„Возови” зрели за
ремонт

» страна 8

» страна 31

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Број 4766, година CL

Мост пријатељства од
Панчева до Лимасола

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 1. ЈУНА 2018.

О, КЛАСЈЕ

Друштво
Посвећени деци од
првог дана
» страна 9

Политика
Глас пола милиона
особа са
инвалидитетом чује се
у парламенту
» страна 4

Економија
Нове технологије
заштите биља
» страна 6

Хроника
СРЕЋНО ЗАВРШЕНА ПОТРАГА

ПРОНАЂЕНА НЕСТАЛА ДЕВОЈЧИЦА

Побегла од куће, а потом
се сама јавила
родитељима када је чула
да је организована
потрага за њом

Двадесет четвртог маја у подневним
сатима пронађена је 17-годишња Н.
М. из нашег града која је нестала три
дана раније. Она је у касним вечерњим сатима истрчала из куће без кључева и мобилног телефона и од тада
јој се изгубио сваки траг.
Информација о њеном нестанку најпре је објављена на сајту „Нестали Србија”, који је покренула Фондација „Тијана
Јурић”, а потом и у београдским и ло-

калним медијима. Захваљујући томе девојчица је чула да се спроводи потрага

за њом, па се сама јавила мајци, рекла
да је добро и да је заједно с друговима.
Након тога њих две су заједно отишле у
панчевачку полицију да дају изјаве.
Ова девојчица није прва малолетница чији је нестанак пријављен од почетка ове године. У Обреновцу је недавно пронађена четрнаестогодишња
Ј. У. из Панчева, о чијем нестанку је
могло да се прочита на готово свим
друштвеним мрежама и у медијима.
Пре него што је нестала, последњи пут
је виђена у основној школи чији је ђак.
Упозорење о њеном нестанку и апел
девојчициног оца за помоћ мало кога
су оставили равнодушним, што се видело по томе да су бројни наши суграђани и суграђанке „поделили” то на
„Фејсбуку”. Убрзо после тога информације о девојчицином нестанку објавили су и готово сви медији у Србији.
После шест дана интензивне потраге коју је водила панчевачка полиција, нестала четрнаестогодишњакиња је пронађена у једном селу у
близини Обреновца. Највише заслуга
за то имао је један њен рођак. Иако
се све добро завршило, забрињавајуће је то што је у тренутку када је пронађена, она била дрогирана.
Тај податак је био повод за сумњу
да је она била на мети криминалаца
или трговаца људима.

Подсећамо, међу несталим лицима у
Србији су најчешће млади, особе с психичким поремећајима и стара лица која су оболела од деменције. Након нестанка неке особе важно је да се то што
пре пријави полицији, да би одмах почела потрага. Нестанак неке особе је
могуће пријавити и на стално отворени
телефон 0800/200-880 (сви позиви су
бесплатни, без обзира на то да ли су с
фиксних или мобилних телефона), као
и сајт www. nestalisrbija.rs, који је покренула Фондација „Тијана Јурић”.
Када је реч о младима који нестају,
међу њима су већином они који беже
од куће због лоших оцена у школи,
љубавних проблема или несугласица
с родитељима или хранитељима. Једини изузетак засад је седамнаестогодишња Барбара Витез из војвођанског градића Сенте. Она је нестала
25. новембра 2016. у околини тог места и од тада јој се изгубио сваки траг.
Најпре се сумњало да је пала у Тису и да се удавила, али њено тело није пронађено ни после темељне претраге те реке и речног дна коју су
спровели рониоци и полиција.
Након тога за њом се трагало по целој Србији, али није било никаквих резултата. Министарство унутрашњих послова је због тога у марту ове године
обавестило Интерпол о њеном нестанку и од тада се та девојчица налази на
тзв. жутој потерници те међународне
полицијске организације. На таквим
потерницама су све особе за које се сумња да су у иностранству и да су биле на
мети криминалаца и трговаца људима.
Сумње у такву могућност су разлог
због којег полиција – након убиства 18годишње Тијане Јурић – одмах након
добијене пријаве да је нестала нека млада особа започиње потрагу за њом, а у
одређеним случајевима о њеном нестанку обавештава и медије.
М. Глигорић

Панчевци ухапшени у
акцији српске и
аустријске полиције
» страна 10

Село
Много живости у два
села
» страна 11

Култура
Трансгенерацијске
трауме у фокусу
» страна 12

Фото-репортажа
Дан младости,
феномен који не бледи
» страна 29

Спорт
„Динамо”
најтрофејнији клуб
» страна 30
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Repetitio est mater
studiorum
Понављање је мајка учења. Ето одмах и превода наслова; ради се о
чувеном, можда и најпознатијем латинском цитату.
А ствари се понављају. И догађаји. И модели понашања. И новинари се понављају.
Зато још једном у ово доба године пишемо о начину на који матуранти панчевачких средњих школа обележавају последњи дан у клупама. Начин је исти као у последњих петнаестак година: позову лимени оркестар да дође испред установе образовања, набаве бакље,
пиво, ракију енд енерџи дринк и – подневна журка може да почне.
Гледали смо прошле недеље једну такву испред, некада елитне,
Гимназије „Урош Предић” у строгом центру града. Окупили се матуранти испред улаза у школу, наишли „лимењаци”, па удри. Ред
најгрђих народњака, па онда из свих грла још нешто грђе, ко бајаги
музички правац, али такав да није описан у литератури и за који не
постоји реч у речнику. Али није то важно, слуша се и дере уз то.
Хорски.
Није матурантима сметало што је сипила киша. Ни ученицима
нижих разреда, који су скоро па испадали с прозора на првом спрату уживајући у призору и замишљајући себе следеће године у црвеном диму, ушиканом стању и хорском арлаукању.
Професори, шта ће, морају да буду ту, на самом улазу, и да све то
немо посматрају; немоћни да било шта промене, могу само да глуме
обезбеђење.
Ах, да, и полиција је обезбеђивала скуп; један аутомобил, двоје
припадника МУП-а. За сваки случај.
А неко би случајно могао да каже да и не може да буде другачије
током последњег средњошколског дана с обзиром на поремећени
систем вредности у друштву у коме су барабе јунаци, а паметни и
образовани сироти штребери.
Е, сад, када би неко из оне – Repetitio est mater studiorum – групе
деце, наше деце, прочитао овај текст, дао би му, сасвим сигурно,
другачији наслов. Размишљања маторог смарача, на пример.
Океј, можда би и био у праву, јер увек треба оставити простора за
другачији приступ стварима и начин проматрања.

***
Е, сад, поново понављања: породица је основ када треба поставити
вредносни систем. Чињеница. Мада, није лоше да постоји и помоћ
са стране.
Зато радује акција градске Канцеларије за младе и локалних установа културе која се „примила”, а зове се „Култура на поклон”. Наиме, Град Панчево свим суграђанкама и суграђанима у календарској
години у којој пуне животних осамнаест, поклања „ваучер” у вредности од три хиљаде динара; он се „троши” тако што свеже пунолетни наредних 365 дана одлазе на културне садржаје у граду и околини. У оптицају су гостујуће представе, концерти, бројни фестивали,
изложбе, програми у области књижевности... Неко може и да плати
чланску карту Градске библиотеке.
То је већ нешто! На овај начин избија се из младих глава изговор
да немају новца за посећивање догађаја из света културе, барем када је локал у питању. Додуше, три сома динара није нека лова, али
свако себи може да приушти бар неколико садржаја годишње. Довољно да се окусе праве ствари, што је океј за почетак „заразе”.
„Ваучере” преузети у Канцеларији за младе у згради Градске управе. Под обавезно!

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

ПРВЕ КАЗНЕ ЗА (КРИТИЧКИ)
РАД „ПАНЧЕВЦА”
И тако је недељни лист за просветне
и материјалне интересе „Панчевaц”,
упркос свему, успео да у недељу 24.
августа 1969. светлост дана угледа
двадесети пут.
Успео упркос свему, јер како је у
уводнику навело уредништво, за првих пет месеци од настанка новине су
поднеле много неприлика. На почетку овог обраћања читатељској публици речено је да је главни циљ – намера да се негују просветни и
материјални интереси народа – у целости испуњен, што се види по „показаној доброј вољи” грађана према раду „Панчевца”.
Међутим, одмах затим истиче се и
то да је, насупрот томе, „неке у Карловцима зла воља обузимала према нама, те су кренули све и сва против нас”.
Тако је, због своје слободоумности
и храбрости да се изнесе критичко мишљење, овај лист кажњен опоменом

од власти зато што је без увијања писао о „радњи саборској” (мисли се на
Српски народни сабор у Сремским
Карловцима, веома значајан за српски
народ у Војводини, тада под аустроугарском владавином – прим. нов.).
Поред тога, од војне команде (града) „Панчевац” је добио налог да, зато

стоји од воље да у листу претресамо и
политична питања и да га издајемо и
до три пута у недељи. Но ми ћемо се
првим правом у малој мери служити,
јер од ’Панчевца’ не мислимо градити политичан лист”.
Том приликом је најављено и да ће
у скоријој перспективи можда бити
искоришћено то друго право, па ће се
вероватно већ од 1. октобра, тог лета
господњег, прећи на излажење двапут
недељно.
У наведеном броју се оснивач листа Јован Павловић, који се овог пута

***
Од наредног броја „Панчевца” поново ћете бити у прилици да читате осмостране додатке на четири језика најбројнијих националних
заједница у Панчеву: македонском, мађарском, словачком и румунском. То је оно што сматрамо неопходним за развој мултикултуралности у баш таквом граду.
Понављамо се...

потписао као члан Уједињене омладине српске, у подужем чланку бави
„економно-статистичним друштвом”;
доктор Ненадовић је набројао шта све
шкоди добром стању здравља у Панчеву, а стигли су и нови дописи са
освртима на сабор у Карловцима.
Наравно, нису изостали ни текстови о народној привреди, „Различности”, „Белешке”, „Течај бечке берзе”
и огласи.
Ј. Филиповић

ФОТОГРАФИЈА Пензионерска посла...
У центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

што се „пустио у претресања црквених и политичких питања, те је прекорачио свој програм, мора положити кауцију од хиљаду форинти, иначе
мора са свим престати.”
У наставку овог обраћања јавности,
уз нескривену дозу ироније, уредништво каже још да „према толикој пажњи која се поклања нашем ’Панчевцу’ од стране власти, не могасмо
ништа друго урадити, него по налогу
својих пријатеља, којима смо јако обавезни, саставити поискану кауцију.
Ми смо кауцију положили и сада нам
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ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМИ „ЕКС ТЕАТАР ФЕСТ”

ПОЗОРИШТЕ У АКЦИЈИ
Три дана, осам
представа

У петак, 1. јуна, од 12 сати, у
дворани „Аполо” биће одржан
програм позориште за младу
публику „Другачије будни”, који су осмислили Смиљана Туцаков и Душан Калејски (ЦЕКОМ из Зрењанина и позориште „11. мај” из Јагодине). Од
19 сати на Тргу Зорана Ђинђића трансритуални (буто) перформанс „Мандрагора” извешће Марко Нектан, а четрдесет минута касније у дворани
„Аполо” фестивал ће бити свечано отворен. На истој локацији, од 20 сати, ауторка Сања
Крсмановић Тасић приредиће

есеј у по кре ту „О са ве сти”
(„Хлеб те а тар” и удру же ње
„Уметничка утопија”, копродукција с „Битеф театром”).
Први дан биће завршен разговором са ауторима.
У суботу, 2. јуна, од 19 сати, у
дворани „Аполо”, Народно позориште из Грачанице одиграће
документарну представу „Уједињење или смрт 1918”, у режији
Јелене Богавац и Ненада Тодоровића, након чега ће бити уприличен разговор са ауторима.
Последњег дана фестивала
програм почиње у 16 сати, у
„Атељеу младих” у Дому омла-

дине. У 17 сати публика ће
имати прилику да види сензорно позориште „Унутрашња
светла” („Inner Lights”) по концепту и у режији Владислава
Нешића (позориште ПАТОС,
Смедерево). Од 18.30 у дворани „Аполо” биће одржан dance-tech перформанс „Buffer”, у
режији Изванредног Боба.
Фестивал ће затворити
представa „Сумњиво лице” у режији Војислава Арсића („Рефлектор театар”). У случају кише овај
програм ће бити премештен у
дворану „Аполо” Дома омладине.
М. Марић Величковић

СЕМИНАР ЗА ФУДБАЛСКЕ ТРЕНЕРЕ

Помоћ и подршка за
Стефана Чикића

Долази
Милорад Косановић

фудбалску утакмицу, која је на
програму 31. маја, а одржава
се као чин подршке младом
Стефану Чикићу.
На СЦ-у „Младост”, у 17.30,
састају се „Железничар” и „Динамо 1945”, а улаз на ову утакмицу је бесплатан. На стадиону ће бити постављена кутија,
а сви који су у прилици и то
желе, могу да доставе добровољни прилог, како би се прикупило што више средстава за
лечење нашег младог суграђанина. Челници двају клубова
свакако су донели одлуку да и
Тренерска организација Фудбалског савеза Панчева, с председником Небојшом Петровићем на челу, у суботу, 2. јуна,
одржаће семинар за све заинтересоване тренере.
Предавач ће бити Милорад
Косановић, искусни фудбалски стручњак, који је у каријери предводио многе тимове,

попут „Војводине”, „Црвене звезде”, репрезентације Малте,
кинеских „Вухана” и „Далијана”, љубљанске „Олимпије”,
„Напретка” из Крушевца, „Борца” из Чачка и многих других.
Семинар ће бити одржан у
малој сали Градске управе, а
почеће у 19 сати.
А. Ж.

САМО У „НИКОДЕНТУ”

Врхунски квалитет,
а најповољније цене
ликом треба да нагласите да
дајете крв за Стефана Чикића.
У апелу за помоћ наводи се да
сви који одлуче да помогну,
пре тестирања треба да позову
број 062/512-445, како би Марији Варги оставили неопходне податке.
Сте фан Чи кић је про шао
омладинску школу „Црвене звезде”, а потом је играо за „Синђелић” и „Динамо” из Панчева, као и за екипу „Кошица” у
Словачкој.
Сви на ши су гра ђа ни ко ји
„Панчевац” купују четвртком
код колпортера, имају могућност да одгледају и пријатељску

гле ди код др Не бој ше Та си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло шки пре глед кошта 2.000
динара, ултразвучни уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Од маја, сваког радног
дана, у Заводу „Панчевац”
могуће је урадити и колор
доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
пре гле де вра та и ме ких
ткива. Ове прегледе искљу-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ

ПРИЈАТЕЉСКА УТАКМИЦА

Наш суграђанин и бивши фудбалер „Црвене звезде” Стефан
Чикић (24) оболео је од леукемије и хитно му је потребна
крв. Да помогну, могу искључиво мушкарци који имају крвну групу А, при чему Rh фактор може бити и позитиван и
негативан.
Уколико желите да дате крв,
најпре треба да се тестирате.
То можете учинити сваког дана, од 8 до 10 сати, у Институту за трансфузију крви Србије
у Београду, у Улици Светог Саве 39 (први спрат). Том при-

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не са мо по ми шље њу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

Улаз на целокупан
програм бесплатан
Од 1. до 3. јуна на више локација биће одржан четрдесет
седми „Екс театар фест”, у орга ни за ци ји До ма омла ди не
Панчево, под називом „Позориште у акцији”.
Према речима селекторке
Сунчице Милосављевић, овогодишња фестивалска селекци ја из два ја ва жан сег мент
савремене позоришне праксе
која настаје како на маргини,
тако и у самом „мејнстрим”
театру, а то је позориште с
подједнаким естетским и активистичким квалитетом.
„Ова врста позоришта мотивисана је осетљивошћу уметника за проблеме у друштву и
потребом да се допринесе њиховом решавању. Циљ активистичке представе јесте да утиче на начин размишљања гледалаца, промени њихове ставове и окуражи их да предузму
реалну акцију. Активистичка
усмереност није једини облик
акције који издваја ову врсту
позоришта. Врло често представа настаје кроз креативну
акцију – кроз директан, импровизован рад на сцени, без готовог текста и јасног наративног
или поетског исхода ка коме
се креће. По томе, активистичко позориште јесте и експериментално”, додала је Сунчица
Милосављевић.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

„Железничар” и „Динамо 1945”
до ни ра ју од ре ђе на нов ча на
средства породици Чикић.
Утакмица подршке за Стефана има и много већи значај
од самог прикупљања добровољног прилога. Овај пријатељски меч треба младом фудбалеру да покаже да није сам у
својој најважнијој утакмици у
животу, да мора да се бори и
да победи опаку болест.
Зато је потребно да на СЦ
„Младост” дође што више Панчеваца и да својим присуством
Стефану улију додатну снагу у
његовој бици.
Д. К.

У центру Панчева смештен је луксузно опремљени центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент
медик”, који се од самог отварања истакао
по квалитету услуга,
професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Стручни тим „Никодента” спреман је
да на једном месту одговори на све захтеве
из области целокупне стоматологије, па се стога све већи
број Панчевки и Панчева ца
од лу чу је упра во за по се ту
овом цен тру, ко јим ру ко во -

ди др Ђорђе Николић.
Због великог
интересовања наших суграђана, у
„Никоденту” су одлучили да поново
покрену многобројне акције у оквиру
којих стоматолошке услуге постају
доступне свима.
Искористите ову
прилику и закажите преглед путем
телефона 064/21-75-056. Ова савремена и модерно опремљена
ординација налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2.

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

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

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
ника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу урадити и све
врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у Заводу „Панчевац” радити и
преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевач ке Оп ште бол ни це, а
уролошке његов колега из
исте установе др Небојша
Тасић, док је за прегледе
из области гинекологије задужен др Јован Рудић из
ГАК „Народни фронт”. Треба на по ме ну ти да су пре -

чиво радним данима обавља др Ненад Маргитин,
специјалиста радиологије,
шеф одсека CT дијагностике и за ме ник на чел ни ка
Службе радиолошке дијагностике у Општој болници
Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до са да, и
овог месеца су у Заводу за
клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додатним погодностима које остварују сви они који
поседују лојалти картице
Ауто-центра „Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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ИНТЕРВЈУ: ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА, НАРОДНА ПОСЛАНИЦА

ГЛАС ПОЛА МИЛИОНА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ ЧУЈЕ СЕ У ПАРЛАМЕНТУ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Заврни рукав, дај крв
Градски одбор СПС-а с председником Николом Дангубићем на челу у наставку акције
под слоганом „Заврни рукав,
дај крв и спаси нечији живот”,
23. маја, у просторијама за
трансфузију крви Опште болнице Панчево, омогућио је својим члановима и симпатизерима да добровољно дају највреднију течност. Циљ акције
је да се помогне несметано
функ ци о ни са ње пан че вач ке
болнице, као и да се подигне
свест наших суграђана о виталној улози добровољног да-

вања крви у спасавању живота
и унапређењу здравља људи.
Др Станислав Милошевић,
члан ИО ГО СПС Панчево, рекао је да је посебно леп осећај
када знате да дата крв може да
помогне лекарима да спасу животе или да помогну пацијентима да оздраве. Истакао је да
је лепота живљења у давању,
дељењу и помагању другима.
На крају, Милошевић је казао да су великим одзивом панчевачки социјалисти показали
да су хумани људи и да заиста
имају велико срце.

КОНЦЕПТ
Национализам је тема до 300 евра прихода месечно. Кад
плата пређе 500 евра, онда почиње разговор о гардероби и
кафићима. Кад пређе 1.000, онда су топ-теме здрава храна,
летовања и зимовања, а кад се попне на више од 3.000, онда
престаје свако паламуђење. Људи онда причају о временској
прогнози и љубави.
(Рамбо Амедеус, на сајту „Мудре мисли”, 27. мај)
***
Сви расходи и донације које је добила моја организација
Центар за међународне односе и одрживи развој уредно су у
последње четири године пријављени Пореској управи Министарства финансија. Она их је у више наврата детаљно испитивала и није нашла ништа спорно. Исто важи и за мене.
С обзиром на то да сам одлучио да живим у Србији, порезе
на приходе од мојих консултантских послова у иностранству
плаћам тој држави. Немам шта да кријем, могу да објасним
порекло имовине и моје финансије су чисте.
(Вук Јеремић, председник Народне странке, у интервјуу
за „Данас”, 27. мај)
***
Некадашњи шеф српске дипломатије могао би да се нађе у
небраном грожђу уколико се испостави да је он међу људима
који су умешани у прљаве послове. Постоји могућност да се
међу 100.000 спорних мејлова нађу и они који се тичу Вука
Јеремића и његове организације CIRSD. Осим тога, додатни
разлог за Јеремићеву забринутост је чињеница да је често
одлазио у Хонгконг, град који је Еф-Би-Ај идентификовао
као место око кога су се вртели сви прљави послови.
(Сајт „Република”, 27. мај, чланак о случају „Јеремић”)

***
Посланица радикала Наташа Јовановић изазвала је бурну
расправу на седници НАТО скупштине у Пољској. Услед серије вербалних напада посланика на Русију и Путина она је
изашла за говорницу и поручила им да пазе шта раде и да не
прелазе црвену линију, јер ће Путин узвратити.
– Рекао сам јој да је скандалозно то што је урадила. Она
има право на своје мишљење, али ставови које је изнела, били су недржавнички и неполитички – изјавио је поводом тога Драган Шормаз, председник Сталне делегације Србије у
Парламентарној скупштини НАТО.
(„Вечерње новости”, 27. мај)
***
Стање у српским медијима је катастрофално, у финансијском и сваком другом погледу. Тиражи свих штампаних медија падају, портали не успевају да реше проблем финансирања, квалитет опада, таблоиди су преплавили тржиште и
једино се они одржавају. Забрињава и што је један број новинара напустио ту професију и прешао на мање стресне, сигурније и боље плаћене послове. Ово је време да се човек забрине за будућност озбиљних медија.
(Милан Ћулибрк, главни уредник НИН-а, у интервјуу за
„Media Daily”, 28. мај)

Љупка Михајловска, посланица у Народној скупштини Републике Србије, родом из Јабуке, у клупе представника грађанки и грађана ушла је преко
листе Покрета „Доста је било”,
а сада је део посланичке групе
„Слободни посланици”. Она први пут јавно и детаљно говори
о разлозима напуштања ДЈБ,
па се може рећи да их „Панчевац” ексклузивно објављује.
ПАНЧЕВАЦ: Зашто сте напустили ДЈБ?
ЉУП КА МИ ХАЈ ЛОВ СКА:
Издала сам само кратко саопштење и нисам желела да говорим о томе из неколико разлога. Сада, с временске дистанце од преко два месеца, могу
да проценим да ли сам погрешила или не. Погрешила сам
само у једној ствари – што то
нисам урадила раније. Због тога бирачима дугујем извињење.
• Које разлоге можете да издвојите као најважније за ваш
улазак у политику и зашто сте
задржали посланички мандат?
– Пратила сам рад Саше Радуловића након што је поднео
оставку на место министра привреде и допадао ми се начин
на који су он и људи окупљени
око њега презентовали кључне
проблеме у нашој земљи, као и
предлоге које су износили за
решење тих проблема. Придружила сам се Покрету и 2016,
након парламентарних избора,
постала народна посланица. Тада сам сматрала да је дубоко
неморално напустити политичку опцију и задржати мандат,
не размишљајући о томе шта
је морални чин када та политичка опција одустане од вредности и принципа с којима је
задобила нечије поверење. Постављају се питања: ако вратите мандат, коме га заправо враћате, као и шта је са оним бирачима који су гласали за ту
политичку опцију јер су веровали вама као појединцу. Свој
мандат сматрам неком врстом
имовине стечене у браку. У Покрет сам дошла као професионално остварена и позитивно
препознатљива у деловању из
области људских права и унапређења положаја особа са инвалидитетом. На крају сам донела одлуку да не вратим мандат пре свега због преко 500.000
особа са инвалидитетом чији
глас се највише чује у парламенту када ја говорим. Управо
због оних који су подржавали
мој рад, а надам се да подржа-

Већ након неколико
месеци у ДЈБ било ми
је јасно да о свему
одлучује један човек,
што је угодна
позиција када те
одлуке воде ка
позитивним
резултатима.
вају и даље, дужна сам да објасним шта се заправо догађало.
• На шта мислите?
– Већ након неколико месеци у ДЈБ било ми је јасно да о
свему одлучује један човек, што
је угодна позиција када те одлуке воде ка позитивним резултатима и нису у колизији с
политичком идеологијом политичке организације, под условом да идеологија постоји. Међутим, аутократски облик вођења било какве организације
на крају мора довести до про-

падања, јер људи постају пасивни услед немоћи да стану
на пут погрешним потезима
лидера који има дубока уверења да само он зна и може да
донесе стратешку одлуку. Поред тога, када немате правни
механизам да то зауставите, једино што преостаје, јесте излазак из свега тога. ДЈБ је у
Народну скупштину ушао као
група грађана која броји десет
оснивача, па се на њу практично не примењују закони што
важе за политичке странке. Група грађана није правно лице, а
финансијама управља заступ-

је схватио да се некако мора
вратити поверење бирача, а пре
свега незадовољних посланика и одборника, и онда је прибегао идеји да се ми играмо
странке и страначких органа.
Имали смо Главни одбор, општинске одборе, покрајински
одбор, а радили према неважећем статуту странке која није регистрована. Чланови Главног одбора били су, у већини,
људи који су добијали плату
јер су радили као окружни координатори, што је била идеална позиција за симулирање демократског начина доношења

да делујемо. Основали смо посланичку групу „Слободни посланици” у намери да квалитетно наставимо рад у Скупштини. Чињеница је да као самостални посланик немате административне услове за рад,
попут права на канцеларију или
времена за обраћање у Народној скупштини, што доводи и
до других ограничавајућих фактора.
• Шта је актуелно у вашем
политичком ангажману?
– Група људи која је напустила ДЈБ основала је удружење грађана „Покрет центра” у

ник групе грађана, који је у
овом случају Саша Радуловић.
Око 50.000 евра месечно уплаћује се на рачун групе грађана
који отвара физичко лице. Дакле, нико не може преузети
управљање финансијама, ако
минимум шест од десет оснивача групе грађана не изгласа
промену овлашћеног лица. Међу тих десет оснивача преко
половине су људи блиски Радуловићу.
• Друго правно лице је удружење грађана „Рестарт”.
– Тако је. Његових десеторо
оснивача су такође људи блиски Радуловићу, а осим статута, никада нико није видео ниједан други правно важећи документ. Ми смо уплаћивали
чланарине на рачун тог удружења, али формално никада
нисмо примљени у чланство.
Постоји и трећа опција: политичка странка „Доста је било”.
Она никада није регистрована
упркос томе што смо прикупљали потписе за њено оснивање. С ове дистанце, дубоко
верујем да то није урађено с
намером да се спречи правно
устројство органа који би могли да доносе одлуке и воде ту
странку. Нама се стално представљало како нас Државна безбедност минира и како смо,
ето, ми велика претња и зато
нам никад неће дозволити да
се региструјемо.
• Шта се променило?
– Након краха на председничким изборима Радуловић

одлука. На тај начин донета је
и одлука о коалицији са странком која је идеолошки на потпуно супротној страни од оне
политике с којом је ДЈБ ушао
у парламент. Ја сам гласала

намери да се политички развија и позиционира. Опозициона сцена је веома слаба. Грађани готово да не верују никоме и биће много изазова у будућности с којима ћемо морати да се носимо. Чекају нас
озбиљне теме, од којих је међу
најважнијима промена Устава.
• Панчевке и Панчевци очекују од вас да их заступате у
парламенту.
– И треба да очекују, наравно. Након средње школе сам
се преселила у Београд, али
моја породица и већина мојих пријатеља живи у Панчеву
и ја се у великом делу осећам
као Панчевка. Поред тога, као
неко ко припада македонској
националној заједници, а која
већински живи у Панчеву, у
фокусу мог деловања је и положај мањинских заједница у
Србији. Потрудићу се да наставим да радим оно што најбоље знам, а то је да пратим
легислативу која се односи на
квалитетнији живот осетљивих друштвених група. Оно
што би требало да буде кључна промена у будућем деловању, јесте похвала добрих мера, критика лоших и нуђење
ефикасних решења.

Имали смо
Главни одбор,
општинске
одборе, покрајински
одбор, а радили
према неважећем
статуту странке
која није
регистрована.
против те одлуке и још тада
решила да напустим ДЈБ.
• Зашто нисте?
– Политичко неискуство ме
је зауставило да напустим ДЈБ
пре београдских избора, јер сам
била сигурна да ћу бити оптужена као кривац за крах на изборима. Неколико дана након
избора поднела сам оставку и
рекла да се нећу прикључити
ниједној посланичкој групи. Међутим, даља дешавања у ДЈБ-у
– избацивање народних и покрајинских посланика и бројних локалних одборника – створила су околности да се поново
окупимо и покушамо заједно

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА И СКУПШТИНЕ ГРАДА

ГРАДУ ОДОБРЕНА ДВА ПРОЈЕКТА

БЕЗ НАКНАДЕ, С 540 НОВИХ
РАДНИХ МЕСТА У НАЈАВИ

За пољопривреду 19,5 милиона

Уступљено десет хектара
неизграђеног
грађевинског земљишта у
северној индустријској
зони

Представници четрдесет једне локалне самоуправе, међу којима је
био и градоначелник Панчева Саша
Павлов, 25. маја у Новом Саду потписали су 68 уговора с председником Покрајинске владе Игором Мировићем. Они су то право остварили
на основу трију конкурса Покрајин-

Панчево ове године добило близу 60
милиона на различитим конкурсима за област коју покрива Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и додао:
– Данас смо добили око 19,5 милиона динара по два конкурса јако

ског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у
укупној вредности од 932,5, од чега
је Покрајинска влада издвојила 300
милиона динара.
Ради се о конкурсима за суфинансирање уређења атарских путева и
отресишта, за доделу подстицајних
средстава за реализацију радова на
уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта и за доделу подстицајних
средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта,
односно његовог привођења намени. Град Панчево добио је средства
по прва два конкурса.
Мировић је подвукао да је Покрајинска влада од 2016. године до данас у фокус ставила привредни и
економски развој и једно од најважнијих питања је, по њему, развој
пољопривреде. Павлов је казао да је

битна за град Панчево, а то је пре
свега онај за суфинансирање изградње атарских путева са отресиштима
у КО Јабука и Глогоњ; Покрајина
издваја 11,3, а укупна пројектна вредност је око 30 милиона динара. Други конкурс, по коме већ трећу годину добијамо новац, тиче се уређења
каналске мреже ради одводњавања
пољопривредних земљишта од атмосферских вода. Ови послови се
извршавају по пројекту ЈВП „Воде
Војводине”, Град учествује са 71 одсто средстава ове године и то је око
30 милиона динара, који се већ налазе у буџету за 2018. Близу 8,3 милиона динара обезбеђено је кроз овај
конкурс.
Градоначелник је рекао и да је локална самоуправа изузетно задовољна, мада конкурси још увек нису затворени.
С. Т.

Влада дала сагласност на
трансакцију
Градски већници састали су се 25. маја како би одборницима Скупштине
града, који су састанак имали 28. маја, припремили коначан документ у
вези с потписивањем уговора између
Града Панчева и фирме „ZF E-Mobility SRB” д. о. о. о уступању десет хектара неизграђеног грађевинског земљишта у северној индустријској зони. Да подсетимо, земљиште се отуђује непосредном погодбом, без накнаде. Влада Републике Србије је 24. маја
дала сагласност на ову трансакцију.
Како је наведено у свим актима који су претходили овом финалном,
пројектовани јавни приходи у наредних пет година од ове инвестиције
износе 1,5 милиона евра, а трошкови
Града 700.000 евра; биће отворено нових 540 радних места и предвиђено
је улагање од 85 милиона евра.
Већници, наравно, нису расправљали о овој теми, већ су само усвојили
закључак. Зато је на седници одборника три дана касније било прилично приче.
Током расправе Никола Ћебић и
Дејан Јовановић („Слободно Панчево”) нагласили су да одборници имају велику одговорност за доношење
одлуке о поклањању, али и да се градска имовина поклања за неки потенцијални будући јавни приход, док се
истовремено садашњи приходи расипају, што су поткрепили причом о

расподели градског новца на конкурсу за суфинансирање медијских садржаја.
Зоран Јовановић (ДС) казао је с говорнице да поклањање земљишта није легитимно ни у афричким државама, а Шандор Ђерфи („Доста је било”) да не жели улогу Деда Мраза тиме што ће учествовати у поклањању
имовине свих грађана Панчева. Затим је напустио велику салу. Жељу и
наду да ће ово даривање земље инвеститору бити изузетак, изнео је Никола Дангубић (СПС). Социјалисти
су, уз владајућу већину, гласали за
потписивање уговора.
Градоначелник Саша Павлов поновио је неке ставове које је и раније износио, пре свих да се ради о инвестицији једног од највећих произвођача
ауто-делова у светским размерама и
да је ово прва овако велика гринфилд
инвестиција у последњих неколико
деценија у Панчеву, граду са 8.000

НА САСТАНКУ ВЕЋНИКА

незапослених. Додао је да су ванстраначки привредници и економски стручњаци подржали инвестицију која ће, како је рекао, утицати не
само на запошљавање већ и на индиректан развој привреде у нашем граду. Као веома важну чињеницу подвукао је да су захваљујући опремању северне индустријске зоне покренути
још неки битни пројекти, попут изградње водовода ка северним селима
и градског колектора фекалне канализације.
На седници Већа 25. маја донета је
и одлука да се износ апропријације
који није могуће искористити пренесе
у текућу буџетску резерву. Ради се о
средствима укупне висине од осам милиона динара, које ће градоначелник
пребацивати за намене што нису предвиђене буџетом, као и за оне током
чије реализације понестане новца.
Одборници су такође имали две
тачке дневног реда. Њихова друга одлука била је да се у северној индустријској зони утврди назив улице 7.
нова, која се налази на подручју МЗ
Горњи град.
С. Трајковић

Сетови извештаја
Донет програм подршке
за спровођење
пољопривредне политике
Друга седница Градског већа одржана
у протеклих седам дана, 29. маја, на
„програму” је имала 22 тачке дневног
реда. Састанак је започет утврђивањем
предлога Одлуке о завршном рачуну
буџета Града Панчева за 2017. Према
њој, укупно остварени приходи, примања и пренета средства износе 5,524

НАША АНКЕТА

Омољице. Представници грађана у
локалном парламенту доносиће одлуке о изменама одлука о оснивању
Градске библиотеке, новосељанског,
јабучког, качаревачког и старчевачког дома културе, и даваће сагласност
на статуте тих установа.
Градско веће је закључило да Скупштина града треба да измени одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, о одређивању
трошкова за његово опремање, као и

ДА ЛИ ТРЕБА ЗАБРАНИТИ ПУШЕЊЕ У КАФИЋИМА?

Посебне просторије за пушаче

Л. ПОПОВИЋ

милијарди, укупно извршени расходи
и издаци 4,643 милијарди, а разлика
је 880,7 милиона динара. Коначну реч
о овоме даће одборници.
Затим је започета серија сетова извештаја установа чији је оснивач Град.
Тако је, обједињено, закључено да
Скупштина града може да усвоји извештаје финансијске природе и оне о
раду Историјског архива, Завода за
заштиту споменика културе, те домова културе из Банатског Новог Села и

ону о локалним комуналним таксама.
Непосредном погодбом биће отуђено
грађевинско земљиште у Омољици, а
дата је и сагласност на одлуку НО ЈКП-а
БНС из Банатског Новог Села о усвајању ценовника комуналних услуга.
На крају је донет програм подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град
Панчево за 2018. Програм је опширније представљен на сајту Града.
С. Т.

З. ВАСИЛИЋ

Сваке године 31. маја Светска здравствена организација (СЗО) и њени
партнери обележавају Светски дан
без дувана. Ови путем они покушавају да истакну здравствене и друге ризике који се повезују са употребом
дувана и залажу се за делотворне политике којима се употреба дувана
смањује.
Светска здравствена организација
сваке године упућује позив државама да убрзају напоре на контроли дувана као један од одговора на Агенду
одрживог развоја до 2030. године. Како је наведено у том документу, све
државе имају користи од успешне
контроле дуванске епидемије, пре
свега заштитом својих грађана од
штетних ефеката употребе дувана и
смањењем трошкова у националној
економији. Агенда одрживог развоја
до 2030. године и њених седамнаест
глобалних циљева треба да осигурају
да „нико не буде остављен сам”. Контрола дувана је садржана у Агенди
одрживог развоја, као најделотворније средство да се постигне циљ 3.4,
а то је глобално смањење за трећину
превремене смртности од незаразних
болести, укључујући кардиоваскуларне и малигне болести и хроничну опструктивну болест плућа. Поред очувања здравља и смањења неједнакости у здрављу, свеобухватна контрола

В. БЕЛЧЕВИЋ

Л. ВЛАЈИЋ

Г. ЈОВАНОВИЋ

И. ВАМОШ

дувана смањује и гајење дувана, производњу и употребу дувана. Контрола дувана може да прекине круг сиромаштва, допринесе нестанку глади, унапреди одрживу пољопривреду
и економски раст и бори се против
климатских промена.
Овим поводом питали смо наше
суграђане шта они мисле о идеји да
се забрани пушење у кафићима.

седе у њиховом друштву прија да буду изложени диму.

ЛОЗИНКА ПОПОВИЋ, пензионерка:
– Мени не смета, с обзиром на то
да сам и сама пушач. Можда је најбоље решење да постоје делови где је
дозвољено пушење, не мора свуда да
буде допуштено.

ЛАЗАР ВЛАЈИЋ, возач:
– Ја сам пушач, па нисам за ту варијанту да се потпуно забрани. Мислим да треба направити неке просторије да пушачи могу да на миру
уживају у кафи.

ЗДРАВКО ВАСИЛИЋ, пензионер:
– Сматрам да треба забранити пушење у јавним просторима. Путовао
сам мало по Данској, био у Копенхагену и видео да се тамо на улицама
не пуши. За оне који су пушачи постоје места предвиђена за пушење.
По кафићима није дозвољено пушење, једино ако је већи ресторан, јер
онда постоји одређена просторија где
се може запалити цигарета. Ја сам
против пушења на јавном месту и
бацања опушака свуда. Поред тога
што је ружно, смета ми. Некада пушачи немају обзира према непушачима. Не мисле да ли људима који

ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ, домаћица:
– Волела бих да се забрани по кафићима да цигарете не би нарушавале здравље људи који нису пушачи,
јер на тим местима има и деце. Можда би било добро забранити у затвореним просторијама, а да у делу који
се налази напољу буде дозвољено.

ВЛАДАН БЕЛЧЕВИЋ, инжењер саобраћаја:
– Мислим да треба забранити зато
што су цигарете зло. Људи на овај
начин чине грех и себи и другима,
али то им ипак није довољан разлог
да престану да пуше.

ИЛОНКА ВАМОШ, пензионерка:
– Мислим да треба забранити. И
ружно је и није здраво. Мени конкретно јако смета дим.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАН ПОЉА”

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗАШТИТЕ БИЉА
Преко двеста
посетилаца
Едукација и
модернизација

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Дрвенасте
легуминозе (2)
У прошлом броју недељника „Панчевац” писали смо о
две врсте дрвенастих легуминоза, а у наставку ће бити речи о још неким из ове
групе дрвенастих представника фамилије Fabaceae.
Трећа врста коју ћемо навести је јапанска софора или
јапански багрем (Styphnolobium japonicum (L.) Schott).
У питању је листопадно стабло, које нарасте до 20 метара, чинећи бујну и густу крошњу. Гране су еластичне, отпорне и прилично разгранате. Листови су наизменични, непарно перасти и имају
од седам до двадесет једне
дугуљасто јајасте лиске. Налик су листовима багрема.
Лиске су дуге од три до пет
центиметара, ушиљеног врха, на лицу су тамнозелене и

које нарасте до 30 метара,
чинећи велику, широку и
прозрачну крошњу. Кора дебла је сивосмеђа, у младости глатка, а касније груба и
дубље избраздана. Листови
су наизменични, сложени,
дуги до 30 центиметара, парно перасти, састављени од
15 до 30 малих, елиптичних
и седећих лиски дугих до 25
мм и целовите ивице. С доласком јесени поприме жуту боју те отпадну. Цветови
су двополни, правилни, мали и жућкастозелени, мирисни. Скупљени су у гроздасте цвасти, расту у пазусима
листова. Цветају петнаестак
дана у мају и јуну. Плодови
су висеће махуне, савијене
и пљоснате, у почетку зелене, а касније црвеносмеђе.
Дуге су до 40 цм, садрже цр-

Пољопривредни Институт „Тамиш” и компанија „Bayer” приредили су манифестацију за
пољопривреднике под називом
„Дан поља” у среду, 30. маја.
Догађај на којем се представља како се правилно узгајају
пшеница, кукуруз и шећерна
репа организује се сваке године, а и овог пута је окупио преко двеста посетилаца.
– Бројни пољопривредни произвођачи имали су прилику да
на практичном примеру виде
предлоге како да оптималним
плодоредом, применом одговарајућих агротехничких мера
и новим технологијама у области заштите биља остваре висoке
приносе по хектару, да заштите околину и добију квалитетан крајњи производ. Едукација пољопривредних произвођача је најбитнији услов за
модернизацију и развој пољопривреде у Србији – рекао је

Никола Шкрбић, директор Института „Тамиш” у Панчеву.
На питање о очекиваним приносима за наредну годину, он
је оценио да је то незахвално
рећи, јер је тешко проценити
количину падавина. Такође, важно је унапредити технологију и направити добар избор хибрида сорти.
Компанија „Bayer” овом приликом је представила произвођачима неколико нових решења за заштиту пшенице, по-

пут хербицида „сектор плус” и
фунгицида „Ascra Xpro”.
– Приказали смо и предности
нове технологије за заштиту шећерне репе „Conviso Smart”, која ће произвођачима шећерне
репе омогућити пре свега једноставнију и ефикаснију заштиту
од корова – изјавио је Андрија
Илић из компаније „Bayer”.
Након представљања макроогледа пољопривредници су обишли огледне парцеле. Макроогледи су рађени на најзначајни-

јим ратарским усевима – пшеници, кукурузу и шећерној репи.
Како стручњаци из компаније „Bayer” сматрају, кључни фактори за стварање услова одрживе пољопривреде у Србији су
унапређење комплетне агротехнике, прилагођавање производње новим климатским и тржишним условима, као и едукација произвођача. Примена нових
технологија и адекватна заштита биља допринеле би да се спречи смањење приноса ратарских
култура, као оно које је забележено прошле године због суше.
Према статистици, у Србији
је регистровано 680.000 пољопривредних произвођача, од чега су преко 95% мали пољопривредни произвођачи. С обзиром
на то да је пољопривреда, односно обезбеђивање одговарајуће
количине хране један од најважнијих питања с којима се сусреће цела планета, важно је истаћи колико је неопходна едукација оних који се тиме баве.
Очекује се да ће се до 2050. године популација повећати за
још три милијарде, што захтева
еколошки одржив приступ обрађивању земље и производњи
неопходних намирница.

РАЗВОЈНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ

Презентација актуелних кредитних линија
ПКС – Регионална привредна
комора Јужнобанатског управног округа, у сарадњи с Градом
Вршцем, организоваће презентацију актуелних кредитних линија Развојног фонда АП Војводине. Презентација ће бити
одржана 6. јуна, од 11 сати, у
просторијама Града Вршца.

Том приликом биће представљени кредити за пољопривредна газдинства, дугорочни кредити за пољопривреду, дугорочни
кредити за куповину пољопривредног земљишта, краткорочни кредити за обртна средства у
пољопривреди и дугорочни кредити за набавку пољопривредне

механизације и за развој туризма. Такође, биће представљено
кредитирање правних лица и
предузетника, као и кредити за
инвестициона улагања и трајна
обртна средстава.
Испред Развојног фонда АП Војводине конкурсе ће представити
Јелена Тренкић и Олга Радун.

Рок за пријављивање је најкасније до 4. јуна.
Контакт-особе за све додатне информације и пријаву присуства су Мирјана Штелер (mirjana.steler@pks.rs, тел. 343-449)
и Љиљана Јеленковић (ljiljana.jelenko vic@pks.rs,
тел.
013/343-255).

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАДРУГА И УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Позив за учешће у обуци

сјајне, а наличје је сивозелено и длакаво. Цветови су ситни, бели, благо мирисни, скупљени у велике метличасте
цвасти дуге до 25 цм. Цветају у јулу и августу у трајању
од две-три недеље. Кад се
цветање заврши, цветови отпадају, чинећи густи жућкасти прекривач на земљи.
Плод је висећа махуна величине од три до шест центиметара која садржи од три
до седам међусобно размакнутих тамних семенки. Природно је распрострањена на
подручју источне Азије (Кина). Иако јој назив гласи јапанска софора, у Јапан је донета тек касније из Кине, а у
Европи се почела гајити у
18. веку. Сади се у парковима и већим двориштима. Размножава се семеном. Сматра се врло добром медоносном биљком. Цветови се могу користити као чај. Чај делује адстрингентно, смањује
крвни притисак и крварење
и користи се за третирање
хемороида.
Четврта врста је гледичија или медоносни трновац
(Gleditsia triacanthos L.). Гледичија је листопадно стабло,

веносмеђе, пљоснате семенке. Плодови дозревају у октобру и новембру, али и након дозревања остају на стаблу и током зиме. Гледичија је изузетна медоносна биљка. Природно је распрострањена на подручју Средње
Америке, а у Европу је донета у 17. веку. Размножавање је могуће семеном, које има високу клијавост. Погодна је за гајење у великим двориштима и градским парковима, поготово
због чињенице да је отпорна на велику загађеност ваздуха. Тражи добро дренирано, дубоко и плодно земљиште с пуно сунца. Добро подноси сушу и орезивање, а може се гајити и
као жива ограда. У просеку
живи око 120 година. Семенке су јестиве, без обзира на то да ли их користимо сирове или куване. Дрво је густо и тешко, погодно за израду намештаја. Све
наведене дрвенасте легуминозе на корену поседују квржичне бактерије (азотофиксатори) које везују азот из
ваздуха и чине земљиште
плоднијим.

Привредна комора Србије –
Регионална привредна комора Јужнобанатског управног
округа у сарадњи са УНДП-ом
организује тренинг с циљем
развоја пољопривреде и задругарства. Обука ће бити одржана 6. и 7. јуна у просторијама
РПК Јужнобанатског управног
округа.
Тренинг је део активности у
оквиру пројекта „Помоћ за трговину – подршка развоју производних капацитета агроиндустријског сектора у Србији”,
који финансира Влада Руске
Федерације, а који имплементира Програм за развој Уједињених нација (УНДП).
Приоритетне тематске области у оквиру тренинг програма

су: приступ тржишту, трендови, потражња и карактеристике главних извозних производа
Србије; извори финансирања;

концепт конкурентности; трендови специфичних сектора пољопривреде; квалитет и додавање вредности; закон о орга-

низацији заједничког тржишта;
задруге и удружења пољопривредника, јачање капацитета
руководилаца задруга и удружења (преговарачке вештине,
тимски рад, стратешко планирање, доношење одлука и праћење њиховог спровођења); пољо при вред на ме ха ни за ци ја;
одржива пољопривреда.
Учесници тренинга могу бити пред став ни ци за дру га и
удру же ња по љо при вред них
произвођача регистрованих на
подручју Републике Србије.
Пријаве за учешће у овом
тренинг програму треба послати на имејл zoran.cernoh@pks.rs
или daliborka.ivanovic@pks.rs,
најкасније до 4. јуна. Тренинг
програм је бесплатан.

СМОТРА РЕЦИТАТОРА У ВАЉЕВУ

После десет година два учесника из Панчева
Након више од десет година
на републичком такмичењу у
рецитовању учествовала су два
ученика из Панчева. Педесета
смотра рецитатора под називом „Песниче народа мог” одржана је 18. и 19. маја у Ваљеву,

у организацији Савеза аматера Србије и Центра за културу
Ваљево.
Иако нису освојили награде, прилику да представе своје
вештине имали су рецитатори
млађег узраста Тијана Марко-

вић, ученица трећег разреда
ОШ „Исидора Секулић” (ментор Слађана Маринковић), и
Михајло Грујић, ученик четвртог разреда ОШ „Бранко Радичевић” (ментор Весна Михајлов).

На такмичењу је учествовало сто пет рецитатора, подељених у три категорије: млађи
узраст (од првог до четвртог
разреда основне школе), средњи узраст (од петог до осмог
разреда) и средњошколци.

ОЦЕЊЕН КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА

Панчевцима вредна признања
У оквиру 85. међународног сајма пољопривреде, 18. маја у
Конгресном центру „Мастер”
уприличена је додела награда
за квалитет производа која има
традицију дугу сто тридесет година.
Четири вредна признања за
квалитет производа освојила је
панчевачка месара „Бурјан”, а то
су златна медаља за домаћу панчету, златна медаља за пилећу

виршлу, златна медаља за излетничку кобасицу и плакета
Новосадског сајма за квалитет
оцењених производа.
Признања је у име компаније примила Марија Орсић.
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Петак, 1. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ НИС-а О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА

ПРИМЕР ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ
ПОСЛОВАЊА

Објективом кроз свет

Доследни и у
наредном периоду
Принцип –
одговорност према
животној средини
и људима
Унапређен
финансијски резултат
У пријатном амбијенту Музеја
модерне уметности „Мацура” у
Старим Бановцима компанија
НИС је у понедељак, 28. маја,
представила Извештај о одрживом развоју за 2017. годину,
осми од почетка извештавања
2010. године. Та компанија је
и на овај начин показала да су
пословни резултати веома важни, али да је брига о људима
и животној средини од једнаког значаја, те да ће НИС остати доследан таквом приступу и
у будућности. Представљању
Извештаја о одрживом развоју
присуствовали су Александар
Антић, министар рударства и
енергетике Србије, пословни
сарадници компаније, представници стручне јавности и медија, као и представници синдиката и менаџмента НИС-а.
Том приликом је одржана
панел-дискусија „Одрживост
иновација”, на којој су, поред
Кирила Тјурдењева, генералног директора НИС-а, учествовали и Мирослав Лутовац, директор сектора индустрије Привредне коморе Србије, Оливера Андријашевић из ревизорске куће „Ernst & Young” и Филип Илић, стипендиста НИС-а,
који се након завршетка школовања запослио у тој компанији. Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, у свом
поздравном говору рекао је учесницима дискусије да су принципи одрживог развоја већ уткани у сваки процес у компанији. Он је додао:
– Више од свега другог, основа одрживог развоја је брига о
људима, на сваки могући начин. Од гледања на једнакост
полова као на могућност, до
стварања услова за достојанствени живот и рад. Најважнија је, свакако, брига о здрављу и
животу сваког нашег запосленог. Један од најзначајнијих стубова одрживог развоја за НИС
је улагање у људе. Од 2009. године НИС је у друштвено одговорне пројекте уложио више од

три милијарде динара, а само у
пројекте у области образовања
и науке више од 600 милиона
динара. За НИС улагање у младе и знање представља инвестицију која се увек исплати, јер је
реч о талентованим младим људима, који су мотивисани и
усмерени на промену, развој и
иновације који доприносе модернизацији, што је кључ за очување конкурентности и одрживости компаније.
Наметање циљева
С друге стране, Александар Антић, министар рударства и енергетике Србије, своје излагање
је посветио НИС-овом пословања, стављајући акценат управо на то да је оно утемељено на
принципима одрживог развоја. Он је рекао:
– Неретко послодавци у Србији овај веома важан сегмент
губе из фокуса, а oва планета
је наше једино станиште и једина будућност наше деце и
управо зато сам поносан што
НИС, као можда наша најбогатија компанија, представља лидера у тој области и намеће
циљеве који су есенцијално важни и од њих зависи будућност свих нас, па и будућност
компаније. Из тог разлога Влада Србије посебну пажњу посвећује циљевима Уједињених
нација у вези са одрживим развојем и то дубоко препознаје
као економску, социјалну и еко-

лошку димензију којој треба
удахнути живот на разним пољима – од одрживе енергије до
улагања у људске ресурсе.
Мирослав Лутовац, директор
сектора индустрије Привредне
коморе Србије, навео је да је
од по себ ног зна ча ја то што
НИС, као једна од највећих
компанија у Србији, послује у
складу с принципима одрживог развоја. Према његовим речима, руско-српски нафтни гигант је захваљујући својим пословним резултатима и односу
према животној средини постао пример успешне компаније на који се треба угледати.
Будућност на делу
Извештај компаније НИС о одрживом развоју за 2017. годину,
који је у складу са стандардима водеће организације у свету у области одрживог пословања „Global Reporting Initiative” (GRI), верификовала је независна ревизорска кућа „Ernst
& Young”. Извештај се фокусира
на изазове у пословању НИС-а
током 2017. године, као и на
кључна питања везана за пословне активности и друштвено одговорне пројекте компаније.
Између осталог, у Извештају
се наводи да је НИС у 2017. години значајно унапредио финансијске резултате, па је тако
остварена нето добит од 27 милијарди динара, односно 80 од-

сто више него у 2016. години.
Такође, НИС је у развој компаније уложио 26,5 милијарди
динара и тако остао један од
водећих домаћих инвеститора.
У складу са Стратегијом развоја до 2025. године приоритет НИС-а у наредном периоду биће увођење модерне опреме и иновативних технологија
које ће омогућити компанији
да задржи позицију лидера на
регионалном енергетском тржишту.
Поред тога, НИС је у 2017.
години наставио да реализује
бројне пројекте из области заштите животне средине и у те
сврхе уложио 479 милиона динара. Такође, под слоганом „Будућност на делу”, НИС спроводи друштвено одговорне пројекте у које је током 2017. године инвестирано више од 370
милиона динара. Приоритет
компаније у тој области је да
допринесе социјалном и економском развоју шире друштвене заједнице, с нарочитом пажњом на унапређењу образовања, како би се створили што
бољи услови за будући развој
младих у Србији. НИС је велику пажњу посветио и професионалном развоју запослених,
па је у њихове обуке само у
2017. години уложено 196 милиона динара.

НОВА ЕКОЛОШКА КАМПАЊА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Неопходно унапредити процес управљања отпадом
Ни држава ни
загађивачи не
плаћају своје обавезе
Испаштају грађани и
животни простор
Министар заштите животне средине Горан Триван потписао је
прошле недеље споразум о сарадњи Министарства заштите
животне средине с НАЛЕД-ом,
„Немачком развојном сарадњом” (GIZ) и неколико привредних субјеката. Реч је о реализацији амбициозног пројекта „Ка бољем управљању
електричним и електронским
отпадом у Србији”. Овај документ је потписан након завршетка стручног скупа посвећеног афирмацији и судбини зеленог фонда и посебним токовима отпада. Закључак учесника је да управљање отпадом
треба да буде приоритет Ми-

нистарства заштите животне
средине и да надлежни у држави треба да доследно спроводе правне норме када је реч
о примени правила да онај ко
загађује, мора и да плати трошкове санације животне средине. Јавности је упућен апел
у коме се јасно каже да профит не сме да буде важнији од
живота и здравља грађана. Сви

потписници горенаведеног споразума сложили су се да овај
документ представља корак у
решавању озбиљних проблема
које имамо у процесу управљања отпадом и истакли да пројекту „Ка бољем управљању
електричним и електронским
отпадом у Србији” масовно треба да се придруже представници цивилног друштва.

Да подсетимо, прошле године је прерађено више од шездесет милиона килограма опасног отпада и, према речима
стручњака, то је далеко испод
капацитета којима располаже
српска рециклажна индустрија. Оснивање зеленог фонда је
предуслов за предвидиво финансирање за све учеснике у
овој области. Европска комисија је у неколико наврата упозоравала републичку владу на
пропусте када је реч о токовима тзв. еко-новца. Држава није решила судбину Фонда за
заштиту животне средине, тако да новац добијен наплатом
еколошких такса и даље служи за крпљење појединих буџетских линија које немају везе са заштитом животне средине, тако да је тзв. фонд намењен за заштиту животне средине потпуно изгубио своју првобитну намену – да помаже
развој заштите животне средине у локалној заједници.

Завод за јавно здравље Панчево и ове године организује
изложбу фотографија под називом „Објективом кроз свет
око нас”. Реч је о традиционалној еколошкој акцији која се реализује осми пут у
оквиру обележавања Светског
дана заштите животне средине у нашем граду. Ове године тема изложбе је „Од пластике до фантастике” и акценат је стављен на потребу
ограничавања њене употребе,
јер пластика затрпава планету, гуши је и трује и не може
да се разградити читав век. Организатори истичу да овом изложбом желе да покажу да природу није потребно додатно

били су у фокусу фотографа.
Фотографије садрже лепоте
и вредности природе које се
морају сачувати.
Сама изложба је састављена од фотографија природе
Србије пристиглих на фото-конкурс који је Завод расписао средином априла. На
њима су јасно видљиви позитивни и негативни аспекти
животне средине Србије и
снажан, негативан, утицај човека. Фотографије је одабрао
Имре Сабо, мајстор фотографије Фото-савеза Србије, а по
квалитету фото-записа изложба је сврстана у први ранг
и подељена је у два категорије: фотографије младих до

украшавати, да пластика не
живи у води и на земљишту и
да, иако се толико одомаћила у нашим животима и окружењу, њена употреба мора
имати разумну меру. Овогодишња тема је прилагођена
идеји да се фотографијама
прикаже проблем загађивања животне средине пластиком. Моћ природе, њена лепота, али и њено разарање

шеснаест година и фотографије одраслих аутора.
Свечано отварање, уз доделу
награда, биће приређено у понедељак, 4. јуна, у 18.30, у фоајеу Културног центра Панчево. Истог дана, од 16.30, Завод
ће, у сарадњи с Фото-савезом
Србије, одржати радионицу „Од
шкљоцања до фотографисања”,
намењену младима, а предавач ће бити Золтан Бисак.

ДОНАЦИЈА ПОКРАЈИНЕ

Подршка малишанима
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину доделио је
пан че вач кој шко ли „Ма ра
Мандић” средства за куповину спортских реквизита. Према речима запослених у тој
образовној установи, набавка
неопходне опреме биће од користи ученицима, јер ће моћи да остваре још боље спортске резултате.
Панчевачка школа коју похађају децу с посебним потребама добила је 500.000 динара за реализацију пројекта
за развој моторичких способности малишана, али и за
обезбеђивање услова за остваривање врхунских резултата
ђака – чланова репрезентације Србије и учесника на ме-

ђу на род ним так ми че њи ма
Специјалне олимпијаде. Захваљујући добијеним средствима, школа је купила нове струњаче које су неопходне у свакодневном раду, пилатес лопте намењене најмлађим ђацима, комплетну мобилну конструкцију за одбојку и бадминтон, опрему за
скок увис са доскочиштем,
сто за стони тенис, шведске
клупе, шведски сандук, монтажну конструкцију за вратило, лопте за различите спортове, кугле и стартере за атлетику, мреже, опрему за дечји
полигон, обруче, чуњеве, конопце, вијаче, морнарске мердевине и још много тога.

УСПЕХ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ

Републички прваци
Ученици панчевачке гимназије „Урош Предић” поново
су заблистали на републичкој
смотри познавалаца српског
језика и књижевности. Они
су се надметали с вршњацима из Србије од 25. до 26. маја у Тршићу и том приликом
показали одлично знање. Јеленак Маслак је била прва у
категорија трећих разреда, док
је у групи матураната Милан
Милетић био други, а Невена
Милосављевић била је трећа.

Великом успеху наших суграђана на 28. републичкој
смотри допринела је освајањем трећег места и Анастасија Спасић, ученица првог
раз ре да Елек тро тех нич ке
школе „Никола Тесла”.

Страну припремиo
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Пукотина

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, пукотина је свеприсутна појава и неизбежни де таљ сва ко дне ви це.
Најчешће је резултат убрзања којег нисмо ни свесни, а
узима свој данак цепајући
нас тамо где смо најосетљивији.
Покушавајући да пратимо
темпо, наметнут као једини
прихватљив начин да се уклопимо, не примећујемо да смо
истањили своје одбране правећи пукотину између жеља
и могућности. У настојању да
не оштетимо превише слику
коју су нам усадили наши родитељи, растежемо скривене
делове себе у покушајима безуспешног прилагођавања неудобним калупима.
Пре него што постане приметна, пукотина суптилно
најављује свој настанак. То
је осећај тескобе који не пролази, жеља за променом, за
разбијањем свакодневне рутине, оно кад суштина тражи да исплива на површину
иако није у складу са сликом коју смо изградили према свету. Кад се таленти пробијају кроз уверења, кад сврха разбија илузије, и језгро
нашег правог Ја растегли зидове пожељности и морања.
Да ли ће нам сопствена
пукотина постати замка или
путоказ, зависи од начина на
који освестимо њено постојање и (не)прихватања да се
пуцање догађа и нама самима. По правилу, за сопствено „пуцање по шавовима”
окривљујемо друге. Тако је
лакше: убеђујући се да су

други криви за то како се
осећамо, одлажемо прихватање сопствене одговорности за немир, неиздрж и тескобу. То што се правимо да
не примећујемо истањени
процеп свакодневице, кроз
који почињу да испадају изговори, одлагања, очекивања..., не значи и да он не постоји. Суочавање с пропадањем кроз пукотину која се
појавила на нашем животном путу помаже да научимо како се од изговора праве начини, од одлагања тренуци, а од очекивања вера.
У том случају пукотина се
догодила као најбоље решење за нас, нудећи нам изборе и прилике за неке нове
почетке с вером у успех. У
супротном, када пукотину
доживимо као креацију сопствене судбине која треба да
нас прогута све заједно са
сврхом и сновима, прихватамо беспомоћност као једину опцију која нам је дата
без икакве могућности да на
њу утичемо. Тада остајемо
пасивни посматрачи пропадања свега што смо могли, а
нисмо урадили, рекли или
били, кроз непремостив јаз
између онога што ми заиста
јесмо и што мислимо да смо
постали.
Пу ко ти на увек оста вља
трајне ожиљке у нама, без
обзира на то да ли смо спречили даље пуцање или смо
допустили да нас прогута у
целости, претварајући нас само у посматраче времена и
саучеснике у остварењу туђих снова. Тренутак када смо
освестили сопствено пуцање,
ма колико оно било занемарљиво у почетку, представља
добар темељ за изграђивање
уверења и права на другачије изборе. Сваки такав ожиљак постаје симбол победе
над самим собом.
Правити замке или путоказе – одлука је на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Безболна епилација

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Недавно се на нашем тржишту појавио одличан апарат
за трајну епилацију „Vecom
Kombi”, који у себи комбинује SHR и IPL технологију.
Та два режима рада омогућавају сигурно и безболно отклањање длака са свих делова лица и тела. Као и IPL
епилација, SHR представља
методу уклањања нежељених
маља емитовањем интензивне пулсне светлости (Intese
Pulsed Light – IPL) на површину коже – фотоепилација.
Скраћеница SHR долази од
назива Super Hair Removal.
Дакле, SHR метода је веома
слична IPL методи и спојене
у један апарат оне дају невероватне резултате.
Нови апарат се од досадашњих разликује по техници
рада и подешавању параметара. Као и код IPL методе,
механизам акције SHR методе је загревање фоликула длаке до тачке када наступа њена

некроза, односно одумирање
њених живих структура. SHR
је безболна метода, доступнија и дуготрајнија од других метода епилације.
За кли јен та по зи тив ни
ефекти комбинације IPL и
SHR технологије омогућавају успешност елиминације
длака до 90 одсто. За разлику од ласерске епилације, фотоепилација је безболна, јер
IPL емитује светлост у распону од 600 до 1.000 nm,
што гарантује да не утиче на
воду у ткиву и не може доћи
до штетних последица било
које врсте. Ова техника даје
већу прилагодљивост и омогућава да трансформисана

светлост допре до различитих дубина и ефикасно елиминише много више типова
длака (од светле до најтамније и од најтање до најдебље длаке).
Третман се понавља на просечно месец дана, од шест до
осам пута. Када се постигну
жељени резултати, требало би
их одржавати једном годишње.

Петак, 1. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ДВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОТПИСАЛЕ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

МОСТ ПРИЈАТЕЉСТВА ОД ПАНЧЕВА
ДО ЛИМАСОЛА
Кипрани боравили у
Панчеву како би се
упознали с радом
удружења „На пола
пута”
Град Панчево као
пример добре праксе
Убудуће заједничко
учешће на конкурсима
Удружење „На пола пута” обележило је почетак сарадње са
Удружењем родитеља и пријатеља особа са тешкоћама у развоју („Аssociation of Parents and
Friends of Children With Special Needs”) из Лимасола (Кипар) културним програмом под
називом „Заједно можемо више”, који је приређен у петак,
25. маја, у сали Музичке школе „Јован Бандур”.
Гости с Кипра су у посети
удружењу „На пола пута” боравили од понедељка до петка, 21–
25. маја, а циљ њихове сарадње
је промоција права лица са интелектуалним тешкоћама, као и
развој социјалних услуга намењених овој категорији особа.
Уче од најбољих
Током свечаности, на којој су две
организације потписале споразум о сарадњи, изведен је изузетно занимљив културно-уметнички програм, у коме је уживао велики број наших суграђана.
Том приликом су представници двају удружења појаснили на који начин је дошло до
њиховог ближег упознавања,
шта је био повод за потписивање споразума, као и шта тај
документ тачно подразумева.
– Чланица Управног одбора
организације с Кипра Снежана

Свечаност
Влајнић, иначе рођена Панчевка, имала је прилику да се упозна с радом удружења „На пола пута” у више наврата, када
је била у посети свом родном
граду. Будући да њен син има
Даунов синдром, на непосредан начин је сагледала и све
наше активности. Управо је госпођа Снежана Влајнић иницирала ову посету, односно успо ста вља ње са рад ње на ших
удружења – објаснила је Марина Куриљ, извршна директорка удружења „На пола пута”.
Према речима Снежане Влајнић, на њу је посебан утисак
оставила услуга становања уз
подршку, за чије се увођење и
сама залаже на Кипру.
– Моји ранији покушаји да
чла но ви ма на шег удру же ња
укажем на значај покретања
пројекта „Кућна заједница” нису уродили плодом, па сам стога одлучила да им покажем како та идеја функционише у
пракси. Довела сам их да се
упознају с радом удружења „На
пола пута”, које међу првима у

НЕДЕЉA ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА

Тамара и Ивана међу
најбољима у округу
Тамара Мијалков, ученица шестог разреда ОШ „Свети Сава”,
освојила је прво место, а Ивана
Јоксић, ученица другог разреда ОШ „Исидора Секулић”, друго место међу ђацима виших и
нижих разреда основних школа из јужног Баната који су учествовали на ликовном и литерарном конкурсу „Здрави зуби
у здравој породици”. Конкурс

Према пропозицијама такмичења, најуспешнији радови
изабрани на окружном нивоу
достављени су Институту „Батут”, који сада треба да прогласи најбоље радове на републичком нивоу.
Циљ овог конкурса, који се
традиционално расписује сваке године, јесте да се подстакне здравствено-васпитни рад у

Рад Тамаре Мијалков

реализује Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” поводом Недеље
здравља уста и зуба, која је обележена од 14. до 20. маја.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

предшколским установама и
основним школама на тему
оралног здравља. Како је најављено, најбољи радови биће презентова ни на Симпо зијуму
здравственог васпитања у стоматологији и биће коришћени
за припрему здравствено-промотивног материјала с циљем
континуиране промоције здравља уста и зуба међу општом
популацијом.

увеличао инклузивни хор „Звуци у Јабуци”
Србији, ако не и на Балкану, популације са интелектуалним
има лиценцу за ту услугу и тешкоћама и унапређују њиоформило је већ две кућне за- хов положај на отвореном трједнице. Размена информаци- жишту рада, то је такође била
ја на тему становања уз подр- једна од тема разговора.
шку за нас је била заиста драНа крају је потписан спорагоцена. Модел града Панчева, зум којим су дефинисане облакао једног од ретких градова у сти даље сарадње: заједничко
Србији који су уредили пружа- учешће на конкурсима Европње ове веома важне социјалне ске уније и другим међународуслуге, послужио је као при- ним конкурсима, размена знамер добре праксе. Можемо ре- ња и искуства, организовање
ћи да је један у низу наших студијских посета и размена и
циљева за 2019. и 2020. годину као најважније – унапређење
да оформимо нашу прву кућну услуга социјалне заштите које
заједницу – истакла је Снежа- су намењене популацији са инна Влајнић.
телектуалним тешкоћама.
Током свечаности у МузичЗаједничке теме
Током петодневне посете пред- кој школи наступили су пијаставници Удружења родитеља нисти Иван и Габриела Динић,
и пријатеља деце с посебним инклузивни хор „Звуци у Јабупотребама упознали су се с раз- ци”, вокална солисткиња с Киличитим аспектима рада и про- пра Софија Псароуди, полајектима удружења „На пола пу- зници музичке радионице удрута” – од кућних заједница, пре- жења „На пола пута” и рецитако радног центра и сервиса за тор Лазар Сретеновић. Очекурану интервенцију, до искуста- је се да ће у наредном периоду
ва самих корисника и сарад- пред став ни ци пан че вач ког
ника удружења. Како се обе ор- удружења узвратити посету своганизације баве запошљавањем јим пријатељима из Лимасола.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Прхке штрудлице
Састојци: 750 грама меког брашна, 300 грама маслаца, 100
грама шећера, једна равна кашичица соли, 35 грама свежег квасца, око два децилитра млаког
млека, једно јаје и мало нарибане лимунове корице.
Први фил: 100 грама сувих
брусница, око пола децилитра
воде и две кашике ароматичног пекмеза од јагода (или шипурка).
Други фил: 150 грама сувих кајсија, око један децилитар воде, 50
грама млевених бадема, мало шећера у праху и једна до две кашике рума или ликера од кајсије.
Трећи фил: 150 грама млевеног мака, мало топлог млека, шећер
по укусу, ванилин-шећер и суво грожђе.
Припрема: Размутити квасац у пола шоље топлог млека, па додати кашичицу шећера и брашна, поклопити и оставити на топлом месту да испуни шољу. Од брашна, припремљеног квасца, благо растопљеног маслаца и осталих састојака замесити средње меко тесто.
Маслац само загрејати на ниској температури да се мало растопи,
али не сасвим.
У међувремену припремити надеве. Бруснице прелити водом и
прокувати неколико минута да мало омекшају. Бруснице ће потпуно
упити течност, па кад се мало прохладе, умешати кашику или две
неког финог домаћег пекмеза по укусу. Суве кајсије исецкати на
коцкице, прелити водом и исто тако кратко загрејати да мало омекшају. Затим их самлети у мултипрактику и додати млевене бадеме,
шећер у праху и мало рума ради ароме. Млевени мак измешати са
шећером, додати ванилин-шећер и све прелити загрејаним млеком.
По жељи можете додати и мало сувог грожђа.
Тесто поделити на три дела па сваки посебно развити у правоугаону кору димензија приближно 20 x 30 центиметара. Премазати
филом и завити као ролат. Крајеве ролата претходно намазати с мало воде да се боље залепе.
Штрудлице сложити на плех преко масног папира и оставити још
15 минута док се рерна не загреје. Пећи на 180 степени 35–40 минута. Кад се мало прохладе, исећи их на шните и посути шећером у
праху. Пријатно!
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ДВЕ СВЕЧАНОСТИ У ЦРВЕНОМ КРСТУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПОСВЕЋЕНИ ДЕЦИ ОД ПРВОГ ДАНА
Награђени учесници
конкурса „Крв живот
значи”
Пакети за бебе
рођене од 8. до 15.
маја
Црвени крст већ годинама организује ликовни и литерарни
конкурс „Крв живот значи”, који има задатак да основце и
средњошколце, још док су у
школским клупама, мотивише
да размишљају о значају добровољног давалаштва најдрагоценије течности на свету.
Такав конкурс је реализован
и ове године, а на адресу Црвеног крста у Панчеву своје радове су од средине фебруара
до краја априла слали ученици десет основних и једне средње школе из нашег града.
Књиге и захвалнице
Они су послали преко 150 ликовних и 20 литерарних радова, а ова

Буја наша шума хуманости
својеврсна ремек-дела оцењивао
је жири који су чинили професорка Снежана Драган, академски сликари Чедомир Кесић и
Драган Антонијев и др Радмила
Раилић Ристовска из Службе трансфузије Опште болнице Панчево.
Пр во на гра ђе ни ра до ви из
свих категорија учествовали су

КО ЈЕ ДО БИО НА ГРА ДУ
На конкурсу „Крв живот значи”, међу ученицима млађих
разреда, за ликовни рад су прву награду добиле Лара Јокић и Лена Војнов. Друга награда је припала Ањи Кузмановић и Ањи Николић, а трећа Ани Маљковић и Катарини
Маленовић. У категорији виших разреда прву награду је добила Сања Алберт, другу Јања Сабо, а трећу Наташа Јовановић.
Петра Хрануели је првонаграђена међу млађим основцима који су на конкурс послали свој литерарни рад, док је
другу награду добила Јелена Ивковић. Најбољи међу старијим основцима био је Богомил Богоевски, а другопласирана је Миона Ристовска.
Најуспешнији међу ученицима средњих школа био је Александар Велиновски, чији је цртеж првонаграђен.

на републичком такмичењу и
њих је оцењивала Комисија за
добровољно давалаштво крви
Црвеног крста Србије, али се
ниједан учесник из Панчева
није пласирао међу победнике. Ипак, награде за најуспешније учеснике конкурса нису
изостале, па су тако сви они
који су освојили једно од прва
три места на градском конкурсу награђени књигом и захвалницом. Награде им је у уторак, 29. маја, у просторијама
Црвеног крста, уручила др Радмила Раилић Ристовска.
– Овакве акције, које обухватају едукацију младих на
тему добровољног давалаштва
крви, имају изузетан значај.
Ако замислимо да је хуманост
семенка коју садимо у плодно
тло, а то су наша деца, онда је
јасно да ће у сваком детету с
временом израсти по једна биљка. Када она стасају, добићемо
једну огромну шуму хуманости у нашем друштву. Затим,
то семе поново треба засадити
у новим нараштајима, како би

се ова важна шума занављала
и била све богатија и лепша.
Сваког дана се сусрећемо с
потребама за крвљу међу нашим пацијентима. Ниједан
царски рез, порођај или операција не могу да се ураде
ако тог дана није припремљен
одговарајући број јединица
крви – истакла је др Радмила
Раилић Ристовска.
Она је додала и то да панчевачка служба трансфузије добро ради већ деценијама, да негује пријатељски однос с даваоцима и да никада ниједна операција у Панчеву није одложена зато што није било крви.
Мајска деца
У просторијама Црвеног крста једнако је живо и весело
било и у среду, 30. маја, када
је реализована још једна заиста лепа акција: додела пакета за све панчевачке бебе рођене у недељи Црвеног крста.
– Наша акција „Пакет за
новорођену бебу” реализује се
већ више деценија уз подршку Црвеног крста Војводине и Србије, а поводом Недеље Црвеног крста, која се обележава од 8. до 15. маја. Све
бебе рођене у том периоду награђујемо симболичним пакетом. Ове године је током
тих седам дана маја рођено
28 беба – 13 девојчица и 15
дечака – истакла је Јасминка
Ристић, координаторка у Црвеном крсту
Ове године Црвени крст Војводине обезбедио је пакет који садржи беби-пешкир за купа ње, по кри вач, ча ра пи це,
бенкицу и флашицу, док је
Црвени крст Панчево овај поклон обогатио хигијенским
пакетом за мајке.
Д. Кожан

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ БИЈЕНАЛА УМЕТНОСТИ

Реполаризација и интеракција
У оквиру пратећег програма
осамнаестог Бијенала уметности у Панчеву, под називом
„Просторни агенс”, у суботу, 2.
јуна, од 17.30, биће одржан
перформанс „Реполаризација”
Марка Нектана у објекту СК12,
а од 19 сати на програму ће
бити предавање о докторским
уметничким пројектима „Интеракција” у Галерији Милорада Бате Михаиловића.
Перформанс „Реполаризација” извешће Марко Нектан, перформер, играч, кореограф и
визуелни уметник, који се последњих двадесет година бави
класичним балетом, савременом игром, перформанс артом
и буто плесом. Био је део уметничке групе „Corpus Artisticum”, кроз коју је развио сопствени уметнички стил.
У фокусу овогодишњег бијенала, поред уметничког перформанса, јесте и значај ко-

лекција приватних галерија и
колекционара, као и теоријско-дискурзивни део који ће
се бавити темом доктората у
савременој уметности. У оквиру панел-дискусије „Интеракција”, планиране за 19 сати, о
значају доктората уметности
говориће Наташа Теофиловић,

Тања Јуричан, Мирослав Првуљ и Милица Ћебић.
Осамнаести Бијенале уметности отворен је у суботу, 26.
маја, испред Галерије савремене уметности у Панчеву.
Осам интернационалних перформера наступило је током
дана у различитим градским

просторима, а међу њима и
Власта Делимар (Хрватска),
Лала Номада (Аустрија), Борис Кадин (Хрватска), Срђан
Ђиле Марковић („Супернаут”,
Србија) и други.
Бијенале уметности траје до
17. јуна и представиће радове
више од тридесет аутора, међу
којима су и: Неша Париповић,
Томислав Готовац, Каталин Ладик, Јанез Јанша, Сомбати Балинт, Јована Бањанац, „Центар
за нове медије_куда.орг”, Мариела Цветић, Вук Ћук, Давор
Дукић, Спартак Дулић, Група
ОХО, Марко Погачник, Hugo
Glendinning и Adrian Heathfield, Сања Ивековић, Маја Маљевић, Срђан Ђиле Марковић
и Соња Савић, Маријан Молнар, Мирко Николић, Никола
Пешић, Симонида Рајчевић, Никола Савић, Ана Вртачник, Снежана Вујовић Николић и Вук
Вучковић.
М. М. В.

ТАКМИЧЕЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Панчевци најпрецизнији

Хвала што сте ми
спасли сина

Други овогодишњи турнир у
гађању глинених голубова из
серијала „Куп Панчева” одржан је прошлог викенда у Долову.

Домаћини су угостили више
од 60 ловаца, а такмичење је

било веома квалитетно, упркос
ветру, али и врућини, који су
ометали такмичаре.
У појединачној конкуренцији је тријумфовао Андријано
Новаков, испред
Александра Најдановића и Јована
Штрбана.
Тим
Панчева био је најуспешнији у екипној конкуренцији,
друго место је заузело Долово, а
трећи је Глогоњ.
Наредно
такмичење је заказано за 24. јун, а домаћин ће
бити Иваново.
А. Ж.

Постоје тренуци живота које
памтите док сте живи. И они
лепи и они ружни догађају се
свима, али тренутак када је живот угрожен, није баш свако
доживео.
Била је среда, као сваки претходни дан. Ту свакодневицу
прекинуо је телефонски позив
из здравствене станице. Одмах
сам помислила на најгоре, као
што би и већина нас.
Шта може да изазове један
убод осе, пчеле или стршљена!
Када се јави алергијска реакција, борба за живот претвара
се у трку с временом. Управо то
се десило мом сину. За мајку

нема значајнијег живота од живота њеног сина.
И баш у тренуцима кад је
човек беспомоћан, људска доброта и храброст излазе на видело. Људима који су у тренутку спасавања живота мога сина показали сву своју великодушност, овим путем захваљујем. Хвала његовим колегама с
посла, особљу Здравствене станице у Јабуци и људима из Хитне помоћи. Хвала им на њиховој храбрости, ажурности и свему ономе што их чини великим људима.
Захвална мајка
Марија Спасић

„Конклава”
Роберта Хериса
Из мајсторске радионице
Роберта Хериса, аутора „Енигме”, „Отаџбине”, „Архангелска” и трилогије „Цицерон”,
стиже још један трилер о властољубљу и политичким интригама.
Радња романа је смештена у Ватикан, где након папине смрти иза закључаних
врата Сикстинске капеле сто
осамнаест кардинала са свих
страна света у највећој тајности бирају новог поглавара Католичке цркве и међусобно укрштају сопствене амбиције и суревњивости.
Два читаоца који до среде, 6. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта
за вас представља религија?”, наградићемо по једним примерком књиге „Конклава” Роберта Хериса. 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

Српски фудбал кроз
мундијал
Књига „Српски фудбал кроз
мундијал” садржи основни
текст који се бави историјатом учешћа српске репрезентације на светским првенствима, на врло занимљив,
концизан и атрактиван начин. Уз то, у књизи су представљени најзначајнији тренуци светске фудбалске историје кроз мундијале, као што
су: подаци о свим финалним
мечевима, најзначајнији голови, маскоте, пехари, медаље, портрети славних светских играча, али и занимљивости које данас важе за легенде с фудбалског терена.
Поред тога, књига садржи
илустрације у боји које на
креативан начин представљају или прате њен садржај.
И док ће фудбалски (веле)мајстори лимитирани величином зеленог правоугаоника покушати, још једном,
да баш на њему исцртају нове минијатуре врхунског за-

довољства пред будним оком
милиона острашћених, наши читаоци ће на страницама ове књиге имати прилику да се подсете да фудбал
ни је нај ва жни ја спо ред на
ствар у животу, већ је заправо – сам живот!

Два читаоца који до среде, 6. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли
је фудбал најважнија споредна ствар на свету?”, наградићемо по једним примерком књиге „Српски фудбал кроз мундијал”. 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

Паметни праве
резерве
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли верујете у другу шансу у љубави. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Небо припада
нама” Лука Олната за два наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Нема других шанси, све
је ствар здра ве па ме ти.”
064/1792...
„Кад једној љубави дође
крај, слабићи кукају, енергични сместа пронађу нову
љубав, а паметни су је већ
имали у резерви.” 064/3856...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање које Шекспирово дело је

на њих оставило најјачи утисак. Они ће освојити по један примерак књиге „Магбет” Јуа Несбеа.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„На младе у Србији данас
Шекспирова дела имају мало или нимало утицаја. Највише утицаја, нажалост, имају дела као што је Легијина
биографија.” 062/2137...
„На мене су најјачи утисак оставили Ромео и Јулија, али у комедији ’Да ли је
то била шева?’ Ефраима Кишона. Он их је много реалистичније дочарао.” 064/1596...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ПОСЛЕ ПРИВОЂЕЊА ЗБОГ ДРОГЕ

У ОКВИРУ БОРБЕ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ

Бране се са слободе

ПАНЧЕВЦИ УХАПШЕНИ У АКЦИЈИ
СРПСКЕ И АУСТРИЈСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Љ. Б. (1976) и К. М. (1999)
из Панчева, које су након 48часовног задржавања у полицији због основане сумње
да су држале дрогу приведене у надлежно тужилаштво,
пуштене су да се бране са
слободе.
У Вишем јавном тужилаштву нам је речено да у овом
случају нису били испуњени
законски услови за одређивање притвора. Међутим, то
тужилаштво је покренуло истрагу против Љ. Б. и К. М.
због сумње да су починиле

кривично дело неовлашћена
производња и стављање у промет опојних дрога.
Подсећамо, Министарство
унутрашњих послова је 19.
маја објавило саопштење у
коме је писало да је полиција током претреса куће у којој живе Љ. Б. и К. М. пронашла седам килограма и 518
грама марихуане, 200 грама
амфетамина и вагицу за прецизно мерење. Полицајци су
претресли и њихов „мерцедес”, у коме су нашли још
515 грама марихуане.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Двоструки критеријуми
у правосуђу

Наши суграђани
заједно с групом
Београђана,
становника неколико
других градова
у Србији и по једним
Црногорцем и
Аустријанцем гајили
дрогу у кућним
лабораторијама
у околини Беча
Да је осушена
марихуана коју су код
њих открили наши и
аустријски полицајци
стигла на улично
тржиште, вредела би
преко осам милиона
евра
Панчевци М. К. (1979), А. Ф.
(1979) и Г. З. (1976), као и двадесет један држављанин Србије, један Аустријанац и један
држављанин Црне Горе, крајем
прошле недеље ухапшени су у
заједничкој акцији припадника МУП-а, Управе криминалистичке полиције, Службе за борбу против организованог криминала и аустријске полиције.
Они су приведени и лишени
слободе због основане сумње
да су формирали криминалну
групу и да су у дужем периоду

гајили марихуану у илегалним
лабораторијама које су инсталирали у Бечу и околини.
У овој акцији је учествовало
више од 200 полицајаца, а Србија и Аустрија су трагале за
једним од ухапшених и због
трговине дрогом и оружјем.
Захваљујући интензивној сарадњи полиција Србије и Аустрије и свакодневној размени
информација у више од двадесет претреса различитих кућа
откривено је: четрнаест лабораторија за гајење марихуане
у вештачким условима, три мања складишта за паковање ове
опојне дроге, десет килограма
упаковане марихуане спремне

за продају и око 7.500 биљака
марихуане у разним фазама
развоја. Накнадно је процењено да би од њих могло да се
произведе око 350 килограма
осушене марихуане.
У овој српско-аустријској полицијској акцији заплењено је
и 3,2 килограма кокаина, 600
грама хероина, пиштољ, више
од 30 мобилних телефона за
међусобну комуникацију чланова ове криминалне групе (међу њима је било и „блекберија”
који су тешки за прислушкивање) и 80.000 евра.
Заједничка истрага српске и
аустријске полиције о деловању ове организоване крими-

налне групе, која је почела крајем 2017. године, показала је
да су њени чланови били активни на територији Аустрије
од почетка те године. Утврђено је и да су чланови те групе
изнајмљивали куће у Бечу и
околини, а да су потом у њима
инсталирали лабораторије за
узгој марихуане.
Процењено је и да су од почетка деловања на територији
Аустрије па до хапшења чланови ове криминалне групе
произвели око 888 килограма
готове марихуане у вештачким
условима. Да је стигла до уличног тржишта, та дрога би вредела 8.880.000 евра.

УХАПШЕНЕ ДВЕ ОСОБЕ У ПАНЧЕВУ

Чували нерегистрован пиштољ и дрогу
Синдикат српске полиције је
у свом најновијем саопштењу
поново скренуо пажњу на то
да су судије и тужиоци у бројним градовима у Србији и даље превише благи и толерантни према онима који нападају полицајце на дужности. С
друге стране, ССП је истакао
да носиоци правосудних функција нису нимало попустљиви када је реч о нападачима
на људе који обављају важне
државне функције. Наведен је
конкретан пример.
„Током недавне интервенције полиције у кладионици
у Младеновцу због 30-годишњака који је изазвао инцидент, он је физички напао
чланове патроле, ударао их
и шутирао. Када су успели
да га савладају и спроведу у
полицијску станицу, тамо је

насрнуо на још четворицу
полицајаца. С обзиром на то
да је био под дејством алкохола, задржан је на трежњењу. Током саслушања пред
тужиоцем признао је то што
је урадио и одмах је пуштен
на слободу!? С друге стране,
када је недавно једна особа
изашло из аутомобила у коме се налазила с још једним
лицем и напала заменика тужиоца за организовани криминал, одмах је обојици одређен притвор. Поводом тога питамо следеће: да ли су
Устав и закони исти за сваког грађанина Србије? Постоји ли и која је разлика између једног полицајца и заменика тужиоца? Докле ће
државни органи бити благи
према насилницима?”, пише у саопштењу ССП-а.

Панчевачки полицајци ухапсили су М. Л. (1948) због постојања основа сумње да је
извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја
и експлозивних материјa.
Током претреса његовог стана и других просторија које користи пронађени су пиштољ са
избрушеним фабричким бројем
и пет метака. Када се пронађе
пиштољ на коме нема фабричког броја, то значи или да је то
оружје коришћено за вршење
неког кривичног дела, или да
ће тек бити употребљено.
По налогу Основног јавног
тужилаштва у Панчеву осумњиченом код кога су пронађени тај пиштољ и муниција одређено је задржавање до 48 сати, а потом је уз кривичну пријаву приведен тужиоцу.
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву,
по налогу Основног јавног тужилаштва у нашем граду, поднели

су кривичну пријаву у редовном
поступку против двадесетосмогодишњег мушкарца због постојања основа сумње да је извршио
кривично дело неовлашћено држање опојних дрога. Код њега су
пронађене 53 таблете екстазија.
Ова два хапшења панчевачке полиције спроведена су у
оквиру више акција широм Србије у којима је полиција с циљем сузбијања општег криминала ухапсила 67 особа. Још
осам лица је ухапшено на основу претходно расписаних потрага, а поднето је 129 кри-

вичних пријава у редовном поступку. Одузет је укупно 83,1
килограм дроге, од чега 82,8
килограма марихуане, око 28,6
грама хероина, 79,5 грама кокаина, 116,4 грама амфетамина и 179 таблета екстазија.
Због поседовања наркотика
ради њихове даље продаје ухапшено је 25 особа, а против 58
лица поднете су кривичне пријаве у редовном поступку. Такође, на територији Београда
и Сомбора откривене су две
лабораторије за узгој марихуане у вештачким условима.

Припадници МУП-а одузели су и 13 пушака, од чега две
полуаутоматске, као и 10 пиштоља и 287 комада муниције
различитог калибра, а због недозвољеног поседовања или ношења оружја ухапшено је и задржано осам особа, док су кривичне пријаве у редовном поступку поднете против њих
тринаест.
Ухапшенo је и двадесет извршилаца кривичних дела из
области имовинских деликата,
а у редовном поступку поднете су кривичне пријаве против
четрдесет две особе. Сви они
се сумњиче да су извршили
укупно 235 кривичних дела из
области имовинских деликата.
Поред тога, ухапшени су и
осумњичени који се терете да су
извршили кривична дела тешка
телесна повреда, угрожавање сигурности, недозвољене полне
радње, полно узнемиравање, злостављање и мучење и недозвољен прелаз државне границе.

СЕДАМДЕСЕТ ДРУГА СПЕЦИЈАЛНА БРИГАДА ИМА СВОЈЕ УДРУЖЕЊЕ

Пре свега – љубав према јединици и Србији
Промовисање традиција 72.
специјалне бригаде, популарисање активности удружења које чине бивши припадници те
јединице на „Фејсбуку” и интернету и помоћ породицама
њених рањених и погинулих
припадника само су неки од
задатака удружења „Пријатељи 72. специјалне” – истакнуто је на скупштини те организације одржаној 28. маја у Дому Војске Србије.
Подносећи годишњи извештај о досадашњем раду, председник Управног одбора удружења Миодраг Капор подсетио је на успешно организовану хуманитарну вечеру у Торонту. Додао је да је она одржана 28. априла и да је том
приликом, захваљујући добро-

творним прилозима, прикупљен новац који ће бити подељен онима којима је помоћ најпотребнија.
Капор је додао да удружење
има и свој сајт (www.72specijalna.com) и страницу на „Фејсбуку”. Према његовим речима, то је важно, јер бивши припадници 72. специјалне бригаде који нису знали да постоји удружење за неговање традиција те јединице тако могу
да се обавесте о томе.
Присутнима се обратио и генерал Милорад Ступар, први
командант Специјалне бригаде. Он је рекао да њени бивши
припадници немају чега да се
стиде, јер су у свему што су радили док су били у тој јединици полазили од љубави према

Детаљ са скупштине

свом народу и Србији. Додао
је да би било лепо када би удружење „Пријатељи 72. специјалне” ани ми ра ло мла де за те
вредности.
Скуп шти на тог удру же ња
имала је свој наставак у касарни „Растко Немањић”. Припадници Специјалне бригаде и њен
командант генерал Зоран Величковић показали су се као
добри домаћини, јер су за чланове удружења „Пријатељи 72.
специјалне” организовали обила зак Спо мен-со бе, ка пе ле
„Свети Сава”, у којој припадници бригаде задовољавају верске потребе, као и изложбе најновијег наоружања, возила и
опреме.
Након тога чланови удружења „Пријатељи 72. специјалне”

вратили су се у Дом војске.
Њихова скупштина је завршена ручком и дружењем с музиком. Подсећамо, информације о учлањењу у удружење могу се добити од Миодрага Капора на телефон 064/87-38-800
и од Јована Полића на телефон 064/888-35-22. Они су позвали све бивше и садашње
припаднике 72. специјалне бригаде заинтересоване да постану пријатељи те јединице да
им се јаве. Удружење има и
своје просторије, које се налазе у Дому војске.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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СЛАВИЛИ И НОВОСЕЉАНИ И КАЧАРЕВЦИ

МНОГО ЖИВОСТИ У ДВА СЕЛА
Ћирила и Методија
обележили црква,
школа и удружење
жена

ставио је Владимир Валешински, а у Дому културе актив жена „Новосељанке/Boboacele” изложио је разне рукотворине.
Увече је одржана ревија фолклорних и балетских група, као
и борилачких вештина.
И на крају, у понедељак, 28.
маја, најпре је у порти румунске православне цркве фанфара „Тинерету” приредила концерт, а на Вашаришту је одржана надалеко познато „Фија ке ри ја да”, ка да су ма хом
упрегнути предивни липицанери. Отворени брзопотезни
турнир у шаху приређен је у
просторијама клуба „Бора Ивков”, док су исто вре ме но у
школском холу приказани румунски обичаји, као што су
свадба, крштење и дечје игре.
Овогодишњи Духови су завршени концертом групе „Полумрак” на платоу испред Дома
културе.

Три дана програма за
Духове
Претпрошле недеље су Брестовчани и Доловци отворили
сезону сеоских слава. Протекле седмице то су учинила још
два места.
Ђачка приредба и „Етно-дан”
Најпре су Качаревци у четвртак, 24. маја, започели обележавање свеца Ћирило и Методије, а главнo тежиште прославе било је у цркви и школи. У
храму који носи назив првих
словенских просветитеља литургију су, поред локалних свештеника, служили и банатски
и канадски владика – Никанор
и Митрофан.
У вечерњим сатима у качаревачкој спортској хали уприличена је приредба, када су
бројни ученици показали своје
певачке, рецитаторске и свирачке способности.
Сутрадан су на летњој сцени
у дворишту Дома културе исто
учинили и предшколци, а у суботу, 26. маја, Удружење жена
„Етно-кутак” приредило је базар рукотворина под називом
„Етно-дан”, на којем је учествовало 17 удружења. Било је уживања за сва чула – од укусних
залогаја, преко живописних боја веза, до богатог културно-уметничког програма. Поменуто удружење истовремено је
прославило други рођендан, па
је председница Зора Чубрић

Качаревачки ђаци у стваралачком заносу
поделила захвалнице заслужним члановима и пријатељима.
Од бриџа до фијакера
Новосељанска сеоска слава Духови обележена је тродневним
програмом, почев од суботе,
26. маја, када је одржан двадесет други Mеђународни парски
турнир у бриџу у организацији
клуба БНС, док је увече свечану седницу имало удружење
„Наше Ново Село”.
Наредног дана су приређени
турнири у тенису и малом фудбалу за децу од седам до четрнаест година, а надметали су
се и заљубљеници у балоте. Фанфара „Тинерету” дефиловала је
центром села. Отворене су две
изложбе – у галерији Дома кулKарте за дубоко размишљање
туре своје фотографије пред-

ПОЗИВ СВИМ ПЛЕМЕНИТИМ ЉУДИМА НА КОНЦЕРТ 5. ЈУНА У ЈАБУЦИ

За враћање светла у живот Милошевића
Након што је 5. маја гром погодио кућу породице Милошевић у јабучкој Омладинској
улици 139, спржена је целокупна електроинсталација у дому поменуте петочлане породице и у мраку су остали брачни пар Срђан (36) и Марина
(29), њихово двоје деце – Страхиња (11) и Миона (5), као и
Срђанова мајка Љиљана.
Они су без струје већ готово
месец дана, јер као незапослени нису у стању да финансирају прикључак за трофазну
струју и све што је неопходно,
у вредности од око петсто хиљада динара. Приликом удара
је начињена и велика штета на
згради, а прегорели су телевизори, компјутери и други апарати.
О свему томе „Панчевац” је
детаљно писао, као и о петогодишњем страдању мајке двоје
деце Марине које је почело након њеног другог порођаја. Напомене ради, она је тада преживела нешто готово незамисливо – од клиничке смрти,
преко анафилактичког шока и
операције малигног тумора на
мозгу, до још увек необјашњивог губљења свести, због чега
послодавци више не желе да је
запосле.
Међутим, још једном се показало и доказало да међу нама постоје племенити, и то

Докле ће жица бити прекинута?
углавном такозвани мали људи, спремни да, упркос свим
својим проблемима, помогну
у невољама, какве у низу сналазе скромне и вредне Милошевиће.
Тако је петоро њихових суграђана, прочитавши наведени текст у нашем листу, одлучило да се организује и на све
начине им помогне. Они су за
почетак контактирали с многим фирмама, које већ почињу да уплаћују новац на текући рачун Срђана Милошевића, а следећи корак је хуманитарни концерт, планиран за
уторак, 5. јун, од 19 сати.
Према речима прве међу једнакима Зоране Стојчић, на тој

манифестацији наступиће бројни популарни извођачи, када
ће бити постављене кутије у
које ће људи добре воље моћи
да убаце новчане прилоге, а
продаваће се и пиће, од чега
ће сав приход ићи за помоћ
поменутој јабучкoj породици.
– Све нас је веома погодило
то што је задесило Марину и
Срђана, нарочито зато што знамо колико су то добри људи.
Стога смо морали нешто да
предузмемо како бисмо скупили било какву помоћ. Најпре
смо мислили да направимо
свирку у неком кафићу, али
када смо видели како се ствар
одвија, схватили смо да нам је
за то неопходан неупоредиво

већи простор, па смо се определили за хуманитарни концерт на отвореном рукометном
терену код јабучке школе. Јавио нам се велики број извођача са жељом да безусловно
учествује у овој акцији, а логистику су нам дали Месна заједница, ЈКП „Вод-ком”, Дом
културе, Град Панчево и фирма за обезбеђење „Саб-протект”.
Све је спремно и преостаје само да се одазове што више хуманих људи, како Милошевићи не би више седели у мраку
– позива Зорана Стојчић.
Те вечери наступиће оркестри „Вихор” и „Торнадо”, затим солисти Јасмина Веселиновић, Маја Путић, Јелена Пејчић, Весна Дамјановић Радочај, Ненад Алексић Бимба, Далибор Дача Стојановић, Марко
Секулић Маркос, Петар Ћук,
Милица Петровић, Љубица Маринковић, Кристивој Рајковић
Џими и Ненад Алексић, а требало би да се појави и дечја
секција КУД-а „Абрашевић”.
Кутије за убацивање прилога већ су постављене на неколико места у селу, а сви који
то желе, могу уплатити новчани износ у складу са својим
могућностима и на текући рачун 205900102154259705 у Комерцијалној банци, на име: Срђан Милошевић, Омладинска
139.

ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ ОТКРИЋА ВАЖНОГ НАЛАЗИШТА

И Старчевци на „Данима неолитске културе”
Поводом обележавања сто десет година од открића неолитског налазишта у Винчи, и Старчево ће, као природни партнер
у историјском и археолошком
смислу, бити укључено у програм предстојећег викенда.
Познато је да ова два места
заједно с Лепенским виром чине

троугао који већ дуже време
представља једну од потенцијално најперспективнијих туристичких понуда наше земље
у поменутим областима. Стога
не треба да чуди што ће у обележавању наведеног јубилеја
између петка и недеље, 1. и 3.
јуна, учествовати и представ-

ници највећег и најстаријег
панчевачког насеља.
А планирано је много тога, попут међународне научне конференције и инвестиционог форума,
концерта певачких етно-група и
фолклораша, такмичења у припреми преисторијских јела, сајма старих заната и вина...

Можда је најинтересантнија
прва „Дунавска неолитска регата”, од Старчева до Винче, која ће
бити одржана у суботу, 2. јуна,
између 10.30 и 13 сати, када ће,
поред осталих, наступити и старчевачки тамбурашки оркестар
„Неолит”, чији ће чланови бити
одевени у преисторијске ношње.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” постављају ограду на православном гробљу. Матурски плес
се одржава у четвртак, 31. маја, на платоу у центру.
Банатско Ново Село: Дом културе је обележио славу Ћирило и Методије у четвртак,
24. маја, у својим просторијама. Током сеоске славе Ду-

хови приређени су бројни програми између 26. и 28. маја.
Долово: У току је постављање
клупа и канти на платоу, као
и уређење оближње аутобуске станице. Пролећни концерт КУД-а „Банатски вез”
одржан је у петак, 25. маја, у
великој сали Дома културе.
Глогоњ: Комунално предузеће санира локалну депонију
помоћу машина („гусеничара”) ДВП-а „Тамиш–Дунав”.
Градоначелник Панчева Саша Павлов потписао је уговор с Покрајинским секретаријатом за пољопривреду за
изградњу атарског пута са
отресиштима у глогоњским
атарима. На градској смотри
фолклора одраслих у Културном центру Панчева у среду,
30. маја, наступили су КУД
„Веселија” и Фолклорна секција Дома културе, чија ће
дечја група у недељу, 3. јуна,
учествовати на покрајинској
смотри у Бачкој Тополи.

Иваново: „Дан кућних љубимаца” уприличен је у суботу,
26. маја, у школском дворишту. На републичком такмичењу из бугарског језика у
уторак, 29. маја, у Босилеграду, друго место је освојила
Сара Гајин, ученица осмог
разреда ОШ „Моша Пијаде”.
Јабука: По налогу Месне заједнице, радници ЈКП-а „Вод-ком” заменили су песак на
дечјем игралишту у парку, а
у току су радови на крпљењу
рупа на путевима и чишћењу
вишка земље поред њих. Запрашивање комараца с реке
и са земље обављено је у понедељак, 28. маја. Хуманитарни концерт под називом
„За нашу Марину” с циљем
прикупљања помоћи за породицу Милошевић, коју је гром
оставио без струје, биће одржан уторак, 5. јуна, од 19 сати, на рукометном терену.
Качарево: Поводом сеоске, црквене и школске славе Ћирило и
Методије, од 24. до 26. маја уприличени су бројни програми. У
организацији Месне заједнице,
у четвртак, 31. маја, спроведена
је акција уређења језера у којој
су учествовали грађани.
Омољица: Делегација јапанске амбасаде посетила је локално комунално предузеће.
Међународни фестивал фолклора „Никољдански венац”
одржан је у недељу, 27. маја,
када су приређени дефиле и
концерт бројних ансамбала.
Старчево: Изложба слика ликовних уметника из Нигерије
отворена је у четвртак, 24. маја, у галерији „Боем”. Представници Старчева учествоваће на „Данима Винче” идућег
викенда. Прва гаражна распродаја биће одржана у недељу, 3.
јуна, између 18.30 и 23 сата, на
новом пијачном платоу.

ОСМИ ПУТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
КУД-а „ЖИСЕЛ”

Никољдански венац

Међународни фестивал фолклора и народног стваралаштва осми пут је у организацији КУД-а „Жисел” приређен у недељу, 27. маја, у Омољици. Поред славе локалног
храма Светог Николаја, тиме
је обележен и други рођендан поменутог друштва.
Све је почело свечаном поворком седамнаест фолклорних ансамбала, који су са истакнутим обележјима продефиловали кроз главну улицу,
уз игру и песму преко двеста играча, певача и музичара. Омољчани нису штедели дланове да поздраве овај
импозантни скуп Омољчани,
а највеће овације, наравно,

добиле су три домаће играчке групе. Сви они су се запутили у препуну велику салу
Дома културе, у којој су се
поред „жиселоваца” представили и гости из Смедерева,
Црепаје, Кленовника и новосадског удружења Рома.
Вече је завршено атрактивном кореографијом извођачког ансамбла домаћина под
називом „Влашке игре из хомољског краја”, а није изостало ни дружење до дубоко у ноћ.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика

ПОЧЕО БИЈАНАЛЕ УМЕТНОСТИ

ТРАНСГЕНЕРАЦИЈСКЕ ТРАУМЕ У ФОКУСУ

Четвртак, 7. јун, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
матурски концерт соло певача Милана Обрадовића (класа
проф. Татјане Стојиљковић).

Програм траје до 17.
јуна

Тематски програм

Сви перформанси
доступни у видео-формату

Четвртак, 31. мај, 12 сати, Дечје одељење Градске библиотеке: радионица „Шта је сазнала бубамара мала”.
Петак, 1. јун, 13.30, Дечје одељење Градске библиотеке: разговор с децом под називом „Заистинске српске бајке”.
Субота, 2. јун, 10.30, Дечје одељење Градске библиотеке: радионица „Ово је Мексико”. Учествује Јелена Симић.
Петак, 1. јун, 19.30, Градска библиотека: промоција романа
„Лузитанија” Дејана Атанацковића.
Субота, 2. јун, 19 сати, Градска библиотека: представљање
антологије савремене српске књижевности на мађарском језику „Како постати снајпериста?”.
Субота, 2. јун, 20.15, Градска библиотека: представљање издавачке делатности „Партизанске књиге” и најновије прозне
књиге „24” Марије Павловић.
Четвртак, 7. јун, 19.30, Градска библиотека: промоција књиге „Гешталт психотерапија” Клаудија Наранха.

Представе
Петак, 1. јун, 12 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Другачије будни”.
Петак, 1. јун, 19 сати, Трг Зорана Ђинђића: трансритуални
(буто) перформанс „Мандрагора” Марка Нектана.
Петак, 1. јун, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „О с(а)вести.
Субота, 2. јун, 12 сати, дворана Културног центра: премијера представе за децу „Оловни војник”.
Субота, 2. јун, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Уједињење или смрт 1918”.
Недеља, 3. јун, 16 и 17 сати, „Атеље младих” Дома омладине: представа „Унутрашња светла” позоришта ПАТОС.
Недеља, 3. јун, 18.30, дворана „Аполо” Дома омладине: dance-tech перформанс „Buffer”.
Недеља, 3. јун, 21 сат, летња сцена Дома омладине Панчево: представа „Сумњиво лице”.
Понедељак, 4. јун, 11 сати, хол Градске управе: отварање изложбе „Шума блиста чиста – Лепо се играј!”.
Понедељак, 4. јун, 16.30, фоаје Културног центра: фото-радионицу „Од шкљоцања до фотографисања” одржаће Золтан Бисак.
Понедељак, 4. јун, 18.30, фоаје Културног центра: осма Регионална изложба еколошких фотографија „Пластика чиста
је фантастика”.

МОЈ

избор МОЈ
Контакт

Емилија Земан,
учитељица у пензији
ФИЛМ: Незабораван филм
„Контакт”, снимљен 1997. године, у режији Роберта Земекиса, у коме главе улоге
тумаче Џоди Фостер и Метју
Маконахи. Главна јунакиња
филма Еленор је још одмалена била заинтересована за
комуникацију с бићима из
свемира. Човек који ју је подстицао у томе био је њен отац,
након чије смрти она наставља да студира и дипломира
под менторством доктора Давида Друмила. Указује јој се
прилика да ради као стручњак, проучавајући комуникацију са свемиром у Порторику. Захваљујући упорности и
стрпљењу, добија поруке помоћу којих прави свемирски
брод. После низа препрека,
уз подршку некадашње љубави, а сада професора теологије Палмера, докторка Еленор постаје једина изасланица на „путу без одредишта”.
КЊИГА: Омиљена ми је трилогија „Косингас” Александра
Тешића. Она представља диван спој историје и легенде.

Главни лик је фантастичан
витез-монах Гаврило, који се
бори за људски род. Косингас Гаврило се борио раме уз
раме с Ратником из Пророчанства (Краљевић Марко),
Змајем од Јастрепца, вилом
Равијојлом, Милошем Обилићем, Страхинићем Баном,
Змајем Огњеним Вуком, кнезом Лазаром и другима против мрачних створења из хада. Писац се побринуо да нас
упозна са знаменитим личностима нашег поднебља уочи Косовског боја. Књиге су
ме оставиле без даха. На моменте сам се осећала као да
шетам по прошлости. Сазнала сам пуно о митологији,
божанствима и вери, нади и
љубави.

Петак, 1. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Осамнаести Бијенале уметности,
под називом „Просторни агенс”,
свечано је отворен у суботу, 26.
маја, испред Галерије савремене уметности у Панчеву.
Током целог дана у различитим градским просторима
одржавали су се перформанси
осам интернационалних уметника, који су својим креативним решењима публици приближили овогодишњу тематику саме манифестације.
Како је истакао селектор Бијенала Андреј Мирчев, идеја је
била да се на неки начин демонстрира како перформанс
са собом носи трансгенерацијску трауму и како се унутар
перформанса уметници баве
кризама и дисконтинуитетима.
– Ово је покушај да се на неки начин перформанс стави у
један историјски контекст у смислу трагова и документације
перформанса, али и да се покаже актуелност његовог савременог израза и да се на тој тензији између артефакта и живе
изведбе створи неко ново уметничко дело – рекао је Мирчев.
Он је такође објаснио да је
перформанс одличан медиј за
постављање неугодних друштвенополитичких питања, јер у
свој фокус ставља процес наспрам довршеног уметничког
дела и нуди могућност активне интеракције публике и уметничког рада.
Први перформанс, под називом „Конфликт”, извели су испред Народног музеја Борис
Кадин и Kristian Al-Droubi. Веома напетим, драматичним чи-

ном коришћења ножева аутори
су се поиграли историјским контекстом овог поднебља и дешавањима која су за собом оставила доста крви и немира. Нимало
једноставан за схватање и разумевање био је и наредни, процесуални перформанс без назива који је извела Лала Номада у простору СК 12. Како је
уметница навела, помоћу угља,
који се у једном тренутку налазио преко целе њене главе, она
пролази неке менталне и катартичне процесе.
– Бавим се тематиком која је
везана за политичку и безбедносну ситуацију у Мексику, одакле потичем. Иако је тамо тренутно тихо, ја се ипак бринем
за те људе и вредност њиховог
живота. Није лако представити
то кроз перформанс, али ја и
не причам у име свих Мексиканаца, већ о ономе што је
унутар мене. То су моје личне
бриге, о мом животу и животу
моје породице и пријатеља –
рекла је Лала Номада.
Затим је уследио перформанс Власте Делимар „Право
на оргазам изнад шездесете”,

који је она извела у излогу књижаре Културног центра. Овај
перформанс је подстакао публику на интеракцију, па је испред и иза излога било доста
расположених да учествују и
на разне начине привуку пажњу и уметнице и осталих посматрача.
Веома ефектан перформанс
извео је поново Борис Кадин у
Народном музеју. Наиме, сам
назив „Инсталација за ослобађање накупљеног грађанског
стреса у простору галерије/музеја” говори довољно. Један део
музеја постао је у једном тренутку место где су након уметника многи присутни желели
да избаце из себе нагомилане,
потиснуте емоције, што заиста
отвара питање: колико смо ми
заиста пуни негативних емоција које желимо да избацимо
из себе? И како да то урадимо?
После овако ослобађајућег
доживљаја посетиоци Бијенала имали су прилику да у Свечаној сали Народног музеја погледају плесни перформанс „О
коегзистенцији и људима” који је приредила Ирена Микец.

Тај перформанс, који демонстрира како функционисати у простору и како комуницирати покретом, извели су у дуету Елеонора Врдољак и Звонимир Квесић.
Како је кореографкиња и нагласила, он приказује сензитивност покрета, ослушкивање, као
и сензибилитет плесача међусобно и према публици, али
истовремено изазива напетост
у вези с тим шта ће се следеће
догодити, јер је отворен за промене у тренутку извођења.
– Рад оставља питања и могућности. Ја се бавим интроспективним темама, оним што је на
нивоу подсвести и интуитивног.
У овом перформансу публика
има близину са извођачима и
на тај начин се могу повезати,
јер све им је ту, откривено и
пружа интензиван доживљај
тела – рекла је Ирена Микец.
Последњи у низу био је музички перформанс групе „Супернаут” са Срђаном Ђилетом
Марковићем на челу. Мини-концерт је отворио врата Галерије савремене уметности и
за овакав вид комуницирања с
публиком, што је на крају целог дана оставило сјајан утисак и наметнуло питање о могућностима коришћења културних простора на креативнији начин, како би се публика анимирала за активније учешће у културном животу града.
Овогодишњи Бијенале уметности може стати раме уз раме са сличним манифестацијама које се одржавају у градовима с богатом културном историјом. Оваквом утиску је допринела одлична селекција учесника, посебно перформера,
који су посетиоце након целодневног програма препустили
сопственом промишљању о томе ко смо, где смо погрешили,
како можемо да функциони-

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Изложба цртежа и акварела
У Градској библиотеци Панчево у четвртак, 24. маја, отворена је изложба акварела и цртежа Драгослава Хусара. Пред
бројним посетиоцима о Драгославу Хусару говорили су директор Библиотеке Дејан Боснић и Владимир Валешински.
Ово је друга самостална изложба коју је овај цењени сликар одржао у Панчеву. Његове
радове је публика до сада често има прилике да гледа на
заједничким изложбама, посебно радове настале у многим колонијама које и дан-данас активно посећује.
– Изложба акварела и цртежа посвећена је Библиотеци.
Приредили смо је на дан славе, а морам да кажем да ми је
драго да сам међу својим суграђанима. Имам дивну публику која је препознала мој рад –
истакао је Драгослав Хусар.

На преко двадесет радова који су настајали годинама представљени су мотиви наше земље, Републике Српске и Свете горе. Драгослав Хусар се бави акварелом, јер је, како каже, то изабрала његова душа.
– Ова техника није лака, али
је веома добра. То су вода, небо и земља. Предивна техника

која је, нажалост, мало у запећку – рекао је Хусар.
О његовом раду је говорио и
продуцент Владимир Валешински, који је рекао да он није
значајан само за наш град, већ
и за сликарство у Србији.
– Он се бави овом техником,
која је релативно тешка и баш
зато је сви избегавају. У нашој

књизи „Сликари двадесетог века
у Панчеву” заступљен је и Драгослав Хусар, јер је он дао велики допринос за културу нашег
града – нагласио је Валешински.
Он је додао да се, поред слика, на овој изложби налазе и цртежи, којима он такође показује
велико мајсторство и искуство.
Драгослав Хусар је рођен 1951.
године у Новом Саду. Члан је
СУЛУВ-а и Удружења ликовних
уметника Панчева. Почео је да
излаже радове 1968. године и
до сада је имао 49 самосталних
и преко триста групних изложби. Учесник је у раду више ликовних колонија („Делиблатски
песак”, „Дунавом до слике”, Вишеград, Српски Брод, Сремски
Карловци – Колонија акварела
подунавских земаља, Пале, Купа на Врбасу, Сомбор, „Моја вода” – Вршац и Нови Бечеј).

УСПЕСИ ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ КАРИКАТУРЕ

Признања за ликовне радове
Полазнице Школе карикатуре
Дома омладине Панчево постигле су значајне резултате у
протеклом периоду.
Миа Атанацков (12) и Андреа Драгојевић (10) оствариле су запажен успех на конкурсу за цртеж на тему „Мој
учитељ/учитељица” који је организовало Друштво учитеља
Тополе. Миа Атанацков је осво-

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

јила треће место, док је Андреа Драгојевић примила захвалницу. Награде су директорки Дома омладине и деци
уручене у недељу, 27. маја, у
Градској библиотеци „Радоје
Домановић” у Тополи.
На другом конкурсу, у категорији за ликовни рад, у оквиру манифестације „Дани ћирилице” у Баваништу, полазница Школе карикатуре Дома омладине Панчево Петра
Рокнић (11 година) освојила је
друго место за цртеж на тему
„Мој херој”. Петра је нацртала
портрет Милунке Савић, срп-

ске хероине из балканских ратова и Првог светског рата. На

овој манифестацији захвалницу за учешће је добио ментор
у Школи карикатуре Никола
Драгаш. Награде су уручене у
суботу, 26. маја, у ОШ „Бора
Радић” у Баваништу.
– У Школи карикатуре радимо у континуитету и шаљемо
цртеже на многобројне ликовне
конкурсе. Деца се сусрећу с разним темама, проширују своја
знања и видике, самим тим и
ликовно напредују, а њихова машта превазилази све границе
креативности – рекао је Никола
Драгаш, ментор Школе карикатуре Дома омладине Панчево.

Петак, 1. јун 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ ауто-приколицу теретну, носивост 600 кг.
063/315-381 (СМС)
OPEL astra H, 2004. годиште,
1.8, бензин-плин, власник,
нерегистрован, 2.400 евра.
060/332-77-90. (260552)
ОПЕЛ астра Г, 1999. 55 м2,
бензин, регистрован. 331586, 063/805-74-60. (260257)
ЈУГО 55, нерегистрован, мотор добар, 200 евра.
062/190-71-60. (260618)
ПРОДАЈЕМ опел корсу 1.4,
64.000, бензин, 2010, први
власник, зедер. 063/354-221.
(260650)
ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 3,
1.900 евра и опел агилу, 1.2,
1.400 евра. 060/705-98-31.
(260668)
ПУНТО 1.2, 3 В, 20’02, металик сив, клима, власник, одличан. 064/856-60-65.
(260833)
ЈУГО корал ин 1.1, 2007, металик плав, одличан, гаражиран. 064/142-55-93. (260833)
ПРОДАЈЕМ октавију 2008,
1.9 ТДИ, на име. 065/610-4567. (260832)
ПРОДАЈЕМ везни лим за рено меган 2001. 371-279,
064/176-88-52. (260764)
ПРОДАЈЕМ mountain bike,
полар. Договор. 063/709-4497. (260759)
ОПЕЛ астра у супер стању,
1.600 евра, није фиксно.
060/406-69-85. (260777)
РЕНО клио 2004, 1.5 дизел,
на име, може замена.
064/158-15-90. (260744)
ПАРТНЕР пик-ап, 2002, 1.9,
дизел, може замена.
064/158-15-90. (260744)
ПРОДАЈЕМ фијат стило караван 1.9, тек регистрован,
хитно. 060/603-19-77.
(260809)
ВАРТБУРГ, голфов мотор,
атест за плин и куку, два комада застава 101. Тел.
061/240-16-52.
(260823)
ПУНТО 1998. годиште, четворо врата, атестиран плин, регистрован, повољно.
065/361-13-13.
(260281)
ОПЕЛ зафира 1.7 Д, 2012,
власница од 2014, 85.000 км,
7.000 евра. 063/244-674.
(260861)
ФИЈАТ сеићенто, 1100 цм³,
2002. годиште, власник,
1.200 егвра. 062/121-01-48.
(2608434)

АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила сервисирамо и пунимо гфасом. Пуњење са заменом уља и УВ бојом 2.500 динара. „Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05. (260847)
ПУНТО 3, 1.3, мултиџет дизел, 2004, петора врата, на
име. 064/130-36-02. (260871)
ТОЈОТА јарис 1.0, 2000, троје врата, атестиран плин.
064/130-36-02. (260871)
ФОЛКСВАГЕН фокс, 1.2,
2005, фул опрема, регистрован, власник. 064/587-50-24.
(260871)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2009, петора врата, атестиран плин .
064/587-50-24. (260871)
МЕРЦЕДЕС 180 Ц, купе,
2002, фул опрема, у првој
боји. 064/130-36-02.
(260871)
АЛФА РОМЕО, 156, 1.8, исправан, регистрован, бензин,
гас, 1.250 евра.064/114-9432. (260870)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2005.
годиште, урађен сервис, четири нове гуме, све од опреме. 065/347-92-00. (260873)
КЛИО 2011, 1.5 ДЦИ, 3 В,
перфектан, регистрован, велики сервис, 3.850 евра.
0673/264-408. (260934)
ОПЕЛ корса 2004, 1.3 ЦДТИ,
власник. 063/874-76-18.
(260947)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (260599)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова,
долазим на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(260599)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
063/892-08-25, 064/230-5221. (260851)

МАШИНЕ

ОГЛАСИ
ГАРАЖЕ

СВЕЖА јаја на велико, повољно, и балирана детелина.
Тел. 063/744-68-09. Тел.
063/744-68-09. (260607)

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу са
роло-вратима, струја, укњижена, Светог Саве 59.
063/449-798. (260633)

МЕТАЛНА конструкција за
устакљивање терасе или веранде. 060/067-50-81.
(260628)

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу
на Котежу 2, на углу код Пиваре. 063/354-221. (260650)

ХИТНО продајем намештај
ради селидбе. 065/361-60-11,
013/361-601. (260646)

НА ПРОДАЈУ три металне гараже, половне, цена 500
евра, са вашом демонтажом.
062/321-270. (260723)

ПЕЦАРОШКА столица, терасне фотеље, тепихе, кадица
масажер стопала, шерпе.
064/955-51-85. (260648)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 18 м2,
у центру града. Тел. 063/10734-03. (260655)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм и 16
мм, и све врсте видео касета
квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563, 063/288-278.
(260630)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д. Туцовића
28. 013/353-463.

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145, 060/500-3091. (260555)
ПРОДАЈЕМ пчеле, ројеве,
друштва, на ЛР рамовима.
063/866-78-24. (260321)
ПРОДАЈЕМ тросед, двосед и
фотеља. 064/464-01-11.
(260338)
ПРОДАЈЕМ породичну гробницу на Католичком гробљу.
064/848-84-22. (620251)
КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, мешачи, дна, луле.
331Ч586, 063/805-74-60.
(260257)
ШТЕНАД немачког овчара са
папирима, врхунског порекла, стара два и по месеца,
вакцинисани и очишћени од
паразита, повољно, могуће
разне комбинације. 064/26684-91. (260540)
ОГРЕВНО дрво, буква, багрем, храст, бесплатан превоз, мерење кући. 065/50156-51. (259779)
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ПРОДАЈЕМ квалитетне подне
плочице, 250 комада, беле
фасадне цигле. 064/221-3612. (260659)
ПРОДАЈЕМ две свиње тежине
по 70 кг, повољно. Тел.
064/940-83-09. (260670)
ПРОДАЈЕМ прекрупач-круњач оџаци, јариће, козе.
065/688-86-30. (260676)
ПРОДАЈЕМ пумпу за заливање вилаџер – дизел, и агрегат
2,5 кв. 371-274, 064/176-8852. (260704)
ПРОДАЈЕМ пећ за ЦГ дакон
45. 371-274, 064/176-88-52.
(260704)
ПРОДАЈЕМ тросед и двосед,
добро очуван. 064/464-01-11.
(260708)
ХИТНО продајем шпорет,
троседе, фотеље, ормане,
плакар за ходник, полице.
061/649-15-54. (260769)
ПРОДАЈЕМ дечји ауто на
акумујатор. Тел. 355-039.
(260775)
ШИВАЋЕ машине ендлерице,
штеперице, сто за пеглање.
064/158-15-90. (260744)
ПРОФЕСИОНАЛНИ сто за
пеглање са вакумом и генератором на пару. Мало коришћен. Поклон за купца иличарка, цена 500 евра.
063/715-99-00.
ДВА ПВЦ светларника 147 х
153 и тучани котао за 100
м2. 0’63214-387. (260752)
ПРОДАЈЕМ пећ на пелет, 40
кв. 063/368-135. л(260754)
ПРОДАЈЕМ маказе за живу
ограду, моторне. 063/368135. (260754)

ПРОДАЈЕМ фрижидер мали,
замрзивач вертикални, вешмашину, делове. 013/346790, 064/129-73-60. (260958)
ПРАСАД и свиње за клање,
могућност клања и резервисања. Тел. 063/311-277.
(260967)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере, вешмашине, старо гвожђе, замрзиваче и остали отпад.
064/158-44-10, 063/101-1147. (259734)
КУПУЈЕМ замрзиваче, шпорете, секундарне сировине. Позвати, 061/217-77-63.
(260903)

БЕРАЧ змај 222, дворедни,
бункераш, елеватор за кукуруз, дужина девет метара.
064/271-40-87. (260163)

ПРЕОСТАЛО огревно дрво
прве класе, превоз бесплатан,
цена договор. 064/528-86-42.
(259780)

ПРОДАЈЕМ трактор „тома
винковић” 821, са прикључцима. 066/332-272. (260590)

ПРОДАЈЕМ пећ штедиша,
очувана и кварцна.
061/188-29-72. (260584)

НА ПРОДАЈУ јаре, 40 – 45 кг,
за клање, Баваниште.
060/327-01-50. (260712)

МЕТАЛИ ИВАН – откуп секундарних сировина, Војловица, Петефи Шандора 29.
061/271-26-70, 064/194-8322. (260773)

ПАНЧЕВАЦ

ПРОДАЈЕМ мешалицу са
бензинским мотором.
064/319-35-67.
(260593)

КЛИК-КЛАК лежајеви, нови
од 12.900. Избор мебла по
жељи. 060/600-14-52.
(260823)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(260692)

ВИШЊЕ непрскане, уберите
сами или наручите. 064/07374-24. 2260852)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.900, столови од 4.500. 060/600-1452. (260823)
ПОВОЉНО коришћени дрвени прозори, једнокрилна балконска врата са шалонима.
062121-01-48. (260843)
НОВ шпорет плин-струја,
фрижидер, веш-машина, судо-машина, судопера с радним висећим, трокрилни орман, угаона гарнитура, двосед, кревет, сточићи. Тел.
063/861-82-66. (260864)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, судопера, 3.000 динара, нова.
371-568, 063/773-45-97.
(260877)
ТОЗА стартер. 013/355-190,
064/324-07-69. (260876)
ЈЕФТИНО агрегат 3 кв, ограду металну 3 х 1.5, дечји аутомобил. 061/301-49-55.
(260882)
ПИАНИНО марке чајковски,
у одличном стању, редовно
штимован, цена договор.
066/210-483.
(260895)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ аутоматик А 3, МЗ ЕС 250, телевизор, прекрупач оџаци, култиватор 506. 062/867-11-67.
(260906)
БАЛИРАНА детелина на продају. Мића. 064/303-28-68.
(260926)
ПРОДАЈЕМ турску калдрму,
чистим таване, подруме, дворишта са својим превозом.
063/423-446. (260925)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре. 061/20626-24. (260856)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче и
телевизоре. 061/321-77-93.
л(260856)
КУПУЈЕМО секундарне сировине – гвожђе, олово, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, купујемо све. 061/32204-94. (260856)

КУЋА, Старчево, Петра Драпшина, 17 ари плаца, одмах
усељива, власник, 1/1.
064/370-79-47. (259157)
ПРОДАЈЕМ стару и нову кућу
у Ослобођења 38-а. 320-144,
063/116-77-76. (260457)
КУЋА, Миса, 270 м2, укњижено, 1/1, могућност стамбене
поделе, 55.000 евра.
063/852-43-19. (260393)
КУЋА, легализована, 7 ари,
84 м2, повољно, Војловица.
061/745-56-90.
(259450)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу легализовану, на Кудељарацу, на 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(260386)

ПРОДАЈЕМ кућу, 6 ари плац,
Ц. Душана 70-а Панчево.
063/372-260 (СМС)

КУЋА, Миса, Сремска 3.5
ара, 100 м2, 30.000 евра, вода, струја, канализација.
063/831-47-76. (260396)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

КУЋА, 99 м2, на плацу 4,60
ари, Власинска . Повољно,
власник, 1/1, хитно, 23.000
евра. 061/558-69-71.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, 6
ари, плаца. 064/168-84-32,
013/618-652. (260249)

МЕЊАМ кућу у селу Плочица, одлично стање, за стан у
Панчеву. Могућ договор.
0674/203-00-12.
(259559)
ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову.
062/415-359.
(255753)
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ОГЛАСИ

СТАНОВИ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НОВА кућа, Качарево, 170 м2,
усељива без улагања.
013/601-472, (258846)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу, може и замена. 062/97685-76. (259454)
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НОВА МИСА, Јадранска, кућа,
ВП, 46 м2, 15.500. 063/150-2237. (260812)

КУЋА, Книћанинова 33, 120
м2, 5 ари, 33.000, погодна за
издавање. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(260902)

БАВАНИШТАНСКИ ПУТ, нова
кућа, усељива, укњижена, 5
ари, 27.000. (679), „Трем 01”,
063836-23-83. (200710)
УЖИ центар, 130 м2, 5 ари,
прелепа, 65.000. (679), „Трем
01”, 063836-23-83. (200710)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, двособан на Котежу 1 и кућу у ширем центру, повољно. „Весна Два”,
066/937-00-13 (СМС)

ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат,
новија градња, 39.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (260651)

ПРОДАЈЕМ намештен,
трособан стан, 70 м2, центар,
II спрат, без посредника.
063/214-029

КОТЕЖ 1, двоипособан 62 м2,
трећи спрат, сређен, усељив,
41.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(260651)
ЦЕНТАР: двособан, 45 м2, ТА,
IV од V, усељив, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (260651)

НА ПРОДАЈУ двоспратна кућа
у Качареву, 250 м2, одлична
локација., л062/865-20-39.
(260736)
ЦЕНТАР, 167 м2, трособан и
једноипособан, 7 ари, 88.000,
договор. (324), „Медиа”, 315703, 064223-99-20. л(260750)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Мраморка. 069/255-87-86.
(259428)
ЗЛАТИБОР, мењам кућу на
Златибору за кућу или стан у
Панчеву. Тел. 069/158-63-76.
(259345)
КУЋА, нова Миса, код вртића
„Петар Пан”, 210 м2, на 2.3
ара плаца, укњижена, власник, 56.000 евра. 063/82697-09. (260582)

БАВАНИШТАНСКИ, до пута,
новија двособна, 13,5 ари,
22.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (260789)
ТЕСЛА, 85 м2, 7.5 ари, две
стамбене јединице, ЕГ, 68.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(260789)
НА ПРОДАЈУ празан плац, 6.8
ари, Старчево., 060/667-5133. (260800)
2

СТРЕЛИШТЕ, 400 м , две вертикалне етажиране јединице,
ПО + Р + I, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (260816)
ВИКЕНД-НАСЕЉЕ Долово,
130 м2, ПР + I + ПК, 30 ари
плац, одмах усељиво, 39.000,
договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-96-05.
(260816)

КУЋА, Тесла, за живот и бизнис, три улаза, 170 м2, укњижена. 063/743-03-71.
(260579)
ПРОДАЈЕМ кућу, Долово.
062/103-38-63. (260589)
ПЛАЦ 7 ари у Старчеву, чист.
065/340-13-41. (260593)
КУЋА на продају, цена повољна, Омољица. Тел. 617-331.
(260604)
ПРОДАЈЕМ плац од 4 ара, у
центру села Плочица. Тел.
062/101-31-73 или 345-565.
(260615)

ПОЧЕТАК Кудељарца, прелепа, 130 м2, 2 ара, две стамбене јединице, 55.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.,
л(260817)

ТЕСЛА, кућа, 60 м2, плац
1.84, 38.000, договор. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (260902)
ПРОДАЈЕМ плац од 4 ара на
Миси 2. 064/612-64-44.
(260917)
КУЋА, Миса, Сремска 3.5
ара, 100 м2, 30.000 евра.
063/831-47-76. (260396)

ПРОДАЈЕМ нов усељив трособан стан, 57 м2, преко пута
„Авива”. 065/800-90-04.
(260175)

КУЋА, Маргита, две стамбене
јединице, 3 ара, цена 27.500
евра. Тел., 065/513-87-30.
(260928)

ТРОСОБАН стан у Моше Пијаде, 68 м2, на првом спрату.
064/276-04-08.

СТАРЧЕВО. Центар, стан 65
м2, улични део куће са помоћним објектима, баштом.
Тел. 063/774-62-13. (260938)
КУЋА 200 м2 + 2 локала, 150
м2, + пет радионица 150 м2,
на продају или два стана и
паре, 110.000 евра. 063/82310-13. (260945)

ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу, 38 м2,
цена по договору. Тел.
062/815-76-31.
ХИТНО продајем стан, нова
Миса, 38 м2, поткровље,
укњижен, власник, 1/1.
065/272-29-87.
(260003)

КУЋА у центру Панчева, нова,
125.000 евра, власник, договор. 063/156-44-20. (260827)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
без улагања, Тесла. 063/82795-69. (260662)

ПРОДАЈЕ се башта 6 ари, воће, ограђено, Новосељански
пут. 063/865-80-77. (260828)
ОМОЉИЦА, плац 11,5 ари,
струја, вода, гаража, пријемни објекат 200 м2, власник.
064/260-05-34. (260951)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, тераса,
IV, 86 м2, сређен, усељив,
власник. 013/331-079.
(259135)

ПЛАЦ, Миса, Златиборска
улица, 5 ари, 22 х 24, струја,
вода, гас, власник. 063/449798. (260633)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, плац 28 ари, струја, вода,
хидропак, алат. 063/734-5225. (260640)

ПРОДАЈЕМ део куће у центру
града, повољно.
064/548-29-29.
(260865)

ВИКЕНДИЦА, Новосељански
пут, 100 м2, 7.5 ари. 063/80727-07. (260639)

ТЕСЛА, 260, ЕГ, 80.000; Миса,
280, ЕГ, 70.000, одлична.
(338), „Јанковић”, 3548-025.
(260865)

ПРОДАЈЕМ башту од 13,49
ари са зиданом кућицом, са
подрумом. 060/080-37-57.
(260643)
2

КУЋА, Бања Вруијци, 60 м , 6
ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (260648)
ПОВОЉНО, кућа од 100 м2,
строги центар Панчева, Живојина Мишића 6. 064/575-5704, 023/857-315, 023/857-069.
(260649)
2

ЈАБУКА, двособна, 64 м , 4
ара плаца, чврста градња,
21.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (26061)

ПРОДАЈА плацева, Пелистерска и Кајмакчаланска, укњижени. 063/894-88-11.
(260961)

ЈАБУЧКИ пут плац 4 ара, 17 м
х 24 м. 069/213-97-37.
(260854)

КУЋА 90 + 30 м2, породична,
два улаза. 063/875-47-56.
(260852)
ЊИВА , друго српско поље, 56
ари, 90 метара.
064/060-64-20.
Звати после 17 сати.
(260880)
2

ТЕСЛА, део куће, 30 + 20 м ,
15.500. (069), „Стан плус”,
063/771-75-96.
(260891)

ЦЕНТАР, 47 м2, II спрат,
лифт, нова градња, гас, укњижен, власник, усељив одмах.
063/449-798. (260633)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

СТАН, 56 м2, преко пута Суда, на XII спрату, усељив, два
лифта, централно грејање,
фиксни телефон, интернет,
кабловска. Цена 32.000 евра,
може замена за ауто, за кеш,
договор. Звати од 18 до 20
сати. 062/353-688, нон-стоп
064/471-24-68. (260641)
ТРОСОБАН стан, 80 м2,
22.000 евра. 063/807-27-07.
(260639)

КУПУЈЕМО земљу у Панчеву Лап искључиво од власника,
парцеле 1/1, без посредника,
плаћамо реално. Крчадинци.
(СМС)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
укњижен, приземље, 23.000
евра, потребно реновирање.
064/880-45-53. (260644)
ДВОСОБАН стан, 64 м2, Котеж 2, V спрат, укњижен,
36.000 евра. 063/352-903.
(260645)

2

СТАРЧЕВО, 106 м , 9,2 ара
плац, на углу, 22.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (260651)
КУЋА-викендица на Поњавици иза Омољице, на плацу 18
ари, струја, вода, легализована. 066/343-476. (260673)
ПРОДАЈЕМ плац 49 ари, Новосељански пут преко пута
„Давида”, 064/131-42-02.
(260677)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 45
м2, потпуно реновиран, Котеж 1, 30.000 евра. 301-165.
(260672)
КОТЕЖ 1, двособан, 60 м2,
трећи спрат, ЦГ, 39.000.
064/489-69-73. (260685)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина,
власник. 061/382-88-88.
(260686)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу, М
аксима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (2609659

ВОЈЛОВИЦА, приземна 130 м2
+ локал, 30 м2, на 7.3 ари плаца, 30.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(260831)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2, други спрат, ТА грејање, 28.000,
договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(260651)

У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру, IV спрат,
13.500 евра. 062/361-676.

ПРОДАЈЕМ плац у Козарачкој улици. Тел. 063/214-912.
(260954)=

ПРОДАЈЕМ викендицу на излетишту Девојачки бунар, урбана зона, 300 м од базена.
065/866-26-86. (260620)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, други спрат, ЦГ; 27.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (260651)

ТЕСЛА, трособан, 67 м2, други спрат, ТА грејање, 36.000,
договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(260651)

КУЋА 104 м2, + 3,66 ари, на
продају, Старчево, главни пут,
окретница. 061/187-24-22.
(260822)

ПРЕСПАНСКА, 88 м2, трособна, на 4.85 ари пшлаца, два
помоћна објекта, 35.000.
„Перфект”, 064/348-05-68.
(260831)

СТРЕЛИШТЕ, новија градња,
двоипособан, 60 м2, први
спрат, 40.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (260651)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за кола
недовршен стан, 35 м2, поред
Музеја. 064/907-39-16.
(260647)
СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан, 80 м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(260651)

СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61 м2, II, гаража, подрум, ЦГ, гас. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (260722)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, VII,
није последњи, ЦГ, 65 м2,
30.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (260789)

НОВА МИСА, етажа у кући,
гаража и део дворишта,
35.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (260722)

СТРЕЛИШТЕ, мањи двоипособан, 49 м2, ЦГ, ВП, 29.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (260789)

НОВА МИСА, двоипособан,
68 м2, II, ЦГ, 36.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(260722)

ДВОРИШНИ стан, 26 м2 + 18
м2, сређен, одличан, 17.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (260789)

ЦЕНТАР, двоипособни, 64 м2.
Тел. 063/172-50-19. (260720)

ЦЕНТАР, Д. Туцовића, дворишни, 20 м2, усељив, 11.000.
(49), „Мустанг”, 064/151-1893. (260789)

ПОВОЉНО, стан преко пута
„Авива”, новоградња, 100 м2,
хитно. 063/183-73-65,
063/177-84-30. (260779)
ТРОСОБАН, Миса, цео први
спрат, велика тераса, 30.000
евра, усељив одмах. (470),
„Дива ”, 013/345-534,
064/246-05-71. (260767)

ДОЊИ ГРАД, једноипособан,
ВП, 48 м2, ТА, реновиран,
25.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (260789)

ГАРСОЊЕРА, Котеж, 28 м2,
ЦГ, 20.000 евра, договор.
(470), „Дива ”, 013/345-534,
064/246-05-71. (260767)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2, тераса, ТА, IV, 29.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(260789)

ДВОСОАН, Котеж, ЦГ, 58 м2,
6 м2 тераса, усељив, 30.000.
(470), „Дива ”, 013/345-534,
064/246-05-71. (260767)

ПЕПЕЉАРЕ, одличан двоипособан, I, TA, 58 м2, 30.000.
(49), „Мустанг”, 064/151-1893. (260789)

ЈЕДНОСОБАН, велики, 45 м2,
ЦГ, Стрелиште, 24.000 евра.
(470), „Дива ”, 013/345-534,
064/246-05-71. (260767)

ЗМАЈ ЈОВИНА, двоипособан,
79 м2, II, ЦГ, 79.000. (49),
„Мустанг”, 062/129-94-67.
8260789)

ДВОСОБАН, Содра, ЦГ, I
спрат, договор. (470), „Дива
”, 013/345-534, 064/246-0571. (260767)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 53
м2, III, ЦГ, лифт, власник.
063/250-416. (260776)
СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, ВП,
26.000. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (260744)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, етажно пелет, без посредника, укњижен, 24.000.
064/344-74-26. (260705)

МИСА, нов, 40 м2, III спрат,
21.000. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (260744)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII, два
лифта, ПВЦ, 23.000. (679),
„Трем 01”,063/836-23-83.
(260322)
2

КОТЕЖ 1, 62 м , ЦГ, IV, Радова зграда, лифт, 36.000.
(679), „Трем 01”,063/836-2383. (260322)

ПРОДАЈЕМ станове у центру.
060/312-90-00. (260802)

ДВОСОБАН, 60 м2, Коњичка
милиција, прерађен, намештај. (470), „Дива ”, 013/345534, 064/246-05-71. (260767)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 062/960-82-46.
(260638)

СОДАРА, 62 м2, ЦГ, V, прелеп, без улагања, зграде жуте фасадне цигле, Доситејева,
42.000. (679), „Трем
01”,063/836-23-83. (260710)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2, ВПР,
ТА, 28.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (260789)

ГАРСОЊЕРА, Самачки, 18
м2, III спрат, 14.000. (926),
„Купола”, 065/328-66-94.
(260744)
МИСА, 40 м2, нов једноипособан, 25.000; Стрлеиште, 47
м2, 23.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(260750)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, једнособан, 23.000; центар, 14.000;
Тесла 23.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(260750)

СТАНОВИ на Кудељарцу, цена 500 евра/квадрат.
060/312-90-00.
(260802)
ДУПЛЕКС, 53 м2, усељив, два
купатила, шири центар, власник. 063/395-359.
(260808)
ПРОДАЈЕМ стан, Тип Станко,
32 м2. 062/725-253, власник,
може замена. /260807)
ПЕПЕЉАРЕ, одличан тросоан, I, гаража, 33.000; Водна
заједница двособан, III, TA,
30.000. „Лајф”, 061/662-9148. (260812)

СТРЕЛИШТЕ, 38 м2, ЦГ, ВПР,
леп, уредан, 21.000. (679),
„Трем 01”,063/836-23-83.
(260322)
ТРОСОБАН стан, ново, 90 м2,
I спрат, паркети, само 470
евра/квадрат. 063/812-48-62.
(260706)
ДВОСОБАН, 55 м2, 33.000,
договор, нова Миса, нов
стан, власник. 063/304-222.
(260716)
СТАН, 111 м2, Котеж 2, власник, продајем. 060/517-8300. (260725)
ДВОИПОСОБАН стан на Содари, 63 м2, IV спрат, ЦГ.
Тел. 344-254. (260717)

ТЕСЛА, 67 м2, трособан, III,
32.000; двособан, 55 м2,
32.000; Топола, 14.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (260750)
ПРОДАЈЕМ комлетно реновиран стану центру града, 54
м2. 063/354-429, 065/933-3324. (260784)

ТЕСЛА, новија градња, четворособан, 100 м2, I, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(260722)

ПРВОМАЈСКА, једноипособан, 48 м2, ТА, ВП, реновиран, 25.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(260789)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 44
м2, V, 26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(260722)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 62
м2, II, ЦГ, изворно, 36.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (260789)

СОДАРА, двособан и трособан, договор; Котеж 2, 69 м2,
IV, 40.000. „Лајф”, 061/66291-48. (260031)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 57
м2, I, ЕГ, 35.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (260816)
СТРЕЛИШТЕ, центар,100 м2,
комфоран четворособан, V,
70.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (260816)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, I, новоградња, 43.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (260816)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, центар, 61 м2,
двоипособан, VI, сређен,
38.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(260816)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2 + подрум, III спрат, новоградња,
договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-96-05.
(260816)
СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V, лифт, 42.500.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(260817)
МИСА, укњижен, 37 м2, тераса 20 м2, III (IV), 20.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(260817)
КОТЕЖ 2, прелеп трособан,
78 м2, II, 54.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(260817)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (260818)
КОТЕЖ 1, трособан 71 м2,
43.000, двоипособан 69 м2,
39.000. . (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (260831)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
м2, 21.000; трособан, 88 м2,
22.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (260831)
КОТЕЖ 2 двособан, 63 м2,
31.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (260831)
ЦЕНТАР, дворишни, 30 м2,
једнособан, 16.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(260831)
МИСА, трособан, 98 м2,
46.000, једноипособан, 38 м2,
18.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (260831)
СОДАРА, 52 м2, IV ТА, реновиран, 27.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(260831)
ТЕСЛА, трособан, 67 м2, ТА,
30.000; двособан, 57 м2,
36.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (260831)
ЈАБУЧКИ пут, трособан, 56
м2, 28.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (260831)
ДОЊИ ГРАД, дворишни, 21
м2, 13.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (260831)
НОВОГРАДЊА, Лава Толстоја, 75 м2, трособан, I, ЦГ,
двострано орјентисан, усељив, 880 евра/квадрат. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (260836)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 72
м2, II, ЦГ, 41.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (260836)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 20 м2,
III, ТА, 15.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (260836)
ТЕСЛА, новија градња, једноипособан, 37 м2, II, ЦГ,
24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(260836)

МИСА, троипособан, 78 м2,
II, ТА, 42.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (260836)
ТЕСЛА, трособан, 67 м2, III,
ЦГ, тераса, 32.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (260841)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 62
м2, III, ЦГ, тераса, 31.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (260841)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34
м2, III, ЦГ, 22.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (260841)
НОВА МИСА, новија гарсоњера, 21 м2, ПР, ТА, 13.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (260841)
2

ТЕСЛА, трособан, 71 м , IX
спрат, коси кров, договор.
064/822-17-72. (260862)
ЦЕНТАР, 2.5, ЦГ, 40.000; пословни простор 55 м2, договор. (338), „Јанковић”, 345025. (260864)
СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ, 63,
32.000; Котеж 1, 2.0, ЦГ, I,
договор. (338), „Јанковић”,
345-025. (260864)
ШИРИ ЦЕНТАР, улично, 33,
16.000; Ослобођења, 33,
12.000. (338), „Јанковић”,
345-025. (260864)
ПРОДАЈЕМ трособан стан, 73
м2, I спрат, у реконструисаном делу , Ул. И. Курјачког,
етажно грејање и санитарна
вода на природни гас, сопствени водомер, клима уређаја, СББ ТВ, интерфон, паркинг и шупа у дворшту зграде. До локалног аутоубса, аутобуса за Београд и парка у
центру за 2,7 и 14 минута пешке. Тел. 064/365-64-94, на
СМС поруке не одговарам.
(260878)

ЦЕНТАР, нов укњижен, усељив, 37 м2. Власник. 063/208352. (260907)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
м2, II, ЦГ, тераса, 28.500.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (260902)
ТЕСЛА, једнособан, II, 33 м2,
тераса, 22.500. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (260902)
ЦЕНТАР, једнособан, 36 м2,
23.500. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(260902)
ШИРИ ЦЕНТАР, трособан,
нов, дуплекс, 77 м2, II,
62.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(260902)
ТЕСЛА, двособан, I, ТА, скроз
сређен, 33.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (260902)
ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 49
м2, надградња, без лифта и
ЦГ. 063/779-72-94. (260915)
СТРЕЛИШТЕ, близина „Авива”, 2.0, 39, ПР, ТА, празан,
укњижен, хитно, 12.000.
(578), 060/535-94-49.
СТРЕЛИШТЕ, близина Авива,
3.0, 88, ПР, ТА, празан, укњижен. (578), 060/535-94-49.
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
усељив, III, 34 м2, ЦГ, 20.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (260481)
НОВА МИСА, једноипособан,
II, 46 м2, ТА, терасе, 20.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(260481)
КОТЕЖ двособан, 57 м2, III,
ЦГ, 31.500. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(260481)

ТИП СТАНКО, једнособан, 32
м2, I, TA, 20.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (260481)
МАРГИТА, гарсоњера, ново
приземље, 22 м2, ТА, 16.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (260481)
ПРОДАЈЕМ нов дуплекс, шири центар, 78 м2, квалитетна
градња, плин, паркинг.
064/218-15-72. (260927)
СТАН на Тесли, 64 м2.
064/866-24-48. (260929)
ПРОДАЈЕМ намештену гарсоњеру, клима у Самачком
хотелу. Тел. 064/199-09-95.
(260940)
ТЕСЛА: трособан, ЦГ, IV
спрат, 90 м2, терасе, усељив,
власник. 013/331-079,
063/770-45-55. (260945)
СТАН, Тесла, двоипособан,
гас, терас, остава, поткровље,
нов, усељив. 069/822-48-24.
(260953)
СТАН, Содара, двоипособан,
укњижен, 67 м2 + две лође 6
м2, повољно. 060/077-78-20.
(2609559
ПРОДАЈЕМ стан на Карабурми, 34 м2 + две терасе, повољно. 060/077-78-20.
(260955)
СТАН, кућа, комплетно реновирана, етажно грејање, 7. јула. 064/424-71-26. (260968)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (260651)

КУПУЈЕМО станове , куће,
брза исплата. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95. (260710)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Котеж 1, намештен. 064/430-0777. (260598)

КУПУЈЕМ у приземљу једнособан или гарсоњеру, на Содари. 062/207-004. (260722)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
новој Миси. 063/839-56-81,
013/370-398. (260613)

АГЕНЦИЈИ „Купола” потребни станови. (926), 065/32866-94. (260744)

ИЗДАЈЕМ стан, насеље Стрелиште. 063/302-096. (260626)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, потребни станови.
064/668-89-15, брза реализација. (260907)
ХИТНО потребан једнособан/двособан стан у насељу
Стрелиште, кеш исплата.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (2608769
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (260831)
АГЕНЦИЈИ „Премиер” потребни станови на свим локацијама. 352-489, 063/800-4430. (260842)
КУПУЈЕМ стан, кућу, део куће
за адаптацију. 064/218-9572. (260927)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, строги ценар, од
1. јула. 064/164-79-47. (2606)
У САМАЧКОМ издајем намештен, гарсоњеру самцу, 80
евра. 062/361-676. (260661)
ЈЕДНОСОБАН, потпуно опремљен, центар, нов, кућа, кабловска, интернет, ТА, 150
евра. 064/129-76-04.
(260663)
ТРОЧЛАНОЈ породици хитно
потребан двособан стан на
Тесли за издавање, на дуже.
064/816-70-88. (260700)
ДВА ненамештена стана од
по 50 м2, на Новосељанском.
Тел. 064/137-48-67. (260701)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, намештен, нов, 65 м2, угао Стевана Шупљикца и Книћанинове. 062/321-270. (260723)
ИЗДАЈЕМ собу са купатилом.
Тел. 063/827-26-20. (260761)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, центар, засебан улаз. 061/131-79-04.
(2608699

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 45
м2, Котеж 1. Тел. 061/324-5660. (260583)

ИЗДАЈЕМ двособан, намештен стна, Котеж 1, Милан.
064/169-68-54. (260872)

ПОЧЕТАК Маргите, једноипособан, дворишни, намештени стан са IPTV, интернетом издајем. 064/488-38-23.

ЦЕНТАР, ненамештен стан,
26 м2, новоградња, женској
особи издајемо, 150 евра
екупно, са свим рачунима.
065/520-53-00. (260735)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
Улици Жарка Фогараша од
10. јуна. 064/301-73-95.
(260592)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2, Ђердапска 23. Тел. 065/829-4191, 013/371-551. (260742)

ИЗДАЈЕМ стан у комбинацији
са локалом а може и посебно. Повољно. 062/886-97-03,
063/770-01-82. (260746)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан са грејањем, нова
Миса. 063/439-963. (260751)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру Стрелишта, ЦГ. Тел. 060/372-03-02.
(260780)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 52
м2, први спрат. Тел. 063/80317-84. (260793)
ИЗДАЈЕМ једнособан дворишни стан на старој Миси, кабловска, клима, 50 м2.
064/337-19-39. (260811)
ИЗДАЈЕМ полунамепштену
гарсоњеру, посебан сат, улаз.
Карађорђева. 064/994-13-16.
(260826)
ИЗДАЈЕМ кућу, стара Миса.
060/011-96-66. (260875)
НАМЕШТЕН стан, издајем,
кабловска, интернет, близу
центра. 060/555-85-62.
(260879)
ИЗДАЈЕМ мању кућу на старој Миси. 062/859-10-98,
064/126-83-98. (260912)
ИЗДАЈЕМ намештен стан, Котеж 1, 50 м2. 061/136-53-19.
(260913)
ИЗДАЈЕМ двособан дворишни стан. 013/355-023.
(260937)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале
од 81 и 39 м2, центар
Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74
(СМС)
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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
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈE У ЈУНУ
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•

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

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал за ауто-механичара, електричара или
перионицу у Панчеву.
064/226-81-91. (259369)
СТРЕЛИШТЕ, локал за издавање, 17 м2. Тел. 063/478480. (260436)
ИЗДАЈЕМ локал 17 м2, Зелена
пијаца, главна улица, најбоља
локација. 064/140-88-36.
(260400)
ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2, Његошева 2. Тел.
060/562-62-96. (260286)
ИЗДАЈЕМ локал за ауто-механичара, електричара или
перионицу у Панчеву.
064/226-81-91. (259369)
ИЗДАЈЕМ локал, Војвођанска
33. 064/319-76-67. (260619)
ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,
центар, излози, метални шалони, код Смартблока.
064/474-99-11.
ИЗДАЈЕМ локал лкод улаза у
Зелену пијацу, близина школа. 060/351-03-56. (260691)
ИЗДАЈЕМ просторију 11 х 5
м, са посебним улазом и мерном групом. 064/137-48-67.
(260701)
ИЗДАЈЕМ пословни простор у
Горњем граду, Ул. Браће Југовића, у близини Здравствене
станице, 100 м2, централни
део, канцеларија, магацин,
санитарни чвор, сређен, идеалан за разне врсте делатности, одмах усељив. 063/84554-59. (260721)
ИЗДАЈЕМ пословни простор,
Стрелиште, 45 м2, Стевана
Сремца 37, кућа. 069/631159. (260724)
ИЗДАЈЕМ локал, 110 м2 и
канцеларијски простор. „Звезда”, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (260731)
ИЗДАЈЕМ локале 15 м2 и 25
м2, у пролазу Војводе Путника 29. 063/278-250.
(260731)
ЛОКАЛ разрађен, Жарка
Зрењанина 32, 25 м2 + 8 м2,
употребна, укњижен, замена.
345-534, 064/246-05-71.
(260767)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, код
Аутобуске станице. 352-105.
(260809)
ИЗДАЈЕМ локал у Милоша
Обреновића 9-б, 40 м2, Панчево. 060/333-02-43.
(260867)
ИЗДАЈЕМ два локала 12 м2 и
18 м2, у центру. 066/866-4900. (260923)

ПАНЧЕВАЦ

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА два физичка радника на неодређено време,
грађевинској фирми „Skele
logistik” d. o. o. Панчево, Баваништански пут 439. Звате
на телефоне 013/377-853 и
063//115-47-34, сваког радног дана од 7 до 15 сати. (ф)
ХИТНО потребан лиценциран радник обезбеђења.
063/105-05-60. (ф)
ПОТРЕБНИ радници за рад у
месари, са искуством. Контакт, 063/470-009. (259493)
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ за легалан посао у Словачкој и Чешкој, у ауто-индустрији. Информације: 063/777-89-29.
ПОТРЕБНЕ раднице/радници
за бербу малина у Ариљу.
Стан и храна обезбеђени.
061/200-15-32, Љубе.
(259982)
НОВООТВОРЕНОМ казину у
строгом центру Панчева потребне девојке са и без искуства за радно место оператор
на рулету и апаратима. Све
информације на тел.
060/088-02-23. (260446)

РЕСТОРАНУ „Стара пивара”
потребни кувари, конобари и
помоћни радници у кухињи.
Контакт 063/391-18-24.
(260629)

ПОТРЕБНИ продавци и помоћни радници у кухињи за
ресторан у „Авив парку”.
013/377-230, 064/643-41-22.
(260682)

DOO „Silex” Панчево, тражи:
возача Ц категорије, раднике
за рад у производњи. Разговор – Боре Шипоша 9-Б, радним даном. Тел. 063/109-7888. (260669)

ПОТРЕБНА куварица за ресторан. 013/377-230,
064/643-41-22. (260682)

ПОТРЕБАН мајстор и продавац у пекари. CV на mail: pekarasmiljanic@mts.rs, Ул. Иве
Курјачког 87. (260665)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 064/241-45-14.
(1259864)
ПОТРЕБНАС жена за чување
детета од дванаест година.
Звати од 17 до 18 сати.
064/198-50-13.
(260227)

ПОТРЕБАН радник/ца, продавници прехране у Панчеву.
063/265-457. (260612)
КАФЕУ „Пацифико” потребне
конобарице. 061/236-32-87,
060/319-05-77. (260622)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
Слот клубу „Kentucky”.
064/474-74-47. (260712)

АГЕНЦИЈИ за телекомуникације потребна особа за теренску и телефонску продају.
CV слати на mail: pontedirekcija
@gmail.com (260665)

ПОТРЕБНИ момци и девојке
за рад на шалтеру и роштиљу, Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-55-04.
(259811)
ПОТРЕБНЕ жене за рад у кухињи Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-55-04.
(259811)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан
возач. 063/820-87-61.
(260689)

КОМПАНИЈИ „BEDEM energy
Solultions d. o. o. потребан
аутомеханичар за одржавање
камиона. Контакт, Трг Мученика 18, 060/663-64-63.
(260713)

ПОТРЕБАН возача са аутом
или без и физички радник.
062/365-555. (260707)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију штампе.
Звати од 9 до 15 сати.
069/867-72-07.
(260693)
ПОТРЕБНА жена – посластичар. 013/377-230,
064/643-41-22.
(260682)

ПОТРЕБНА радница кафићу
у Панчеву, Книћанинова 37.
Добра плата. 062/227-771.
(260762)
ПОТРЕБНА радница за пекару. 063/130-75-40. (260757
ВОЗАЧ Ц и Е категорије потребан аутопревозничкојл
радњи у Омољици. Тел.
063/237-977.
(260747)

КОМПАНИЈИ „BEDEM energy
Solultions d. o. o. потребан
специјалиста за одржавање
компресора. Контакт, Трг
Мученика 18, 060/663-64-63.
(260713)
ПОТРЕБНИ радници за рад у
продаји, шанку и помоћно
особље Ресторану Poco-Loco.
064/874-03-01.
(260792)
ПОТРЕБАН кувар, конобарица и сомелијер. Винарија
„Ђурић”, 063/329-340.
(260794)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кафе клубу.
060/043-52-98.
(260802)

ПОТРЕБНИ радници за ношење, са искуством за селидбе.
Звати од 18 до 20 сати.
063/107-78-66. (260847)
ПОТРЕБНИ помоћни радници до 40 година, са или без
искуства у локалу брзе хране.
Услови одлични, две смене.
065/900-50-08. (260824)
ПОТРЕБНА озбиљна радница
за продају воћа и поврћа, тезга. Јабучки пут. Тел.
061/444-82-23. (260829)
ПОТРЕБНИ возачи за превоз
хлеба и пецива. Превоз обезбеђен. 060/864-07-71.
(260844)
ПОТРЕБНИ сервисери беле
технике. Сервис „Ђурић”.
063/324-340. (260794)
ПОТРЕБАН мушкарац, радник за продају лубеница, у
Панчеву. 063/777-45-24.
(260939)

Петак, 1. јун 2018.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН један КВ електричар и један приправник. Звати од 8 до 20 сати. 062/84700-95. (260883)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским шиваћим
машинама. 069/238-07-65.
(260889)
ПОТРЕБНА рдница за прехрамбену продавницу.
062/493-580. (260892)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ Х2О на
Стрелишту, потребни радници са искуством. 065/474-4666. (260903)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, радим, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (259538)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95. (259350)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88.
(259370)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије. Пензионерима попуст. 013/23578-82, 062/856-64-94.
(260603)

ПОТРЕБНЕ млађе девојке за
прање ауто-стакала и ентеријера. 066/908-66-58. (260935)
РОШТИЉ мајстор и помоћни
радник у кухињи на дневнице. 069/827-48-23. (260953)
ПОТРЕБАН ауто-механичар
за рад на техничком прегледу. 065/201-02-05. (260941)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, радим, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (260665)
ЦЕПАМ дрва, уносим угаљ,
вадим старо воће, риљам,
култивирам, копам канале,
итд. 062/190-71-60. (260618)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-2576, 061/659-70-31. (260646)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу петица, код Аутобуске станице. 064/997-79-09.
КАФИЋУ Крузер потребни
конобари и конобарице.
064/136-00-27. 260942)

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим кипером, до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан. Позовите.
064/235-08-15. (258704)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15.
ИЗДАЈЕМ нову плусну хладњачу, 620 м³, прилаз камиона, Панчево. 065/800-90-04.
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88.
(259370)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање свих врста, кровови, стиропор, бавалит, фасаде. 063/865-80-49. (260440)
ЧАСОВИ енглеског језика,
нова Миса, код школе. Дугогодишње искуство, повољно.
064/562-20-51, 063/177-8157. (260250)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-25-00.
(258060)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације
купатила, нове инсталације,
поправке славина, водоктолића, бојлера, замена истих,
монтажа туш-кабина, сервис,
повољно, одмах. 064/586-85.39. (260760)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 23 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (260766)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере,л купатила,
адаптације, поправке, замене, 0-24 одмах. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/435-7759.
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, лепљење тапета, унутрашња
термоизолација. 064/174-0323, 062/790-881. (260715)

СВЕ врсте физикалија: утовари, истовар, селидбе, копање,
чишћење, рушење, кошење
траве, обарање стабала, сви
слични послови. Дејан,
061/626-14-50.(260932)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарије, обраде прозора, врата, повољно. 061/28820-19. (260936)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова. 061/412-44-50.
(260954)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665220, 063/847-74-38.

KIZZA – најам маказастих
електро платформи висине
до 12 метара. 063/218-894.
(260420)
KIZZA – продаја квалитетних
бехатон коцки и припрема
терена са постављањем.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)
РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке старих, нових
кровова, разне изолације.
013/664-491, 063/162-53-89.
(260490)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (259234)
ПОПРАВКЕ беле технике,
монтажа, сервис клима уређаја.Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 064/771-2416, 013/301-300. (259869)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (и)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије,
санитарије, прикључка воде и
канализације. Од 0 - 24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26. (260624)

РУШЕЊЕ кућа, шупа, бетона,
кошење плацева, чишћење
тавана, обарање стабала, итд.
064/122-69-78. (260697)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
((258828)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(260637)

КОМПЈУТЕРИ: сервис, поправка, чишћење, инсталација нових програма. Брзо, повољно. 060/351-03.54.
(260691)

КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-9626. (260624)

СЕРВИС телевизора, антена,
рисивера, ауто-електрика,
скидање километраже, поправка ЦО 2 апарата, продаја половних. 063/800-01-96.
(260656)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(260804)

КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361, 064/12268-05. (260847)

ОЗБИЉНА жена чувала би
дете. 065/950-52-53.
(260702)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар, 351-073,
064/157-20-03. (260813)

СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са радницима и
без њих, 00-24 сата. 064/04755-55.
СЕЛИДБЕ, превоз беле технике, откукп секундарних сировина. Јован. 061/616-27-87.
(260813)

ПОТРЕБАН радник за рад у
пекари, са или без искуства.
Тел. 065/682-11-51.

ПОСАО

СТРУЧНА, профеисонална
нега полупокретних и непокретних болесника. 063/83540-32. (260719)

КАМИОНСКИ превоз-кипер,
шљунак, песак, сејанац, шут,
1.300 динара.
062/355-154.
(258029)

ПОТРЕБНИ радници за рад у
ауто-периодници. 063/13528-32. (260943)

ПОТРАЖЊА

КЛИМЕ, уградња, сервис, допуна, повољно. 064/520-4880. (260732)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила
и санитарија, све за воду, 024, пензионерима екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-68,
061/631-51-41, 06, 063/81174-89. (260623)

НАТАША – дубинско прање
намештаја, душека, тепиха,
аутомобила. 361-474,
060/361-47-41, 066/361-474.
(260671)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43.
(260664)

ПОТРЕБНА радница са искуством у радњи, прехрана. Позвати на 069/303-20-09, Pro
Trade. (260942)
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ХИДРОИЗОЛАЦИЈА: Панчево, машински сечемо, влажне
зидове, гаранција. 060/69101-13. (257640)

РАДИМ селидбе, чишћење
дворишта, подрума. 061/21777-63.

ПОТРЕБАН возач Ц, Е категорије за стални радни однос.
069/130-81-03.

ОГЛАСИ

БЕТОНИРАЊА стаза, дворишта, разбијање бетона, рушења, одношење ствари, кошење траве. 060/035-47-40.
(26097)
МАШИНСКО одгушење (судопера, лавабоа, ве-це шоља,
када, сливника. Брзо, повољно, 0-24 сата. 064/476-13-93.
(260687)
МАШИНСКО одгушење (судопера, ве-це шоља, када, лавабоа, сливника. Главних
вертикалних и хоризонталних
цеви, брзо, повољно, 0-24 сата. Кнежевић, 064/552-41-46.
(260687)
КОШЕЊЕ траве, крчење корова, шишање ограде, подсецање дрвећа, дворишта, викендице, воћњаци. 063/84461-13. (260678)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, монтажа нових цеви, одгушења, монтажа санитарије. 063/812-48-62.
(260706)
ВОДОИНСТАЛАТЕР -. адаптације купатила, вентили,
славине, одгушење канализације одмах. 063/269-173.
(260727)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са исксутњвом тражи
посао., 064/120-77-64.
(260733)
ВОДОИНСТАЛАТЕР – поправке, преправке купатила,
вентили, славине. Одгушење
канализације одмах.
061/193-46-42.
(2607235)
ГРАЂЕВИНСКИ радови, зидање, реновирање крова, равнајући слој. 064/138-68-13,
013/372-799.
(260728)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до 2
кубика. 065/334-23-38.
(260819)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, најповољније. 061/32177-93. (260856)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-1313. (259281)
КЛИМА-УРЕЂАЈИ, сервис и
монтажа, брзо, ефикасно,
повољно. 065/305-73-92.
(260884)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови: гипс, ламинат, повољно, проверите. 061/14138-02. (260887)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фасаде, гипс, повољно, пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(2608889
РАДИО бих као физички радник за 2.000 динара дневно.
Моше Пијаде 118/21, и за
зграде. Зоран, Панчево.
(260893)

РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке старих, нових
кровова, разне изолације.
013/664-491, 063/162-53-89.
(260490)

ПРЕВОЗ малим и великим камионом (шљунак, песак, сејанац, ризла, шут). 064/648-2450. (260420)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона
са корпом за рад на висини
до 20 метара. 064/648-24-50.
(260420)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (260695)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз свих врста шута, разбијање и сечење бетона, ископ
багерима. 064/648-24-50.
(260420)
НАЈАМ виљушкара за утовар
и истовар робе. 064/648-2450. (260420)
KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца и ризле. Услуге
виљушкара и великих виљушкара, носивости до 10 тона.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)
KIZZA – рушење старих кућа
и других објеката, утовар и
одвоз шута, ископ багерима
подрума, темеља, канала,
септичких јама. 013/366-888,
063/218-894. (260420)
KIZZA – сечење бетона и асфалта, разбијање бетона, насипање и сабијање терена
ваљцима и вибро плочама.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)
KIZZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са корпом
за рад на висини до 23 метра, прање прозора, чишћење
олука, замена црепа...013/366-888, 063/218894. (260420)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.(260804)

ЛАЛЕ – превозим кипером
повољно: песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/35469-94. (260697)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат, гипс, столарија. 062/976-18-42. (260778)
МОЛЕРСКИ радови, фасаде,
гипс, столарија. 063/806-0064. (260728)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови. 061/283-66-41.
(266778)

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

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо квалитетно, с гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (260847)

РАЗНО

ИМАМ 56 година, упознао
бих озбиљну жену зарад могућег брака. Молим кратку
биографију. 065/677-80-05.
(260309)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу пензионерску карту
издату од АТП-а Панчево на
име Иванка Пајко. (260676)
ОЗБИЉНА, одговорна породица чувала би и одржавала
кућу – стан за узврат да станује. 064/587-01-81. (260730)
УДОВАЦ, усамљен, тражи жену од 45 до 70 година.
061/193-00-09. (260727)
УПОЗНАО бих слободну жену
до 55 година, за озбиљну везу, брак. 064/372-94-71.
(260911)

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра и Соко
терме, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68. www.soko-banja.org. Зорица (259468)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (260804)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(260804)
МОЛЕРСКИ радови и ламинат. 064/317-10-05. (260778)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ШЉУНАК, песак, сејанац од
1 до 5 м³, одвоз шута са утоваром, рушење. 063/771-5544. (260785)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније. Иван. 063/107-78-66.
(260804)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све
релације по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(260804)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером: шљунак, песак, сејанац, ризла, шут.
063/246-368.
(260696)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498.
(260770)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора, повољно.
063/709-44-97. (260759)
СОКОБАЊА, нови апартмани
код парка Борићи. Резервишите на време. 064/507-2084. (260703)
СОБЕ, бања Врдник, термална
вода, Фрушка Гора, примамо
ваучере. 061/110-38-01.
ХЕРЦЕГ НОВИ, издајем
апартмане и студија.
063/827-23-63. (260924)
СМЕШТАЈ у центру Сокобање, собе, студио (могућност
плаћања ваучерима).
062/804-84-43. (260933)
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АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

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

С неизмерном тугом у
срцу вас обавештавамо
да нас је 24. маја, у 76.
години, напустио наш
драги

Imanje „Stari Tamiš” najveće je poljoprivredno gazdinstvo u sistemu Almex. Prostire se na 1100 ha. Imanje je
osnovano kao poljoprivredno dobro sredinom prošlog
veka a Almex postaje vlasnik imanja 2009. godine.
Na Starom Tamišu nalazi se farma krava. Imanju pripada i farma svinja Nadel. Pored farmi krava i svinja, na gazdinstvu „Stari Tamiš” nalazi se i ergela konja, koja je prvobitno izgrađena 1978. godine na poljoprivrednom dobru i kasnije ugašena, a dolaskom kompanije Almex
2009. godine ponovo je probuđena tradicija konjarstva.
Potvrda kvaliteta je i zlatna medalja na Međunarodnom
sajmu poljoprivrede u Novom Sadu.
Od dolaska Almexa, objekti i samo imanje su renovirani
i pored investicija u unapredjivanje farme, u savremenu
mehanizaciju i automatizaciju farme, ambijent je takodje uredjen. Tu se nalaze ribnjak, baštenski vrt, mini zoološki vrt, muzej konjskih zaprega i bebi farma što ovo
gazdinstvo čini veoma privlačnim za posetioce.
Rad u našoj kompaniji zahteva predanost, pouzdanost,
tačnost, stručnost ali takođe i šansu za one koji još nemaju radnog iskustva, pružajući tako mogućnost za zajednički razvoj i napredak. Almex ima širok spektar oblasti
poslovanja u kojima zapošljava oko 1300 radnika različitih strukovnih profila i obrazovanja.

Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
пожељна возачка дозвола Б, Ц и Е
категорија – више извршиоца.
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број 135/04
и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

VODOINSTALATER;

БОРИС
ТРАЈКОВСКИ
1942–2018.

BRAVAR;
TRAKTORISTA

Остаће успомене и траг
човека који је заувек
обележио наше животе.
Заувек ћемо те се сећати
с љубављу и поштовањем.
Ожалошћени: син
МИХАИЛ, снаја
НАТАША, унук ПЕРА
и унука АНА

Mail adresa na koju možete slati biografiju je:
zaposlenje@staritamis.rs
Ili poštom na adresu:
Stari Tamiš a. d. Pančevo
Kestenova 004
26 000 Pančevo
sa naznakom:
ZAPOSLENjE
Konkurs je otvoren do 07. 06. 2018. godine

(85/1260846)

19. маја 2018. године преминула је наша драга

Последњи поздрав драгој баки

Последњи поздрав прији

Секретаријат за заштиту животне средине је 24.
05. 2018. године на основу захтева носиoца пројекта
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. Београд, Улица Таковска 2,
донео решење број: XV-07-501-6/2018 којим је утврђено да за пројекат реконструкцијe локације РБС „ПАЖелезничка станица” - PА39/PАU39/PАО39 на катастарској парцели 8106/18 к. о. Панчево, на територији Града Панчева, није потребна процена утицаја на
животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним даном од
10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко овог
органа.

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне
Плана детаљне регулације „Градски стадион” у Панчеву (у даљем тексту: План).
Рани јавни увид Плана одржаће се у трајању од 15
дана и то почев од 08. 06. 2018. до 22. 06. 2018. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана
од 9 до 15 сати. Све информације у вези са огласом
могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу
утицати на планска решења.

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,

ПЕТРУ ШОРГИЋУ

средом од 8 до 15, а четвртком и петком

28. I 1951 – 29. V 2018.

ЕМИЛИЈА

од 8 до 13 сати

АДАМОВИЋ

ЕМИЛИЈИ
АДАМОВИЋ

1933–2018.
Сахрана је обављена 22.
маја 2018. године у Банатском Брестовцу.
Заувек ћемо чувати
успомену на твоју племенитост и доброту.
Син ДРАГАН, снаја
БУБА и унуци
РАДОВАН, НАТАША
и НИКОЛА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај

Измене и допуне Плана детаљне регулације
„Градски стадион” у Панчеву

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo

raspisuje konkurs za radna mesta:

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)

ЕМИЛИЈИ
АДАМОВИЋ

од супруге ЉИЉАНЕ, синова ЖЕЉКА
и МИЛОША, снаје МАЈЕ, унука АНЂЕЛЕ
и МАШЕ

Пријатељи СНЕЖАНА
и САВА ВОЈНОВ
(24/260667)

(110/260900)

Унук РАДОВАН
с породицом

Последњи поздрав

(130/260969)

(23/260666)

ЈАРКО

ПЕТРА ШЉИВОВАЦ
1936–2018.

Почивај у миру.
Стрина
ЗУЗА ИВАЊИЧОВА

Последњи поздрав од породице СФЕРА

(103/260890)

НЕДЕЉКО МИШЉЕНОВИЋ

(124/260952)

ПЕТРУ ШОРГИЋУ
1951–2018.

22. маја 2018. године преминуо је наш

Прва година је прошла. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
НАТАША, МИЉАН, МИЛОШ и НЕБОЈША

од сесре МИЛЕВЕ с породицом
(111/2609019

(126/260957)

28.маја2018.напустионасјенашвољенисупруг,отац,дедаипрадеда

Последњи поздрав драгом брату

ТОМО ПОПОВИЋ
1927–2018.
Неизмерно хвала за све што си учинио за нас.
С поштовањем и тугом супруга ДАНИЦА, синови ЗОРАН
и РАДОСЛАВ с породицама

РАДИСАВ ЈАНКОВИЋ

1938–2018.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(36/200711)

(12/260265)

МЛАЂИ ПЈЕВИЋУ
1950–2018.
од брата МИОДРАГА с породицом
(27/2606809)

Петак, 1. јун 2018.
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Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој

28. маја 2018. преминула је наша

РУЖИЦИ ЏАМТОСКИ

РУЖИЦА ЏАМТОСКИ

РУЖИЦИ ЏАМТОСКИ

Хвала за сву несебичну љубав и подршкук коју си нам свима давала.
Сада нека те анађели чувају.

Твоји: супруг ЂОРЂЕ, син НЕНАД, кћи НАТАША,

Колектив Ресторана „Ветрењача”

од породица НИКОЛИЋ и ПЛАТИША

(74/260808)

(90/260857)

Последњи поздрв

С поштовањем

Последњи поздрав

снаја НЕДА, зет БОЈАН и твоји унуци
(71/260803)

После кратке и тешке болести, 23. маја 2018, преминуо је наш

РУЖИЦИ

РУЖИЦИ

РУШКА

РУЖИЦИ
ЏАМТОСКИ

Последњи поздрав од

ЂУРО ЛОВРИЋ
1932–2018.

Породица

комшија ЦИЦЕ, ПЕРЕ,

од породице БУСИЋ

АВЧИНИКОВ

МИОМИРЕ и ЗЛАТКА

од породице
ПРЕРАДОВИЋ

(122/260931)

(113/260908)

(121/260930)

(109/260988)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој ујни

Сахрана је обављена 24. маја на Новом гробљу у Панчеву.
Вечито ожалошћени: супруга МАРИЈА, ћерка СНЕЖАНА, унука
ЈЕЛЕНА, унук МАРКО и зет ЈОВАН

ЂУРИ ЛОВРИЋУ
Стриче, с љубављу чувамо успомену на тебе.
Синовац СЛАВКО с породицом

(79/260835)

(114/260909)

РУЖИЦИ
Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем драгом

од породице СКАНДОСКИ
(96/260885)

Последњи поздрав

ЂУРИ ЛОВРИЋУ
Стриче, нека те анђели чувају.
Синовица МИРА с породицом

ДЕЈАНУ БАРАШЕВИЋУ БАРАШУ

(115/260910)

од његових пријатеља: САШЕ БЛАЖЕКОВИЋА, РАДЕТА
КРИВОКУЋЕ, ЈОСИПА ВЕБЕРА, МИШЕ ШЕРЕМЕТОВИЋА,
ДОМЕТА, ВЛАДЕ МИТРОВИЋА и МИЋЕ ИНИЋА

Последњи поздрав

28. маја 2018. преминула
је наша

РУЖИЦИ ЏАМТОСКИ
од ЦАРКЕ, ЦЕЦЕ и ЈАСНЕ

(131/и)

(72/260804)

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав драгој куми

ДЕКИЈУ

ЛЕПОСАВА
ЂОРЂЕВ
1945–2018.

ДЕЈАНУ БАРАШЕВИЋУ

ДЕКИ

Хвала ти за све речи коод породице КРИВОКУЋА
(129/260963)

Жалимо за једном младошћу, за прекинутим животом...
Кума САЊА са својом
породицом
(127/260957)

РУЖИЦИ ЏАМТОВСКИ

Хвала ти што си постојао.

и ПЕТАР СТАНКОВСКИ

Сахрана је 31. маја 2018,
на Старом православном
гробљу.
Ожалошћени: ћерке
ДРАГАНА и ЗОРИЦА,
унука ВИКТОРИЈА, зет
АЛЕКСАНДАР, сестре
ЖИВАНА и ДУШИЦА
и остала родбина

(125/260566)

(107/260896)

је си нама упутио, као и
све тренутке посвећене
нама. Постоје љубави које смрт не прекида.

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

Бака РОСКА, СНЕЖА

од породица ОСТОЈИЋ и ЈОВАНОВИЋ
(40/260715)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

ДЕЈАН
БАРАШЕВИЋ

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ
1968–2018.

ДЕЈАНУ БАРАШЕВИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Не можемо да изразимо бол, тугу и жал наше породице за губитком вољеног сина, брата, оца и партнера
30. маја 2018, у 15 сати, Дејана ћемо испратити на вечни починак
на Католичком гробљу у Панчеву.
Твоји најмилији

Породица ТОШИЋ
((75/260810)

од Сањиних другарица.

(63/260788)

(57/260764)

6. јуна 2018, у 15 сати, на гробљу у Долову
обележићемо двогодишњи помен нашој

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ИВАНА, МИЛИЦА, ДРАГАНА, ТИЈАНА, САНДРА
и САЊА с породицама

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ
БАРАШЕВИЋУ
ДЕКИЈУ
Живећеш заувек у нашим срцима.
ЈЕЛЕНА и ИГОР

ДЕЈАНУ
БАРАШЕВИЋУ
ДЕКИЈУ

БАРАШУ

ГОРДАНИ БОГДАНОВ
1974–2016.

(81/260837)

ПАНЧЕВАЦ

од МИЋКА и тетка
ЖИВКЕ
(80/260832)

телефон:
013/301-150

Наша љубав, наша душа, наше све.
од ТОШЕ, ТМУШИЋА, ЦОБЕ, ГАГЕ, САЛЕТА, ДОЛОВЦА, БЕКЕ,
МИРЧЕТА, ИВИЦЕ, ЈОЦЕ, МИРКА, ЛАБУДА и ЦРНОГ

Твоји најмилији

(106/260894)

(26/и)

Куме, почивај у миру Божјем

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ

Последњи поздрав и искрено саучешће
породици Барашевић од ТАТЈАНЕ БАЛАЋ
с породицом

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ

(73/260805)

Спремали су нас за твој одлазак, али смо мислили да ће пут да буде дужи.

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ

Последњи поздрав

Твоји: УНА и ЛУКА са мамом
(58/260764)

Преминуо је наш драги братић, брат, ујак
и пријатељ

МИЛАН ЕРЦЕГОВАЦ са својима
(32/260693)

ДЕЈАНУ БАРАШЕВИЋУ
ДЕЈАН
БАРАШЕВИЋ

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ
3. VIII 1968 – 28. V 2018.
Остаје у срцу, мислима и сећањима своје
породице.
МАРИЈЕ, ИВАНКЕ, ДАНИЈЕЛЕ, МАРИЈЕ
и СТЕВИЦЕ
(60/260780)

Последњи поздрав брату
од тетке ЛЕЛЕ с породицом
(84/260845)

Нека те анђели чувају.
Почивај у миру.
Искрено саучешће породици Барашевић.
Породица
ИВАНКОВИЋ
(112/260903)

ДЕЈАНУ БАРАШЕВИЋУ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Декосо…

од сестре СНЕЖЕ с породицом

Твоја МАРИНА

(83/260845)

(82/260837)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Тужна срца и с болом обавештавамо да је
28. маја 2018, преминуо наш драги

СУЗАНА УРС
1967–2018.

СТЕВАН ВУКОВИЋ
1933–2018.

После краће и тешке болести умро је мој
брат

Сахрана ће се обавити 31. маја 2018, у 15
сати, на Старом православном гробљу.

Вољена наша заувек ћемо те чувати у нашим сећањима.
Твоји најмилији: мајка КАТАРИНА, отац МИХАЈЛО,
ћерке НЕВЕНА и ЈОВАНА с породицама
и сестра СВЕТЛАНА с породицом

Ожалошћени: син ЖЕЉКО, снаја
ЗОРИЦА, унука МИЛИЦА
и зет НЕБОЈША

(46/260734)

(44/260725)

Драгој сестри последњи
поздрав

ДРАГАН КУЗМАНОВИЋ
Почивај у миру.

СУЗАНА УРС

Воли те твоја сестра ЗОРКА с породицом

ТАМАРА ЖИВАНОВИЋ
1949–2018.

СУЗИ

СУЗАНА УРС

(34/260699)

Постоји љубав коју смрт
Последњи поздрав од

не прекида.

од КАРЛА и МИМИЦЕ
с породицама

и твојих кумова МИЦЕ,

Твоји: ЈОЦА, ГАГА,

ДРАГАНЕ и ДРАГАНА

ДЕКИ и ВАЊА

(48/260738)

(95/260874)

(50/260739)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем драгом куму

Увек ћеш бити у нашим срцима.

другара из Башке

Последњи поздрав драгој

Твоја ЗОКА, ДОРА и МИЛАН
(64/260790)

Последњи поздрав драгој

Драгој

ДРАГАНУ КУЗМАНОВИЋУ
од СТАНКА, СМИЉАНЕ, ЈАСНЕ и МАРКА
(53/260749)

СУЗАНА УРС

СУЗАНИ УРС

СУЗАНИ

Последњи поздрав од
СТЕВЕ, ВИДЕ и УРОША

Последњи поздрав драгој

МИМИ

(49/260738)

Кумови: ЈУГА,
МАРИЈАНА, ВАЊА
и ЈЕЛЕНА

Јованине другарице:
НАТАША, АНЂЕЛА
и ЈЕЛЕНА

(13/260631)

(128/260960)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој прији

ТАМАРИ
МИМИ
С поносом ћемо те спомињати и у срцу носити.

од породица
ЗАМАХАЈЕВ
и ГАБОРОВИЋ

Породице БОКАНИЋ
и ПЕШИЋ

(93/260860)

(55/260756)

23. маја напустио нас је наш вољени супруг, отац
и деда

МИТРОВИЋ
ЂУРЂЕ ЂУРА
1954–2018.
СУЗАНИ УРС
Почивај у миру.
Твоји пријатељи СНЕЖАНА и ЛАЗАР

од прије и пријатеља
ДРАГА, АСИМЕ
и ЗЛАТАНА

(47/260734)
(8/260609)

Последњи поздрав највољенијој мами

Последњи поздрав тетки и баби

Последњи поздрав тетки и баби

Драгој

ТАМАРИ
ЖИВАНОВИЋ

ТАМАРИ
ЖИВАНОВИЋ

Твоја пријатељица
ЉУБИЦА с породицом

Последње збогом од
комшија МЛАЂЕ,
ТИЈАНЕ
и МИЦЕ УЉАРЕВИЋ

(76/260813)

(117/260920)

Последњи поздрав дргој куми

МИТРОВИЋ ЂУРЂЕ ЂУРА
1954–2018.
С љубављу и поштовањем супруга МАРИЈА,
ћерке СЛАЂАНА и ИВАНА, зетови ЈОЛЕ
и МИРО, унуци ЂИНА, ДУШАН, ЛАЗАР,
ПАВЛЕ и ДУЊА
(7/260609)

ТАМАРИ
Отишла си изненада и неприметно. Хвала на доброти и
искреном пријатељству.
Успомене на тебе чуваће кума ЈАДРАНКА
с породицом
(108/260897)

23. маја 2018. преминула је наша вољена

ДОБРИЦИ
СТЕВАНОВИЋ
1931–2018.

ДОБРИЦИ
СТЕВАНОВИЋ

ДОБРИЦИ
СТЕВАНОВИЋ

1931–2018.

1931–2018.

од сина ДРАГАНА

од ИВАНА и његове
породице

од МИРЈАНЕ и њене
породице

(69/260798)

(68/260797)

(67/260796)

Последњи поздрав тати

ДРАГИЦА ПЕТРОВИЋ
1931–2018.
Драгој мајци последњи поздрав.
Ожалошћени: син ЗОРАН и ћерка ЗОРАНА
с породицама
(88/260853)

ЕМИЛУ ХАНЗЛИЋУ
Син СТЕВА и ћерка АНИЦА с породицама
(45/260729)
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ЗОРАН Радмило ВУКОТИЋ
4. XI 1953 – 26. V 2018.
Са великом тугом опраштамо се од нашег директора, дивног човека и колеге.
Неизмерно захвални за сву доброту и поштовање.

Колектив „FEROMONT OPREMA” A. D.
(42/ф)

Последњи поздрав пријатељу

ЗОРАН Радмило ВУКОТИЋ
4. XI 1953 – 26. V 2018.

Акционари „FEROMONT OPREMA” A. D.
(43/ф)

Петак, 1. јун 2018.
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Последњи поздрав
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Последњи поздрав комшији

28. маја 2018. године напустио нас је вољени отац, супруг,
син и брат

ЈАРОСЛАВУ
ИВАНИЋУ

ЈАРОСЛАВ ИВАНИЋ

У петак, 8. јуна 2018, у 11 сати, на Новом гробљу
у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен
нашој драгој

ЈАРУ

СНЕЖАНИ ТОМАШЕВИЋ

од Леиног VIII-1
са одељенским
старешинама

ДУДА и ДРАГАН
с породицама

(119/260991)

(117/960919)

19. VIII 1959 – 28. V 2018.

Породица ТОМАШЕВИЋ
(37/260712)

Прошло је шест месеци од смрти наше

Ожалошћени: мајка МАРИЈА, супруга САШКА, кћери
ЛЕА и ИВАНА, зет ОГЊЕН, сестра ВЈЕРА и зет СТИВЕН
као и остала родбина и пријатељи
(98/260890)

МИРЈАНЕ ЈУКИЋ

ЈАРОСЛАВ ИВАНИЋ

Вољеном сину последњи поздрав од неутешне
мајке МАРИЈЕ

Време пролази, а туга и бол остају.
Много нам недостајеш. Никада те нећемо заборавити и прежалити.
Супруг МИЛАН и ћерке СНЕЖАНА и БРАНКА
с породицама

(104/260890)

(41/260716)

Последњи поздрав

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЈАРОСЛАВ ИВАНИЋ

ЈАРОСЛАВУ

Тата, заувек ћеш бити с нама.
Твоја ИВАНА и зет ОГЊЕН
(100/260890)

Ташта ЉИЉАНА
МИРКОВИЋ

НИКОЛА МАРЈАНОВИЋ

ЈАРКО

(102/260890)

Мој најдражи брате, мој bruderherz, како ћу научити да живим живот у коме тебе нема?
Неутешна сестра ВЈЕРА КАИР
(105/260890)

5. VI 2017 – 5. VI 2018.
Навршава се година дана пуна бола и туге откада си нас изненада заувек напустио, вољени наш
Никола. Свакодневно си са нама у мислима и
памтићемо твоју несебичну љубав и доброту док
смо живи. Све више нам недостајеш.
Супруга АНА, кћерка ВЕСНА, син ДЕЈАН
и снаја ЖЕЉКА
(19/260652)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МАРЈАНОВИЋ

ЈАРОСЛАВ ИВАНИЋ

ЈАРОСЛАВ
ИВАНИЋ

Тајо, волимо те.
ИВАНА, ЛЕА и САШКА
(99/260890)

У миру почивај драги
пријатељу.
УГЉЕША и СНЕЖАНА

ПАНТЕЛИЈА
1930–2001.

НАКО
ТРАЈКОВИЋ

МИЛЕНА
1930–2010.
Породица

(101/260890)

(123/112561)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Тужна година прође без
нашег вољеног

013/301-150

2. јуна 2018. године је
шест година од смрти
драгог и вољеног сина ,
брата, стрица и девера

Година туге и бола за нашим братом

Осам година туге и бола
за вољеним сином и братом

ТАНАСИЈЕ
БУКУР

6. X 1939 – 31. V 2011.
Прошло је седам година
откако са нама није наш
муж и отац.
Сећамо га се са поносом.
Супруга ОЛИВЕРА
и синови НИКОЛА
и СИНИША

6. јуна 2018. године навршава се петнаест година
от ка ко ни си с на ма.
Недостајеш још увек.
ДРАГИЦА

(66/260796)

(77/260830)

3. јуна навршава се тридесет година како је престало да
куца племенито срце нашег вољеног супруга и оца

НИКОЛА
МАРЈАНОВИЋ

ЛАСЛА
БАРОША
КОСТА
ТЕШОВИЋ

ДРАГАНА
ТОМИЋА

Пролазе дани, месеци,
али љубав, поштовање и
захвалност никада.

4. VI 1988 – 4. VI 2018.
Супруга РОЖИКА,

Драги Драгане, вољени
никад не умиру док живе они који их воле.

ДОБРИЛА и БАНЕ

ЛАСЛО с породицама

Вечно ожалошћени:
СТОЈА, МИЋА,
КАТАРИНА и МАЈА

(2/260484)

(86/260849)

(87/260850)

Нисмо те заборавили.

ћерка ЈУЛИЈАНА и син

2017–2018.
Брате наш, срећо наша,
сваки дан је све тежи,
све више боли. Никада те
нећемо заборавити.
Заувек поносни на тебе:
сестре МАРИЈА
и ЉУБИЦА и сестрић
ГОРАН са својом
породицом
(21/260652)

ЗОРАН
МИЛКОВИЋ
Године пролазе, туга и
бол за тобом остају. Наша туга се не може описати, наш бол ни вечност
не може излечити.
Твоји најмилији: мајка
ЉУБИЦА, отац
РАДОСЛАВ и брат
ГОРАН са породицом
(20/260653)

ВЕЉКА ПРСТОЈЕВИЋА
1988–2018.
Његови најмилији: супруга ЕВА и син ЗЛАТКО
(15/260634)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Болно сећање на мог сина првенца
4. јуна 2018. на Новом гробљу, даваћемо четворогодишњи помен

У уторак, 5. јуна, у 10 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем
вољеном сину

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН МАЈЕР
2014–2018.

ДЕЈАНУ МАЈЕРУ
1976–2014.
Тога дана рекао си ми: „Враћам се за пола сата”. Прошле су секунде, минути, дани, месеци, па и четврта
година, а тебе нема.
Боли свака секунда, минут, дан, месец и година.
Боли празнина која никада неће бити попуњена,
речи које нисмо рекли а могли смо. Боле сећања, слике и све што се дешавало. Немогућнсот
да још нешто урадим за тебе, помогнем, попричамо, да се договоримо шта даље. А највише боли што знам да никада више нећемо бити заједно. Да те видим, чујем, причам, пољубим. И увек
ћеш бити ти тај који ми фали и ко ми недостаје.
Живот који је могао још да траје, а угасио се.
Знао си колико сам те волела и даље волим, али
никада нећеш сазнати колико ми недостајеш, то
само ја знам.
Све више и више боли, боли, сине мој што те нема!
Твоја вечно ожалошћена мајка МИРА,
отац БАТА, син ДЕНИС, сестра ИВАНА,
ИВАН и АЊА

Прелепа душо теткина, колико недостајеш, колико душа боли још више, колико
је патња још већа, колико је туга сваки
дан присутна. То ниједна реч не може да
опише и искаже. Вечно си у мом срцу и
мислима. Воли те твоја тетка, и нека те анђели чувају.
Тетка АНКИЦА, брат РАДОВАН и сестра
ЈЕЛЕНА са својим породицама

дана откако са нама није наша драга

МИЛКА РАЗДОЉАЦ

Знао си колико те неизмерно волимо, али никада нећеш сазнати колико
је суза и бола у нашим
срцима.

ДАДА, ДАРКО, НОВАК, АЛЕКСА и ТАЊА
Твоји мама и тата
(54/260749)

(5/260608)
(78/260834)

У понедељак, 4. јуна 2018, у 11 сати, на Старом
православном гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој мајци,
свекрви и баки

6. јуна 2018. даваћемо
четрдесетодневни помен

Бол и туга не мере се речима, ни временом које пролази, већ празнином која је
остала после тебе

СМИЉАНИ
ЈАКШИЋ

(28/260685)

АУРЕЛИЈИ ЧАВИЋ
6. јуна 2018. у 11 сати, одржаће се четрдесетодневни помен нашем вољеном

САШИ
ВЕЧАНСКОМ
ВЕЧИ

1. јуна 2018. године навршава се годину

1951–2018.
Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: синови ИВАН и СЛОБОДАН,
ћерка ИВАНА, снаја ИНГРИД и унуке
АНТОНЕЛА и АЛЕКСАНДРА

Сваким даном све више
нам недостајеш.
Ожалошћени: супруг
ВЕЛИМИР, ћерка
МИЛИЦА, зет МИЋА
и унуке САЊА и ТАЊА
с породицама

(94/260866)

(30/

3. јуна 2018. навршава се пет година откад није с
нама наш драги

1. јуна навршава се десет
година откако није с нама

МАРКО ИЛИЋ
5. VI 2016 – 5. VI 2018.
Двогодишњи помен даваћемо у суботу, 2.
јуна 2018, у 11 сати, на гробљу у Омољици.
Не постоји време које може умањити бол
и тугу.
Неутешни: мама БИЉА, брат ЦОЛЕ
и деда НИКОЛА
(61/260781)

НИКОЛИ ДОМАЗЕТУ
1936–2018.
МАРИЦА
СТОЈАНОВСКИ

ИЛИЈА РАДИВОЈША
1937–2013.

Душо наша, живећеш вечно у нашим срцима вољен и никада незаборављен.
Твоје богатство: супруга СОФИЈА,
синови ТОМА и МИЛЕ, ћерка СЕКА,
унуци и праунуци, зетови и снаје

Хвала ти за све.
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга МИЛКА, син НЕБОЈША, унук ИЛИЈА
и снаја ЗОРА

(91/260858)

(52/260745

У недељу, 3. јуна 2018, у
11 сати, одржаћемо годишњи помен

3. јуна навршиће се година откако ниси с нама

2. јуна 2018. навршиће се
четрдесет година од смрти нашег

Куме, народне пословице веле „Гром удара у високе јеле, а у коров неће и коприве, већ у оне
што довека живе”

Живиш у нама упркос
времену које је прошло.
Недостајеш!
Твоји најмилији
(9/260611)

МАРКО ИЛИЋ
5. VI 2016 – 5. VI 2018.
Успомене и сећања на лепо дружење крунисано
кумством живеће док и ја живим.
Кум МЛАДЕН ОЖЕГОВИЋ

Најбољем деди

(70/260799)

НИКОЛИ ДОМАЗЕТУ

НЕБОЈШИ
МАРКОВИЋУ

НЕБОЈША
МАРКОВИЋ

1973–2017.
Бол и туга не мере се речима ни временом које
пролази, већ празнином
која је остала после тебе.
Твоја породица

3. VI 2017 – 3. VI 2018.
Постоји љубав коју смрт
не прекида, туга коју време не лечи.
Нека те анђели чувају.
Воли те твоја сестра
НАТАША с породицом

(38/260714)

(39/260714)

Дешице мој, увек си био, јеси и остајеш мој Херој.
Чувам Те од заборава и волим заувек.
Твоја унука МАЈА

БРАНКА
ЛУКИЋА
ШИЉЕ

5. VI 2016 – 5. VI 2018.

ЛЕПА

сине мој

Две године откада те нема...

Заувек поносни на тебе.
Породица ЛУКИЋ
(31/260690)

МАРКО ИЛИЋ

СНЕЖАНА
МИХАЈЛОВИЋ

Најболније две године

(92/260858)

МИОДРАГ
КУНДАКОВИЋ
МИЛЕ

КРЧАДИНАЦ

СЕЋАЊЕ

У недељу, 3. јуна 2018.
биће двадесет шест година откако нас је напустио наш вољени

ЖИВА

2008–2018.
Њени најмилији

2001–2018.
2016–2018.
Док има нас, живеће и сећање на вас.
Породица КОСТИЋ

(22/260658)

(59/260772)

МАРКО ИЛИЋ

Воле те твоји:
тата ДРАГАН,
брат ЦОЛЕ,
супруга МАЈА,
баба САРА, ћерка ЕМА,
породица ИЛИЋ.
Сине, наћи ћу те.

Знамо, чуваш нас негде,
иза врата од дуге. Знамо
како осећаш све наше
среће и туге.
Твоје: МАЈА и ЕМА

(4/260600)

(1/260585)

МАРКО ИЛИЋ

Само ми знамо како је
живети без тебе, без твог

Прошле су године, а сећање на твоју љубав и
бригу за нас никада нећемо заборавити.
Хвала ти.

гласа, без твог осмеха.
Само ми знамо, душо мајкина колико недостајеш.

Твоји најмилији

Твоја мама

(97/260886)

(62/260781)

Петак, 1. јун 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошло је тужних годину дана откако није с нама наша
најдража
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ
31. маја 2018. године навршава се деветнаест дугих и тешких година откад није с нама наш драги

БРАНИСЛАВ МИЛОШЕВСКИ
БАНЕ
Сваког дана смо у мислима с тобом. Гледајући
другу децу ми видимо тебе.
Почивај у миру и нека те анђели чувају!
Никада те неће прежалити твоји најмилији
(6/260608)

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК АВРАМОВИЋ
Пре годину дана нас је напустила наша

НЕДЕЉКО МИШЉЕНОВИЋ
НЕЂА
1950–2017.

Вечно ожалошћени: супруг МИЛАН, син ПЕТАР ВУК,
ћерка ЈЕЛЕНА и зет НАБИЛ
(18/220641)

Прошло је годину дана откада си нас напустио. Још увек је остала велика празнина у нашим срцима.

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК
АВРАМОВИЋ

Знам да ће требати дуго времена да нам се
ране зацеле.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЋИЋ

Брат ЗВОНКО с породицом

Воле те твоји унуци АНДРЕЈ и ЂОРЂЕ,
ћерка СУНЧИЦА и зет ПЕТАР

(25/2606749

(116/260916)

ПОМЕН

1. јуна 2018. навршавају се две године откада
није с нама наш вољени

БОГДАНОВИЋ

РАДОМИР
ВЕРА
РАДОВАН ВИНКА
ПУЉА МИШКОВИЋ РАДЕ
2011–2018.
1990–2018.

рођ. Мићић
2008–2018.
2007–2018.
Успомену на њих чувају с љубављу и поштовањем њихови најмилији
(65/260791)

У суботу, 9. јуна, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву, даваћемо шестомесечни
помен мојој непрежаљеној супрузи

У суботу, 2. јуна 2018.
да ва ће мо че тр де се то дневни помен нашем вољеном

МИЛЕНКО
2006.

ДАНИЦА
1999.

Заувек у срцу њихових најмилијих
(89/260855)

ЖИВОЈИН ГЕРАТОВИЋ
2016–2018.
Само је време прошло, љубав, бол и празнина
остају, а ти нам тако недостајеш.
Твоји најмилији: супруга НАДА, синови ДЕЈАН
и ДУШАН, снаје ЗОРА и ТАЊА и унуци ВУК,
ЈОВАН и ЛУКА
(10/260614)

3. јуна навршава се једанаест година откако није с нама наш драги

АНИЦИ ЖИВКОВИЋ
1943–2017.

МИРКУ
КОВАЧЕВИЋУ

Дођите да јој се поклонимо, заслужила је то.
Много ми недостајеш анђеле мој, да ме и даље
водиш кроз живот.
Твој усамљени супруг МИКИЦА

Никад те нећемо заборавити.
Сестра ЗОРА и зет
ЗОРАН МЛАДЕНОВИЋ

(3/259714)

(11/ )

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
Навршава се девет година откада смо остали без
своје драге

РАЈНА КОВАЧЕВИЋ
ДИМИТРИЈЕ МИТА РОКСИЋ
С љубављу и поштовањем супруга
СЛОБОДАНКА, ћерка МИРА, син МОША, снаја
МАРИНА и унуци ЕМИЛ, МОМИР и МАРКО

5. јуна 2018. се навршава шест месеци од упокојења наше мајке.
2. јуна 2018, у 11 сати, ћемо је обићи на Старом
православном гробљу.
Синови МИЛЕ и ДРАГАН с породицама

(16/260635)

ЈЕЛИЦА МАНАСИЈЕВИЋ

31. маја 2018. је четврта година откако ниси с нама

2003–2018.
Прерано си отишла, а ми смо остали жељни твоје љубави и доброте.
Твоји: супруг МИЛОЈЕ, син ЗОРАН и ћерка ЗОРИЦА
с породицама

(29/260684)

1. јуна 2018. године навршава се двадесет година
откада није с нама наш
драги

(33/260698)

ДЕСАНКЕ
СТАМБОЛИЋ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

1922–2009.

МИХАЉ САДАК
6. VI 1944 – 6. VI 2008.

Увек у нашим срцима,
вољена и поштована.

Прошло је десет година

РАДОИЦА
МУНИЋ

4. VI 2016 – 4. VI 2018.
Носимо те у срцу и чувамо од заборава.
Породица БРАЈКОВИЋ

Ћерка МИРЈАНА, унук
ДАРКО и зет АДАМ

Твоји најмилији

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга РАДОЈКА и син
БРАНКО с породицом

(56/260757)

(120/960922)

(35/260709)

(14/260632)

МИОДРАГ БРАЈКОВИЋ

откада ниси с нама.

РАЈНА
КОВАЧЕВИЋ
3. XII 2017 – 3. VI 2018.

ПЕТАР
ПЕТРОВИЋ
Твоји најмилији:
супруга ГРОЗДА
и син МИШО

Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Сестра БОРКА
и сестричина ОЉА
с породицом

(17/260636)

(51/260741)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

Ован

Вага

19. априла: Аурору – Анита Калмар и Мирко Воденичар; 9. маја: Дарију –
Кристина и Владан Петровић; 11. маја: Ајшу – Јована Костић и Јасмин Кучевић; 14. маја: Невену – Бојана Божовић и Ненад Кофиловски; 15. маја:
Ану – Драгана Григоре; 17. маја: Бојану – Александра и Ненад Стошић, Јовану – Дејана и Дејан Ловрић, Ленку – Вишња Марин и Срђан Царан; 18.
маја: Тару – Мартина и Чедомир Еремић; 19. маја: Ирину – Мирјана и Дејан Томашевић, Јану – Гордана Којић и Бојан Николић; 21. маја: Даницу –
Сандра и Бранислав Дебељачки, Елену – Маријана и Бранко Радић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

4

5

6

6. маја: Алексу – Санела и Синиша Ердеи; 12. маја: Тибора – Магдалена
и Тибор Каналаш, Виктора – Ребека Анамарија Ђуриш и Давид Стојановић;
13. маја: Игњата – Сања Кодран и Милош Вујчић; 14. маја: Николаја – Наташа Џамтоска и Бојан Гаћеша; 15. маја: Стефана – Драгана и Мирослав
Барашевић; 17. маја: Душана – Јасмина и Мирко Мацак; 20. маја: Павла
– Катарина и Игор Ђорђевић.

19. маја: Наташа Божић и Угљеша Ђурић, Александра Тајдић и Душан Радоичић, Јелена Шкорић и Иван Матовић, Ивана Чизмаш и Борис Тавић; 20.
маја: Марија Здравковић и Бранислав Ивановић, Гордана Петровић и Милорад Божић, Драгана Самарџић и Бојан Туцаков; 24. маја: Тијана Вуклиш
и Зоран Савић, Јелена Жарковић и Милош Дамњановић, Анђелка Јокић и
Иван Добросављевић.

18. маја: Милица Лековић (1951), Стана Ристић (1963), Миломирка Ђорђевић (1945), Новка Бабин (1944), Драгољуб Станојевић (1929), Иван Сингер (1952), Илија Деспинић (1934), Босиљка Вучићевић (1933); 19. маја:
Живана Вукајловић (1923), Стевка Шашић (1933), Емилија Адамовић
(1933); 20. маја: Јоса Гасенбергер (1953), Витомир Крстић (1931); 21. маја: Павле Чижик (1947), Надежда Влајнић (1931); 22. маја: Томо Поповић
(1927); 23. маја: Ђуро Ловрић (1932), Драгица Петровић (1931); 24. маја:
Мила Димов (1938).

КОКТЕЛ

КВАДРАТ 7 х 7

АНАГРАМ

6

ПРВИ НА „КРОВУ СВЕТА”

7

ЛУД ИДЕМ И НA (В)РХ!
Човек
осетљив на
промену
времена

вокал

Прилично
лаки

Заложница
(стр.)

Свечана
дворана
Оно што треба испунити

Саставни
везник

Мушко име
од милоште
(Југослав)

Грубо
сукно

Варош у
Тамнави
Шутеви,
удари
Провалија
Велики
бубњеви

На том
месту
Брана од
побијених
шипова
(стр.)
ПЕСНИК И
АКАДЕМИК

Једна
карташка
игра

Град у
Италији

Вештачка
кожа

ЊЕГОВА
ЗБИРКА
ПЕСАМА

Један
занатлија

Дотрајала
ствар
Отворени
турнир (енг.)

Предлог
Отворени
дрвени суд

Отвара вам се могућност добре сарадње са странцима, лакшег и бржег
решавања проблема, али и напредовања у каријери. Труд и рад, у чему
се нисте штедели, коначно ће вам се
исплатити. Мањи проблеми са сарадницима. Ако вам искрсне прилика за
сарадњу са странцима, не одбијајте.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пред вама је период с много више
могућности за напредовање на пословном пољу, само усредсредите
сву своју снагу да правилно и без
нервозе одреагујете у завршном
тренутку. Нема места страху и тензији. Неки договори ће претрпети
измене у последњем тренутку.

У наредном периоду звезде ће вас
погурати да многе ствари промените и донесете одлуке веома битне за
будућност. Преиспитиваћете свој
досадашњи живот, своје грешке,
жеље и планове. На добром сте путу да све доведете у ред. Не одбијајте помоћ пријатеља и партнера.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Почетком седмице расту шансе
да коначно средите своју љубавно-пословну ситуацију. Искористите повољности аспеката да коначно рашчистите своје љубавне
дилеме и заврзламе. У послу је
пред вама период с много напетости, али и добрих договора.

Наступајући период ће вам донети
добре контакте и врло занимљиве
пословне понуде. Неке одлуке морате донети одмах, без одлагања. Помоћ старих сарадника, али и људи
из иностранства, прошириће ваше
пословно деловање и донеће материјалну сигурност на дужи период.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

рите планове које сте зацртали.
Ствари се не одвијају онако како
сте хтели, изостаје подршка појединих сарадника. Не нервирајте се,
некад је боље сачекати да се прашина слегне. Незапослени ће добити прилику за хонорарни посао.

Период с великим шансама за напредовање и завршетак заосталих
обавеза. Не одлажите оно што не
морате. Све у свему, пред вама су
повољни дани – не брзајте, контролишите нервозу и не улазите у непотребне расправе. Најбитније је да
пустите да ствари иду својим током.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Период је погодан за проширење
послова, напредовање и учвршћивање на постојећим положајима.
Колико год то изгледало једноставно, неће све проћи без трзавица.
Не улазите у сукобе с надређенима да се не би све изјаловило. Сачувајте свој унутрашњи мир.

Стари неразјашњени проблеми
поново ће бити актуелни. Будите
флексибилни и спремни на компромисе. Пред вама је много посла. Жељене финансије ће изостати, али успећете да све доведете у ред. Велика улагања оставите
за јесен, биће повољнији период.

Антикварница

Први летач
(мит.)

БОГ

ЗА-

-ДЕ

-О

-ГА-

БУ-

МАЈ-

МО-

ЈЕ

СВУ-

-ТО

НИ-

-ГДЕ,

-О

-РИ-

-КУ.

ДА

СТВО-

-ЈЕ

ПА

МЕЊАЉКА

У свакој речи дате поставке треба да замените по једно слово,
тако да добијете наслов једне хит песме Банета Крстића.

Император
Народна
република
(скр.)

Копајући
вадити

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
мудру јеврејску пословицу посвећену мајци.

TO ЋE EMA – РAJ JE TEMA

Такмичење
у брзини
Уштављена
кожа

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ

Име
глумице
Печенчић

(23. 10 – 21. 11)

КОЊИЋЕВ СКОК
Личност из
Симбол Ауто-ознака
Дизнијевог
кисеоника Новог Сада
филма

Главни
град
Либерије
Други

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

Тврдоглаво се трудите да оства-
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РОЂЕН У
ГРЕБЕНЦУ

Бик
Не журите. Неки већ договорени послови ће вам исклизнути из
руку у последњем тренутку, без
обзира на то колико сте снаге
уложили у све. То може изазвати
мање сукобе са сарадницима и
колегама. Посебно ставите под
лупу сарадњу са странцима.

УМРЛИ

4

3

посао, добијање признања за
уложени рад, али и могућност напредовања. Неке Ваге ће променити радно место, а можда чак и
град. Организујте се најбоље што
знате и не пропустите прилику да
испуните свој животни сан.

ВЕНЧАНИ

Слогови: А, ВА, ВА, ВАЦ, ВЕ, И, КА, КАН, КЕ, КИ, КРА, КРО, ЛИ,
МА, НАР, О, РА, РИ, ТА, ТА, ТАР, ТИ, ЦА.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. врста минерала, оолит, 2. мушки
одевни детаљ, машна, 3. израђивач и бацач ракета, 4. прилично велики, 5. папска држава у Риму, 6. пустиња у Јужној Америци, 7. царински службеник.

2

Пред вама је одличан период за

ност у комуникацији вођене су
снажном жељом да остварите неку замисао, али будите опрезни
да све не оде у погрешном смеру.
Пробајте да пустите да се све полако одвија. Незапослени ће
имати могућност запослења.

Добили сина

7

1

Ваша импулсивност и исхитре-

Војвођански
писац
(Карољ)

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: икровац, кравата, ракетар, овелики, Ватикан, Атакама, царинар. Анаграм: Едмунд Хилари. Мењаљка: Ко
те има – тај те нема. Скандинавка: Монровија, е, сала, Уб, ту, јаруга, естакада, олупина, с, Васко Попа, трка, ископавати, цар, старетинарница, Тијана, Икар, Ач. Коњићев скок: Бог није могао да буде
свугде, па је зато створио мајку.

3

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку

ЕНИГМАТСКИ
2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

ДАН МЛАДОСТИ, ФЕНОМЕН КОЈИ НЕ БЛЕДИ
До пре више од три деценије
се знало – сваког 25. маја уз
сву (не)могућу помпу славио
се Дан младости, чији су препознатљиви чиниоци били штафета, слет, братство и јединство, и много насмејаних лица
из свих република и покрајина. Наравно, све то чињено је
поводом рођендана „највећег
сина свих народа и народности СФР Југославије” – Јосипа
Броза Тита.
Након његове смрти, једног,
такође, маја, пре тридесет осам
година, наведени дан је и даље
обележаван, све до крвавог распада тадашње федеративне заједнице.
Иако су отада политичке прилике драстично измењене, многи из пијетета према том, за
већину срећном времену и сада на тај датум посећују Титов
гроб.
И чини се да их је све више,
у шта се уверила и екипа нашег листа.
Свако ко се интересује за историју ових простора, посебно
ону новију, неизоставно треба
да посети Музеј Југославије на
Дедињу, у чијем склопу је и
чувена Кућа цвећа, некад дом
Јосипа Броза Тита, а након
1980. године и сахране којој је
присуствовало највише светских лидера – места на којем
се налази његова гробница.
Овај комплекс, према речима запослених у њему, годишње посети преко сто двадесет хиљада људи из свих крајева земље и света. Ипак, овде је
најживље у мају, и то четвртог

од почетка, па до данас, била
начисто да је на правој страни.
Ова крепка старица и даље је
активна у борачким организацијама и веома јој је драго што
њени потомци то поштују.
А шта тек рећи за пуковника
у пензији Васиља Радиновића
(94), пореклом из Книна, који
и даље пуца од здравља и бистроће ума. Овај првоборац је
од 1942. године, како каже,
прошао све што је могло, преживео много сукоба прса у прса и учествовао у бројним офанзивама, па и у чувеној бици на
Неретви, када је био командир
чете која је уништила италијанске и четничке формације,
а од њих „за успомену” носи
ожиљак испод десне мишке.
Најпосећенији музеј у Србији
Све у свему, сећање на „највећег сина свих народа и народским црвеним марамама, тробојкама с петокраком...
Насупрот томе има и млађих људи, као и странаца, попут Кинеза, али и таквих који
овај догађај не гледају (само)
идеолошки, већ и кроз трговачку призму. Они већ на прилазима нуде разне соцреалистичке продукте, пре свега инспирисане Титом, наравно.
Један од њих је Драган (40)
с Петловог брда, који би овде
да заради неки динар за цигарете, па нуди очеве књиге с
Брозовим ликом, за који га понајвише везује сећање на сирене које су зујале на дан његове смрти. Недалеко одатле је

Друже Тито, ми ти се кунемо...
оштетио Србе, јер је фаворизовао друге народе и дозволио
формирање покрајина, као и
илегална досељавања из Албаније, али ипак закључује да није требало допустити „будалама да растуре Југославију, јер
је то за све њене народе било
најбоље решење”.
Како се иде ка Кући цвећа,
све је више људи. И добро су
расположени, а највише у очи
(боље рећи у уши) упада Милорад из Крњева (75), пре свега снагом својих гласних жица, али и тиме што, поред беџа
с Титовим ликом, на кошуљи
држи још један, на којем је актуелни председник, јер каже

Београђанин Фејза је дошао
бициклом с титовком на глави; у њу је уденуо црвени пасош, за који наводи да је на
црно вредео пет хиљада долара, јер га је било довољно показати на било којој граници.
Он додаје да је служио армију
1980. и да је тада у мензи било
шеснаест врста хране, а данас
војска нема шта да једе, док за
Тита каже да је надмудрио и
Русе и Амере и несврстане и
узео им новац, али не за себе,
већ да изгради нашу земљу.
Крепки првоборци
Ту су и још увек добродржећи
борци, попут Свете Атанацковића (89), председника Савеза

упишу се у спомен-књигу, а и
даље се одржавају ритуали из
времена бивше Југославије, па
не ке гру пе до но се шта фе те,
што се све касније брижљиво
чува у Музеју. Као што рекосмо, увећава се број посетилаца и док су нам некад долазили само борци и Титови савременици, данас је све више младих – напомиње пи-ар Музеја
Југославије.
Тако, по ред још увек број нијих седих глава, у око лини
Куће цвећа мо гу се видети и
тинејџерска лица, по пут деветнаестогодишњих Александре, Ане и Ивоне, које су, у
друштву сво је раз редне Невене, ова мо дошле без икаквих
предрасуда и да нешто науче.
И док су оне по зи ра ле за
наш лист, иза њих се одједном
све зацрвенело од униформи-

Поклоњење сенима...
ности” и земљу коју је водио саних „скојеваца” из босанбез сумње и даље живи као не- ског Вареша, одакле их је доки феномен, чему у прилог иде шао пун аутобус, а истовреизјава Ане Радић, пи-ара Му- мено је околна природа трезеја Југославије, према којој је перила од децибела изазваних
ова установа најпосећенија од песмом „Друже Тито, ми ти
свих сродних у Србији и сваке се кунемо...”.
Спазивши нашу екипу, њигодине бележи раст од десет
хов „ко ман дант” Зе ха рид
хиљада.
– Наравно, највише их дође дру го ви ма је „стро го на ре 25. маја, када међу три хиља- дио” да спе ци јал но за „Пан де људи буде и најављених де- че вац” от пе ва ју „Са Ов ча ра
легација, које положе цвеће, и Ка бла ра”...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
И Кинези...
дана поменутог месеца, на годишњицу маршалове смрти, и
нарочито двадесет петог, када
му је био рођендан, што се дуго прослављало и као Дан младости.
Тада је било боље...
И ове године 25. маја много је
људи из разних делова бивше
СФР Југославије, што се већ на
улазу примећује и по регистрацијама – од словеначког Велења до македонских Кавадараца, а нису изостале ни панчевачке. Поштоваоци легендарног бравара крећу се у мањим
или већим групама, углавном
су старији и закићени препозна тљи вим сим бо ли ма оног
времена – титовкама, пионир-

Владимир с Новог Београда
(43), који се издаје за највећег
колекционара разних дела у
вези с Титом – од књига до
слика великог формата – што
је почео да скупља с дванаест
година. Он се сматра исконским комунистом; каже да је
био и на Титовој и на Јованкиној сахрани, као и на више слетова, и додаје да се то време
благостања никад више неће
поновити. Милорад из Краљева (37), инвалид без једне ноге, стоји на штакама и продаје
беџеве с Титовим ликом за сто
динара или три за двеста. Иако истиче да је народ тада добро живео, један је од оних који сматрају да маршал није био
безгрешан, већ да је највише

... првоборци...

... и омладинке

да га он замењује. Радица из
Београда (67) одани је поклоник На род но о сло бо ди лач ке
борбе, али јој је тужно што су
та лепа времена прохујала, док
је сада све горе и горе. С тим
се слаже и пуковник у пензији
Бакић из Андријевице, који је
на Дан младости дошао како
доликује – одевен у униформу
ЈНА.
Недалеко одатле је група из
Ковачице, а предводи је Ондреј (60), који истиче да само
они који нису живели у Титово
време, могу да верују да је сада боље. На то се надовезује
Павел (59), наводећи да је некад било супер, док се данас
само преживљава.

бораца Војводине, а како је као
скојевац и комуниста био у саставу Прве и Осме војвођанске
бригаде, груди му красе бројна
ордења – армијско, руско, украјинско... Он из прве руке негира
сваку идеју о прекрајању историје и тврди да је постојао само
један антифашистички покрет,
што поткрепљује причом да је у
Босни ратовао против заједничких снага сачињених од Керовићевих четника, тринаесте муслиманске ханџар-дивизије и
немачких СС јединица.
С њим у групи је и Перка Ћурчијански (92), носилац партизанске споменице, родом из Коренице, која се партизанима
прикључила још 1941. године и

ШЕСТА ИЗЛОЖБА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У ИВАНОВУ

Нема дилеме – деца обожавају животиње
Већ годинама ивановачка школа „Моша Пијаде” приређује
„Дан кућних љубимаца”, a манифестација која од прошле
године носи такав назив, у суботу, 26. маја, одржана је шести пут.
Своју наклоност према животињама на делу су показали

Страну припремио

Јордан
Филиповић

многобројни ђаци, тако што су
довели или донели своје љубимце. Било је ту расних куца,

али и мешанаца, као и маца,
папагаја, зека, па чак и једно
теленце.

Ветеринар Бранислав Рангелов био је, као и прошле године, задужен за стручни надзор, а друштво му је правила
змија по имену Бели, кукурузни смук, иначе његов кућни
љубимац.
Сви ученици који су дошли
у друштву својих омиљених
живуљки, за њих су добили храну, коју је као и досад обезбедио СТР „Хрчак”, а награде су
припале и ученицима победницима на ликовном и литерарном конкурсу на тему љубимаца.

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.

Ретриверчица
Овај псић је буквално отет од особе за коју се сумња да се према
њему није односила у складу са
законом, па му је сада хитно потребан дом, јер за њега не постоји
смештај или привремени дом.
Реч је о младој женкици, старој око четири месеца, која у себи има крви ретривера.
Куца је изузетно умиљата и разиграна, па ко жели верног друга
и новог члана породице, нека се
јави на телефон 065/22-11-354.

Бели
Снежнобели мачорко тражи
нови дом, јер досад није успео
да се снађе, нити да пронађе
човека који би бринуо о њему.
А не треба му много – мало
пажње, простора и основне бриге усрећиће га за цео живот.
Бели је стар око три месеца, длака му је мало дужа него код осталих маца и веома
је мазан. Остале информације могу се добити на 063/13073-91.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У УЛТРАМАРАТОНУ

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ЖЕЉКО ОБОРИО ЛИЧНИ РЕКОРД

ДИНАМО НАЈТРОФЕЈНИЈИ КЛУБ

Темишвар је прошлог викенда угостио неустрашиве тркаче с целог Старог континента. У највећем банатском
граду одржано је Првенство
Европе у ултрамаратону, у трчању на 24 сата, на којем је
учествовало сто такмичара из
тридесет држава, што је било
највише до сада, а одржана
су двадесет два шампионата.

Оно што су планирали пре
почетка надметања, наши такмичари су остварили. Жељко Зељковић је оборио лични
рекорд, јер је овог пута претрчао 212 километара и 480
метара. Саша Гацик је истрчао 210 километара и 740 метара, али није успео да обори
свој, али и државни рекорд,
који износи 232 километра.

Нашу земљу, која је први
пут имала учеснике на Европском првенству у ултрамаратону, представљали су Жељко Зељковић и Саша Гацик.
Временски услови баш и нису погодовали такмичарима,
јер је на почетку трке било
претопло, потом је падала
киша, а на све то и стаза је
била врло захтевна, с много
кривина.

Све у свему, било је то одлично издање наших репрезентативаца, који су херојски
одрадили цео ултрамаратон и
на најбољи начин представљали Србију. Жељко је на крају
заузео 38, а Саша 39. место.
Нови првак Европе у ултрамаратону у трчању на 24
сата постао је Пољак Раджиковски, који је претрчао 265
километара и 410 метара.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

У ПЕТАК С ЦРВЕНОМ ЗВЕЗДОМ
Трка за титулу рукометног шампиона Србије још није окончана. Иако су многи прогласили
Нишлије за нове прваке, преостала је још једна рунда плеј-офа Суперлиге у којој се треба
показати и доказати.
Игром случаја и несрећних
околности (повреде играча)
Динамо се и пре последњег
кола опростио од борбе за
шампионски ловор, али је најважније да се часно борио и
доказао да заслужује место у
самом врху српског рукомета. Уо ста лом, мом ци ко је
предводи тренер Иван Петковић успели су у плеј-офу
да савладају и Железничар и
Војводину, две тренутно првопласиране екипе.
Панчевачки „жуто-црни” су
у претпоследњем колу плеј-офа
гостовали у Београду, где су
претрпели минималан пораз
од Партизана – 33:32 (16:14).
Баш као што и резултат показује, био је то узбудљив и
неизвестан дуел до самог кра-

ја. Панчевци су имали и последњи напад за изједначење,
али једноставно – није ишло.
Црно-бели су заслужено победили, па им у последњем
колу предстоји жестока борба
у Новом Саду за пласман у
СЕХА лигу, или можда и титулу, у зависности од исхода
у Шапцу између Металопластике и Железничара.
Било како било, пред рукометашима Динама је још
једно коло актуелног шампионата, а за детаљнију анализу свега урађеног има времена. У петак, 1. јуна, у Халу
спортова на Стрелишту долази Црвена звезда, па ће то
бити добра прилика за све
љубитеље рукомета да дођу у
што већем броју и последњи
пут у овој такмичарској години поздраве своје миљенике, који су, без обзира на све,
имали успешну сезону. Утакмица против Црвене звезде
почиње у 18 сати.

ПАНЧЕВАЧКИ СТРЕЛИЧАРИ НИЖУ УСПЕХЕ

Одлична организација
Даме – шампионке
На прослави јубилеја – четрдесет година од почетка пауерлифтинга у Панчеву, КДТ-у
Динамо припала је част да организује Првенство Србије у
том спорту, које је одржано
26. и 27. маја у нашем граду.
Учествовало је преко 100 такмичара из готово свих клубова у земљи, а организација је
била на врхунском нивоу.
КДТ Динамо, који се представио с петнаест такмичара,
био је најтрофејнији клуб на
том надметању.
Кри сти на Цвје ти ћа нин је
освојила златну медаљу у категорији сениорки до 63 кг телесне тежине. У чучњу је подигла 115 кг, у бенч-пресу 60,
а у мр твом ди за њу 120 кг.
Шампионка Србије постала је
и Тамара Ћаћић, која је тријумфовала у категорији сениорки до 84 кг, а проглашена је
и за најбољу такмичарку на
првенству. Њени резултати су:
чучањ – 155 кг, бенч-прес –
80 кг и мртво дизање – 180 кг.

АКТИВНОСТИ ТК-а ТАМИШ

СВЕ СПРЕМНО ЗА ПАНЧЕВАЧКИ ТРИАТЛОН
Бројни трофеји са
Аде Циганлије

У спортском кампу Караташ код Кладова, од 8. до
13. маја, одржане су припреме стреличарске репрезен-

тације Србије. На њима су
били и чланови СК-а Панчево Марија Љубинковић и Стефан Жикић, који ће имати
прилику да представљају нашу земљу на неком од предстојећих међународних такмичења.

конкуренцији. Јуниор Владимир Коканов је други стигао
на циљ у својој групи, а Игор
Вуковић је победио у трци такмичара од четрдесет једне до
педесет година.
Била је то сјајна увертира
пред трку СТУ купа, која ће
бити одржана 3. јуна у нашем
граду, у организацији ТК-а Тамиш. Двадесет пети пут заредом на програму је „Панчевачки триатлон”, који ће бити одржан на Тамишу, на Кеју Радоја
Дакића. Почетак прве трке заказан је за 10 сати, када ће наступити најмлађи триатлонци,
а главно надметање стартује у
12.45. Организатори очекују да
ће на овогодишњем „Панчевачком триатлону” учествовати преко сто такмичара из свих
клубова у Србији.

Ања Давидовић
најуспешнија
У организацији Триатлон савеза нашег главног града, у недељу, 27. маја, на Ади Циганлији
је одржана трка под називом
„Трофеј Београда”, која се састојала од 750 метара пливања,
20 километара вожње бицикла
и пет километара трчања.
ТК Тамиш се на том такмичењу представио с 37 чланова
у свим узрасним категоријама.
У изузетно јакој конкуренцији,
јер је трка имала међународни
карактер, наши суграђани су
остварили добре резултате и
освојили седам медаља.
Стефан Бирка је тријумфовао у надметању почетника.
Војин Давидовић је био најбржи у конкуренцији младих нада, а Алекса Кежић је зарадио

сребрно одличје. Најуспешнија је била Ања Давидовић, која
је освојила најсјајнија одличја
и у јуниорској и у апсолутној

ИЗ МЕ ЊЕН РЕ ЖИМ СА О БРА ЋА ЈА
Због одржавања „Панчевачког триатлона”, у недељу, 3. јуна, биће измењен режим саобраћаја у граду.
У периоду такмичења, од 10 до 14 сати, за саобраћај ће
потпуно бити затворен Кеј Радоја Дакића, од раскрснице са
Улицом Николе Тесле до „Бродоремонта”.
Организатори моле суграђане за разумевање и стрпљење.

ТРОФЕЈИ СТИЖУ СА СВИХ СТРАНА
Чланови Стреличарског клуба
Панчево имали су много успеха у мају. Учествовали су на
неколико значајних надметања, на којима су само потврдили због чега заузимају сам
врх овог спорта у нашој земљи.
На турниру под називом
„Новосадска стрела 2018” учествовало је једанаест такмичара из нашег града.
Најмлађи стреличари Лазар Андреев и Барбара Бекић
освојили су најсјајнија одличја. Сребрним медаљама су се
окитили кадет Стефан Кљајић и сениорска екипа СК-а
Панчево, коју су чинили Дејан Форго, Предраг Бекић и
Драгиша Јевтић. Бронзе су
зарадили сениорка Јелена Балаћ и ветеран Душан Грбић.
Да током такмичења Јован
Шпехар није имао проблема
са опремом, број медаља сигурно би био и већи.

Маја Куч је тријумфовала у
категорији јуниорки преко 84
кг. У чучњу је подигла 90 кг, у
бенч-пресу 50, а у мртвом дизању 125 кг.
Одлични су били и млађи
такмичари. Кадет Алекса Јовић, који се надметао у групи
такмичара до 59 кг, зарадио
је бронзу (чучањ 90 кг, бенчпрес 80 кг и вучење 112,5 кг).
Сјајан кадет, али већ трофејни так ми чар Иван Се ку лић
постао је вицешампион Србије у конкуренцији такмичара
до 74 кг. Он је у чучњу савладао 110 кг, у бенч-пресу је подигао 90, а у мртвом дизању
чак 150 кг.
– Из узетно сам по но сан и
срећан што је Првенство Србије одржано у нашем граду.
Динамо је то заслужио. Хвала сви ма на помо ћи око организације такмичења, хвала
уче сни ци ма, спон зо ри ма и
пријатељима клуба. Ми ћемо се по трудити да будемо
још бо љи – ре као је председник КДТ-а Ди на мо Фи лип
Влајић.
Дизање тегова се на велика
врата вратило у Панчево...

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

СЈАЈАН РАГБИ У ВОЈЛОВИЦИ
У дербију Б групе Првенства
Србије у рагбију, који је одигран у недељу, 27. маја, на стадиону у Војловици, Динамо и
Војводина из Новог Сада играли су нерешено 24:24.
Била је то неизвесна утакмица, с много лепих потеза,
али и веома важна за оба тима. Меч је почео у јаком ритму упркос великој врућини.
После одличне акције есеј за
Војводину у осмом минуту постигао је Живков, а искусни
Милићевић је био сигуран у
претварању за вођство гостију
од 7:0. У тим тренуцима се распламсала борба, а обе екипе су
биле у прилици да поентирају.
Ипак, завршница првог полувремена припала је гостима из
Новог Сада, па су успели да
поведу са 19:0. И када су гле-

даоци помислили да је на помолу висок тријумф гостију,
панчевачки „дивљи вепрови”
су додали гас... Судија Штиглић је досудио казнени есеј
против Војводине, па је Динамо смањио на 7:19, што је био
и резултат на полувремену.
Наставак меча донео је одличан рагби, али поена није
било све до 50. минута, када је

искусни Ћосић после добро
осмишљеног, али и самоувереног продора постигао есеј и
смањио предност Војводине на
12:19. Добра игра „вепрова” награђена је још једним есејом
када је Рашета поентирао за
17:19. У тим тренуцима све је
прштало на терену. Гости су
повели са 17:24, а онда је Цветковић у 74. минуту постигао

есеј за домаћи тим, док је Татић прецизном трансформацијом изједначио на 24:24.
Публика у Панчеву је још
једном имала прилику да ужива у изванредном мечу и да
поздрави РК Динамо 1954, који је играо у саставу: Младеновић, РахДан, Пејовић, Марја но вић, Ђу ри чић, Кри шан,
То ма шић, Адви гов, Ра ше та,
Та тић, Цве та но вић, Хи нић,
Шебаљ, Дабић, Цветковић, Амбруш, Дечермић, Миљковић,
Влаховић, Стаменков, Ћосић
и Димитријевић.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СТЕФАН ЛАЗИЋ
ШАМПИОН
На стадиону Војне академије
у Београду прошлог викенда је
одржано Првенство Србије у
атлетици за такмичаре до ше-
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Петак, 1. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ВОЗОВИ” ЗРЕЛИ ЗА РЕМОНТ
Динамо 1945
и Железничар нижу
поразе

снаест година. Конкуренција је
била веома јака, јер се надметало око 500 учесника из 59
клубова, а запажен успех остварили су и чланови АК-а Тамиш, које је предводио тренер
Зоран Коцић.
Стефан Лазић је освојио шампионску титулу у брзом ходању на дистанци од 1.000 метара. Он је од почетка до краја

трке имао велику предност над
ривалима, па је супериорно допунио своју ризницу медаља с
државних првенстава.
Јелена Васиљевић је била пета на 1.000 метара, а Лајчи Штркаљ је заузела четврто место у
бацању диска, баш као и Сања
Марић у трци на 600 метара.
Наредног викенда атлетичари Тамиша наступиће на Првенству Србије за млађе јуниоре.
Такмичари тог клуба били
су веома успешни и на „Кросу
Спартака”, одржаном недавно
у Опову. Пет атлетичара освојило је пет медаља.
У категорији атлетских школа златне медаље су освојили
Нина Штркаљ и Вукашин Траиловић. Пионир Стефан Марић зарадио је сребро у трци
на 400 м, док је пионирка Сања Марић тријумфовала у надметању на 500 метара. Теодора Дубоњац је заслужила сребрно одличје.

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
петак, 18 сати

ЏК Динамо се представио са
12 бораца, који су освојили
осам медаља. Највреднији трофеј зарадио је Милош Стојановић. Сребром су се окитили
Милена Секуловић и Ђорђе Јакимовски, а бронзе су заслужили: Никола Митић, Урош
Ђуришић, Никола Мирковић,
Милица Секуловић и Алекса
Ђуровић.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – МЛАДОСТ
субота, 17 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Вршац: ВРШАЦ–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (С)
Б. Н. Село: СЛОГА–ДУНАВ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (ЦЦ)

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
гашима. Мотивисанији гости су
искористили све грешке домаћег тима, па су победили са 2:1.
Боје Железничара бранили
су: Николовски, Агић, Павловић, Савков, Целин, Спасковски, Стајчић, Ђорђевић, Трипковић, Шалипуровић и Станојковић, а играли су и Радојичић, Сарић и Вукајловић.
Гол за домаћи тим постигао
је Жељко Стајчић у самом финишу првог полувремена.
До краја шампионата у Српској лиги „Војводина” остало

је још једно коло. Железничар
ће гостовати у Зрењанину, где
ће одмерити снагу с Радничким, док ће Динамо 1945 на
Градском стадиону у Панчеву
угостити Младост из Бачког
Јарка.
Част панчевачког фудбала
и прошлог викенда спасли су
фудбалери Младости из Омољи це. Они су у претпоследњем ко лу Вој во ђан ске ли ге
гру па „Ис ток” на свом те рену са вла да ли По лет са 8:0
(5:0).

Последњепласирани гости
нису имали баш никакву шансу у овом дуелу, јер су их момци које предводи тренер Душан Ђокић надиграли у свим
елементима фудбалске игре.
Централна фигура сусрета
био је четвороструки стрелац
Славен Јуриша, а голове за
Младост постигли су и Пештерац (два), Гиговић и Павловић.
Омољчани ће у последњем колу гостовати у Вршцу, где ће се
састати са истоименим домаћим тимом, лидером на табели.

АЛЕКСА ЖИВАНОВ ПРВАК СРБИЈЕ
СЦ-у „Младост” повредила мишић када је покушала да избегне судар с једном старијом
суграђанком која је излетела
на стазу.
Ново признање је заслужила и Зорана Барјактаровић,
која је уврштена у атлетску репрезентацију Балкана за наступ у тркама на 100 м и штафети 4 x 100 м за Првенство
Европе по регионима, које треба да се одржи у Белорусији
од 22. до 25. јуна. Ипак, Зорана је морала да откаже овај
позив, јер јој је почела сезона
такмичења и путовања с једног на други крај Европе, а
обновила је и повреду од прошле године. Она може да тренира, али уз непрестани надзор физиотерапеута.

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

33:32

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА

24:30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Футог: МЕТАЛАЦ – ОРК ПАНЧЕВО

33:33

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Нови Сад: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901

2:1
1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ

8:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ЈУГОСЛАВИЈА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈЕДИНСТВО
Црепаја: ВОЈВОДИНА–СЛОГА
Уљма: ПАРТИЗАН–БОРАЦ

4:1
6:5
0:2
4:0

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МЕДАЉЕ ЗА ЈОВАНУ
На међународном пливачком
митингу у Бањалуци, у конкуренцији са преко 420 такмичара, надметали су се и чланови ПК-а Спарта из нашег града, које је предводио тренер
Ненад Јовић.
Јована Богдановић је учествовала у апсолутној катего-

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ КАРАТИСТА

ЏУДО У РАКОВИЦИ
Трећи међународни турнир „Радомир Ковачевић Џиги” одржан је прошлог викенда у Раковици, а на њему је учествовало 450 младих џудиста из 47
клубова из: БиХ, Бугарске, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Словеније и Србије.

Фудбал

ВЕСТИ С АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ
На пионирском Првенству Србије у атлетици, одржаном прошлог викенда у Београду, АК
Динамо је наставио традицију
освајања медаља на државним
првенствима.
Алекса Живанов је наступио
у бацању копља и остварио убедљив тријумф, с резултатом од
50,77 метара. Надмашио је свој
лични рекорд, а уједно и другопласираног такмичара, за више од пет метара.
Успешан наступ имале су и
младе спринтерке Анастасија
Мркела, Нина Крсмановић и
Анђела Брошћанц, које су поставиле своје личне рекорде у
свим дисциплинама. Најперспективнија млада атлетичарка Марија Мркела није учествовала, јер је на тренингу на

Овог викенда
Рукомет

Још једна рунда до
краја
Најважнија споредна ствар на
свету у нашем граду поново је
на низбрдици, јер се представници Панчева у трећем рангу
такмичења не могу баш похвалити добрим резултатима у финишу првенствене трке за бодове. По трећи узастопни пораз
прошлог викенда су убележили
и Динамо 1945 и Железничар
и поново су терен напустили
погнутих глава после дуела са
екипама из „доњег дома” Српске лиге група „Војводина”.
Популарни „брзи воз” је гостовао у Новом Саду, где га је
домаћа Црвена звезда победила са 2:1 и тако освојила нова
три бода, који су јој обезбедили опстанак у српсколигашком
друштву.
Панчевци су играли у саставу: Томић, Марковић, Дашић,
Величковић, Рашић, Јовановић, Вуковић, Брајовић, Мирковић, Арбутина и Терзић, а
прилику су добили и Лазиница, Марјановић и Јањовић.
Једини погодак за Динамо
1945 постигао је Небојша Арбутина у 78. минуту.
И панчевачка „дизелка” је стала пред „дављеником”. Фудбалери Железничара су на СЦ-у
„Младост” угостили Бачку 1901
из Суботице, која се грчевито бори за о(п)станак међу српсколи-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

КЛИНЦИ ОЧАРАЛИ И ЗРЕЊАНИН
У Зрењанину је прошлог викенда одржан традиционалан
карате турнир под називом „Куп
задругара 2018”, који је организовао један од најтрофејнијих клубова у Србији – КК Задругар из Лазарева. У конкуренцији преко 300 младих бораца из 25 клубова запажене
резултате остварили су каратисти из нашег града.
Најмлађи такмичари КК-а
Динамо освојили су чак четрнаест трофеја. Златну меда љу је за слу жио Ан то ни је
Ћулибрк, а сребром су се окитили: Јована Стоилковски, Вук
Воркапић, Матеја Степанов и
Дејан Кркљуш. Бронзана одличја су заслужили: Теодора
Ра ки та, Ти ја на Сто ја но вић,
Лука Доброта, Лазар Николић, Павле Милошев, Михајло Димовски, Александар Здешић, Борисав Јевремовић и
Бо ри во је Ве син. Иа ко ни су
освојили медаље, одлично су
радили и Павле Михајловић
и Никола Марчета.

Сребрна одличја су освојили Димитрије Емануел, Миљана Тодоровић и Хелена Васовић, а бронзе су заслужили:
Миљана Тодоровић, Катарина Петровић, Ђорђе Стаменовић, Николета Јовановић, Миона Видић, Дуња Јовановић,
Алекса Јанић и Филип Вујиновић. Иако су остали без трофеја, одлични су били и: Јована Татаров, Дејана Радовић,
Андреа Кочовић, Никола Брацановић, Никола Јаворац и
Огњен Дамњановић.
Већ наредног викенда најбољи кадети, јуниори, млађи
сениори и сениори надметаће се на Купу Србије, док ће
полетарци, пионири и наде
учествовати на турниру у Беочину.
Запажен наступ на такмичењу у Зрењанину имали су и
чланови КК-а Младост из нашег града. Шеснаест младих
бораца зарадило је једанаест
медаља.

рији и окитила се са два одличја. Тријумфовала је у трци
на 200 м прсно, док је на дупло краћој деоници истим стилом друга стигла на циљ.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тб8)
Избор Р. Радојевић

СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ (СОШОВ)

ПАНЧЕВО – ГРАД СПОРТА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Велики број одличја за
ученике из нашег града
Надметало се преко
4.500 ђака
Спортска олимпијада школске омладине Војводине, манифестација много познатија као СОШОВ, одржана је
од 17. до 20. маја у Новом Саду. Ученици и ученице основних и средњих
школа надметали су се у 14 спортова
(атлетика, баскет, гимнастика, карате, кошарка, мале олимпијске игре,
одбојка, пливање, ритмичка гимнастика, рукомет, стони тенис, стрељаштво, футсал и џудо), а учествовало
је преко 4.500 ђака. Из панчевачких
школа пласман на ово такмичење
остварило је 360 ученика.
Првог дана СОШОВ-а одржана су
над ме та ња у ма лим олим пиј ским
играма, атлетици, џуду, баскету и стрељаштву, у чему су наши суграђани
имали много успеха.
На такмичењу у полигонима у конкуренцији првих разреда наступили
су ученици основних школа „Бранко
Радичевић”, „Доситеј Обрадовић” и
„Жарко Зрењанин” и сви су освојили
златне медаље.
Одлични су били и атлетичари. У
екипном надметању је Основна школа „Мика Антић”, коју је предводио
Драган Радосављевић, освојила сребрно одличје. Марија Мркела (ОШ „Свети Сава”) била је најбржа на 600 м,
Ана Драгојевић (ОШ „Ђура Јакшић”)
заслужила је бронзу на 300 м, баш као
и Дамјан Чикић (ОШ „Мика Антић”)
у трци на 100 метара. У конкуренцији
средњошколаца тим Гимназије „Урош
Предић”, који је предводила Александра Радмановић, освојио је сребро у
екипном надметању. Иван Божанић,
ученик те школе, освојио је златну медаљу на 400 м, а његове другарице Анђела Тасић и Миона Бркић окитиле су
се сребрним одличјима.
Стефан Михајлов (ЕТШ „Никола Тесла”) други је стигао на циљ у трци на
100 м, као и Урош Остојин (ЕТШ „Паја Маргановић”) у надметању на 1.000
м. Ученица те школе Зорица Станић
тријумфовала је у бацању кугле.
Највећи број такмичара из нашег
града који су се пласирали за СОШОВ било је у џуду. Освојене су укупно 33 медаље.
Највредније трофеје су заслужили:
Илија Анђеловић, Максим Стојановски, Катарина Бјелчевић, Ана Величковски, Тијана Лазаревић (сви из ОШ
„Жарко Зрењанин”), Голуб и Наталија Стригић (ОШ „Вук Караџић”), Алекса Ђуровић, Владимир Богдановски

Увек време
Време: пролази, путује, одлази.
Природно је да пролази, то га дефинише.
Наравно и да путује, јер је неприродно да стоји.
Те две појаве су у реду.
Не ваља када време пролази, путује мимо човека.
Треба свако за себе да га обликује како му одговара.
Кад оде – касно је.
Тада га облачи неко други.
(ОШ „Свети Сава”), Кристијан Балог,
Милош Стојановић, Милица Секуловић (ОШ „Стевица Јовановић”) и Анђела Ранђеловић (Медицинска школа „Стевица Јовановић”). Сребром су
се окитили: Кристијан Лехни (ОШ
„Братство–јединство”), Владимир Михајлов, Сара Ђурђев (ОШ „Бранко Радичевић”), Микаина Јовановић (ОШ
„Вук Караџић”), Петар Новаковић,
Ђорђе Јакимовски (ОШ „Стевица Јовановић”), Марија Паневски, Растко
Анђеловић, Марта Пешић (ОШ „Жарко Зрењанин”), Немања Нишић, Урош
Ћућа (ОШ „Свети Сава”), Филип Француз (ОШ „Васа Живковић”) и Матија
Зубовић (ОШ „Мика Антић”). Бронзе
су зарадили: Немања Ђуришић (ОШ
„Мика Антић”), Богдан Матић (ОШ
„Вук Караџић”), Нина Албијанић (ОШ
„Васа Живковић”), Николина Тошић,
Теодора Јовичић, Кристина Бјелчевић (ОШ „Жарко Зрењанин”) и Лазар
Албијанић (ЕТШ „Паја Маргановић”).
У појединачној конкуренцији у стрељаштву Алекса Ракоњац из ОШ „Мика Антић” освојио је златну медаљу. У
конкуренцији средњих школа, ученица ЕТШ „Паја Маргановић” Бојана
Николић окитила се сребром, док је
Ђорђе Јовчевић из Машинске школе
зарадио бронзу. У екипном надметању златне медаље освојиле су Машинска школа и ЕТШ „Паја Маргановић”.
Златне медаље у пливању освојили
су Страхиња Шондић (ОШ „Братство–
јединство”) и Дуња Нишић (ОШ „Мика Антић”), а сребрна одличја су заслужили: Немања Милић, Стефан Милтеновић (ОШ „Јован Јовановић Змај”),
Петар Ранковић (ОШ „Исидора Секу-

лић”), Андреа Нађ (ОШ „Бранко Радичевић”), Катарина Белић (ОШ „Стевица Јовановић”), Андреа Пољак (ОШ
„Вук Караџић”), Теодора Ногуловић
(ОШ „Мика Антић”) и Милош Михајловић (ЕТШ „Паја Маргановић”).
Ученице ОШ „Мика Антић”, предвођене професором Драганом Радосављевићем, освојиле су прво место у
футсалу, а иста екипа је заслужила и
титулу првака Србије на државном
првенству у Пироту.
Сјајни су били и кошаркаши ОШ
„Исидора Секулић”, које је предводио професор Владимир Илић, баш
као и ученици средњих школа с професорком Александром Радмановић
на челу. Обе екипе су освојиле сребрне медаље.
Рукометаши ОШ „Гоце Делчев” из
Јабуке окитили су се бронзаним медаљама, а екипу је предводио наставник Драган Вулин.
Одлични су били и каратисти. Злато је заслужио Урош Петровачки (Гимназија „Урош Предић”), а сребром су
се окитили Александар Здешић (ОШ
„Вук Караџић”), Јована Новаков (ОШ
„Братство–јединство”), Јана Којчић
(Гимназија „Урош Предић”), Срђан
Јокић (ЕТШ „Никола Тесла”) и Дамјан Стојановић (Техничка школа „23.
мај”). Бронзе су освојиле Милица Гагић (ОШ „Стевица Јовановић”) и Сара Жунић (ОШ „Свети Сава”).
Пред сед ник Са ве за за школ ски
спорт Панчева Душан Лукић присуствовао је свечаном отварању као представник града и пружио подршку такмичарима с трибина.
А. Живковић

За природу
Неко би рекао: дрво.
Неко други: ветар.
Трећи: дечји осмех.
Четврти: заљубљеност.
Пети: мисао.
Енти: живот.
Има тога унедоглед.
За природу постоји много дефиниција.

МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ У БАЊАЛУЦИ

ЈОШ ЈЕДНА „ЖЕТВА” ПЛИВАЧА
Преко четири стотине пливачица и
пливача из: БиХ, Канаде, Колумбије,
Италије, Летоније, Мексика, Македоније, Словеније, Србије и Турске окупило се прошлог викенда у Бањалуци,
где је ПК Олимп организовао свој традиционалан митинг. Чланови ПК-а
Динамо остварили су одличне резултате и на том великом надметању.
Ања Цревар је освојила златне медаље у тркама на 200 и 400 м слободним стилом, па је проглашена и за
најуспешнију такмичарку у апсолутној категорији. Петар Петровић се окитио сребром после надметања на 100

м леђно, Вања Грујић је зарадила бронзе на 50 и 100 м леђно, а Јелена Врховац је друга стигла на циљ у трци на
200 м делфин. Катарина Белић је заслужила сребрне медаље на 200 и 400
м мешовито, али и бронзу на 100 м
прсно. Трећа је била и Теодора Ногуловић, и то на 200 м прсно.
Дуња Стоев и Петар Ранковић наступили су за селекцију Пливачког савеза Војводине. Дуња је тријумфовала
на 50 м краул, сребро јој је припало у
трци на 100 м, а бронза на 200 м истим
стилом. Петар је освојио сребрно одличје у трци на 200 м прсно.
А. Ж.

И божански нектар
Упијати у хладу самства: време, природу, знање.
Увек је време за природу и знање.
Никад није касно за заљубљеност.
Дубоке мисли.
Богат живот.
Све то је божански нектар.
Испијати га као воду.
Под хитно, одмах!
М. Шупица

µ

?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Вања Исевски,
гимназијалка:

Иван Соломун,
гимназијалац:

Вања Станић,
гимназијалка:

– У петак ми долази
сестра из Америке,
па ћемо вероватно
изаћи у Београду, а
у суботу ћу се посветити учењу.

– Углавном ћу играти
кошарку и учити, јер
морам да поправим
оцене. Такође, припремам се за пут у Берлин.

– Матура је у четвртак, па ћу у петак
отићи у Београд код
сестре. Она се недавно вратила из
Дубаија, па ћемо
изаћи и провести
неко време заједно.
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