрабрени. Да ли је
оно спремно за самостално летовање проценићете на основу
његове зрелости и односа који
има према себи, људима у свом
окружењу и свакодневним обавезама. Не заборавите да, ма
колико да је вашем детету стало, битно и важно да иде с друштвом, ипак сте ви родитељ који је одговоран за њега, бар док
оно не постане пунолетно и финансијски независно од вас. Ваша реч је последња – истиче
наша саговорница.
Она наглашава да финална
одлука мора бити заснована на
томе колико поверења имате у
дете.

Компромис који то није
– Када нису сигурни да је дете
потпуно зрело за самостално
летовање, а у жељи да му угоде, родитељи често подлежу
компромисном решењу, тако
што му допусте да иде само,
али под условом да и они бораве у истом месту у исто време.
Морам нагласити да ова ситуација за дете може да буде врло
ло ша. Оно мо же до жи вети

Ма колико да је вашем детету
стало да иде с друштвом,
ипак сте ви одговорни
за њега и ваша реч
је последња.
особа упути на море без
родитеља, јер је све то индивидуално. Ипак, неко
оптимално време, када је
већина тинејџера већ довољно спремна и стасала
за овакав „подухват”, јесте
отприлике с навршених
16-17 година. Међутим, наглашавам, ово није стриктно правило и не мора да значи да ће
сва деца тог узраста бити у довољној мери зрела и одговорна
за искорак у непознато, као ни
да ће поједина нешто млађа деца бити неспремна за то – дала
је одговор на важно питање Јадранка Грујичић Ђурић, психолог и породични психотерапеут
из удружења „Психогенеза”.
При доношењу одлуке свакако узмите у обзир и то да ли
је ваше дете до сада већ било
на некој врсти одмора без вас,
било да су то путовања са школом, било с неким спортским
клубом или плесном групом.
Иако у овим случајевима постоји надзор одрасле особе –
учи те ља или тре не ра, то је

БЕС ПЛАТ НО СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ
ЗА БРАК И ПО РО ДИ ЦУ
Од 1. јула почиње да ради Саветовалиште за брак и породицу, које ће пружати бесплатне услуге све до краја године. Овај
пројекат је финансијски подржао Град, а реализоваће га удружење „Психогенеза – центар за едукацију и лични развој”.
Корисници услуга могу бити: породице у кризи, једнородитељске породице, брачни и предбрачни партнери и породице у бракоразводном поступку. У саветовалиште се можете
јавити ако имате проблема у комуникацији или конфликте у
браку и породици, изазове у партнерским односима или дилеме и потешкоће у вези с васпитањем и одгојем деце.
Саветовалиште ће радити уторком и четвртком, од 15 до
19 сати. Пријаве су обавезне путем телефона 061/64-72290. Координаторка саветовалишта је Јадранка Грујичић
Ђурић, психолог и породични психотерапеут, а стручна сарадница је Марина Јаћимовски, социјална радница и породични психотерапеут.
шта од нових навика да усвоји.
Помозите му у томе и направите план како да заједничким
снагама постигнете спремност
за одвајање – саветује Јадранка Грујичић Ђурић.

Ствар поверења
Ако ипак донесете одлуку да
пустите дете на одмор само,
психолог препоручује да га суочите с тим да је то привилегија која са собом носи и велику дозу одговорности.
– Попричајте о томе како га
на летовање шаљете управо зато што имате поверења у њега
и да је изузетно важно да то
поверење својим понашањем
оправда. Такође, поставите јасна
правила и услове под којима
може да иде. Унапред се договорите колико често и на који
начин ћете одржавати контакт.
Сазнајте све релевантне информације у вези са смештајем,

друштвом с којим иде, њихове
бројеве телефона, као и телефоне њихових родитеља. Отворено разговарајте и о потенцијалним тешкоћама и опасностима с којима се било ко од
нас може сусрести током путовања, али притом немојте
своје дете заплашити и засипати морем непотребних информација. Прво самостално
летовање јесте крупан корак и
велики изазов и за родитеље и
за дете, али истовремено то је
својеврсна шанса да дете стекне или развије неке нове вештине, знања и способности,
да обогати себе и свој унутрашњи свет. Пружите му прилику да вам на делу покаже и докаже да је зрела, способна и
самостална млада особа. Можда вам ваш бунтовни тинејџер то неће директно рећи, али
ће то што чините за њега и те
како умети да цени – закључује Јадранка Грујичић Ђурић.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Спас за
проширене вене
искључивање из групе, исмевање или неки други вид непријатности, ако остатак друштва сазна да су му родитељи
у близини. Мало ко од другара
ће то схватити позитивно, а на
ваше дете ће врло вероватно
почети да гледају као на „уљеза” који је у дослуху са својим
родитељима. Ако већ нисте сигурни да ли вам је дете довољно зрело, најпожељнија варијанта је да на летовање идете с
породицама у којима се деца и
родитељи међусобно познају и
друже. Објасните детету због
чега мора сачекати следеће лето, реците му због чега сте забринути, шта бисте волели да
промени у свом понашању, а

Ако имате проблема с проширеним венама, ево шта у
том случају саветује позната траварка Марија Требен.
Одвар: у три литра воде
прокувајте 500 г свежег корена (ризома) и листова папрати, а онда у том одвару,
што је могуће топлијем, држите ноге. Одвар можете
користити три дана узастопце, само га претходно подгрејте.
Облози: Добро оперите произвољну количину русомаче, ситно је
изгњечите, додајући мало вруће воде, тако да направите кашу. Смесу ставите у чисту ланену или памучну крпу, па положите на болно
место. Оставите да стоји пет минута. Поступак можете поновити још
неколико пута током дана у одређеним временским размацима.
Код чирева и проширених вена помажу облози од жуте мртве коприве. Три пуне кашичице попарите с пола литра воде, па пустите
да кратко одстоји. Екстрактом наквасите платно и стављајте топле
облоге.
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ЗАХУКТАО СЕ МЕТЕОРОЛОШКИ РОЛЕРКОСТЕР

КАКО ДА ВАС ЛЕТО НЕ ОБОРИ С НОГУ
Ред кише – ред сунца; ред поплава – ред спарине; ред муња
– ред дуге... Не, није ово разгледница с летовања у некој
тропској прашуми, већ, као што
можете наслутити, свакодневица у Србији ових дана. Ми
што нисмо на мору, у води свакако јесмо, и то против своје
воље: ако не гацамо у баруштинама и муљу до колена, купамо се у сопственом зноју.
Сто му громова – више није
псовка, већ скраћена верзија
временске прогнозе, али свакако не изостаје богорађење на рачун прејаког сунца, претешких
облака и пречестих олуја. Све и
да до сада нисмо били метеоропате, овог јуна смо то постали
сви одреда. Није ни чудо: мало
који организам може остати савршено функционалан уз овакве метеоролошке (не)прилике.

Шифра „194”
Телефон у Служби хитне медицинске помоћи последњих дана се усијао. Помоћ лекара неретко дневно потражи и преко
седамдесет наших суграђана.

Посебну пажњу треба
посветити најмлађима
и најстаријима, онима
с хроничним
болестима, и тешко
покретнима особама
– Нај ви ше по зи ва има мо
упра во у вре ме екс трем них
временских прилика, када је
температура ваздуха висока и

концентрација влаге у ваздуху
велика. Највећи број интервенција је код старије популације
и пацијената с болестима срца
и високим крвним притиском.
Требало би нагласити да промене времена у великој мери
утичу и на астматичаре, пацијенте с дијабетесом и оне с неуропсихијатријским болестима. Значајан број интервенција на јавним местима односи
се на млађу популацију, адолесценте који из неког разлога
прескоче доручак или не уносе довољно течности у организам те на тај начин излажу себе опасности и колабирају –
каже др Мирослав Тепшић из
Хитне помоћи.
Он наглашава да ипак није
свака промена функције организма за интервенцију Хитне
помоћи.
– Требало би да пацијенти
знају да су мале варијације крвног притиска и пулса нормалне и да оне могу да се адекватно регулишу обраћањем пажње
на унос течности и редуковањем физичког напора. Исто тако би требало да се пацијенти
с високим крвним притиском,
астмом или дијабетесом информишу код свог лекара о терапији и могућности примене
одређених лекова у већим терапијским дозама уколико је
то потребно – истиче Тепшић.

Хидрирајте се
Чињеница је да су наше реакције на временске прилике индивидуална ствар и у великој
мери зависе од наше способности адаптације. Кожа, као
наш највећи орган, осетљива
је на промене температуре ваздуха, ваздушног притиска и

Овакве временске прилике налажу мудро понашање
концентрације влаге. Стога је
једна од најпресуднијих ствари које нам могу помоћи да
боље поднесемо временске промене – добра хидратација.
– Веома је велика важност
хидратације организма и свакодневног уноса довољних количина течности. Посебну пажњу треба посветити најмлађима и најстаријима, онима с
хроничним болестима, тешко
покретнима и особама са умањеним психофизичким функ-

ВА ЖНИ СА ВЕ ТИ ЗА ЖИ ВОТ НА 40 ПЛУС
Избегавајте храну која подиже телесну температуру, као што су пекарски производи и
превише калоричне намирнице;
l узимајте што више свежег воћа и поврћа;
l пијте најмање два литра обичне воде дневно и пазите да не буде превише хладна;
l избегавајте минералну воду, газирана пића и алкохол;
l не туширајте се леденом водом, већ млаком: након хладног туша врућина ће вам још
теже пасти;
l умивајте се често и квасите руке;
l превише шминке и препарата за косу сада
вам може само штетити;
l избегавајте да излазите из куће током најтоплијег периода дана, од 11 до 18 сати;
l у кући ходајте боси, то ће вам помоћи да се
ослободите вишка топлоте;
l

немојте НИКАДА остављати особе или животиње у паркираним аутомобилима, чак ни
накратко;
l избегавајте сувише интензивне физичке
активности, посебно на отвореном и на градском бетону;
l лекове које треба чувати на температури
22–25 степени држите у фрижидеру током
лета;
l носите лагану и удобну одећу, избегавајте
синтетику;
l када сте напољу, обавезно покријте главу
шеширом или капом светлих боја;
l користите крему са заштитним фактором
најмање 30, чак и када сте у хладу;
l увек носите са собом флашу воде у коју можете нацедити и лимун;
l држите крвни притисак под контролом.
l

цијама, јер су они најосетљивији на екстремне временске
прилике и могу веома лако да
дехидрирају, чиме долази до
прегревања организма и поремећаја функције органских система, угрожавања здравља, па
и живота – наглашава Тепшић.

Чувајте се топлоте
Временска прогноза за наредни период најављује низ сунчаних дана са изузетно високим температурама и нимало
повољним индексом штетног
UV зрачења. Прети нам, дакле,
опасност од топлотног удара.
– Најзначајнији фактори који доприносе топлотној болести су интензиван напор у условима високе спољашње температуре, дехидратација, болести
праћене високом телесном температуром, кардиоваскуларне
болести, хипертиреоза, прекомерна телесна тежина, злоупотреба кокаина и амфетамина
и антипсихотичних лекова. Важно је знати препознати симптоме и знаке 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

КА КО КО РИ СТИ ТИ КЛИ МА-УРЕ ЂАЈ
Клима-уређај је многима ових дана најдражи уређај у стану. Неке од најчешћих последица неадекватне употребе ових
апарата јесу хронична упала синуса, јака главобоља и укоченост мишића.
ТЕМПЕРАТУРНА РАЗЛИКА: Не би требало да разлика између спољашње и унутрашње температуре буде већа од седам до десет степени.
НЕ ПРЕТЕРУЈТЕ: Нека температура у простору у коме боравите не буде сувише ниска.
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ: Филтер кроз који излази расхлађени ваздух треба чистити барем једном годишње, јер је
влажна и прљава подлога идеална за развој штетних микроорганизама, од којих неки могу изазвати и упалу плућа.
Препоручује се и да, у сезони коришћења, „климу” дезинфикујете одговарајућим средством.
ЛОКАЦИЈА ЈЕ ВАЖНА: Никад не би требало да клима-уређај дува директно у вас. Јасно је да „климу” морате поставити тако да ништа не смета протоку ваздуха.
ПОТРОШЊА СТРУЈЕ: Да „клима” не би трошила превише
струје, пазите да вам кроз прозор током дана не уђе превише врућине. Затворите га током најтоплијег периода и замрачите просторију.
животно угрожен – наглашава
саговорник „Панчевца”.

Како ублажити тегобе
Несносна главобоља, висок притисак и болови – неки су од
главних разлога због којих возила Хитне помоћи ових дана
крстаре градом журећи да нашим суграђанима донесу олакшање. Тепшић каже да је тачно да време и те како има везе
са овим тегобама.

Поремећај свести и
престанак знојења су
главни знаци
топлотног удара и
пацијент је у тим
моментима животно
угрожен.

Расхлађивање је обавезно

– Фактори који доприносе
појави главобоље и мигрене су
дехидратација, светлост и сужени крвни судови у мозгу. Временске промене доприносе појави свих ових фактора. У костима главе и лица су смештене шупљине, такозвани синуси,
у којима се притисак ваздуха
мења у зависности од атмосферског притиска. Ово се сматра једним од могућих разлога
за почетак главобоље. Такође,
раде се истраживања о утицају
грмљавине на почетак тегоба
код особа које имају склоност

ка мигренозним главобољама.
Сматра се да на промене крвног притиска, то јест промера
крвних судова, утичу атмосферски притисак и промена тем-

ПР ВА ПО МОЋ КОД
ТО ПЛОТ НОГ УДА РА
Уколико се нађете у близини особе која је доживела
топлотни удар, др Мирослав Тепшић објашњава
шта да учините:
– Прва помоћ се састоји
у удаљавању пацијента од
услова екстремне топлоте,
надокнади течности, квашењу коже млаком водом
и, по могућности, обезбеђивању 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.
пературе ваздуха. Ове варијације крвног притиска су посебно изражене код старијих од
шездесет пет година. Претпоставља се да разлози бола у зглобовима код промене времена
односно пада атмосферског притиска леже у појачаном отицању меког ткива у пределу зглобова и накупљања зглобне течности – каже овај лекар.
Драгана Кожан
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ГРАДСКА
ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ ИЗА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

ВЕЛИКИ ПРИМЕР

Бучне комшије можете
да пријавите анонимно
Сви смо на овај или онај начин доживели узнемиравање када комшије
не поштују кућни ред. То су или станари који мало-мало па славе када је
време одмора, или бургијање суседа
у цик зоре, некад кломпе и штикле
изнад вас, гласна музика до раних
сати и сличне ствари. Све су ово „ритуали” који неповољно утичу на нервни систем. Има ли неког ко не очекује мир у свом дому...
„Да ли могу да пријавим ремећење
јавног мира у мојој згради... али анонимно?”, питала нас је једна Мира
(тражила је да остане анонимна!) с
Котежа, објашњавајући да „не жели
да поквари односе с комшијама”.
Распитали смо се у Комуналној полицији и одговор је: да.
Комшија који бучне радње понавља
из дана у дан неће добити информацију о томе ко се жалио. Лице у Кому-

налној које излази на терен, ипак, мора да зна ваше податке. Потребно је
да дежурни комуналац утврди да се
заиста ради о жалби. Неретко се дешавало да су грађани звали и уместо
проблема приређивали „шалу”. За све
друге људе пријава је анонимна.
– Ми се трудимо да пријаве буду
што анонимније, али субјекат који
излази на терен мора да зна ваше
име, презиме и контакт-телефон. Он
мора да утврди да ли је пријава адекватна. Дешавало се да се неко шали.
Подаци које сте нам дали чувају се –
рекао је Богдан Савић, начелник Комуналне полиције.
Пријава ће, дакле, бити прослеђена, а остаће анонимна, уверава нас
Савић. Ако баш имате „лукавог” комшију који може да претпостави ко га
је пријавио, то је нешто друго. Он то
не може да докаже!
Ј. К.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Похвала за надлежне
На мети непажљивих и бахатих возача ових дана су се поново, ко зна који
пут, нашли стубићи постављени на
платоу испред Католичке цркве и Гимназије. Они су их срушили, оставили
у том положају и отишли.
О томе смо обавестили телефоном
надлежне и исплатило се. За кратко
време послали су камион с радницима, који су успешно интервенисали и
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вратили стубиће у претходно стање.
Надамо се да ће убудуће возачи водити више рачуна, с обзиром на то да се
стубићи набављају ван Србије и да је
потребно чекати док не буду допремљени у наш град.
Треба очекивати да ће убудуће брзе реакције надлежних, када им грађани пријаве телефоном неки проблем, постати правило.
М. Г.

Чистоћа планете Земље зависи од нашег одговорног понашања. Ако смо
њени пријатељи, чуваћемо њено зеленило и плаветнило. То можемо чинити на различите начине. Италијанска влада је 2013. године Панчеву поклонила три електрична аутомобила
и четири електрична бицикла, као и
систем за њихово пуњење који се назива „Острво за одрживи саобраћај”.
Подсећамо чему служи ова станица
за напајање која се налази испред
Градског услужног центра.
Прецизније, два од три аутомобила
су заправо квадрицикли који се пуне
електричном енергијом насталом од
сунца и ветра. Један од њих тренутно
користи Комунална инспекција. Трећи аутомобил је „рено кангу”, теретно возило које се користи за свакодневне потребе Градске управе.
– Циљ је заштита животне средине.
Градска управа треба да даје такве примере и другим градовима, а и нашим
грађанима. Немамо емисију угљен-диоксида. Острво подразумева његову мању емисију, у износу од 1,34 тоне на

годишњем нивоу. То је неких четрдесет тона укупно за тридесет година, јер
се претпоставља да је то животни век
острва. Мали аутомобили користе енергију сунца и ветра, тако да чак штедимо и ту електричну енергију која изворно долази из термоелектрана. Електрични аутомобили не праве ни буку.
Спречавање буке спада у домен заштите животне средине. Потпуно су бешумни – изјавила је Биљана Ђордан,
енергетски менаџер града.
За „Острво за одрживи саобраћај”
сваке године се оставља новац у буџету за редован сервис и по потреби за
ванредан сервис. Грађане често занима зашто се један од укупно девет генератора не врти. Он приликом монтаже није могао да буде оспособљен.
Према речима Биљане Ђордан, потребно је проверити има ли га на тржишту, колико он реално кошта и да
ли је то исплативо будући да не представља драстично смањење у снабдевању електричном енергијом.
У Србији има око 148 електричних
возила. За тај број потребно је више

пуњача за брзо напајање. Због тога је
„Острво за одрживи саобраћај” управо
само пример добре праксе. Други грађани који имају електричне аутомобиле не могу да користе ову станицу,
јер она нема универзалан прикључак.

За електрична возила
потребно је много више
пуњача. Због тога је
„Острво за одрживи
саобраћај” само пример
добре праксе.
Дужа вожња захтева додатно пуњење
и други прикључак, који је на аутомобилу „рено кангу” накнадно направљен, тако да одговара овом острву. У
нашој земљи потребно је веће улагање
у овај пројекат, који заправо сам по
себи скупо кошта.
Ј. Катана

НАША АНКЕТА
КЛИМА-УРЕЂАЈ ИЛИ ПРОМАЈА – ШТА ЈЕ МАЊЕ ЗЛО?

Промаја није опасна као што се сматра

Д. НИКОЛАШ

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

У једном дану шест улица
без струје
У четвртак, 27. јуна, неће бити струје
у следећим улицама: Карађорђевој
(парна страна од броја 58 до броја 78
и непарна страна од броја 49-а до
броја 73); Стевице Јовановића (парна
страна од броја 2 до броја 28 и непарна страна од броја 1 до броја 33); Моше Пијаде (парна страна од броја 28
до броја 40 и непарна страна од броја
29 до броја 43); Светог Саве (парна
страна од броја 56 до броја 72-а и

Страну припремио

Михајло
Глигорић

непарна страна од броја 79 до броја
87) и Матије Гупца (од броја 32-а до
броја 50).
Сутрадан, 28. јуна, струја ће бити
искључена у чак шест улица. Неће је
бити у Хајдук Вељковој, Патријарха
Чарнојевића, Марка Кулића (од Моше Пијаде до Хајдук Вељкове), Бранка Радичевића (од Светозара Милетића до Матије Гупца), Карађорђевој
(од Светозара Милетића до Матије
Гупца) и Стевице Јовановића (од Светог Саве до Карађорђеве). Искључење ће трајати од 9 до 13.30. Постоји
могућност да становницима ових улица струја буде раније пуштена, уколико радови буду завршени пре предвиђеног времена.

В. НЕДОВИЋ

Спас током лета је било какав проток
ваздуха који помаже да се лакше дише. Док није било клима-уређаја, људи су правили промају. Међутим, појачано струјање ваздуха, када се претера, доноси и тегобе. Познато је да
дуго излагање промаји, ако су нам
мокра леђа или коса, може да погоди
одређени живац, услед чега настаје
укоченост или главобоља. То, ипак,
не значи да од промаје, клима-уређаја или вентилатора треба да бежимо,
већ, као ни у свему другом, ни у томе
не треба да претерујемо. Довољно је
да сачекамо да се тело прво осуши.
Наши суграђани с којима смо разговарали исто тако размишљају.
ДУШАН НИКОЛАШ, пензионер:
– Расхлађујемо се углавном захваљујући промаји, отварањем прозора.
Укључимо клима-уређај некад, када
је баш топло, због деце. Није толико
здраво користити „климу”. Спуштамо ролетне на време, да би по подне
било добро. Све зависи од тога на ко-

А. ВУЈОВИЋ

Љ. ДОШЕН

јој сунчаној страни је стан. Промаја
није нездрава.
ВУКИЦА НЕДОВИЋ, пензионерка:
– Клима-уређај ми смета, јер ми
сузе очи. Ако неко има проблема с
видом, па носи сочива и наочаре, клима-уређај му не прија. Лети ми највише одговара када отворим прозоре. Уопште ми не шкоди промаја, чак
ни током целог дана. Када се спусте
ролетне, промаја није толико велика.
АЛЕКСАНДАР ВУЈОВИЋ,
поштански радник:
– Лети правим промају и на тај начин се освежавам. Не смета ми промаја, а ни клима-уређаји у другим
објектима.
ЉИЉАНА ДОШЕН, пензионерка:
– Ако не морам, не палим климауређај. Ваздух у просторији је тада
другачији, осетна је разлика. Више
волим да направим промају у стану и
да ми тако струји ваздух. Док могу,

С. МАРИЋ

Ђ. МАРИЋ

на тај начин се расхлађујем, када температуре нису сувише високе. Такође, ако клима-уређај сувише дуго ради, онда је тешко изаћи напоље због
велике разлике у температури.
СОФИЈА МАРИЋ, дипломирани туризмолог:
– Промаја уме да ми смета због
врата и леђа, али највише због главе.
Клима-уређај такође може да ми шкоди, нарочито да ми ствара главобоље,
али сада кад сам у другом стању изгледа ми прија. Иначе не користим
клима-уређај, али сада је специфична ситуација (смех).
ЂОРЂЕ МАРИЋ,
дипломирани туризмолог:
– Мени лично не смета, мом организму смета, али мени прија (смех).
Без клима-уређаја је неиздрживо. С
времена на време треба га угасити,
али никако није добро без њега. Промају углавном не правимо, јер се дешава да нам се укочи врат.
Јелена Катана
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СУ УДОМИЛИ ПСЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ТО ЈЕ ЉУБАВ, ТО СЕ ВОЛИ
Најлепши осмех на свету
Моника Хусар Токин (40) пре годину дана пронашла је одраслу керушу мешанца на улици у насељу
Тесла.
– Већ сам имала две мачке у стану
и нисам била сигурна како ће то сад
све са псом у кући да функционише.
Али мачке су се за неколико недеља
навикле на Цуцино присуство, па је
сада и не примећују, док је Цуца у
почетку јако патила што неће с њом
да се играју. Она је један јако нежан
пас, привржен људима, обожава децу, друге псе, све животиње. Воли да
се мази, а највише по стомаку – тад
се и смеје! – радосна је, послушна и
дивне нарави. Иако је усвојена са улице, никад ми ништа у стану није покидала нити поломила, чак ни првих
недеља кад сам је усвојила – прича
нам Моника.
Цуца воли да иде у шетњу и да трчкара, а највише да једе.

врло лако уклопио у ритам породице. Не буди се рано, не захтева ништа посебно, остаје сам код куће колико год је потребно и врло је стрпљив.
– Он је пуноправан члан породице
и тако се и понаша. Много љубави је
унео у наш живот и на исто тако много начина учинио нас бољим људима.
Усвојте љубимца, биће то најбоља одлука коју сте икада донели. Верујте...
– каже убеђено Биљана.

животе. Откад су
они с нама, више
смо у при ро ди,
расположенији
смо, опуштенији,
али и одговорнији. Асја је паметница, а Хуго одличан атлета. Зани мљи во је да
обо је раз два ја ју
друге псе који се
свађају и бране децу од куца које лају – каже Милош,
додајући да гости
у ба шти ка фи ћа
различито реагују
на псе, јер ту залази и доста луталица. Понекад то
засмета гостима,
али углавном их
воле.

На први поглед

Снежана Филиповић (48) и њена породица су пре пет
година постали богатији за још једног члана – малтезера Чарлија.
Кућног љубимца су желела деца и
после дужих преговора и договора о
томе ко ће преузети
које задатке око пса,
купљен је од одгајивача у Београду.
– Чарли се у гомили белих лоптица одмах издвојио, притрчао до мене и почео
да се умиљава. Одлука је донета без двоумљења. Међусобно смо
се изабрали, била је то
љубав на први поглед.
Колико то мало створење може да се воли,
колико обогаћује живот и уме да развесели
и разнежи човека, најбоље знају љубитељи
паса – каже Снежана.
Она до да је да је
Чарли најмлађи члан
породице, који скоро
свуда иде с њима, а
ако остане сам код куће, жељ но иш че ку је
Снежана Филиповић повратак својих власника и не крије ра– Задржала је неке лоше навике са дост када их угледа.
улице, повремено ишчепрка нешто
– Никада није зарежао ни залајао
поред канте за смеће и донесе кри- на нас, али зато на улици прави нечушом у стан сакривено у устима, па се вену буку, поготово кад му у сусрет
ја као љутим – каже Моника.
наиђу велики пси. Није дресиран и
Она има много пријатеља који пра- ради све супротно од онога што му се
те њен „Фејсбук” профил с великим каже, али када неко то прокоментазанимањем за Цуцине догодовштине рише, у шали одговоримо да је памес мачкама, које често заврше као виц- тан онај пас који не да да га дресиракасти фото-стрипови.
ју – каже са осмехом Снежана.
– Када одлазим на пут, Цуцу чува
Признаје нам да су сви првобитни
моја мајка, која је такође обожава. договори око бриге о кућном љубимЦуца ми је заиста променила свако- цу пали у воду и да је она скоро све
дневицу, јер је урнебесно смешан пас обавезе око пса преузела на себе – од
и немогуће је да поред ње будете на- храњења, купања и извођења у шетњу
мргођени. Да је усвојим са улице, та- до вођења код ветеринара.
ко одраслу и „запуштену”, била је јед– Све то није ништа наспрам задона од бољих одлука које сам донела у вољства које пружа његово присуство.
последњих неколико година – закљу- Иако се понекад убеђујемо ко ће да
чује Моника.
га изведе напоље, деца га обожавају и

На кафи с репатим
пријатељима
Милош Степанов (40)
и Ирина Грујић (27)
живе са псима Асјом
и Хугом.
Асја је ма ђар ска
вижла и члан је породице од 2016. године. Мешанац Хуго
је удомљен на Златибору годину дана
касније.
– Испред кафића у
којем радим простире
се велика ливада и
Милош Степанов
пси до ста вре ме на
проводе на отвореном. Обоје воле да
се играју лоптицом и да доносе штапове. Лети се купају у реци, а зими
трче и ваљају се по снегу – прича
Милош.
Поред Ирине и Милоша, Асју и Хуга чувају Иринина сестра Алиса и
пријатељице Ана Свилар и Јована Тасић.
– Нисмо веровали да пси толико
позитивно могу да утичу на наше

Фото: Бојана Јањић, Студио „Пасић”

Oни који су имали псе као кућне љубимце знају да безусловна љубав коју
ове животиње дају не може да се мери ни са чим на свету. Кучићи уносе
радост и топлину у домове својих власника и чине да постану још бољи
људи...

Моника Хусар
што су старија, све више брину о њему. С друге стране он им помаже да
открију право значење речи племенитост, љубав и одговорност. Ако желите да вас неко безусловно воли, набавите пса – каже сигурно Снежана.

Њихов пас Миливоје
Миливоје је у њихов живот ушао пре
непуне две године – прича нам Биљана Павловић Симић (47).
– Био је хладан новембарски дан,
онај прави кишни, који најављује зиму

Раде Машић
и скори снег. Нисмо јасно желели пса
и обавезе, али су улице биле препуне
напуштених животиња и осетила сам
велику потребу да некако помогнем.
Десило се да на објави удружења „Еколибријум” угледам Миливоја и то је
било то. С хладне улице, мокар и гладан, стигао је до волонтера, а затим и
у наш дом. Не треба
посебно истицати да
нам је срца освојио напречац. Сви који имају љубимца добро знају о чему говорим – каже Биљана.
Мислили су да је мешанац, али испоставило се да је брак јазавичар, врста врло позната љубитељима лова.
– То није ни битно,
јер га одликује племенито срце витеза и
правог лава. Потребно му је доста шетње
и игре, тако да смо
сви у породици због
њега постали активнији и, морамо признати, дружељубивији. Има мо мно штво
нових пријатеља, с којима се свакодневно
дружимо у парку. Свако има своју шетњу с
Милијем: јутарњу ја, поподневну син
Лука, а вечерња је припала мом мужу Бранимиру – прича Биљана, и додаје да Мили није захтеван и да се

Радост која нема цену
Породица Радета Машића (55) имала је у дворишту две корњаче, а касније су удомили мачку Ину. Њене
мачиће су поклонили пријатељима,
али се једно, Буцка, вратило и остало
код њих.
– Ми смо ипак сви желели и пса.
Нисмо хтели да купујемо, већ смо
отишли у азил. Ветеринарка нам је
препоручила лабрадорку Мију коју је
власник два пута избацивао на улицу. Ми смо је узели и нисмо јој мењали име – прича Раде.
Миа воли све људе, а посебно децу
која долазе у њихов дом.
– Код лабрадора је специфично то
што воле да једу до бесвести. Требало
би да узимају храну једном дневно,
али ми некада не можемо да се одбранимо од њеног тужног погледа док
једемо, посебно у вечерњим сатима
када гледамо ТВ и нешто грицкамо –
каже Раде.
О псу брину сви, али је у шетњу води син Вања, док ћерка Сташа усисава длаке које Миа оставља иза себе у
великим количинама.
– Миа разуме људски говор! Прошлог
лета сам био сам с њом
и пре посла сам је шетао по кеју. Једном је
кренула у воду да се
купа, али је брзо изашла. Ја јој кажем: „Девојко, шта ти је, па иди
окупај се. Гледај каква је врућина”. Она
се истог трена вратила и ушла у воду. Онда смо се једном шетали у октобру када је
било и даље лепо време, али ипак хладно,
па је моја супруга Весна рекла да јој никако не дозволим да уђе
у воду. Крене она ка
води, а ја кажем: „Немој, молим те, Весна
ће да ме грди ако се
вратиш мокра”. Она
се склонила од воде и
наставила да хода! –
с породицом прича Раде.
Памти да је у кући
његових родитеља увек је било домаћих животиња.
– Мислим да је важно имати кућног љубимца. Ако имате могућности,
препоручујем да удомите неку животињу. Ја генерално мислим да су сви
људи добри, да свако има своју личност и да се према свима треба опхо-

Последњи
од нас
Фебруар 1945.
у нацистичкој
Немачкој.
Дрезден су
бомбе сравниле са земљом,
а из катедрале се чуо плач
новорођенчета пре него
што се и она
срушила. Жена је успела да
донесе на свет Вернера, а онда погинула. Беба је поверена Марти,
која ће прећи Атлантик како би
побегла из разорене Немачке. Вернера Зилха ће усвојити Американци и он неће знати ништа о својој
биолошкој породици.
Два читаоца који до 3. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Kолико познајете своје породично
стабло?”, 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

Тајне успеха
и среће
Предиван
дневник, интимно сведочанство Мандинових најдубљих мисли
и осе ћа ња и
доживљаја из
ње го вог сва кодневног
жи во та. Без
обзира на то
да ли пи ше
док седи у кући на својој фарми у
Њу Хемпширу за време снежне
олује, или у соби хотела која може
да се налази било где у свету, брине о болесном пријатељу, јури да
стигне на авион, или сади поврће
и цвеће у својој башти, Мандино
претвара своје тајне успеха у начин живота. Читаоце ће одушевити чињеница да је тако успешан и
утицајан аутор човек попут свих
нас. И сам пролази кроз различите пријатне и непријатне, али успева да живи по свим принципима о
којима годинама пише.
Два читаоца који до 3. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Која је ваша тајна успеха и
среће?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Биљана Павловић Симић
дити као према особи без обзира на
године. Па тако и према животињама
– закључује Раде.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
која је ваша прича. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Моја прича тренутно неодољиво подсећа на приповетку Радоја
Домановића ’Вођа’. Само се надам
да се не ће та ко и за вр ши ти.”
062/2137...
„Моја прича је таква да би и Тања Војтеховски једва чекала да ме
угости кад би је чула.” 064/1112...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање да ли волите да будете нечији:
„Волела бих да будем мало и
своја, превише припадам другима.” 063/1815...
„Волим да будем нечији... извор
среће, разлог за осмех, повод да
уради нешто добро да би овај свет
био бољи.” 064/3665...
Д. К.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 28. јун, 21 сат, башта Дома омладине: џез свинг вече
бенда „Razzle Dazzle” и стендап наступ Филипа Угреновића.

Петак, 28. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РАДОВИ ИЗ 50. ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ

ПОЛА ВЕКА КРЕАТИВНОСТИ
Изложба отворена
до 19. јула
Ликовна колонија је
најстарија градска
манифестација

Субота, 29. јун, 21 сат, плато Културног центра: вече салсе.
Субота, 29. јун, 21 сат, башта Дома омладине: концерт састава „Крушевац гето”.

избор

МОЈ

Светлуцави кликери
Драгана Купрешанин,
стрип-аутор
КЊИГА: Већ неколико година графички опремам и илуструјем едицију „Награда
Милутин Бојић за младе песнике”, коју је 2014. године
покренула и установила Библиотека „Милутин Бојић”
из Београда. Док се припремам за илустровање, често и
неколико пута читам текст
збирке. Досадашњи награђени песници и песникиње право су освежење на нашој
књижевној сцени, а мени је
посебно интересантна збирка младе песникиње Александре Батинић „Мало присуство” (2019). Поезија је и у
начелу изазовна за илустровање, а Александрина збирка
је била утолико комплекснији задатак у пет повезаних
песничких целина (Inter nos,
Неприпадања, Рупе и кликери, Превазилажења, Post tergum) песникиња на посебно
занимљив начин ниже атмосфере, запажања, промишљања, градирајући их све интензивније и водећи читаоца кроз свој песнички универзум. Након читања ове
књиге остајемо инспирисани
за утврђивање животних аксиома и личну меру присуства у њима. Књига на неуобичајен начин (аплициране
налепнице – стикери) визуелно сажима Александрин
свет у само једну кружну,
равну површину или облу рељефну лопту, илуструјући
симболично игре њених речи увезане у луцидне менталне дисторзије, у обличје
стакленог кликера.
МУЗИКА: На нашем облачном музичком небу уочавам
ванредну светлосну појаву –
„Краља Чачка”. Крајем 2016.
године, с првим албумом „Земља снова” Ненада Марића,
а с њим и младог талентованог Марка, завртео се рингишпил сасвим ексклузивних
нота, које музички критичари

Страну припремила

Мирјана
Марић

Слика са изложбе
нутно се изложба налази у Смедереву, а у плану је да буде
представљена у граду Русе у
Бугарској у јулу и након тога у
Зајечару.
Ликовна колонија „Делиблатски песак” најстарија је градска манифестација и једна од
најдуготрајнијих колонија у Србији. Током њеног полувековног постојања настала је обимна и драгоцена збирка уља,
пастела, акварела, скулптура,

цртежа и графика, од укупно
1.289 предмета, који сведоче о
једном времену и уметничкој
пракси.
Посетиоци ће до 19. јула у
Народном музеју моћи да погледају радове које су насликали уметници Момир Армуш
(Сокобања), Јелена Бадњевац
Ристић (Панчево), Иван Величковић (Панчево), Зоран Деранић (Панчево), Мухамед Ђерлек Макс (Нови Пазар), Дра-

ган Ђорђевић (Ковин), Небојша Јоцић (Банатско Ново Село), Чедомир Кесић (Панчево),
Јелена Лалић (Панчево), Ивана Миленковић (Зајечар), Томислав Нешковски (Куманово,
Македонија), Нада Оњин Жужић (Панчево), Александра Совљаков (Футог), Јелена Стошић
(Ниш), Љиљана Стризе Трајковић (Врање), Зоран Чалија
(Бе о град) и Ива на Што пуљ
(Панчево).

МЕЂУНАРОДНО БАЛЕТСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Седам награда за панчевачке играче

обавијају фолијама блуза, рока и џеза, а та музика је ипак
небрушена есенција, исувише јединствена за било какав
опис.
ФИЛМ: „Последња авантура
Кактус Бате”, у режији Ђорђа Марковића, филм је чије
сам све досадашње пројекције у Београду, од премијере до репризних приказивања у биоскопима, сасвим сам
сигурна, погледала с једнаком пажњом, ишчекивањем
и таложењем утисака. То је
филм који за мене остаје једнако узбудљив пред сваку
следећу, нову пројекцију.
Овај анимирано-играно-документарни филм испуњен
је и испреплетен паралелним временским токовима и
несвакидашњим причама које гледаоце воде у улоге очевидаца, савременика, хроничара, истраживача, а онда
нас враћају у себе саме и
кулминирају питањима о великим и малим, оштрим и
тупим речима, кривици и одговорности, грешкама и праштању подсећању на све
истине које се налазе на средини пута. У филму наш познати стрип-аутор Александар Зограф разоткрива део
мистерије живота и дела (мало познатог) стрип-аутора
Вељка Коцкара, који је стварао у окупираном Београду
(Други светски рат). Заинтригиран стрипом „Кактус
Бата”, који проналази на панчевачкој бувљој пијаци, Зограф креће у авантуру у којој из стрипа оживљава (и
прати га) анимирани кактус
у црвеној саксији.

У Културном центру Панчева
од 21. до 23. јуна одржано је
балетско такмичење „Костадинка Дина Николић”, у организацији Балетске школе „Димитрије Парлић”, а под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање и уз
подршку Града Панчева.
У оквиру такмичарског програма представила су се четрдесет четири играча у категоријама класичног балета и савремене игре.
У категорији класичан балет
за узраст од једанаест до четрнаест година прву награду је
освојила Анастасија Вујновић
из Балетске школе „Лујо Давичо” Београд (ментор Каролина
Марјановић). Друга награда
припала је Морис Калум из
„Школе игре Ашхен Атаљанц”
(ментор Маја Остојин), затим
Ангелини Крстановић из Балетске школе „Димитрије Парлић” Панчево (ментор Катарина Милинковић) и Поликсени
Куртановић из Балетске школе „Лујо Давичо” Београд (ментор Роса Милић). Трећу награду освојиле су Оља Алексић из
Балетске школе „Лујо Давичо”

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

МОЈ

У Свечаној сали Народног музеја Панчево у уторак, 25. јуна,
представљени су уметнички радови настали у Ликовној колонији „Делиблатски песак”, која је претходне године обележила пола века постојања.
Ве ле леп ни кул тур ни про стор украсили су радови седамнаест уметника из ликовних центара Србије, иностранства и Панчева који су учествовали у прошлогодишњој
колонији.
За ових педесет година на
овој манифестацији учествовало је четиристо тридесет уметника из наше земље и преко
сто из иностранства.
– Ми смо поносни на разноврсност дела која су настала у
колонији. Она је на специфичан начин утицала на ликовну
сцену Панчева, која сигурно не
би била оваква да се наши уметници нису сусретали са ствараоцима из других средина –
рекао је Стојан Бошков, председник Културно-просветне заједнице.
Ретроспектива радова који
су настали током претходних
пола века у нашем граду представљена је у фебруару. Тре-

Костадинка Дина Николић и Милорад Вукобратовић
Београд (ментор Роса Милић)
и Тара Радојковић из „Школа
игре Ашхен Атаљанц” (ментор
Маја Остојин). У овој категорији додељена је и специјална
награда жирија за талентованог младог играча – Сари Јаћовић из Балетске школе „Лујо Давичо” Београд (ментор
Александра Ула Ускоковић).
У категорији класичан балет
за такмичаре од петнаест до

осамнаест година прву награду је освојила Јана Зимоњић
из Балетске школе „Лујо Давичо” Београд (ментор Роса Милић). Друга награда припала
је Страхињи Мићићу из Балетске школе „Димитрије Парлић”
Панчево (ментор Ивана Пезељ), а трећу је освојила Јована Радосављев из Балетске школе „Димитрије Парлић” Панчево (ментор Наташа Тодовић).

У категорији савремена игра
такмичили су се играчи од дванаест до осамнаест година. Прва награда припала је Сари Павловски из Балетске школе „Димитрије Парлић” Панчево (ментор Исидора Бојовић), а друга
Калини Зељковић из „Школе
игре Ашхен Атаљанц” (ментор
Милица Писић). Трећу награду освојиле су Емилија Томић
из Балетске школе „Димитрије Парлић” Панчево (ментор
Милица Писић), Вишња Малијар из Балетске школе „Димитрије Парлић” Панчево (ментор Милица Писић) и Милица
Михаиловић из Балетске школе „Димитрије Парлић” Панчево (ментор Милица Писић).
Гран-при такмичења није додељен, као ни награда за посебна техничка достигнућа.
Гала вечери, одржаној трећег дана такмичења, присуствовала је и Костадинка Дина Николић, балетски педагог, по којој је такмичење названо.
Овогодишњи жири чинили
су истакнути балетски уметници Ашхен Атаљанц, Милица
Бјелић, Едина Папо, Тони Ранђеловић и Бахрам Јулдашев.

МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС

ПРЕМИЈЕРА У МУЗЕЈУ

Награда за Драгаша

Љубав до гроба

Панчевачки карикатуриста Никола Драгаш добитник је специјалне награде на двадесет
шестом међународном конкурсу за карикатуру „Ристо Пејатовић” у Црној Гори.
На конкурс је стигло око сто
тридесет радова четрдесет пет
аутора из земаља у региону.
Карикатуристи су слали радове на слободну тему. Председник жирија Јакша Влаховић
рекао је за Николу Драгаша да
на ведар и духовит начин илуструје живот и приказује нашу
непресушну потребу за макар
и привидом слободе.
Николи је специјална награда уручена у петак, 21. јуна, у
Пљевљима.

У дворишту Народног музеја у
среду, 3. јула, од 21 сат, биће
одржана премијера представе
„Љубав до гроба”, у режији Миодрага Илића.
Представа је мелодрама са
елементима комичних и помало трагичних сцена. Ово је прича о сукобу старе класичне генерације и ријалити генерације која заводи и обећава, а потом гази и уништава не би ли
дошла до свог циља – материјалног богатства, као и о сукобу романтичног и традиционалног с безвредним духовним
насиљем.
У представи играју Снежана
Савић, Марина Воденичар и
Миленко Павлов.
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НАШ ГОСТ: ДРАГАН ДВОРНИЧИЋ ЧАРЛИ, ПРАВНИК И ПЕСНИК

ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ”

СВЕСТРАНО ПОЗИТИВАН

Једна од најславнијих

Чарли – било је довољно да изговорите овај надимак почетком осамдесетих година, па да
Панчевци на Корзоу, у Студентском, „Атељеу младих”,
студенти на Правном факултету у Београду и многи млади
заљубљеници у поезију у нашој земљи знају о коме се ради. Драган Дворничић је рођен 1950. године у Панчеву,
где је завршио ОШ „Стевица
Јовановић” и Гимназију „Урош
Предић”; уписао је, потом, студије на Правном факултету и
преселио се на Нови Београд,
где је живео до 1974. На факултету, у синдикату, као и у
предузећима у којима је доскора радио с поштовањем говоре о овом свом колеги.
ПАНЧЕВАЦ: Имали сте широк дијапазон интересовања и
активности, памте вас као песника, али и као веома свестрану личност.
ДРАГАН ДВОРНИЧИЋ ЧАРЛИ: Моје окружење је ценило
да ћу све договорено спровести у дело, па су ме зато увек
бирали за представника. Био
сам организатор многих догађања у студентској и синдикалној организацији. Такође, писао сам поезију и држао књижевне вечери, а двадесет пет
година организујем предавања
о значају здраве исхране.
l Како су се у вашој младости забављали Панчевци?
– Била су то лепа и безбрижна времена, а сећање на тај
период буди ми снажне емоције. Нисам пропуштао свирке панчевачких бендова „Хаски” и „Феникс” у Студентском,
„Змајевој” и Техничкој школи,
као ни игранке у диско-клубу
„Орфеј”. Актуелни београдски
састави наступали су на „Машинцу”, посебна је била „ЈУ
групa”. Локални музички идоли били су Пикили, Југо, Весели, Дуца... У хотелу „Тамиш”
гостовао је Ибрица Јусић са
својим псом и гитаром. Пратили смо светску сцену и обожавали „Битлсе”, „Ролингстонсе”, Џимија Хендрикса и Џенис Џоплин. Сви смо јурили за
њиховим плочама и најновијим албумима „Југотона”.
l У то време најпопуларнија
места за излазак била су Корзо
и Студентски дом...
– Да. Знао се редослед: прво
у шетњу, па онда на игранку,
где смо ми момци имали своје место с кога бисмо посматрали девојке које су кружиле,
па покушавали да привучемо
њихову пажњу и наклоност.
Ако у томе успеш, отпратиш
девојку до куће. Било је романтично, на Корзоу и у Студентском рађале су се прве љубави. Шта више млад човек
може да пожели.
l Познати сте и по томе што
сте били ватрени навијач двају
клу бо ва, али и ор га ни за тор
спортских активности младих.
– Волео сам кошарку, навијао за панчевачки „Динамо”, а
виртуоз под обручем био је
феноменални Новица Круљевић, коме сам касније постао
кум. Стизали су и млађи таленти Драгишић и Јона. Као
ватрени звездаш био сам у групици оних што су носили транспаренте, па смо имали обезбеђен „упад” кроз службени
улаз бр. 18 на „Маракани”. У
тада веома важном Удружењу
студената Панчева изабран сам
за заменика председника, па
сам организовао тимове и водио их 1974. године на Треће
републичке игре студената, на
којима смо освојили медаље у
више дисциплина и друго место у укупном пласману у Србији, чиме смо на достојан начин репрезентовали свој град.
Моја генерација је уживала у
музици и спорту, били смо део
света, ишли у корак са светским трендовима, живели смо

у миру, слободно, дружили се
и волели.
l Како сте извагали шта ћете
студирати?
– Двоумио сам се да ли да
се определим за медицину, али
је моја љубав према писаној
речи превагнула да упишем
новинарство. Тако сам отишао
на Правни факултет, на коме
је то био један од одсека. После
оп штих пред ме та на пр вој
години на другој се бирао смер
и ту сам доживео шок: Виша
политичка школа постала је
факултет и новинарство су, по
новом статуту, пребацили тамо. Нема назад, наставио сам
све време као редован студент
на већ уписаном факултету.
Почео сам с десетком код чувеног професора Печујлића,

мицу, јер је и она била ватрени звездаш. Или, скупимо се
нас тројица и пређемо до Молерове улице, у стан нашег колеге Славка Круљевића Мишка, да уз преферанс прекратимо паузу између предавања
и вежби. Понекад бисмо гуцнули и мало доброг вискија
који је његов отац, познати
новинар „Политике”, доносио
с пута у иностранство. Иначе,
Мишко је донедавно био наш
дипломатски представник у
Финској.
l С којим сте се Панчевцима највише дружили?
– У детињству и младости с
Љубом Контићем и Александром Ивицом, сада познатим
панчевачким хирурзима, а поред њих с мојим кумовима –

Драган Дворничић Чарли
имао леп просек и догурао до
апсолвента. Током студија заволео сам овај позив, али сам
чи тав рад ни век про вео у
привреди.
l Ви сте отворени, позитивни и комуникативни. Којих се
колега или догађаја сећате из
студентских дана?
– Као да је било јуче. Почећу нескромно од девојке: упознали смо се на првој години,
звала се Оља Георгијева и имала је тетку у Београду, јер јој
је мајка Српкиња била удата
у Софији. Дошла је код нас да
студира право, пошто је сматрала да ће овде стећи најбоље образовање. Оља и ја смо
се заљубили и седели у истој
клупи у највећем амфитеатру
у СФРЈ. Када су политички
односи између наших земаља
захладнели, морала је одмах
да се врати. Неких колега се
сећам из различитих фаза студија, а они су касније кренули својим путем и изградили
каријере. Сима Аврамовић, с
којим сам у његовом стану у
Кнез Михаиловој улици спремао и касније положио истори ју, до ско ра је био де кан
Правног факултета; Дејан Поповић је постао академик, а
био је и ректор Београдског
уни вер зи те та; Ве сна Ра кић,
удата Водинелић, са својим
супругом основала је први приватни правни факултет „Унион”. Били смо сјајне колеге.
Када је предавање досадно или
када не дође асистент да нам
држи вежбе или колоквијум,
Весна скочи и викне: „Чарли,
ајд’мо”, и онако висока ускочи у свој минијатурни „мини
морис”; ни данас не знам како је успевала да у тај аутомобил смести своје дуге ноге.
Потом, зна се: одјуримо у Голф
клуб на Кошутњаку на хладну
колу или на фудбалску утак-

Нолетом Круљевићем и Радованом Боричићем. Петком сам
журио да се вратим у Панчево
да се видим с Љубом, мојим
најбољим другом. Он је био
председник Удружења студената, па бисмо све што је одлучено на састанку Управног одбора, он и ја, као његов заменик, успешно реализовали. Сећам се традиционалних дерби
мечева између УО Удружења
студената и УО Студентске задруге и бурног навијања, посета манастирима Манасија, Ресава и Ресавској пећини, излета у Грчку, посете српском гробљу „Зејтинлик”, Солуну, планини Олимп и Акропољу у Атини, као и дивних мостова на
Дунаву у Будимпешти. После
напорног учења и припрема за
испите дружили смо се и истовремено упознавали своју Србију и свет. Екскурзије смо организовали за празнике, најчешће за Дан републике. За двадесетогодишњицу постојања нашег удружења организовали
смо веома успелу академију у
Дому културе, чија је сала била препуна студената и званица и одакле смо, као што је то
тада био обичај, послали телеграм с поздравима председнику Титу.
l Незаобилазна компонента
вашег живота је и поезија. Када сте почели да пишете?
– Као тинејџер, када сам се
први пут заљубио на мору, на
острву Крк. Сећам се једино да
се песма завршавала стихом:
„Знам само да се звала Марија
и да се више никада нисмо срели”. И да је као интимну никада нисам објавио.
l Објављивали сте у свим
значајним омладинским и студентским часописима у нашој
земљи и гостовали на радију...
– Сале су биле препуне на
мојим самосталним вечерима

поезије у Гимназији, Медицинској школи, Студентском
клубу, „Атељеу младих”, а касније у домовима омладине у
Београду и у Панчеву. Ради
динамике и посебног доживљаја, често у мраку уз свеће,
стихове су говорили, наизменично, младе рецитаторке и
моји пријатељи, успешни панчевачки глумци Стојан Ристић
Нерон и Пепи Богуновић, уз
пратњу гитаре Срђана Радојковића, Славице Славуљ или
Љубише Јеличића, а у првим
редовима били су често виђени гости: Стојан Трумић, Вера Молдован, Момчило Параушић, Милица Грбин, Љубомир Ристановић, Станко Тодоровић... Годила су и признања и награде на конкурсима у „Борби”, као и освојено
прво место с песмом „Зидар и
дивља жена” за Зборник „Ватре равнице”. Позивали су ме
из многих удружења младих
књижевника из целе Југославије, нпр. из „Светлости” из
Бјеловара, или „Галеба” из Задра; желели су да будем њихов члан пошто су читали моје песме. Многи су их слушали на радију, јер су гласовима
слушалаца биле изабране за
песму недеље или месеца. Тако сам бивао гост у тада најпопуларнијим емисијама: „Музика за заљубљене” глумца-

Моја генерација је
уживала у музици и
спорту, били смо део
света, ишли у корак
са светским
трендовима, живели
смо у миру, слободно,
дружили се и волели.
водитеља Ивана Бекјарева на
„Београду 202” и „Понедељком увече” Николе Караклајића на Радио Београду, где
сам имао част да је моју победничку песму говорио Рале
Дамјановић, најбољи рецитатор у СФРЈ.
l Многи листови су тих година редовно објављивали текстове о вашим активностима,
као и нове песме.
– Наш „Панчевац” је увек,
што чини и данас, одвајао простор за културу у нашем граду, а посебно за младе таленте. У периоду о коме говоримо, од 1968. до 1978. године,
често је објављивао текстове
о мојим песмама које су освајале награде. Оне су излазиле
у популарним омладинским и
студентским листовима „Индекс” из Новог Сада, „Траг” и
„Ин декс” из на шег гра да,
„Младост”, „Студент” и ЧИК
из Београда, али и у „Борби”
и „Политици”. Песме су ми
за сту пље не у три збор ни ка
младих књижевника.
l Рекли сте нам да Панчево
носите у својој души. Зашто га
волите?
– Кад се увече враћам с неког састанка, службеног пута
или семинара, које и данас често држим у Новом Саду и Београду, онако уморан и омађијан велеградском гужвом на
Славији или на Тргу републике, још увек запахнут презнојаним телима путника у тридесеттројци или четрдесетосмици, када угледам прва светла свога града, Дом војске и
вијугави кеј крај Тамиша, осветљен канделабрима, осетим неку топлину: као да је мој град
раширио руке да ме ко зна који пут у тишини моје малене
улице ушушка уз моју породицу која увелико спава.
Синиша Трајковић

Шта је то што је заједничко
Михајлу Пупину, Урошу Предићу, Милошу Црњанском,
проти Васи Живковићу, композитору Димитрију Мити Топаловићу, Стојану Трумићу,
академику Димитрију Стефано ви ћу, пе сни ку Ду ша ну
Вукајловићу, архитекти Небојши Маројевићу, одбојкашу
Зорану Гајићу, рукометашу
Жикици Милосављевићу, Небојши Глоговцу и Нађи Хигл?
Сви они завршили су Гимназију „Урош Предић” у Панчеву, школу која је захваљују ћи сво јим уче ни ци ма и
професорима одавно најцењенија и најугледнија у нашем
граду и међу најславнијим
школама у Србији.

учествовали на изложби у Паризу и добили похвале и награде за своје радове.
Панчевачка Гимназија важила је све до слома Аустроугарске монархије за школу која је била резервисана само за
имућније, да би се после тога
отворила за све. Панчевачка
Гимназија је годинама била
позната и по гвозденој дисциплини. Између осталог, било
је прописано тачно колико
центиметара испод колена морају да буду дуге ђачке кецеље, ученици су добијали три
слабе оцене за одлазак у биоскоп, а казна за одређене преступе била је затвор!
Гимназија „Урош Предић”
имала је током своје исто-

Гимназија
Професори који су радили
у њој, као и они који су још
увек тамо запослени важили
су, а и дан-данас важе за педагоге који су стварали и још
увек стварају елиту. Када се
говори о панчевачкој Гимназији, немогуће је заборавити
да су спољашност и унутрашњост те зграде заступљене у
небројеним домаћим филмовима, серијама и драмама.
Сем тога, у Гимназији се увек
слушао и свирао добар рокенрол, јер та школа већ годинама има свој професорски бенд.
Она је годинама имала и још
увек има своје часописе, у којима су писали многи њени
професори и ђаци.
Када је 1851. отворена, панчевачка Гимназија је важила
за једну од најопремљенијих
у Војводини и најугледнијих
у Аустроугарској монархији
због тога што су у њој предавали бечки професори. Ученици Гимназије су 1867. године

рије и тешке периоде, попут
оног током Другог светског
рата. Тадашње окупационе
власти су изместиле Гимназију, после чега се настава
одвијала у разним просторијама на територији града. Тада је разграбљена и уништена школска опрема, као и библиотека. Неки гимназијски
професори су присилно пензионисани, други су отпуштени, а међу ученицима и професорима те школе било је
оних који су стрељани или су
погинули.
Једно време, од 1977. године, садашњи назив школе,
као и одредница „гимназија”,
били су промењени у „Центар за образовање радника у
друштвеним делатностима”.
То ком школ ске го ди не
1990/1991. тој школи је враћен њен стари и генерацијама познати назив: Гимназија
„Урош Предић”.
М. Глигорић

IN ME MO RI AM

Михал Марко
(1954–2019)
Чак и кад је Миша Марко,
председник МО Матице словачке
Војловица, пао у кому, мени је
изгледало да ће се извући. Ни у
једном тренутку нисам посумњао
у његов опоравак и повратак међу нас. Нисам по природи неки
оптимиста, али познајући Мишу,
био сам уверен да другачије не
може бити. Мени се чинило да је
њему некако све ишло лагано и
лако. Није он био неки енергичан борац, него опуштен, самоуверен, доследно упоран
путник кроз живот. Сама његова појава је то одавала:
увек насмејан, са добрим смислом за шалу, доброћудан,
лаког корака, једноставних манира и пун елана. Имао
сам утисак да никад није забринут, да га нервоза и паника заобилазе. Ваљда је то као добар мајстор, муж, отац,
брат и син искусио и научио: где је проблем, ту је и решење. Помињем његово занимање јер је често волео да препричава своје догодовштине с радног места и у вези с послом, не само да би забавио и насмејао саговорнике него
и указао на мудре поуке. Не сећам се да се иједном
озбиљно на некога или на нешто пожалио. Није био склон
критизерству и сукобљавању. Напротив. Према људима је
био благ, врло стрпљив, смирен и трпељив.
Тачно два месеца он је лелујао између живота и смрти и
мучио се с боловима, кад је почело да му бива боље. Још
неколико дана, више десетина сати и стао би на ноге. Чинило се да је трку с временом, болешћу, патњом, изнемоглошћу добио, смрти одмакао и да сигурно граби ка оздрављењу, кад га је oслабљено срце заувек спотакло. Tребало је тако мало да се врати међу нас. Много ће нам недостајати.
МО МСС Војловица Панчево и Иван Зафировић
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У ИВАНОВУ ОДРЖАН ТРЕЋИ ИЗБОР ЗА ПРВУ ХАРМОНИКУ ВОЈВОДИНЕ

ХИЉАДЕ СЛУШАЛЕ „ЗЛАТНУ ДИРКУ”
Невреме омело
први дан

Банатски Брестовац: Окончана је реконструкција моста
на Поњавици и тај пут је од
по не дељ ка функ ци о на лан.
ЈКП „Комбрест” започео је
процес реновирања тезги за
зелену пијацу. Рукометни клуб
„Будућност” организовао је
сусрет ветерана у суботу, 22.
јуна, а ревијалној утакмици
присуствовали су и чланови
дечје секције, које тренирају
Вељко Цветановић и Горан
Марковић.

Овације Ани Бекути
Упркос жестоком невремену
које је омело први чин Међународног фестивала хармонике „Златна дирка”, захваљујући квалитетном програму и великој посети, овогодишња манифестација, позната и као „Прва хармоника Војводине”, превазишла је очекивања.
Наиме, другог дана, у понедељак, 24. јуна, небо се осмехнуло организаторима, што је
био додатни подстрек виртуозним свирачима популарног
инструмента и другим музичарима, а посебан зачин целој
причи дала је дива народне музике Ана Бекута.
Првог дана у раним поподневним сатима одржано је
надметање за најмлађе хармоникаше, којих је било више десетина из неколико држава. Напослетку је еминентни жири
одлучио да је код петлића предњачио Лазар Чутовић из Горњег Милановца. Победе у конкуренцији млађих и старијих
пионира однели су Никола Симић (Лесковац) и Лазар Станојевић (Падинска Скела), а
најбољи јуниор био је Јагодинац Жељко Јевремовић. Додељена је и једна специјална награда, и то Исхару Крупићу из
Санског Моста (БиХ).
За увече је био предвиђен
богат ревијални програм, када
је требало да наступи и звезда
народне музике Александар
Илић. Међутим, облаци су се
ускомешали, ударио је град и
није било ни грама шансе да
планирани програм на платоу
у центру села буде одржан.

На бини су се смењивали искусни интерпретатори и млади таленти
На срећу, сутрадан, у понедељак, 24. маја, све је било на
свом месту – велелепна бина,
моћно озвучење, трибине за више стотина људи, али како је
време одмицало, њих је било
неупоредиво више.
Сви су они дошли да, поред
осталог, виде и победнике у јуниорској конкуренцији, у којој
је најубедљивији био Лесковчанин Никола Станојевић, као
и најбољег у сениорској: Данила Јовановића из Дероња, а запажен успех постигао је и Старчевац Милан Матовић, који је
заузео треће место.
Председник жирија, легендарни хармоникаш Љубиша
Павковић, захвалио је колегама и домаћинима. Он је истакао огромну енергију лепо одевене и васпитане деце, као и
њихов осећај за естетику.
– Хармоника није само светски, већ је и национални српски инструмент и као таква

мора да се брани од ових шарених телевизија које нападају свим скаламеријама које се
само зову инструментима. Млађим колегама, који су показали завидно знање, поручујем
да не слушају квазимузику, већ
изворну песму, јер ћемо само
тако сачувати корен нашег народа – поручио је Павковић.
Марко Гуран, директор фестивала и Дома културе, рекао
је како сада овај фестивал, са
еминентним жиријем и бројним талентованим такмичари ма, с пра вом но си назив
„Прва хармоника Војводине”.
Он је и захвалио такозваном
ку му фе сти ва ла, ком па ни ји
„Данијела комерц”, као и другим спонзорима.
Потом су се, уз пратњу оркестра Микице Гачића, представили прошлогодишњи победник
Милош Ђурановић из Борова,
па најбољи јуниори, а затим и
Паја Срданац, певач из Панчева,

који се ових дана прославио наступима у једној популарној емисији телевизије с националном
фреквенцијом. Све је без даха
оставио Семир Хасић из Хрватске, званични светски првак из
1994. године, својим виртуозним
извођењем уз помоћ грациозне
виолинисткиње Наталије Станисављевић. Наступили су и најбољи такмичари из сениорске
конкуренције, као и Зоран Чизмаш из Панчева, а један од чланова жирија, Зоран Пауновић,
одсвирао је сплет кола.
Након што је председник жирија уручио награде победницима, на бину се попела главна звезда вечери Ана Бекута,
која је дошла у пратњи свог
партнера, бившег министра Милутина Мркоњића.
А онда је близу две хиљаде
људи са одушевљењем хорски
певало велике хитове легенде
народне музике, да би се све
завршило уз народно коло.

ОКОНЧАНИ РАДОВИ У БЛИЗИНИ БРЕСТОВЦА

Тотална обнова поњавичког моста
Jедини мост преко Поњавице
у близини Брестовца најзад ће
бити у потпуности обновљен.
То је велика вест за грађане
поменутог села, као и за бројне љубитеље природе који време проводе у кампу „Јабуков
цвет” надомак Дунава.
Тако је, након подужег ишчекивања изазваног вишегодишњим компликацијама са озакоњењем и уписом моста, овла-

Месне актуелности

шћени извођач радова „Грамар”
прошле године започео тоталну
реконструкцију овог објекта, али
је због зиме уследила пауза.
Према речима председника
брестовачког Савета Месне заједнице Драгана Миричића, радови су недавно настављени и
окончани у петак, 21. јуна.
– Мост није порушен, али је
то што је преостало тек мањи
део, па је цела конструкција

Банатско Ново Село: Дванаести Интернационални фестивал фанфара „Банатска
труба” биће одржан у суботу,
29. јуна, од 18 сати, у центру села, на платоу испред
споменика.
Долово: Дејан Милосављев,
недавно проглашен за најбољег европског рукометног голмана, у среду, 26. јуна, посетио је Долово, у друштву градоначелника, и у оквиру програма „Ас са будућим асовима” дружио се с најмлађим
рукометашима. Удружење пензионера организовало је излет
у Кучево протеклог викенда.
Глогоњ: Фолклорна секција
Дома културе путује 2. јула
на фестивал у Сунчев Брег
(Бугарска). КУД „Веселија”
гостовао је у недељу, 16. јуна,
у румунском месту Манаштиур. У току су припреме за сеоску славу Петровдан и Летњу лигу у малом фудбалу.
Иваново: Трећи Међународни
фестивал хармонике „Златна
дирка” одржан је 23. и 24. јуна,
а другог дана наступила је и
велика звезда народне музике
Ана Бекута. Школа ће уприличити доделу сведочанстава
осмацима и поклона ученици
генерације у петак, 28. јуна.
Јабука: Бесплатни превентивни прегледи биће спроведени у недељу, 30. јуна, од 8 до
12 сати, у Месној заједници.
У исто време биће обављено
и одношење кабастог смећа,
а Удружење жена „Златна јабука”, поводом акције „Чеп

малтене нова. Важно је рећи да
је сада проширен на више од
седам метара. Ово је за нас веома важан пут, поред тога што
води ка Дунаву и „Јабуковом
цвету”, и зато што су с друге
стране хиљаде хектара пољопривредног земљишта. Иначе, док
је трајала реконструкција, ратари су за те намене, све до понедељка, користили алтернативну трасу – рекао је Миричић.

за хендикеп”, организоваће
скуп под називом „Сврати на
кафицу”, од 17 сати, испред
Дома културе. Сви који дођу
треба да понесу пластичне чепове, а заузврат ће моћи да
попију поменути напитак. У

току је и чишћење кишних
канала, израда ограде на гробљу и надстрешнице на пијаци, као и кречење зграде
Дома културе.
Качарево: Званична сезона купања на Спортско-рекреативном центру „Језеро” почела је
26. јуна; радно време је од 9
до 20 сати, уз бесплатан улаз,
а Месна заједница обезбедила
је петоро спасилаца, који су
прошли специјалистичку обуку. Удружење „Вардар” уприличило је у суботу, 22. јуна,
манифестацију „Зелник фест”.
Чланице Удружења жена „Етно-кутак” гостоваће наредних
дана у Опову и на „Вишњијади” у Овчи, где је и качаревачка песникиња Емина Радевска
учествовала на „Видовданским
поетским сусретима”.
Омољица: Овлашћена фирма насипа ризлу по појединим улицама, а у току је кресање грања на дрвећу на атарском путу ка Баваништу, као
и постављање конструкције
за кошеве и голова на новим
рукометним и кошаркашким
теренима.
Старчево: Аутор из Индије
представио је своје слике на
изложби која је отворена у
среду, 19. јуна, у галерији
„Боем”. Чланови ОИ „Надел”
учествовали су на смотри Савеза извиђача Војводине у Кањижи у време ројења необичног инсекта светски познатог
као тиски цвет.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ „БОЕМ”

Индија у Старчеву

САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА

Време за превентивне мере против пожара
Будући да је време сазревања
стрних усева и жетвених радова, уз оцену о повећаној опасности од настанка пожара, Градски штаб за спровођење мера
заштите од пожара стрних и
других пољопривредних усева
издао је саопштење којим упо-

зорава учеснике жетвених радова да предузму превентивне
мере како не би дошло до нежељених последица.
Важно је да је у периоду жетве забрањено паљење, као и
употреба отворене ватре у близини усева.

У саопштењу се наводи и да
се сетва и транспорт стрних усева и сламе могу обављати технички исправним пољопривредним машинама и транспортним
средствима, уз услов да су снабдевени хватачима, разбијачима
и пригушивачима варница. Ком-

бајни којима се обавља жетва
морају имати исправан апарат
за гашење пожара, ашов и лопату. При обављању жетве и превоза стрних усева и камарисању сламе забрањено је пушење
и коришћење средстава са отвореним пламеном.

АКТИВНОСТИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ИНФИНИТУМ”

Глогоњци и даље уче румунски
Већ неколико година заредом
гло гоњ ски Кул тур ни цен тар
„Инфинитум” препознатљив је
по активностима на очувању
румунског језика, као и културе тог народа, а све то под
стручним надзором професорке Родике Марјану.
– На курс румунског језика,
углавном суботом, долазе деца махом узраста од десет до
петнаест година која су веома
мотивисана и талентована за
брзо усвајање граматике и лексике. Она имају прилику да се
упознају с правилима за читање, речима и изразима ради
што боље комуникације и писменог изражавања. Поред тога, све више показују интере-

совање и за неговање културе,
па смо, рецимо, 24. јуна и у
„Инфинитуму” на симболичан
начин обележили Светски дан

румунске народне блузе. За ту
прилику ученици су нацртали
румунске блузе из различитих
регија, а затим их и изложили,

након што су научили речи и
од ли ке у ве зи с тра ди ци о налним но шња ма – на во ди
професорка.
Она додаје да се учење језика одвија на почетном, средњем и мало вишем нивоу, са
по десет лекција у вези са свакодневним животом, уметношћу и другим знаменитостима земље.
Протеклих година забележено је учешће „Инфинитума” на
локалним манифестацијама,
попут „Дана Румуна у Глогоњу”, регионалног такмичења
ре ци та то ра „Сти хо ви зи ја” у
Панчеву, као и у приказу позоришних сценета или у неговању коледарских обичаја.

Након недавног приказивања
егзотичне Монголије на фотографијама старчевачка галерија „Боем” у среду, 19. јуна, угостила је аутора који је
на својим сликама обрадио и
многе мотиве ништа мање
живописне родне Индије.
Тог дана се, под сводовима старчевачког Дома културе, представиo светски познати сликар Somеnath Maity. Поред осталог, он је завршио колеџ за уметност и
цртање у Калкути, а добитник је бројних награда и за
собом има безброј изложби
по целом свету.
На приказаним радовима
уметник је употребом светлих

и хармоничних боја покушао
да дочара дух толерантне Индије, али се трудио и да истакне противуречности са савременим западњачким трендовима.
Према речима уредника галерије Чедомира Кесића, његове слике медитирају, а изложба, коју је најавио директор Дома културе Дарко Јешић, биће доступна јавности
до 30. јуна.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ДЕШАВАЊА С ФУДБАЛСКИХ ТЕРЕНА

ПОЈАЧАЊА СА СВИХ СТРАНА
Дражен Дукић нови
тренер Динама 1945
Железничар
ангажовао
искусне играче
Иако су играчи на заслуженом
одмору, у панчевачким фудбалским колективима лето протиче у бројним активностима.
Ужурбано се ради на формирању тимова за наредну сезону, а велике промене дешавају
се и у стручним штабовима.
После именовања Душана Јеврића за првог тренера агилна
управа ФК-а Железничар увелико ради на довођењу појачања у играчком кадру.
Прва „ласта” је момак са суперлигашким искуством, голман Бојан Браћ. Бранио је својевремено за Хајдук из Куле у
највишем рангу такмичења, био
члан Радничког из Ниша, а чувао је мрежу и румунских клубова КСУ Крајова и Дукла Банска Бистрица.
– До 8. јула, када почињу
припреме, желимо да заокружимо листу појачања и да имамо играче на које ће тренер Јеврић од првог дана моћи да рачуна – рекао је први човек Железничара Зоран Наунковић.
И друго летње појачање популарне панчевачке „дизелке”
сигурно је познато љубитељима најважније споредне ствари на свету. Нови члан Железничара постао је и искусни
Младен Лазаревић, момак који игра на позицији штопера и
такође има суперлигашко и међународно искуство.
Играо је за нишки Раднички, Нови Пазар, Земун, са успехом је носио и дрес београдског
Партизана, а међународну каријеру изградио је у клубовима

из Белгије, Ирана и Казахстана. У Железничар је прешао
из шабачке Мачве, с којом је
прошле године обезбедио опстанак у српској елити. Поред
проверених фудбалера „дизелка” ојачава и стручни штаб, па
је у клуб стигао и помоћни тренер. Душану Јеврићу ће у раду
помагати Марко Андрејић, који је донедавно био у стручном
штабу ФК-а Жарково и сарађивао с Дејаном Рађеновићем.
Новог шефа стручног штаба
има и Динамо 1945. После одласка Душана Ђокића челни
људи „брзог воза” на то место
су поставили Дражена Дукића.
– Разговарали смо с неколико кандидата, којима захваљујем што су били коректни у нашим разговорима и што су имали жељу да воде наш клуб. На
крају смо донели заједничку
одлуку да тим предводи тренер Дукић, кога познајем из
играчких дана и с којим желимо да остваримо добре резултате у наредном првенству –
рекао је директор Динама 1945
Душан Белић.

ПРИПРЕМЕ У ПУНОМ ЈЕКУ

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО СВЕ БЛИЖЕ

Павковић, Дукић и Белић
Дражен Дукић је, после богате играчке каријере, као тренер предводио Колубару из Лазаревца, ОФК Београд и Раднички из Пирота.
– Прихватио сам позив да
радим у врло озбиљном клубу
који годинама бележи добре
резултате. Обећавам жесток и
тежак рад и желим да „брзи
воз” има препознатљиву игру
и тим који ће јуришати на улазак у Прву лигу. Добро сам
упознат с момцима који су прошле сезоне носили дрес Динама 1945. Има много младих и
перспективних играча из Панчева, а у договору с директором Белићем радићемо на довођењу потребних појачања.
Верујем да ће наредна сезона
бити успешна за све нас у клубу – рекао је нови шеф стручног штаба Динама 1945 Дражен Дукић.
Нови тренер „брзог воза” је
прво окупљање заказао за 8.
јул на Градском стадиону.
Доскорашњи шеф стручног
шта ба ФК-а Ди на мо 1945
Душан Ђокић, после одласка

с клупе „брзог воза”, поново
ће пред во ди ти Мла дост из
Омољице, члана Војвођанске
лиге „Исток”.
Некадашњи фудбалер Динама, Црвене звезде и интернационалац у Белгији, Душан Ђокић, поново ће сести на клупу
омољичког фудбалског колектива.
– Прихватио сам позив људи из клуба где сам некад радио с великим успехом и искрено верујем да ћемо заједно
поново остваривати запажене
резултате. Добро познајем ситуацију у самом колективу, као
и играче, па верујем да заједничким снагама можемо стићи до врха табеле, што је главни циљ ове сезоне. Обећавам
жесток рад и, уз адекватна појачања, верујем да овај тим може много више да постигне у
наредној сезони – истакао је
Душан Ђокић.
Нови шеф ФК-а Младост заказао је прво окупљање за 6.
јул, када ће извршити прозивку и започети припреме за нову сезону.

ЛЕПА МАНИФЕСТАЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ

„ЗЕЛЕНИ СПОРТ” ЗА ЧВРШЋЕ ПРИЈАТЕЉСТВО

Среда и четвртак, 19. и 20.
јун, када је спорт у питању, у
нашем граду били су резервисани за рукомет. У Панчеву је одржана лепа манифестација под називом „Зелени
спорт”, у окви ру про јек та
„Енер гет ска ефи ка сност –
пред у слов за бо љу жи вот ну
средину”.

Тим поводом у нашем граду
је гостовало тридесет дечака и
девојчица, узраста од десет до
петнаест година, из румунског
града Решице, младих рукометаша и рукометашица, који су
одиграли неколико пријатељских утакмица са својим вршњацима из РК-а Динамо и
ЖРК-а Панчево.

У оквиру овог пројекта, финансираног од стране Европске
уније кроз програм Интеррег–
ИПА програма прекограничне
сарадње Румуније и Србије, Хала спортова на Стрелишту је
енергетски санирана и реконструисане су термомашинске
инсталације, које су биле старе
педесет година. Панчевачки

„храм спорта” је тако добио нов
изглед споља, а унутар њега
услови за спортисте и гледаоце
знатно су побољшани.
Ма ни фе ста ци јом „Зе ле ни
спорт”, коју су, поред Града
Панчева, организовали и Рукометни клуб Динамо и Спортски савез нашег града, Хала
спортова на Стрелишту у новом руху симболично је предата младим нараштајима како
би унапређивали своје спортске вештине и одржавали братске односе с Решицом, који трају више од тридесет година.
Сам ре зул тат ру ко мет них
утакмица био је најмање важан, али треба истаћи да су и
дечаци из Динама и девојчице
из ЖРК-а Панчево савладали
своје вршњаке из Румуније.
По завршетку мечева сви учесници добили су медаље као
успомену на овај догађај.

ЛЕТЊЕ ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ПЛИВАЊУ

МЛАДИ ДИНАМОВЦИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА
Летње првенство Војводине у
пливању одржано је прошлог
викенда у Новом Саду. Пионири
и кадети такмичили су се у суботу, 22. јуна, док су јуниори своје
снаге одмерили дан касније.
Првог дана такмичења ПК
Динамо је наступио са 28 такмичара, које су предводиле Биљана Шондић и Славица Марјановић, тренери. Са освојених
265 поена и девет медаља, клуб
из нашег града заузео је шесто
место у укупном пласману.

Стране припремио

Александар
Живковић

Од укупно четири пријављене штафете Динаму су припале чак три медаље. У штафети
4 x 50 м мешовито, у категорији кадета, екипа из Панчева коју су чиниле: Ива Врањеш, Андреа Нађ, Дагмар Хусарик и
Миа Пољак освојила је прво
место. У истој дисциплини, али
у категорији пионира, Андреа
Пољак, Јана Обрадовић, Марта Константинов и Катарина
Периз заслужиле су бронзану
медаљу. Одличје истој сјаја зарадили су и кадети, а пливали
су: Страхиња Шондић, Петар
Ранковић, Даниел Келемен и
Лазар Антонијевић.
Највреднији трофеј у дисциплини 100 м делфин освојила

је Дагмар Хусарик, с временом 1:13,25. У истој дисциплини бронзу је зарадила Миа
Пољак с резултатом 1:14,49.
Андреа Нађ се окитила сребром на 200 м прсно испливавши стазу за 2:57,64 минута, а бронзе су освојиле Ива
Врањеш (200 м леђно) и Јана
Обрадовић (100 м прсно). Петар Ранковић је други стигао
на циљ у трци на 200 м прсно,
испливавши ову дисциплину
у времену 2:46,93.
У недељу, 23. јуна, на програму је било Отворено првенство Војводине. Иако се Динамо представио са само три пливача, своју ризницу трофеја
обогатио је за још три медаље.

У Риму је од 21. до 23. јуна
одржано традиционално пливачко надметање под називом „Трофеј Сете Коли”, на
коме је, као члан репрезентације Србије, учествовала и наша суграђанка Ања Цревар.
Она је, у веома јакој конку рен ци ји так ми чар ки из
целог света, успела да освоји сребрну медаљу у дисци-

плини 400 метара мешовитим стилом.
Већ наредног викенда Ања
Цревар и њен тренер Марко
Спасов отпутоваће у Ријеку,
где ће се припремати двадесетак дана, а потом ће директно отпутовати на Светско првенство, које ће бити
одржано од 21. до 29. јула у
Јужној Кореји.

ОД 2. ДО 8. ЈУЛА НА СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ

МАЛИ ФУДБАЛ – ДЕСЕТИ ПУТ

Традиционални, десети турнир у малом фудбалу „Панчево 2019” ове године биће
одржан од 2. до 8. јула.
Утакмице ће бити игране
на Спортском центру „Младост”, а поред признања и пехара за три најуспешније екипе, организатори су обезбедили и богат наградни фонд.
Тако ће првопласирани тим
освојити 150.000 динара, поражена екипа у финалу ће после утакмице бити богатија

за 70.000 динара, а трећепласирани тим инкасираће 30.000
динара.
Утакмице ће се играти у вечерњим сатима, па ће тако
спортски програм на СЦ-у
„Младост” почињати у 18.30.
Котизација за учешће на турниру износи 10.000 динара
по екипи.
Детаљније информације о
турниру могу се добити од организатора Ивана Штопуља на
телефон 060/364-09-22.

НОВИ УСПЕХ НАШИХ СУГРАЂАНА

РВАЧИ ОПЕТ ОДУШЕВИЛИ

На Купу Војводине у рвању
за старије пионире и кадете,
који је одржан у Сремским
Кар лов ци ма, так ми ча ри
РК-а Динамо остварили су
велики успех – екипа старијих пионира из нашег града
заузела је треће место у укупном пласману.
Најмлађи рвач Динама Матеја Ченејац освојио је сребрно одличје, а вицешампионском титулом окитио се и Стефан Тодосијевић. Бронзану
медаљу је зарадио Вељко Вујиновић, а Алекса Јовић и Михајло Вујиновић пласирали су

се на четврта места у својим
категоријама. Петар Алексовски и Лазар Јерков били су
пети, а боје Динама бранио
је и Лазар Павловић. „Експедицију” Динама предводили
су тренери Вујо Шајић и Алекса Тодоровић.
На крају треба истаћи да је
конкуренција на овом турниру била изузетно велика и да
су је чинили такмичари из
преко двадесет клубова, јер
је познато да је Војводина колевка рвања на овим просторима, а то је била и у време
бивше Југославије.

ШАХОВСКИ КУТАК
Molnar
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Катарина Белић освојила је
сребро и бронзу у дисциплинама 400 м мешовито (5:51,76)
и 200 м мешовито (2:44,24).
Теодора Ногуловић је трећа
стигла на циљ у надметању на
400 м мешовито, јер је ту дистанцу испливала у времену од
шест минута и једне стотинке.
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3
Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц3)
Избор Р. Радојевић
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Петак, 28. јун 2019.

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре. 064/158-4410, 063/101-11-47. (278364)
ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (277571)
КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, перје, гвожђе,
бакар, акумулаторе. 066/90079-04. (279217)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77. (279234)
КУПУЈЕМ полован намештај,
гарнитуре, кухиње, ТА пећи,
старо перје. 062/148-49-94.
(2790425)
КУПУЈЕМО све метале, гвожђе,
олово, каблове, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/322-04-94. (279461)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, олово, алуминијум, вешмашине, замрзиваче, телевизоре. 061/321-77-93. (279461)

ВОЗИЛА
ПОНУДА
ШЕВРОЛЕТ калос, 1.2, бензинац, 2006. годиште, 1.500 евра.
060/656-59-18. (279340)
ПРОДАЈЕМ брако приколицу
или мењам. 065/853-93-29.
(279260)
ШЕВРОЛЕТ спарк, 2009, први
власник, гаражиран. 064/66670-15. (279192)
ПОВОЉНО продајем опел
фронтеру, 2001, у одличном
стању, регистрован. 064/01050-69, 064/866-23-08. (279248)
АУТО-КЛИМЕ за све типове возила, пунимо гасом и сервисирамо. Пуњење са уљем и УВ бојом, 2.500 динара. „Фриготехник”, 013/361-361, 064/122-6805. (279411)
ДЕЛОВИ југо, кец, суза, мотори, петосптени мењачи, остало.
064/856-60-65. (279401)
ЈУГО ин, 2006. регистрован до
јуна 2020. Атестиран плин до 10.
2022. Власник. 066/108-911.
ГОЛФ 6, 1.6, ТДИ, 105 кс, 2012.
годиште, власник. 065/406-3608. (279428)
ПРОДАЈЕМ шкоду rommster,
2008. годиште, прешла 98.000,
први власник. 063/391-908. (279429)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2005, нерегистрован, повољно.
063/112-04-85. (279447)

ПЕЖО 206, 1.4, 16 В, 2004,
клима, емталик плав, власник.
064/142-55-93. (279401)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (279454)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.500 евра.
062/193-36-05. (279454)
ШКОДА ФАБИЈА 2001. годиште, 1.2, регистрован до априла 2020, 1.500 евра. 063/351783. (279305)
ШКОДА ФАБИЈА 2001. годиште, 1.2, регистрован до априла 2020, 1.500 евра. 063/351783. (279305)
ТЕГЉАЧ рено 2002. годиште и
полуприколица schwarzmeuller
2001. године. 063/103-04-33.
(279343)
СКУТЕР ЦПИ хусар, 2004. године, има све папире, на моје
име 49 м. 061/685-14-01. (279326)
ПРОДАЈЕМ голф петицу плус,
дизел, 1.9, 2006. годиште. Тел.
064/068-77-04. (279347)
ПУНТО 1.3 мултиџет 2004/5,
петора врата, фул опрема, у
првој боји. 064/587-50-24. (279377)
ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет
2007, петора врата, фул опрема, у првој боји. 064/587-5024. (279377)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ гаражу на Котеж 1.
Тел. 069/409-83-42. (279323)

АПАРАТИ
ВЕШ-МАШИНА, кухињски бојлер 10 л, мини ел. шпорет и половни делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-76-07.
(279077)

marketing@pancevac-online.rs

ТЕСЛА, 86 квм, 7.5 ари, 62.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(279289)
КУЋА на продају, цена повољна. Тел. 618-625, Омољица. (279297)

ПРОДАЈЕ се кућа у насељу Топола, 71 квм, 7 ари. Договор.
066/463-340. (279317)

КУЋА, 138 квм и локал 30 квм,
плац 7,3 ара. Војловица.
063/879-58-14. (279399)

СПРАТНА кућа, Црепаја, 220
квм, 15,5 ари плаца, плус помоћни објекти, легализовано.
064/324-10-68, 013/210-25-69.
(279346)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици,
две стамбене јединице, ЦГ.
013/367-261, 062/2348-137.
(279404)
ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО земљиште, погодно за хале мини
фабрике. 064/212-52-52. (279390)
КУДЕЉАРАЦ, трособан, 88
квм, 4.8 ари, 34.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (279342)
ЛЕПА салонска, 220 квм, 3.6
ара, два стана, 110.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (279342)
СВЕТОГ САВА, спратна, два
трособна стана, 5.2 ара,
120.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (279342)
ККУЋА на два ара плаца, 120
квм, Максима Горког, чврста
градња, трофазна струја,
39.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (279419)
ШИРИ ЦЕНТАР, 140 квм, 4 ара,
колски улаз, 65.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83. (4820)

КУЋА у Црепаји, 130 квм, и 17
ари плца. 063/784-22-73.
(2789052)
ПРОДАЈЕМ кућу старију, 100
квм, у Омољици, на плцу 7 ари.
Тел. 064/144-35-32. (279207)
ПЛАЦ, 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76. (279237)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм,
дијапозитиве и све врсте видеокасета квалитетно преснимавам на дигиталне медије.
063/288-278, 013/343-563. (4820)
ВЕШ-МАШИНА, кухињски бојлер 10 л, мини ел. шпорет и половни делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-76-07.

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
КУХИЊЕ, плакари, намештај по
мери, Панчево. 063/806-00-28
(СМС)
ПРОДАЈЕМ машину за производњу папирних врећа. Тел.
064/424-95-10. (278683)

МАЛО коришћен двосед и тросед на расклапање, продајем
повољно. Тел. 064/348-00-43,
064/258-91-33. (278933)
ПРОДАЈЕМ машину за одвајање коштица из воћа. 064/20172-16. (279209)
БИЦИКЛИ на струју продајем и
моторку стил 021. 063/123-5935. (279215)
ПРОДАЈЕМ електрични котао
24 кв. 065/853-93-29. (279260)
ПРОДАЈЕМ половну столарију
са шалонима, очувано, повољно. Тел. 063/160-64-15. (279208)
АДРИА камп-приколица, пента
7 кс, први власник. 066/408426. (279267)
ЛОВАЧКА пушка ИЖ 27 Е,
СССР, калибар 12, у супер стању. Тел. 063/286-801. (279280)
ПРОДАЈЕМ козе. 063/787-13-33.
(279294)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, СУДОПЕРА
3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (279310)
КУЋА на продају, 130 квм,
Панчево, 60.000 евра, електробицикл – 300 евра. Тел.
064/510-67-81. (279332)
КОЗЕ и јарад продајем јефтино. 062/807-78-23. (279336)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи и тучану камин пећ на дрва, повољно.
Тел. 063/754-13-26. (279337)
ПРОДАЈЕМ сто и две плетене
столице за терасу, башту, 4.000
динара. Тел. 063/754-13-26.
(279337)
ПРОДАЈЕМ брачне кревете,
веш-машину, кухињски део, висећи. 065/344-85-77. (279355)
ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, столице,
клупа, комплет тепихе прелепе,
судова нових. 064/955-51-85.
(279370)
ПРОДАЈЕМ половна улазна
храстова врата, прозоре, повољно. 062/403-241. (279375)
КОКЕ носиље старе десет месеци, Црепаја. 065/246-24-69.
(279382)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, луле, мешачи, дна. 331586, 063/805-74-60. (279415)
ЗБОГ пресељења продајем диван намештај, кухињу, белу
технику, штедњак, као ново.
013/251-41-08, 065/270-79-27.
(279420)
ТУРБО рерна, судо-машина,
комбиновани фрижидер са два
мотора, барокни сто са десет
столица, угаона гарнитура, тросед мојца. Тел. 063/861-82-66.
(279424)

ПРОДАЈЕМ исправну веш-машину, вертикални замрзивач,
фрижидер, може компензација
ваше неисправно. 064/129-7360. (279423)
НА ПРОДАЈУ турска калдрма,
косим, крчим, односим све што
је непотребно. 060/423-466.
(279435)

ЧЕТИРИ храстова бурета, два
од 120 л и два од 60 л.
063/307-881. (279458)
КАЈСИЈА, јабука, бресква, шљива за ракију, продајем. Тел.
063/898-53-08. (279091)
ПРОДАЈЕМ комплетан инвентар за кухињу и ресторан.
064/128-37-25. (279468)
АПАРАТ подностојећи за хлађење и грејање воде, корејски,
три боце. 063/106-51-73. (279477)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМО обојене метале,
акумулаторе, гвожђе, замрзиваче, веш-машине, све остало,
долазим. 061/296-26-24.
(279461)

ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ кућу и 6 ари плаца,
Цара Душана 70-а, Панчево.
Тел. 063/372-260 (СМС)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ за пословне делатности кућу 100
квм, на Корзоу. Живојина Мишића 6. Тел. 023/857-315,
064/575-57-04. (278389)
КУЋА, нова, 170 квм, власник,
хитно, Војловица, 48.000.
063/784-71-34, 063/771-75-96.
(279131)
КУЋА на Караули, са окућницом, легализована, власник,
1/1. 013/210-49-23, 064/25049-15. (278947)
КУЋА, струја, вода, плац 4.5
ара, Раваничка 5, Стрелиште.
063/612-42-09, 064/555-03-36.
(279022)
ХИТНО, продајем/мењам стамбени са помоћним објектима,
1/1. 062/886-91-50. (278947)
КУЋА, Банатско Ново Село, 3.
октобра 71, зидана после 1980,
од чврстог материјала, габарити 9,50 х 8.50, приземље са помоћним објектима, плац 19,50
ари. Све легализовано, нема терета. 064/140-15-39. (278882)
ХЕКТАР земље, северна зона,
поред асфалта, само 16.500
евра. 069/113-96-04. (278915)
КУЋА, стрија, 5 ари, иза амбуланте Горњи град, само 71.500
евра. 069/113-96-04. (278915)
ПРОДАЈЕ се намештена комфорна кућа у Мраморку.
069/255-87-86. (278459)
КУЋА у Иванову, видети, договор, 063/372-428. (27824)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар,
спратна са гаражом, легализована. Тел. 062/876-13-61. (2788254)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова, кућа
206 квм, 14,5 ари, цена 37.000.
683-84-27, 064/071-15-41. (278677)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој Миси. 013/371-561, 063/360-165.
(278604)

ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР, укњижена
кућа/стан, 67 квм, власник.
061/295-40-40, 064/132-36-63.
(278702)
КУЋА на продају у Иванову.
064/828-36-26, 062/415-359.
(278616)
СТАРА МИСА, 46 квм + гаража, 2.5 ари, добра, 26.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(279289)
СТАРА МИСА, 83 квм, 4 ара,
трофазна, канализација,
35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279289)

ПЛАЦ, нова Миса, 4 ара, прелеп, у Шарпланинској улици.
Вреди погледати. 065/220-6147. (279229)
ПОВОЉНО продајем викендицу у бањи Врујци, 100 метара
од пијаце. Тел. 064/010-50-69.
(279248)
КУЋА, старија, 5 ари, иза амбуланте Горњи град, 71.000, може замена за стан, уз вашу доплату. 069/113-96-04. (279271)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци
комад
13.300
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ
ПЛАЦ, Баваништански пут,
ограђен, вода, струја, 7 ари.
060/700-50-72, 063/163-97-17.
(279279)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, усељива, 5 ари, 25.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-2383. (279279)
ОМОЉИЦА, кућа + огроман
локал, угао, 31.000, кућа нова,
укњижена, хитно, 16.000. „Милка М”, 063/744-28-66. (279483)
МАРГИТА, 4 ара, кућа, ПР,
60.000; Стрелиште, одличан,
ПР, 45.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (279483)
ШИРИ центар, 100 квм, 5 ари,
58.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (279279)
ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (279312)
ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња, усељива, 19.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74. (279311)
КУЋА, 63 квм,н 2 ара плац, Д.
Туцовића. 063/193-82-76,
064/149-73-21. (279301)
СТАРЧЕВО, кућа легализована,
12 ари плаца, подрум, помоћни
објекти. Тел. 065/262-40-30. (279304)
ПЛАЦ 33 ара, са кућом за бизнис, Новосељански пут 131,
преко пута „Танка”. 064/27608-08. (279304)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари, 1/1,
Кудељарски насип. 063/472-669.
(279311)
ДВА ЛАНЦА, Новосељански
пут, 200 м пре пумпе Крнета,
до пута 31 метар. 063/103-0433. (79342)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
062/873-19-80; 064/503-30-11

МИСА, три етаже, 250, 65.000;
Миса, две етаже, 150, 62.000.
(338), „Јанковић”, 348-025. (279320)
КУЋА, 9 х 12, нова Миса, дељива, погодна за инвеститоре,
власништво. 064/221-36.12. (279324)
ВЕЋА салонска кућа, М. Горког
60-а, Панчево. 063/771-46-98.
(279325)
КУЋА, 120 квм + локал, 7 ари,
у близини надвожњака за Вршац. Тел. 232-10-69. (279330)
ПРОДАЈЕМ кућу-викендицу на
Новосељанском путу са помоћним објектима и пластеницима,
48 ари плаца. Може замена за
стан, 42.000. 064/682-09-79.
(278869)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу, центар Иланџе, 16 ари, помоћни
објекти. 064/075-23-67. (279350)
КУЋА, Цара душана, помоћни
објекти, колски улаз, 5,5 ари.
064/075-23-67. (279350)
ЦЕНТАР, дворишно.самостална
кућа, 80 квм, 1.5 ари, хитно,
45.000. (394), „Гоца”, 063/89977-00. (279357)
КОТЕЖ 1, 155 квм, самостална,
3 асра, вреди погледати. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (279357)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, на Кудељарском. Тел. 062/818-25-05.
(279359)

НОВОСАГРАЂЕНА кућа, 150
квм, Скадарска улица Панчево,
цена договор. 060/332-74-04,
065/849-09-38. (279366)
КУЋА, Тесла, Ј. Гавриловића
16-а, реновирана, усељива, 78
квм. 064/295-50-95. (279368)
СТАРЧЕВО, кућа, помоћни
објекти, 9.5 ари. 063/725-9937. (279369)
ВОЋЊАК, 15 ари, викендица,
Баваништански пут, други ред,
друго немачко поље. 064/36804-77. (279371)
КУЋА, Бања Врујци, 60 квм, 6
ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (279370)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица,
центар, са два локала и помоћним објектима. 064/051-51-61.
(279372)
КУЋА на продају, у Цара Лазара, близу „беовоза”. Тел.
063/590-743. (279374)
ПРОДАЈЕМ плац 12,8 ари, код
5000 касарне. 069/192-92-94.
(279378)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу, Панчево, приземље, локал, близу
бувљака. 064/187-20-13. (279407)
ПЛАЦ 16 ари, стара Миса, у
Србијанској улици. Излаз, на
рафинеријску пругу, Црногорска улица. Уцртани објекти на
плацу. Струја. 064/351-16-54. (

ПРОДАЈЕМ градско-грађевинско земљиште, Шарпланинска
улица, нова Миса, 42 ара,
27.000 евра. 064/997-78-87.
(279446)
ХИТНО мала кућа 30 квм + 30
квм, помоћни објекат, засебно ,
Маргита, легално, потребна
адаптација, 18.000 евра.
064/248-90-16. (279473)
КУЋА, монтажна, нова, 70 квм,
19.000 евра, Козарачка 10-б.
063/804-07-85, 063/744-28-66.
(2794639
КУЋА 100 квм, реноцвирана,
усељива, 4 ара плаца, 27.000
евра. Миса Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85, 063/744-28-66.
(2794639
ДЕО куће, посебан улаз, 60
квм, 2 ара, 13.000 евра, Козарачка, 063/804-07-85, 063/74428-66. (2794639
КУЋА код Алибунара, 90 квм,
13 ари, нова уи изградњи, јефтино, хитно. 063/815-001. (279465)
КУЋА, Ново Село, 200 квбм, 6.3
ара, хитно, јефтино. 063/18022-26. (270265)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ део куће
+ доплата моја за већу кућу,
или дворишни стан до улице, у
центру. 064/952-19-80. (279470)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ стару кућу, од 5 ари,
минимум 14 м, исплата одмах.
066/646-45-53. (279134)
КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама, исплата одмах. 063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (179279)
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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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ПОTРАЖЊА
ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре Агенција „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (279351)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ једнособан стан са
терасом, комплет намештен, повољно, хитно 061/641-53-55 (СМС)
ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2, две
терасе, трећи спрат, има лифт,
светао, укњижен, сунчан,.
063/856-74-02. (279263)

21. јуна 2019, у 11.30
на раскрсници Светог
Саве и Моше Пијаде
имао сам саобраћајни
удес. Молим очевице
да се јаве. 066/058-032
(4/279252)

ТЕСЛА, 55 квм, двоипособан,
ЦГ, ¾, реновиран, власник, 1/1,
40.500. 063/716-49-44. (278989)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80 квм,
IV, терасе, власник, договор.
063/770-45-55. (279041)

СТАН 117 квм, Милоша Обреновића, преко пута „Авив парка”. 063/159-99-62. (279032)
ОМОЉИЦА, строги центар, једноипособан, плац код Бање, 7,6
ари. 064/021-19-31. (и)
ВОЈНЕ зграде, троипосоан, VI,
ЦГ, три спаваће собе, велика
тераса, 50.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (279279)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан до
улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88. (277314)
СОДАРА, двоипособан, ЦГ, II,
лифт, две терасе, 43.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83. (279279)
СОДАРА, 37 квм, ЦГ, VI,
26.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (279279)
ЗЛАТИБОР, двоипособан стан,
42 квм, тераса, ЕГ, I спрат,
72.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (279349)
НОВОГРАДЊА, 60 квм, II, подно грејање, 45.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (279312)

marketing@pancevac-online.rs

ДВОСОБАН стан, 59 квм, Радова зграда, Котеж 1, ЦГ, 37.000
евра. 063/164-61-70. (279316)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм, ЦГ,
центар Стрелишта, ВП, 26.500
евра. (470)„Дива”. 345-534.
064/246-05-71. (279278)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 40 квм, тераса, сређен комплетно, Горњи
град, 24.500 евра. (470)„Дива”.
345-534. 064/246-05-71. (279278)
ДВОСОБАН, Котеж, ВП, ЦГ, 57
квм, 6 квм тераса, повољно.
(470)„Дива”. 345-534. 064/24605-71. (279278)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (279319)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 квм,
трећи спрат, ЦГ, 31.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (279319)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 61
квм, трећи спрат, ЦГ, 32.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (278946)
СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65 квм,
први спрат, укњижено, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (278946)
ПОВОЉНО продајем дворишни
стан, 45 квм и помоћне објекте,
до улице Димитрија Туцовића,
надвожњак. 063/896-47-51.
(279345)
ТЕСЛА, двособан, 47 квм, ТА
грејање, пети спрат, без лифта,
21.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (278946)
ОСЛОБОЂЕЊА, квалитетан
двособан, ЦГ, IV од V, 53 квм,
33.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279289)
ТЕСЛА, троипособан, ЦГ, VI, 70
квм, 48.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279289)

Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20
НОВА МИСА, нов трособан, 103
квм, I, 46.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52. (279299)
НОВА МИСА, нов трособан, 83
квм, II, 41.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52. (279299)
НОВО у Агенцији „Тесла некретнине”, посебне погодности
за продавце некретнина.
064/668-89-15. (279349)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 58 квм,
III, ЦГ, 35.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52. (279299)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 44
квм, V, ЦГ, 26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (279312)
ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА, 49
квм, 28.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (279312)
КОТЕЖ 1, 1.0, ЦГ, 22.000; Котеж 1, 1.0, 40, 33.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (279320)
СОДАРА, 2.0, 55, 23.000; Содара, 2.5, 77, 42.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (279320)
ПРОДАЈЕМ једнособан дворишни стан у центру, новије градње. Тел. 066/319-235. (279334)
НОВА МИСА, новоградња, 95
квм, трособни лукс станови, завршни радови у току, могућност
кредита. 062/966-92-96. (279341)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.
КОТЕЖ 1, 57 квм, двособан,
32.000; 45 квм, 32.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (279357)
ЦЕНТАР, к60 квм, двоипособан, 45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (279357)

ЦЕНТАР, V спрат, без лифта,
леп мањи једнособан, ТА,
18.500. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (279349)
ТЕСЛА, једноипособан, потпуно реновиран, ЦГ/ТА, 29.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (279349)

ПРЕВОЗ: шљунка,песка,
сејанца, одвоз шута.
064/158-44-10,
063/101-11-47
(8/279170)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62 квм,
33.000; трособан, 70 квм,
40.000. (394), „Гоца”, 063/89977-00. (279357)
ШИРИ центар, 35 квм, једноипособан, намештен, 25.000; 40
квм, дворишни, 11.800. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (279357)
ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 34
квм, без псоредника. Тел.
060/767-57-55. (279433)
КОТЕЋЖ 1, 2.0, 50 квм, ЦГ, I
спрат, двостран, тераса.
064/121-58-06. (279398)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 42.000,
троипособан, III, 55.000.
„Кров”, 060/683-10-64. (279392)
КОТЕЖ 1, 60 квм, IV, ЦГ, двособан, 37.000. „Олимп”, 351061, 063/494-898. (279419)
ТАМИШ КАПИЈА, 65 квм, III,
ЦГ, ново, 56.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951. (279419)
ШИРИ центар, 25 квм, једнособан, IV, ТА, 20.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274-951.
МИСА, 50 квм, једноипособан,
I, ТА, 25.000. „Олимп”, 351061, 063/494-898. (279419)
КОТЕЖ 2, 66 квм, двоипособан,
леп, ЦГ, II, 43.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898. (279419)
ПРОДАЈЕМ стан у Тамиш капији, 62, IV спрат, 49.000 евра.
063/329-340. (279437)
СТАН, ослобођења 27, 40 квм,
ЦГ, I спрат, погледати, звати од
13 до 15 сати. 063/689-357. (279444)
СТАН у строгом центру, 66 квм,
60.000 евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (279488)
ЦЕНТАР, стан 75 квм, са двориштем, продјем. Тел. 063/75107-79, од 17 до 20 сати. (279460)
КОТЕЖ 1, двособан, II, 60 квм,
ЦГ, усељив, 37.000. (353),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (279389)
НОВА МИСА, гарсоњера, I, 25
квм, ТА, 16.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (279389)
МАРГИТА, једнособан, II, 33
квм, гас, 26.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(279389)
КОТЕЖ 2, 37 квм, V, поткровље, реновиран, 25.000, нова
Миса, једнособан, приземље,
35.000. „Лајф”, 061/662-91-48.
ДВОСОБАН, Котеж 1, 53, IV,
ЦГ, 31.000; центар, 54, IV, лукс,
38.000; Миса, I, 60, ЦГ, 36.000.
„Милка М”, 063/744-28-66. (279483)

МАРГИТА, четворособан, I, 105
квм, гас, гаража, 65.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(279389)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49 квм,
ЦГ, 29.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (279389)
ЦЕНТАР, нов трособан, II, ЕГ,
90 квм, 73.000; гарсоњера 27
квм, 25.000. „Лајф”, 061/66291-48. (279471)
КОТЕЖ 2, леп двособан, договор; Котеж 1, двособан, ЦГ, I,
35.000. „Лајф”, 061/662-91-48.
(279471)
ТЕСЛА, реновиран, 38 квм, договор, двособан, ТА, II, 35.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(279471)
ЈЕДНОСОБАН, Миса, I, 28 квм,
22.000; Тесла, ВП, 26,
22.000.„Милка М”, 063/744-2866. (279483)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Миса, I, 47
квм, 21.500; Маргита, I, 53 квм,
са гаражама. „Милка М”,
063/744-28-66. (279483)
ДВОСОБАН, Тесла, 47 квм, са
стварима, 25.000; Котеж 1, ПР,
лукс, 41.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (279483)

СТАНОВИ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ИЗДАВАЊЕ

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”
потребни станови и куће за
продају. 064/668-89-15. (279351)
КУПУЈЕМ трособан стан ли двособан у центру. 063/836-23-83,
„Трем 01”, (679). (179279)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан
стан за реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74. (279319)
ПОТРЕБНИ станови на свим локацијама, брза исплата. Агенција „Нишић”, 064/206-55-74. (279319)
АГЕНЦИЈИ лајф потребни станови и куће у Панчеву. 061/66291-48, 062/191-75-35. (279471)

ИЗДАЈЕМ мањи стан на Тесли,
32 квм, комплетно опремљен, у
згради, на дуже . Тел. 064/44056-05 (СМС)

КУПУЈЕМО станове на свим локацијама, брза исплата. (353),
063/800-44-30. (279387)
КУПУЈЕМ мањи стан у Панчеву,
није агенција. 065/272-89-99.
(279295)

Прање тепиха

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40

(3/274498)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ОГЛАСИ

(7/274828)

16

Бесплатан превоз
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Тесли.
Тел. 064/163-56-08 (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан на Тесли. 063/754-98-58
(СМС)
ПОРОДИЦИ потребан 2.5 или
3.0 стан на дужи период. Центар, Тесла. 064/306-79-55 (смс)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. Раднички смештај, центар. 063/502-211. (273960)
ИЗДАЈЕМ стан за самца, нова
Миса, посебан улазу, беовоз.
064/207-19-88. (279204)

Петак, 28. јун 2019.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан, близу болнице, звати после 18 сати. 060/163-30-95.
ИЗДАЈЕМ дворишни стан од 40
квм, у насељу Тесла, екстра локација. Тел. 063/778-88-15. (279217)
ИЗДАЈЕМ стан 50 квм, Котеж 1,
опремљен. 065/665-75-10. (2791901)
ИЗДАЈЕМ кућу на старој Миси.
Тел. 063/810-27-51. (279245)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан у строгом центру. Тел.
064/010-50-69. (279248)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, 35 квм,
намештен. 064/320-85-05. (279258)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан у строгом центру. Зел.
063/819-37-33. (279478)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
новој Миси, за војна лица, теренце. 063/839-56-81, 013/370398. (279284)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру. 064/314-00-68. (279295)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан, Содара, ЦГ, клима.
Тел. 064/245-88-57. (279321)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан, самицама или брачном пару у
Војловици. Тел. 066/514-57-98.

НАМЕШТЕН једнособан дворишни стан, 80 евра, код Хотела
„Тамиш”. 064/122-48-07. (279469)

ЛОКАЛИ
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ИЗДАЈЕМ локале 30 9 23 квм,
код Аутобуске станице. 352-105.
ИЗДАЈЕМ пословни простор у
центру, 60 квм, у М. Горког 20,
063/391-908. (279429)
ПРОДАЈЕМ локал у центру, 82
квм, корзо. 063/237-964. (2794349
ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, екстра
сређен, преко пута перона Аутобуске станице, поред млечног
царства. 062/465-777. (279445)
ПРОДАЈЕМ локал у Тржном
центру Трубач, 17,5 квм, II
спрат, 7.000 евра, хитно.
063/850-02-66. (279450)
ЛОКАЛ, центар, прометна улица, поред три школе, новоградња, за издавање. 062/222-827.
УСТУПАМ разрађен кетеринг
сервис са или без опреме, договор. 064/128-37-25. (279468)

ПОСАО
Продајем/Мењам локал од 39
квм, у центру Стрелишта! Тел
064/267-71- 74 (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал 82 квм на спрату, центар, преко пута главне аутобуске станице. 062/388-103.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, код
Аутобуске станице. 063/278421. (278923)
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, издајем локал 25 квм, одлично, повољно.
064/226-91-30. (279063)

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
ДВОСОБАН стан, једини у кући,
код Спортског центра, ограђено
двориште. 062/403-241. (279375)
ЈЕДНОСОБАН стан, на почетку
старе Мисе, самцу или самици.
060/761-11-81.
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан, центар, клима, ТА,
тел. Фиксни. 063/810-27-74. (279408)
ИЗДАЈЕМ двоипособан намештен стан, Светозара Милетића, према Котежу. Гордана,
063/711-78-55. (279412)
СОДАРА, Макси, 58, ЦГ, лифт,
тераса, реновиран, намештен.
064/320-05-42. (279427)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан у центру, 40 квм. 064/413-61-65,
252-13-66. (279426)
СОДАРА, стан, 46 квм, ЦГ, кабловска, намештен, рафинеријске зграде. 063/281-464. (279474)
ИЗДАЈЕМ кућу, Старчево, погодна за становање, услужнупроизводну делатност. 064/84291-11, 064/125-86-86. (279476)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ пословни простор 12
квм, у Његошевој, од 1. 07.
2019. 063/386-277. (278909)
ИЗДАЈЕМ локал на новој Миси,
опремљен. 061/667-29-58. (278602)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај Јовина. 065/853-93-29. (279260)
ИЗДАЈЕМ плац са објектом, може и балонка, тражим инвеститора. Тел. 064/157-48-98. (279330)
ТЕСЛА, сређен локал, клима,
аларм, укњижен, 41 квм, 29.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у пијацу, близина три школе.
060/351-03-56. (279351)
НОВОСЕЉАНСКИ пут, локали
за издавање, погон за механичаре или ауто-куће,. (279372)
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, између
Библиотеке и Максија, Немањина 5. 064/134-06-08. (279403)
ПРОДАЈЕМ ординацију у центру 28 + 36 квм, или посебно.
Тел. 063/651-07-79 од 17 до 20
сати. (279460)

ПОНУДА
ПОТРЕБНА помоћна радница
за прање судова и хигијену,
дневница 1.300 динара, плаћен
превоз, ресторан „Бакана”
063/426-103 (СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад у кухињи и за роштиљем. Почетна
плата 30.000 + пријава + топли
оброк. 063/897-55-04. (278541)
ДОМУ за стара лица потребна
медицинска сестра и физиотерапеут. За све остале информације позвати 065/523-05-95. (ф)
ПОТРЕБНИ возачи Д категорије, плата 60.000. Инфо на тел.
066/371-101. (ф)
ПОТРЕБНА девојка за рад у кафићу. Звати на 013/331-241. (ф)
ПОТРЕБНА хигијеничарка за
одржавање хигијене у локалу
брзе хране. 063/897-55-04. (278541)
КАФЕУ „IMPERIAL” потребна
девојка за рад. 063/372-221.
АУТО-ПЕРИОНИЦИ Х2О због
проширења посла потребни
радници са искуством. Редовна
исплата. Фиксна плата, пријава,
Панчево. 065/474-46-66. (279147)
ПОТРЕБНА радница са исксутвом у пословима вођења и организовања послова у шивари.
063/330-335. (279178)
ПОТРЕБНЕ раднице са искуством у шивењу на равној машини и ендлерици. 063/330-335.
ПОТРЕБНА радница са искуством у пословима вођења и
организовања послова у шивари. 063/330-335. (279178)
ПОТРЕБНА фризерка салону
„Драгана НС”. 060/713-62-05.
ПОТРЕБНЕ жене за шивење на
индустријским машинама, у Јабуци. 069/164-22-14. (279221)
WEIFERT дистрибуцији пића
потребни физички радници, виљушкаристи, као и возач Б и Ц
категорије. Услови одлични.
062/446-285. (279210)
ПОТРЕБАН радник за рад у ауто-перионици, са или без искуства. Добри услови. 061/55195-31. (279255)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари. 063/130-75-40. (279249)
ПОТРЕБАН озбиљан, искусан,
одговоран зидар. 060/752-4425. (279266)
ПОТРЕБАН пица-мајстор за рад
у пицерији. 064/149-99-73. (279383)

ПОТРЕБАН момак или девојка
за разношење кафе на бувљаку.
064/132-98-12. (279244)
ПОТРЕБНА радница за рад у
прехрамбеној продавници на
новој Миси. 064/264-03-98. (279268)
ПОТРЕБНИ возачи са Е категоријом за домаћи и међународни транспорт. 063/899-92-87,
062/502-965. (279270)
ПОТРЕБАН радник у пекари, са
и без искуства. Тел. 064/12221-56. (279288)
РЕСТОРАНУ потребне конобарице, хитно. 064/349-93-43. (279306)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством. 063/706-2361. (279342)
ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30. (279365)
ПЕРЛА тражи козметичара (педикир, маникир, нокти) и конобар-ица са искуством. 065/34454-66.(279367)
ПРИВАТНОЈ фирми потребан
кв електричар и приправници.
062/847-00-95.
ПОТРЕБНА помоћна радница у
кухињи. 061/623-16-15. (279398)
ПОТРЕБАН чекер, оператер у
кетерингу. 061/623-16-15. (279398)
ПОТРЕБАН шанкер и конобар
(м/ж). 061/623-16-15. (279398)
ПОТРЕБАН кувар и пица-мајстор (м/ж). 061/623-16-15. (279398)
ПОТРЕБАН возач, достављач
хране, кетерингу. 061/623-16-15.
ПОТРЕБНА девојка за рад на
припреми и продаји хране са
роштиља у ћевабџиници „Кифла”, ТЦ Зелена пијаца, ламела
А 2, локал 1, доћи лично од 10
до 16 сати. (279389)
ПОТРЕБНА радница за рад у
маркету „Цеца 013”. 060/55511-73. (279479)
ПИЦЕРИЈИ „Борнео” потребан
радник за рад у кухињи.
065/205-10-52. (279383)
CAFFE Flamingo тражи девојку
за рад са искуством. 069/36410-04. (/279442)

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

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ПОТРЕБАН радник - продаја
резервних делова у Сервису
„Ђурић”, Б категорија обавезна. 063/329-340. (279437)
ПЕКАРИ „Rex” Банатско Ново
Село, потребан пекар, помоћни
радник. 063/616-694. 063/616694. (279380)

ТРАФИЦИ у центру потребан
радник. 064/213-10-49. (279383)
ПОТРЕБАН возач Б категорије
за доставу хране. 064/255-84-58
КУВАР-ИЦА и конобарица потребни кафе ресторану.
063/307-996. (279445)

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

18

Петак, 28. јун 2019.

ОГЛАСИ

ПОСАО

СЕЛИДБЕ

ПОТРАЖЊА

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

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз
шута малим кипером до два кубика. 064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови. Квалитетно, ефикасно и
уредно. 066/933-67-90. (278407)
ПОПРАВЉАМ, веш-машине,
замрзиваче, шпорете, електро
инсталације, Милан. 060/18002-83. (278469)
КЕРАМИЧАР, брзо, повољно,
квалитетно. Данијел. 061/24929-90. /278950)
КОМБИ превоз робе, селидбе,
осетљив терет и остало. Данијел. 061/249-29-90. (278950)
КОСИМ траву, дворишта, воћњаке, баште, коров – тримером, повољно. Зоран, 061/68367-48, 064/438-12-46. (27901)
МОЛЕР за фасаде и кречење и
остале радова за кућу. Тел.
069/567-11-73. (279121)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (278870)
ПОПРАВКА беле технике и
кућних апарата, брзо и повољно. Купујем веш-машине. Милош, 063/831-05-26. (278471)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09. (278540)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево,
машински сечемо влажне зидове. Гаранција. 060/691-01-13.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (278081)ж
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76. (278081)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, душека. Наташа,
060/361-47-41, 066/361-474,
361-474. (278743)

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење,
лепљење тапета, фарбање столарије. Повољно. 064/174-0323, 062/790-881. (279219)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење,
фарбање столарије, пензионерима попуст. 013/235-78-82,
062/564-494. (279221)
РУШЕЊЕ кућа, зидова, бетона,
бетонирања, кошење трае, одношење ствари и друго.
060/035-47-40. (279239)
РАДИМО све физичке послове:
рушења кућа, шупа, одношење,
ископи, бетонирања, кошење
траве, обарање стабала.
064/122-69-78. (279231)
КЕРАМИЧАР, припрема и постављање свих врста керамичких плочица, повољно. Тел.
063/744-08-24. (279239)
СЕРВИС, монтажа клима-уређаја, поправка беле технике.
061/637-07-50. (279240)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс радови, обрада шпалета, чисто,
педантно, повољно. 063/304-476
РАДИМ кровове, бетонирање,
зидање, чишћење тавана, подрума, итд. 061/665-66-24. (279282)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних. 061/660-31-84
ЧИСТАЧ, чистим станове, зграде. 061/224-50-39, Ивана. (279314)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 013/252-03-86.
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а, ИПТВ
и антена плус. 064/866-20-70.
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-25-76,
061/659-70-31. (279331)

ХИТНО!!! Потребни – сменовође и оператори за
пуштање у рад азотарског постројења у Нигерији,
KBR/TOYO технологије, на период од једне године.

СЕЛИДБЕ и превоз робе и ствари, утовар/истовар, монтажа/демонтажа намештаја. Дејан, 061/626-14-50. (279318)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-20-03.
КОМПЈУТЕРИ сервис, поправка, инсталација нових компоненти, одржавање, брзо, повољно. 060/351-03-54. (279351)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00. (279356)
ДУБИНСКО дезинфекционо и
антибактеријско прање намештаја у вашем стану. 066/001050. (279358)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
судопере, купатила, адаптације, замене, поправке, одмах.
013/331-657, 064/495-77-59.
ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892. (279418)
МЕДИЦИНСКИ педикир, курје
очи, урасли нокти, медицинска,
релакс масажа. 061/308-95-86.
ШЉУНАК, песак, сејанац... одвоз шута малим кипером до два
кубика. Лаза. 065/334-23-38.
ОЗБИЉНА жена спрема станове, канцеларије, ординације.
063/403-409. (279459)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (279461)
КЛИМА, сервис и уградња.
065/305-73-92. (279464)

УСЛУГЕ
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

За кандидате је обавезно знање енглеског језика и
минимум пет година искуства у погонима амонијака и урее (карбамида).

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.

Такође потребни инструменталци, електричари и
механичари.

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

Заинтересовани могу слати CV на mail адресу: budiska55@yahoo.com или позвати на тел. 063/78834-53.
(3/279253)

marketing@pancevac-online.rs

КЛИМЕ. Монтажа, сервис, поправка беле технике, овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-24-16.
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73. (278900)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес камоном, радници, повољно. Вук. 063/278-117, 064/17691-85. (279238)
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, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbebomboncic.com (279348)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.(279348)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис
– комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све
релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.(279348)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbebomboncic.com (279348)

Грађевинској фирми „Skele logistik” d. o. o.

o prijemu Zahteva za izdavanje integralne dozvole za
sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada, operatera „ASTER COP” d.o.o., Sremska br.39
bb, Starčevo.
Operater „ASTER COP” d.o.o. Starčevo, registrovan
kod APR sa matičnim brojem 20668474 i šifrom
pretežne delatnosti 4690- Nespecijalizovana trgovina
na veliko, podneo je dana 31. 05. 2019. godine, zahtev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i
skladištenje inertnog i neopasnog otpada, čija realizacija se planira u ulici Industrijsko naselje bb, na
kat.par.br. 3644/8 K.O. Debeljača.
Osnovni procesi koji će se odvijati u skladištu inertnog
i neopasnog otpada su: prijem i istovar otpada i skladištenje otpada u okviru za to predviđenog prostora.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 09. 07.
2019. godine.
Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može
se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj
i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, Ul. Maršala Tita 50, Kovačica, u uslužnom centru,
svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 sati.

Радну биографију доставити на mail:
office@skelelogistik.rs или лично у просторије
фирме.

Soulfood d.o.o. je jedan od vodećih distributera pića,
maloprodaje i veleprodaje na teritoriji Srbije. Kvalitet
ponude, profesionalnost usluge, pristupačne cene, neprekidno unapređivanje i razvijanje poslovanja, kao i
širenje linije asortimana i osvajanje novih tržišta, bili su
principi kojima smo se rukovodili od samih početaka.

КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо
и уграђујемо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (279411)

РАЗНО

Kontakt: mail adresa: marina.dodic@soulfood.co.rs
tel: 060/304-21-68

(65/279364)

Као клинци АТП-а пре пола века спријатељили
се и то пријатељство је трајало до пре неки дан

СЛОБОДАН БУРЧУЛ
Пријатељу, друже, брате почивај у миру...
За тобом тугује твој ДРАГАН КАПЕТАНОВИЋ са
породицом
(67/279376)

Последњи поздрав нашем

БОЦИ
Ветерани ФК „АТП”-а: ЖАРО, БАБИЋ, ПОКРАЈАЦ, ЦАЈА, БОРКО, ФИШЋА, СРЕЈА, БУДИШКА,
ЦВЕЛЕ, ШЉИВАР, ТЕГЕЛТИЈА, ДАЧА, СЛАВКО,
ХАЛЕР, КОЦКА, ШАРАЦ, ДУПОР, БАБУШ, АУТО
ЂУРА, МАРКО, РАДУЛАЦ, ОРЛИЋ, ВИНКО, МУЈКЕ, ПОП, СТЕЈИЋ, ДАБА, ВИЦКО и ВЕЛЕ
(55/279333)

СЛОБОДАН
БУРЧУЛ

СЛОБОДАН
БУРЧУЛ

1952–2019.
Последњи поздрав

Почивај у миру Боцо.
Последњи поздрав
брату Боци
од БУКИЈА
(88/279447)

Последњи поздрав нашој вољеној супрузи и
мајци

Beograd

Nudimo:
• Stimulativnu zaradu,
• Prijavu – ugovor o radu,
• Angažovanje na duži vremenski period.

Ожалошћени: син ЖЕЉКО са породицом,
ћерке ТАМАРА и НАТАША

ТУРИЗАМ

Vozač B i C kategorije

Uslovi:
• III/IV stepen stručne spreme:
• Vozačka dozvola B i C kategorije;
• Radno iskustvo u distribuciji robe;
• Poznavanje teritorije razvoza

1952–2019.

ТЕПИХ сервис, дубинско прање
тепиха, намештаја. Превоз бесплатан. 302-820, 064/129-63-79.

U cilju daljeg unapređenja poslovanja i jačanja
stručnog tima raspisujemo konkurs za radno mesto:

Opis posla:
• Razvoz robe po utvrđenih rutama;
• Istovar i utovar robe;
• Ažurno vođenje dokumentacije;
• Odgovoran odnos prema vozilu;
• Poštovanje procedura i utvrđenih pravila

СЛОБОДАНУ БУРЧУЛУ

ЛАЛЕ, превозим повољно песак, шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.

ХЕРЦЕГ НОВИ, Баошићи, леп
једнособан стан. Тел. 060/32160-07. (277627)
СОКОБАЊА, апартмани, собе,
близу центра, Сокотерме, ново.
061/636-08-57, 063/768-32-68.
КРАШИЋИ, апартмани 6 – 8
евра, по особи, велика узбрдица.
+381 63 243 859, +381 69 499 221
ИЗДАЈЕМ апартман на мору,
Доброта-Котор. 069/172-75-43,
+382/698-89-861. (278629)
СОКОБАЊА, издајем апартмане центар, кабловска, паркинг.
Слике погледајте на: www.sokobanja-apartmanimira.com Тел.
063/485-829, Мира. (и)
СОКОБАЊА, издајем повољно
апартман у центру, комплетно
опремљен. 065/205-45-48. (279163)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно. 063/70944-97. (279244)
ИЗДАЈЕМ апартман, у згради, у
Бањи Врујци. Тел. 064/368-80-19
БАЊА ВРУЈЦИ, одличан смештај код Слобе. 064/438-12-35.
ИЗДАВАЊЕ апартмана у Врњачкој бањи, на 120 м од шеталишта. www.smestajvrnjackabanja.rs Апартмани Bella 064/18059-39, 063/849-46-34 (279381)

за рад у канцеларији у Ул. Карађорђева 30, у
Панчеву.

OBAVEŠTENJE

МАШИНСКИ утовар шута, са
превозом, рушење објеката, разбијање бетона. 063/246-368. (279773)

СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији. Лена транспорт.
060/307-30-76. (279348)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом
Војводина, Србија са или без
радника, најповољније Лена
транспорт. 060/307-30-76.(279348)

секретарица на неодређено време

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove na osnovu
člana 63. stav 2. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. gl. RS”, broj 36/09 i 88/10, 14/16 i
95/2018-dr. zakon) objavljuje

РАДИМО зидање, бетонирање,
поправка старих, нових кровова, разне изолације. 013/664491, 063/162-53-89. (279003)
КАМИОНСКИ превоз: шљунак,
песак, шут, сејанац, 1.500 динара. 062/355-154. (278804)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (279385)

ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанста V (2013/2014 и
2014/2015 (VI), Основне школе
„Јован Јовановић Змај” на име
Ана Ушћумлић. (2792449

СЕЛИДБЕ, камионски превоз,
екипа радника, одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. (279338)

Последњи поздрав вољеном оцу и деди

ПРЕВОЗ малим и великим кипером. Шљунак, песак, сејанац,
ризла. 063/246-368. (279773)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (279290)

потребна

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

СВЕ ВРСТЕ физикалија, утоваристовар, рушење, чишћење, разбијање бетона, селидбе, одвоз
шута и непотребних ствари, кошење траве, обарање стабала,
сл. Дејан, 061/626-14-50. (279318)

Од комшија ДУЛЕТА
и ДУШИЦЕ
(69/279393)

Последњи поздрав другу и пријатељу

ЈАГОДИ
МИЛОВАНОВИЋ
рођ. Ђурђев
16. VIII 1923 – 9. V 2019.
преминула је моја вољена сестра, у далекој Канади.
Сестро мила, зашто си
ме и ти оставила. Отишла си у свет непознати, одакле се нико, никада не врати. Оставила
ме за тобом да тугујем,
са сузама да живим и
другујем.
Сестра ЖЕЊА
(12/274227)

БОЦИ
од породице СЕЛ

БИСЕРКИ
МИТРОВИЋ

(83/279433)

1948–2019.
од супруга ЈОВАНА,
сина и ћерки
са породицама

300-820, 300-830

(94/279467)

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

Петак, 28. јун 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав
течи

Последњи поздрав вољеном

СТОЈАНУ
ЛАЛОВУ

СТОЈАНУ ЛАЛОВУ

РАДЕ ДОЗЕТ
Последњи поздрав драгом пријатељу

Породица ПЕЈЧЕВ

од његових најмилијих.
(56/279333)

Супруга ЉУБИНКА, ћерке СНЕЖАНА
и АНА, унуци ДИЈАНА, БОЈАН,
ЈОВАНА, НЕВЕНА и ВУК, зетови
МИЛЕ, ПРЕДРАГ и ДАРКО

Заувек ћеш бити у мом срцу.
Последњи поздрав

Супруга НАДЕЖДА
(48/279301)

(63/279353)

СТОЈАНУ
ЛАЛОВУ

ЗОРАН СТОЈКОВСКИ
1975–2019.

Последњи поздрав драгом оцу, деди и
свекру

РАДЕТУ ДОЗЕТУ

од комшија
у Кикиндској 7

од ЉУБИШЕ и МАРИЈЕ
НЕСТОРОВИЋ

(61/279344)

(49/274301)

Сине наш, живећеш у нама док ми ходамо. Нема те сада поред нас, али си у нама жив док дишемо.

Последњи поздрав

РАДЕТУ ДОЗЕТУ

Воле те твоји мама и тата највише на свету.
(22/279247)

ЗОКИ

Син МИЛАН, снаја БОЈАНА
и унуци АНЂЕЛА и НЕМАЊА

23. VII 1975 – 16. VI 2019.
Вест за нас је неистина. Поносни смо што
смо те имали а цео
живот тужни што смо
те изгубили.

ЗОРАН СТОЈКОВСКИ

РАДЕТУ ДОЗЕТУ
Ловачко удружење Панчево

(46/279301)

(37/ф)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав оцу, деди и свекру

Ујак и ујна

1975–2019.

(8/279219)

Мом вољеном и никад непрежаљеном брату Зорану.
То само време пролази, али туга за тобом никад неће проћи.
Брат РАЈКО са породицом

РАДЕТУ ДОЗЕТУ
од ВЕРИЦЕ и РАДОЈИЦЕ РАИЧЕВИЋ

(21/279247)

(84/279425)

Драги наш Слобо

С великом љубављу чуваћемо успомену на нашу
драгу мајку и баку

РАДЕТУ ДОЗЕТУ
СЛОБО
Почивај у миру, нека
те анђели чувају.
Сестра ДРАГАНА и
зет МОМО

СЛОБОДАН ДАКИЋ
Последњи поздрав за вољеног мужа, оца и деду.
Драги наш Слободане, заувек ћеш остати у нашим срцима.

Син ДУШАН, снаја ЈЕЛЕНА
и унуци СТЕФАН и СТРАХИЊА
(47/279301)

(43/279296)

ДРАГИЦУ ЈУРЈЕВИЋ
17. I 1952 – 20. VI 2019.

Ожалошћени: супруга СВЕТИСЛАВКА,
син МИЛЕНКО, ћерка МИРЈАНА
и унуци ДАНИЛО и МАРИЈА

Ожалошћени: ћерке ГОРДАНА и ЉИЉАНА, унуци
ГОРАН и САША, зетови ЖЕЉКО и ЗОРАН и остала родбина и пријатељи

(42/279296)

(3/279211)

ГОРДАНА ХАСАНОВИЋ
С љубављу и поштовањем супруг ШЕВКО
(7/279218)

СЛОБОДАНКА
МИХАЈЛОВИЋ

ДАРИНКА
ЗИРАМОВ

15. јуна преминула је
и оставила у неизмерној тузи и болу
сестру РАДОСЛАВКУ
са породицом

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
НЕША, ТАЊА, ДАЦА
и АЛЕКСАНДАР

Твоји најмилији:
ћерка ДУЊА
и унук СТЕФАН

Последњи поздрав сестри Ђурђевки од брата
ЗОРАНА са породицом

(14/279230)

(70/279394)

(11/279226)

(40/279291)

ЂУРЂЕВКА
ЛАНДЕКА
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

ЂУРЂЕВКА ЛАНДЕКА
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Петак, 28. јун 2019.
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С великом тугом обавeштавамо родбину и пријатеље да је у суботу, 22. јуна 2019. преминула наша
драга мама и бака

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА БАБИЋ
21. I 1935 – 22. VI 2019.

Последњи поздрав

Последњи поздрав
сестри и тетки

САВА ГРУЈИЋ

ВИНКА ПОПОВИЋ

Сахрана ће се обавити 29. јуна 2019. на Католичком гробљу у Панчеву, са почетком у 14 сати.
Ожалошћени: син ГОРАН и ћерка ГОРДАНА са
породицама
(58/и)

1942–1999.

Прошле су три године откада ниси с нама, али сећање
на тебе никада неће избледети.

Заувек у нашем сећању.
Супруга са децом
(57/279339)

Син ДРАГАН ПОПОВИЋ с породицом

ДАНИЦИ
БАБИЋ

ЈЕЛЕНИ
ТОРЊАНСКИ

од комшија у
Кикиндској 7

(73ф)

1. јула 2019. навршавају се четири године бола
за нашим драгим

од ЉУБИНКА,
СНЕЖАНЕ и БЕБЕ

(60/279344)

рођ. Делетић

(91/279452)

Драга моја Бранка,
прођоше две године, у тузи и болу.
Али знај да заувек остајеш у мом срцу и у срцу наше
деце. Много нам недостајеш. Остала је велика празнина иза тебе. Хвала ти за све. Почивај у миру, анђеле
мој.
Супруг МИРКО и синови МИЛОШ и МАРКО

Последњи поздрав

РОЗАЛИЈА
ЕРДЕЉАН

ДУШАНОМ МИЈИЋЕМ

3. IX 1941 – 24. VI 2015.

ЈЕЛЕНИ ТОРЊАНСКИ
од ЈЕСЕ, СНЕЖЕ, ГОРАНА, МАРЕ, СТОЈЕ, НАДЕ
и ШИПЕ
(33/278971)

У суботу, 29. јуна, у 11 сати, на гробљу Котеж код
„Црвене звезде”, даваћемо помен нашим вољенима

ФИЗЕШАН

БРАНКА ГРУБОР

(78/279415)

1939–2015–2019.

Време пролази, а туга не престаје. Недостајеш нам мајко.
Твој СРЂАН
и БОСИЉКА

Много недостајеш.
С поштовањем супруга ЈЕЛА, синови ЗОРАН и
ТОМИСЛАВ с породицама и сестре НАДА и
РУЖИЦА с породицама

(68/279386)

(36/279278)

Својим родитељима

АМБРУШ
ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

29. јуна 2019. навршава
се тужних годину дана
откако није са нама наш
вољени

29. јуна обележићемо шестомесечни помен нашој драгој

ЗАГОРКИ СТОЈАДИНОВ
Ћерка ЉИЉАНА, снаје НЕВЕНКА и СОЊА и унуци
НИКОЛА, ДРАГАНА са породицама
(23/279251)

ВЕРА

ТОДОР

4. X 1953 – 28. VI 2007.

7. X 1943 – 2. VII 2013.

Обележавање и сећање на наше вољене.
Син АЛЕКСАНДАР, снаја МАРИЈА, унук ФИЛИП
и сви који их воле и којима недостају.
(26/279257)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА
24. VI 2016 – 24. VI 2019.

ЛАСЛО
1985–2019.

Прошле су тужне три године од смрти наше мајке Данице и тридесет четири године од смрти нашег оца Ласла. Помен за нашу мајку Даницу и сећање на оца Ласла обавиће се у недељу, 30. јуна
2019. године, у 11 сати, на војловачком гробљу. С
поштовањем и љубављу чувамо успомену на вас.

МИЛОРАД
МИКИ
ИЛИЕВСКИ
2018–2019.

Ваша деца: ћерке ВЕРОНА и КЛАРА
и синови ЛАСЛО и ШАНДОР с породицама

Бол и туга не јењава, заувек ћеш остати у нашим срцима.
Мајка СТОЈАНКА,
супруга СНЕЖАНА,
ћерка ИРЕНА, брат
ГОРАН, снаја ЉИЉАНА
и братанац БОЈАН

(93/279417)

(86/279438)

2012–2019.
Чувамо те у срцима и мислима.
С љубављу твоја породица

24. јуна навршило се четрдесет дана од смрти моје никад непрежаљене сестре

ЗОРА
НИКОЛИЋ
Прошло је четрдесет дана откада ниси са нама.
Почивај у миру и нека
те анђели чувају.

(90/279451)

(75/279405)

Најбољој тетки

МИЛИЦИ
ГРЧИЋ

(2/279203)

ЉИЉАНЕ АЋА

Две године откако ниси са нама.
Волимо те и чувамо од заборава.
Твоји најмилији

Прошло је тужних годину дана откада ниси са нама наш драги

ДРАГАН РИСТИЋ

Њена сестра МИРА са децом и њен син САША

МИЛИЦА ГРЧИЋ

Брат ДРАГАН
са породицом
(92/279452)

СЛАВКО
МРКОЊИЋ
1965–2016.

МИКИ

Прошле су три године
откада ниси са нама.
Почивај у миру и нека
те анђели чувају.
Твоји најмилији

Твоји: стрина ЈАНКА
и сестра ДУШИЦА
са породицом

(71/279396)

(87/279438)

Време не лечи бол,
када ти неко недостаје сваки дан. Тридесет година провеле
смо заједно. Живим
од успомена, у томе
пронализим утеху.
БОЈАНА и МИРКО
(74/279405)

ЗОРИЦА
ТМУШИЋ
2015–2019.
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твој брат КРСТА
са породицом
(82/279430)

300-820, 300-830

Петак, 28. јун 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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ЗОРИЦА ТМУШИЋ
2015–2019.

Дан за даном иде, а ниједан без сећања на тебе.
Време није лек већ сведок бола, туге и празнине што ниси
са нама.
С љубављу и поносом те помињемо, памтимо те онакву
каква си била,
ведра, насмејана, пуна љубави.
И боли, и даље много боли...
Волимо те и волећемо те заувек,
Твоји најмилији
(85/и)

22

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 28. јун 2019.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у петак, 28. јуна 2019,
у 10.30, на Новом гробљу, давати четрдесетодневни помен нашем
драгом

Три предуге године, вољени наш

ТРАЈАНКИ ПЕНДИЋ

ЗЛАТКО САЈКОВ

МИЛАДИНУ ЈОВАНОВИЋУ
Време које је прошло није умањило празнину и тугу за тобом. Дани пролазе, али ни један без сећања на тебе. Твоје постојање је
било наша снага. Био си наш ослонац и сигурност.

Храбри нас и чува из недокучивих
даљина.

Доживотно ћемо те носити у срцу.

Његови најмилији

Твоји најмилији: супруга СТАНОЈКА,
син МИЛОШ и ћерка ГОРДАНА

(39/279280)

(59/279340)

Вољени никад не умиру... док живе они
који их воле и они који их се сећају!
Твоја сестра СЛАВИЦА, зет СТЈЕПАН,
сестрић ГОРАН са ВАСКОМ,
КАТАРИНОМ и МИХАЈЛОМ
(64/279353)

28. јуна 2019. навршава се осам година откако
ниси са нама

Четрдесетодневни
помен

Четрдесетодневни
помен

29. јуна, у 11 сати, на Старом гробљу, одржаћемо
четрдесетодневни помен нашем вољеном

ЉИЉАНА ГЕЉО

МИЛАДИНУ
ЈОВАНОВИЋУ

МИЛАДИНУ
ЈОВАНОВИЋУ

ЂОРЂУ ПЕРИНУ

Увек ћемо те се радо
сећати и чувати од
заборава.
Породица ШАБАТ

Лепа сећања на тебе и
наша дружења заувек
остају.
Твој шурак ВУК
ТИМОТИЈЕВИЋ

РАДМИЛА
ПРСТОЈЕВИЋ
Две године је прошло
од твог одласка. Вечно ћеш бити у нашим
мислима и срцима.

30. јуна 2019, у 11 сати, дајемо полугодишњи помен, у Јабуци, нашој драгој Тањи

Рођ. Вујић

Твоји: ВЛАДА
и ЗОРАН

Мама, туга не престаје и не постоји време које
ће умањити бол и празнину.
Заувек си у нашим срцима.
Твоји најмилији

(4/279212)

(1/279202)

2. јула 2019. године биће три године откада нема мог
анђела

Заувек си у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга АНЂЕЛКА, ћерка
ГОРДАНА и син ГОРАН са породицама
(32/1279274)

(29/279262)

2011–2019.

СЕЋАЊЕ

29. јуна, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен на Новом гробљу

БРАНКО РАНИСАВЉЕВ

МАРКО КОСОВАЦ
Надам се само да ти је тамо боље и да те чувају анђели.
С тугом и болом твоја тетка, ПЕРА и ИВАН
(66/279373)

ДУШАН
КАРАЊАЦ

МИЛЕВА ЈЕЛЕНКОВИЋ

Иако те нема већ осам година ти постојиш у нашим
причама, мислима у нашем срцу.
Твоји најмилији
(51/279309)

28. VI 2016 – 28. VI 2019.
Време пролази, бол остаје, пуно нам недостајеш.
СЕЋАЊЕ

Ожалошћени: супруг СЛОБОДАН, унуци ЈЕЛЕНА
и ВЛАДИМИР, зетови ВЕЛИМИР и БОЈАН и праунук НИКОЛА

БРЕЂАН

(27/279259)

Сећање на оца

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији:
супруга МАРИЈА
и ћерке АНЂЕЛИЈА и
МИЛЕНА са породицама

28. јуна 2019. даваћемо
четрдесетодневни помен нашем вољеном

Драгој нашој

(41/279293)

СЕЋАЊЕ

СТОЈСАВЉЕВИЋ
СРЕТКО

СТОЈАНКА

1984–2019.

2007–2019.

Вољени наши,
сећање на вас и даље траје, не бледи, и буди дивне успомене на велику љубав и доброту.
Ваши: ћерка МАРИЈА и син АЛЕКСАНДАР
(62/2793529

24. VI 1989 – 24. VI 2019.

ЗАГОРКИ
РАЦИЋ
Девет дугих и празних година без тебе.
Син ЈОВИЦА
с породицом

СЛАВКА
АНКИЋА

РАТКА

НИКОЛА

1996–2019.

27. VI 2013.

26. V 2019.

Вољеној сестри

Ћерке АНЂЕЛА
и АДРИЈАНА
(31/279265)

БОЈАНУ
ТРАЈЧЕВСКОМ
Заувек у нашим мислима и срцима.
Супруга АНА
и син СТЕФАН

(77/279414)

(89/279444)

Прошло је четрдесет
најтужнијих дана од
смрти драгог тате

Драги деда, нека те
анђели чувају као што
си ти мене

СТОЈАН РИСТИЋ

БОЈАН
ТРАЈЧЕВСКИ

1998–2019.
С љубављу и поштовањем син ДРАГАН и ћерка
МАРИНА с породицама

БОЈАН
ТРАЈЧЕВСКИ

Много ми недостајеш.
Заувек твоја
ћерка ЦЕЦА

(50/279307

(44/27930)

Недостајете нам....
Почивајте у миру, заједно.
Ваше ћерке ЉИЉАНА и ЈЕЛЕНА и унуке САЊА,
ТАМАРА и ТАЊА
(76/279410)

Године туге и бола без моје деце

АНКИЋ

ЗОРКА
ГЛАВИНИЋ
рођ. Мићановић
Прошло је тридесет година откада те нема мама, али твој син НИКОЛА са породицом чува
те у срцу.
(54/279328)

МИЛИЦИ ТОТ
ХАРШАЊИ
Тешко је схватити да је
прошло шест месеци откако те нема.
Никада те нећу заборавити.
Твоја БЕБА
(72/279402)

СЛАВКО

БОБА

1996–2019.
2003–2019.
Ожалошћена, тужна и неутешна мајка МИЛЕНА (30/279262)

Увек ће те волети
твоја унука НЕЛКА
(45/279300)

Петак, 28. јун 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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На Видовдан, у петак, 28. јуна 2019, у 12.00, на гробљу
Котеж, даваћемо парастос нашем сину и брату

МАРКУ ПЕТАКОВИЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Родитељи и сестра

(18/)

24

Петак, 28. јун 2019.
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29. јуна 2019. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву,
даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној

РАДОЈКИ РАДИ ДАБИЋ
рођ. Вицановић
1972–2019.
Душо наша,
пролазе ови најтужнији и претешки дани без тебе, а туга и бол су све већи
и јачи.
Огромна је празнина остала у нашим срцима и животима, од када ниси са
нама, која никад и ничим неће бити испуњена.
Много нам недостаје све оно што си нам искрено и несебично пружала, твоја
доброта, раздраган осмех, твој сетни поглед и... све, баш све...
Бескрајно ће те волети: мама СЛАВКА, тата БОРКО, супруг ВЕЛИМИР,
синови ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР, брат ЗОРАН, снаја МАНУЕЛА, братаница
ЈОВАНА и братанац БОРКО
(34/(279276)

Петак, 28. јун 2019.

Заувек у срцима

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Прошло је две године од смрти нашег тате

РАДА
Била си нам прва радост, срећа...
Твоје одрастање пролазило је у несташлуцима,
уз топао осмех који си знала да несебично дарујеш.
А сада.
Никада се нећемо помирити са тим да си отишла, Ти живиш у сваком кутку наших срца.
Волећемо те заувек.

ЗОЛТАНА ОБЕРКНЕЗА
1962–2017.
Вољени не умиру,
Увек си у срцима деце своје, јер свако од нас носи део душе
твоје...

Тетка ЗОРА, теча МИША и брат НЕМАЊА

Кћерке ТИЈАНА и МАРТИНА и синови
ДАВИД, АЛЕКСАНДР и ЗОЗА

(35/279277)

(24/279254)

29. јуна 2019. године навршавају се четири године откада није са нама наш вољени

1. јула навршава се седам година откада нас је
напустила наша мајка, бака, ташта и свекрва

ИЛИЈА СТОЈАНОВИЋ
29. јуна је пуне две неутешне године откако си нас напустио.
Твој осмех и весео дух нећемо никада заборавити.
Твоја супруга ВЕРА, ћерке МИРЈАНА
и БИЉАНА и унуци ДАРИО, МИЛАН
и ПРЕДРАГ.

РАДА ДАБИЋ
Сестро моја, нека те наше мисли загрле, наше сузе пољубе, и у тишини вечног мира прати наша љубав.

Почивај у миру драги наш тата – деда Лало.
Твоја ВЕРА

САНДРА и БОБАН

ДОБРОСАВА ЈОВАНОВИЋ

(80/279422)

МИРОСЛАВ
МОМЧИЛОВИЋ

Драга мама, сећања на тебе као и суза у оку за
тобом остају вечно.

С поштовањем
његови најмилији

Твоји: син СЛОБОДАН и ћерка ЉИЉАНА
са породицама, као и сви који су те волели и
поштовали.

(13/279228)

(6/279214)

РАДОЈКА ДАБИЋ

СЕЋАЊЕ

Не постоји време које доноси заборав, нити сећање у
којем те нема. Живиш у свакој нашој сузи, речи и
успомени.
С љубављу сестра САЊА са породицом

ЈАКОВЉЕВИЋ

(5/279213)

СЕЋАЊЕ

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ

(81/2794229

1938 – 5. VII 2019.

Прошло је шест месеци откако није са нама наша драга кума

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Твоја ћерка НЕНА и унука МАКА

ЗДРАВКО

ДУШАН

ЈОВАНКА

1987–2019.

1999–2019.

1994–2019.

(19/279246)

ПОМЕН
Вољени и поштовани никада не умиру.
Почивајте у миру.

РАДОЈКА
ДАБИЋ

Породица
(10/279226)

Радо, како даље без
твоје љубави, доброте и осмеха. Шта се
дешава у овом животу, узима нам најплеменитије, најбоље и
најправедније. Присутна си у мени у сваком новом дану, бол
за тобом никада неће
престати.
Твоја тетка ЛАЛА
и теча ЛАМЗА

РАДОЈКА
ДАБИЋ

СЕЋАЊЕ
на наше вољене и никад непрежаљене родитеље и брата

Породица
ЈОВАНАЦ

ЈАКОВЉЕВИЋ

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2019.

(38/279285)

Успомену на тебе чувамо дубоко у нашим срцима.

28. јуна, на јабучком
гробљу, одржаћемо
четрдесетодневни
помен нашем анђелу

С љубављу и поштовањем: супруга МАРИЦА,
син НИКОЛА, снајка МАРИНА и унук ЛУКА
(20/279246)

(79/279242)

ЗДРАВКО

ДУШАН

ЈОВАНКА

1987–2019.

1999–2019.

1994–2019.

Пролазе дуге и болне године али Ви сте у мислима увек са нама.
Ваше: ДЕСАНКА и АНКА са породицама
(9/279225)

ЉУБА
СУВАЧАР
Две године откако те
нема, Љубиша наш.
Много смо тужни.
Твоји најмилији
(15/279235)

ДАРКУ
ЈОВАНОВИЋУ
МАЧЕТУ

Двадесет година није са нама наш драги

СТЕФАН
МИЛОВАНОВИЋ

1974–2019.

1999–2019.

Љубав је превелика,
бол претешка а туга
за тобом вечна.
Твоји: ИВАНКА,
РЕНАТА, СТАША
и ЖАРКО

Нећемо те никад заборавити.
Породица
ЈАЋИМОВСКИ

(52/279302)

(53/279323)

ДАРКО

ЗДРАВКО МАРКОВИЋ МИЛЕ
1999–2019.
Године које пролазе не умањују бол и тугу што ниси са
нама.
Твоја породица
(25/259257)

Прошло је двадесет година откада си нас напустио. Тугу време не
може да избрише.
Заувек твоји:
ДОБРИЛА, СРЂАН и
ТАЊА са породицама
(16/279242)

СТЕФАН
МИЛОВАНОВИЋ
Тата, много нам недостајеш.
Воле те твоји:
ТАЊА, БУДО, КАЋА
и СТЕФАН
(17/279242)
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ОДРЖАН СЕДАМНАЕСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КАРНЕВАЛ

ЕВРОПА ПОРУЧУЈЕ: ПАНЧЕВО ЈЕ ГРАД ОТВОРЕНОГ СРЦА
У Панчеву је овог викенда било баш живо, весело и шаролико, скоро па као у Рију или
Венецији! Успели смо да, бар
на тренутак, заборавимо на бриге и вратимо осмех на лице...
Више од две хиљаде учесника
из Србије, Македоније, Хрватске, Италије, Словеније и с Кубе представило се у петак и суботу, 21. и 22. јуна, на 17. интернационалном карневалу у
Панчеву, који је организовало
удружење „Пријатељи Панчева”, под покровитeљством Министарства трговине, туризма
и телекомуникација Републике Србије.
У великој карневалској поворци и свим пратећим програмима ове многима омиљене панчевачке манифестације
уживало је неколико десетина
хиљада људи.
Град је већ у петак у поподневним сатима оживео и заблистао у свим бојама дуге, а
крај велике позорнице на Тргу Ђор ђа Вај фер та број на
публика одолевала је комарцима уживајући у наступима
талентованих певача у финалу фестивала „Распевано пролеће” и најмлађих играча из
различитих градских плесних
школа.

За почетак – маестро
Ноћ је на сцену извела оријенталне плесачице и артисткиње
које су опчиниле масу играјући се ватром (буквално!), а нико није одолео да не зађуска уз
ритмове зумбе, капоеире и уз
енергичне и несвакидашње кореографије сјајног састава „Fusion”, награђеног најгласнијим
аплаузима.
– И кад киша земљу топи и
кад ветар градом дува, карневалска дружба бројна тради-

цију нашу чува. И још безброј
му ка дру гих што кар не вал
вечно прате, љубав, срећа и
весеље на крају их увек смлате. Радост нам је стога већа, с
вама срећу делим сада, све
трепери, љубав цвета, шарени се срце града. И баш зато,
драги наши, нек вас ништа не
уплаши. Песма, игра и весеље нека трају до недеље – упутио је лепе жеље свима Борис
Мати је вић, ма е стро Кар не вала, отва ра ју ћи ову ма ни фестацију.

Занимљиво је да је ове године први пут изостала предаја
кључева града карневалистима, као и да се на манифестацији није појавио нико од представника панчевачке власти, а
разлог је свима остао непознат.

Важни гости
Први карневал у Србији одржан је управо у Панчеву, па је
стога наш град, још од 2004.
године, први српски члан Федерације европских карневалских градова (FECC). Стога не

чуди што су међу важним званицама и ове године били Јосип Си лов, пот пред сед ник
FECC-а, Масимо Белтрами, гене рал ни де пу тат FECC-а за
Италију, као и Игор Менегело, један од најпознатијих италијанских стилиста и костимограф чувених венецијанских
костима.
– Имам то задовољство да
већ шеснаест година са овог
трга поздрављам Панчевке и
Панчевце и желим им добродошлицу на ову манифеста-

цију у име велике Федерације
европских карневалских градова и њених чланова, који
већ више од једне и по деценије учествују на панчевачком карневалу. Сећам се дана
када сам пре шеснаест година први пут храбро стајао на
овом тргу, на киши, и отворио карневал, не сумњајући у
какву ће велику и лепу манифестацију он прерасти. Управо то се и десило, на задовољство свих нас – рекао је Јосип
Силов.

Његов колега и пријатељ из
Италије Масимо Белтрами истакао је да му је увек довољно
да проведе свега пет минута у
Панчеву и да почне да се осећа као да је код куће.
– Мирноћа, љубазност и гостољубивост с којима Панчевци и Панчевке искрено поздрављају сваког госта су нешто
што је фасцинирало и мене и
све моје познанике који годинама гостују на панчевачком
карневалу. Од срца вам хвала
на томе! Посебну захвалност
сви ми дугујемо овдашњим волонтерима, који улажу велики
труд да ваш карневал из године у годину буде све лепши и
емотивнији, пун радости, жеље за животом, прекрасних костима, маски и кореографија.
Ово је догађај коме не треба
никаква застава да би наставио да постоји и да бисмо га
сви носили у срцу – рекао је
Белтрами, уручивши специјална при зна ња – офи ци јел не
меда ље гру пе „Мор га на” из
Италије панчевачким волонтерима Николи Бркићу, Марку Димитријевићу, Олгици Антић и Ањи Пршић.
Након тога су делић онога
што су припремили за свој суботњи наступ открили гости из
иностранства. Присутнима је
то био сасвим довољан мотив
да наредног дана на време заузму своје место дуж Улице војводе Радомира Путника.

Велика поворка
У центру града се у суботу окупило толико народа да се и из
авиона могло видети да је дошло време и за овогодишњу велику карневалску поворку, на
којој се представило чак 38 заиста фантастичних група.
Програм су својим добро увежбаним наступима отвориле

панчевачке и белоцркванске
мажореткиње, а за њима су под
градским уличним рефлекто-

РЕЧ ПРЕД СЕД НИ ЦЕ
Зорана Владу, председница
удружења „Пријатељи Панчева”, које је организовало
карневал, није крила своје
задовољство због још једне
успешне манифестације.
– Ове године је на припреми карневала радило
скоро две стотине људи.
Свима њима, а посебно нашим волонтерима – велико
хвала. Они су срце овог града и током последњих седам дана су били на улици,
трудећи се да сваки детаљ
припреме и доведу до савршенства. Хвала свим карневалским групама, наставницима, родитељима и деци на великом труду који су
уложили да бисмо заједно
показали да смо ми град
отвореног срца и град пријатељства. Хвала и свим
Панчевкама и Панчевцима
што својим гостопримством
чине да заиста будемо прави карневалски град. Наравно, велику захвалност
дугујемо и панчевачким
јавним предузећима која су
нам пружила изузетно значајну логистичку подршку у
реализацији овог догађаја и
допринели томе да и ове године оправдамо очекивања
читаве Европе – рекла је
Зорана Владу.

Стране
припремила
Драгана

Кожан
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рима заблистали и одред извиђача „Црне роде”, пчелице и
лептирићи из Банатског Брестовца, Африканци из вртића
„Чуперак”, Пинокио и балерине, шумска дружина из Качарева, Келти из школе „Мара
Мандић”...
Наши најстарији суграђани
из Геронтолошког центра донели су са собом боје и симболе љубави. Из Омољице су стигле разигране карте, из Јабуке
кловнови и створења из света
бајки, из Вршца модерни плесачи, из Раковице Римљани, из
Војловице вук и Црвенкапа, а
из Врњачке Бање допутовали
су патуљци. „Змајевци” су приказали „Змајеве лутке”, а „исидорци” су представили магију
кроз ритмички покрет, поручивши публици: „Не чекајте да
вам се магија деси, већ је стварајте сами”.

Дугом против кише
Киша која по традицији „искваси” бар део панчевачког

карневала инспирисала је госте из Ријеке, који од оснивања ове манифестације долазе
у Панчево, да се ове године
маскирају у дугу. Посебан утисак, као и сваке године, оставили су фантастични костими
групе „Моргана” из Италије.
Они су се овог пута представили као демони и нису жалили труда да своје маске доведу до перфекције.
Пулс публике (нарочито мушког дела) убрзале су оријенталне плесачице из Панчева,
Бразилке из Новог Сада и Кубанке и Кубанци са – нећете
веровати – Кубе. Након што
су ме та мор фо зу гу се ни ца у
лептире успешно дочарали гости из Лесковца, сцене из серије „Игра престола” с малих
екрана на панчевачке улице
успешно су пренели чланови
удруге „Жаба” из Иванић Града из Хрватске. За њима су
при сти гли
ви те зо ви
и
необични рим ски мра ви из
Сло ве ни је, чуд на шу ма из

Македоније, мажореткиње из
Ковина и одлично маскирани
сатири из Херцег Новог.

Апсурдистан и дипломци
Посебне аплаузе заслужили су
увек духовити и креативни чланови групе „Панчевачки карневал”, који су се представили
политички ангажованом маском „Апсурдистан”.
На зачељу поворке, на месту између краја карневала и
почетка школског распуста,
нашло се више од 300 „Ђуриних дипломаца” из школе „Ђура Јакшић”. Они су успешан
завршетак највеће и најлепше град ске ма ни фе ста ци је,
али и почетак летње разбибриге прославили уз пена-парти! Каква забава! Из два велика топа полетела је пена, у
којој су у наредним минутима уживали баш сви. Овакве
сцене на улицама нашега града никада нису виђене. Призор је још бајковитијим учинио фан та сти чан ва тро мет

који је по традицији заблистао на небу.
У наставку вечери уследиле
су изузетно добро посећене
журке на више локација у граду, а највећу пажњу привукли
су самба-шоу и концерт бенда

„Кубалканика” на Тргу Ђорђа
Вајферта. И таман кад смо помислили да ће овог пута киша мимоићи карневал, облаци су нас демантовали, па је
крај овогодишње манифестације одсвирала – олуја.

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.

Лутке
Нажалост, као по неком неписаном правилу, ко нема куд са штенцима, избацује их по ободу града.
То је задесило и малишане које је
неко веома нехуман оставио на Котежу 2.
Ако неко жели да удоми ове две
као лутке лепе „девојчице” и шармантног „дечака”, треба да се јави
што пре, будући да је поменута
дружина још увек на улици, на којој вребају друге животиње, аутомобили, зли људи и тровачи.
Додатне информације могу се добити на телефон 062/
204-573.

Чупавци
Два малена чупавца траже удомитеље. Женкица (лево) с подигнутим ухом мања је за једну трећину
од мужјака.
Они су мешанци немачког ловног теријера и пулина; стари су два
и по месеца и веома су разиграни
и енергични.
Сви заинтересовани за ове лепотане могу да позови или
пошаљу поруку на телефон 064/004-58-28.

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

И 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...

Одлазак
Пуж носи своју кућу са собом, што значи да никад не одлази
иако путује.
Пилот путничког авиона прелеће планету, али се враћа кући,
или другим речима – увек одлази мада то само живи.
Путник у возу кроз прозор посматра како дрвеће, стубови и
планине одлазе док он непомично седи – или је то оп сена.
И кућице и куће могу да се спакују и оду.
У ком си ти фазону?

Потрага
Поздрав из Талата кампа на Ситонији!
Јелена Трифуновић

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

Сликар увек тражи угао гледања из ког му суптилно пада
светло на оно што жели да овековечи – због добре сенке.
Архитекта вуче праве линије и спаја их да би добио нешто
посебно, неправолинијски.
Филозоф претражује најдубље просторе душе и ума како би
пронашао начин да исправи искривљену стварност.
И у речима песника много је контраста.
Као и у свакоме од нас.

Уточиште

Омиљени лист чита се и у Њујорку!
Поздрав од Владе Вулетина

Пошто схватиш да си пронашао уточиште, ниси га још нашао.
Када видиш уточиште из снова, мора да се још ниси пробудио.
У случају да додирнеш оно што доживљаваш уточиштем, на
добром си путу, али то још увек ништа не значи.
Зажмуриш и омиришеш уточиште – сликовито машташ!
Да схватиш, видиш, додирнеш, омиришеш, измашташ...
Пожељно је све то.
Али уточиште мораш да осетиш.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марија
Антонијевић,
средњошколка:

Александар Ракић,
радник
обезбеђења:

Теодора
Коврбашић,
средњошколка:

– Овог викенда
идем на море
с мамом. Завршила
се школска година,
па почиње одмор.

– Нажалост, викенд
ћу провести радно. У
суботу радим у првој
смени, а у недељу у
трећој.

– Вечерас идемо на
журку, пошто се данас
завршава школска
година. У суботу ћемо
испратити карневал у
граду.
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