ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Број 4723, година CXLIX

Кад дечја игра постане
животни позив

Кутак за искрени
тренутак

» страна 8

» страна 6

»

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 28. ЈУЛА 2017.

РАЈСКИ ВРТ

Хроника
Коначне
персоналне одлуке
после интерног
конкурса
» страна 5

Просвета/екологија
Десет година подршке
младим академцима
» страна 7

ФОТО: В. ЂУРЂЕВИЋ

Друштво

СВЕТСКИ ПРВАЦИ У ЗНАЊУ

Лествица је високо
подигнута – велики изазов
за оне који долазе
Математика и физика
као игра
Панчево је некад било град рагбија,
бокса, рукомета, одбојке, кошарке, у
новије време каратеа, пливања и
аутомобилизма, а у последњих неколико година, захваљујући бриљантној генерацији ученика, ово је град
математике и физике. Боксери
Обрад Сретеновић и Златко Милосављевић, рукометаши Љуба Обрадовић и Жикица Милосављевић,
кошаркаш Миленко Топић, каратисти Предраг Стојадинов и Слободан
Битевић, пливачица Нађа Хигл, аутомобилиста Душан Борковић, као и
многи музичари, сликари, инжењери, професори, једном речју зналци
који су поникли у нашем граду, стицали су углед и славу широм света
захваљујући свом таленту и упорности у раду.
Последњих пет година у нашем
граду расла је јединствена генерација ученика, вредних и истрајних младих људи, жељних знања, који су
освојили прегршт медаља и признања на многобројним престижним
државним и светским такмичењима
из природних наука. У историји
нашег града никада до сада није
забележен овакав масован и константан успех ђака.
Панчевачки брилијанти
Просто је невероватно да је у време
када у друштву доминирају површност, неваспитање, незаинтересованост, неамбициозност и незнање, гру-

па младих талентованих људи усмерила свој животни пут ка знању, ослањајући се на рад, доследност, етику.
Марко Шушњар, Огњен Тошић, Даница Зечевић, Александар Милошевић,
Стефан Ђорђевић, Дино Ћеримагић,
Марија Грујичић, Марта Бошњак,
Михајло Ђорђевић, Никола Булатовић, Андреј Танко, Јована Ивановић и
други чине окосницу ове бриљантне
панчевачке генерације која ће заувек
остати упамћена.
Лествица коју су они подигли биће
тешко достижна – биће то велики
изазов за генерације које долазе.
Млади хероји
Па ипак, троје наших суграђана
издвајају се и представљају перјанице ове генерације: Даница Зечевић,
Огњен Тошић и Марко Шушњар.
Њих троје освојило је на десетине
златних, сребрних и бронзаних
одличја на многобројним државним
и међународним такмичењима. То су
потврдили и недавно.

О. Тошић
Екипа Србије коју су чинили ђаци
Математичке гимназије у Београду
освојила је четири сребрне и две
бронзане медаље на тек завршеној
Међународној математичкој олимпијади у Бразилу, те заузела осамна-

есто место у конкуренцији тимова из
чак 111 земаља, а међу добитницима
сребрног одличја је и Огњен Тошић.
Уједно, на најпрестижнијем светском такмичењу средњошколаца из
физике у Индонезији наши ђаци
освојили су једну златну и четири
сребрне медаље. На скупу најталентованијих младих светских љубитеља
физике сребрну медаљу је освојио
Марко Шушњар.
Овим успесима треба придодати и
бронзану медаљу коју је наша сугра-

Д. Зечевић
ђанка Даница Зечевић освојила у априлу на Европској математичкој олимпијади за девојке. Вреди истаћи да је
Даница на прошлогодишњој олимпијади европских дама била прва.
Игра изазова
Надметања у знању нису атрактивна
јавности, нити су икада била адекватно медијски пропраћена. Признања која се додељују победницима
су симболичне награде. Све у свему,
само прави и искрени заљубљеници у
науку спремни су да се жртвују, да
напорно раде, вежбају и уче зарад
саме науке. Сате и сате ови талентовани млади људи посветили су знању
и сва је прилика да ће тако наставити
и у будућности.

» страна 9

Село
Најургентније је
санирати кров Храма
Светог Илије

НАЈУСПЕШНИЈА ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИКА ИЗ ПАНЧЕВА

У последњих шест
година освојено преко
80 награда на престижним
такмичењима из физике
и математике

Како елиминисати
глобалну епидемију

» страна 11

Култура
Хип-хоп освежење уз
извођаче из Панчева
» страна 12

Фото-репортаже
М. Шушњар
Једноставно, то је животна филозофија која је нама, обичним смртницима, неразумљива, јер не видимо
шта је занимљиво у томе да неки
људи сатима исписују некакве формуле и траже решења!? А за њих је то
веома изазовна и креативна игра,
пуна лавирината, док је решење само
успутни циљ. Захваљујући друштвено
одговорним људима последњих
година су талентованим ђацима,
заљубљеницима у науку, обезбеђени
пристојан рад, стипендије, превоз,
смештај на такмичењима итд.
Неке ствари у друштву су се помериле у корист талентоване деце, али
то још увек није довољно, јер ће многи наставити школовање у иностранству. Огњен Тошић је добио стипендију за престижни Кембриџ и ускоро
одлази пут Велике Британије, а Даница Зечевић и Марко Шушњар уписали су факултете на Београдском универзитету, али ко зна, можда ће и они
након основних студија по докторате
ићи „преко гране” – али не да их купе
или добију преко везе!
Ова генерација није будућност
само града Панчева, нити Републике
Србије – ови млади, вредни и талентовани људи су будућност читавог
човечанства.
З. Станижан

На Поњавици почела
да ради чуварска
служба
» страна 29

Лето у природи
Најбоље је почети са
две-три кошнице

» страна 30

Спорт
И Панчевци иду у
Сплит

» страна 31
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Стоји, стоји Тамиш вода...
Најтоплије годишње доба увелико траје... Ово лето помало подсећа и на
оно из 1968. године, а врло личи и на сва претходна – као по каквом неписаном правилу, Србија током најтоплијег годишњег доба углавном
мирује. Властодршци не доносе одлуке, уговорени послови, ако их има,
на реализацију обично чекају јесен и тако...
Кад наиђе та бонаца, сви се некако окрећу спорту. Доскора је то можда
и имало неког смисла. У данашње време – никако. Немоћни пред озбиљним државничким проблемима и пословима, заробљени у клопци између Запада и Истока, све покушавајући да се додворе неком министру из
белог света, овдашњи политичари су се углавном „ослањали” на наше
спортисте. Слали су им писма подршке, телеграме захвалности за постигнуте резултате, сликали се са својим „најбољим амбасадорима”, организовали им пријеме...
Данас српски спорт плива у потпуном муљу. Политичари су преплавили спортске колективе, а они који су их довели на власт – хулигани и
разбојници – харају трибинама, па и целим друштвом, успут их чувајући
у директорским и председничким фотељама и управним одборима. Уз
пристојне надокнаде, наравно. И једнима и другима. И то опет, подразумева се, из државних и јавних каса.
Клубови или, боље рећи, њихови председници арче новац, а притом не
доносе никакве резултате. У Србији се купују утакмице, лаже се, маже,
отима, не би ли се омакла нека шампионска титула, која би нечасне радње оправдала пред хулиганима, то јест пред гласачима. А онда, када
спортисти изађу у Европу, ако им она уопште дозволи да играју, саплићу се већ на првом кораку. Тужно.
Дакле, приватизација спортских колектива је једино решење. За почетак, макар оних најпопуларнијих и најпрофитабилнијих. Или нека се
укине професионализам у Србији. Нека се спортом баве деца и аматери,
а они најталентованији нека иду у свет и наплате своје знање. Не би то
била никаква трагедија.
Одлазе и млади научници, па ником ништа. Како ствари стоје, отићи
ћемо сви ми: или из Србије или – доврага!

***
И шта нам онда преостаје? Једино да покушамо да сами себи живот учинимо квалитетнијим и бољим. Ваља се оканити ламентирања над судбином и окренути се будућности. И клонити се оних што стално гунђају,
приговарају и што се узалуд труде да, жалећи се на то да „сви други” не
ваљају, створе лажни утисак о сопственој величини, бежећи притом од
сусрета с погледом особе која их вреба у огледалу. Та њихова негативна
енергија гора је од овог нашег ваздуха, ваљда јединог на свету који има
боју, структуру, мирис и укус.
Зато главе горе! И не устручавајте се да наградите себе ако сте успели
у било чему што сте наумили. Частите се нечим што волите, без обзира
на то да ли је реч о целодневном ленчарењу, одласку на вечерицу с пријатељима, пивцету уз сјајне ватерполисте или посети неком оближњем
купалишту.
***
Прилично тихо, без велике помпе, прошла је вест да је утихнуо један од
најлепших тенора народне музике – Предраг Гојковић Цуне.
Мало ко зна да је легендарни певач у младости могао да заврши у затвору, и то због трача да је приликом свог боравка у Америци певао –
четницима. Не треба га ангажовати за телевизију, радио, позивати га на
концерте – било је наређење које је стигло из врха тадашње власти.
А корен трача потекао је из свакодневног разговора у „Шуматовцу”.
Када су једног београдског музичара питали зашто не иде у Америку да
свира, овај је у шали рекао: „Не можеш да дођеш на ред од Цунета и његових четника”.
И тако... Све пролази, али истинске вредности остају. Још дуго ће се у
српским кафанама певати „Кафу ми, драга, испеци”, „Јаничар”, „Стани,
стани, Ибар водо”, „Љубав ми срце мори”, „Запевајте песме старе” и многи други Цунетови ванвременски хитови.
Предраг Гојковић је сахрањен у Алеји заслужних грађана. Слава му!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Опасност је
њихово занимање
Велики прошлонедељни пожар у фабрици „Картонка”, у коме је повређено

шест ватрогасаца, скренуо је пажњу
на то колико је њихов позив опасан.
Док су се борили да зауставе ширење
пламена и спасу раднике, у једном
тренутку је дошло до изненадне
страховите експлозије, у којој је најгоре прошао ватрогасац Милан
Рмуш. Он је хитно пребачен на ВМА,
јер је задобио опекотине 60 одсто коже, због чега је још увек у критичном
стању.
Оно што буди наду, јесте да је повређивање тог ватрогасца, који има
супругу и сина од четрнаест месеци,
показало да смо још увек спремни да
помогнемо у невољи. На позив Милановог брата на „Фејсбуку” да се јаве они који би хтели да дају крв за
повређеног ватрогасца, јавило се више људи него што је било потребно.
С друге стране, оно због чега нема
повода за оптимизам, јесте да је трагедија у фабрици „Картонка” подсетила на то да је опрема којом раде
ватрогасци у Србији одавно застарела, а да они обављају свакодневне
послове у нимало повољним околностима.
Запањујуће звуче информације
које су објавили неки медији – да су
возила ватрогасно-спасилачких јединица стара и по неколико деценија, да ватрогасци имају ниске плате,
да је њихов број још увек мањи од

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

И даље држи хладовину...
Градски кеј, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

предвиђеног, а да су им дневнице само 150 динара. Још страшније је то
што је један од полицијских синдиката објавио податак да је ватрогасац задобио велике опекотине у пожару у фабрици „Картонка” јер је
носио заштитно одело које је застарело. Ту информацију нико није демантовао.
Када се зна да, поред гашења пожара, у опис рада ватрогасаца спада
и спасавање угрожених и повређених у најразличитијим критичним
ситуацијама, као и извлачење жртава саобраћајних несрећа из уништених аутомобила, неизбежно је питање због чега држава не улаже више
новца у њихово опремање.
Да Руска Федерација није пре две
године поклонила Србији четрнаест
нових ватрогасних камиона и два
робота за гашење пожара у петрохемијској индустрији (један од њих је
додељен Панчеву), за возила наших
ватрогасаца с правом би се могло рећи да су преисторијска.
Док се у Европи механизација и
опрема ватрогасно-спасилачких јединица мења и осавремењује на
сваких пет година, код нас се користе камиони стари и по четрдесет
година.
М. Г.

Еленор Рузвелт

ВЕЛИКИ УМОВИ РАСПРАВЉАЈУ О ИДЕЈАМА.
СРЕДЊИ УМОВИ РАСПРАВЉАЈУ О ДОГАЂАЈИМА.
СИТНИ УМОВИ РАСПРАВЉАЈУ О ЉУДИМА.
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У СУБОТУ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ДАН ЗА СМЕХ, ЉУБАВ И САМОПОУЗДАЊЕ
Догађај организује
ЖМИГ

ОД 1. АВГУСТА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Програм је
бесплатан,
а добродошле су све
жене
Час јоге и
психолошка
радионица
Изузетно занимљив суботњи
програм, који, уколико сте жена, никако не треба да пропустите, биће одржан у суботу,
29. јула, од 16 до 19 сати, у
Градској библиотеци. Наиме,
након паузе од неколико месеци Женска мировна група
Панчево (ЖМИГ) организује
„2 у 1 женски дан”.
Као што и само име каже,
догађај ће бити сачињен из два
сегмента. Први носи радни назив „Смех јога са Наташом”, а
други „Пробуди љубав и самопоуздање са Бојаном”.
Шашаво, али лековито
Ако до сада нисте чули за смех
јогу, кратка дефиниција каже
да је то јединствен концепт
смејања без разлога. Наравно,
онима што нису испробали ову
занимљиву технику, која помаже у томе да се осећамо добро,
безразложни смех деловаће у
најмању руку чудно, а некима
чак и немогуће. Међутим, смех
јога је свакако много више од
пуког смејања и подразумева
играње одређених игрица, вежбање смеха, лагано истезање,
вежбање рефлекса и опуштање,
и све то у комбинацији с вежбама јога дисања.
– Основа смех јоге су радост
и дечја разиграност, а ови осећаји активирају се кроз четири
елемента: певање, плес, игру и
смех. Научно је доказано да се
у случају смеха, био он симу-

На претходном „Женском дану” учили су се клот и фркет
лиран или стваран, стичу
истоветне физиолошке и психолошке предности. У смех јоги радимо смех као вежбу, те
се симулирани смех убрзо
претвара у онај искрени и заразни. Можемо да продужимо
свој смех докле год желимо, и
то смејући се гласно и дубоко
из дијафрагме односно трбуха. Редовним вежбањем развија се позитиван ментални
став, мења се перспектива из
негативне у позитивну, а свој
фокус пребацујемо с проблема на решење – објаснила је
Наташа Лукић, смех јога лидерка, која ће у суботу водити
овај специфични час јоге.
Она је подсетила и на то да
смех доприноси побољшаном
снабдевању ћелија кисеоником, делује превентивно, лечи
на ћелијском нивоу, јача наш
имунитет и самим тим утиче

на побољшање нашег здравственог стања у целини.
– Смех је најмоћнија, а уз то
бесплатна алатка коју свако
поседује. Помаже нам да се решимо стреса на физичком,
емотивном и менталном плану. Смех је притом ствар наше
одлуке. Дођите да размењујемо
смех, радост и игру и да научимо како да променимо лоше
расположење за свега неколико минута – упутила је Лукићева позив свим Панчевкама.
(Бар) два важна феномена
„Женски дан” ће се наставити
радионицом „Пробуди љубав
и самопоуздање”, на којој ће
предавач бити Бојана Алексић, педагог, психолог и саветница у едукацији.
– Током радионице упознаћемо се с концептом феномена
љубави и самопоуздања и откри-

ћемо заблуде у вези с њима.
Преузећемо одговорност за свој
живот, открићемо снагу фокуса
и моћ захвалности, отклонићемо саботаже ега. Научићемо како да комуницирамо осећањима
и овладамо вештинама медитативних вежби – најавила је Бојана Алексић.
„Женски дан” је, како кажу
у ЖМИГ-у, као и увек до сада,
отворен и бесплатан за све жене. Ако сте уочиле довољно
разлога да у суботу посетите
овај догађај, важно је напоменути да дрес-код подразумева
удобну одећу и обућу, као и да
са собом треба понети флашицу воде и – осмех. У случају да
сте осмех изгубиле, нека вас
то не наведе да одустанете, јер
– пронаћи ћете га управо у читаоници Градске библиотеке.
Д. Кожан

У НЕДЕЉУ, НА ПЕТ ЛОКАЦИЈА

у Градском парку, у „Авив
парку”, у Народној башти и

испред просторија Црвеног
крста у Улици Жарка Зрења-

звучном апарату, а на располагању су им и специјалистички прегледи, које ће
обављати стручњаци с Клиничког центра у Београду.
Прегледи ће се заказивати
радним данима од 7 до 15
сати путем телефона Завода „Панчевац” 013/21-90900 и 013/21-90-903.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о томе
погледајте на рекламним
странама актуелног броја
нашег листа.
Д. К.

НОВИ УРЕЂАЈИ ЗА ОДБОРНИКЕ

Град купује таблете
Ове недеље завршен је јавни позив Градске управе
Панчева за прикупљање понуда за куповину нових таблет уређаја.
Градска управа Панчева
расписала је јавну набавку
мале вредности за куповину
80 таблет рачунара. Најбоља
понуда биће одабрана по методу најниже понуђене цене.
Таблети су за потребе
Скупштине града, односно

за одборнике, који последњих неколико година добијају скупштинске материјала
у електронској форми. Градска управа ће тако уштедети
на папиру, јер више не
штампа обимне материјале
за сваког од 70 одборника,
колико их у Панчеву има.
Од које фирме ће таблети
бити купљени, биће познато
почетком августа.
М.Д.

СВЕТСКИ КУП У РАФТИНГУ

Крените рутом плавог срца
Тим за борбу против трговине
људима Теренске јединице
Црвеног крста Панчево биће и
ове године једна од бројних
организација које ће се придружити обележавању 30. јула
– Светског дана борбе против
трговине људима.
Тако ће у недељу, 30. јула,
од 19 до 21 сат, Панчевке и
Панчевци имати прилику да
постану део њима већ добро
познате акције „Рута плавог
срца”. У наведено време волонтери Тима за борбу против
трговине људима окупиће се
на пет прометних локација у
граду: на Аутобуској станици,

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” прошириће од 1. августа свој
богат спектар услуга, због
чијег квалитета је већ
постао избор број један
када је реч о установама
сличног типа, и то не само
бројних Панчеваца и Панчевки, већ становника читавог јужног Баната.
Тако ће од првог дана
идућег месеца сви корисници услуга Завода „Панчевац” имати прилику да
суботом ураде било коју
врсту прегледа на најсавременијем мобилном ултра-

„Вир” седми на планети

нина 15. Они ће позивати суграђанке и суграђане да се
укључе у међународну фото-кампању „Рута плавог срца” и
да се фотографишу формирајући рукама срце, те да тако
искажу своју подршку жртвама трговине људима широм
света и симболично им покажу да нису саме.
Поред тога, волонтери ће
информисати грађане о овом
проблему, ризичним ситуацијама које могу указивати на трговину људима, као и о адекватним мерама опреза и
начинима заштите.
Д. К.

ЛЕПА КОШАРКАШКА ВЕСТ

Алекса Николић у репрезентацији
У саставу универзитетске репрезентације Србије играће и
наш суграђанин Алекса Николић, дугогодишњи кошаркаш
КК-а „Крис-крос” и бивши
студент америчког колеџа
„Маршал” из Вирџиније. Талентовани момак из Панчева
игра на више позиција у тиму:
као плејмејкер, бек, крило, а
висок је 201 цм.
Универзитетска репрезентација Србије започела је припреме за Летњу универзијаду,
која се одржава од 19. до 30. августа у Кинеском Тајпеју. Изабраници селектора Зорана Тодоровића обавили су тестирања
и медицинске прегледе у Београду, а у наредне две недеље
припремаће се у Зрењанину.
За 2. август је заказана контролна утакмица у Краљеву

против наше А-селекције.
Универзитетска репрезентација Србије већ 5. августа путује у Кину, где ће учествовати
на турнирима у Далијану и
Шенжену и одиграти шест
утакмица, које ће бити генералне пробе пред почетак
Универзијаде. Репрезентација

Србије је у групи са селекцијама Мађарске, Јужне Кореје,
Летоније, Мексика и Тајпеја,
од којих ће две најбоље екипе
изборити пласман за елиминациону фазу такмичења.
На списку селектора Тодоровића на ла зе се следећи
играчи: Страхиња Јовановић,

Вељко Бркић, Миленко Вељковић, Марко Тејић, Немања
Ненадић, Никола Павловић,
Илија Ђоковић, Алекса Николић, Андрија Шаренац, Новак
Топаловић, Милош Вранеш,
Стефан Јевђенијевић и Андрија Матић.
Програмом Летње универзијаде предвиђена су такмичења у следећим спортовима: атлетика, кошарка, роње ње, ма че ва ње, фуд бал,
ритмичка гимнастика, уметнич ка гим на сти ка, џу до,
пли ва ње, сто ни те нис, те квондо, тенис, одбојка, ватерполо, стреличарство, бадмин тон, беј збол, голф, во жња ролера, дизање тегова,
вушу (кинеске борилачке вештине) и билијар.
А. Ж.

Наши суграђани, члано ви
клуба „Вир”, остварили су
запажен успех на такмичењу Свет ског ку па у раф тин гу, у ди сци пли ни Р4,
ко је је одр жа но у Ки ни.
Иа ко ни су има ли мно го
времена за припреме, Панчевци су заузели седмо место у дуелима с најбо љим
свет ским ве сла чи ма у
укупном пласману.
Тим из нашег града наступио је у саставу: Бранислав и
Мирослав Барашевић, Ненад Томић и Јован Њагул.

У спринту, који је трајао читавих шест минута, наши суграђани су заузели шесто место
са само четири секунде заостатка за трећепласираном посадом из Чешке. У дисциплини
спуст „Вир” је заузео осмо место, па је такмичење завршио
као седми у укупном пласману.
Најбољи су били веслачи с
Новог Зеланда, друго место
је заузела посада из Чешке, а
трећи су били Италијани. У
тако жестокој конкуренцији
пласман наших суграђана
заиста је завидан.
А. Ж.
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ДЕМОКРАТЕ О АПОТЕЦИ ПАНЧЕВО

ПРИБЛИЖАВА СЕ 1. СЕПТЕМБАР

За пуну кривичну и
материјалну одговорност

ТРАЖИ СЕ СРПСКИ МОДЕЛ
ЗА ПРОДАЈУ ЗЕМЉЕ СТРАНЦИМА

Градски одбор Демократске
странке Панчево залагаће се
за то да одговорни за стање у
Апотеци
Панчево
буду
кажњени, а да не изостане ни
политичка одговорност.
Они оцењују да је случај
Апотеке Панчево показао да
је „менаџмент харао у
пословању, а све под заштитом чланова Управног и
Надзорног одбора”. Демократе подсећају да је тако
настала „једна од највећих
финансијских малверзација
у Панчеву у последњих тридесет година”.
С обзиром на то да је
пословни рачун Апотеке у
блокади за око 800 милиона
динара (близу седам милиона евра), за демократе би
било веома занимљиво када

би професионална ревизорска институција урадила
објективну и стручну ревизију пословања апотекарске
установе у последњих неколико година. Демократска
странка се пита шта би све
ревизори открили.
„Надзорни одбор Апотеке
је апсолутно неактиван, а
чланови Управног одбора су

у оставци. Где је и њихова
одговорност за климање
главом на раније пословање
менаџмента Апотеке? Да ли
сада заједно са градским
руководиоцима виде катанце на закључаним вратима
апотекарских објеката? Да
ли су свесни чињенице да су
својим нерадом уништили
део система примарне
здравствене заштите у граду? Да ли то значи да сада
нема ни политичке, ни
материјалне, ни кривичне
одговорности за насталу
штету?”, упитале су се панчевачке демократе.
Они оцењују да ће штету
платити добрим делом сви
грађани Панчева преко ванредних издатака из градског
буџета у наредним годинама

и да ће се зато Демократска
странка залагати за пуну
кривичну и материјалну
одговорност свих актера ове
финансијске афере.
Демократе подсећају да
рад јавних предузећа увек
треба да буде транспарентан
и подложан сталној контроли институција и заштитника грађана.

Нацрт закона
о пољопривредном
земљишту готов
Биће дефинисани
строжи критеријуми
– најављено из
Министарства
пољопривреде
Како предвиђа Споразум о стабилизацији и придруживању
Европској унији, од 1. септембра држављани ЕУ моћи ће да
купују земљу код нас. То значи
да Србија нема много времена
да одговори на ову могућност
дату странцима, у складу с потписаним споразумом.
Треба подсетити да је овај
проблем отворила претходна
влада, која је 2008. године и
потписала Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ, а с
обзиром на то да је држава и
поред промене власти 2012.
година остала на путу европских интеграција, сада нам следи доношење закона који би
ближе дефинисао ту погодност.
Предлагачи закона најављују строже критеријуме за продају пољопривредног земљишта странцима. Од министра
пољопривреде, шумарства и
водо при вре де Бра ни сла ва
Недимовића сазнајемо да је
припремљен Нацрт закона о
пољопривредном земљишту.
– Нацрт Закона о пољопривредном земљишту је готов и
он предвиђа строже услове за
продају земље странцима –
рекао је Бранислав Недимовић за наш лист.
Он је додао да ће се ускоро
знати који су то тачно критеријуми. Наш извор из Нема-

њине рекао је да је Нацрт
закона послат Владиним телима и да ће ових дана кренути
јавна расправа. Извор наводи
и да Нацрт закона о пољопривредном земљишту предвиђа
као један од услова за странце
да они морају имати регистровано предузеће у Србији нај-

земља скупља”, навео је Чанак
у саопштењу достављеном
„Панчевцу”.
ЛСВ је до сада прикупио
70.000 од неопходних 100.000
потписа за расписивање референдума којим би се онемогућила продаја земље странцима. Најрадикалнији су били

мање десет година да би
могли да купују пољопривредно земљиште, али и да ће
„вероватно за њих бити предвиђена још нека ограничења”.
Сличне захтеве је крајем
јуна, у име ЛСВ-а, а кроз
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о пољопривредном земљишту Народној
скупштини Србије поднео и
лидер те партије Ненад Чанак.
„Колика год цена била, њима
ће бити јефтина, јер је у ЕУ

Мађари, који су забранили
продају своје земље, а лигаши
се позивају и на пример Словачке, те су предложили и да
се измени Закон о пољопривредном земљишту. Та чланица ЕУ прописала је да странци
могу купити земљу, али уз
услов да тамо живе десет година, да се три године баве пољопривредом и да им надлежни
државни органи дају неопходну дозволу да купе земљу.
Лигаши тврде да годину и по

инсистирају код власти да се
заштите интереси војвођанских паора и свих грађана Војводине.
Они наводе и да би држава
„захваљујући тим изменама
сачувала своју земљу и спречила њену продају странцима, а
истовремено избегла угрожавање европског пута Србије”.
– Неопходно је да се ова
питања законски реши. Ако смо
већ приморани да то учинимо,
зашто то не бисмо на неки
начин ипак ограничили. Допада нам се, како смо чули, тај
услов да странац мора десет
година да живи у земљи, али се
залажемо и за то да се и величина тог земљишта ограничи. Не
требају нам, поред наших тајкуна, и страни. Не требају нам
нови велепоседници – изјавио
је Милан Радивојев, председник Месног одбора ЛСВ-а у
Долову, и рекао да ће помно
пратити решења министарства.
Чла ни ца Град ског већа
заду же на за пољо при вре ду
Зорица Репац није желела да
комен та ри ше ову, за нашу
земљу, али и Панчево, шкакљиву тему.
Оно што ће Србија покушати
овим нацртом закона да уради,
јесте оно што су урадиле још
неке земље у окружењу, а то је
да макар закомпликује ту продају, кад већ неће моћи да одложи. Ту се и разликујемо од комшија, а то је оно што је и министар Недимовић у ранијим
изјавама истицао – за разлику
од свих земаља у окружењу
„Србија због лоше испреговараних услова ССП-а нема право
да продају одлаже”, па смо тако
приморани да и пре уласку у ЕУ
дозволимо грађанима те заједнице да купе земљу.

КОМИСИЈА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА

Улице добијају Поповић и Илкић
Ма, шта ми рече!
Припадници полиције наставили су на територији 25
градова са одлучном акцијом на сузбијању криминала,
пре свега када је реч о борби против нарко-трафикинга...
Ово је добра прилика да похвалим рад полиције. Србија
је озбиљно и оштро кренула у рат против мафије и остварени резултати показују да државни органи раде свој
посао, да се полиција и тужилаштво боре да покажу да
Србија може да буде сигурна, безбедна и стабилна и ми
ћемо наставити тако да радимо сваког дана.
(Министар полиције Небојша Стефановић, РТС, 20. јул)

***
Господин Пуповац је потпуно у праву, с тим што он покушава да направи неку врсту споразума с хрватском владом, па онда оптужује неке неименоване десничаре. Ко
су ти људи? Па, наравно, врх Хрватске демократске заједнице и врх Социјалдемократске партије, који се непрекидно доказују у патриотизму и покушавају да добију
битку која је унапред изгубљена, а то је да буду већи
Хрвати од ХДЗ-а.
(Историчар Чедомир Антић, „Спутњик”, 20. јул)
***
Измене Устава треба да буду толико квалитетне да добијемо позитивна мишљења Венецијанске комисије, да
будемо оцењени као држава која је успоставила независно судство, што је једно од основних начела по којима
се цени владавина права.
(Министарка правде Нела Кубуровић, „Танјуг”, 21. јул)
***
Влада Мирка Цветковића је тражила од мене да се залажем да „Фијат” дође у Србију, али сам ја само преговарао око стратешког аспекта. Залажем се да Влада испреговара објављивање уговора, ми да смо у тој ситуацији,
залагали бисмо се за то. Постоји опасност да оде из
Србије, али га држи јефтина радна снага, разлог да оде је
то што „Фијат” има технолошке платформе у другим
земљама и што је оријентисан ка САД.
(Бивши председник Србије Борис Тадић, Н1, 21. јул)

Биће промењени
називи улица Матије
Гупца и Мученичке,
као и Трга
војвођанских бригада
Комисија за подизање споменика и одређивање назива
улица и тргова Скупштине
Панчева усвојила је прошле
недеље три предлога удружења и установа за промену
назива улица и тргова у
нашем граду. Уколико ове
иницијативе буду подржали и
панчевачки одборници, Панчево ће добити улице Миладина Поповића и Драгутина
Илкића Бирте, али и Парк
реформације.
Ко су били Панчевци
који ће добити улице?
На иницијативу Удружења
спортиста и љубитеља спорта
„Српска Спарта”, Мученичка
улица понеће име Миладина
Поповића, успешног рвача,
спортисте, хуманисте и ентузијасте. Поповић је, како је у
образложењу навело ово удружење, велико име не само
панчевачког спорта. Титулу
првака Балкана у рвању осваја
1932. у Истанбулу. Након Другог светског рата наставља да
ниже спортске успехе, али и
да унапређује спорт у Панчеву. Учествује у оснивању
Спортског друштва „Слога”,
био је први председник
Тешкоатлетског клуба, а 1946.
оснива рвачки клуб, у којем је
био функционер, тренер, али
и такмичар, па је у истом
строју с дечацима освојио

титулу првака Југославије.
Престао је да се активно бави
спортом 1951. године, на захтев лекара. Добитник је многих признања, међу којима су:
медаља Рвачке федерације –
ФИЛА, медаља Рвачке федерације Шведске, Орден белог
крста Светске рвачке федерације... „Тог човека великог
срца памте многе девојчице и
дечаци који су јели бесплатне
колаче у његовој посластичарници ’Поповић’”, стоји у предлогу „Српске Спарте”.
Промењено ће бити и име
Улице Матије Гупца, на иницијативу Историјског архива, па
ће нови назив бити Улица Драгутина Илкића Бирте, уметника и писца. Илкић је завршио
Факултет политичких наука, а
од 1956. године креће његов
књижевни стаж. Директор
Историјског архива Милан Јакшић у иницијативи да Бирта
добије улицу наводи да управо
од те године Панчево има правог и озбиљног писца. Био је
оснивач и директор издавачке
куће „Фонд браће Јовановић” у
Панчеву. Илкић је 1963. године
добио Велику југословенску
награду за новелу „Сироти
кривци”, а 1972. награђен је за
роман „Поход”.
„Ово је у ствари једини
модеран роман који је настао
у Банату крајем 20. века и који
на савремен начин описује
болна и тамна времена успостављања и промене власти у
Банату. Овај роман је написан
и уз помоћ архивске грађе и
извора, тако да је фактографски тачан и прецизан”, наводи
Јакшић.

Објавио је и новелу „Маркиз
у ложионици” у издању Заједнице књижевника Панчева, а
1991. године, прво у „Панчевцу”, као путописе, а затим и
као збирку прича – „Некад
цвале беле руже”. Треба додати и да је Бирта због изговорене слободне речи робијао од
1954. до 1955. године.
На заједничку иницијативу
Реформатске
хришћанске
цркве у Србији и Словачке
евангеличке цркве у Србији,
комисија је прихватила предлог да се Трг војвођанских
бригада у Војловици назове
Парк реформације.
У образложењу ове иницијативе наведено је да се у парку
налазе једна поред друге Словачка евангеличка црква и
Реформатска
хришћанска
црква (обе саграђене 1902.
године) и иако су формално
различитог националног одређења, своје колективно сећање
везују за процес реформације
који је захватио Европу 1517.
године, кроз деловање Жана
Калвина и Мартина Лутера.
Намера тих двеју заједница
јесте да у парку поставе кипове
ових теолога, али и да се назив
парка који је део Трга војвођанских бригада преименује у
Парк реформације.
„Како овај простор и данас
доминантно припада двема
реформаторским
црквама
које складно живе у свом
окружењу, уверени смо да овакав предлог не вређа ничија
осећања”, наводи се у образложењу које су потписали Бела
Халас, бискуп Реформатске
хришћанске цркве у Србији, и

др Бранислав Кулик, свештеник Словачке евангеличке
цркве у Србији.
Шта каже председник
комисије?
Комисија за подизање споменика и одређивање назива
улица и тргова Скупштине
града Панчева прихватила је
прошле недеље сва три предлога, те ће уколико и одборници локалног парламента
изгласају, бити промењени
називи наведених улица и
трга. Председник комисије
Немања Ротар каже да је
комисија овог пута прихватила предлоге.
– Сматрам да обојица Панчеваца заслужују да имају своје улице, и то у ширем центру
града. Да напоменем да ће
остати Трг мученика и да ће
само назив улице бити промењен. Када је реч о Парку
реформације, остаје још да се
ускладе техничка питања,
попут тога да ли парк може да
добије назив или ће морати
трг да понесе предложено име
– рекао је Ротар.
Комисија је на истој седници разматрала и захтев Македонског савета, те је предложено да споменик „Мајка
Македонија” буде постављен у
Јабуци, а коначну реч о овом
предлогу даће Завод за заштиту споменика културе.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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Петак, 28. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

КОНАЧНЕ ПЕРСОНАЛНЕ ОДЛУКЕ ПОСЛЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА
Послови Дирекције враћају
се у надлежност ГУ
Образован Секретаријат
за инвестиције
Локална влада је на седници одржаној 24. јула усвојила Правилник о
изменама и допунама Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи,
Градској служби за буџетску инспекцију, Служби интерне ревизије града
Панчева, Градском правобранилаштву и Стручној служби заштитника
грађана града Панчева. Овај акт
рогобатног назива је веома важан.
Како бисмо причу поједноставили
за читаоце, разговарали смо с Данијелом Ракетић, заменицом начелника Градске управе.
Начелник „пресеца”
Она каже да је основ за доношење
нове систематизације одлука одборника Скупштине града донета 13.
јула, те да је ово у вези с променом
статуса ЈП Дирекције за изградњу и
уређење Панчева.
– Оно што је важно да се каже,
јесте да Градска управа не преузима
послове Дирекције, већ се послови
који су били поверени том јавном
предузећу враћају у надлежност
Градске управе. Такође, ми не преузимамо запослене у Дирекцији, већ
ће бити расписан интерни конкурс
на који могу да се јаве сви стално

Ускоро ће Скупштина града одлучити о тачном броју стално запослених
запослени у свим јавним предузећима на територији града. Комисије, из
сваке области по једна, предложиће
начелнику Милораду Милићевићу
најозбиљније кандидате за одређена
радна места. Он доноси коначну
одлуку, а изабрани ће добити решење
о запослењу на неодређено време у

Градској управи – објашњава Данијела Ракетић.
Формалноправно гледано, предност неће имати запослени у Дирекцији, али, према речима наше саговорнице, може се очекивати да се
они најбоље покажу приликом провере знања и способности, односно

ОДРЖАНЕ ТРИ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Уговори, планови, извештаји
Ускоро санација Дома
за ЛОМР и Геронтолошког
центра
Прва од три седнице Градског већа у
претходних седам дана одржана је
21. јула. На њој су теме биле предлози закључака поводом уговора о правима и обавезама Канцеларије за
управљање јавним улагањима Владе
Републике Србије и Града Панчева у
реализацији пројеката извођења
радова на санацијама објекта павиљона у склопу Дома за ЛОМР „Срце”
у Јабуци и Геронтолошког центра,
установе за смештај и збрињавање
старих лица. Прихваћени су текстови
обају уговора.
Славе
Бојаџиевски,
секретар
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај, одређен је за координатора на праћењу реализације и једног
и другог уговора. Први, у вези с
домом у Јабуци, вредан је преко 13 и

предузећем „Путеви Србије” у вези с
регулисањем обавеза које настају
постављањем подземних инсталација
за потребе изградње дела атмосферске
канализације дуж Баваништанског
пута. Овај посао биће плаћен новцем
из градског буџета. Из те касе биће
издвојено тридесет милиона, а из оне
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
36,7 милиона динара за уређење
каналске мреже у свим селима осим у
Качареву, с циљем одводњавања
пољопривредног земљишта.
Незнатно је измењен финансијски
план новосељанске месне заједнице
за 2017, а убудуће ће Секретаријат за
јавне набавке Градске управе уместо
Дирекције спроводити поступке који
се односе на инвестиције, одржавање
путева и јавно осветљење. Садашњи
ЈП „Урбанизам” обавезан је да припрема сву неопходну техничку документацију.
На седници Већа одржаној 26. јула
поднети су финансијски извештаји

ношћу из другопоменутог села;
предмет је откуп производа с пољопривредног земљишта у државној
својини.
На крају, осма „Еко-регата Тамиш”
утврђена је за градску манифестацију од јавног интереса. Трајаће од 18.
до 20. августа, на потезу дугом 40
километара између Панчева и Опова,
а обухватиће и Јабуку, Глогоњ и Сефкерин.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КАКО СЕ ШТИТИТЕ ОД ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРА?

Клима-уређај, природа и вечерње шетње

J. БИОЧАНИН

по милиона, а други преко 47 милиона динара без ПДВ-а. Средства обезбеђује Владина канцеларија.
У понедељак, 24. јула, на дневном
реду је било шест тачака. Најважнија
је била она која се бавила систематизацијом радних места, па смо сходно
томе објавили засебан текст на ту
тему („Коначне персоналне одлуке
после интерног конкурса”, погледати
изнад).
Градско веће је предложило Скупштини града да прихвати текст Уговора о коришћењу пословног простора,
без накнаде, између АП Војводине и
Панчева. Ради се о згради Градске
управе. Већници су били сагласни с
тим да Град потпише уговор с Јавним

ЈКП-а „Долови” и ЈКП-а „Глогоњ” за
2016. Аминовали су их надзорни
одбори и овлашћена ревизорска
кућа, па су их и већници усвојили;
упућени су Скупштини града ради
информисања. Потом, дата је сагласност на измене финансијских планова МЗ Иваново и МЗ Тесла за 2017,
који су у складу са усвојеним ребалансом буџета Града за ову годину.
Градско веће је прихватило текстове уговора о пословној сарадњи у
вези са скидањем усева с пољопривредног земљишта у државној својини са два физичка лица – из Иванова, односно Банатског Новог Села.
Уговор ће бити потписан и с једним
друштвом са ограниченом одговор-

логично је да ће исти људи бити на
истим пословима, само што ће им
канцеларије бити у Градској управи,
а не у Дирекцији.
Да би све функционисало како треба, образован је Секретаријат за
инвестиције, у оквиру ког су систематизована радна места неопходна
за обављање послова који су били
поверени Дирекцији, а неки извршиоци ће бити распоређени и по другим
секретаријатима.
Својеврсно „преливање”
Да разјаснимо до краја шта је интерни
конкурс: постоји уредба донета због
забране (новог) запошљавања у јавном
сектору; уз њу, ту је и одлука о максималном броју запослених на нивоу
локалне самоуправе. Према уредби,
дата је могућност да се потребе за
одређеним профилима запослених
задовоље интерним попуњавањем,
односно особе које су већ запослене на
неодређено време у локалној самоуправи могу да преко интерног конкурса промене радно место: ради се о својеврсном „преливању”.

Заменица начелника Градске управе
додаје:
– На нивоу локалне самоуправе
остаје исти број запослених; према
одлуци о максималном броју запослених, смањен је број извршилаца у
Дирекцији односно Урбанизму, а
повећан у Градској управи. Крајем
августа Скупштина града донеће
посебну одлуку чији ће садржај бити
спецификација о тачном броју стално запослених у сваком јавном предузећу, јавној служби и Градској управи с којима ће морати да се раскине
уговор о раду.
Према одлуци о максималном броју
запослених из 2015. године, у органима локалне самоуправе ради 2.441 особа. Влада Републике Србије одредила је
нови максималан број, па би сада требало да оде 240 стално запослених.
– Моментално се процењују потребе предузећа, па ће се на основу тога
одлучивати о смањењу броја радних
места. Наравно, ићи ће се најпре на
то да се види колико је заинтересованих за одлазак уз отпремнину – јасна
је Данијела Ракетић.
Организационе јединице
Пошто је образован Секретаријат за
инвестиције, промењен је и списак
организационих јединица Градске
управе. Сада их има 16.
То су: Секретаријат за општу управу, Секретаријат за скупштинске
послове, послове градоначелника и
Градског већа, Секретаријат за јавне
службе и социјална питања, Секретаријат за финансије, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај,
Секретаријат за заштиту животне
средине, Секретаријат за привреду и
економски развој, Секретаријат за
пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријат за инспекцијске
послове, Секретаријат за пореску
администрацију, Секретаријат за јавне набавке, Секретаријат за инвестиције и Секретаријат за имовину.
Јединице за себе су и Служба за
управљање људским ресурсима и за
заједничке послове, Комунална полиција и Кабинет градоначелника.
Неке од њих ћемо засебно представити у наредним бројевима.
С. Трајковић

Б. МИШИЋ

Протеклу недељу су обележиле тропске температуре и у нашем граду.
Иако нам лекари и дерматолози константно саветују да у најтоплијем
делу дана избегавамо излазак на сунце, то често није могуће, јер нам обавезе не дозвољавају да све време
боравимо у затвореним и расхлађеним просторијама.
Питали смо наше суграђане како се
они штите од високих температура и
где проналазе спас од градске врелине.
ЈОВАН БИОЧАНИН; пензионер:
– Имам викендицу ван Панчева,
па преко лета више времена проводим тамо. Када су велике врућине,
најлепше је бити у природи, окружен
цвећем и дрвећем. Али када је претопло, онда је и тамо вруће. Када
останем у граду, трудим се да не
излазим у најтоплијем делу дана.
Спас проналазимо у воћу, посебно
лубеници, која одлично расхлађује.
БОСИЉКА МИШИЋ, пензионерка:
– Ја иначе добро подносим високе
температуре, само да ми није хладно.

И. ВУКОВИЋ

Ј. РАДОЈЧИЋ ПАВЛОВ

Када је најтоплије, нисам баш конкретно на сунцу. Увек са собом носим
воду и можда неки шеширић на глави.
ИГОР ВУКОВИЋ, књиговођа:
– Када је топло, трудим се да
будем у затвореној просторији која је
климатизована. После тај недостатак
боравка у природи надокнађујем
шетњама у вечерњим часовима. Најтоплије сате избегавам, температуре
су превисоке да би се проводило време чак и негде уз воду, тако да смо
углавном унутра. Радим канцеларијски посао, дођем кући, па тек увече
идемо напоље.
ЈАСМИНА РАДОЈЧИЋ ПАВЛОВ,
оператер у предузећу
„Војводинашуме”:
– Трудим се да не излазим напоље
у најтоплијем делу дана, мада се у 15
сати враћам с посла. Код куће боравим у климатизованом простору или
у дворишту. Ретко одлазим на купалишта, али можда ћу до краја сезоне
ићи. Најчешће се расхлађујемо у

М. ЈАНКОВ

О. ЂОШЕВСКИ

качаревачком језеру, евентуално у
мору, ако идемо на летовање.
МИЛУТИН ЈАНКОВ,
шумарски инжењер:
– Не могу се избећи врућине, тренутно немамо ни клима-уређај.
Пијемо што више воде и то је то.
Избегавамо да излазимо када су врућине. Трудимо се да све обавезе
завршимо до 10-11 сати. У природу
не идем. И тамо је велика запара,
поготово поред воде.
ОЛГА ЂОШЕВСКИ, предузетница:
– Мени врућине не сметају. Када
се сетим јануара и температурa од
минус двадесет, мени аутоматски
ово време буде лепо. То је све у глави. Избегавам колико могу најтоплији део дана. Мада, кажем, мислим да
је ово лакше поднети него се зими
угрејати. Једино ми смета излазак из
климатизованог простора на спољашњу температуру и обрнуто. Све
остало је сасвим у реду.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ПРИВРЕДНЕ ГРАНЕ: УГОСТИТЕЉСТВО

КУТАК ЗА ИСКРЕНИ ТРЕНУТАК
Тенденција опадања
броја гостију траје
десет година
Неупоредива времена
Ритејл парк „убио”
центар града

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Заоравање лептирњача
Маљава грахорица је врло
отпорна на ниске температуре, а у јесен формира мало
биомасе, па је треба посејати
раније, крајем августа.
Инкарнатска детелина је
такође врло отпорна на
ниске температуре, тако да
добро презимљава и када је
посејана раније. Њен допринос у обезбеђивању азота
фиксацијом нешто је мањи
него код маљаве грахорице.
Озими грашак се такође
употребљава у покровним
усевима и налази примену у
јесењој сетви и после правих
жита.
За заснивање покровних
усева у пролеће и лето
погодне су црвена детелина,
бела детелина, озими грашак и слатка детелина, а
посебно треба истаћи велики
значај неколико врста једногодишњих лупина. У ариднијим подручјима (већи део
Републике Србије) најподеснија је бела лупина, јер
боље подноси сушу. Добар
избор је и црвена детелина,
ако се заснује пре летњих
врућина.
За здруживање у покровним усевима користе се
лептирњаче толерантне на
засењивање, као што су:

бела детелина, маљава грахорица, кримсон детелина,
црвена детелина, слатка
детелина и друге. Један од
начина је усејавање луцерке или црвене детелине
после зиме у усев пшенице
или јечам. У тим условима
накнадно посејан усев лептирњача интензивно расте
тек после жетве жита. Грахорица у покровном усеву с
правим житима добија
ослонац, тако да може
добити више светла, па је и
фиксација азота већа.
Вишегодишње лептирњаче у покровним усевима
могу донети све погодности
као и једногодишње. Међутим, оно што их посебно
чини погодним, јесте формирање „живог малча”, у
коме и након уништавања
надземне биомасе азотофиксатори на кореновима
живих биљака и даље врше
функцију
атмосферског
азота. У усев вишегодишњих лептирњача могу да
се усеју травне врсте, што
им обезбеђује азот, а побољшава и покривеност земљишта. Погодне вишегодишње
лептирњаче су све детелине
и жути звездан.

Уништавање покровног
усева врши се две до три
недеље пре сетве главног
усева, ваљком за покровне
усеве. Кашњење уништавања доводи до ризика да у
сувим пролећима биљке у
покровном усеву потроше
већи део земљишне влаге за
наредни усев. Уништавањем покровног усева формира се слој биљних остатака на површини земљишта
(малч), који чува земљишну
влагу и повећава инфилтрацију воде од падавина, чиме
се стварају повољни услови
за заснивање главног усева.
У таквим условима директном сетвом (без обраде) или
делимичном обрадом (у
траке) и сетвом врши се
заснивање главног усева, а
формирани малч касније у
главном усеву спречава
појаву корова и чува земљишну влагу.
Биљни остаци лептирњача брзо се разграђују у
земљишту због нижег односа C : N, па га тиме обогаћују биогеним састојцима.
Нарочито је биомаса у време прецветавања богата
лако растворљивим једињењима. После уништавања
покровних усева с лептир-

њачама ослобађају се велике количине органских
молекула, као што су полисахариди, који побољшавају
структуру земљишта, па је
то разлог зашто је земљиште меко у пролеће наредне
године, након неког усева
лептирњача. С друге стране,
због брзог разлагања ови
биљни остаци слабије утичу
на спречавање ерозије,
потискивање корова, а мање
повећавају садржај органске материје у земљишту од
травних покровних усева.
Добра пракса је здруживање
махунарки с травним врстама у покровном усеву, чиме
се може повећати однос C :
N укупне произведене биомасе и на тај начин успорити разградња. Располагањем овим особеностима
појединих покровних усева
могу се усмеравати процеси
у земљишту у правцу постављеног циља – да ли нам је
потребна органска материја
или приступачни асимилативи за наредни усев.
Следеће недеље у наставку серијала о избору врста
у покровним усевима биће
речи о представницама фамилије купусњача.

Њено величанство – кафана.
Припадници данашње средње
и старије генерације тако зову
и биртију и ресторанчић и
кафић, иако су, нормално,
потпуно свесни разлика између ових угоститељских објеката. Кафана је некада било
место где су се уговарали бракови и склапали други много
мање важни послови, правила
славља, окретале туре. Нашироко.
Финансијска (не)моћ која
мори просечног грађанина
променила је стање ствари.
Колико? Како живе угоститељи, људи у чијем је опису
посла да гостима обезбеде
кутак за искрени тренутак?
Кафански ритуал
У потрази за одговорима кренули смо од класичне кафане.
Наравно, како не бисмо рекламирали конкретне угоститељске објекте, нећемо им наводити имена. Власник, може се
рећи, култног панчевачког
места почиње причу:

Проблеме не тражиш,
они сами долазе,
неретко чешће
него гости.

– Ова кафана ради од
шездесетих година прошлог
века, као „продужена рука”,
клуб једног удружења грађана.
Ја сам овде у закупу од 1992.
Имам много искуства у послу:
у друштвеном сектору сам
дуго радио као конобар, а од
1980. године сам овде. Објекат
има своју традицију, причу...
Некада је било другачије:
више дружења, пара, ентузијазма... Сви су радили, а сада је
све промењено, па и љубав
према кафани. Времена су
неупоредива.
Каже да се и угоститељство
променило: примат су полако
преузимали кафићи и ресторани. Објашњава да је његов
гост просечан: воли да се дружи, седне, поприча с колегом
„староседеоцем”, за суседним
столом; све то изгледа као
ритуал. Али...
– Да не идемо далеко уназад: мени никада није ишло
лошије него од 1. јануара ове
године наовамо! Катастрофа!
И за време санкција, хиперинфлације и најтеже, чинило се,
немаштине пословао сам боље
него сад. Тенденција опадања
броја гостију траје десет година и наставља се, иако смо и
колеге и ја живели у нади да
ће се ситуација поправити, јер
стално слушамо приче о отварању нових радних места,
повећању плата и пензија... Од
тога нема ништа. Раније су
постојале фирме овде у, локацијски, строгом центру града,
па су људи свраћали на по једно пиће или два, а сада је
мртваја, ништа се не дешава.
Само у последње три године
промет је опао за 30 до 40
одсто – јасан је газда.
Он нема проблема с пореским органима јер није у
систему ПДВ-а, плаћа порез

Баште би могли да допуне Београђани
на набавну цену пића. Ипак,
проблеме не тражиш, они
сами долазе, неретко чешће
него гости.
– Једно време нисам пуштао
музику, па ми је све то било
мало отужно и решио сам да је
уведем. Са СОКОЈ-ем, који
наплаћује своје за ауторска
права извођача и коришћење
носача звука, направио сам
уговор у априлу. Међутим,
стигао ми је рачун за период
од јануара! Не знам шта ће с
тим бити. Јер... Пре неколико
година гост пусти музику с
транзистора; одмах су сазнали
да „неки радио свира”. Послали су ми фактуру, коју нисам
платио. То смо на суду решили како треба, у моју корист –
прича овај угоститељ.
Кафана ради од седам ујутро до седам увече; некада
због гужве није могао да
направи фајронт, а сада је
локал пред затварање празан.
Иако су дани врели, ова кафана нема башту.
– Питање је да ли би башта у
првој зони исплатила барем
саму себе. Граду се плаћа
коришћење јавне површине од
1. априла до 1. октобра, једнако за сваки месец, што није
логично. Њих не интересује

целе године, јер је компликовано демонтирати је; невероватно је да нема разлике у
цени по месецима. Ко ће зими
седети напољу?
Мисли да је ритејл парк
„убио” центар града, мада се,
према његовој процени, људи
полако враћају.
– Могло би угоститељство да
се поспеши неким флексибилнијим локалним одлукама.
Рецимо, не наплаћивати паркинг у ширем центру после
радног времена. Или, морали
бисмо да добијемо дозволу,
барем у јулу и августу, да
пуштамо музику у баштама и
после поноћи. Такође, честе су
притужбе на буку, а нико
никада није озбиљно мерио
њен ниво. Запошљавамо скоро
тридесеторо људи, плаћамо
све дажбине граду и држави,
требало би да понекад чују и
нас привреднике. Уместо тога,
дозволе за кафиће су добили
Народни музеј, Културни центар и ЈКП „Зеленило”!? Ван
памети! Јавна предузећа и
установе се финансирају из
буџета који пунимо сви, па им
није проблем да не размишљају тржишно када формирају
цене: ако им локал није исплатив, доплатиће им Град. Узи-

креће у супротном смеру. На
томе би морао да поради и
Град, штета је да се не користи
чињеница да у комшилуку
живи велики број људи. Код
нас се и сами угоститељи надмећу на погрешан начин.
Дампингују се цене, уместо да
се ниво услуге и садржаја
подиже, чиме бисмо сви добили квалитет, као и одређени
круг клијената. Предлагао сам
колегама да се састанемо и
договоримо у вези с тим, али
нису сви за разговоре. Некима
је нормално да служе алкохол
малолетницима, што би морало да се кажњава. Ми то никада нисмо радили, чиме смо
такође правили селекцију.
Кафе-клубу, једном од оних
који су радили најјаче у граду,
промењен је прошле године
концепт.
– Проширена је делатност,
па смо, што је тренд у Европи,
у понуду увели и храну. Хтели
смо другачију клијентелу,
добили смо је, па и не прерачунавамо све кроз новац, кога
сада има мање. Мно го је
озбиљнија и мирнија прича и
то нам одговара, јер су омладинци данас тотално другачији него раније: очито је да су
агресивнији. Изгледа да циљ

За шанк
по „танк”
колико ћеш радити, можеш и
два дана, цена је иста, а није
мала – каже он на крају.
Платежна моћ грађана мања
С друге стране, сувласник
реномираног, модерно уређеног кафића, чија је велика
башта често пуна, објашњава:
– Нама се башта више
исплати у априлу, мају и септембру него сада када је најтоплије. Разлог је једноставан:
нема природне хладовине.
Али ми плаћамо башту, која је
полузатвореног типа, током

мају нам госте, а ми морамо
сами да издвојимо за локал,
плате, струју... Нека нама
онда, на пример, смање таксе
или не наплаћују баште –
предлаже он.
Овај локал је отворен 2012.
Његов сувласник каже да је
очито да је платежна моћ грађана сада мања, а као проблем
за угоститеље из Панчева
наводи и близину Београда, јер
се често дешава да око поноћи
велики број људи одлази у престоничке локале. Додаје:
– Истовремено, мало њих се

изласка више није леп провод, него групи сање и, за
почетак, међусобно мрштење,
што је потпуно ван памети. С
редефиницијом делатно сти
имамо и мир, а то нема цену
– објашњава сувласник популарног градског места и додаје да угоститељство још увек
може да буде исплатив посао,
али само ако си ексклузиван,
непрестано улажеш и подижеш ниво услуге.
Борба. Србија 2017.
С. Трајковић
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НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ ПАНЧЕВАЧКИ СТУДЕНТИ

ДЕСЕТ ГОДИНА ПОДРШКЕ
МЛАДИМ АКАДЕМЦИМА

НИС ДОБИТНИК ПРИЗНАЊА
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Награда за улагање
у будућност
Универзитет у Новом Саду
доделио
је
захвалнице
институцијама и компанијама које су током академске
2016/2017. године подржале
активности те научне установе. Компанија НИС добитник
је престижног признања
Универзитета у Новом Саду
за подршку Фестивалу науке
и стипендирање петоро студената кроз Фонд за даровите студенте Новосадског универзитета.

за организациона питања за
сарадњу с научним и образовним институцијама у компанији НИС.
Партнерство са образовним
и научним институцијама
компанија НИС развија већ
пет година у оквиру корпоративног програма „Енергија
знања”, чији је циљ унапређење услова за образовање и
школовање младих стручњака, као и прилагођавање студијских програма потребама

Свечаности поводом обележавања дана Универзитета у
Новом Саду присуствовали су
ректор Универзитета у Новом
Саду проф. др Душан Николић, представница Покрајинског секретаријата за високо
образовање и научноистраживачку делатност проф. др
Светлана Михић, као и многобројне компаније и удружења. У име компаније НИС
захвалницу је примила доц.
др Снежана Лакићевић,
саветник директора Функције

тржишта. Компанија је до
сада потписала 47 споразума
с домаћим и међународним
научним и образовним установама у земљи и иностранству, а кроз програм стипендирања до сада је прошло
више од 90 студенaта. За свој
допринос развоју образовања
у Србији компанија НИС је у
2016. години добила „Светосавску награду”, коју додељује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Владе Републике Србије.

Иако су средства симболична, битан је гест

Из буџета издвојено
по 30.000 динара
Новчану помоћ
добила 24 студента
У име грађана Панчева Предраг Живковић, заменик градоначелника, у четвртак, 20.
јула, доделио је награде најбољим студентима из нашег града. Реч је о признању установљеном 2007. године, а уручује се студентима који су на
завршној години студија на
факултетима чији је оснивач
Република Србија остварили
просечну оцену изнад 9,00.
Вреди истаћи да су награђени
студенти такође учествовали у
раду панчевачког Регионалног
центра за таленте „Михајло
Пупин”.
Још пре десет година панчевачка локална самоуправа
сагледала је значај додељивања
ових симболичних али престижних награда којима Град
жели да покаже надареној панчевачкој омладини захвалност
за уложени труд. Награду у
висини од 30.000 динара ове
године добила су 24 студента:
Јелена Мркела (Економски
факултет), Алекса Чупић
(Филозофски факултет), Пре-

драг Јањуш (Правни факултет),
Борис Стојaков (Фармацеутски
факултет), Невена Лукинић
(Филолошки факултет), Александра Станојевић (Факултет
музичких уметности), Тања
Никочев (Факултет спорта и
физичког васпитања), Предраг
Милошев (Економски факултет), Младен Марина (Саобраћајни факултет), Невена Чича
(Фармацеутски
факултет),
Катарина Пинтер (Академија
уметности у Новом Саду),
Моника Бређан (Географски
факултет), Горана Црнобрња
(Електротехнички факултет),
Марија Милојевић (Грађевински факултет), Александра Тајдић (Факултет музичке уметности), Катарина Ђурић (Саобраћајни факултет), Јована
Исевски (Филолошки факултет), Јована Сарић (Учитељски
факултет), Милован Паунић
(Машински факултет), Сања
Момчиловић (Факултет ликовних уметности), Драгана Маљковић (ФОН), Јелена Ђорђиевски (Филозофски факултет),
Снежана Станковић (Фармацеутски факултет) и Мира Малић
(Правни факултет).
Заменик градоначелника
Предраг Живковић честитао
је студентима на постигнутим
резултатима и осврнуо се на

чињеницу да ове године има
много више награђених него
лани, те изразио наду да ће то
бити тренд и убудуће. Додао је
да сматра да је труд који су
награђени студенти уложили
далеко већи од износа награде, али и да је важна порука
града средњошколцима, тј.
будућим студентима, да град
мисли на њих и да је спреман
да им помогне у свакој ситуацији. Живковић је свим студентима пожелео да се што
пре професионално остваре,
без обзира на то да ли планирају да се даље усавршавају
или да се запосле.
С друге стране, мр Татјана
Божић, чланица Градског већа
задужена за образовање, овом
приликом је изјавила да је
основни мотив да се студентима и њиховим породицама
материјално помогне, с обзиром на то да је студирање скупо,
с циљем да се покаже да Панчево брине о њима и жели да они
остану и унапреде наш град
својим знањем. Такође, сматра
да би било добро организовати
да се наши привредници повежу с најбољим студентима и
евентуално им понуде запослење када заврше студије.
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. Наш град већ десет
година припада групи локалних заједница и друштвено
одговорних компанија које
желе да покажу јавности да у
Србији има појединаца који
стварају у тишини и постижу
велике успехе (освајају медаље
на међународним научним
такмичењима, унапређују своју локалну заједницу, стварају
врхунска уметничка дела,
осмишљавају креативне подухвате итд.). Сви они заједно
имају један циљ и један задатак, а то је да се ти ђаци и студенти извуку из анонимности,
представе јавности и промовишу као креативне и успешне
индивидуе које треба да постану инспирација, понос и узор
за своје вршњаке и све нас.

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Кад срце задрхти
Овим писмом желим да поделим своју велику радост с цењеним читаоцима престижних
новина „Панчевац”. Ја сам једна од учитељица у годинама за
поштовање. Срећна сам што ме
моји бивши ученици, иако сам
у пензији, нису заборавили. С
многима се чујем, што ми чини
посебно задовољство. С њима
сам провела четрдесет година,
трудећи се да их образујем и
васпитам на најбољи начин.
Мислим да сам успела у томе.
Бити учитељица је велика
ствар. Често би ми срце задрхтало док сам држала прваке за
дрхтаве руке при писању првих
слова, бројева... Радовали смо
се сви заједно када су превазишли страх и написали прву,
најдрагоценију реч: мама.
Моји бивши ученици су
били и јесу мој живот, моја

Страну припремиo

Зоран
Станижан

радост, моја срећа. Схватила
сам то одавно, а и ових дана су
то потврдили.

За мој рођендан моја Јелена,
Југослав, Слађа и Драгана
потрудили су се да ме пријатно

изненаде. Одушевили су ме
гестом. Заказали су ми куглање и масажу у једном градском
салону. Провели смо заједно
поподне, а за бољи ужитак
побринуо се Југослав, који нам
је обезбедио хладан шампањац.
Било је дивно и незаборавно! Од срца им хвала. Никад
нисам била задовољнија и
срећнија. Чинило ми се да у
даљини чујем песму „Живот је
леп”. Да, леп је! Осећам се
сада јачом и просто млађом.
На старост нећу мислити, јер
се не осећам заборављеном, а
још мање усамљеном. Око
мене су моји бивши ученици,
у добру и у злу. То је привилегија за учитеље и учитељице.
Верујем да и други бивши
ученици поштују своје учитељице или учитеље, а што се
тиче мојих бивших ђака, знам
сигурно да је наше поштовање
обострано. Зато нека ми нико
не замери, моји бивши ученици су најбољи!
Дојна Андић,
учитељица у пензији

НОВИ ЗНАЦИ

Опасне материје
На простору ЕУ, а самим
тим и у Србији, примењују се
нови знаци за обележавање
опасних хемикалија и не би
требало да их игноришемо.
Да подсетимо, систем класификације и обележавања
хемикалија је глобално хармонизован на нивоу УН, а
земље ЕУ су преузеле овај
модел усвајањем документа
Уредба о класификацији,
обележавању и паковању
хемикалија. Наша земља, у
складу
са
стратешким
циљем приступања ЕУ,
недавно је усагласила своје
законодавство у овој области
доношењем уредбе којом се
регулишу класификација,
паковање, обележaвање и
оглашавање хемикалија и

подсећања индустрије на
обавезу поновног обележавања опасних смеша, која је
наступила 1. јуна. Поред
тога, циљ ових акција је да се
шира јавност информише о
значају информација које се
наводе на етикети опасних
хемикалија. Како је обавеза
реобележавања опасних смеша у складу с новоусвојеним
европским прописом ступила на снагу и код нас, Министарство заштите животне
средине затражило је од
Европске агенције за хемикалије сагласност за коришћење и прилагођавање
информативних материјала
потребама Србије. Надлежни у ЕУ су графички припремили материјал, а Мини-

одређених производа у складу с развијеним светом. Пиктограм о опасности је слика
на етикети која садржи симбол упозорења и посебне боје
да би пружила информације
о штетности супстанца или
смеша, односно како те
хемикалије могу утицати на
наше здравље или животну
средину.
Eвропска агенција за
хемикалије (ECHA) припремила је кампању с циљем

старство је прилагодило
садржај нашем говорном
подручју. Урађени су лифлет,
банер и краћи видео-материјал „Гледајте знакове”, којим
се потрошачима и широј јавности жели указати на то да
не треба игнорисати пиктограме и податке који се
наводе на етикети опасних
хемикалија, јер садрже
информације које су важне
за њихово безбедно коришћење.
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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Ако срце посустане

Пише:
др Мирослав Тепшић
Екстремне врућине којима
смо били изложени ових дана
нису могле проћи без последица по питању здравствене
ситуације Панчеваца. Високе
вредности температуре ваздуха и концентрације влаге биле
су додатни тегови на оном
највећем, који представља
основна болест. Неретко је та
болест у својој завршној фази,
када су терапијске могућности веома мале и када су приоритети олакшавање тегоба и
достојанствени однос према
пацијенту и његовом животу.
Нажалост, статистике о повећаној смртности у време
топлотних таласа односе се
великим делом на ову категорију пацијената.
С друге стране, особе средњег животног доба при овим
климатским условима суоче са
с болешћу која је била прикривена или се испољавала само
благим симптомима. Такви
пацијенти представљају велики изазов за здравствене раднике. Примера је много. Наизглед безазлени губитак свести
једног нашег суграђанина
непун сат касније довео је до
срчаног застоја, а успешна
интервенција омогућила је
даљи третман и дијагностику
пацијента у болничким условима. Подаци о повременим
боловима у грудима имали су
сасвим другачије значење у

светлу драматичних збивања.
Други суграђанин долази у
нашу службу с болом у грудима који се шири у руке. ЕКГ
снимак не показује промене
специфичне за коронарни синдром. Само интуиција лекара и
утисак који је одавао пацијент
довели су до исправне одлуке
да се он упути у болницу. Убрзо се развија инфаркт и пацијент се упућује у Клиничкоболнички центар Земун на
коронарографију и пласирање
стента. Ова интервенција је
постала рутинска у многим
нашим здравственим установама.
Нема много примера у
здравству да се у непуна два
сата прође пут од суочавања с
болешћу, неретко и са смртном опасношћу, преко примарне дијагностике и започињања терапије, па све до
коначне дијагностике и
интервенције која спасава
срце и драматично поправља
квалитет живота пацијента.
Пола века је прошло од идеје
да се без операције покуша
ширење сужених крвних
судова који снабдевају срчани
мишић. Пре тридесетак година конструисане су сићушне
металне мрежице ваљкастог
облика, а потом су развијане
технике успешног постављања ових цевчица у крвни суд
да би он задржао проходност
и ширину. Све до данас
непрекидно се ради на основном задатку – да се спречи
поновно формирање тромба у
стенту и развој новог инфаркта. Можемо констатовати
како се у великој мери у томе
успело захваљујући огромном
напору и ентузијазму појединаца. Корист по друштво и
пацијенте с коронарним синдромом је немерљива пре
свега због чињенице да све
мање говоримо о инвалидности, а све више о продуктивном животу.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Савршен летњи
третман лица

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Свако годишње доба тражи
одговарајућу негу лица и тела.
Лети се највише знојимо,
излажемо сунцу и високим
температурама. Због тога кожа
пати и потребне су јој веће
количине воде и неге. Честа
умивања су неопходна, али и
она на неки начин додатно
исушују кожу лица. Хидратантне креме, серуми и емулзије су неопходни како би нам
кожа била лепа и здрава.
Најбољи третман лица који
у овом периоду можете урадити јесте третман кисеоником. Он чак спада у један вид
мезотерапије, јер се одређени
мезококтели стављају директно на лице, па се кисеоником
„гурају” у дубље слојеве коже.
Кисеоник се убацује са два
наставка. Први је влажан, где
се у резервоар апарата ставља
физиолошки раствор, који се
заједно с кисеоником прска
по лицу и на тај начин се
убризгава у кожу. Потом иде

други наставак с дувањем
чистог кисеоника. Тада долази до продора кисеоника у
сваку ћелију, што резултира
лепом, здравом, нежном и
једром кожом с мање бора.
Проширене поре се смањују,
а лице се просветљава. Ако
урадите серију од четири
третмана, резултати су још
бољи и дуготрајнији.
Након уношења кисеоника
наноси се кисеонична маска
с револуционарном технологијом FIFLOWBB61, која
употребљава снагу чистог
кисеоника. Она побољшава
микроциркулацију, негује и
храни. Након држања маске
око петнаест минута најбоље

је ставити ампулу с кисеоником да бисте заокружили
третман и пустили да још
сатима делује. Како дани
буду пролазили, лице ће
бити све лепше.
Лети је пожељно користити и креме с кисеоником,
као и све хидратантне и
лагане емулзије.

Петак, 28. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ, МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ

КАД ДЕЧЈА ИГРА ПОСТАНЕ
ЖИВОТНИ ПОЗИВ
Вероватно је мали број људи
упознат са чињеницом да у
склопу сваке болнице постоји
апотека, па претпоставља да се
издавањем лекова, смештених
вероватно у неком магацину,
бави искључиво главна медицинска сестра. Заправо, раније
је отприлике тако и било, али
нова законска решења донела
су промене набоље. У панчевачкој Општој болници као
одговорни фармацеут за набавку лекова у болничкој апотеци
већ шест година ради мр Ивана
Ђорђевић. Она је завршила
Фармацеутски факултет у Београду, где је од маја 2016. на
специјализацији из клиничке
фармације.
ПАНЧЕВАЦ: Откуд љубав према фармацији и како је текла
ваша каријера од завршетка
факултета до данас?
И. ЂОРЂЕВИЋ: Љубав према фармацији се родила веома
рано. Никад се нисам играла
луткама, већ сам увек правила
нека разблажења, пресипала
воду из чаше у чашу, а мама,
учитељица, већ у то време тврдила је да ћу бити хемичар кад
одрастем. Фармација је дошла
природно, јер обилује хемијама, а како поседујем изражени
осећај за хуманост, нарочито
према старијим људима, није
било дилеме о избору позива.
Након завршених студија радила сам у јавним апотекама, где
сам се бавила набавком и издавањем лекова, преговарањима
о што бољим условима пословања с велепродајама и, пре
свега, саветовањем и разговором с пацијентима. Управо рад
с људима је оно што ме је
испуњавало, јер ми је пружао
прилику да им помогнем својим знањем и давањем савета у
вези с терапијом. Очито је да
болничка апотека није баш
била моја прва љубав. Али
моја немирна природа, знатижеља, изазов да се бавим
послом који не познајем,
сигурно су допринели томе да
одлучим да прихватим тај
посао. Сјајна сарадња с начелницом мр Снежаном Благић
допринела је томе да се у болници и задржим.
• Шта тачно подразумева
посао болничког фармацеута?
– Главна медицинска сестра
и даље издаје лекове на одељењу, а претходно их преузима у
болничкој апотеци. На нашем
одељењу се прибављају лекови
и медицинска средства, санитетски, уградни и хируршки
материјал за целу болницу
путем тендерских набавки и
издају се у складу с требовањима. Обавеза болничког фармацеута јесте да у сваком тренутку има на лагеру све што је
неопходно за несметан рад
болнице. Посао је синхронизован и све карике у ланцу имају
своју улогу. Болнички фармацеут ради и на припреми тендерске документације, спремању спецификација за тендер,
изради најразличитијих извештаја за потребе менаџмента и
РФЗО-а, те пружа све неопходне информације лекарима и
сестрама у вези с лековима и
медицинским материјалом.
• Које су највеће препреке
на које наилазите у послу и на
који начин успевате да их превазиђете?
– У Србији су несташице
лекова свакодневна појава, а

Страну
припремила
Драгана

Кожан

притом их је тешко предвидети, јер је тржиште доста нестабилно. Велики проблем нам
праве управо ампулирани
лекови, које не можете купити
у јавној апотеци, а користе се
за стања животне угрожености. Ми се увек трудимо да
нам ништа не мањка, али
некад су такве ситуације неизбежне. Наравно, онда се служите и опцијама које нису
баш по закону, а то је позајмљивање лекова од колега из

пре свега мислим на хируршки, уградни материјал, конце... Но, понављам, то ми баш
звучи нестварно.
• Тренутно сте на специјализацији из клиничке фармације. По чему се посао клиничког фармацеута разликује од
оног који обавља „обичан”
фармацеут? Шта планирате
након специјализације?
– Специјализацију сам уписала прошле године и требало
би да је у мају 2019. завршим.

клиничких центара, који по
приоритету увек добију већу
количину медикамената. Користимо пријатељске односе с
њима у интересу спасавања
живота. Сналазимо се на најразличитије начине само да
нико од пацијената не осети
проблем.
• С ким директно сарађује
болнички фармацеут и колико
је он важна карика у лечењу
пацијената?
– Ако вам кажем да директно сарађујемо са свим велепродајама у Србији од којих се
врши набавка лекова и медицинског потрошног материјала, са свим начелницима одељења, одељенским лекарима,
главним и одговорним сестрама одељења, финансијском
службом, службом рачуноводства, ликвидатуре и фактурном службом, онда вам постаје јасно да је одељење болничке апотеке једна од веома
важних карика у пружању
здравствене заштите. Ми
немамо директан контакт с
пацијентима, али набавком
лекова и квалитетног материјала по жељи наших лекара у
што краћем периоду помажемо да пацијенти буду задовољни. Морам нагласити да нас у
свему томе ограничавају
финансије, које нису довољне
да се подмире све потребе једне овако велике болнице, која
покрива цео јужни Банат. Све
би било далеко лакше да је
буџет већи и да само тржиште
није нестабилно.
• Када бисте на располагању
имали неограничен буџет, на
који начин бисте унапредили
рад болничке апотеке?
– То ми заиста звучи као
сан. Пре свега, повећала бих
лагер апотеке. По закону,
лагер треба да задовољи период од две недеље, а ја бих га
повећала бар на период од три
месеца. Тако би несташице
биле готово немогуће. Међутим, у томе нас не ограничава
само новац, већ и простор
саме апотеке, који не би могао
да прими толику количину
материјала. Наравно, набављала бих најквалитетнији
материјал, који би олакшао
рад пре свега лекарима, а и
медицинским сестрама. Ту

Пошто би конкретније објашњење заузело заиста много
простора, могу да у најкраћим
могућим цртама кажем да је
посао специјалисте клиничке
фармације да као део здравственог тима с лекарима и
медицинским сестрама, а уз
велико стечено знање и

вештине везане за терапију,
учествује у пружању што квалитетније здравствене заштите. Конкретније објашњење
заузело би заиста много простора. Морам нагласити да
сам ја једини болнички фармацеут из једне опште болнице који је добио прилику да
упише ову специјализацију,
јер до сада су ту привилегију
имале само моје колеге из
клиничких центара и са
института. Желим да ко зна
који пут захвалим стручном
савету и менаџменту Опште
болнице Панчево на указаном
поверењу. Потрудићу се да по
повратку са специјализације
то поверење и оправдам.
• Шта бисте поручили младим људима који размишљају
о томе да се определе за студије фармације?
– Као што сам већ рекла,
одмалена сам знала да ћу се
бавити фармацијом и ниједног
тренутка се нисам покајала.
Изабрала сам леп и хуман
позив, али нимало лак, и када
је реч о студијама и када је реч
о самом послу. Но када радите
оно што волите, ништа вам не
пада тешко. Младим људима
који су жељни знања и који
имају у себи пуно енергије и
ентузијазма, свакако могу препоручити да се определе за
студије фармације, јер поред
посла у апотеци, јавној или
болничкој, могу бити стручни
сарадници у великим светским компанијама с представништвима у нашој земљи,
могу се бавити производњом
лекова, контролом квалитета,
козметологијом и многим другим пословима.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Сладолед од једног састојка
Ко не воли сладолед? Сигурни смо
да нема таквих.
Међутим, многи
га избегавају због
калорија, глутена
и разних других
нездравих састојака. Представљамо
вам рецепт за сладолед који одговара свима, а припрема се од само
једног састојка –
њеног величанства
банане.
Ово јужно воће
садржи скоро све
што је потребно нашем
организму, а нема масноће
и холестерол. Нутриционистички гледано, то је веома
вредан плод. Има свега 88
калорија на 100 грама.
Садржи много витамина и
минерала. Идеална је храна
чак и за бебе, јер не изазива
алергије, лако се вари и
добар је извор енергије. То
нарочито користи деци и
спортистима, па се препо-

ручује за доручак или ужину. Банана се користи у
исхрани као десерт, за припремање сокова или кремова, као додатак неким салатама, колачима, па чак и
као сировина за ракију.
Она је толико фантастична
да се од ње може направити
чак и сладолед без додавања
других састојака. По нашем
рецепту брзо и лако направите овај сјајан десерт.

Потребно: 400 грама банана.
Припрема: Банане исећи на колутове, ставити у пластичну посуду с
поклопцем и добро замрзнути. Тако замрзнуте миксати их у блендеру док се не претворе у пенасти крем.
Сладолед може да се једе одмах, јер је полузалеђен, или да се
врати у замрзивач и још мало замрзне. Иако је овакав сладолед
одличан, пустите машти на вољу и оплемените га додацима по
жељи. На пример, додајте четири кафене кашике меда и 25 грама
стругане црне чоколаде или суво грожђе, сецкане лешнике и слично.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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Петак, 28. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ХЕПАТИТИСА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КАКО ЕЛИМИНИСАТИ ГЛОБАЛНУ ЕПИДЕМИЈУ
Опасно запаљење
јетре
Вирусом хепатитиса
Б и Ц инфицирано
око 325 милиона
људи у свету
Светска здравствена организација (СЗО) одлучила је 2010.
године да 28. јул, рођендан
нобеловца професора Барука
С. Блумберга (1925–2011),
који је открио вирус хепатитис
Б, почне да обележава као
Међународни дан борбе против хепатитиса. Од тада до
данас милиони људи широм
света прикључују се овој кампањи са истом жељом: да се
подигне свест о тој болести и
да се владе позову да направе
боље програме за превенцију.
Кампања покренута овог петка
реализује се под слоганом
„НЕхеп – Елиминишимо хепатитис”.
У свету се годишње региструје 1,4 милиона оболелих
од хепатитиса А, који махом
погађа најнеразвијеније земље
Африке и југоисточне Азије. С
друге стране, вирусом хепатитиса Б и Ц инфицирано је око
325 милиона људи, а годишње
од ових инфекција умре око
1,3 милиона особа.
Абецеда вируса
Хепатитис је вирусно запаљење јетре. Изазивају га вируси
хепатитиса А, Б, Ц, Д, Е и
дру ги. Код неких осо ба
болест добија хроничан ток и
с временом може довести до
циро зе или тумо ра јетре.

Инфекција се открива анализом крви
Када је реч о симптомима по
којима се препознаје, у Заводу за јавно здравље Панчево
појашњавају да се код одређе ног бро ја инфи ци ра них
могу јавити жутица, уз тамну
мокраћу и светлу столицу, те
малак са лост, слаб апе тит,
главобоља, мука, гађење на
масну храну, као и симптоми
слич ни гри пу. Међу тим,
болест често добија хроничан ток, када не даје никакве
симптоме.
Хепатитис А се преноси
контаминираном храном или
водом, као и прљавим рукама.
Вируси хепатитиса Б, Ц и Д

могу се, између осталог, добити на следеће начине: незаштићеним сексуалним односом са зараженом особом;
употребом зараженог прибора
при интравенском или интраназалном узимању дрога или
убризгавању лекова; путем
трансплантације органа са
инфицираног донора; трансфузијама крви и крвних продуката; акцидентално – убодом на иглу или оштар инструмент или излагањем крви
инфицираних особа (често код
здравствених радника); у случају коришћења нестерилних
инструмената при операцијама и сличним интервенцијама
којима се нарушава интегритет коже (тетоважа, акупунктура, пирсинг, козметичке
процедуре);
коришћењем
заједничког прибора за личну
хигијену са особом која је
инфицирана итд.
Како је код нас
Инфекција вирусом хепатитиса открива се лабораторијским испитивањем крви, а
циљ лечење јесте да ублажи и
успори ток болести и одложи
појаву хроничног хепатитиса
или цирозе јетре.

Иако Србија није земља с
великом учесталошћу хепатитиса Б и Ц у општој популацији, постоје групе грађана које
су изложене већем ризику од
инфекције. То су особе које
инјектирају дроге и оне које
често мењају сексуалне партнере. Према подацима Завода
за јавно здравље, у првој половини 2017. није евидентирано
ниједно лице оболело од хепатитиса А, а у 2016. години оболела је једна особа. Од акутног
Б хепатитиса оболела су два
лица (у 2016. било их је троје),
хроничан Б хепатитис откривен је код седам лица (у 2016.
код једне особе), акутног хепатитиса Ц није било (у 2016.
години дијагностикован је код
једне особе), а од хроничног
хепатитиса Ц оболело је једанаест лица (у 2016. години њих
осморо).
При Заводу за јавно здравље
Панчево постоји Саветовалиште за добровољно поверљиво
саветовање и тестирање на
ХИВ, хепатитисе и полно преносиве болести. Број телефона
тог саветовалишта, путем којег
заинтересовани могу добити
додатне информације, јесте
013/310-466.
Д. Кожан

ЛЕПО ШАХОВСКО ДРУЖЕЊЕ

Симултанка велемајстора
Шаховски велемајстор Божидар Ивановић, троструки шампион Југославије и некадашњи
министар спорта Црне Горе,
недавно је боравио у нашем
граду.
Уважени гост посетио је легат Светозара Глигорића Глиге у нашем граду и био је гост
панчевачког клуба који носи
име легенде југословенског
спорта.

Велемајстор је одржао и симултани меч на дванаест табли против комбиноване екипе шахиста пензионера из
Панчева и Параћина. Ремизирали су Божидар Ђорђевић,
Света Маринков и Параћинац
Ненад Мојсиловић.
Домаћин је био Геронтолошки центар, а такмичење је
одржано у Клубу за одрасла и
стара лица Панчево.
А. Ж.

ОЛАКШИЦА ЗА КАЖЊЕНЕ У ПРЕКРШАЈНИМ СУДОВИМА

Плаћање у ратама
У јавности је недовољно познато да се казне које изричу
судије за прекршаје могу платити на шест месечних рата.
То је олакшица за оне који не
могу да измире ту обавезу из
једног пута, посебно када се
узме у обзир да закон налаже
да након уручења пресуде почиње да тече рок од петнаест
дана за плаћање казне и судских трошкова. Још је важније
то што се казне које изричу судије за прекршаје физичким
лицима крећу у распону од
5.000 до 150.000 динара.
Да би се остварило право на
одложено плаћање, најпре је
потребно да грађанин коме је
изречена нека казна на писар-

ници прекршајног суда поднесе
молбу којом тражи од судије да
му одобри да је плати у ратама.
На почетку формулара за писање молби, који се могу добити у свим судовима, подносиоци морају навести разлоге због
којих траже да им се одобри

одложено плаћање, као и број
свог предмета и доказ о уплати
судских трошкова. То је услов
да им се омогући одложено
плаћање. Посебно је важно напоменути да грађани којима је
то одобрено, не смеју олако
схватити ту одлуку и морају

плаћати рате на време. Ако то
не раде, судија који им је омогућио олакшицу опозваће своју
одлуку и покренуће поступак
тзв. извршења новчане казне
која је првобитно одређена.
То није нимало безазлено,
јер извршење може да се спроведе на неколико начина: одбијањем од плате, скидањем
новца с рачуна, пописом, пленидбом и продајом непокретне и покретне имовине, као и
изрицањем затворске казне
или казне рада у јавном интересу. Иако постоји могућност
да се поднесе приговор на решење о извршењу, то неће зауставити његово спровођење.
М. Г.

„Јутарња грозница” Петера Гардоша
Двадесетпетогодишњег Миклоша, након боравка у концентрационом логору БергенБелзен, пребацују у Шведску,
у болницу у рехабилитационом центру на острву Готланд.
Лекар му даје још шест месеци живота. Миклош објављује рат судбини и пише сто
седамнаест писама девојкама из Мађарске, које су такође на опоравку у Шведској, с
циљем да се једном од њих
ожени. Убрзо наилази на ону
праву: својим неодољивим
стилом очарава деветнаестогодишњу Лили.
„Моји родитељи дописивали су се шест месеци пре него
што су се венчали у Стокхолму. Педесет година нисам
знао за постојање тих писама.
Након очеве смрти мајка ми
је дала, лежерно, као да ми
даје новине, две хрпе писама,
једну увезану плавом, а другу

скерлетном свиленом траком. Дуго нисам био у ситуацији да се бавим овим догађајем – а затим сам, десет
година касније, написао прву
верзију романа. Имао сам
изузетну срећу да касније и
режирам љубавну причу својих родитеља.”
(Петер Гардош)

Два читаоца који до среде, 2. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која књига је на вас
оставила најјачи утисак у последње време?”, наградићемо по једним
примерком књиге „„Јутарња грозница” Петера Гардоша. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Неко ко ме воли” Елен Мари Вајзман
Иако је прошло десет година
од када је изгубила оца, Изи
Стоун је и даље скрхана
болом. Када на молбу локалног музеја прихвати да ради
на попису предмета пронађених у напуштеном санаторијуму, тамо проналази свежањ
неотворених писама, деценијама стар дневник, али и прозор у сопствену прошлост.
Године 1929. Клара Картрајт има осамнаест година и
разапета је између жеља својих строгих родитеља и љубави према Бруну, италијанском имигранту. Када одлучи да послуша срце и одбије
уговорени брак, отац ће је
сурово казнити за непослушност. Док мало-помало
открива Кларину судбину,
Изи ће почети да преиспитује и своје изборе – а то ће је

довести до сасвим неочекиваних и шокантних открића.
Прошлост и садашњост
спојиће се у овој изванредној причи о љубави, оданости и томе на шта смо све
спремни како бисмо заштитили оне којима смо највише потребни.

Два читаоца који до среде, 2. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како правите воћну
салату?”, наградићемо по једним примерком књиге „Неко ко ме воли”
Елен Мари Вајзман. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Све новине по цени
џезве кафе
У прошлом броју нашег
листа питали смо вас колико
често читате магазине. „Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Завера судњи
дан” Сиднија Шелдона за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Једном га купим, читам
сваки дан док га не прочитам,
а онда га користим за чишћење поврћа и воћа. После
купим други.” 064/9694...
„Кумине куме кума у трафици продаје новине и магазине, а како ја много волим с
њом да попијем кафу, сваки
дан однесем пуну џезву и
док ми се кафа хлади, ја
читам тек приспеле магазине. И тако ми одавно заједно
пијемо кафу.” 066/3525...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на” наградиће два ауто ра
нај кре а тив ни јих одго во ра
на питање које је најбоље
време за вожњу бицикла.
Они ће осво ји ти по један
при ме рак књи ге „Чува ри
казач ке иви це” Љуби це
Арсић.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од
наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Било које, само да ме не
види ташта, због њених
прохтева и молби за куповину.” 064/9694...
„Најбоље
је
возити
бицикл док си млад, јер кад
остариш, више ниси ни за
бицикл.” 060/6672...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања
потражите на страницама
овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПАНЧЕВО

БРОЈНА ХАПШЕЊА ОД ПОЧЕТКА ЈУЛА
Код 64-годишњака
пронађен арсенал
оружја
Откривено
668 литара нафте
У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ

Повређени жена
и мушкарац
Возач скутера (1976) и жена
која је била на седишту иза
њега (1972) тешко су повређени у судару са аутомобилом
24. јула у 21 сат на раскрсници Синђелићеве улице и Улице Светозара Милетића.
Због пада са скутера обоје
су задобили тешке повреде
главе, а возачу скутера је
дијагностикована и повреда

грудног коша. Животи им
нису били угрожени, али су
након што им је указана
помоћ у болници, подвргнути снимању на скенеру.
Лекари су закључили да би
због повреда главе било
добро да их прегледа и неуролог, па је одлучено да
буду пребачени у Ургентни
центар у Београду.

ОД ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О
СПРЕЧАВАЊУ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

Kажњено више од
четрдесет насилника
Закон о спречавању насиља
у породици, који је почео да
се примењује од 1. јуна, у
нашем граду се спроводи
без имало толеранције за
насилнике. Од почетка
његовог важења у Панчеву
полиција и судије Основног
суда су у више од 40 случајева изрекли хитне мере 48-часовног и 30-дневног притвора, као и забране приласка насилника особама које
су пријавиле да су биле
жртве насиља.
Четири наша суграђанина
старости од тридесет до
педесет година нису озбиљно схватила те мере, па су се
после издржаног притвора
поново враћали у станове и
куће у којима живе и претили жртвама.

Због тога су их полицајци
спровели у Прекршајни суд,
где су судије те правосудне
институције изрекле две
затворске казне у трајању од
тридесет дана, једну од двадесет дана и једну максималну, у трајању од шездесет дана.
Важно је истаћи да иако
по закону постоји могућност жалбе на одлуке судија, то не одлаже извршење,
односно одлазак иза решетака, што доказује решеност
државе и надлежних у
нашем граду да се озбиљно
ухвате укоштац с поприлично распрострањеним проблемом породичног насиља.
Судија Сандра Медаковић, портпарол Прекршајног
суда, на питање новинара
„Панчевца” како је полиција

Страну припремио

Михајло
Глигорић

сазнала да су насилници
којима је суд наредио да не
смеју да прилазе жртвама
прекршили ту забрану, одговорила је:
– У два наврата жртве
насиља су обавестиле полицију да су се насилници
поново вратили у стан, а у
друга два случаја полицајци
су обилазили жртве и тада
су приметили насилнике.
Подсећамо, Панчево је
први град у Србији у коме је
један човек притворен зато
што је прекршио Закон о
спречавању насиља у породици. Припадник Полицијске управе Панчево који је
прошао специјалну обуку за
поступање у таквим случајевима тада је одредио нашем
суграђанину Н. С. (35) четр-

десетосмочасовни притвор,
јер га је супруга пријавила
полицији због иживљавања.
Он јој је, под дејством
алкохола, претио да ће је
убити, а те претње је упутио
у присуству њиховог малолетног детета. Због тога су
га полицајци подвргли
алко-тесту (на шта такође
имају право по новом закону), који је показао да је
имао 2,25 промила алкохола у крви.
На предлог Основног јавног тужилаштва у нашем
граду, њему је због тога
изречена хитна мера удаљења из стана, као и привремена забрана контаката са
жртвом. Након тога Основни суд је одредио да ће обе
мере трајати месец дана.
Међутим, он се поново
вратио у стан. Супруга га је
опет пријавила полицији,
због чега је приведен у Прекршајни суд у нашем граду
с обзиром на то да је прекршио забране коју му је изрекао судија.

Заплењена и дрога
Панчевачка полиција поднеће
кривичну пријаву у редовном
поступку против шездесетчетворогодишњег мушкарца због
постојања основа сумње да је
извршио кривично дело недозвољена производња, држање,
ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Како је објашњено у саопштењу, то је учињено зато што
су код њега пронађени пушка,
четири метка, ловачка пушка,
пиштољ „берета” са оквиром
без муниције, ловачка пушка
ЦЗ, девет метака и 20 патрона
за ловачку пушку.
У наставку акције „Арес”,
током које су припадници
МУП-а Србије у сарадњи с
тужилаштвима ухапсили 573
лица широм наше државе,
панчевачки полицајци су поднели кривичну пријаву против
Д. М. (52), због постојања
основа сумње да је извршио
кривично дело тешка телесна
повреда. Након хапшења он је
спроведен у Казнено-поправни
завод Пожаревац, где издржава казну затвора.
У оквиру хапшења која се
предузимају ради сузбијања
шверца акцизних производа

припадници Полицијске управе Панчево ових дана су
запленили око 668 литара
нафте која је била преточена у
22 канистра и 26 балона. Она
је откривена током претреса
просторија једног мушкарца
који је осумњичен за кривично дело недозвољен промет
акцизних производа.
Заменик начелника Полицијске управе у нашем граду
Стеван Чигоја изјавио је да је од
почетка спровођења акције
„Арес” на територији Панчева и
јужног Баната претресено 70
станова и других просторија на

исто толико локација и да је
кривично процесуирано 76
лица.
Чигоја је објаснио да су
међу њима осумњичени за
промет дрога, разбојништва,
тешке и лакше крађе, недозвољено држање оружја, насиље у
породици, наношење тешких
повреда, крађе возила, шверц
акцизне робе, фалсификовање
исправа, преваре, кријумчарење и недозвољено складиштење робе.
За петнаест ухапшених
одређен је 48-часовни притвор, а њих седам провешће

иза решетака 30 дана. Током
акција спроведених овог месеца панчевачка полиција запленила је одређену количину
наркотика, два пиштоља, 12
пушака, 47 метака различитих
калибара, један оквир за аутоматску пушку, три возила, 25
килограма резаног дувана, 250
боксова цигарета без акцизних
маркица и 880 литара нафте и
бензина. Захваљујући томе, као
и другим постигнутим резултатима, Полицијска управа Панчево спада међу најефикасније
у Србији – изјавио је Стеван
Чигоја.

ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА

Мотоцикли пресретачи открили 300 прекршаја
Поред аутомобила без икаквих ознака, такозваних пресретача, који се користе за
патролирање по путевима и
насељеним местима ради
откривања прекршилаца прописа, саобраћајна полиција
све чешће за исту намену употребљава и необележене мотоцикле.
Tоком маја и јуна њихови
возачи су открили преко 300
саобраћајних прекршаја, што
је знатно више него у претходне четири године, колико се
користе – објавио је интернет
портал „Полиција данас”.
Саобраћајни полицајци који
дуже мотоцикле возе „сузукије GSX-R-1000”, двоточкаше
чија је максимална брзина
299 километара на час. Захваљујући томе прекршиоци
тешко могу да им побегну, па
су те „машине” међу најефикаснијим средствима за контролу саобраћаја.

Мотоциклисти пресретачи
укључују се у контроле током
летње сезоне, када временски
услови то дозвољавају. Они
патролирају како у дневним,
тако и у ноћним условима, на
свим важнијим путним правцима и на улицама у насељеним местима.
– Радимо у пару, што значи
да су увек најмање два мото-

цикла у непосредној близини.
Разлог је безбедност, као и
ефикаснија контрола и боља
покривеност деоница пута.
При патролирању се поштују
ограничења брзине кретања
возила, а брзина којом ће се
кретати пресретач, првенствено зависи од одлуке возача да
ли ће стати када их пресретач
заустави – изјавио је један од

полицајаца који возе мотоцикл пресретач.
Он и његове колеге често
заустављају
мотоциклисте
због тога што не носе заштитне кациге, нису положили за
одговарајућу категорију за
вожњу мотора, или су их возили под дејством алкохола.
Управа Саобраћајне полиције
извршила је анализу удеса у
којима су учествовали мотоциклисти и резултати су показали да готово 30 одсто њих
није имало одговарајућу категорију за управљање мотоциклом, а око 11 одсто их је
возило под дејством алкохола.
Мотоциклисти пресретачи,
поред контроле саобраћаја,
обављају и друге задатке. Најчешће сарађују с припадницима криминалистичке и граничне полиције ради расветљавања кривичних дела и
хапшења особа за којима се
трага.

МИСТЕРИЈА ЗА КОЈУ ЈОШ УВЕК НЕМА ОДГОВОРА

Нерасветљено убиство на Миси
Ни после четири године још
увек нема одговора на питање
ко је и због чега убио нашег
суграђанина Ђуру Санадера
(31), у непосредној близини
куће на Миси у којој је становао са члановима породице, у
ноћи између 23. и 24. априла.
Овај догађај је уврштен у
„Црну књигу” неразјашњених
убистава у Србији и Црној
Гори у последњих пет година
коју је недавно објавила Мрежа за истраживање корупције
и криминала „Крик” из Београда. Према подацима из тог
документа, за то време су
регистрована 83 убиства, од
чега 56 у Србији, а 27 у Црној
Гори. Поред убиства Ђуре
Санадера, у књизи су објављене

информације и о убиству још
једног нашег суграђанина –
Милоша Видаковића.
У „Црној књизи” сажети су
детаљни подаци о томе како
су се сва евидентирана убиства догодила, као и шта су

надлежни органи учинили у
расветљавању тих злочина.
Подсећамо, одмах после
Санадеровог убиства градом су
се прошириле гласине да је он
ликвидиран у наркоманском
обрачуну, као и да је био у
добрим односима с Милошем
Видаковићем. Те информације су објављене и у појединим
београдским дневним листовима, због чега су Санадерови
пријатељи и чланови његове
породице били огорчени.
– Све што знам и могу да
кажем, јесте да је Ђуро на превару намамљен да изађе из
куће, јер га је пре убиства неко
кога је, по свему судећи, добро
познавао звао мобилним телефоном. Он није био проблема-

тичан и није имао везе с криминалом – изјавио је за „Панчевац” дан после убиства
Санадеров отац.
У саопштењу Вишег суда
које је објављено после тог
догађаја писало је да је у
Санадера испаљен један метак
од кога је задобио смртносне
повреде. Према незваничним
информацијама, особа која га
је убила пуцала му је у главу, с
леђа, док је улазио у кућу.
Иначе, пола сата пре убиства панчевачки ватрогасци су
готово у исто време добили
дојаве да су на два различита
краја града запаљена два аутомобила. Да ли је то било повезано са убиством на Миси,
може се само претпостављати.
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ИЗГРАДЊА ЦРКВЕ У ЈАБУЦИ

ЛЕПА ТРАДИЦИЈА ГЛОГОЊАЦА

НАЈУРГЕНТНИЈЕ ЈЕ САНИРАТИ КРОВ
ХРАМА СВЕТОГ ИЛИЈЕ

Златници за вуковце

Црквена општина
апелује за помоћ
Недостаје већа
количина бакра – око
250 квадрата
Изградња Храма Светог пророка Илије у Јабуци почела је
још пре десет година. За то
време грађевина је добила све
неопходне контуре, а урађено
је негде око пола посла, од чега велики део из донација.
Свима њима јереј Живан Митровић захваљује у име локалне црквене општине.

И ове године глогоњска месна заједница имала је слуха
за оне на којима свет остаје.
И то најбоље међу њима у
најважнијем – у учењу.
Наиме, већ више од деценије у том селу вуковце награђују на јединствен начин
– златницима, а свечани чин
доделе одиграва се по истеку
школске године, приликом
обележавања сеоске славе
Петровдан.
Овог пута је част да носиоцима Вукове дипломе из
Основне школе „4. октобар”

му иде и спорт, пре свега
атлетика, па је ове године
освојио сребро и бронзу у бацању кугле на градском нивоу. Раније је био успешан и
у каратеу, који је тренирао
пет година, а отприлике
исто толико бавио се и фолклором, док се сада оријентисао на кошарку.
– Веома пријaтно сам изненађен, јер овакав гест нисам очекивао. То ће ми вечно остати лепа успомена и
велики стимуланс да наставим даље. Следећи изазов је

уручи признања, имала чланица Градског већа за образовање Татјана Божић. Новчићи од злата припали су
Александри Тасић, Александру Кирки и, наравно, ђаку
генерације – Вељку Стоилковићу.
Овај свестрани тинејџер
похађао је одељење VIII1,
чији је старешина био професор Оливер Петковић.
Вељко је, поред петица из
свих предмета, убележио
низ учешћа на разним такмичењима, а највећи успеси
су му трећа места на два
окружна надметања из биологије. Веома је свестран;
изузетно му леже и математика и физика, али одлично

Гимназија „Урош Предић” и
природно-математички смер
– изјавио је Вељко Стоилковић.
Према речима председника Скупштине Месне заједнице Славка Јовановског, дугогодишњу традицију да се
вуковцима поклања златник
од два грама, а најбољем
ученику од три, никако не
треба прекидати.
– Ученицима у име ове институције и у своје лично име
желим да наставе са успесима. Исто важи и за нашу школу, која је последњих година
једна од најбољих на пријемним испитима – нагласио је
први човек Глогоња.
Ј. Ф.

Сви који су вољни да
помогну, своје добровољне прилоге могу
уплатити на жиро рачун Црквене општине
180-1281210002763-64
– Наравно, веома су нам
помогли Град, Месна заједница и друге институције, као и
предузетници из места и околине. Добили смо све што нисмо морали да платимо – звона, крстове, врата, прозоре,
каблове... Наши верници и сугра ђани су посеб на при ча;
они су на градилишту добровољно провели сате и сате –
постављали су струјне инста-

лације и, рецимо, зидали до
три-четири метра висине, а
тек изнад тога су их заменили
чувени Црнотравци. Сви они
су својом марљивошћу и племе ни то шћу дали немерљив
допринос напорима да добијемо храм какав доликује оваквом месту наводи свештеник.
Црква Светог пророка Илије
у функцији је већ неко време.
Откад је наткривена, службе
се одвијају нормално, као и

друге активности. Међутим,
иако се и ово што је досад учињено у данашње време може
сматрати правим подвигом,
изградња је стигла тек до планиране половине. Тренутно
највећи проблем је то што је
кровна купола обложена само
бетоном, што није довољно,
јер често долази до прокишњавања.
– Урадили смо хидроизолацију, али она не може дуго
да држи наслаге воде. Због

тога треба покрити кров пре
јесени како не би дошло до
урушавања. За тако нешто недостаје нам већа количина
бакра – око 250 квадрата. Како смо прикупили тек пола
неопходног новца, принуђени смо да се обратимо добрим људима за помоћ. Што
се сређивања унутрашњости
храма тиче, то може да сачека, али кров је заиста ургентан – апелује јереј.
Ј. Филиповић

ПОЧИЊУ СТАРЧЕВАЧКИ „ДАНИ ДРУЖЕЊА”

ИЗ АРХИВЕ

Овогодишњи „Дани дружења”, које приређује Месна заједница Старчево у сарадњи с
бројним институцијама, удружењима и клубовима, биће
отворени у петак, 28. јула, и
трајаће све до 13. августа. За
то време, поред две сеоске
славе, биће организовано стотинак програма.
Тако ће Старчевци и њихови гости свакодневно моћи да
уживају, али и да се надмећу у
најразноврснијим садржајима, па чак и оним који не постоје нигде другде.
На самом старту биће одржано надметање у кувању пасуља у кафеу „Печурка”, од 19
сати, а нешто касније на Тргу
неолита почеће пена-парти.
Сутрадан, у суботу, 29. јула, на
истом месту, ДВД ће направити показну вежбу младих ватрогасаца, од 17 сати; шездесет
минута касније играће ветерани „Борца” и „Русанде” на Општинском стадиону, а потом

„ПАНЧЕВЦА”

Стотинак забавних програма

ће на Тргу неолита наступити
тамбурашки оркестар „Војвођански сан”.
Огњена Марија, слава Месне заједнице, биће обележена
наредног дана, када ће на про-

граму бити и изложба пчелињих производа, голубова и
ситних животиња. Првотимци
„Борца” играће против „Дорћола”, а на Тргу неолита наступиће мађионичар. Увече ће

у свим угоститељским локалима бити изузетно живо.
Сутрадан ће на програму
бити турнир у доминама и наступ Тамбурашког оркестра
„Неолит”, а у уторак, 1. августа, и „Ролеријада”, брзо испијање пива, такмичење у видео-играма и стоном тенису, док
ће увече бити изведена монодрама „Тезга као живот”.
Среда је резервисана за такмичења у ремију, фудбалу на
песку – „два на два” и дизању
тегова, као и за наступ бенда
„Полумрак”, а у четвртак ће
бити одржани турнир у пикаду и концерт народне музике
на Тргу неолита.
Узбуђења на „Данима дружења” тек следе, поред осталог и „Екс-Ју рок фест”, а подробније информације о програмима и такмичењима могу
се добити на бројевима телефона Месне заједнице: 630010 и 631-144.
Ј. Ф.

САКУПЉАЊЕ АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА ОД
ПЕСТИЦИДА

Корисна акција

РАДИОНИЦЕ ЗА МАЛИШАНЕ У ДОЛОВУ

Креативно писање
Доловачки малишани имали
су прилику протекле недеље
да у Дому културе учествују у
креативним радионицама под
називом „Говоримо и пишимо
правилно, размишљајмо о реченом и написаном”, у оквиру
предавања „Креативно писање
– маштовитост и правила”.
После четири дана вежбања
завршна радионица је одржана у понедељак, 24. јула, а посвећена је предстојећој манифестацији „У смирај дана”.
Малишани су на занимљив начин, кроз игру и разне вежбе,
имали прилику да сазнају

много о правопису и књижевном стваралаштву. У томе им
је помогла водитељка радионица Драгана Ристић, студент
Филозофског факултета у Новом Саду, на одсеку за српски
језик и књижевност.
Током овог дечјег дружења
настале су занимљиве песме и
цртежи који су изложени у малој сали Дома културе Долово.
На завршној радионици малишани су на припремљеним таблама исписивали поруке о
природи, које ће украсити
предстојећу манифестацију „У
смирај дана”.
Н. Р.

У панчевачким селима, али
и у насељеним местима других јужнобанатских општина током прошле недеље
спроведено је организовано
сакупљање амбалажног отпада од пестицида и осталих
хемијских средстава која су
пољопривредници користили у протеклом периоду.
Акција је кренула из Банатског Брестовца, Омољице, Старчева и Долова, затим
се прешло на села у општинама Опово и Ковачица, а
потом су на ред дошла и
остала насељена места у нашем граду.

Отпад од разних хемикалија коришћених у пољопривреди, пре свега у виду
пла стич них фла ша, рет ко
се одлаже правилно. Пољопривредници га често остављају на самим њивама или
бацају са осталим смећем.
Као такав, велика је опасност за животну средину.
Најправилнији начин да се
овај отпад одложи, јесте да
се боце добро исперу, спакују у џакове и сачувају на
сигурном месту до доласка
екипе која ће га преузети,
као у овонедељној акцији.
Н. Р.
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КУЛТУРА

Музика
Петак, 28. јул, 21.30, башта Дома омладине: музичко дружење „Наранџемовање”.
Субота, 29. јул, 21.30, башта Дома омладине: концерт састава „Зона Б” с гостима.

Тематски програм
Субота, 29. јул, 9 сати, Градски парк: хуманитарна акција
полазника Летње школе карикатуре Николе Драгаша.
Уторак, 1. август, 11 сати, Народни музеј: креативне радионице за децу „Колаж – животиње од папира”.

ПАНЧЕВАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Дух Африке у башти
Дома омладине
Прошлог викенда настављена
је сезона одличних свирки у
Дому омладине, наступом
београдског састава „Со Саби”.
Башта те културне установе у
суботу, 22. јула, претворила се
у подијум за игру, што је испунило очекивања организатора
и посетилаца.
„Со Саби” је настао 1999.
године и врло брзо је постао
један од омиљених клупских
бендова. Основао га је музичар Раул Алберто Дијас, који
је у Србију дошао с намером
да заврши студије хемије.
Након што је постао апсолвент, почео је интензивно да
се бави музиком и основао
свој први бенд, под називом
„Бага Бага”, а врло брзо и „Со
Саби”, с којим је почео да свира изворну афричку музику
из Гвинеје, Зеленортских
Острва, Сенегала и околних
земаља, која подразумева
етничке удараљке и вишегласно певање традиционалних
напева различитих племена.
До сада су издали три албума,
а према Рауловим речима,

када буде било могућности,
објавиће и неке нове песме
које су настале у последњих
неколико година.
Панчевачка публика је до
сада имала прилику више
пута да слуша овај састав, а
сваки пут се потврдило да
наша публика заиста ужива у
ритмовима афричке, реге и
латино музике. Раул каже да
људи из Србије имају доста
сличности с људима који
потичу с његовог поднебља.
– Овде такође осећам
гостопримство и весеље, а то
је оно што ме покреће и тера
да радим оно што највише
волим. Зато се овде осећам
као код куће – каже Раул.
Последњих година постава
ове групе се неколико пута
променила, а тренутно поред
Раула „Со Саби” чине Атила
Виши из Зрењанина, који свира клавијатуре, басиста Урош
Ратковић из Панчева, гитариста Мирко Раденовић из Београда, бубњар Горан Петровић из Ниша и женски вокал
Сандра Ковач из Београда.

избор

МОЈ
МОЈ
Српско срце Јоханово
Драган Петковић, песник
ПОЕЗИЈА: Ђорђо Сладоје је
савремени српски песник
чије је стваралаштво обележено традиционалним наслеђем, понајвише православном духовношћу. Сладојев
лирски субјект најчешће
води дијалог са историјом,
литературом, завичајем, биљним светом и, готово најчешће, с Господом. За ову прилику желимо да препоручимо последњу песничку књигу,
„Силазак у самоћу” (2015), у
којој лирско ја сведочи живу
веру која се исказује молитвеним општењем с Богом,
заузевши глас духовника
који, с дубоким разумевањем, заступа, у молитви пред
Творцем, све остављене и
саме. У колебању између
паганске и хришћанске
молитве лирски субјект има
потребу да несклад неправде
изрази иронијом која пун
смисао добија са адресатом,
Господом, тежишним елементом молитве. Ђорђо Сладоје својом поезијом и свим
оним што она доноси у искуственом смислу, било просечном било пасионираном
љубитељу поезије, позива на
интроспективна промишљања и трагања за одговорима
на питања која намеће ововремена стварност оптерећена неправдом и огреховљеношћу.
ПРОЗА: Роман „Српско срце
Јоханово”, у издању београдске „Поете”, доживео је
већ једанаест издања, захваљујући истинитој причи
која говори о трговини орга-

нима на Косову и свему што
се касније догодило богатом
Немцу Јохану при повратку
на Косово у потрази за
црквом која му се приказивала у сновима. Аутор Веселин Џелетовић, иако по
вокацији песник, успешно
води читаоца кроз богату
галерију ликова и мноштво
истинитих догађаја, који на
крају резултирају зрелом
романескном причом која
читаоцу држи позорност од
прве до последње странице
и тера нас да се замислимо
над временом у ком живимо
и вредношћу људског живота уопште.
ТЕАТАР: Ознаку „обавезно
погледати” овог пута носи
театарско остварење „Док
нас смрт не раздвоји” сценаристе Мире Фурлан, а у
режији Микија Манојловића, на сцени ЈДП-а. Четири
лица маестрално, користећи
једно од Аристотелових
правила позоришта, доводе
гледаоца до ерупције емоција, приуштивши му катартично прочишћење.

ДОБРА ЗАБАВА У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

ХИП-ХОП ОСВЕЖЕЊЕ УЗ ИЗВОЂАЧЕ ИЗ ПАНЧЕВА
Весео викенд у башти Дома
омладине обележила је r’n’b и
хип-хоп журка под називом
„Candy Shop”, која је одржана
у петак, 21. јула.
Сјајна енергија и увек
одлични Панчевци Бата Парке, Исказ и Deda aka DJ Ice размрдали су публику, која је видно уживала у забави коју су им
обезбедили њихови суграђани.
Бата Парке је у последњих
годину дана често наступао у
Панчеву, али његови концерти
су увек добро посећени.
– У Панчеву је таква атмосфера, ја сам локални ем-си и
на свим манифестацијама на
којима је заступљена нека
врста хип-хопа, ми наступамо,
јер смо локалци. Увек ћемо
бити ту за домаћу публику –
рекао је Парке.
Додао је да тренутно ради
на два пројекта, а извесно је да
ће један од њих бити готов до
краја ове године.
– Један албум ћу направити
од песама које сам снимио до
сада, а други радим с пријатељем Константином, што ће
бити само наш пројекат. Први
албум није оптерећен новим
стварањем, већ селекцијом
песама које ће ући у најужи
избор – објашњава Парке.
Инспи ра ци ја за њего ве
песме долази из окру же ња, а
како Пар ке каже, од тога
како се осећа, зависи да ли
ће причу испри ча ти или ће
се изра жа ва ти између редова. Углав ном су то теме,

како Пар ке каже, „град ско и
држав но”.
Он је истакао да је један од
проблема то што има све мање
публике која слуша базични
хип-хоп, али да они то раде
због истинских љубитеља тог
правца. Њихови албуми биће
доступни на интернету, а
вероватно ће бити објављен и
известан број це-деа.
Вече је врло енергичним
наступом обележио и Исказ, а
о сличним темама причао нам
је и фронтмен састава Зоран
Стефанов Киза, који је такође
потврдио да је окружење кључан фактор у писању текстова.
– Пишемо о нечему што се
дешава око нас, а на шта не
можемо да останемо имуни –
да ли је то политичка ситуација, да ли је љубавна прича или
нека безазлена ситуација у
животу која оставља дубок траг.
Ми смо се доста бавили психологијом личности. Мени је то

значајан фактор у писању текстова, а и самом компоновању
музике, јер ме музика инспирише да бих писао. Ипак, отворени смо за нове ствари, тржиште
се мења, долазе нови људи. На
хип-хоп радионици ја учим од
тих младих људи, на шта реагују, шта их мучи, какве проблеме
имају... Они су некада нови за
мене, а некада препознајем
себе у њиховим годинама. Све
ће то бити на албуму који ће
уследити – рекао је Киза.
Писање нових песама је
ипак мало пролонгирано због
бројних наступа које имају
током ове летње сезоне.
– Покушавамо да направимо нове ствари, али нам не
иде. Нон-стоп смо на путу, на
свиркама. То је супер. Нисмо
мислили да ћемо имати такву
„муку”, да због тога нећемо
стићи да радимо нешто ново,
али људи и даље лепо доживљавају старе песме. То нам

даје нам осећај да засад радимо праву ствар – рекао је
Зоран Стефанов.
До фестивала „FreeDom
Art”, који ће бити одржан крајем августа у организацији
Дома омладине, биће ангажовани на још једној хип-хоп
радионици, где ће у складу с
темом фестивала акценат
бити на женском делу популације.
– Видели смо да постоји
материјал на којем треба
радити и треба пружити прилику полазницама хип-хоп
радионица. Мушкарци ће овог
пута бити у служби помоћи.
Надам се да ће овај пројекат
оставити неки траг и да ће за
неку наредну годину то постати устаљена прича. Нове генерације могу постати део те
приче ако то буду желеле –
истакао је Киза.
На фестивалу ће бити представљено оно што је рађено на
досадашње две радионице, као и
на трећој, која ће ускоро почети.
– Мислим да ће то бити
иницијална каписла да се
заротира замајац, да следеће
године то постане устаљена
прича. Бићемо јединствени у
граду и држави и било би
лепо да то попри ми неке
шире оквире и да пређемо и
на друге градове, што би била
сјајна културолошка размена
– истакао је Зоран.
Он је додао да сви заинтересовани за хип-хоп радионице
могу пронаћи информације
путем „Фејсбука”.

СНИМАЊЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Уметничка музика која буди енергију
Од 19. до 22. јула Културни
центар Панчева био је „студио” у којем је шесторо музичара, с Јасном Јовићевић на
челу, снимало нумере за нови
пројекат, под називом „Flow
Vertical”.
Бенд је изабрао Културни
центар Панчева због добре
акустике и одличне сарадње
са запосленима у тој културној установи.
– Нашли смо простор који
нам треба. Инструментација
овог оркестра је атипична.
Имамо гудаче, фагот, перкусије и све инструменте које ја
свирам, тако да је врло прецизна акустика веома битна.
Испробали смо много локација, али нам је сцена Културног
центра баш одговарала. Такође, имамо лепу сарадњу са
свим људима који ту раде.
Посебно бих истакла дугогодишњу сарадњу с виолинистом Филипом Крумесом,
који нам је помогао, а он је

такође део овог бенда – каже
Јасна Јовићевић.
Експериментални пројекат
„Flow Vertical” промовише

слу ша ње. До сада ника да
није рађена и карактерише је
врло атипична инструментација. Не можемо да је сврста-

музику која није карактеристична за нашу сцену.
– Музи ка коју тре нут но
снимамо веома је пријатна за

мо ни у један жанр, али се
може рећи да је спој џеза,
савре ме не и меди та тив не
музике. Има широк аспект

ФОТО АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВИЋ

Културни телекс

Петак, 28. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

примене – објаснила је Јасна
Јовићевић.
Ових седам композиција
везано је за јогинску праксу.
– Има ту и импровизоване
музике; ми испровоцирамо
енергију да се намести хармонија баш уз помоћ тих импровизација. Неки делови су стриктно
написани, па на тај начин успевам да нађем те фреквенције,
одређене мелодије, одређене
скале. То је све повезано једно с
другим – додала је Јасна.
Бенд чине Јасна Јовићевић
(вокал, удараљке, фруле и саксофони), Филип Крумес (виолина), Растко Поповић (виола), Дејан Божић (виолончело), Габријела Косо (фагот) и
Урош Шећеров (перкусије).
Јасна Јовићевић је први пут
у Панчеву наступила с дуом
„Dharma”
на
фестивалу
„Ethno.com” 2015. године, а
претходне године с Габријелом
Косо у Ковину, у оквиру фестивала „Нова”.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ КАРИКАТУРЕ

Дечјим цртежом против цисте на мозгу
Никола Драгаш заједно с полазницима Летње школе карикатуре, у оквиру последње радионице, која ће бити одржана у
суботу, 29. јула, од 9 сати, организује хуманитарну акцију под
називом „Цртежом против
цисте на мозгу”. Деца ће у кругу Градског парка изложити
своје радове, а сви који буду

желели, моћи ће да донирају
новац за малог Владу Ђорђевића, који се спрема за трећу операцију цисте на мозгу.
– Поента ове акције, која
спада у редован час школе
карикатуре, јесте да деца науче да буду хумана и помогну
онима којима је помоћ
потребна. Позив илустратора

КАКО ПОМОЋИ ЂОРЂЕВИЋИМА
Сви који желе да помогну независно од ове акције, могу
уплатити новац на рачун Синише Ђорђевића број 34032110017-94 у „Ерсте банци”, с назнаком „помоћ за
Владимира Ђорђевића”. Адреса: Кеј Радоја Дакића 3/15,
26000 Панчево. За уплате из иностранства активан је
девизни рачун: ибан RS35340764316401299932, СИФ код
је GIBARS22. Контакт: djordjevicsinisa86@gmail.com.

и карикатуристе је такав да
врло брзо слава, популарност
и новац могу да вас вину у
висине, па да престанете да
примећујете друге људе. Тако
да деца морају научити да
увек ту своју популарност и
новац који зараде од цртања
могу искористити тако што ће
донирати неки део и помоћи
онима којима је то потребно –
рекао је илустратор и карикатуриста Никола Драгаш.
За операцију у Турској Ђорђевићима је потребно 27.000
евра. Пошто је у петочланој
породици само отац запослен,
досад су организоване бројне
хуманитарне акције ради прикупљања новца за Владино
лечење, али је новац искоришћен за претходне операције

и контроле у Турској и Русији.
Борба за Владино оздрављење
траје дуже од три године. Када
је имао шест година, дијагностикована му је епилепсија,
након чега су утврђени проблеми и урађене операције
тумора на једном бубрегу и на
срцу, а за захват на мозгу, који
је коштао 40.000 евра и који је
требало урадити у Русији, још
увек нема довољно новца. Од
септембра прошле године укинута им је и туђа нега и помоћ,
а само за лекове малог Владе
потребно је 500 евра месечно.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ЛАНЧИЈА Y, 2001,
прешла 160.000 км,
цена 1.150 евра.
062/803-71-88.
(244673)
АУДИ А 3, хитно, турбо дизел 1.9, одличан.
063/744-28-66. (4723)
СИТРОЕН ксара 16,
2001, бензин, плин,
петора врата, 1.650
евра. 063830-61-73.
(244690)
СКУТЕР 2012, као
нов, 2400 км, црвен,
регистрован, 400
евра. 063/830-61-73,
педамотор. (244690)
ОПЕЛ астра лимузина, 1.7, ДТИ, 2001,
власник, регистрован.
632-454, 064/188-5803. (244707)
КОМБИ форд транзит, на продају, 1989.
годиште. 060/720-7270. (244773)
ФОРД сијера 1990.
годиште, 1.8 ТД, исправан, нерегистрован, може замена за
две свиње. 064/44307-07. (244713)
КЕЦ, регистрован до
краја године, плин важи до 2021. године.
063/831-97-96.
(244719)
ЛАНОС 1.5 , 5 В, фабричко стање,
138.000, плин, клима.
063/809-11-83.
(244794)
ЈУГО ван 2007. годиште, фабричко стање,
прешао 21.000 км,
плин, тек регистрован.
065/809-11-83.
(244794)
ПРОДАЈЕМ шкоду
фелицију караван,
2001. годиште, регистрован до 23. јула
2018. 063707-19-64.
(244814)
ПУНТО класик, први
власник, 50.000 км,
гас, кука, 4 зимске гуме. 064/243-87-20.

ДАЧИЈА соленца 1.4,
2003. бензин, клима,
петора врата,
металик црвен.
063/298-956.
(244841)
ПЕЖО 206, 2005. годиште, 1.3, бензинац,
изузетан, доста опреме, истекла регистрација, изузетан. Тел.
064/123-63-65.
(244896)
ПЕЖО 307, 2004., годиште, дизел, 1.9, изузетна, све од опреме,
регистрован до 15. јануара 2018, власник.
064/123-63-65.
(244896)
ТАВРИА, приколица,
компресор 60 л, боца
за кисеоник, продајем. 061/193-61-10.
(244924)
ОПЕЛ корса, 1.3 дизел, 2004. годиште,
четворо врата, клима,
на име купца.
063/837-71-79.
(244862)
РЕНО 4, 1980. годиште, са два мотора,
без акумулатора, није
регистрован, 260
евра. 064/438-66-06.
(2448919)
ТАЛБОТ самба ЛС,
1100 цм³, 1984. годиште, регистрован, у
добром стању.
069/313-94-59.
(244910)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиџет, 2006, петора врата, фул опрема,
власник. 064/130-3602. (244997)
ПУНТО 1.2, 2008, петора врата, атестиран
плин, 98.000 км.
064/130-36-02.
(244997)
ПУНТО 1.2, бензин,
2002, 1.400.
062/827-91-01.
(244938)
КОРСА Ц, 2002, у одличном стању, без
улагања, клима, троје
врата, пет брзина.
064/132-93-96.
(244977)

ОГЛАСИ

ОПЕЛ кадет, 1987. годиште, регистрован.
064/204-90-97.
(244984)
ТОМОС аутоматик
1990. годиште, као
нов, трајно регистрован, фабрички, 350
евра. 064/171-22-13.
(2449919
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, 5.000
евра. 064/514-05-06.
(244991)
ПЕЖО 307, SW, 1.6,
бензин, 2005. годиште, панорама кров,
3.200 евра. 064/51405-06. (244944)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, сервисирамо и пунимо
фреоном, комплетно
пуњење са заменом
уља и УВ бојом 2.500
динара. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(245016)
ФЛОРИДА ин, 2005,
бензин-гас, истекла
регистрација, 600
евра. Договор.
063/745-82-00.
(245017)

ВОЗИЛА

КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(244794)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно до
3.000 евра. 063/16583-75. (244972)
КУПУЈЕМ
аутомобиле у било ком
стању, од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05.
(244972)
КУПУЈЕМ томос аутоматик АПН, исправне,
неисправне, од 50 до
150 евра. 064/171-2213. (249991)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(245009)
МАШИНЕ

ОЧУВАНИ једноредни
берач за кукуруз шемпетер КК 30, први
власник.
063/858-48-21.
(244970)

ГАРАЖЕ

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стара и неисправна возила.
064/119-59-24.
(244394)
СТАЛНИ откуп свих
врста возила, катализатора, продаја делова. 066409991,069/203-00-44.
(243771)
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ГАРАЖЕ у Панчеву,
Синђелићева 60-а
продајем или издајем.
064/818-86-61.
(244999)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА,
уградни фрижидер,
комбинација, ТВ –
екран 36 цм и половни делови од веш-машина. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(244833)
СЕРВИС телевизора,
монитора, дигиталних
рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28, 353-463. (245021)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРАСИЋИ, балирана
детелина, дебеле свиње на продају. Мића.
064/303-28-68.
(СМС)
ПРЕОСТАЛО огревно
дрво. 061/646-77-13.
(243278)
МЕСНАТА прасад,
стална продаја, могућност клања, печења и резервисања.
Тел. 063/311-277.
(243757)
ОГРЕВНО дрво: буква, багрем, цер,
услужно сечење. Босанац. 064/357-82-08.
(244435)

ТА пећ 3.5 кв, вешмашина, угаона гарнитура, кауч, орман,
двосед, тросед екокожа, француски лежај, мањи кухињски
сто са столицама. Тел.
063/861-82-66.
(244865)
НА ПРОДАЈУ стара
швапска цигла.
060/661-05-79.
(244635)
ПОЛОВАН, исправан
шпорет за етажно грејање, на дрва и струју,
алфа 90 рационал.
013/251-81-07,
064/561-56-26.
(244688)
ПРОДАЈЕМ свиње,
прва класа, циркулар,
4,2 кв, електромотор
30 кв.
064/298-89-23.
(244674)

ПОЛУАТОМАТСКИ
инкубатор продајем
од 3.500 јала, повољно, хитно. 063/73761-76. (244671)
БИЦИКЛ женски 28
цола, исправан, 2.000
динара, бутан боца
празна, 1.000 динара.
318-214. (2144678)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(244667)
ТА пећ, фотеље мојца, компјутерски столови, столићи, кухиња, ходник.
062/361-676.
(244659)
ПРОДАЈЕМ дрвени
сто за масажу и необарок кревет, у интарзији. 063/837-48-34.
(244683)

ПРОДАЈЕМ сонар
гермина 301 ц, у боји,
сонар је у гаранцији
до фебруара 2018.
064/175-34-30. Моки.
(244653)
ОРТОПЕДСКА колица
са четири точка и седалом, аустријске
производње, очувана.
362-878. (244641)
ЦЕР, багрем, повољно. 064/080-86-99.
(244435)
ПРОДАЈЕМ кукуруз,
прекрупу, жито, јечам,
балирану детелину,
прасиће, житарице,
доносим на кућну
адресу. 064/129-45-43.
ПРОДАЈЕМ шлајферицу за паркет, шлајферице за терацо, дизалицу грађевинску.
064/026-05-25.
(244741)
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ОГЛАСИ

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ: троседе,
кауче, замрзивач сандучар, мојца фотеље,
гарнитуре, регале,
мост-регал, сто + столице, спаваћа соба
комплет, ел. шпорет,
ТА пећи, теписи, амерички плакари разно.
063/107-78-66.
(244782)
ПРОДАЈЕМ преостали
огрев дрвета, бибер
цреп, салонит плоче,
краву. 063/711-77-54.
(244844)
ШЉИВА, крушка, кајсија, бресква за ракију, довозим, продајем.
Тел. 064/232-64-33.
(244850)

ПРОДАЈЕМ кревет од
пуног дрвета са подницама, новим душеком од меморијске
пене, 7.000 динара.
064/323-94-45,
013/370-441. (244821)
ПРОДАЈЕМ домаћу
живину: кокошке, пилиће, патке, пачиће,
морке. 063/894-84-23.
(244831)
ХИТНО коза са јарићима на продају. Тел.
312-443. (2344836)
КОКЕ носиље, старе
два месеца, вакцинисане, расе тетра SL.
063/315-381
(244779)

ПОЛОВНА грађа: греде, стубови, рогови и
мали формат цигла и
бибер цреп. 064/12269-78. (244852)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ
3,5 кв, повољно,
6.000. 064/348-05-10.
(244855)
ТРОФАЗНИ циркулар
20.000; прекрупар
3.000; брусилица
2.600; бош бушилица
3.000; цеви за скелу
4.000; ел. Хобла
1.500; писаћи сто
3.000. 065/631-82-27.
(244856)

НА ПРОДАЈУ комоде,
витрине, ормани, сто
и столице, полица за
ТВ, крека весо, стаклени сто, дневни сточић, душеци, фрижидер, тросед + две фотеље, угаона гарнитура мојца, фотеља и
др. 064/155-38-13.
(244895)
НА ПРОДАЈУ ливадско сено, 100 динара
бала. 062/240-643.
(244974)
ФАСАДНА цигла, црвена, шиваћа машина
ножна, повољно.
064/131-54-96.
(244973)
ПРОДАЈЕМ лежај, каду са огледалом, замрзивач 310 л.
063/359-276. (244957)
НА ПРОДАЈУ душек за
тросед, мало коришћен. 013/354-719.
(244981)
ПРОДАЈЕМ половну
гардеробу, очувану и
неизношену. 060/14222-13. (244944)
ПРОДАЈЕМ комбиновани фрижидер, као
нов, горење. 064/45702-11. (244728)
ПРОДАЈЕМ половне
делове намештаја.
060/142-22-13. (2444)

ТВ, лустери, навигацију, кауч, тепих, тримери, павиљон, колица, прозори, душеци,
алат, решо, мобилни.
064/635-77-42.
(244871)
ВЕШ-МАШИНЕ у одличном стању, из Немачке: беко 14.000;
индесит 15.000, гаранција годину дана.
064/612-11-10.
(244873)
ПРОДАЈЕМ продавницу здраве хране у раду, са робом.
Кл061/235-17-50.
(244801)
ПРОДАЈЕМ болеснички кревет, аутоматски,
са даљинским управљачем. 065/276-9937. (244809)
ПРОДАЈЕМ хидрауличну пресу, ради на
струју, а може и ручно. 063/899-78-82.
(244816)
ПРОДАЈЕМ комплет
ремонтоване ТА пећи,
достава, монтажа, повољно. 063/898-00-82.
(244820)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухиња 10.000 динара.
063/773-45-97,
374-568. (244784)

ФОТЕЉА на развлачење, двосед, сто и
столице, дечја колица.
064/592-78-112. (224)
НА ПРОДАЈУ преостала огревна дрва, топола и врба, турска калдрма. 063/423-446.
(244988)
ПРОДАЈЕМ ЦО2, 190,
каљеву пећ, покретна,
на ложење. Лава Толстоја 25, Панчево.
(245015)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ откуп свих
врста возила, катализатора, продаја делова. 066/409-991,
069/203-00-44. (2420)
КУПУЈЕМ старе вешмашине, фрижидере,
замрзиваче, шпорете,
бојлере, гвожђе, превоз, селидбе. 061/28748-87. (244692)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (2447)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе
славине, акумулаторе,
веш-машине, фрижидере, замрзиваче, каблове и остали метални отпад. 060/521-9340. (244843)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње, ТА пећи, остало
покућство. 062/14849-94. (244820)
КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, бакар, месинг, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93. (2449)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, акумулаторе, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, телевизоре.
061/206-26-24. (2449)
КУПУЈЕМ секундарне
сировине: гвожђе,
алуминијум, бакар,
месинг, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре. 064/484-13-76.
(244986)
КУПУЈЕМ гвожђе, олово, алуминијум, вешмашине, замрзиваче,
акумулаторе и остали
отпад. 061/322-04-94.
КУПУЈЕМ полован намештај, белу технику
и ТА пећи. 061/64130-36. (244960)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне и неисправне.
064/366-57-87, 335930. (244956)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, стари новац, стари накит,
сатове, фигуре и остало. 335-930,
063/705-18-18. (2449)
КУПУЈЕМ перјане јастуке и дуње, старе
слике, сатове, стару
пошту, старо покућство. 063/705-18-18,
335-974. (244956)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце,
кухињске угаоне гарнтитуре и остало покућство. 066/900-7904. (244662)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Војловица 180
м2, сређена, грејање,
изолација, 46.000,
могућ договор, кредит. 065/367-71-71
(СМС)
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КУЋА комплетно сређена са два стана, ЕГ,
плац, 1/1. 061/224-4797. (243167)
КУЋА, Миса, приземна, усељива, 33.000;
Старчево, 4.5 ари,
104, 18.000. (67),
„Милка М”, 744-2866. (4723)
ПЛАЦЕВИ, Новосељански, 28 ари, викендица, 7.500; Београдски, 16 ари,
8.000. (67), „Милка
М”, 744-28-66. (4723)
ЊИВА, Скробара, 33
ара, 2.800 евра.
065/852-71-99.
(243189)
ПРОДАЈЕМ кућу 120
м2, гаража 50 м2, плац
12 ари, мењам за
стан, Тамишка 43, Јабука. 063/890-70-01.
(243496)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, асвалт,
условна, усељива,
струја, купатило, повољно. 063/832-50-97.
(243808)
КУЋА у изградњи 200
м2, Банатско Ново Село, фиксно 25.000
евра. Тел. 063/193-6359. (244125)

ПРОДАЈЕМ или дајем
у закуп ланац земље
иза „Млекаре”.
069/247-76-24.
(244510)
ПРОДАЈЕМ усељиву,
легализовану кућу на
Кудељарцу са 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(244437)
ВИКЕНДИЦА код Девојачког бунара, 200
м од центра, легализована, 061/206-3046. (244359)

КУЋА у Омољици, 120
м2, 9 ари плац.
065/961-93-22.
(244305)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. 062/415359. (244509)
КУЋА на плацу 18
ари, Панчевачки пут,
укњижено, власник.
062172-92-98.
(144641)
10 КИЛОМЕТАРА од
белоцркванских језера, две куће на 50
ари, струја, вода,
асвалт, телефон, воће.
Хитно. 060/168-45-86.
(244911)
ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца на Старом Тамишу,
под воћем.
061/162-50-25.
(244681)

КУЋА на продају, 70
м2, Моше Пијаде 45-а,
70 км, сређена, одмах
усељива, клима, SBB,
градска канализација,
центар града. Контакт, Душан, 065/61915-59. (244643)
ПРОДАЈЕМ плац у
Старчеву, Матије Гупца 103. Тел. 063/10214-22. (244649)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу, на
плацу од 6 ари.
061/162-50-25,
013/263-80-51.
(244681)
КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(244657)
ЛАНАЦ земље (воћњак, виноград, башта)
потез код 5000 касарне. Власинска.
062/882-11-32.
(244680)
ХАЛА на 5 ари, плац 4
ара и мешалица.
069/213-97-37.
(244753)
СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
ПР + помоћни објекти, ЦГ, 39.000.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(244710)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, куће од 39.000 до
80.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(244710)
МИСА, Шарпланинска, лукс, новоградња,
ЦГ, укњижено, 300 м2,
ПО+ВП+ВПК+помоћно стамбени објекат,
плац 5 ари, 100.000,
за кеш купца коректан
договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(244710)
УСЕЉИВА кућа 120 м2
на 5 ари + 18 м2, легализовано, власник,
Преспанска 15.
063/307-674.
(244703)

ОМОЉИЦА, спратна
нова, две засебне јединице, хитно, 27.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (244697)
КАЧАРЕВО, хитно,
25.000, 100 м2, 16
ари. „Гоца”, 063/89977-00. (244697)

ПРОДАЈЕМ плац 10
ари, Јабучки пут код
„Пивашевића”, цена
15.000. 060/353-9910. (244847)

СТАРА МИСА, 70 м2,
3.5 ара, 32.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(244697)
КОТЕЖ 1, 60 м2, 6
ари, хитно, 37.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (244697)
ЦЕНТАР шири, 5,6
ари, 1220 м2, салонска кућа, 65.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(244697)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ,
Баваништански пут,
36 ари. 064/347-9880. (244797)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Војловици. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(244808)
ТЕСЛА, кућа на екстра локацији за приватни бизнис и становање. 063/329-464.
(244830)
СЕВЕРНА зона, пола
хектара поред асфалта, само 8.500 евра.
063/894-84-23.
(244831)
ПРОДАЈЕМ њиву у
Војловици, 44 ара, дозвољена градња.
064/256-35-40.
(244838)

СТРЕЛИШТЕ, у самом
насељу нова укровљена кућа 155 м2, екстра
локација, власник 1/1,
може и брз завршетак
радова по систему
кључ у руке.
063/637-673.
(244722)
КУЋА Бања Врујци, 60
м2, 6 ари, продјаем/мењам. 064/95551-85. (244726)
ВОЈЛОВИЦА, две одличне стамбене јединице, 7 ари, 26.000.
(49), „Мустанг”,
062226-901.
(244848)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 60 м2, 13,5 ари,
26.500. (49), „Мустанг”, 062226-901.
(244848)

МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ар, без
улагања, 70.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(244827)
СКРОБАРА, спратна
кућа, плац 78 ари до
пута, 13.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244827)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 100 м2, 15 ари,
30.000, 114 ари до пута, 52.000. (679),
063/836-23-83,
„Трем 01”.
(244783)
ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу, стара Миса. Тел.
069/223-24-25.
(244778)

Петак, 28. јул 2017.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову, на 29 ари. 371274, 064/176-88-52.
(244757)
ПРОДАЈЕМ кућу код
Народне баште, договор. 063/864-09-85,
069/355-28-44.
(244775)
ТЕСЛА, 6 ари плаца,
две стамбене јединице, укупно 120 м2,
6.300 евра. 065/63182-27. (244856)
ЈАБУКА, кућа, староградња, усељива, на 5
ари. 013/262-41-21,
Бели. (244868)

КУЋА, 120 м2, центар,
саграђена 2003. године, власник, 1/1.
063/777-87-77.
(244406)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, плац 3.8 ара,
Максима Горког.
063/301-360.
(244900)
ПРОДАЈЕМ кућу 80
м2, Панчево, шири
центар, 29.000, свакојаки договор.
064/902-28-80.
(244919)
ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2 + локал 30
м2 на 7.29 ари, 31.000
евра, (097) „Перфект”, 064/348-05-68.
(244928)
МИСА, спратна кућа
260 м2, на 4.5 ара,
42.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68.
(244928)
СТРЕЛИШТЕ, 180 м2,
три стамбене целине
на 2,25 ари, 59.000.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68.
(244928)
КУЋА, гаража, воћњак, башта 20 ари,
Пелистерска 18-е.
064/866-22-98.
(244995)
ПРОДАЈЕМ ланац земље са викендицом,
друга дужа иза „Банатског кутка”.
064/648-76-64.
(244514)
ПРОДАЈЕМ кућу код
Народне баште, власник. Тел. 063/17562-90. (244975)
ПРОДАЈЕМ плац, Војловица, други просек,
Б. Јединства. 064/61844-10. (244739)

ОМОЉИЦА, центар,
плац са две куће, стара и нова недовршена. 060/617-15-90.
(244955)
КУЋА на Кудељарцу,
може замена за стан,
уз доплату. 064/90210-30. (244953)
КУЋА комплетно сређена са два стана, ЕГ,
плац, 1/1. 061/224-4797. (4723)
ПРОДАЈЕМ плац на
Караули. Тел.
062/198-13-88.
(244946)
СТАРЧЕВО, кућа 104
м2, на 4 ара, окретница, главни пут, на
продају. 061/187-2422. (244982)

НОВА КУЋА, 60 м2, 3
ара, 16.500 евра. Стара Миса. 061/664-3926. (245002)
ПРОДАЈЕМ плацеве,
грађевинска зона,
укњижени, Пелистерска и Кајмакчаланска.
063/894-88-11.
(245081)
ЗЛАТИБОР, Водице,
кућа 51 м2, на 3 ара
плаца, легализована,
продајем/издајем.
063/802-58-36.
(245003)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ стан у кући, у Тополи, 58 м2,
20.000 евра.
069/663-773.
(244497)
НОВ, укњижен стан,
центар, 120 м2, паркинг место, ЕГ, 59.000
евра. 069/617-059.
(243540)
МИСА, 48 м2, 18.000;
70 м2 + двориште,
24.000. 063/377-835.
ГАРСОЊЕРА, 28 м2, у
ширем центру. Власник. 060/034-74-33.
(243900)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 44 м2, укњижен, власник, ВПР,
ТА, комплетно реновиран, 28.000, без посредника, могућа замена за Београд, уз
доплату.
063/737-39-93.
(244194)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, ЦГ, терасе, IV
спрат, усељив. Тел.
013/331-079,
063/770-45-55.
(244648)

КОТЕЖ , двособан,
велика тераса, 31.000.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(244779)

ДВОСОБАН, строги
центар, ЦГ, тераса,
34.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (244779)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, сређен, повољно.
066/813-47-04. (СМС)
ТЕСЛА, троипособан
стан новије градње,
61 м2, други спрат у
мирној, слепој улици
са зиданом гаражом у
дворишту. Стан је одмах усељив, са кухињом и плакаром,
45.000 евра. 060/62846-56. (СМС)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, ТА, II спрат,
Стрелиште. 069/30478-85, 063/344-751,
304-788. (243716)

ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу, са
спратом, усељиво.
061/162-50-25.
(244681)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен,
17.500. 061147-82-23.
(244686)
У САМАЧКОМ продајем гарсоњеру, код
америчке, 51 м2, сређен. 062/361-676.
(244659)
СТАН 46 м2, центар,
ЦГ, два лифта. Звати
после 16. 065/618-2552. (244746)
ДВОИПОСОБАН, Тесла, реновирање, две
терасе, ЕГ, 66 м2,
35.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (244779)
ЈЕДНОСОБАН, 32 м2,
реновиран потпуно,
Доњи град, 22.500.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, 28 м2, ЦГ, 21.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (244779)
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КОТЕЖ 1, ближе центру, 40 м2, III, TA,
25.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(244811)
СОДАРА, двособан,
IV, ТА, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (244811)
КОТЕЖ 2, мањи двособан, IX, ЦГ, договор. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(244811)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 25 м2, у одличном
стању, Котеж 1.
063/413-573. (24481)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 42 м2, V, реновиран, 26.500. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (244858)
КОТЕЖ 1, Радова
зграда, двособан, добар, 58 м2, III, 32.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(244858)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
уредан, 25.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (244858)
СОДАРА, двособан,
ТА, III, сређен,
29.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(244858)

КУТКОВ, 35 м2, III,
плин, тераса, 20.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(244858)
ТЕСЛА, једнособан,
ВП, 40 м2, леп, ЕГ,
21.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(244858)
СОДАРА, двособан,
52 м2, сређен, III, ТА,
29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(244858)
СОДАРА, двособан,
57 м2, IV, ЦГ, 30.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(244858)
КОТЕЖ 1, једнособан,
I, 37 м2, тераса, ЦГ.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(244858)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан 32 м2 + тераса, V,
лифт, ЦГ, 20.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(244825)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР,
сређен, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244825)
ТЕСЛА, двособан, 55
м2, V лифт, ЦГ, реновиран, 31.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244825)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
једноипособан, 42 м2,
ПР, ЦГ, 23.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244825)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, ТА, III,
комплетно реновиран,
26.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244825)
ТРОСОБАН стан, врло
повољно. 063/807-2707. (244828)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан 66 м2, плус подрум на Тесли, двостран, потпуно реновиран, IV спрат, није
последњи, нема лифт,
централно грејање,
може и са стварима,
47.000 евра.
063/827-58-58.
(244840)
ПРОДАЈЕМ у центру
гарсоњеру, 24 м2, са
великим подрумом.
061/517-76-88.
(244897)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, Пепељара,
етажно грејање, власник, укњижен. Тел.
060/333-56-41.
(244730)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан на Котежу 2, 40
м2, за Теслу. 060/18019-85. (244732)
ПРОДАЈЕМ стан 68
м2, строги центар града, без посредника.
Тел. 064/511-25-10.
(244705)
ЦЕНТАР, салонски
стан, 70 м2, 55.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (244697)
МАРГИТА, 50 м2, двособан, 20.000 евра,
хитно. „Гоца”,
063/899-77-00.
(244697)

ЦЕНТАР Стрелишта,
новоградња, V, 103
м2, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(244710)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2,
V, комплет намештено, ново, 28.500, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(244710)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
V, 25.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (244710)
СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
VI, двоипособан,
32.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(244710)

СТРЕЛИШТЕ, леп
двособaн, IV TA,
22.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(244887)
КУДЕЉАРАЦ, дворишни, 22 м2, 8.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(244887)
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, ЦГ, ЦГ, усељива, 16.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(244890)
СОДАРА, двособан,
57 м2, IV, ЦГ, лифт,
одмах усељив, 30.500.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(244890)

ШИРИ ЦЕНТАР, 57
м2, II, 30.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(244710)
ЦЕНТАР Стрелишта,
57 м2, VI, 30.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (244710)
ТЕСЛА, 40 м2, једнособан, ВПР, 25.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (244710)
ХИТНО, Стрелиште,
54 м2, ВПР, без грејања, 25.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (244710)
СТРЕЛИШТЕ, понуда
етажних трособних
станова у кући на
спрату. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(244710)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, новоградња, усељив, дуплекс, 104 м2, IV, ЦГ,
лифт, двостран, прелеп, 75.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(244890)
ГОРЊИ ГРАД, четворособан, новија зграда, прелеп, 84 м2, III,
ЦГ, уградна кухиња, 4
климе, гаража,
55.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(244890)
СОДАРА, трособан,
ЦГ, III спрат, 42.000:
двособан, IV спрат,
30.000. (396), Лајф”,
061/662-91-48.
(4723)
КОТЕЖ 2, дуплекс, 78
м2, 37.000; Тесла дуплекс 84 м2, 46.000.
(396), Лајф”,
061/662-91-48.
(4723)

ЦЕНТАР, двоипособан, 70 м2, I спрат,
800 евра/квадрат.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(244710)
ШИРИ центар, прелеп
двособан, 53 м2, ВП,
ЕГ, 34.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(244887)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, ЦГ, 44.000; двособан, ЦГ, VI спрат,
30.000. (396), Лајф”,
061/662-91-48.
(4723)
СТРОГИ центар, 100
м2, 75.000, дуплекс
136 м2, 90.000, нов
двособан, 43.000.
(396), Лајф”,
061/662-91-48.
(4723)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, двоипособан, сређен, 39.000,
двоипособан за сређивање, 33.000; војне
двоипособан, 40.000.
(396), Лајф”, 061/66291-48. (4723)
КОТЕЖ 2, двособан,
60 м2, III, ЦГ, 31.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(244890)
СТРЕЛИШТЕ, 35 м2,
ВП, ЦГ, одмах усељив,
22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(244890)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74 м2, II, ЦГ, одличан распоред,
43.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(244890)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, ЦГ,
29.000, стари „бувљак”, 70 м2, 13 ари,
32.000. (338),
„Јанковић”,
348-025.
(244561)
СОДАРА, 56, ЦГ, VI,
усељив, лифт, 32.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(244783)
СОДАРА, 75 м2, ЦГ,
II, два лифта, две терасе, 43.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (244783)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ,
ПР, 30.000, 37 м2, ЦГ,
III, 26.000. (679),
„Трем 01”,
063/836-23-83.
(244783)
ЦЕНТАР, двособан, 52
м2, II, новији, етажно,
35.000 евра, власник.
066/200-514.
(244760)

ОГЛАСИ

ПОВОЉНО продајем
стан, центар, погодно
за агенције, локал,
становање. 064/92753-03. (245000)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, 55 м2.
060/026-19-60.
(244965)
КОТЕЖ, очуван једнособан, 34 м2, V, лифт,
ЦГ, 22.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (244950)
ЗА СТАН, доживотна
месечна финансијска
помоћ. За лица 65+.
„Елпис”, 061/324-4085. (244987)
ЦЕНТАР, нов укњижен, 37 м2, власник.
063/208-352. (24501)
ШИРИ центар, нов,
укњижен стан, 48 м2,
одмах усељив.
063/208-357. (45011)

marketing@pancevac-online.rs

МИСА, једнособан,
ПР, тераса, 18.000;
Маргита, 39, лукс,
19.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4723)
ЦЕНТАР, једнособан,
празан, II + таван,
нов, само 26.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4723)
ТЕСЛА, гарсоњера, II,
25 м2, одлична,
23.500; Горњи град,
ПР, 22, једнособан,
16.500. (67), „Милка
М”, 063/744-2866.(4723)
ЦЕНТАР, трособан, II,
78, празан, паркет,
ПВЦ, тераса. Само
38.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4723)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ХИТНО потребне куће
и станови у Панчеву,
брза реализација.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (244710)
КУПУЈЕМО станове и
куће на свим локацијама. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(244783)
КУПУЈЕМ стан на
Стрелишту, до 20.000
евра, без посредника.
060/618-72-60.
(244902
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(244928)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, IV,
ТА, комплет сређен,
27.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(244890)
ТЕСЛА, трособан, 77
м2, I, двособан, I, станови нижа спратност.
„Весна 2”,
066/937-00-13.
(244913)
СТРЕЛИШТЕ, повољно трособан, нижа
спратност, двособан,
25.000. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(244913)
ТЕСЛА, стан двособан, 53 м2, светао,
етаж. грејање, клима.
062/376-047.
(244917)
ОДЛИЧАН, строги
центар, трособан, две
терасе, гипсани радови, 51.000. 060/03536-64. (244922)
ЦЕНТАР, 2.0, ЦГ,
34.000, Содара, 1.0,
ТА, договор. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(2449267)
КОТЕЖ 2, двособан,
ЦГ, 26.000; Миса, 50,
одлично, 18.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (244561)

ЦЕНТАР, једнособан,
38 м2, нов, приземље,
грејање, 30.000 евра,
власник. 066/200-514.
(244760)
ТЕСЛА, трособан, 65
м2, I, двориште, 60 м2,
тавански простор,
42.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(244928)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, ТА, 26.500;
двособан, 57 м2,
28.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(244928)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, IV, TA, реновиран, 21.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2449)
ТЕСЛА, једноипособан, 38 м2, 19.500;
двособан, 52 м2,
30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(244928)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, I, TA, реновиран, 34.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(244928)
КОТЕЖ 2, двособан,
60 м2, II, лифт, ЦГ,
35.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(244928)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, VII, 55 м2, повољно. 064/002-15-44,
013/345-488.
(245013)
БАТАЈНИЦА, двособан стан, власник, 66
м2, ЦГ, ново насеље.
061/141-79-62.
(245020)
МИСА, поткровље,
100 м2, сива фаза, сви
прикључци, укњижено. 065/333-55-25.
(245019)
КОТЕЖ 2, трособан,
II, прелеп, 48.000; Котеж 1, трособан, VI,
30.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4723)
ПЕПЕЉАРА, двоипособан, I, 58, 22.000;
Mиса, I, трособан, ЦГ,
тераса, 34.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4723)
МИСА, пословна зграда, ПР + ПК, идеално
за ординацију и друге
делатности. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(4723)
ЦЕНТАР, двособан, II,
55 м2, ЦГ, тераса, одлична градња. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66. (4723)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан стан на новој
Миси. 060/377-74-99.
(СМС)
ДВОСОБАН, полунамештен, ТА, зграда,
Тесла, дуже, близу
„Авива”, депозит.
061/285-43-28. (и)
ИЗДАЈЕМ на Миси
стан, мањи-већи, намештен, празан са
грејањем. 063/154-9411. (244413)

ТЕСЛА, једноипособан, високо приземље, ТА пећ, празан,
реновиран. 064/31389-72. (244450)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, I, Содара, ЦГ. 060/051-0244. (244467)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен једнособан
стан, Котеж 1. Тел.
063/809-46-55.
(244198)
ИЗДАЈЕМ стан са грејањем, нова Миса.
063/214-387.
(244676)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан, 38 м2, Содара, клима, кабловска ТВ, грејање, слободан 1. августа 2017.
065/401-18-86.
(244665)
ПОЛУНАМЕШТЕН
стан, двоипособан,
ЦГ, телефон, клима,
Котеж 1, IV спрат.
Тел. 063/803-14-86.
(244661)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру самцу, 80 м2.
065/353-07-57.
(2144659)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу.
Тел. 064/228-25-44.
(244749)

НАМЕШТЕН једноипособан стан, Котеж
1, код апотеке „Фабег”. 069/222-55-77,
064/370-74-93.
(244731)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на новој Миси, близу
Спортског центра.
062/161-48-74,
013/373-027.
(244733)
ПРИМАМ ученике/це,
намештен стан са ЦГ,
кабловска, интернет,
50 евра (за једног).
378-093
(244718)
ИЗДАЈЕМ стан на Содари од 56 м2.
063/861-42-91
(244785)
СТАН за издавање 44
м2, С. Шупљикца. Тел.
332-527,
066/322-527
(244791)
ИЗДАЈЕМ кућу, две
стамбене јединице,
Светог Саве 62. Тел.
064/668-87-38
(244804)
ИЗДАЈЕМ двособан,
намештен стан ТА, „
Una Dalli”. 064/25587-50 (244811)
КУЋА, 54 м2, WI-FI,
стари „бувљак”, намештена. 069/508-05-65
(244839)

КОМПЛЕТНО намештен стан на новој
Миси, климатизован,
обавезан депозит.
060/619-91-11 (2448)
СТАН за издавање,
Содара, приземље.
061/611-10-49.
(244695)
ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан у
кући, предност ученицима, студентима.
К063/866-59-58.
(244968)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену гарсоњеру,
центар, ТА, 90 евра +
депозит. 064/186-5087. (244854)
НАМЕШТЕН једнособан + једноипособан,
новоградња, двориште, 80 евра, код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07.
(244858)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу за ученике и студенте, Содара,.
064/439-40-89.
(244872)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
Тел. 064/163-56-08.
(244866)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Содара, 80 евра + депозит.
064/252-47-00.
(244867)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

НОВО

ОД 1. АВГУСТА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ
(ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ)

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

•

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, дуже време, Котеж 1, у фулу, повољно. 064/137-63-19.
(244886)
СКРОМНА кућица са
нешто ствари за једну
до две особе, 40 евра.
Тел. 361-322,
065/624-16-11.
(244893)
СТАН у кући на Стрелишту, 120 евра, може и цела кућа, цена
договор. 065/624-1611, 361-322. 244893)
ИЗДАЈЕМ нов једнособан стан. 062/467711. (244901)
СТАРЧЕВО, издајем
засебну кућу, 8 ари,
етажно грејање.
065/360-01-17.
(244907)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, 64 м2,
у строгом центру. Тел.
061/621-32-18.
(244905)
СТАН четворособан,
празан, може канцеларије, Котеж 2, издајем магацин. 061/22516-43. (244924)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан у вишеспратној згради,
центар. 060/724-1725. (244729)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, усељив после 15.
августа 2017. Тел.
013/235-37-00, после
20 сати. (244765)
ПАНЧЕВО, полусутерен, издајем двособан
стан, плус гарсоњера,
ограђено двориште,
два улаза, два купатила, две кухиње, нова
Миса. 064/636-60-08,
013/261-55-16.
(244763)
ГАРСОЊЕРУ, новије
намештену, близу
центра, клима, интернет, издајем. 061/20476-26. (244756)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, може и ученицима. 065/250-89-97.
(244755)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило, издајем станарки у Иванову. 064/372-94-71.

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан на
Содари, пети спрат.
065/445-09-32. (2445)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Жарка Зрењанина 18. 063/195-93-94.
(244962)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, I
спрат, Содара.
062/634-112. (24495)
ГАРСОЊЕРА, 27 м2,
Котеж 2, намештена.
063/189-74-50,
063/865-66-54. (2448)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, ТА,
клима, ненамештен.
063/371-325.
(244930)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, празан, полунамештен, гарсоњеру намештену, центар, повољно.
061/131-79-04. (2449)
ИЗДАЈЕМ дворишну
кућу, врло лепу, сређену, приземну, 130
м2, у обзир долазе и
теренци. 060/142-2213. (244964)

ИЗДАЈЕМ собу, кухињу, купатило, средњошколцима, студентима. 064/988-99-10,
061/189-00-93.
(244948)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ једнособан стан на Стрелишту, ненамештен.
063/344-052.
(244951)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу у новој кући,
самцу, самици.
064/130-36-02.
(244997)
СТАН, Тесла, преко
пута „Авива”, двособан, комплетно сређен, намештен,
150 евра.
064/514-05-06.
(244994)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Содара,
ЦГ, интернет, клима.
Депозит обавезан.
013/615-448, од 12 до
17 сати. (244993)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, Котеж 1, сквер.
063/803-03-38.
(245005)

ЗГРАДА, издајем намештен двособан
стан, нова Миса, клима, кабловска.
064/231-23-59.
245006)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за стан локал од 39
м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-7174. (243773)
ПРОДАЈЕМ локал ТЦ
код Суда, 14 м2,
12.000 евра, власник.
069/663-773.
(244497)
ИЗДАЈЕМ локал, 21
м2, Л. Толстоја, близина пијаце. 333-058.
(244750)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 063/255-892,
063/254-155.
(244744)
СТРОГИ центар: 14,
35, 60 м2 издавање,
плац такође. 063/240817. (244768)

ЛОКАЛ за издавање,
може зубна ординација и може као канцеларија. Тел.
064/417-68-58.
(244658)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 28 м2, Максима Горког 81.
063/837-48-34.
(244682)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локал 81 м2, центар
Стрелишта, идеалан
за апотеку, месару,
кладионицу. 064/26771-74. (244690)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за стан, локал од 39
м2 у центру Стрелишта. 064/267-71-74.
(244690)
ИЗДАЈЕМ локал 110
м2 и канцеларијски
простор. АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца
88. 063/278-250.
(244806)
ИЗДАЈЕМ локал 15 м2,
у пролазу и канцеларију 25 м2, Војводе
Путника 29. 063/278250. (244806)

ИЗДАЈЕМ фризерски
салон, погодан и за
козметичке услуге,
сређен, комплетно
нов, 200 евра.
064/514-05-06.
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
у центру. 063/662209. (244998
ИЗДАЈЕМ локал 100
м2, у центру. 063/622209. (224998)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена за
чување старих лица у
Немачкој, мало познавање немачког језика. Тел. 062/571007. (242777)
ПОТРЕБНИ радници
перионици „Пионир”
и конобарица. Тел.
069/108-06-54.
(243363)
ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(243116)

ПОТРЕБНИ физички
радници, рад на асфалту, кошење траве
(рад са тарупом).
013/332-526.
(243160)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице у кухињи и на шалтеру.
Локал у Браће Јовановић. 063/897-55-04.
(244657)
ПОТРЕБНА радница
на дуже време, рад на
„бувљаку”.
063/337-851.
(244751)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у маркету
„Бомбончић”, доћи у
суботу 29. јула 2017,
у Улицу
Синђелићева 21, од
18 до 20 сати.
(244782)
ПОТРЕБНЕ раднице
(жене и мушкарци) за
рад у маркету „Бомбончић”. Доћи у петак, 28. јула 2017, у
Улицу Браце Петров
53, од 18 до 20 сати.
(244782)

Петак, 28. јул 2017.

ПОСАО
ПОНУДА

ХИТНО потребна мушко-женска фризерка, услови одлични.
064/255-57-31.
(244914)
ПОТРЕБНА радница у
трећој смени.
063/130-75-40.
(244885)
ПОТРЕБНА радница
за пекару. 062/301022. (244887)
РЕСТОРАНСКОМ
ланцу „Коноба акустик” потребан за рад
ресторански конобар
и чистачица за рад у
Црној Гори, и кувар за
рад у Београду.
064/290-45-39.
(244842)
ПОТРЕБНЕ две девојке за рад на новоотвореном сплав-ресторану у Јабуци.
063/899-78-82.
(244816)

ЛИМАРИЈИ „Марковић” потребни радници за рад на висини.
Грађевински лимар,
бравари (универзалци), монтажери сендвич панела, помоћни
радници. 065/617-1243. (244699)

ПОТРЕБНИ радници
са искуством у аутоперионици „Периша”.Тел. 063/281-954.
(244427)
ПОТРЕБНЕ конобарице Caffeu „Pacifiko.
060/319-05-77,
061/236-32-97 (2447)

ОГЛАСИ

ГРАЂЕВИНСКОЈ фирми Pan Bau Маx, д. о.
о. Потребни тесари са
искуством. 013/403639. (244711)
ПОТРЕБНЕ раднице
на шиваћим машинама. 069/238-07-65.

ПОТРЕБАН радник за
уградњу ПВЦ столарије. „Самиго инвест”,
063/389-972, 312-729.
(244968)
ПОТРЕБАН столар.
„Самиго инвест”,
312-729, 063/389-972.
(244968)
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ПРЕХРАМБЕНОЈ продавници потребан
радник. Услов: ССС,
дозвола Б категорије,
општа култура и комуникативност.
Добро и редовно
плаћен посао
са могучношћу
даљег напредовања.
Биографије слати на
адресу
– Дунавска 4/25,
Панчево.
(244949)
ПОТРЕБАН помоћни
радник за уградњу
столарије. 312-729,
063/389-972.
(244968)
ПОТРЕБНА спремачица. 063/813-29-76,
064/260-04-26.
(245014)
ПОТРЕБНА радница
за рад у киоску за
продају штампе, са
искуством. Тел.
064/813-00-35,
звати од 18 до
20 сати. (245008)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу „Петица” код Аутобуске
станице. 064997-7909. (245007
ИСКУСАН пекар,
хлеб, сомуни, помоћник на пећи и продавачица. 064/120-0942. (245010)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке шпорета, бојлера, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(244025)
ЧАСОВИ, основе
електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58.

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(243972)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (2435)
РОЛЕТНЕ, комарници, ПВЦ и АЛУ столарија, сервис и уградња, замена гуртни и
стакала. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(243728)

АЛУМИНИЈУМСКА
ограда и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија,
монтажа, демонтажа
и превоз. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(243732)

АЛУ, ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/18125-00. (244360)

ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије. Дуле,
064/163-58-85.
(243914)
КАМИОНСКИ превоз
до 2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.
МАШИНСКО сечење
и цепање и уношење.
064/357-82-08.
Босанац.
(244435)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, кречење, бетонирање, радимо повољно. 063/865-80-49.
(244323)
ПАРКЕТАР, поставка
паркета и бродског
пода, хобловање, фуговање, лакирање.
060/476-81-55.
(244342)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар. 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94
(244748)
ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије, 120 л, са
превозом.
063/315-381.
(244779)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

НЕГА старих, болесних, инвалидних лица, заказивање, пратња до лекара.
063/868-04-51.
(244770)
КЛИМА, поправка и
уградња свих врста
клима. 064/520-48-80,
063/740-83-98.
(2447719
МЕДИЦИНСКЕ сестре: давање терапије,
купање и нега болесника. 063/737-59-60.
(244761)
СТОЛАРСКЕ услуге,
кухиње, плакари, поправке, преправке,
комарници. 371-274,
064/176-88-52.
(244757)
КЛИМА, сервис, допуна, уградња, најповољније. 064/520-4880, 063/740-83-98.
(244711)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(244704)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета као и
бродских подова.
064/341-79-60.
(244702)
МОЛЕРАЈ: глетовање,
кречење, лепљење тапета, фарбање столарија, радијатора.
064/174-03-23,
065/523-07-49.
(244712)
ЖЕНА са искуством
чувала би дете у својој кући. 065/505-0722. (244715)
ТИБЕТАНСКЕ масаже,
отклањање стреса,
психоанализа. Тел.
061/233-31-77.
(244714)
ЕЛЕКТРИЧАР ради
повољно. 060/521-9340. (244843)
МЕЊАМ пелене, чувам покретне, непокретне. Весна,
061/660-31-84.
(244798)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправка старих, монтажа нових цеви, монтажа санитарија, одгушења. 062/382-394.
(244819)
РАДИМ све физичке
послове, бетонирање,
рушење објеката и изношење ствари.
061/131-86-26.
(244829)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег телевизора. 064/866-2070. (244837)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством тражи посао. 064/120-77-64.
(244903)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, поправка крова, чишћење олука,
кречење, повољно.
065/535-24-56.
(244912)
РУШЕЊЕ свих врста,
зидање, бетонирање,
израда кровова, реконструкција и зидање кућа, зграда, са
нашим материјалом.
062/179-67-25.
(244966)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно. 377-930, 063/11571-67. (244801)
РУШЕЊА кућа, шупа,
разбијање бетона, бетонирање, обарање
стабала, кошење траве, итд. 064/122-6978. (244852)
БЕТОНИРАЊА, разбијање бетона, ископи, рушења кућа, одношење ствари, итд.
060/035-47-40.
(244852)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз шута са утоваром,
рушење. 063/771-5544. (244853)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила,
вентили, славине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09.
(244861)
ПСИХОЛОГ, психотерапија, саветовање,
разговори. Тел.
061/198-32-32.
(244863)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (244918)
ПЕДИКИР, курје очи,
урасли нокти, масажа
терапеутска, релакс.
061/308-95-86,
013/351-907. (244920)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа, 361-474,
066/361-474,
060/361-47-41.
(244936)
ШЛЕП-СЛУЖБА до
две тоне. 064/144-2740. (244940)

ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, пеглање
веша, педантно и квалитетно. 061/412-4450. (244867)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (244088)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-2003. (244985)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(244976)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме, радимо
све послове. 061/32177-93. (244988)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)
ПОВОЉНО. Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (238245)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, одвоз шута малим и великим
кипером. 064/648-2450. (4723)
ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење објеката,
утовар шута, разбијање бетона. 063/218894. (4723)
КАМИОНСКИ превоз
до 2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50. (4723)

ИСКОП багерима: темеља, подрума, септичких јама, канала,
насипање терена.
063/218-894.
(4723)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за
рад на висини, сечење
дрвећа, вађење пањева. 063/218-894.
(4723)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања до 17 м, носивости 4 тоне.
064/668-97-86.
(4723)
ИСТОВАРИ/УТОВАРИ
виљушкарима на свим
теренима, до 10 тона.
063/218-894. (4723)
РУШЕЊЕ објеката, сечење и разбијање бетона, утовар шута,
превоз материјала.
064/668-97-86. (4723)

КРЧЕЊЕ и кошење,
сечење високих дрвећа, чишћење плацева,
вађење пањева.
064/668-97-86. (4723)
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.selidbe-bomboncic.com (244782)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-6674.(244782)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(244782)
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.selidbe-bomboncic.com (244782)

KIZZA – истовар/утовар робе виљушкарима, превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле,
рушење објеката, ископ багерима, разбијање и сечење бетона,
насипање и набијање
терена. 064/648-2447. (4723)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха.
Превоз бесплатан.
066/001-050,
063/329-464.
(244830)
КОМАРНИЦИ, ролетне, венецијанери, тракасте завесе, ново и
поправка.
064/189-40-91,
354-777. (240870)

СЕЛИДБА – превоз
1000 дин. Могућност
радника, попуст на
СЕЛИДБЕ комбијем и ванградске.
камионом, Војводина, 063/174-77-69
(242381)
Србија, са или без
радника. Најповољни- ДУБИНСКО антибакје. Иван. 063/107-78- теријско и дезинфекционо прање наме66. (244782)
ја у вашем стану.
СЕЛИДБЕ робе и ства- шта
066/001-050,
ри комбијем и камио- 063/329-464. (244545)
ном, професионално,
ПЕРФЕКТ: демит фаекипа радника, све
саде, зидање, малтерелације по Србији,
рисање, кречење, глеоткуп намештаја.
товање, керамика,
Иван. 063/107-78кровови.
66.(244782)
063/122-14-39.
(243856)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(241345)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050, 063/329464. (244545)
РОЛЕТНЕ, венецијандери, комарници, тракасте завесе, израда,
монтажа, поправка.
063/775-96-08,
013/353-923. (243280)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(244486)
MAGIC LOOK, масажа
целог тела, парцијална: болови у леђима,
антицелулит, старијима и женама попуст.
061/132-11-18.
(2444502)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације, поправке,
замене, одгушења купатила, канализације,
одмах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(244389)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(241768)

Петак, 28. јул 2017.

УСЛУГЕ

ОГЛАСИ

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/23539-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(244677)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(244677)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(244328)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09.
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
столарија, гипс, чисто,
повољно. 061/288-2019. (244684)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
чисто, повољно, квалитетно. 063/304-476.
(244683)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (244845)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибактеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001050, 063/329-464.
(244830)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија,
све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/49344-63, 061/631-51-41.
(244777)

за избор у звање и заснивање радног односа и то:
1.
За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну
област Клиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука – област стоматологија, специјалиста стоматолошке протетике, као и
остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005;
97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014), Условима за
избор у звања наставника на Универзитету Националног савета за високо образовање Републике Србије и
Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година.
2.
За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну
област Базична и претклиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука - област стоматологија, специјалиста стоматолошке протетике, као
и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005;
97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014), Условима за
избор у звања наставника на Универзитету Националног савета за високо образовање Републике Србије и
Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити
на телефон: 013/235-12-92.

КРОВОВИ, преправке,. Прављење нових,
термо-хидроизолција
кровова и равних кровова са нашим матријалом, најповољније.
064/466-42-14. (2443)
ЛАЛЕ – превозим кипером шљунак, песак,
сејанац, грађевински
материјал, одвозим
шут. 064/354-69-94,
063/754-02-723. (244)
СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од 1.500 динара. 0-24 сата. Ми смо
ту због вас. 013/367386, 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић. (244851)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (244909)
СЕЛИДБЕ, екипа радника, одвозимо непотребне ствари.
063/731-77-67,
064/280-30-16, Владимир. (244942)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, витрине попраЛИМАРСКИ радови,
вљамо квалитетно с
преправке старе, изра- гаранцијом. „Фригода, монтажа нове литехник”, 361-361,
марије, кровопокри064/122-68-05. (2410)
вачки радови. НајпоКЛИМЕ свих типова и
вољније.
произвођача сервиси064/466-42-14.
рамо, поправљамо и
(244693)
уграђујемо с гаранцијом. Овлашћени сервис „Фриготехник”,
СЕРВИС телевизора,
ауто-радија, ЦО2 апа- 361-361, 064/122-68рата, све око електро- 05. (245010)
технике, ауто-електрика. Дејан,
РАЗНО
063/800-1-96.
(244695)

ПАНЧЕВАЦ

ТРАЖИМ цимерку за
заједнички одмор на
мору. 064/372-94-71.
(244717)

НЕМЦУ, 75/178, потребна жена до
40/175, згодна, за вишесатно друштво у
Народној башти, зими
код мене у Берлину.
СМС: 064/360-33-75.
(244082)
ПОМАЖЕМ хуманитарцима који прикупљају помоћ за лечење болесника.
063/878-40-52.
(244691)
ХИТНО потребан бесплатан смештај озбиљној жени, без обавеза.
064/090-30-24.
(244720)
КЛАВИЈАТУРИСТА,
гитаристкиња траже
кларинетисту или виолинисту. Дијана.
061/412-44-50.
(244807)
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен жели да упозна
жену или девојку до
40 година, ради дружења, излазака. Звати
од 21 сат. 013/352203. (244884)
ТУРИЗАМ

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ. ПАР. БРОЈ 6054/1 КО ПАНЧЕВО, ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ Су+ВП (гаража +
отворени кровни паркинг) У УЛИЦИ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР. 53 У ПАНЧЕВУ
Урбанистички пројекат за потребе урбанистичкоархитектонске разраде локације, кат. пар. број 6054/1
КО Панчево, за планирану изграднју вишепородичног
стамбеног објекта спратности По+П+2+Пк и помоћног објекта спратности Су+ВП (гаража + отворени
кровни паркинг) у улици ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР. 53
У ПАНЧЕВУ, израђен од стране ДОО „МЕГА МОДУЛОР”, Ул. Светог Саве бр. 29, под бројем тех. днев.
01/04-17 од јула 2017. год. за инвеститора ДОО „Кутко” из Панчева, Улица Војводе Радомира Путника број
27/1, излаже се на јавну презентацију у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 4 у Панчеву, у трајању од 7 дана, почев од 28. 07.
2017.године.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у холу градске управе Града Панчева, на VI спрату, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити на
телефон 013/308-905, канцеларија 610, у времену од
10 до 13 сати, у периоду трајања јавне презентације.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра. Кабловска,
двориште, ново.
061/636-08-57,
063/768-32-68, Зорица.
www.soko-banja.org
(241721)
КРАШИЋИ, апартмани 7 – 9 евра,120 м од
мора. +38163-243859, +38232-679-098.
(243072)
БОКА, Рисан, собе са
употребом кухиње.
Повољно. 003823/23716-57, 064/078-52-62,
003826/912-30-99. (и)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан
апартман са терасом,
нов и лепо опремљен
у апартманском насељу, 200 метара пре извора Снежник.
066/624-04-00. (2442)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, кабловска,
интернет, базен, SPA.
063/719-98-30.
(244531)
Последњи поздрав драгом пријатељу и комшији

ДУШАНУ
РАДУСИНОВИЋУ
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ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, кабловска,
интернет, базен, SPA.
063/719-98-30. (2445)
ПОВОЉНО апартман и
собе, Бања Врујци, издајем. 065/608-03-66.
ИЗДАЈЕМ апартмане у
Сокобањи, клима, интернет, ТВ, погледати
на сајту.
www.apartmaniharmonijasokobanja.info. Апартмани хармонија,
018/837-717, 065/61681-97.
ИЗДАЈЕМ нов четворокреветни апартман
у Сокобањи код Борића. Тел. 064/50720-84. (244911)
ЗЛАТИБОР, Водице,
издајем кућу 51 м2,
летовање, зимовање,
викенд-туре. 063/80258-36. (245003)

ПАНЧЕВАЦ
Драгом брату

Мом чику

ДУШАНУ
РАДУСИНОВИЋУ

ДУШАНУ
РАДУСИНОВИЋУ

А.Д. „УТВА”
„МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ” КАЧАРЕВО

оглашава потребу
за следећим радницима:
– заваривачи
– стругари
– глодачи
– борверкисти
Са или без радног искуства, са најмање трећим
степеном стручне спреме, за рад на одређено време.
Јавити се лично : „Утва”-„Милан Премасунац”,
Качарево, Маршала Тита 2.

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam,
stambeno-komunalnu delatnost,
zaštitu životne sredine,
saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove

OBAVEŠTENJE
Obaveštava se javnost da za projekat distributivnog
gasovoda od Pe cevi pritiska do 4 bar za snabdevanje
naseljenog mesta Padina sa korisničkim gasovodnim
priključcima na lokaciji, ulice naseljenog mesta Padina,
na katastarskim parcelama sa sledećim brojevima :
6120/1, 2840, 981, 2873/1, 876, 2874/5, 887, 906, 922,
943, 2874/3, 843/1, 960, 1017, 2881, 2874/4, 2890/24,
813, 798, 770, 2890/16, 2890/11, 742, 731, 2890/1,
2890/19, 2911, 2915, 705, 681, 656, 636, 579/1, 530,
503, 482, 456, 2894/1, 2895, 338, 2890/40, 339, 363,
386, 418, 2896/21, 2897, 2898/25, 2898/1, 165, 198,
199, 222, 2899, 123, 52, 75, 97, 2901, 2904/30, 2904/31,
2903, 51, 1063, 1043, 1044, 1045, 2842, 2763, 2762,
1931/24, 1083, 1108, 1119, 1161, 1139, 1182, 1084/1,
1770/1, 1506, 1201, 1224, 1931/11, 1252, 1314, 1280,
1339, 1929/6, 1929/5, 1444, 1365/1, 1443, 1955, 1956,
1958, 1963/1, 1927/123, 1924, 1927/32, 1927/9, 1495,
1404, 1932/1, 1938, 1937, 1936, 1935/23, 1935/25,
2761/3, 2760/5, 1935/26, 2760/1, 1773/1, 1774, 1861,
1769, 1709, 1692, 1635, 1624, 1587, 1602/2, 1576,
1909/31, 1909/81, 1534/15, 1909/20, 1561, 1909/117,
1909/118, 1909/103, 1909/98, 1909/244, 1909/108,
1909/15, 1909/39, 5613, 19/1, 20, 2/3, 1442, 1507 K.O.
Padina i 8641 KO Kovačica, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta J.P. „SRBIJAGAS” (MB:20084600;
PIB: 104056656) iz Novog Sada, Narodnog fronta br.
12., nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv
ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja
ovog obaveštenja u sredstvima javnog informisanja, preko nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske uprave - Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком
од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а
четвртком и петком
од 8 до 13 сати
Обавештавамо родбину и пријатеље да је 23. јула 2017. године, преминуо наш вољени супруг,
отац и деда

ДУШАН РАДУСИНОВИЋ

ЂИНА и САША
с породицом

последњи поздрав од
ЗОРАНА с породицом

МАРИЈА с породицом

21. VI 1944 – 23. VII 2017.
Сахрана је обављена 25. јула 2017, у 13 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга БЕЛА, син ПРЕДРАГ
и ћерка ДРАГАНА с породицом

(28/244740)

(10/244663)

(9/44603)

(8/244663)

Вољени не умиру.

22

Петак, 28. јул 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

25. јула, у 58. години, преминула је наша драга

ЋУРЂЕВКИ ГРУБЕТИЋ ЦЕЦИ

ЂУРЂЕВКА ГРУБЕТИЋ ЦЕЦА

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Последњи поздрав

ЈОЦА и НИЂА
(103/4723)

Хвала ти за доброту, нежност и љубав коју си нам пружила.
Никада те нећемо заборавити.
Последњи поздрав

ЂУРЂЕВКИ ГРУБЕТИЋ ЦЕЦИ

Супруг ЈОВАН, син НИКОЛА и ћерка ЈОВАНА

од свекрве МИРОСЛАВЕ ГРУБЕТИЋ

(102/4723)

(118/2473)

Последњи поздрав драгом брату и стрицу

ЋУРЂЕВКИ ГРУБЕТИЋ ЦЕЦИ
Све бих дала да си ту.

ЂУРЂЕВКА ГРУБЕТИЋ ЦЕЦА
ЈОКА, ЛАЗА и ДЕЈАН
(104/4723)

Последњи поздрав драгој Цеци
од породице ВУКОВИЋ
(112/244958)

БАЛОГ ИШТВАНУ
1938–2017.

23. јула 2017. године, престало је да куца срце
мога тате

Сахрана ће се одржати 29. јула, у Едмонтону, Канада.
Ожалошћени: брат МИХАЉ с породицом, брат ЈОЖИ
с породицом, породице БАЛОГ, ПАП, БУРЈАН, остала родбина
и пријатељи

ЂУРЂЕВКА ГРУБЕТИЋ ЦЕЦА

(111/244943)

БОЖИДАРА МИЋЕ ЛОЈАНИЦЕ

Можда спава са очима изнад сваког зла. Можда живи и
доћи ће после овог сна.
Породице РИСТИЋ и ОМОРАЦ
(109/244941)

1933–2017.
Сахрана је обављена 26. јула 2017. године на Новом гробљу у Панчеву.
Његова МИРЈАНА

С великом тугом опраштамо се од драгог
и поштованог кума

Последњи поздрав ћерки и сестри

(63/244821)

БОЖИДАР
ЛОЈАНИЦА

Драгој куми

ЂУРЂЕВКИ ГРУБЕТИЋ ЦЕЦИ

Последњи поздрав драгом чика Мићи.
МАРИЦА с породицом

од оца ПЕРЕ, мајке ЈЕЛЕ и брата НИКЕ с породицом
(110/244941)

(113/244959)

Последњи поздрав

МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕ

БОЖИДАРА ЛОЈАНИЦЕ

од породице ДЕДАУЦИЋ
и МАЦЕ ТОМИЋ

наставник математике
Уз захвалност и вечно
памћење.
Генерације ученика,
колектив и пензионери
ОШ „Исидора
Секулић” Панчево

(66/244821)

(55/

Последњи поздрав нашем драгом колеги

Последњи поздрав драгој сестри

Почивај у миру.

Породица ТУБИЋ
(79/244875)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

БОЖИДАРУ
ЛОЈАНИЦИ

ЦЕЦИ
Никада те нећемо заборавити.
Нека те анђели чувају.

БОЖАНА КИРИЛОВ

Кум ДРАГАН
с породицом

1941–2017.
Заувек ћеш нам остати у срцима. Хвала на свему.
Синови САША и ЗОРАН с породицама, фамилија
и пријатељи

(125

(123/244983)

Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеној мајци

МИРОСЛАВКИ СТОЈИЛКОВИЋ

БОЖИДАРУ
ЛОЈАНИЦИ

БОЖИДАРУ
ЛОЈАНИЦИ

МИОДРАГУ
ЈОВАНОВИЋУ

МИРОСЛАВКИ
СТОЈИЛКОВИЋ

Породица
ДИМИТРИЈЕВИЋ

Породица РИСТИЋ

Пензионери Школе
„Браца Петров”

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Сестра ЉУБИНКА, зет
МИЛАН, СУНЧИЦА
и ЖЕЉКО с породицом

(65/244821)

(64/244821)

(24/244734)

(51/244789)

МИРКИ
1950–2017.
Мирка, хвала ти за све
што си несебично делила с нама.
Заувек твој ПЕКОС и
СНЕКИ СТАНКОВСКИ
(89(244890)

1950–2017.
Мама, хвала за љубав коју си ми пружила.
Ћерка МАЈА
(50/244789)

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

Петак, 28. јул 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав

ЗОРИЦИ

ЗОРИЦА МЕНОВСКА

ЗОРИЦА МЕНОВСКА

На твом гробу руже не вену, увек су као сад убране, још верујемо
да само спаваш.

Твоја љубав, брига и вера у нас давала нам је снагу и крчила пут ка
успеху у животу.

Можда спава са очима изван сваког зла, изван ствари, илузија, изван живота.

Твој свети лик и даље бди над нама, а ми те видимо у сваком јутру
и свакој доброти на коју наилазимо.

И с њом спава невиђена њена лепота.

Заувек ожалошћени: супруг БРАНКО, син МИРКО, снаја БОЈАНА,
унук ПАВЛЕ, заова ВЕСНА и свекар МИРКО

Можда спава са очима изван сваког зла.

(41/244772)

Можда живи и доћи ће после овог сна.
Вољеној баби

Заувек ожалошћени: ћерка ИВАНА, унука СРНА и зет ГОРАН

(42/244744)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Породица ЛАЗОВИЋ

(43/244774)

20. јула 2017. преминула је наша вољена

21. јула преминула је наша вољена

МИЛАНКИ
МИЛЕТИЋ

ДРАГАН ВЕЛИЧКОВИЋ
Судбина је хтела да прерано напустиш
своје вољене, али твој ведри лик, лепота и
доброта ће вечно остати у нашим сећањима и успоменама
Последњи поздрав од супруге ЗЛАТЕ,
синова ВЛАДИСЛАВА, ИГОРА и НИКОЛЕ
и снаје ДРАГАНЕ
(69/244834)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ
ВЕЛИЧКОВИЋУ

Најбољем деди

БОГДАНУ
РАЈИНУ
23. III 1945 – 18. VII 2017.
Чуваћемо успомену на
тебе.
ДУШАН, МАРА,
ГОРАН, ИВАНА, ЈОЦА
и ДУШКА
(38/244766)

МИРЈАНА
ТОЛАНОВ
1923–2017.

телефон:
013/301-150

АЛЕКСАНДРУ
ЏЕЛАТОВИЋУ

од свастике СЊЕЖАНЕ
и паше РАДОЈИЦЕ
с породицом

Оно по чему ћу те памтити јесте позитива и
осмех који те никад није напустио, ни кад је
било најтеже.
Живећеш заувек у мом
сећању.
Твоја унука АНА

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.
Твоји: ШЕМСИ, МИРА,
МИЛАН и МАРКО

(70/244834)

(122/244980)

(121/244979)

Тужна срца обавештавамо да је 21. јула 2017.
преминуо наш драги

Последњи поздрав нашем драгом течи и деди

Последњи поздрав

1935–2017.
Кажу да Бог узима најбоље, а ти си међу њима. Носићемо те у срцу,
души и мислима до краја живота.
Успомену на тебе чуваће заувек твоја НАТА,
МРКИ, АНА и ПЕРА
(119/2144979)

(120/244974)

СЕЋАЊЕ

(87/244883)

ГОРАН ЈОКИЋ
ГОГА

За њом тугују: ћерка
ВЕСНА и унука ЈЕЛЕНА
(18/244690)

23. јула 2017. преминула је наша драга и вољена ћерка и сестра

од сестре СЛАВИЦЕ, зета СЛОБОДАНА, сестрића
БОБАНА, сестричине ЗОРИЦЕ и снаје ИВАНЕ.
Неутешна породица ЗДРАВКОВИЋ из Старчева

1981–2001–2017.
Анђеле, увек ћеш бити у
нашим срцима.
Тата РАДИША, мама
МИРА и брат
ГРАДИМИР

(44/244777)

(91/244894)

ДРАГАНУ

5. августа је пола године нашем добром комшији

1. августа навршава се седам година од смрти
мог супруга

СЛОБОДАНУ
ЦВЕТКОВИЋУ

ДРАГОМИРА АНКИЋА

ЈЕЛЕНА
СТОКИЋ
ЖИВКОВИЋ
1958–2017.
С великом љубављу чуваћемо успомену на тебе.
Мајка ОЛГА, брат
ЈОВАН с породицом
и сестра АНА
с породицом

од комшија СТОЈАНА,
МИЋЕ, РАДЕ, НЕМАЊЕ
и МИЛОША

(108244939)

(57/244803)

29. јула 2017. године даваћемо шестомесчени
помен нашем драгом

АЦКЕТУ

АЛЕКСАНДАР
ЏЕЛАТОВИЋ

(88/244884)

Последњи поздрав брату

Мој тата
од његових
ПЕТРОВИЋА

1941–2017.
Хвала ти за несебичну брижност и топлину. Заувек ћемо те се сећати са љубављу и поштовањем.
Твоји најмилији: супруг СТАНИШКО,
ћерка ЗОРИЦА и зет МАТЕЈА, син МИЛОВАН,
син ДРАГАН и снаја ВЕСНА, син ГОРАН и снаја
ЈАСМИНА

Сахрана је обављена 25.
јула 2017. на Старом
православном гробљу,

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав нашем драгом

АЛЕКСАНДРУ

МИЛАНКА МИЛЕТИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји унуци: ДАВОР,
ИГОР, СРЂАН, СУЗАНА,
ДЕЈАН, ИВАНА,
ЈОВАНА и НЕМАЊА
с породицама

Супруга МИЛЕНА
(85/244882)

Сећање на драгог деду

БОЖИЦИ
ВРАЊЕШ

29. јула 2017. године даваћемо шестомесечни
помен нашем вољеном
супругу, тати и деди

1930–2017.

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

Драга мајко, почивај у
миру и нека те анђели
чувају а ми ћемо те чувати од заборава.
Ћерка НЕНА, зет
НИКО, унук НЕШО,
син РАДЕ
и снаха ВИДА
(80/244876)

МИЛЕ
Пола године тражим те
у свакој ситници... и
увек те пронађем само у
себи.

СЛОБОДАНУ
ЦВЕТКОВИЋУ

ДРАГОМИРА
АНКИЋА

НАЛЕ

Супруга ДРАГИЦА
и ћерка НАТАША
с породицом

Унуке АНЂЕЛА
и АДРИЈАНА

(114/244964)

(56/244801)

(86/2448829

ЖИВОМИРУ
СИМИЋУ
МИРКУ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(81/244876)
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Петак, 28. јул 2017.
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28. јула 2017. навршава се годину дана од смрти

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 29. јула, давати годишњи и шестомесечни помен нашим драгим

ВРАНИЋ

ДРАГАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ

ДРАГАНЕ ДИВАЦ ЈАКОВЉЕВИЋ

28. VII 2016 – 28. VII 2017.

1967–2016.
Поносни смо што смо те имали, а много тужни што смо те изгубили.
Недостајеш нам много, много.
Мајка РУЖИЦА, сестра ВИЛМА, синови КОСТА, ПЕТАР и МАРКО,
супруг НЕНАД, родбина и пријатељи
(116/244972)

Прошло је годину дана .
Сви дани су носили
исто – тугу што те више
нема.

ЛЕПОСАВИ

ДАНИЛУ

1944–2016.
1941–2017.
С љубављу и поштовањем: син МИЛОВАН, ћерке СУЗАНА
и МИЛА с породицом
(83/244879)

Прошло је девет година од смрти наше
Твоје: САЊА, ЈЕЛЕНА
и ЛИДИЈА
(101/244927)

2. августа, пре тридесет година заувек си нас
оставио да тугујемо за тобом драги наш Ђоле

27. јула 2017. су две тужне године без тебе, драги наш сине

АЛЕКСАНДРЕ МИЛУНОВ
САШКЕ
Волимо те и у срцу чувамо.
Супруг ПРЕДРАГ и синови МАРКО и СТЕФАН

ЂОКА ЈОСИМОВ

ЈУГА АЛИМПИЋ

Тога дана, у 10.30, окупићемо се око твоје вечне
куће и поделити сећање на твој насмејани лик.
Неутешни заувек твоји: мама, тата, сестра, зет
и сестричине

Нема правих речи да опишу време које пролази.
Бол није у речима и сузама, већ у нашим срцима
у којима ћеш вечно живети.
Твоји тата и мама

(49/244784)

(13/244675)

(124/244946)

Две тужне и болне године откад нас је напустио
наш

ЈУГОСЛАВ
АЛИМПИЋ
27. VII 2015 – 27. VII 2017.
Две године из срца теку
наше сузе и плаче душа.
Недостајеш за све што
прошло је, недостајеш
за све што долази.
Воле те супруга
БРАНКИЦА,
син НИКОЛА и ћерка
ВАЛЕНТИНА
(90/244891)

Навршава се тринаест година откако није с нама
наш драги

Драга

У суботу, 29. јула 2017, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен нашој

ЈУГОСЛАВ АЛИМПИЋ ЈУГА
27. VII 2015 – 27. VII 2017.
Време није лек, већ тиха патња и вечита туга.
Године пролазе, тугу не односе, а ми с љубављу
у срцима и неизмерном тугом чувамо успомену
на тебе...
Сестра НЕЛА, зет РИСТА и сестричине
АНА и ТЕА

ЈЕЛИЦИ ШТРКАЉ

ПЕТАР ЛАЛИЋ

(33/244754)

1934–2016.

С љубављу те чувамо од заборава.
Твоји најмилији

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на
тебе.
Ћерке ДРАГАНА и ГОРДАНА с породицама

(99/244921)

(53/244793)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

5. августа, у 11 сати, на
гробљу у Банатском Брестовцу, обележавамо шестомесечни помен нашој
милој

САШКА
Много нам нам недостајеш.
Бата АЦА, ЕМИНА
и НЕША
(84/244880)

СЕЋАЊЕ

29. јула 2017. навршава се десет година откада
није с нама наша драга

МИЛОЈКА
МАРКОВИЋ
2. VIII 2006 – 2. VIII 2017.

МИЛОШ
ЗАРИЋ

МИЛОШ
ЗАРИЋ

Тата, прошло је шест тужних месеци. Знао си
колико те волимо, ал
никад нећеш сазнати
колико нам недостајеш.
Ћерка МИЛКА
с породицом

Прошло је шест месеци
како те нема. Много
нам недостајеш.
Супруга ЗОРКА, син
НЕЂО, снаја
ВАЛЕНТИНА, унуке
МИЛКА и БИЉАНА
и унук МИЛОШ

(73/

(74/244860)

Сећање на моју драгу маму

Син МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
с породицом

ВИЈОРИКА АРДЕЉАН

(77/244870)

ЉУБИЦИ
МИЛУТИНОВ
1. III 1964 – 7. II 2017.
Ћерка ДИЈАНА
и родитељи ЖИВА
и МИЛЕВА
(117/244975)

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Живећеш вечно у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији: породица ДОЈНЕ РАЈИН

2. августа навршава се
осам година од смрти
наше драге мајке

(72/244857)

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

СЕЋАЊЕ

ВЕРЕ
РАИЧЕВИЋ
ЖАРКО ПРОДАНОВ

24. VII 1994 – 24. VII 2017.
Увек си с нама.
Твој ВЛАДА, МИЛЕНА, САРА и ПЕТРА
(107/244935)

рођ. Јованов
30. VII 2008 – 30. VII 2017.
Прошло је тужних девет година са пуно бола
и суза због губитка наше ћерке, њене младости и недостатак твојим
дечацима Марку и Стефану.
Воле те мама и тата
(92/244897)

Шест месеци како није с нама наш вољени

ЉИЉАНУ ВИТОМИРОВ

АЛЕКСАНДРА
МИЛУНОВ
САШКА

Неутешни: ћерка САЊА, син ЗОРАН с породицама,
као и сестра КАТИЦА
(94/244904)

ЈЕЛЕНА
ЛАЦКОВ

Вечно ћемо чувати
успомену на твоју љубав и доброту.
Твоја деца: СТЕВО,
ЉИЉА и МИРА
с породицама

рођ. Маринковић
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(115/244967)

(93/244898)

НАТАЛИЈА
БАБИЋ
2003–2017.
С љубављу тата
(97/244915

Петак, 28. јул 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

4. августа, у 11 сати, даваћемо трогодишњи помен нашој драгој супрузи, мајци и баки
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ПОМЕН

У суботу, 29. јула 2017. године, у 10 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо полугодишњи помен

ЈОВАН
КАЗАКОВ

ДИКИ БОГДАНОВ

3. VIII 1997 – 3. VIII 2017.

Три године жалимо за нашом покојном Диком. Била је за сваког од
нас велика подршка, дивна жена, пребрижна мајка и најбоља бака. Једном речју, жена са огромним срцем. Нажалост, та дивна жена нас је напустила пре три године, али нема дана да не помислимо на њу, на њена дела, паметне речи и велико срце. Дала је цео
свој живот својој породици, мање бринући за себе.
Зато се овим путем захваљујемо за сву подршку.
Хвала ти на свему и почивај у миру.
Твоји најмилији

МИЛОШУ МАРКОВИЋУ
2. IX 1986 – 2. II 2017.
Време брзо пролази, а сећање и љубав су незаборавни и болни са
чим човек и умире. То сећање и пружање љубави увек си узвраћао
осмехом на лицу, на чему смо ти захвални.
Твоји неутешни: мајка ЉИЉАНА, твој РАЈКО, супруга ЈЕЛЕНА,
браћа ДАРИО и ВЛАДАН са фамилијом, ташта ЉИЉАНА, таст
ПРЕДРАГ, шурак СРЂАН и кумови АНИТА и ИГОР са фамилијом
(82/244877)

(39/244768)

Сећање на

Прохујале године, а љубав, бол и празнина у
нашим мислима остају
заувек.
У нашем животу увек
с тобом: мајка, сестра
и брат са фамилијом
(78/144874)

28. јула навршава се годину дана откако је преминуо мој отац

ПЕТАР
СТАНИСАВЉЕВ
ЛЕЛА

ЈОВАН НИКОЛИЋ

ГОРИНКУ ВОЈВОДИЋ
2007–2017.
… Отишла си високо међу анђеле да настаниш душу тамо где бол
не постоји, где је срећа обећана, али постојиш у сваком дану.
Живиш у сећању деце своје, али недостаје реч твоја мајко.
Тешко је прихватити да те нећемо видети више, али морамо наставити даље да би живело сећање на мајку, жену, баку...
Хвала ти што си била наша мајка!
Нек те анђели чувају...
Твоји најмилији

Помен ће се одржати 27. јула, у 11 сати, на гробљу у Банатском
Брестовцу.
РАДИСАВ
(19/244700)

28. VII 2009 – 28. VII 2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја АНА и породица
ЋОРКОВИЋ
(4/244431)

IN MEMORIAM

29. јула навршава се година откада нас је напустио наш

(68/244832)

СЕЋАЊЕ

РИСТА
КАРАВЛА

РИСТА КАРАВЛА

4. V 1936 – 3. VIII 2016.

РИСТИ КАРАВЛА

ГОРИНКА ВОЈВОДИЋ
рођ. Увалин
Драга сејо, и после десет година с поносом причамо о теби.
СЛАВИЦА с породицом
(60/244810)

Оставио је траг који се не брише и тугу која не пролази.
Његови: СОФИЈА, БАНЕ, ИВАНА, ДЕЈАН и ЈЕЛЕНА КАРАВЛА

Годишњи помен брату,

(22/244711)

ујаку и деди.

(5/244407)

(62/244813)

31. јула 2017. навршавају се две године откада
ниси с нама

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН
ДАБИЋ

НЕБОЈША ПОТКОЊАК
31. VII 2007 – 31. VII 2017.
Десет тужних година без тебе...
Недостајеш за све што долази, тебе ништа не може заменити...
Волимо те.
Мама БИСЕРКА, отац ЂУРИЦА, син УРОШ
и сестра НАТАША
(31/244745)

Заувек ћемо чувати успомену да си била део нас

КАТАРИНА МИТОВСКИ

НИКОЛА
СУБОТИН

Твоја баба НАДА
и стриц СРЂАН
с породицом

Успомена на тебе
чувају: супруга
ДРАГАНА, ћерка МАЈА,
зет ПРЕДРАГ
и унука САРА

Секо моја, време пролази, ја још чујем твој
глас, твој смех, осећам
твој мирис.
Волим те до вечности.
Твоја ЈОВАНКА
с породицом

(32/244751)

(48/244786)

(106/244933)

СЕЋАЊЕ

(98/244916)

РАДОВАНКИ СТАНОЈКОВСКИ
рођ. Путић
Поносни што си нас родила и кроз живот се тако храбро борила.
Живиш у нашим срцима и срцима твојих унука.
Твоје ћерке ЈАСМИНА и ИВАНА и син НЕНАД
(67/244826)

2. августа 2017. навршава се једанаест година

ДРАГИЦА МЛАДЕНОВСКИ ДАЦА

1997–2016.
ЦЕЦА, БОЈАНА, МИЛИЦА С., МИЛИЦА Д., ЉУБИЦА,
ЈЕЛЕНА, САЊА, НИКОЛА, ВУКАШИН и СИНИША

29. јула 2017. на Новом гробљу, у 10 сати, даваћемо шестомесечни помен

РАДОВАНКА
СТАНОЈКОВСКИ

Бобане, не можемо те
никада прежалити.

Време лети, али заборав никада.
Твој брат СВЕТОЗАР
ЦВЕЛЕ с породицом

Бол и туга за тобом не престају.
Супруг САВРЕ
(95/244-908)

ДРАГИЦА МЛАДЕНОВСКИ ДАЦА
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка СУЗАНА, зет БЛАГОЈЕ, унука ДИЈАНА
с породицом и унук БРАНКО
(96/244980)

РАДОВАНКА
СТАНОЈКОВСКИ
Драга моја Рајка, много
недостајеш мени и мојој
породици.
Твоја НАДА
(100/244913)
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Шестомесечни помен

Драги тата

Дан за даном, прође година...

ЂУРА
НЕСТОРОВ

МИЛУТИН ВУЈОВИЋ

1. II 2017 – 1. VIII 2017.

МИЛУТИН ВУЈОВИЋ

Тешко је доћи у родитељски дом, а тебе тата нема да ме
дочекаш на кућном прагу. Нема те да ме испратиш и пожелиш срећан пут, да ме питаш кад ћу опет доћи.
Нека те у тишини вјечног мира прати наша љубав јача од
заборава.

Не постоји вријеме које може да умањи тугу.
Не постоје сузе које могу испрати бол из мог срца.
Тешко је живјети рањене душе.
Видјети те свугдје, а ниђе те не наћи.
Почивај у миру, а ја ћу те с љубављу и поштовањем чувати од заборава.

Син МИЛОШ, снаха КАТАРИНА и унука ЛЕНА

Супруга МИРЈАНА ВУЈОВИЋ

(1/244408)

(2/244409)

Тугују за тобом:
супруга ЈЕЛА, ћерка
ЗОРИЦА, зет ДРАГАН,
унуци ВЕСНА,
БРАНИСЛАВ, ЈЕЛЕНА
и НАДА и праунук
НЕМАЊА
(47/244782)

У понедељак, 31. јула
2017, у 11 сати, на Новом православном гробљу даваћемо четрдесетодневни помен

29. јула 2017. на Православном гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

3
У суботу, 29. јуна 2017. године, у 11.30, даваћемо полугодишњи помен нашој драгој и вољеној

ДЕСАНКИ
ФИЛИПОВИЋ
1932–2017.
Постоје љубави које
смрт не прекида, сећања која заувек остају.
Вечно с нама.
Заувек те воле твоји:
синови ДРАГАН
и ДРАГОЈЕ
с породицама

СЛОБОДАНКИ ЈОВАНОВ

ЈОВАНКА ВУЈИЋ ЈОЛЕ

(40/244769)

рођ. Николајев
учитељица
1933–2017.
Најлепша сећања на тебе чуваћемо у нашим срцима и
мислима. Бескрајно смо захвални за твоју велику љубав,
нежност и твој ведри дух. Много нам недостајеш.
За тобом тугују твоји које си волела: ћерка МИЛАНА,
унуци КРИСТИНА и СТЕФАН, зет ТОМ, као и остала
родбина и пријатељи

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Најдража моја

Син ВЛАДИМИР, ћерка СОФИЈА и сестра ЦАНА с породицама
(37/

Ћеро наша

СЕЋАЊЕ

(58/244807)

ВЕСНА
КВРГИЋ
27. јула 2017. навршава
се три године откако
ниси са нама.

Време пролази, бол не

АЛЕКСАНДАР ПРИЈОВИЋ
1993–2017.
С поносом и поштовањем чувамо успомену на
тебе.

ВЕСНА
КВРГИЋ

престаје, а ти остајеш

рођ. Ковачевић

Весела душо, нека те

вечно у мом срцу с твојим прелепим осмехом.
анђели чувају.

МИЛЕ и ЗОРАН

ФИРУЦА ГРУБЕТИЋ

(59/244806)

30. VII 2007 – 30. VII 2017.

ДРАГАН
ТРИМОВСКИ

(46/244781)

29. јула 2017. навршава се три године од смрти моје
мајке

ПАНЧЕВАЦ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Син СЛАВКО и ћерка СЛАВИЦА с породицама
(25/244135)

ПАНЧЕВАЦ

Најдража наша

(237244724)

БОЖАНЕ ТАМБУРОВИЋ

(35/244759)

Почивај у миру.

С поносом те помињемо, с тугом и болом живимо, јер си нас прерано напустио.
Твоји најмилији:
супруга МИЛИЦА, син
МИЛАН с породицом
и ћерка ИРЕНА
с породицом

телефон:
013/301-150

Воли те сека ВИКИ

зе не престају.

Време пролази, љубав према теби остаје заувек.
Твоји најмилији

Туга нас не напушта, су-

Неутешни: мама ДАРА
и тата ВИДОЈЕ
(34/244759)

телефон:
013/301-150

Година је прошла, остаје сећање с поштовањем на

БЛАГОЈЕ
КРСТИЋ

ВЕСНА

1. VIII 2012 – 1. VIII 2017.

КВРГИЋ

Време пролази, а туга и
бол у срцу вечно остају.
Твоји: супруга
ДЕСАНКА и син ИВАН

С љубављу чувамо успомену на тебе.
Ујак ВЛАДА и ујна
МИЛКА с породицом

(26/244737)

(105/244929)

СВЕТОЗАРА ВЛАШКОГ
Екипа у малом фудбалу РН Панчево
(75/244861)

Петак, 28. јул 2017.
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СЕЋАЊЕ
У среду, 2. августа 2017. године, навршавају се
три године откако ме је напустила моја драга и
вољена мајчица

Прошло је седам година

ВОЈИН БОДАНОВИЋ

КАТИЦА РЕПЕК

1948–2007.

Остао си заувек у нашим срцима!!!
Син АЛЕКСАНДАР, снаја АНА и унуци АЛЕКСАНДРА и МАРКО
(27/244738)

ПОМЕН
мом вољеном сину

14. VIII 1935 – 2. VIII 2014.
У мом рањеном срцу бол и туга, на гробу тишина,
а у нашем скромном дому, моја драга и вољена
мама КАЈКА – велика празнина... Године пролазе, али ти си заувек део моје љубави, мог живота... Са тобом у мислима, на сваком месту, сваког дана и сваког тренутка... Заувек живиш у
мом срцу, речима и сузама... Тужна сам ти мајко – недостајеш ми пунооо...
Твоја ћерка ЛИДИЈА
(3/244505)

АЛЕКСАНДРУ
ПАНТЕЛИЋУ АЦИ

30. јула 2017. године навршава се шест месеци откада није више с
нама вољена мајка, баба и прабаба

С болом и тугом мама
(12/244669)

Сећање на наше драге

МИЛАН СТУПАР

СЕНКА ВУКОВИЋ
Помен ће се одржати у недељу, на Старом православном гробљу, у
10 сати.
Хвала ти за сву љубав, топлину, племенитост и пожртвованост.
С љубављу твоји најмилији

РАДЕВИЋ

Драги сине и брате, 28. јула је девет тужних година откад ниси с нама.
Време пролази а сећања остају.
Твоји најмилији: мајка СТАНА, отац ДРАГО
и брат ДРАГАН
(46/244780)

(76/244868)

У понедељак, 31. јула 2017. године, у 11 сати, на
Новом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен

У суботу, 29. јула 2017. у 10 сати, даваћемо шестомесечни помен нашем непрежаљеном

КОСА

БОЖИДАР

1939–2008.

1933–2002.

С љубављу и поштовањем живите у нама.
Ваши синови МИЋКО и БОБАН с породицама
(21/244709)

ЂОРЂЕ
ШУШЊАР

ЂУРИ ПАВЛОВИЋУ
1962–2017.
Чуваћемо сећање на сву љубав, пажњу и топлину
коју нам је несебично пружао.
Почивај у миру.
Твоји најмилији
(30/244744)

2011–2017.
Мислимо на тебе кад
нам живот доноси и радост и тугу.
Твоји: БОЈАН
и БОЈАНА с мамом

РАДОСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ

Четрдесет болних дана
је прошло откада нас је
напустила наша вољена
ћерка, сестра и тета

У суботу, 29. јула дајемо
шестомесечни помен

ДРАГАНА
КРАЛ

МИРОСЛАВУ
СТАНКОВИЋУ

Не можемо се помирити с тим да те више нећемо видети и чути твој
мио глас, осмех и шале.
Анђеле наш, нека те анђели чувају на небу, а
ми ћемо у срцима заувек.
Мама, тата и брат
с породицом

Дани пролазе, а бол и
туга остају.
Недостајеш, тако нам
недостајеш.

Време пролази, али бол и туга остају вечно.
С љубављу и поштовањем чувају успомену
на њега: супруга ГОРИЦА, син ДАВОР, ћерка
ДАНИЈЕЛА с породицом и сестра ВЕРА
с породицом
(61/244812)

(29/244742)

IN MEMORIAM

ПОМЕН

Седамнаест година је од
смрти наше

НАДЕ
мр др ДАНКА ПРВАНОВ

Њени: ЗОРАН, МИЉА,

27. VII 2016 – 27. VII 2017.
С тугом и поштовањем МИРЈАНА ВАСИЉЕВИЋ
(36/244762)

ЧЕДОМИР, ЈАСМИНА,
ГОРАН и ЦАЦА
(54/244795)

31. јула навршава се четрдесет тужних дана откад није с нама наша
драга

27. јула навршавају се три
тужне године откако смо
остали без нашег драгог

Прошло је шест тужних
месеци

ДРАГАНА
ПЈЕТЛОВИЋ
рођ. Вујасиновић
1. VIII 2015 – 1. VIII 2017.
Велика празнина и бол
је остала после тебе. Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоја мајка МИРЈАНА
и сестра БРАНКА

БОРИСАВ
ЖИВКОВИЋ

СЕНКА
ГАРЧЕВИЋ
1948–2017.
Твоји најмилији
(71/244846)

Никада те неће
заборавити твоја мајка
ЉУБИЦА, брат ДЕЈАН
с породицом, сестра
МАРИНА с породицом
и очух САВА
(7/244660)

Твоји најмилији
(14/244679)

28. I 2017 – 28. VII 2017.
Успомене и љубав према
теби сачуваћемо вечно.

(6/244642)

ДРАГАНА
НИКОЛИЋА

(11/244668)

Породица
(52/

МИЛЕ
СТАНКОВИЋ

РАДЕ ЧИКОШ

МИРОСЛАВ
СТАНКОВИЋ

1944–2017.

Много ми недостајеш.
Туга и бол не пролазе.
Твоја сестра
РАДОВАНКА
с породицом

1948 – 4. II 2017.
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 29. јула
2017, у 11 сати, давати шестомесечни помен.
Твоји најмилији

Шест месеци туге и бола. У мислима и срцу,
увек си ту.
Сестра МИЛИЦА
с породицом

(17/244685)

(20/244701)

(15/244679)

МИЛАН НЕДЕЉКОВ

Шест месеци није с нама наш деда...
Волимо те и чувамо у
срцима.
Твоји унуци и унуке
(16/244679)
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Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
26. јуна: Анастасију – Наташа Ридег и Ненад Марковић; 27. јуна: Николину – Мирјана Војновић и Радослав Бањаш; 29. јуна: Марселу – Маја Берацка и Александар
Ускоковић; 30. јуна: Дејану – Јована Гајић и Дејан Мунћан; 3. јула: Марију – Сузана и Драган Милић; 4. јула: Софију – Ивана Моришан Баста и Предраг Баста; 5.
јула: Јану – Данијела и Милан Марковић, Софију – Сабрина и Владимир Ивановски, Хану – Ивана Разуменић и Дарко Богосављевић; 6. јула: Софију – Драгана и
Александар Живанов, Калину – Сања и Бојан Перовић, Амадеу – Мелинда и Дејан
Сотиров; 7. јула: Нину – Јасмина Милановић и Небојша Поповић, Милу – Тања Најдовски и Божидар Гајић, Николину – Тамара Ивачковић и Зоран Матић; 8. јула:
Вишњу – Јованка и Никола Смиљанић, Тијану – Тамара и Синиша Јакшић, Леу –
Смиљка Садак и Драганче Јовић; 11. јула: Сташу – Слађана и Бојан Ђурица, Јелену – Слађана и Петар Јурченко-Илић, Емилију – Валерија и Владимир Митић, Теодору – Оливера Јовановски и Радислав Милићев; 12. јула: Татјану – Жељка и Далибор Ранчић; 13. јула: Милу – Ана и Марко Милосављевић, Ђурђу – Бојана Лабудовић Богић и Бранко Богић, Калину – Александра и Иштван Калмар, Анастасију –
Сандра и Зоран Божић; 15. јула: Дуњу – Марина и Бранко Поповић, Исидору – Тамара и Далибор Милутинов; 17. јула: Ксенију – Кристина и Иван Живковић.

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Без разлога сте напети, што може узроковати озбиљне свађе с
партнером, па и прекидање односа. С друге стране, ухватила вас
је летња еуфорија, па сте почели
да трошите без контроле. Обуздајте се, без обзира на повољне пословне и финансијске аспекте.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Ако је икако могуће, одложите
пут. Водите рачуна о својим личним документима, пазите шта и
коме причате и чекајте да ова
седмица прође. Немојте се упуштати у било какве расправе, јер
ћете из свега изаћи као губитник.

Добили сина
19. јуна: Јована – Катарина Новаков; 20. јуна: Саву – Тања Билекова и Сава Диклић; 23. јуна: Лазара – Наташа Пушоњић и Срђан Милутиновић; 25. јуна: Уроша
– Милица Попов; 1. јула: Јована – Душанка и Саша Маглов, Вукашина – Татјана
и Драган Столић; 2. јула: Виктора – Марија Барабаш; 3. јула: Теодора – Ивана
Опачић Ристић и Иван Ристић, Милорада – Кристина Кнежевић и Срђан Ленатов,
Данка – Бојана и Дејан Ковачевић; 4. јула: Вука – Маја Шајн и Саша Мркшић; 5.
јула: Стефана – Јелена и Стеван Несторов, Александра – Моника Атанацков и Горан Поповић, Вукашина – Љиљана Василчин и Иван Ристић; 9. јула: Деспота – Јелена Дудеш Лазин и Зоран Дудеш; 10. јула: Стефана – Данијела и Горан Козић,
Уроша – Данијела Бањаш и Петар Тодоров; 11. јула: Павла – Татјана и Станислав
Милошевић, Вука – Милица Марино и Зоран Јевтовић, Алексеја – Маријана Биљана Појатар и Мирко Појатар; 12. јула: Сергеја – Силвиа Галамбош и Срђан Илијевски, Огњена – Маја и Жељко Живковић; 13. јула: Лазара – Снежана и Иван Петков; 14. јула: Михајла – Анђела Јовичић и Бранислав Видак; 15. јула: Михајла –
Милица Јовичић Николић и Миодраг Николић.

УМРЛИ
6. јула: Миладин Ракић (1948), Горан Вељовић (1961), Стеван Живанов (1932); 7.
јула: Ђорђе Величковић (1933); 8. јула: Негослава Трифуновић (1935), Милоје Комарица (1952); 9. јула: Софија Гуцуљ (1931), Нова Михајлов (1934), Стевка Стојоски
(1935), Жарко Ранимиров (1953), Зоран Радојевић (1963); 10. јула: Јованка Почаи
(1940), Олга Томић (1933), Радмила Игњатов (1942), Анђелко Кујунџић (1955), Љиљана Зарић (1951); 11. јула: Ратко Панић (1942), Славко Голубовић (1941), Десимир
Шушњар (1936); 12. јула: Душан Рајичић (1941), Зора Пуритшер (1957), Марија Андић (1944), Драгица Степановић (1939), Томислав Степановић (1933), Божица Врањеш (1930); 13. јула: Вера Шуица (1953), Јања Тодоровић (1929), Марија Јорга
(1935), Радмила Бајић (1931), Госпава Пековић (1947); 14. јула: Мирослава Перић
(1946), Верица Филиповић (1931), Даница Драгић (1950), Драго Јовановић (1941),
Гордана Влајић (1926); 15. јула: Ана Милаковић (1943), Радосав Радоњић (1935),
Милчо Милчев (1944), Михајло Губеринић (1957); 16. јула: Јожеф Ђерфи (1949),
Разуменка Димитријевић (1952), Ђурђевка Јањић (1939), Станика Димитријевић
(1930), Бисерка Ћирић (1934); 17. јула: Иван Модошанов (1928), Миодраг Јовановић (1929), Миланка Огњан (1946), Марија Новковић (1929), Јованка Ћирић (1937);
18. јула: Сава Андрејевић (1931), Ђорђе Стевановић (1942); 20. јула: Павел Петраш (1945), Ана Северини (1966); 21. јула: Драган Величковић (1961).

ЕНИГМАТСКИ

КОКТЕЛ

Из неког разлога небо вам је наклоњено и донеће вам једну успешну седмицу, финансијски и пословно. Нећете на дужи период
имати разлога да се жалите. Имаћете довољно времена да свој емотивни живот доведете у комплетну хармонију, а могућ је и изненадни пут.

Колико год ситуација на послу
изгледа замршено, немојте одустајати од својих замисли. У тренутку када све изгледа изгубљено,
ситуација се преокреће у вашу корист. Немојте инсистирати на решавању несугласица с партнером,
завршиће се фијаском по вас.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Послови ће се низати један за
другим, али ће вам се и исплатити. Будите опрезни ако купујете
електронику да не бисте доживели непријатности. Љубавни живот вам је као клацкалица. Упорно инсистирате на односу који не
постоји у стварности.

Кад се сви одмарају, ви добијете жељу да средите простор у
ком живите. Новца неће бити колико очекујете, али мања свота
стиже вам средином седмице.
Будите лењи, то није грех. Слободни Стрелчеви ће флертовати
без жеље за нечим конкретним.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Нервоза коју осећате у стомаку

Прави тренутак је да кренете у

је непотребна. Узећете ствари у
своје руке и све ћете решити експресном брзином, тако да крај
седмице дочекујете потпуно чистих рачуна. Следи вам и мањи
новчани добитак. Љубавни пламен вас је обузео и потрајаће.

акцију и остварите своје пословне
замисли, јер док други спавају, ви
радите. Будите одлучни и истрајни
у својим захтевима, форсирајте
људе с којима радите и успећете.
Немојте запоставити партнера,
без обзира на пословне обавезе.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Припазите да све што радите
буде легално, јер у противном
можете доживети непријатности.
Нудиће вам се добра пословна
прилика за партнерски посао.
Када треба, пристаните на компромисе. Стабилна љубавна ситуација за већину Лавова.

У вама расте жеља да од свега
дигнете руке и завучете се у неку
рупу док све не прође. У стварном животу то не иде тако. Ако
можете, идите негде где ћете обновити енергију, смирити ум и
размислити о свему. Не тестирајте партнера, превише је ризично.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Помало сте расејани, али за вас
нема одмора. Већина путовања
биће пословне природе. Имаћете
неколико ненаданих добитака, а
могуће је и склапање доброг посла. Девице које су у вези имаће
прелепе тренутке с партнером,
слободнима предстоји авантура.

(19. 2 – 20. 3)
Пословна вест коју дуго чекате
стићи ће и биће боља но што сто
се надали. То вам даје ветар у леђа да почнете да решавате нагомилане проблеме и дуговања.
Биће и неколико изненадних добитака. Почните да планирате одмор с породицом или партнером.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
КЋИ
АКСЕНТИЈА
МАКСИМОВИЋА

Ознака за
Немачку

Речни
и морски
љускар

Симбол
калаја

Мисаона
целина
(мн.)

Песма
похвалница

Грађа,
склоп

Ознака
за темпо

Бестидност,
безобзирност
Повратна
заменица
Стари
Римљанин

Поен
у џуду

Крш,
неред

Комад
тканине

Суседна
слова
Недостаци

Све МИ ДAJ НA AНГРO,
тo ми радост ствара,
ja сaм крупна фаца,
имам много пара!

Сликар
Малешевић
Писац
Немања

Цар
Врста
мајмуна

(3) ЛАКЕ ЦИПЕЛИЦЕ
Биљка
љутог
корена

ГЛУМИЦА
СА СЛИКЕ

Јужно воће

Прилагодљив
човек

Предлог
Наша
негација
Симбол
азота

Стручан,
меродаван

Академија
наука (скр.)

Ципелице летње
удобне су, брале,
o тoм су се многе
приче ИСПРЕДАЛЕ.

Раставни
везник

Окрутни
владар

РЕШЕЊА – Стиховни анаграми: (1) стампедо, (2) грандоманија, (3) еспадриле. Скандинавка: дрскост, р, анода, се, ак,
наслов, з, ст, Тапи, император, Милка Марковић, опортунист, нар, компетентан, не, ан, али, тиранин.

ЊЕНО ИМЕ
НОСИ
Град и лука
УЛИЦА У
у Јемену
ПАНЧЕВУ

(2) СВЕ НА ГОЛЕМО

Натпис
Брзо
трчање

Дивљи
першун

(1) БЕЗГЛАВА ЈУРЊАВА
Дивљач нагло јурну
у трк безглав, јак,
под налетом крда
и MOСT ПAДE чак.

Манастир
код Новог
Пазара

Угаоно
одстојање Позитивна
од мериди- електрода
јана (мн.)

Девето
слово
азбуке

Ознака
Налазиште
руде
за пречник
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ФОТО-РЕПОРТАЖE

Петак, 28. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

НА РАДОСТ МНОГИХ ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ

НА ПОЊАВИЦИ ПОЧЕЛА ДА РАДИ ЧУВАРСКА СЛУЖБА
Након подужег ишчекивања
да се тако нешто догоди, пре
два месеца Парк природе Поњавица добио је чуварску службу. Чине је руководилац и
четворица радника на терену.
Они свакодневно, засад у
две смене, крстаре по том предивном, али годинама уништаваном водотоку и брину да
несавесни појединци више не
праве штету и нарушавају лепоту јединствене оазе флоре и
фауне.
Чуварска служба је на Поњавици коначно прорадила пре
два месеца. То је, заиста, вест
која ће обрадовати сваког
истинског љубитеља ове јединствене оазе и природе уопште.
Реч је о петорици запослених у ЈКП-у „Зеленило”, чија
је база однедавно у брестовачком Ватрогасном дому. Поред
руководиоца Зорана Станића,
тамо су распоређени и његов
заменик Срђан Јосимов, па
Горан Крњајић, Андраш Немет и Ђуро Љиљак. Они свакодневно, у две смене (од 7 до 15
сати и од 15 до 23 сата), чамцем и аутомобилом са обале
обилазе терен и обављају мониторинг, то јест прате шта се
догађа у овом заштићеном
подручју.

– Још увек се упознајемо са
становништвом и информишемо га о томе шта је све заштићено и шта би све требало
да буде урађено. Разговарамо
и с пецарошима и уводимо их
у то да ће ускоро бити наплаћиване дозволе, јер је у фебруару Министарство пољопривреде прогласило Поњавицу
риболовним подручјем. Велики акценат стављамо на то да
је златни караш риба под
строгим режимом заштите и

да пецароши морају да је врате у воду уколико је ухвате.
Сагледавамо ситуацију и око
тога шта бисмо могли да ста-

ра ди, већ је уоч љи во ма ње
ри бо крађе. Али то ни је до вољно, па ће ноћ не контро ле
бити све интензивније. Чу-

вимо у наш план рада, а припремамо се и да уведемо трећу
смену, будући да за тим и те
како има потребе због постављања бројних мрежа – наводи
Станић.
От кад се прочу ло да је чу вар ска слу жба по че ла да

ва ри не пропу штају прилику
ни да током обиласка по купе
све што ре ме ти при род ни
склад, а по ред пластич них
ам ба ла жа, нај ви ше на ле ћу
на штице. За не упућене, оне
слу же да за њих ло пови зака че мреже.

– Један од наших циљева је
да спречимо рибокрађу, јер се у
Поњавици, поред бабушке и
досадних цверглана, може наћи и племенита риба, као што
су шаран и сом. Велики проблем је и ђубре, па намеравамо
да од септембра у сарадњи са
омољичком и брестовачком
месном заједницом започнемо
низ едукативних трибина како
бисмо људе упознали с правима и обавезама, а ускоро ћемо
тим поводом поставити и тезге
када су пијачни дани. Велики
проблем је и то што су многи
узурпирали земљиште надомак
водотока и од тога направили
њиве које сежу све до саме воде. Притом, користе се и азотна
ђубрива, која знатно угрожавају
становнике Парка природе.
Према причи мештана, многи
имају преливне јаме које илегално испуштају у Поњавицу.
Исто важи за оба села – истиче
руководилац чуварске службе.
Ипак, већина људи позитивно реагује на долазак чувара,
јер им је стало да се стање у
овом предивном водотоку доведе у ред. Досад није било
никаквих инцидената, ако не
рачунамо то што је Н. Н. почи-

нилац поломио рампу на брестовачкој плажи три дана након постављања. Како ствари
стоје, у питању је чиста обест.
Очекује се и доношење новог урбанистичког плана, када
ће бити познато које су тачне
границе Парка природе. У
плану су и две осматрачнице –
на територији сваког села по
једна. Сви чамци су пописани
и ускоро ће бити регистровани, а моћи ће да се користе само на весла или електромотор.
Све то је с циљем спречавања узнемиравања животиња,
пре свега бројних врста птица,
попут чапљи, дроздова и других, а познато је да тамо живе
и три породице лабудова, њих
осамнаест. Многи верују да у
Поњавици има и видре.
Добронамерни грађани, који имају неке примедбе, дојаве
и опажања, могу контактирати
са чуварима преко риболовачких удружења „Златни караш”
из Брестовца и „Шаран” из
Омољице, или директно позвати ЈКП „Зеленило” на број
телефона 013/342-145.
Ј. Филиповић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

ОДБОЈКА НА ПЕСКУ

Не купуј – удоми!

Гавра „освојио” и Либан
Још један успех
нашег суграђанина

један тим домаћина, али то за
расположене Србе није био велики проблем. Иако није било
нимало лако, такође победом
од 2:1, Гаврилов и Баста освојили су победнички пехар.
У женској конкуренцији на
турниру у Либану надметао се
један српски пар, који су чиниле девојке из Сремске Митровице и Београда. Оне су заузеле друго место.
Александар Гаврилов је и
редовни учесник Првенства
Србије у одбојци на песку. Ово
такмичење се састоји од девет
турнира, а до сада су одржана
три. Наш суграђанин у овом
шампионату игра с Марком
Радосављевићем из Старе Пазове, а они засад имају освојено треће место на турниру у
Бачу. Следеће такмичење које
следи јесте надметање у Новом Саду.
А. Ж.

На реду Нови Сад
Наш суграђанин Александар
Гаврилов, један од најбољих
играча одбојке на песку у Србији, либеро ОК-а „Борац” из
Старчева и тренер у ОК-у „Одбојка 013”, остварио је велики
успех на турниру у Либану.
У градићу Библос недалеко
од Бејрута одржано је такмичење у оквиру отвореног држав ног шам пи о на та те зе мље, на коме су се надметале
екипе из Јемена, Катара, Либана, УАЕ, с Кипра... Једину
екипу из Србије чинили су
Панчевац Александар Гаврилов и Новосађанин Стефан
Баста, студенти Високе школе за пословну економију и
предузетништво, која им је и
омогућила пут у далеки Либан и учешће на том престижном турниру.
Иако је конкуренција била
заиста жестока, а температура
веома висока, то Александру и
Стефану није сметало да прикажу врхунску одбојку и да се
у Србију врате с победничким
пехаром.
Наш пар је на почетку такмичења победио екипу с Кипра, да би у полуфиналу, са
2:1, Гавра и Стефан тријумфовали и над најбољим либанским паром у одбојци на песку. У финалу их је чекао још

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.

Ивица и Марица
Бата и сека заједно траже
нови дом након што их је
неко избацио насред улице,
без икакве шансе да се сами
снађу и преживе.
Веома су везани једно за
друго и одлично се слажу, па
је право уживање гледати
њихову игру.
Имају три и по месеца и
биће средњег раста; слажу се
с другим псима и обожавају децу, а све друге информације
могу се добити на контакт-телефон 062/204-573.

Чупака
Малени мужјак са шашавом фризуром, стар око
две године, сплетом несрећних околности нашао
се у једној од фабрика у јужној зони.
Веселе је нарави и добар према људима и другим псима. Моментално тражи сталан дом, а заузврат нуди безгранично поверење и заштиту. Обезбеђена је бесплатна стерилизација, а друге
занимљивости могу се дознати путем телефона 060/513-72-00.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ЛЕТЊА ШКОЛА ПЧЕЛАРСТВА – МАРКО ШИЦ, ВЛАСНИК ПЧЕЛАРСКОГ ГАЗДИНСТВА (1)

НАЈБОЉЕ ЈЕ ПОЧЕТИ СА ДВЕ-ТРИ КОШНИЦЕ
Једно од најздравијих занимања у најширем смислу
те речи, које подразумева и
интензиван боравак ван заглушујуће урбане вреве,
свакако је пчеларство.
Ови племенити инсекти
нераскидиво су везани за
природу, а од њиховог живота и рада сви, па и човек,
могу имати искључиво користи.
Све више је младих који улазе
у предиван свет пчела, а један
од оних за које се може рећи
да је још увек у најбољим годинама јесте Марко Шиц из
Старчева, који спада у ред највећих произвођача меда. Пчеларством је почео да се бави с
непуних двадесет година, а
практично и много раније с
обзиром на то да је у питању
вишегенерацијска породична
традиција.
Он ће у наредним бројевима
„Панчевца” предочити све
што би почетник морао да зна

и уради како би могао да започне пчеларење.
– По мени, последњи рок за
почетак бављења пчеларством
је јун, одмах након багремове
паше, јер то је време када пчела може да се адекватно припреми за презимљавање. О томе и о свему другом пожељно
би било консултовати се с неким искусним пчеларом.
Пре самог старта треба узети најмање две-три кошнице,
с минимум по два наставка. За
почетника је можда најподесније одабрати врсту ЛР
(Лангстрот-Рут). Њен саставни део су и подњача и кров
(или „збег”), а пре усељења
треба је офарбати што упадљивијом бојом. Потом треба
набавити рамове, скуцати и
ужичити их заједно са сатним
основама.
Најбоље је купити ројеве на
пет рамова, у којима ће бити
довољно легла с младом матицом, као и хране – меда и полена. Али то није довољно да

се друштво развије до зиме, па
му треба додати поменуте рамове са сатним основама, односно допунити наставак.
Пчеле ће одмах почети да извлаче саће, док не напуне свих
десет рамова.
Важно је истаћи да су оне,
попут људи, различитих психолошких карактера. Сваки
рој је другачији, не постоје два
иста. Треба их процењивати
према особинама, а крећу се
од добрих и вредних до превараната и лењиваца.
Чим се отвори кошница, одмах је јасно да ли је друштво
слабо, лењо и не ради довољно. Тада нешто није у реду, па
ваља тражити узрок и отклонити га. Ипак, пчеле не треба
превише узнемиравати, па кошницу годишње отварати не
више од седам-осам пута. Поред процене да ли је друштво
нормално, нужно је пратити и
матице: означити их адекватном бојом и о њима водити
евиденцију.

Дакле, треба бележити све
битније детаље о друштву и матици, а ако је приликом прегледа она без боје, то значи да се
друштво изројило и да је стара

матица отишла. Али ако су обе
ту, онда је лошије стање у кошници и друштво тежи да замени стару матицу, јер ће у противном пропасти. И сам пчелар
мора открити да нешто није у
реду по зујању и звуку. Нека
слабија друштва као да „плачу”,
док се друга, јача, „радују”.
Исто тако, када је пчела у
мало „улица” (простор између
рамова), то јест у њих шест до
седам, нема шансе да текуће
године има меда, па њихово
неговање представља губитак

времена. Једноставно, што је
више пчела у кошници, оне
боље негују младо легло, јер
кад ларва пукне у ћелији саћа,
ако га радилица чешће посећује како би јој давала матичну млеч, добијемо здравију и
дуготрајнију пчелу с дужим
органима, дужом сурлом и јачим мишићима и ногама.
Због свега тога она може више да допринесе заједници.

(Наставиће се)
Ј. Филиповић

ДРУЖЕЊА У ПРИРОДИ

СМИРАЈ ДАНА У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ
Љубитељи природе моћи ће
да уживају у лепотама Делиблатске пешчаре у недељу, 30.
јула, у оквиру манифестације
„У смирај дана”. Дружење почиње у 16.30 у домаћинству
Војнов у насељу Леанка, а затим ће бити приређена шетња
по самој пешчари.
Део доловачког атара налази се на обронцима Делиблатске пешчаре, природне оазе
која са својом богатом флором, фауном, пејзажима и
осталим
занимљивостима
представља идеално место за
одмор и бег од свакодневице.
Управо то и јесте суштина манифестације „У смирај дана” –
повратак природи, упознавање с њом и дружење. Једно од

Обићи ће и неке од локација
где су снимани познати филмови, а дан ће бити завршен
призором заласка сунца. Манифестација ће се окончати
такође у домаћинству Војнов,
где ће бити представљена локална удружења, али и њихови

места која пружају ту могућност је насеље Леанка, које се
налази на осам километара од
Долова, где је и почетна тачка
недељне манифестације.

производи, које ће присутни
моћи да дегустирају, а све то уз
културно-уметнички програм.
Део ове ма ни фе ста ци је
био је и камп Планинарско-еколошког друштва „Соко”,
који је одржан прошлог викенда управо на Леанци.

Сви они који у недељу одлуче да крену пут Леанке, имаће
прилику да уз шетњу дугу пет
километара чују занимљиве
приче о животињама и биљкама које ту живе, а нешто од тога ће имати прилику и да виде.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

ЛЕТЊИ САВЕТИ

ПАСТРМКА У ПАНЧЕТИ

Свемоћно сирће

Састојци (за четири особе):
четири пастрмке, кашичица
зачина, два чешња белог лука, 100 грама панчете нарезане уздуж, три-четири кашике уља.
Припрема: Очистите и осушите пастрмке, па их споља
поспите зачином, а у уну-

трашњост ставите сецкани
бели лук. Сваку рибу увијте
у две-три шните панчете.
Тако припремљене пастрмке поређајте у науљени
плех. Пеците их око 25 минута у рерни загрејаној на
200 степени.
Служите их уз кувано поврће. Пријатно!

Идејни творац овог дружења
у природи, Бојан Војнов, потрудио се да обезбеди што боље
услове за све посетиоце и нада
се да ће их бити више него прошле године, када је пешчаним
динама и шумама шетало стотинак заљубљеника у природу
Н. Р.

Поред тога што без њега не
можемо у кухињи, сирће нам
може бити од користи и у многим другим ситуацијама. Наше баке су знале све тајне ове
чудесне течности, а ми вам откривамо само неке од њих.
Ако сте тек након што сте
опрали косу схватили да вам је
бочица балзама празна, спас у
последњи час пружиће вам кашичица јабуковог сирћета помешана са чашом воде. Прелијте косу том мешавином, оставите да одстоји неколико минута,
па исперите. Нека вас мирис не
забрињава, пошто ће испарити и
пре но што напустите купатило,
а коса ће вам бити мека и сјајна.
Уколико су вам се пак у кућу
или стан доселили мрави, схва-

тиће и сами да су непожељни
ако све пукотине и њихова
омиљена места окупљања испрскате сирћетом. Прљавштину с венецијанера и ролетни
лако ћете уклонити памучном
крпом умоченом у бело винско
сирће. Ако вам је неки одвод

запушен, помешајте чашу алкохолног сирћета и пола чаше
соде бикарбоне и сипајте смесу
у одвод. Сачекајте да пена
спласне, затим сипајте врућу
воду, а након пет минута хладну. Проблем ће бити решен, а
нестаће и непријатни мириси.

Ако у врту имате коров, а не
желите да користите пестициде, довољно је да непожељне
травке попрскате винским сирћетом. Сирће вам може послужити и да уклоните мирисе од
пржене рибе и друге хране. Сипајте га у чашу и оставите да
одстоји у кухињи преко ноћи.
И на крају, сирће вам може
добро доћи и док сте на одмору. Ако случајно будете имали
блиски сусрет с медузом, део
коже на коме је она оставила
траг прекријте облогом добро
натопљеном сирћетом и држите тако око пола сата, мењајући
облоге када се осуше. Наравно,
ово не покушавајте уколико сте
алергични на отров медузе, већ
тада потражите помоћ лекара.
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СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ

ПРИПРЕМНИ КАМП У АПАТИНУ

И ПАНЧЕВЦИ ИДУ У СПЛИТ

РАДНО ЛЕТО ЗА КАРАТИСТЕ

Сјајна организација
Велики допринос
наших суграђана
Омогућити свим основцима и
средњошколцима учествовање
у организованим спортским
такмичењима и другим бесплатним активностима током
лета био је главни циљ када су
први пут, 1996. године, одржане „Спортске игре младих” у
Сплиту. Идеја је расла из године у годину, па су ове игре
постале препознатљив бренд,
који се данас развија у земљама региона. Основни постулати „Спортских игара младих”
јесу разумевање, пријатељство, солидарност и фер-плеј,
а с временом су оне постале
највећа манифестација аматерског спорта у Европи, призната и од Међународног
олимпијског комитета. Само у
Србији током протекле три године преко сто хиљада малишана учествовало је на овим
играма.
Караван „Спортских игара
младих” гостовао је у јуну и у
нашем граду. На спектакуларном отварању пламен Игара
запалио је талентовани шахиста Марко Милановић, а потом су дечаци и девојчице из
Панчева и околних места почели да се такмиче у чак девет
спортова – између две ватре,
малом фудбалу, одбојци, тенису, шаху, рукомету, стоном
тенису, баскету 3 x 3 и одбојци
на песку.
– Желимо да научимо децу
шта значе толеранција, ферплеј, другарство, да им покаже мо да по бе да ни је увек
приоритет, већ да је важно
учествовати и дружити се с
вршњацима. Сва наша деца
су победници – истакла је
председница „Игара младих

Финале је било спектакуларно
Србије” Ивана Јовановић, која је наша суграђанка.
После турнира по читавој
земљи, који су почели још у
априлу, а на којима се 58.125
дечака и девојчица такмичило

у десет спортова, прошлог викенда је одржана завршна манифестација. Клинци и клинцезе из целе Србије окупили су
се на Ади Циганлији, где су се
пре свега дружили, али и такмичили, под паролом „Игре су
закон”. Организација је била
на највишем нивоу, а велики

удео у одржавању овогодишње
манифестацији имали су и наши суграђани: супервизор
Иван Крговић и координатор
Ненад Марин.
Завршница овогодишње, четврте СИМ авантуре у Србији
била је заиста спектакуларна,
а што је најважније, изнедрила је овогодишње учеснике
највеће манифестације аматерског спорта на Старом континенту, која ће бити одржана
средином августа у Сплиту.
Малишани из наше земље
надметаће се у срцу Далмације с вршњацима из Хрватске и
Босне и Херцеговине, на догађају који ће трајати седам дана и на којем ће, као и сваке
године, дружење бити у центру пажње. Троје најбољих у
шаху, двоје најбољих у тенису
и стоном тенису и по један
најуспешнији тим из екипних
спортова изборили су пласман
за Сплит.
Одличне резултате остварили су и наши суграђани. У конкуренцији шахиста, у групи
дечака рођених 2006. године,
убедљиво прво место освојио је
Марко Милановић. Стонотенисерка Јелена Стефановић
окитила се бронзаним одличјем у надметању девојчица од

дванаест година, а много успеха имали су и панчевачки тенисери. У конкуренцији петнаестогодишњака Јована Чавић
је освојила најсјајнију медаљу,
а Давид Вељо се окитио бронзом. Рукометаши из Долова заслужили су сребрно одличје, а
у баскету 3 x 3 тим из нашега
града Тамиш 01 попео се на
највиши степеник победничког постоља. Екипу су чинили:
Владан Андрић, Никола Марковић, Добривој Андрејић и
Јовица Ђорђев. Сјајна је била и
екипа ОШ „Стевица Јовановић” у игри између две ватре, а
предводио ју је учитељ Бранислав Станојевић.
Медаље су, уз прослављеног одбојкаша и председника
Савеза за школски спорт Србије Жељка Танасковића, делили и Дејан Мајсторовић,
члан репрезентације Србије у
баскету 3 x 3, која је званични
првак света, али и представници „Спортских игара младих Србије” Ивана Јовановић,
Иван Крговић, као и Зорица
Мијатовић и Горан Вјештица,
те кошаркашица Милица Дабовић, фуд ба лер Бранимир
Субашић, одбојкашки тренер
Јовица Цветковић и атлетска
легенда Дане Корица.

ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ У ВАТЕРПОЛУ

„ДЕЧЈИ ВРТИЋ” САКУПЉА БОДОВЕ
Утакмицама четвртог и петог
кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за
бодове у Другој лиги Србије,
група „Север”. Ватерполисти
Младости из нашега града,
предвођени тренером Александром Милошевићем, наставили су низ без пораза, па и
даље заузимају врх табеле.
У суботу, 22. јула, у нашем
граду је гостовао обреновачки
Тент. Био је то дерби досадашњег дела шампионата, јер су
се састале две првопласиране
екипе. Младост је у овај меч
ушла веома ослабљена, без
браће Ставревски, Панајотовића, Стаматова и Јухаса, петорице стандардних првотимаца. Ипак, „дечји вртић” из
нашега града није се уплашио
опасног ривала, а велики посао одрадили су и голмани
Милошевић и Мишовић:
Младост–Тент 8:8.
Тим из нашега града играо
је у са ста ву: Ми ло ше вић,
Мрвош, Дјуров, Цеснак, Нова ко вић, Зе че вић, Јев тић,

Гој со вић, Па на јо то вић, Д.
Ба рош, Илић, Н. Ба рош и
Мишовић.
Већ у недељу, 23. јула, ватерполисти из Панчева били
су на новом, великом искушењу. Гостовали су у Сенти, где
су одмерили снагу са истоименим домаћином и још једном су одушевили своје навијаче. Домаћи тим није имао
никакве шансе пред расположеним Панчевцима: Сента–

Младост 3:12, по четвртинама: 0:3, 1:3, 0:3 и 2:3.
Око 300 гледалаца, колико их
је у Сенти пратило овај сусрет,
видело је сјајан млади тим Младости, али је један момак овог
пута надвисио све – Душан Панајотовић је одиграо симултанку против домаћина и један је
од најзаслужнијих за то што је
остварен још један вредан тријумф. Наравно да похвале треба
упутити комплетној екипи, која

је играла у саставу: Милошевић,
Мрвош (један гол), Дјуров, Цеснак (један), Новаковић (један),
Зечевић (један), Јевтић (један),
Гојсовић (један), Д. Панајотовић (четири), Д. Барош (један) и
Илић (један гол).
– Свака част момцима на
играма приказаним током викенда. Иако смо били врло
ослабљени, успели смо да
остваримо завидне резултате и
наставимо низ без пораза. Још
једном бих искористио прилику да похвалим пре бих рекао
дечаке него момке, јер је наш
тим заиста млад. Ми у тиму
имамо и четрнаестогодишњаке, који одлично користе своју
шансу – рекао је Стеван Михаиловић, члан Управног одбора
ВК-а Младост.
Пред нашим суграђанима је
кратка првенствена пауза, а
трку за бодове настављају 5.
августа, када ће гостовати у
Сомбору. Сутрадан, 6. августа,
на Градском базену на Стрелишту гостоваће Језеро из Беле Цркве.

После седмодневног тренирања у Умагу кадети и јуниори Карате клуба Динамо наставили су летње активности, па су у периоду од 11. до
17. јула боравили и у Летњем
кампу перспективних такмичара из наше покрајине.
Карате савез Војводине,
који традиционално организује ово окупљање, овог пута
је због огромног интересовања и великог броја пријављених такмичара организовао
камп у Апатину, где је боравило шесторо чланова КК-а
Динамо, и то: Марија Антонијевић, Јана Којчић, Александар Здешић, Никола Ивановић, Милош Стефановић и
Урош Петровачки.
Сви учесници кампа радили су под стручним надзором савезних селектора за
кате и борбе, а на крају боравка у кампу обављено је
лиценцирање тренера, судија и службених лица Карате
савеза Војводине.
Тренери Динама су успешно завршили лиценцирање. Немања Лугић, некадашњи одличан такмичар и
репрезентативац Динама,
прошле недеље је завршио

ка. Он је још прошле године
укључен у рад с талентованим члановима клуба.
Након повратка из Апатина кадетима и јуниорима
предстоји двонедељни одмор, а потом ће уследити
припреме за јесењу такмичарску сезону, која овог пута
почиње знатно раније због
правовременог припремања
за Светско првенство за кадете и јуниоре, које ће бити
одржано крајем октобра.

НАДМЕТАЊЕ ТЕНИСЕРА

ЕМА И КОСТА ОСВОЈИЛИ ТРОФЕЈЕ
Прошлог викенда у нашем
граду одржан је сениорски
турнир из календара Тениског савеза Србије. Амбициозни играчи из целе Србије
борили су се за важне бодове
за наставак професионалне
каријере или за одлазак на
неки од америчких колеџа и
универзитета. Коста Петров
и Емилија Којчић, чланови
ТК-а Динамо, остварили су
изванредан резултат, јер су
се изборили за финале турнира.
Емилија је у полуфиналу
са 6:4 и 6:1 савладала две године старију противницу

Христину Ђокић, чланицу
јуниорске репрезентације

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ РК-а ДИНАМО 1954

наше земље. У финалу се састала с годину дана старијом
Јованом Самочетом из Београда и, после тешке и исцрпљујуће борбе у три сета, успела је да тријумфује.
Коста је у полуфиналу победио перспективног репрезентативца Црне Горе Стефана Драговића са 6:3 и 6:2,
да би у борби за трофеј изгубио од Стефана Сувајца из
Београда.

ШАХОВСКИ КУТАК

ЗАПАЖЕНИ „ДИВЉИ ВЕПРИЋИ”
Млади панчевачки рагбисти
учествују у кампу за перспективне младе спортисте, који организује Министарство омладине и спорта Републике Србије.
Међу селектованим играчима из целе земље место је
нашло и тринаест рагбиста
Динама, што је још један показатељ да школа рагбија у
на шем гра ду има мно го

мастер-студије на Факултету
за спорт и физичку културу у
Београду, дипломиравши са
оценом десет, па је Динамо
тако добио још једног младог перспективног стручња-

Kadas
фан Алек сић, Алек сан дар
Кркљуш, Младен Јокић, Стефан Драмићанин и Стефан
Милевски.
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Страну припремио
успеха. У кампу бораве: Данило Рашета, Петар Хинић,
Владан Дабић, Драган Пау-

нов, Страхиња Аџић, Валентин Шуша, Лазар Алексић,
Не ма ња Ми лен ко вић, Сте -

Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сх6)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 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
22. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Одлив
Много тога што се креће има тенденцију да се заустави.
Лист ношен водом. Бачена лопта. Заљубљеност.
Али има и прилично оног што је до физичког уништења незаустављиво.
Човек. Планета. Сунце.
Постоји и оно вечно.
Као што су јака мисао или љубав, на пример.
То се не одлива. Ту је.

Глава
Из главе све долази.
И јака мисао. И апатија.
И оно контра: добро расположење.
Додуше, да би се човек дигао, могу му помоћи и нуспојаве.
Попут опсећања да би требало да се врати на осмишљени,
утабани пут.
И да, како год било, мора да плива.

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

Из рупе
Мрачно је под земљом.
Уме да буде и језиво: када, рецимо, сањаш да си жив закопан.
Али то је само сан; пробудиш се у зноју, обришеш га и тераш
даље.
Много је горе када се, будан, осећаш као да си у рупи.
Тада треба да гризеш да из ње изађеш.
Ако здраво мислиш и себи желиш добро. Нека буде светло!

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Петар Цобор,
програмер:

Драгана Глигорић,
роштиљџија:

Драган Стаменић,
пензионер:

– Викенде проводим с
пријатељима на
базену код родитеља
или посећујем пријатан
амбијент качаревачког
језера. Ускоро почиње
одмор, идем на
Лефкаду с друштвом.

– Сада радим, јер сам
већ била на одмору.
До краја лета ћу
вероватно одлазити
на панчевачки базен.

– Шетам се често
са унуком по парку.
Када њега не чувам,
онда одем и у неки
кафић. Трудим се
да се дружим
с позитивним људима.
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