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ЗАШТО НАМ НЕПОГОДЕ СТВАРАЈУ ПРОБЛЕМЕ

Поражавајуће: Панчево још нема кишну канализацију
Овај незаобилазан део
комуналне инфраструктуре
постоји само на тридесет
процената градске
територије
Шта ће бити ако се остваре
прогнозе да ће и даље
често падати јаке кише?
Прошлонедељно невреме и баре које
су се створиле на више места у граду
после пљуска и града поново су подсетили на то да у Панчеву, у 21. веку,
још увек није решен проблем кишне
канализације.
Она постоји само на 30 одсто
градске територије, због чега наши
суграђани који живе у већем делу
Војловице, на Стрелишту, Караули,
као и они у деловима центра града и
у Горњем граду, имају проблеме после сваке, па и најмање кише.
Са сличним тешкоћама се суочавају и они који живе на ћошку улица Др
Жарка Фогараша и Цара Лазара. Нажалост, мораће да сачекају нека боља
времена, зато што ни на том месту не
постоји кишна канализација.
Александар Радуловић, директор
ЈКП-а „Водовод и канализација”, изјавио је да постоје само два објашњења за тешкоће у одређеним деловима града после јаких киша.
– Тамо где има кишне канализације, често се дешава да се сливници
запуше травом, кесама и зеленилом
и због тога вода нема куда да отиче.
У оним деловима града где не постоји кишна канализација, вода једноставно нема куда да отиче – рекао је
Радуловић.
Он је додао да је расписана јавна
набавка за избор фирме која ће из-

Језеро у Улици др Жарка Фогараша
радити опсежну студију о потребама
нашег града за изградњом кишне канализације.
– Та студија треба да нам да одговоре на многа питања, а када буде готова, тражићемо да надлежни у граду
направе план и динамику израде
мреже кишне канализације у наредном периоду. То мора да буде једна
од капиталних инвестиција у Панчеву, да се већ једном реши проблем
одводњавања. Ту студију неће радити
било ко, јер је у питању велики и
озбиљан посао, већ фирма која је мериторна за тако нешто – додао је Радуловић.
Притисак воде ће се нормализовати
Протеклих дана су се неки наши суграђани жалили редакцији „Панчев-

ца” на исувише слаб притисак воде, а
било је и оних који су протестовали
због тога што је уопште нису имали.
Директор „Водовода” је најавио да ће
се ситуација са снабдевањем водом у
потпуности нормализовати 30. јуна.
Радуловић је објаснио да је притисак у водоводној мрежи био смањен
због неодложних радова на санацији
једног цевовода. Они су завршени и
мрежа се постепено враћа у првобитно стање.
На питање новинара каква је ситуација с потрошњом воде због врућина
и постоји ли могућност да се понови
прошлогодишње загађење, директор
„Водовода” је дао одречан одговор.
– Потрошња воде је нормална, уобичајена, није алармантна и чак је
мања него ранијих година. Што се

тиче квалитета воде, он је на високом нивоу. Немамо више проблема с
тим. Купили смо нову опрему, побољшали смо рад и дисциплину, и
сами смо доста тога урадили и предузели превентивне мере да се прошлогодишњи проблеми више никад
не понове – додао је Радуловић.
До краја године важне инвестиције
Након ребаланса градског буџета
створени су предуслови да „Водовод
и канализација” до краја ове године
заврши неке веома важне инвестиције.
Према речима директора тог јавног комуналног предузећа, у питању
су изградња водоводне мреже према
северним селима Јабуци и Глогоњу,
као и завршетак фекалне канализације на Кудељарском насипу и Баваништанском путу.
Радуловић је нагласио да је 28. јуна у „Политици” расписана јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова за изградњу водоводне
мреже до Јабуке и Глогоња. Рок за
прикупљање понуда је месец дана,
што значи да радови треба да почну
у августу. Пошто буду завршени, извесно је да ће становници тих села
до краја ове године имати добру и
чисту воду за пиће.
Када је реч о изградњи канализационе мреже на Баваништанском
путу, Радуловић је подсетио да реализацију тог посла финансира Република зато што се на том месту зида
затвор.
Од тога ће користи имати и наши
суграђани који живе у том делу града, јер ће и њихов проблем бити решен. Преостало је да се заврши пројектовање и одмах након тога почеће
изградња канализације.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Трг Саше Божовића

***
Поштоваоци „хеви хумора” сигурно су запазили вест о одласку са животне сцене родоначелника тог кинематографског рода Бада Спенсера.
Дебели мргуд је умео да нас насмеје и шамарањем у салуну и клизањем
о сапун. Једноставност која је избијала из његових улога говорила нам
је да треба да смо баш такви: спремни за шамарање и клизање.
Хвала Италији, хвала Баду.
***
О Спенсеру нека размишља Рим, а о дечјем песнику Божовићу, Саши
Божовићу, мора Град Панчево. А ако мисли да не треба да мисли, објаснићемо зашто мора да мисли.
Неумрли почивши Сале једном приликом нам је испричао анегдоту
коју је проживео са ученицима школе у неком забитом месту на југу Србије. Читао им је своје песме, пуштао феноменалне композиције које су
настале тако што су врхунски српски композитори, аранжери и певачи
обрадили његове стихове; говорио им је о првој љубави, срећи и одрастању. Деца су била, као и увек када је Сале Божовић говорио, у трансу,
тј. природна, „назупчена”, жељна одговора...
Девојчица од осам-девет година, навикнута на „стручарење” из уџбеника, црно-беле приче и биографије почивших писаца, природно га је
упитала: „Песниче, када сте ви умрли?”
И комуниколошка величина каква је Саша био, по сопственом признању, није знала како да реагује. Рекао јој је да је жив, да је срећан због
тога, те да је присутан да баш ту срећу с децом дели. Добио је аплауз.
И умро је, изненада, мало потом. Млад, са четрдесет и нешто.
Кикинда га слави. Тамошњи дечји хор који води Цеца Милић редовно изводи богат репертоар Божовићевих песама, а када се само помене
Салетово име, цео тај град плаче; одрасли су на његовим стиховима.
Чик пустите неку ер-те-ве емисију у чијем је опису посла дечје стваралаштво и, будите сигурни, ако бар три од десет емитованих песама нису Салетово дело – неко је у дилу с продуцентима, гарантовано.
Саша Божовић је Панчевац, физички је умро пре три године. Комисија која се бави додељивањем имена улицама и трговима овога града
то би морала да зна. Сале није био ни „црвени”, ни „жути”, био је за небројене клинце дуга на небу. И још увек је...
То су чињенице, нећемо се око њих убеђивати. Али ако Комисија и
даље има разлога за сумњу, пружићемо јој врло радо још прегршт аргумената за то да Сашина деца, у Божовићевом Панчеву, добију трг Саше
Божовића.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Тешко је колумнистима током лета у Панчеву да буду убојити и актуелни ако кренемо с премисом да је важно оно што је јавно, односно оно
како дише град. Јер, апсолутно ниједна јавна служба у граду не ради пуним капацитетом, напротив, све оне су на „колективним одморима”.
Додуше, то не изгледа као италијански ферагосто, скупно августовско
кулирање потомака старих Латина, пошто се у Италији зна унапред да
све што вам је битно, а тиче се јавног сектора, морате завршити пре
осмог месеца; то је, током деценија, постала традиција.
Код нас се укоренио нешто другачији обичај: од 15. јуна до 15. септембра траје тромесечни (пих, то је тек четврт године) србијански „ферагосто”, током којег вас сасвим легитимно, ако имате некаква „тешка”
питања, на шалтерима одбијају уз оправдање да су шефица или шеф на
одмору, а да су помоћница или помоћник презаузети. Немојте се једити, није то, дакле, ништа необично.
Мучимо се ми новинари како бисмо дошли до информација, кукамо
и, ето, тражимо оправдања за своју погубљеност. Их, оправдања, општепозната је прича да су „службе” и новинари у дослуху. Ево, на пример,
ми ћемо овом приликом као изузетке што потврђују наше ферагосто
правило да издвојимо Салета Радуловића, директора „Водовода”, и Ћиму Милићевића, начелника Градске управе. Хвала им што су ту за вас.
Нема око свега овог неке велике приче, тако само можда звоне речи:
можемо констатовати да све стоји и ништа не ради, али то није нити актуелно, нити убојито, већ уобичајено. А не знамо ни чему служи... Гледајте цртаће!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Планета у
облику лопте
Чиле, Велс, Исланд... Да ли би ико
ко је пре десетак година пратио најважнију споредну ствар на свету
имао и најмању примисао да овакво
набрајање има и делић везе с јурцањем за популарном „бубамаром”?
Прве сте евентуално могли да повежете с диктатуром, друге с титулом
престолонаследника британске круне, а треће, сасвим логично, с рибарима и гејзирима. Фудбал и наречени
– не, никако!
Али, ево, лета господњег 2016. године
– Велшани и Исланђани уђоше у четвртфинале Европског првенства. Важно је напоменути да су поменути Келти с Британског острва тек други пут на
једном великом такмичењу (још од
„плусквамперфектне” 1958. године),
док је северноострвљанима ово апсолутни деби. Притом су убедљиво најмања нација на овако еминентом такмичењу (будући да их је свега триста
хиљада). И ту је забележен један куриозитет: испада да је сваки десети
Исланђанин уживо гледао утакмице
своје репрезентације. Чудо, зар не?!
Ипак, можда највећа сензација је
то што универзумски чаробњак Меси
с репрезентацијом ни четврти пут
(трећу годину заредом) није успео да
се домогне трофеја (иако је увек суверено стизао до финала).

Лоша карма или неке мрачне силе, у сваком случају у тој намери га
је, као и лане (и то опет након пенала), у „стогодишњем” издању такмичења Копа Америка осујетила фантастична селекција Чилеа, до јуче
такође врли аутсајдер у светским и
јужноамеричким размерама. Да зло
буде веће, управо магични Лео није
искористио ударац с беле тачке и тиме је директно наудио свом тиму.
Његова реакција након тога била је
застрашујуће срцепарајућа. Деловао
је као да му је и последњи чамац за
спасавање потонуо, што га је тако
емоционално растројеног довело до
одлуке да више не игра за своју Аргентину.
Међутим, истог момента скочила
је цела латиноамеричка земља, рачунајући и председника државе и
„бога” Дијега Марадону, са само
једном молбом „Месији” – остани и
победи на светском првенству у Русији!
Ко зна – можда ће их и послушати
(за разлику од неких наших умишљених ведета које, кад једном одустану,
од тога не одустају) и достићи то што
му по свим мерилима припада.
Наравно да је тако нешто могуће у
игри у којој углавном побеђују
Шпанци, Бразилци, Енгл... упс
Исланђани, Велшани, Чилеанци...
Немци су, ипак, нешто сасвим, сасвим друго...
Ј. Ф.

Возачи, слободно
дивљајте
Апелациони суд у Београду потврдио
је ових дана казну Марку Милићеву,
актеру случаја „кантримен”, због кога је изгубљен један млад живот.
Том бахатом возачу, који се 25.
јула 2014. у раним јутарњим сатима заједно с кумом и три пријатељице враћао из ноћног провода возећи аутомобил, судије су изрекле
казну затвора у трајању од четири
године.
Прогледали су му кроз прсте иако
је, возећи брзином већом од 85 километара на сат, једноставно одувао
двадесетједногодишњег Луку Јовановића који је са својим друговима

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Боља перспектива.
Током викенда, у граду
Снимио Владимир Ђурђевић

на Бранковом мосту у Београду
истог јутра гурао покварени „москвич”.
Да све буде страшније, Милићев
се није ни зауставио да пружи помоћ
Јовановићу, већ је побегао с места
несреће и сакрио аутомобил, који ни
дан-данас није пронађен. Ни то му
није било довољно, па је, са жељом
да се извуче од било какве одговорности, побегао чак у Кину, али је, на
његову жалост, у тој земљи пронађен
и ухапшен.
Због тога могу само да нас зачуде
неки делови из образложења одлуке
коју су ових дана донеле београдске
судије.
„Од олакшавајућих околности у
корист окривљеног суд је узео у обзир његове породичне прилике.”
Олакшавајуће околности за некога
ко је крив јер је погинуо један младић – и не само да се након тога није зауставио да му помогне већ је побегао из земље.
Следеће реченице у образложењу
судијске одлуке још су више за згражавање: „Суд је посебно ценио то
што су оштећени (погинули младић
и његови другови) сами допринели
настанку саобраћајне несреће. Утврђено је да је и то олакшавајућа околност по окривљеног”.
Да ли је могуће да су судије сматрале да су погинули младић и његови другови сами криви за удес? У
првим данима после несреће причало се да ће адвокати окривљеног искористити то што су погинули младић и његови другови гурали „москвич” на Бранковом мосту без светлећих прслука. Нажалост, таква
очекивања су се показала као потпуно тачна.
Несхватљиво је да судије настављају праксу благог кажњавања возача који су криви за најтеже удесе.
Уместо да казне за те случајеве буду строге и дугогодишње, да имају
превентивну функцију и натерају
на размишљање сваког возача који
користи аутомобил за дивљање, судије шаљу потпуно другачију поруку. Докле год буде тако, на нашим
путевима и улицама и даље ће се
дешавати трагичне саобраћајне несреће.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

Слобода нема цену, али уме да кошта.
Наша свакодневица је сива да црња не може бити!
Ми смо први дошли, а они су већ били тамо.
То је разлика између нас и дођоша.
Цела Србија је уз ТВ пријемнике. Власт нас апаратима
одржава у животу.
Моја жена уме да с мало речи много каже. Довољно је само
да ме погледа!
У нашој влади нема корупције. Тамо све функционише
као подмазано.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЗНАМ ДА МЕ ЖЕНА ШПИЈУНИРА. ЈЕДИНО НЕ ЗНАМ ЗА КОГА РАДИ!
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СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО У ОДБОЈЦИ

ПОКЛАЊАМО УЛАЗНИЦЕ

„ПОЛА СВЕТА” У ПАНЧЕВУ

Концерт
Сергеја Ћетковића

Технички организатор
ОК „Одбојка 013”
Наши суграђани
добри домаћини
Двадесет четврто Светско
школско првенство у одбојци
свечано је отворено 26. јуна у
СЦ-у „Шумице” у нашем главном граду. Поред Београда,
суорганизатор овог великог
међународног такмичења, које
окупља девојке и момке из 35
држава, јесте и Панчево.
Утакмице Д-групе игране су у
Хали спортова на Стрелишту, а у
игри преко мреже надметали су
се школарци из Јерменије, Данске, Немачке и Ирана. Најуспешнији су били момци из Азије,
који су савладали све своје ривале,
па су се као првопласирани тим
из ове групе пласирали у даљу
фазу такмичења. Друго место је
заузела Немачка, која је такође
обезбедила пролаз у завршницу
Светског првенства.
– Све пролази без проблема
и повреда играча, што и јесте

Чланови турске и бугарске репрезентације са сјајним волонтеркама
најважније. Иако у сваком мечу све пршти на терену, ово је
такмичење које пре свега зближава децу из свих крајева света. Ово је заиста велики спортски догађај за Србију и Панчево. Момци из Ирана су убедљиво тријумфовали у свим мечевима и тако још једном показали да та азијска земља постаје

одбојкашка светска велесила –
истакао је Иван Крговић, први
човек ОК-а Одбојка 013, који је
и технички организатор турнира у нашем граду.
Да наши млади суграђани
веома воле одбојку, показали
су и бројни волонтери који су
се одазвали позиву Савеза за
школски спорт Србије, али и

Града Панчева, да учествују у
организацији овог турнира.
Мечевима у Д-групи није завршен одбојкашки програм у нашем граду. У четвртак и петак,
30. јуна и 1. јула, играће се
утакмице за пласман, које почињу у 14 и у 16 сати, а у суботу, 2. јула, у 9 сати и у 10.30.
А. Живковић

На Летњој позорници Културног центра Панчева
(Улица цара Душана) у петак, 1. јула, од 21 сат, биће
приређен концерт Сергеја
Ћетковића. Он је тренутно
на турнеји поводом промоције свог новог албума „Мој
свијет”, а поред песама с тог
албума изводиће и неке од
својих највећих хитова.
Организатори концерта
поклањају четири улазнице.

Два најбржа читаоца који у
петак, 1. јула, у 11 сати, пошаљу СМС на број 1201, добиће по две улазнице за концерт Сергеја Ћетковића.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
КОНЦЕРТ и то 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.
Д. М.

У ПЕТАК, 1. ЈУЛА

Сећање на Рокија

ПРВИ ЛЕТЊИ КУП „ВОЈА ГАЧИЋ”

Победа фудбала и дружења
На теренима с вештачком травом поред Хале спортова на
Стрелишту, после шест дана
игре, завршен је Први летњи
куп „Воја Гачић”. На турниру
је учествовало 90 екипа фудбалера узраста од 2004. до 2009.
годишта из целе Србије, као и
тим из Бијељине. Најмлађим
победницима је медаље око
врата окачио глумац Ненад
Хераковић, чувени Вампир из
филма „Монтевидео”, а најстаријима је одличја поделио
прослављени голман панчевачког „Динама” и белгијског
„Сен Трујдена” Душан Белић.
Генерација 2004:
1. ФК „Воја Гачић” Панчево

На СЦ-у „Младост” ће у петак, 1. јула, бити одигран
22. меморијални турнир у
малом фудбалу под називом „Бранко Бисак Роки”.
Већ традицио налним
утакмицама сећање на једног од најбољих фудбалских судија из нашега гра-

КОНЦЕРТ ИБРИЦЕ ЈУСИЋА
Миодраг Гачић, председник
клуба организатора ФК „Воја
Гачић”, за „Панчевац” је рекао:
– Импресиониран сам тиме
што се одазвало свих 90 пријављених екипа. Направили смо

лепу причу и послали лепу слику из нашег града. Деца су уживала у протеклих шест дана. Захваљујем учесницима, као и
свим добрим људима који су помогли да овај турнир буде баш

онакав како смо га замислили.
Добили смо похвале са свих
страна да смо били добри домаћини. Искрено се надам да ће
догодине бити још више учесника и екипа из суседних земаља.

Генерација 2005:

Генерација 2006:

Генерација 2007:

Генерација 2008:

Генерација 2009:

ШФ „Оле” Борча

ФК „Партизан” Београд

ОФК „Лавови” Борча

ФК „Фортуна” Панчево

ШФ „Лане” Београд

2.

ФК „Раднички” Ковин

ОФК „Војводина–Стенли” Глогоњ

ФК „Воја Гачић” Панчево

ШФ „Сунце” Рума

ФК „Колонија 11421” С.Паланка

ФК „Болесников” Н. Сад

3.

ШФ „Лион” Београд

ФК „Воја Гачић” Панчево

ФК „Кампионе” Београд

АФ „Бамби” Зрењанин

ШФ „Витез” Падинска Скела

ШФ „Змајеви” Београд

4.

ФК „Слобода” Ужице

ШФ „Змајеви” Вршац

ФК „Бамби” Пожаревац

ШФ „Виртус” Добановци

ШФ „Змајеви” Београд

ФК „Арес” Чачак

ПРЕДСТАВЉЕН ЛЕТЊИ КУЛТУРНИ ПРОГРАМ

Разноврсност, много локација, добар провод у најави
„Панчевачко културно лето
2016”, јулски и августовски
програм дешавања, представљено је у среду, 29. јуна, на
конференцији за новинаре у
сали Градске управе града
Панчева. Репертоар су изложили представници градских
културних институција које

учествују у програму – Дом
омладине, Културни центар,
Народни музеј и Градска библиотека.
Немања Ротар, градски већник за културу и омладину,
рекао је да је ове године за
летњи програм издвојено милион и по динара и додао како
се нада да ће следеће године
та сума бити двоструко већа.
– Следеће године ће бити
разноврснији програм и на
више локација. Осим у центру, идеја је да неке програме
организујемо и у другим деловима града – на Стрелишту,

да оживеће његове колеге
из Београда, Зрењанина и
Панчева, а надметаће се и
екипа под називом „Рокијеви пријатељи”.
Утакмице ће трајати два
пута по 15 минута, а овај
традиционалан турнир почиње у 18 сати.
А. Ж.

Котежу, Тесли... Насељена места су ове године због недостатка средстава остала ускраћена за летњи програм, али су
неке од њихових институција
добиле новац за инфраструктурна опремања – каже Ротар.
Културни центар Панчева
припремио је разноврстан му-

зички програм. Бобан Танасијевић, музички уредник, најавио је десетак концерата различитих музичких праваца
који ће се одржавати на платоу испред те културне институције. Летњу сезону, барем
што се музике тиче, отвориће
дубровачки кантаутор Ибрица
Јусић у недељу, 3. јула. Последња субота у месецу резервисана је за концерт Европског омладинског тамбурашког оркестра. За љубитеље
класичне музике прави избор
биће концерт камерног дуа –
харфисткиње Ане Братељевић

и пијанисткиње Габријеле Динић. Уследиће наступ групе
„Amy’s House – tribute band to
Amy Winehouse”, Удружење
рок музичара Панчева представиће „Вече панчевачког рокенрола”, а „Salsa y punto
band” донеће латино звуке у
наш град. „Дел Арно бенд”

свираће реге, а крајем августа
ће наступити тамбурашки оркестар „Војвођански сан” и састав „The LVCS”, који свира
американа музику. У организацији Културног центра другог дана јула одиграће се и
представа Зорана Суботичког
„Од раја до безњенице” у свечаној сали Народног музеја
Панчево.
Разноврстан музички програм који је организовао Дом
омладине Панчево представио је музички уредник Слободан Додић. Група „Who see”
одржаће концерт у суботу, 9.

јула, у летњој башти Дома
омладине . Недељу дана касније следи „Блуз вече”, а до
краја месеца концерт реге групе „ЗАА” и „Џез вече”.
Планирано је да културно
лето почне 30. јуна изложбом
„Салаши између идеализованог и стварног”, у организацији Народног музеја Панчево.
Вања Раденковић, менаџерка
за односе с јавношћу, истакла
је да ће се програм ове сезоне
углавном одржавати у дворишту музеја. Посетиоци ће моћи да виде позоришне представе „Лилика”, „Глумци-песници”, „Она” и „Острво”. У
дворишту Народног музеја
концертом ће се представити
бенд „ГИТАРИНЕТ”, победник
такмичења „Најбољи оркестри
Србије”. Крајем августа одржаће се радионица за девојчице „Обуци лутку” у оквиру презентације неолитског костима.
Градска библиотека организоваће у кафеу „Двориште”
низ књижевних вечери, на којима ће учествовати Владимир Пиштало, Васа Павковић
с књигом „Океан Дунав”, Јасмина Топић, панчевачке песникиње с „Крилатим песмама” и Мирјана Ђурђевић с новом књигом. Своје афоризме
представиће Зоран Т. Поповић и Александар Баљак.
Програми су углавном бесплатни.
М. М.

Чаробњак певаног
стиха
Концерт Ибрице Јусића, хрватског кантаутора и шансоњера, биће одржан у недељу,
3. јула, на платоу испред
Културног центра Панчева.
Његову каријеру, дугу пола века, обележиле су многобројне песме које се радо
слушају и данас, а међу њима су: „Мачка”, „Добро јутро,
Маргарета”, „Поноћ”, „Јуби
сан вашу ћер”, „Шалом Сара”, „У сваком случају те волим”, „На Страдуну”... Компоновао је на стихове Вилијама Шекспира, Бертолда
Брехта, Луке Паљетка, Мирослава Антића и других.
„Ослањајући се на елементе француске шансоне, годинама је стварао препознатљив
и веома јединствен ауторски
израз, који се одликује поети-

ком и интелектом, као и компоновањем на стихове познатих песника”, наводи се у саопштењу за медије.
Ибрица Јусић је деценијама заштитни знак „Дубровачких летњих игара”, а његови
наступи на скалинама су постали традиција.
M. M.

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА

„Фијакеријада” у Долову

Доловци ће угостити одгајиваче и љубитеље парадних
коња на својој дванаестој
„Фијакеријади”. Та интересантна манифестација биће
одржана у недељу, 3. јула, на
локалном хиподрому, почев
од 13 сати.
Организатори, чланови коњичког клуба „Доловац”,
обезбедили су вредне награде
за учеснике, а очекују још

масовнији скуп од прошлогодишњег. Биће упрегнути једнопрези, двопрези, тропрези,
четворопрези и, као атракција дана, фијакери са што више коња. Посетиоци ће моћи
да уживају и у културноуметничком програму.
Биће прилике за дружење
ван парадне стазе, као и за
такозвано треће полувреме.
Ј. Ф.
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ПОТЕШКОЋЕ СА ИСПЛАТОМ ДНЕВНИЦА

(НЕ)ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Непотпуна
документација

МАЛИ БУЏЕТИ ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ

Иако је прошло више од два
месеца од избора, исплата
новчаних накнада за чланове бирачких одбора још увек
није завршена. Суграђани не
престају да нам се жале, тврде да су добили само део
новца, то јест само од Покрајине, или само од Републике, а има и оних који кажу да нису добили ни динар.
Такође, сумњају како је то
уско повезано с партијама

које су представљали у бирачким одборима.
И овог пута контактирали
смо с Милорадом Милићевићем, начелником Градске
управе, који је апеловао на
све којима још увек није легла ниједна уплата, да се јаве Секретаријату за финансије или Данијели Ердељан,
секретару Секретаријата за
општу управу.
– Највероватније је проблем у документацији,
претпостављамо да нешто
недостаје. Битно је напоменути да је било неопходно
доставити копију личне карте и копију картице текућег
рачуна – рекао је Милићевић.
Казао је да проблем представља и то што у
Градску управу
долазе људи
који су предали докумен та ци ју,
али се не
налазе у записнику о
при сут но сти,
додавши да је у
таквој ситуацији
једино валидна
потврда председника бирачког одбора да су
они заиста радили.
Према Милићевићевим речима, за исплату од Покрајине остало је мање од 200 грађана, а новац од Републике
чека око 900 Панчеваца. Он је
нагласио да ће током наредне
недеље бити исплаћен новац
свима који су
заиста доставили потпуну
документацију.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „НЕМОГУЋЕ
ПРЕУЗИМАЊЕ НАШЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ”

Пронаћи прави пут

Лоша комуникација с
грађанима
За Стари Тамиш само
90.000 динара
Како функционишу, чиме се
баве и на који начин грађанима могу да помогну најмање
јединице локалне самоуправе? На територији Панчева
осам градских месних заједница – Горњи град, Младост,
Котеж, Центар, Војловица,
Стрелиште, Тесла и Стари Тамиш – треба да помажу мештанима у решавању текућих
спорних питања, како би унапредили услове живота у свом
окружењу.
Мали буџети су највећи проблем месних заједница. С друге стране, грађани тешко успостављају контакт с њима. Како
бисмо дошли до појединих информација, покушали смо у
току радног дана, између 12 и
14 сати, да телефоном разговарамо са секретарима месних
заједница, али слушалице су
подигли само Александра Бабић из МЗ Горњи град и Радован Алексић из МЗ Тесла.
Према речима Александре
Бабић, неасфалтиране улице,
атарски путеви, непостојање
водоводне мреже и канализација на Караули и Скробари
највеће су препреке житеља у
свакодневном животу.
То је можда један од разлога
што је Месна заједница Горњи
град једна од водећих по активностима, а дешавало се да
одржи чак 14 седница скупштине годишње. Наиме, чланови ових јединица су у обавези да одрже минимум четири
заседања за годину дана.

У МЗ Горњи град се јављају на телефон
Бабићева је рекла да се мештани јављају из разних разлога, као и да је Месна заједница ове и прошле године писала Дирекцији за изградњу и
уређење Панчева и градоначелнику Саши Павлову, како
би им проследила најважније
захтеве грађана.
Алексић је казао да МЗ Тесла има добру комуникацију с
мештанима и да јој се они најчешће обраћају због комуналних проблема, као што су захтеви за постављање стубића
или сређивање пешачких стаза, које је та месна заједница у
протеклом периоду финансирала из сопствених прихода.
Додао је и да су недавно упутили захтев комуналној ин-

спекцији да реагује на ванпијачну продају која се обавља
на зеленој површини, а коју
станари једне зграде уредно
одржавају.
Веома мали буџети представљају велику препреку у самом
функционисању овог најнижег
нивоа власти. Наиме, најудаљеније (ван)градско насеље, Стари Тамиш, према последњим
подацима, располаже са само
90.000 динара, што је апсолутно недовољно за решавање једног озбиљнијег проблема.
Стрелиште има око 560.000,
Војловица око 800.000, а Младост око 920.000 динара. Нешто веће приходе имају Тесла
(1.300.000) и Горњи град
(1.400.000). МЗ Центар распо-

лаже озбиљнијом свотом новца
– 2.310.000, а Котеж има највећи буџет и он износи око
2.440.000 динара.
С обзиром на број становника у свим овим насељима, поставља се питање колико је финансијских средстава заправо
потребно како би се решили
основни, текући проблеми.
Будући да нам се већина секретара није јавила, у наредним бројевима „Панчевца”
разговараћемо с председницима скупштина месних заједница, како бисмо изнели
проблеме с којима се суочавају они и сами грађани, као и
да бисмо још детаљније одговорили на питања с почетка
текста.

ИЗАБРАНИ ПРЕДСЕДНИЦИ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ АПВ

Панчевци на челу одбора за прописе
и буџет и финансије
Пораст посланичког
утицаја

На конференцији за новинаре у уторак, 28. јуна, Петар Дошен, председник Новог градског удружења свих
пензионера, казао је како је
на седници новог управног
одбора, одржаној дан раније, разматран текст објављен
у „Панчевцу” број 4667 под
насловом „Немогуће преузимање наше организације”.
– Слажемо се са свим што
је наведено да пише у Статуту, али је исто тачно да он
није донет на скупштини
удружења пензионера. Пошто је такав Статут примењиван, стога на основу њега
избор председника Управног одбора и председника
Удружења није био легитиман. Међутим, позицију коју
је заузимао господин Шалетић, као председник Град-

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

ског одбора ПУПС-а, омогућила му је да заузме и место
на челу поменуте организације. Такође, битно је напоменути да је он писмено
обавештен о одлукама заседања ванредне скупштине –
изјавио је Дошен.
Додао је да нови управни
одбор очекује да се у наредном периоду разреше проблеми који су довели до овакве ситуације, а не, како наводи, да се тврдоглаво рачуна с несмењивошћу и незаменљивошћу.
– Нови управни одбор такође сматра да присуство
састанку и Милана Ненадића, председника Удружења
пензионера Војводине, не
даје легитимитет раније донетим погрешним одлукама, већ подршку да се нађе
прави пут за општеприхватљиве и њихово решавање.
На путу ка остварењу тог циља
нема места личним интересима, што иначе карактерише
руковођење удружењем –
истакао је Дошен.

На другој седници Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине, одржаној у понедељак,
20. јуна, између осталог, изабрани су председници и чланови одбора. Наиме, од укупно 19 радних тела, Српска напредна странка руководи са
шест, а од тога су два у рукама
Панчеваца.
Саша Левнајић и Јован Лазаров, покрајински посланици
из редова владајуће партије,
изабрани су за председнике
Одбора за прописе, односно
Одбора за буџет и финансије.
Левнајић је казао да је Одбор за прописе задужен за разматрање предлога одлука покрајинске скупштине, других
прописа и општих аката са
становишта њихове усклађености са Статутом и правним
системом и предлога закона,
других прописа и општих аката које Скупштина Војводине
предлаже Народној скупштини Србије ради доношења. Затим, предлаже доношење и измену Пословника, даје предлог за тумачење појединих његових одредаба, као и предлог
за аутентично тумачење одлука
и других општих аката које
доноси Скупштина АПВ. Поред тога, разматра обавештење
Уставног суда о покретању поступка за оцену уставности и
законитости прописа које су
донели покрајински органи и
утврђује одговор Уставном суду. Такође, предлаже Скупштини покретање поступка
пред Уставним судом за оцену
уставности и законитости про-

С. Левнајић
писа којима су повређена права Покрајине утврђена Уставом и Статутом и утврђује
пречишћен текст одлука. Како
је навео, Одбор за прописе у
свом извештају Скупштини
даје мишљење о томе да ли је
акт у складу с правним системом Републике Србије и Статутом Аутономне Покрајине
Војводине.
– То у суштини значи да
свака одлука коју усваја Скупштина АПВ мора проћи контролу законитости, коју спроводи одбор на чијем сам сада
челу. Свакако ћемо у наредном периоду имати много посла и посветићемо му се максимално – изјавио је Левна-

J. Лазаров

јић, додавши да је он и члан
Одбора за питања уставноправног положаја Покрајине.
Лазаров је истакао да су ова
радна тела важна, јер у АПВ
нема поделе власти на законодавну, извршну и судску, већ
постоји такозвани скупштински систем власти, у којем је
Покрајинска влада само извршни орган Скупштине Војводине, то јест спроводи одлуке
које она доноси. Истакао да ће
због ових функција њихов
утицај као посланика порасти.
– Кроз Одбор за финансије
пролазе најважније одлуке о
буџету, о ребалансу буџета, о
формирању или расформирању разних јавних предузећа,

установа, агенција и свега
осталог чији је оснивач АПВ.
Поменута радна тела могу потврдити или оспорити сваки
предлог одлуке, а ми их разматрамо из стручног аспекта
и на основу тога доносимо
крајњу одлуку, коју Скупштина усваја – рекао је Лазаров.
Како су обојица нагласили,
у наредном периоду ће се потрудити да радом оправдају
поверење које им је указано и
доказати да су заслужили да
се нађу на тим позицијама.
Најавили су и да ће у следећих
неколико дана одржати прве
конститутивне седнице, на којима ће бити изабрани заменици председника одбора.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: АЛЕКСАНДАР ФАРКАШ, ГРАДСКИ МЕНАЏЕР

ПРИПРЕМЕ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

УСЛЕДИЋЕ КРУПНЕ ПРОМЕНЕ
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Ребаланс почетком јула

Дирекција прераста у
агенцију, а комунални
сектор се обједињује
Неће бити отпуштања
„напамет”
Једна од промена у локалној администрацији након последњих избора
јесте увођење функције градског менаџера. На то место је градоначелник
Саша Павлов поставио Александра
Фаркаша, бившег члана Већа задуженог за спорт. Он је задржао ресор
спорта, али каже да је с новом функцијом добио велики број других задужења, која су у вези са активностима градоначелника на пољу економског развоја града и реформи
јавног сектора. Познато је да је Павлов у склопу реорганизације извршне власти својој функцији додао

која треба да ради брже и ефикасније и да буде ближа грађанима – рекао
је Фаркаш.
Напоменуо је како се ових дана
очекује одлука ресорног Министарства за државну управу и локалну самоуправу о броју радника који ће током 2016. морати да буду отпуштени
из јавног сектора.
– Кад будемо добили тај број, крећемо у реорганизацију управе и комуналног сектора. Направићемо холдинг предузеће од свих комуналних
фирми, а Дирекција за изградњу и
уређење Панчева ће до краја године
постати део Градске управе, односно
претвориће се у Агенцију за инвестиције. Уз то, већ покушавамо да убрзамо рад локалне администрације, а
пре свега оне њене делове који су досад „трокирали”. То се односи на легализацију односно озакоњење објеката, где имамо око 12.000 нерешених предмета – рекао је Фаркаш.

Направићемо холдинг предузеће од свих комуналних фирми – каже Фаркаш
бригу о привреди и инвестицијама, а
Фаркаша је изабрао да му буде „десна рука” у тим пословима. Уз то,
градски менаџер ради на крупним
променама које ће ове године доживети локална администрација и јавна предузећа.
– Учествујем у различитим активностима, од разговора са Италијанима који би да уђу у јавно-приватно
партнерство за депоновање и рециклажу отпада, преко рада тима за реализацију инвестиција, решавање
питања рефинансирања дугова Апотеке, па до реформе Градске управе,

Прецизирао је да ће од четворо запослених који раде на овим пословима, њих троје четири дана у недељи
морати да решава по десет предмета
дневно, а последњег радног дана ће
радити на најкомплекснијим предметима. Четврти запослени ће имати задатак да контактира с подносиоцима
захтева и обавести их шта је потребно
како би комплетирали документацију
пре него што им стигне писано решење о њиховом предмету. Од овог новог
начина рада очекује се да посао у вези
с легализацијом учини ефикаснијим,
а однос с грађанима непосреднијим.

Овај члан кабинета градоначелника оценио је како наша администрација у поређењу с другим градовима
није лоша, мада има запослених чији
је радни учинак незадовољавајући.
Због тога је најавио увођење новчаног кажњавања и отпуштања за оне
који избегавају да раде свој посао.
Обједињавање комуналног сектора
Фаркаш је објаснио намером да се
рационализује, унифицира и стандардизује рад тих предузећа. То ће
бити учињено кроз заједничке јавне
набавке за робу и услуге неопходне
свим фирмама, попут горива, канцеларијског материјала и сличног, јер
се уз већу количину увек постиже нижа цена. Осим тога, биће уведена обједињена наплата услуга и створене и
заједничке службе за та предузећа,
па се поставља питање шта ће бити с
вишком радника.
– У јавном сектору увек имате вишак у администрацији и мањак радника на терену, попут ђубретара, возача смећара и аутобуса, или радника
на одржавању зелених површина, и
то морамо исправити у овом мандату.
Мислим да сви треба да добију шансу тако што ће се прилагодити систему, који ће бити уређенији, ефикаснији и окренут грађанима. Када се
све те промене спроведу, сигурно ћемо
имати мањи број функционера, а већ
смо Градско веће смањили за четири
члана, као и вишак у администрацији, који ми хтели – не хтели у наредне две године по закону морамо да
отпуштамо кроз рационализацију локалне самоуправе. Ако то већ радимо, хајде да направимо да то има
смисла. Да не отпуштамо било кога
само због броја, него да направимо
систем који ће бити ефикасан и штедети новац – навео је Фаркаш.
Оценио је како у наредних шест месеци до годину дана северна индустријска зона треба да буде потпуно
спремна за инвестирање, јер најкасније до тада треба да добије скоро
сву неопходну инфраструктуру. Фаркаш је подсетио да је тамо почела изградња приступне и интерне саобраћајнице с пратећим водоводом, струја
већ постоји, а ове године ће морати да
почне и изградња неопходне канализације, или такозваног потамишког
колектора. Закључио је да ће након
тога Панчево на сајмовима привреде
ван земље имати шта конкретно да
понуди улагачима којима је наш град
занимљива локација за бизнис.
Д. Вукашиновић

Измене плана градске
касе ради помоћи АТП-у
Наредна седница Скупштине Панчева заказана је за понедељак, 4.
јул. У позиву који је одборницима
послао Тигран Киш, председник
парламента, налазе се предлози 25
одлука.
Најважнија од њих се односи на
други овогодишњи ребаланс буџета,
којим би приходи градске касе били
увећани за преко 50 милиона динара. Готово целокупан тај износ биће
дат Аутотранспортном предузећу
Панчево ради финансирања пословања до краја ове године. Уз ову одлуку је предложена и измена одлуке
о задуживању Града и финансирању
капиталних инвестиција.
Биће размотрен и низ кадровских предлога, а најбитнији се односи на расписивање конкурса за
избор челника комуналних предузећа која тренутно имају вршиоце
дужности директора. То су „Водовод и канализација”, „Младост”,
АТП, „Долови”, „Омољица”, БНС и
„Глогоњ”. Поред тога, одборници
треба да изаберу седам скупштинских савета и комисија.
Чланови локалног парламента,
или бар они из опозиционих редова, биће у прилици да се изјасне о
предлозима програма пословања,
односно изменама тих аката за један број јавних и јавних комуналних фирми.
Припремајући материјал за ово
заседање Скупштине, Градско веће
је на седници у петак, 24. јуна, изгласало предлоге надзорних одбора
неколико комуналних предузећа о

расподели добити из 2015. године.
Половину зарађене суме у градски
буџет ће уплатити јавна комунална
предузећа из Банатског Брестовца,
Долова и Банатског Новог Села, али
се ради о сумама од којих ниједна
не прелази 300.000 динара. За разлику од њих, „Зеленило” и „Хигијена” ће своје добити искористити за
покривање губитака из претходних
година. У случају „Зеленила” на тај
начин ће од 26 милиона „минуса”
бити покривено 16,6 милиона, док
ће „Хигијена” губитак од 36 милиона динара умањити за непуна два
милиона, јер толико износи њена
добит из прошле године.
Извештај о пословању Дирекције
за изградњу и уређење Панчева за
2016. показује да су приходи тог
предузећа из различитих извора реализовани у готово стопроцентном
износу, али су расходи испод 60
процената. Тачније, од 1,1 милијарде динара, колико је планирано да
Дирекција потроши на различите
инвестиције, та фирма је успела да
реализује тек 625 милиона. Дато је
објашњење како је та неефикасност
последица измена прописа који се
односе на планирање и изградњу и
на заштиту од пожара, јер су инвеститори морали да ускладе документацију, што је одложило планиране радове.
Веће је одлучило да Панчево иступи из Регионалног центра за друштвеноекономски развој „Банат” са
седиштем у Зрењанину, због тога
што планира да учествује у оснивању регионалне развојне агенције за
подручје јужног Баната.
Д. В.

ИСПРАВКА И ОБЈАШЊЕЊЕ

НАША АНКЕТА

Другачији режим паркирања

КАКО СЕ РАСХЛАЂУЈЕТЕ ТОКОМ ЛЕТА?

Извештај о последњој седници Скупштине Панчева под насловом „Бура
због бившег буџета” из претходног
броја „Панчевца” садржи материјалну грешку, јер су предлози двају
амандмана на Одлуку о паркирању
чији је аутор Никола Ћурчин, одборник ДС-а, приписани Жарку Јелисавчићу, представнику покрета „Доста је
било”. Уз ову исправку и извињење
читаоцима и одборнику Ћурчину, дајемо и његово објашњење разлога за
подношење поменутих амандмана.
– Моја жеља је била да се паркирање уреди тако да сви могу да приступе институцијама у центру града, а да се време наплате паркинга
ограничи на радно време тих установа. Нема потребе да се паркинг
плаћа од седам сати ујутру кад радно време углавном почиње у осам
или девет и завршава се до 17 сати.
Зато сам предложио да наплата у
све три зоне почне од осам часова,
а да у првој зони траје до 18 сати, у
другој до 17, а у трећој до 16 – рекао је Ћурчин и додао како он као
житељ центра Панчева има привилегију да за 300 динара месечно држи ау то мо бил на пар кин гу без
ограничења, али жели да се омогући другим становницима града и
околних села да у поподневним сати ма лак ше до ђу до кул тур них
установа, трговина и ресторана у
центру града.

Он је нагласио да би контролори
паркинг сервиса који би због тога
остали без посла могли да добију нека друга задужења у комуналним
службама. Ћурчин је рекао да не располаже подацима о томе колика је
наплата паркирања током поподневних и вечерњих сати, али да је тада
очигледно мање возила на тротоарима. На примедбу да би то значило
смањење прихода буџета, овај одборник одговара како није сигуран у то.
– Не знам колика је зарада од паркирања, али највећи део тог новца
иде оператеру система СМС наплате.
Мој предлог би повећао посету трговинама и угоститељским објектима,
па бисмо можда на томе остварили
боље финансијске резултате – казао
је Ћурчин.
Владајућа већина није прихватила
ни његов предлог да износ доплатне
карте за паркирање, која се колоквијално назива казном, буде преполовљен. Овај одборник ДС-а је такође
тражио да се одлука о промени цена
и режима паркирања о којима сада
одлучује Градско веће врати у надлежност Скупштине. Он сматра како би
било боље да одборници расправљају
о овим питањима важним за грађане
него да то буде дискреционо право
извршне власти и наводи да је на тај
начин тихо померено време паркирања с некадашњих 19 сати на 21.
Д. В.

Сналазимо се на све начине

М. СТАРЛИЧИЋ

М. СЕКУЛИЋ

Због високих температура и изузетно тешког, спарног времена, ове недеље смо питали наше суграђане како се расхлађују, на којим местима
се купају и где планирају да проведу
одмор.
МИЛОРАД СТАРЛИЧИЋ, службеник:
– С обзиром на то да радим теренски посао, сваког дана сам изложен
сунцу неколико сати и заиста је већ
јако топло. Расхлађујем се једино када дођем кући. Због нечистоће не
идем готово никуд на купање, али зато планирам да одем у Грчку на море како бих се одморио.
МАЈА СЕКУЛИЋ фризерка:
– Јако је топло и тешко време, па често проводим поднева у Градском пар-

Ж. ПУЈИЋ

М. СИМИОНИДИС

ку у хладу. Планирам да идем на једнодневни излет у бању Ждрело да се
одморим и расхладим, а затим ћу посетити и бању Врујци из истог разлога.
ЖИВАН ПУЈИЋ, менаџер:
– Недавно сам имао здравствених
проблема, па нисам често излазио из
куће, а због тога, нажалост, не могу ни
на купање да идем. С обзиром на то да
живим у сутерену, немам много проблема с врућином, довољно је да отворим прозоре и направим промају.
МАРИЈА СИМИОНИДИС, куварица:
– Планирам да одем на море у Црну Гору, а до тада време проводим на
градском базену. С обзиром на то да
сам већи део дана напољу, трудим се
да увек будем у хладу, али и заиста

Ј. АДАМОВИЋ

Б. КАРЛАШ

волим топло време. Када сам код куће, понекад укључим клима-уређај.
ЈЕЛЕНА АДАМОВИЋ, пензионерка:
– С обзиром на то да немам клима-уређај код куће, често укључујем
вентилатор како бих се расхладила, а
када сам напољу, време проводим у
хладовини. Заиста је јако топло, немам могућности да одем ван града,
па се сналазим на све начине.
БОГДАН КАРЛАШ, пензионер:
– Време проводим у деловима града у којима није превише топло, тако
да сам често на кеју и у Градском
парку. Имам кућу у бању Врујци, па
ћу крајем недеље отићи тамо и највероватније остати до краја лета.
Анкетирала С. Првуљ

6

ЕКОНОМИЈА
ПРОЦЕЊЕНЕ ШТЕТЕ ОД ГРАДА У ПОЉИМА

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

КАСНО ЗА „ПОПРАВНИ”

Стојан Јевремовић, мастер инжењер за заштиту биља

Болести и штеточине
јабуке
Јабуке су у воћњацима на територији Панчева достигле
половину своје крајње величине (75 BBCH скале). На
листовима овог воћа се могу
запазити чађаве пеге од гљиве Venturia inaequalis, која
узрокује чађаву пегавост лишћа и краставост плодова јабуке и изазива болест која
наноси највеће економске
штете овим засадима. Због
тога се препоручује обављање фунгицидног третмана
ради заштите плодова.
Поред чађаве пегавости, у
јабучњацима су се појавили
и симптоми пепелнице, коју
изазива гљива Podosphaera
leucotricha. Она напада лист,
младаре, цвет и плодове јабуке, а може се препознати
по карактеристичној брашнастој бело-сивој навлаци
коју развија на свим зеленим
деловима биљке.
Уз наведене болести, у засадима се могу приметити и
ларве прве генерација јабукиног смотавца. Он изазива црвљивост и превремено опадање плодова, због чега предста-

САКУПЉАЊЕ АМБАЛАЖЕ ОД ПЕСТИЦИДА

Еколошки тренинг

Удружење произвођача средстава за заштиту биља у Србији SECPA спровело је ове недеље акцију прикупљања амбалаже од пестицида, у сарадњи са Институтом „Тамиш”, локалним самоуправама у Панчеву, Алибунару,
Опову и Ковачици, и организацијом „Секопак”, која се бави збрињавањем амбалажног
отпада.
Тој активности је претходила серија предавања намењених произвођачима на
којима им је скретана пажња на неопходност правилног одлагања амбалаже
од хе миј ских за штит них
средстава. До сада су се пољо при вред ни ци од овог
опа сног от па да пре те жно
„ослобађали” тако што су га
одлагали са осталим ђубретом, остављали га на њива-

Централни део атара
Јабуке готово
уништен
Најмање оштећена
пшеница, највише
сунцокрет

вља најзначајнију штеточину у
засадима јабуке. У нашим
условима смотавац развија две
до три генерације годишње, а
уколико се не спроведу мере
сузбијања, штете на плодовима могу бити и стопроцентне.
Заштиту од чађаве пегавости
и пепелнице треба обавити
комбинацијом једног системичног и једног превентивног
фунгицида. Системични су
„Topas 100 EC” и „Impact 25
SC”, а у превентивне спадају
„Delan 700 WG”, „Merpan 80
WP” и „Mankogal”.
Третман против јабукиног
смотавца може се обавити
инсектицидима „Vantex 60
SC” и „Despot”.

ма или спаљивали, што је
најгора опција.
Камион за сакупљање амбалажног отпада је од понедељка до четвртка, 27–30. јуна, по најављеном распореду
посетио сва места у поменутим локалним самоуправама. Организатори су оценили да је одзив пољопривредника био задовољавајућ с обзиром на то да је оваква активност први пут спроведена
и најавили могућност да она
буде поновљена на јесен.
Највише амбалаже је прикупљено у Долову и Старчеву, а сви произвођачи који су
предали овај отпад добили су
признанице о томе. Оне засад не доносе некакве користи произвођачима, али у
околним земљама потврде су
основ за добијање подстицаја
од државе.
Н. Р.

Петак, 1. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Комисија за процену штете
настале у пољопривреди од
града који је пао 20. јуна проценила је да су најгоре прошли усеви на нешто мање од
четвртине укупних површина
у атару Јабуке, док је атар
Панчева претрпео знатно мања оштећења.
Према подацима добијеним
од Института „Тамиш”, чији су
стручњаци радили процену
штете, од 4.400 хектара пољопривредног земљишта претежно под ратарским биљним
културама, највише је страдао
централни део јабучког атара.
Ту су леденице на око 1.000
хектара направиле штете које
се у просеку крећу од 50 до 70
одсто, а толико износи и умањење приноса услед ове временске непогоде.
Процењено је да су најмања
оштећења претрпела поља под
пшеницом, на којима је у просеку град уништио половину
рода, с тим да се то разликује
од парцеле до парцеле и креће
се од минималних 20 одсто до
потпуне штете. Нешто горе је
прошао кукуруз, чији ће принос бити умањен до 60 процената у просеку, с тим да је појединачно гледано и тај усев
страдао у распону од 20 до 100
одсто.
У централном делу јабучког
атара леденице су највеће
проблеме направиле на њивама с јечмом и сунцокретом,
где је просечно умањење рода
око 70 процената.
На око 800 хектара у северозападном делу подручја Јабуке штете су мање и износе
просечно око 20 процената
на пшеници, кукурузу и сунцокрету, а род јечма је умањен за око 30 одсто. Источни
део атара, у коме је око 60
хектара ораница, имаће мање

приносе поменутих усева за
15 до 20 одсто.
Под воћем и виновом лозом
у Јабуци је свега један проценат пољопривредних површина, а и на њима је град направио различита оштећења, која
се крећу од 15 до 70 одсто.
Чланови Комисије су закључили да – како се ради о вишегодишњим засадима – поред
директних штета у виду смањења приноса, треба рачунати
и на индиректне, које ће се одразити на наредне производне

рокови за сетву су одавно прошли. Заснивање нове производње би било ризично и због
тога што улазимо у сушни део
лета, када од таквог посла не
треба очекивати много. Произвођачима који се ипак одлуче на такав потез, препоручује
се да одабир нове биљне врсте
обаве према хербицидима
употребљеним на предусеву.
Сорта или хибрид треба да буду раније групе зрења, а земљиште не треба додатно обрађивати, већ нови усев треба

Поља под сунцокретом лед је „обрао” пре времена
године. То значи да ће оштећења настала од леденица утицати на обнављање стабала односно чокота, поновно формирање жељених узгојних форми
и достизање оптималне родности биљака. Напоменули су
да ће у појединим случајевима
за то требати више од једне вегетационе сезоне.
Ратарима чији су усеви претрпели веће штете препоручено је да процене да ли би имали рачуницу да пресеју уништене њиве или делове тих
парцела, јер ће на тај начин
створити нове трошкове, а сви

без обраде засејати између редова претходног.
Воћарима и виноградарима
је препоручено да без обзира
на настала оштећења производњу наставе до краја уз
примену свих агротехничких
и помотехничких мера, што
ће поспешити регенерацију
биљака. Посебну пажњу треба
посветити заштити воћа, јер
се због повреда од града повећава опасност од заразе биљака раз личитим гљивичним
обољењима. Осим тога, санацију ових оштећења треба
обавити и бакарним препара-

Старт у октобру
Ових дана је завршена демонтажа торња погона КАН у
„Азотари” и на његовом месту
ће бити изграђен нов, са савременом опремом за управљање процесом производње.
Миљан Ђуровић, директор
предузећа, најавио је да ће почетком октобра тај део фабрике, у коме се праве комплексна ђубрива, почети да ради, а
крајем истог месеца биће обновљена производња у читавом предузећу.

– Ова ре кон струк ци ја је
оба ве за ко ја про ис ти че из
Унапред припремљеног програма реорганизације и коштаће више од десет милиона
евра. Када радови буду заврше ни, без бед ност по го на
КАН ће бити на највишем
нивоу, производња ће бити
пот пу но ау то ма ти зо ва на, а
загађење околине биће доведено у оквире које прописује
Европска унија – изјавио је
Ђуровић.

Тик испод рекорда
хектару, мада је на појединим
парцелама и већи.
Озими јечам је пожњевен са
300 хектара, уз просечан принос од 5,6 тона. Пшеница је
била засејана на 25.600 хектара и досад је покошена на 25
до 30 одсто површина. Приноси варирају у зависности од
типа земљишта и примењених
агротехничких мера.
Гаралејић је истакао да је
ова производна година карактеристична по веома повољним условима за развој озимих усева. Око 65 одсто површина под стрним житима посејано је касно, током новембра прошле године, али је изу-

правилним резовима и изнети
из воћњака, а веће повреде
третирати парафинским воском.
Као што је већ напоменуто, у
панчевачком атару су установљене знатно мање штете, које
не прелазе 10 процената, јер је
ту пао крупан град мале густине, и то углавном на локацији
званој „Подвилово”. Воћњаци
на подручју Скробаре претрпели су још мања оштећења, али
је због специфичности ове врсте биљне производње потребно да воћари предузму већ поменуте мере.

РАДОВИ У „АЗОТАРИ” ПРЕМА ПЛАНУ

ЖЕТВА ПШЕНИЦЕ СЕ ЗАХУКТАВА

Жетва у атарима Панчева,
Ковачице, Алибунара и Опова,
која је у току, почела је десет
дана раније него прошле године,
а повремено је прекида киша.
Богдан Гаралејић, координатор Саветодавне службе Института „Тамиш”, напоменуо
је да те падавине могу утицати
на смањење хектолитарске
масе зрна. У односу на приносе постигнуте пре кише, то
умањење би могло бити око
пет процената.
Уљана репица је пожњевена
на 900 хектара, с тим да род
није скинут на површинама
које је захватио град. Просечан принос је око 3,5 тоне по

тима у два до три наврата на
седам дана.
Отпорност биљака на нападе гљивица могуће је повећати
применом препарата на бази
фосетил-алуминијума, као што
су „Фостоник” и „Микал”, који
ће воћкама знатно повећати
кондицију и виталност. Препоручује се такође фолијарна
прихрана биљака средствима
на бази аминокиселина, и то у
више наврата до краја вегетационог периода. Све преломљене гране треба уклонити

зетно блага зима омогућила
раст биљака, а мраз почетком
јануара није им нанео нарочите штете.
Велика количина падавина
у априлу омогућила је усевима да добро искористе примењена азотна ђубрива, што
је сачувало плитко посејане
биљке од сушења. Умерен период без температурних удара који је уследио погодовао
је каснијим фазама развоја
озимих усева.
На почетку жетве у атару
Омољице постижу се приноси
од шест тона по хектару, мада
има парцела где прелазе девет
тона. На терену Идвора, Кова-

чице и Падине родило је између шест и седам тона по
хектару, а на неким њивама
принос је и до десет тона. Добро је родило и у Банатском
Новом Селу и Новом Козјаку.
Хектолитарска маса зрна је од
76 до 81, што значи да задовољава СРПС стандарде, а неке
анализе показују да је пшеница доброг квалитета, јер садржи око 12,5 одсто протеина.
Гаралејић је закључио да ће,
судећи према почетку жетве,
овогодишњи принос бити висок, те да би у односу на прошлогодишњи рекордни род од
7,5 тона могао бити мањи за
свега десетак процената.

Директор фабрике минералних ђубрива је додао како
се ремонти и инвестиције одвијају и у другим деловима
предузећа. Ђуровић је рекао
како је овогодишњи план производње, због шестомесечних
радова у фабрици, редукован
на 250.000 тона, од чега је 60
одсто већ остварено пре застоја, а преосталих 100.000 тона
ђубрива биће произведено након ремонта.
Ђура Бошковић, технички
директор „Азотаре”, објаснио
је како је реконструкција торња КАН-а најкрупнија инвестиција у последњих тридесет
година, тачније од изградње

Амонијака 3. Прецизирао је
да су ови радови условљени
веома лошим стањем бетонске и челичне конструкције
торња и нарочито темеља,
због чега је дошло до нагињања читаве конструкције. Како
„Панчевац” сазнаје, овај проблем је настао врло брзо након изградње торња КАН-а,
јер су темељи због подводног
тла на коме се налазе попустили, па се читава конструкција, висока 75 метара, још од
почетка шездесетих година
прошлог века држала на подупирачима.
Бошковић је изјавио да реконструкцију изводи предузеће „КМ Монт” са подизвођачима, а сви радови теку према
плану и уз строг надзор надлежних у предузећу. Торањ је
демонтиран и тренутно се ради на санацији и обнављању
темеља. Након тога ће бити
монтирана носећа конструкција тог објекта и уграђена
опрема и нова генерација
управљачких система. Он је
потврдио да се према плану
извођења радова старт КАН-а
очекује 10. октобра.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА КАМПАЊА НИС-а

ДОДЕЛА ВУКОВИХ ДИПЛОМА

МЛАДИ ХЕРОЈИ ДАНАШЊИЦЕ

Вредни и племенити

Промоција младих,
талентованих и хуманих
појединаца
Победницима конкурса „Youth
Heroes”, који су заједнички покренуле компанија НИС и
Фондација ЕXIT, додељене су
награде 22. јуна, на свечаности одржаној у холу Радио-телевизије Србије. Cтручни жири је изабрао 18 најбољих кандидата из целе Ср би је, ко ји су
на гра ђе ни у ка те го ри ја ма:
образовање/наука, култура/

истакла да руско-српски нафтни гигант, у оквиру своје друштвено одговорне делатности,
посебну пажњу посвећује младим људима, њиховом образовању и усавршавању:
– Резултат таквог стратешког
опредељења компаније су управо пројекти као што је „Youth
Heroes”, чији је циљ да промовишу хероје Србије, и то је само
део свих наших напора које
предузимамо у подршци младој
генерацији у нашој земљи. Ми у
НИС-у смо свесни да подршком
овим талентованим људима на
најбољи начин улажемо у боље
сутра заједнице у којој послујемо, због чега се удружујемо с

добитник престижних награда
на међународним олимпијадама из математике.
Међу студентима и дипломцима победници у области
образовања и науке су млади
роботичар Коста Јовановић,
који развија симулационе моделе напредних хуманоидних
робота, двадесетдеветогодишњи доктор медицине Јасмин
Нурковић, који је изумео методу добијања матичних ћелија из лако доступних материјала и на тај начин створио
основу за лечење хрскавице и
несраслих прелома, као и Никола Тепавац, изумитељ хуманоидне роботске руке.

У НИС-у су свесни да подршком талентованим људима улажу у боље сутра заједнице
уметност, предузетништво,
друштвени активизам и креативна индустрија. Највише
победника изабрано је у области образовања и науке, a међу
награђенима су и средњошколци и студенти. Основна
идеја конкурса је промоција
истинских хероја данашњице,
младих, успешних и хуманих
појединаца који су представљени јавности као позитивни
примери у друштву.
У име НИС-а на свечаности
је говорила директорка Функције за односе с јавношћу и комуникације у НИС-у, која је

партнерима који имају исту визију – истакла је Сања Лубардић
у поздравном говору.
Паметни и вредни
Прво место међу средњошколцима заузео је Стефан Веља,
млади проналазач који је развио патент намењен разбијању
тромбова у организму. Награђени су и средњошколка Јована Кондић, чији ће изум „Панели за термоизолацију грађевина” након патентирања обезбедити велике уштеде енергије, као и талентовани математичар Алекса Константинов,

Лауреати су и Лазар Ерић,
оснивач Удружења грађана за
помоћ бескућницима „wе.care”, Иван Петровић, један од
најмлађих технолошких предузетника у Србији, чији пројекат „WоrkPlus” има клијенте
из преко 50 земаља широм
света, као и Иван Бркљач,
оснивач пројекта „Арбо”, који
се бави друштвено одговорним
радом. Прво место из области
друштвеног активизма понео
је дипломирани хемичар Мирко Калдараш, активиста на
пројектима подршке ромским
студентима у образовању. На-

грађени су и Алекса Живковић, председник Управног одбора удружења грађана „Лека”
и оснивач и волонтер пројеката „Млади за старе”, „Солидарна одећа” и „Мали Шангај”,
као и Арсен Арсеновић, први
паракајакаш у Србији, који се
залаже за развој спорта особа
са инвалидитетом.
Креативни и успешни
У области културе и уметности
истакла се Гала Чаки, вишеструко награђивана сликарка
и стипендисткиња фондација
и удружења из Америке, Индије, Финске, Египта и Катара,
а добитнице признања су и Јована Бобић, оснивач фестивала уметности ШУНД („Шта
уметност нуди друштву”), и
Тијана Козарчић, млада и
успешна харфисткиња.
Јован Симић, студент који је
организовао акцију у којој је
прикупљено 300.000 евра за
успешно лечење девојчице Нађе Новаковић, добио је специјално признање „Youth Heroes”.
Прво место из области Креативне индустрије припало је
Милану Инићу за веома запажени рад и комуникацију с
младима путем његовог „YouTube” канала „Yasserstain”.
Друго место је заузео Раде
Јоксимовић, млади програмер
који је с 19 година покренуо
свој први бизнис. На трећем
месту је Тамара Јаковљевић,
ауторка документарног серијала „Мој херој”, уз помоћ којег је екранизовано више од 45
херојских прича о различитим
врлинама.
Жири је Јовану Симићу,
студенту који је организовао
продају своје колекције дресова и акцију „Спортски базар”,
приликом које је, уз учешће
познатих спортиста и јавних
личности, скупљено 300.000
евра за успешно лечење девојчице Нађе Новаковић, доделио специјално признање
„Youth Heroes”.
Да подсетимо, НИС је подржао пројекат „Youth Heroes”
кроз програм „Заједници заједно”, којим компанија пружа подршку развоју локалне
заједнице у којој послује.

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ ЕКО-РАДОВА

У славу Дунава и Тамиша
Изложба ликовно-еколошких
радова насталих у радионици
која је била организована у
оквиру манифестације „Дан
Дунава” отворена је у понедељак, 27. јуна, у холу Градске
управе Панчева. Реч је о радовима осамдесет учесника који
су кроз ликовно стваралаштво
пренели своју поруку о значају
очувања реке Тамиш и о потреби очувања животне средине.
Радионицу је организовао УЛУ
„Светионик” и у њој су учествовала деца из Предшколске
установе „Дечја радост”, полазници ликовних секција, чланови ликовних и других невладиних и грађанских удружења,
сликари, пензионери и други.
Поред тога, изложени су и
радови удружења „Препознај у
себи”, дечјег атељеа „Мали ге-

није”, Удружења оболелих од
мултипле склерозе, удружења
„На пола пута” и чланова ликовне секције Клуба за стара и

одрасла лица Геронтолошког
центра Панчево.
У име локалне самоуправе
присутнима се обратила Ка-

тарина Бањаи, чланица Градског већа задужена за заштиту животне средине и одрживи развој, која је захвалила
свима који су учествовали на
„Дану Дунава” и у чишћењу
реке Тамиш. Чланица Градског већа и координатор манифестације Милорад Тимченко уручили су учесницима плакете за допринос у реализацији обележавања дана
најзначајније европске реке.
Вреди истаћи да је наш град
већ десет година део велике
породице европских градова
који славе „Дан Дунава” и да
је од 2016. године та европска кампања постала и градска манифестација, тако да
ће у наредном периоду Град
Панчево бити њен главни покровитељ.

АКТИВНОСТ КЛУБА „СОКО”

Освојен врх Молитва
Чланови Планинарско-алпинистичког клуба „Соко” наступили су прошлог викенда у
трећем колу државног првенства у спортском пењању у дисциплини тежинско пењање,
које је одржано у Нишу.
Михајло Шебаљ је у јуниорској категорији потврдио доминацију и освојио прво место, а

његов клупски колега Марко
Дејан био је трећи у категорији
д-10. Кадет Миљан Варсаковић
освојио је четврто место.
Чланови овог удружења су
истог викенда у пределима западне Србије организовали
дводневну акцију обиласка
подручја Старог Влаха и том
приликом су посетили специ-

јалан резерват природе Увац.
Планинари „Сокола” су освојили врх Молитва и обишли
Ушац – најдужи пећински систем у Србији. Током успона
на Молитву чланови клуба су
се сусрели с колегама из панчевачког друштва „Јеленак”.
Информације о раду клуба
могу се наћи на веб-адреси

www.soko.rs. Чланови клуба
обавештавају суграђане да
сваког дана вештачка стена у
парку Барутана ради од 18 сати. За јул и август клуб „Соко”
планира низ акција на подручју високих планина, пре
свега Дурмитора, као и организовање неколико планинарских кампова за децу.

– То је једна веома сложена организација и захваљујући талентованим и вредним
ђацима, већа је шанса да се
здрав систем што пре успостави – рекао је Павлов.
Он је том приликом пожелео вуковцима и ученицима
генерације да добро ураде
пријемне испите и да по стицању високог образовања
остваре своје професионалне
амбиције.

Према речима Саше Павлова, градоначелника Панчева, локална самоуправа се
труди да обезбеди амбијент у
којем ђаци имају могућност
да остваре своје циљеве, како
на образовном, тако и на материјалном плану. Поручио
је ђацима да су они будућност коју град промовише
годинама и да су као такви
веома битни за изградњу једног здравог система.

Чланица Градског већа
задужена за образовање Татјана Божић нада се да ће
вуковци успети у ономе што
су зацртали: да упишу и заврше факултет и да се врате
у наш град. Она је део свог
излагања посветила и ђацима генерације, истакавши
да они нису само ученици
који имају све петице, већ
да су свестрани и племенити људи.

ФОТО A. СТОЈКОВИЋ

Додељења признања
најуспешнијима

Овогодишња свечаност поводом доделе диплома „Вук
Караџић” и похвала „Ученик
генерације” за средње школе
у граду Панчеву за школску
2015/2016. годину одржана
је у петак, 24. јуна, у концертној сали Музичке школе
„Јован Бандур”. Локална самоуправа је, као и претходних година, из буџета издвојила новац за награде за
успешне ђаке.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

Следи рангирање
ученика
Уписна грозница се завршава следеће недеље. Након
полагања завршног испита и
подношења листе жеља следи упис у средње стручне
школе и гимназије. Распоред
ученика по средњим школама биће објављен 4. јула, а
наредног дана, 5. јула, почиње први круг уписа. Они који
не буду распоређени, моћи
ће 5. јула, с новим листама
жеља, да конкуришу за евентуално упражњена места.
Други уписни круг је заказан за 8. јул, а пријаве се подносе у матичним основним
школама. Учесници конкурса
приликом уписа подносе
школи следећа документа:

пријаву за упис, уверење о положеном завршном испиту и
оригинално сведочанство о
завршеном основном образовању и васпитању (односно
оригинално сведочанство о
завршеној основној школи),
извод из матичне књиге рођених (може бити старији од
шест месеци) и лекарско уверење о испуњавању здравствених услова ако су они
прописани за образовни профил за који конкуришу. За
упис у гимназије и образовне
профиле за које то није предвиђено овим конкурсом није
потребно подносити потврду
о испуњавању здравствених
услова.

АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

Безбедно купање
На основу уговора о праћењу
квалитета површинских вода
на подручју града Панчева
који је Завод за јавно здравље Панчево склопио с Градском управом, стручњаци из
Завода током лета редовно
испитују квалитет воде за купање. Стручњаци те здравствене установе ће у наредним месецима редовно обављати микробиолошку анализу, која обухвата утврђивање
нивоа фекалних колиформних бактерија, аеробних хетеротрофа, као и физичко-хемијску анализу (присуство суспендованих материја,
нитрита, нитрата, хлорида
итд.).
Према Уредби о класификацији вода, све воде које не припадају првој, другој и трећој класи могу бити
ризичне по здравље купача.
Секретаријат за заштиту

животне средине и Завод за
јавно здравље, након анализе
резултата прве овогодишње
кампање за испитивање присуства опасних и загађујућих
материја у води (узорковање
обављено 15. јуна), закључио
је да Панчевци могу да се купају на реци Тамиш, Белој
стени и на купалиштима у
Омољици и Банатском Брестовцу на Поњавици. Квалитет свих вода креће се у рангу друге или треће класе.
Купалиште на качаревачком језеру још није званично
отворено, тако да тамо није
урађена анализа квалитета
површинске воде.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Ако је било која од позитивних порука које
смо желели да пошаљемо деци остала трајно усађена у њих, онда је овај пројекат постигао свој циљ.

Петак, 1. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Прим. др Љиљана Лазић

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГЕ

Х ИТ НА ПО МО Ћ

ЗАВИСНОСТ НА „IGNORE”!

Моралне дилеме

Пише:
др Мирослав Тепшић
Када смо пре три недеље
нагласили улогу лаика у
пружању помоћи код саобраћајног трауматизма, нисмо ни слутили да ће се четири живота угасити у тако
кратком периоду на нашим
путевима. Пешак, мотоциклиста, возач и сувозач трагично су настрадали у три
различите саобраћајне незгоде. Грешке и губитак
концентрације су део живота, па и саобраћаја, али за
бахатост, алкохолисаност и
вожњу великом брзином
кроз насељено место не постоји оправдање.
Пуко описивање здравствених прилика и неприлика Панчеваца изгубило
би сваки смисао ако не би
било макар неке речи поуке, критике, опомене. Ма
колико информације презентоване у маниру „црне
хронике” биле атрактивне и
често написане с намером
да се неком пресуди по
кратком поступку, уверен
сам да оне удаљавају обичног човека од суштинских
проблема здравственог система. Олако се заборавља
да, на пример, превентивна

медицина није само у домену примарне здравствене
заштите, изабраног лекара,
патронажне сестре, већ исто
тако здраве породичне средине, обданишта, школе.
Загађивачи физичког и
менталног здравља нису само у ваздуху, храни или недозвољеним супстанцама,
већ, чини се, у једнакој мери у интернет простору и
„ријалити” скаредностима
које свакодневно упијамо.
Имамо ли право да тражимо моралну и стручну
беспрекорност лекара, а да
истовремено останемо неми
на патњу комшије, колеге,
познаника? Да ли је баш наша мука највећа, а проблем
толико велик да мора бити
решен пре сваког другог?
Осврнимо се мало око себе
и погледајмо друге. Не постоје
моралне
дилеме
здравственог радника када
на једном тасу стоји политрауматизован пацијент који се „растаје од живота”, а
на другом нестрпљивац који
не жели да сачека преглед
изабраног лекара. Треба ли
у исту раван да стављамо
оболелог од шизофреније,
опасног по себе и околину,
и бахату алкохолисану особу која је баш те вечери одлучила да се мало опусти?
Неко ће рећи: „Болест је и
једно и друго”, бирократа ће
вероватно употребити омиљену фразу: „Пацијент је
увек у праву”, а особи у белом мантилу не преостаје
ништа друго него да извага
између жеља и могућности,
идеалног и реалног.

НОВО УДРУЖЕЊЕ У НАШЕМ ГРАДУ

Главни циљ – смањење
сиромаштва

Награђени учесници
конкурса Завода за
јавно здравље

ест школа с територије целе
покрајине.

Учествовало више од
400 ђака из петнаест
школа у Војводини
Кампања
се наставља
Обележавање Међународног
дана борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге, 26.
јуна, панчевачки Завод за јавно здравље започео је два дана
раније, у петак, 24. јуна, када
су у Галерији Милорада Бате
Михаиловића уручене награде

Усвојене важне поруке
Према речима прим. др Љиљане Лазић, директорке Завода,
пројекат „Зависност на ’ignore’” имао је шири карактер, па
се пратеће активности осмишљене у оквиру њега спроводе
током читаве ове године.
– Предвидели смо да важан
део програма буде и интерактивни рад, односно да са ученицима из основних и средњих школа с територије Панчева разговарамо о болестима
зависности. Новина је и то
што смо, поред алкохола, пушења и наркоманије, међу теме о којима дискутујемо уврстили и зависност од коцкања

представника Завода, а прилику да радове оцењује на
„Фејсбуку” имала је и целокупна јавност. Ипак, за нас у
Заводу сви учесници конкурса
су победници, јер су се у протекла три месеца заиста
озбиљно бавили овом проблематиком. Ако је било која од
позитивних порука које смо
желели да им пошаљемо остала трајно усађена у њих и ако
су они то усвојили као своју
будућу навику, онда је ова наша активност постигла свој
циљ – истакла је Лазићева.
Прво саслушај
Награду за најактивнију основну школу, с највећим бројем
послатих радова, добила је
Основна школа „Вук Караџић”

Адам Толди из Суботице аутор је победничког плаката
најуспешнијим учесницима
на конкурсу „Зависност на ’ignore’”. Завод је овај конкурс
спроводио на територији читаве Војводине, под покровитељством Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.
У протекла три месеца, колико је акција трајала, пристигло је осам кратких филмова и 282 ликовна рада, на
којима је радило више од 400
основаца и средњошколаца и
њихових наставника из петна-

и од претеране употребе интернета. Наравно, важан сегмент кампање био је и сам
конкурс, који се реализовао на
територији читаве Војводине
и који је ђацима пружио могућност да своје ставове, мишљења и закључке о овој теми
изразе кроз уметност. Оцењивао их је жири сачињен од
еминентних стручњака из
панчевачког Културног центра, са Академије драмских
уметности из Београда, као и

из Црвенке, а исто признање у
катего рији средњих шко ла
припало је Техничкој школи
„23. мај” из Панчева. Најбољи
ликовни рад нашао се и на
плакату којим ће Завод у наредном периоду промовисати
борбу против болести зависности, а његов аутор је Адам
Толди, ученик седмог разреда
ОШ „Мајшански пут” из Суботице.
Најуспешнији филм по мишљењу жирија креирало је

троје ученика седмог разреда
Основне школе из Црвенке.
Чланица ове екипе Душица
Трбовић описала је укратко
начин на који је њен тим обрадио задату тему.
– Направили смо анимирани филм. Трудили смо се да
покажемо шта то доводи до
зависности и како можемо да
се излечимо на најлакши начин. Представили смо девојчицу
која је мислила да је друштво у
школи одбацује. Осећала се запостављено и повукла се у себе. Једног дана је видела групу
младих испред зграде како користе наркотике. Помислила
је да ће јој дрога помоћи да
превазиђе проблеме и почела
је да је конзумира. На крају су
другари из одељења приметили да се нешто чудно дешава с
њом. Она је признала у какав
проблем је упала и тада су јој
пријатељи и наставница помогли да се излечи – испричала
је Душица, нагласивши да је
њен разред изузетно сложан,
да се ђаци поверавају једни
другима и да заједнички превазилазе све проблеме.
Четворочлана екипа ученика шестог разреда Основне
школе „Бора Радић” из Баваништа направила је најбољи
филм по мишљењу „Фејсбук”
пратилаца. Како је објаснила
Јелена Симичић, једна од ауторки, у филму је представљена зависност од интернета, проблеми који се рађају из
ње, али и начини на који се
она може превазићи. На свечаности прошлог петка додељене су захвалнице и пригодни поклони и осталим школама које су се истакле на
конкурсу.
Иначе, 26. јун је Међународним даном борбе против
злоупотребе и кријумчарења
дроге прогласила Генерална
скупштина Уједињених нација
још 1987. године и од тада се
овај дан обележава широм
света с циљем мобилисања појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању наведеног проблема. Слоган овогодишње кампање гласи „Прво саслушај” и указује на то да је
слушање деце и младих први
корак који треба начинити како би им се помогло да одрасту здраво и безбедно.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ЈАВНИМ РАДОВИМА И СТРУЧНОЈ ПРАКСИ

Добар старт за незапослене
У нашем граду је недавно
основано невладино непрофитно удружење „Елпис”, које
се, између осталог, бави побољшањем услова живота својих чланова и осталих грађана
у области социјалне политике, културе и образовања.
Како се наводи у статуту
удружења, оно ће имати циљ
да подстиче и развија свест
својих чланова према осталим припадницима заједнице и да их подстиче да воде
бригу о угроженим и немоћним појединцима, те да својим радом доприносе побољшању квалитета живота
и образовању становништва.
Према речима Весне Каначки, председнице удружења, ова организација окупља
тим стручњака, првенствено
из области права и социјалне
политике, који се својим ангажманом залажу за ефикаснију социјалну и економску
заштиту свих чланова и грађана, а поготово популације
старије од 65 година, затим
самохраних мајки или пак

деце и младих који због тешке материјалне ситуације
немају могућност да се школују. У плану је да се бројне
амбициозне идеје и планови
чланова „Елписа”, утемељени на жељи да се смањи сиромаштво и пружи подршка
свима онима којима је неопходна, реализују кроз различите пројекте и уз подршку
институција, али и привредних друштава и појединаца.
Стога ово удружење позива све оне који то желе
да му се прикључе. Удруже њу се за по моћ мо гу
обратити и припадници социјално угроже них гру па.
Они ко ји же ле да фи нансијски помогну рад организације, донацију могу уплати ти на ди нар ски ра чун
265651031000118014 или девизни RS35265100000017383227.
Оба рачуна су отворена код
„Рајфајзен банке”. Више информација може се добити
путем телефона 061/32-44085 или имејла: divinist@yahoo.com.

Укупно 29 незапослених Панчеваца и Панчевки потписало
је у понедељак, 27. јуна, уговоре с послодавцима и Градом
Панчевом о обављању стручне
праксе и јавних радова на период од најмање три, а највише
дванаест месеци. На овај начин
је започета реализација двеју
мера активне политике запошљавања коју Град спроводи у
сарадњи с Националном службом за запошљавање. Уговоре
је у малој сали Градске управе
уручио Миленко Чучковић,
члан Градског већа задужен за
подручје рада, запошљавања и
социјалне политике.
– Стручна пракса је мера у
оквиру које се особе млађе од
тридесет година оспособљавају
за посао у својој струци. Град је
за ту сврху ове године издвојио
пет милиона динара. Пракса
траје шест месеци, односно 12
месеци када је реч о лицима
која морају да полажу стручни
испит. Потписали смо уговоре
са 15 незапослених и 12 послодаваца. Предвиђено је да особе
на пракси добијају материјална средства, чија висина зависи од њихове стручне спреме:
за високу спрему 20.000 динара, за вишу 18.000 и за средњу
стручну спрему 16.000 динара.

Када је реч о јавним радовима,
укупно 14 особа код осам послодаваца обављаће јавне радове у трајању од четири месеца и за то ће добијати новчану
накнаду од 18.000 динара – објаснио је Чучковић.
Он је нагласио и то да Град
изваја велика средства у области запошљавања и да је планирано спровођење укупно
осам мера које се тичу самозапошљавања, као и помоћи инвеститорима који се одлуче да
обављају неку делатност на
подручју Панчева. Чучковић
је конкурс тог типа најавио за
почетак септембра.
Према речима Ђорђа Лукача, директора панчевачке фи-

лијале Националне службе за
запошљавање, преко 300 незапослених ће у 2016. години
добити посао преко те службе.
– Има много људи који су
поднели захтеве за самозапошљавање, ново запошљавање
и стручну праксу. Постоји одлична сарадња између наше
службе и предузећа у Панчеву
и добар део њих ће примити
на праксу младе људе без искуства. То је добра ствар, јер
даје шансу незапосленима да
обогате своју радну биографију, али и да се можда након
праксе запосле у фирмама које су их ангажовале. Досадашње искуство је показало да
готово половина учесника у

оваквим програмима добије
посао после завршене обуке.
То је добро и за сама предузећа, јер им запошљавање лица
која су обављала стручну
праксу код њих пружа могућност да се и наредне године
пријаве за овај програм – нагласио је Лукач.
Ове године се на јавне позиве за учешће у реализацији
мере активне политике запошљавања у виду обављања
стручне праксе, односно за организовање спровођења јавног
рада за теже запошљива лица,
пријавило око 70% приватних
и 30% државних предузећа.
Потражње је било за најразличитијим струкама – од новинара, преко архитеката и грађевинских инжењера, до професора у школама или пак
хигијеничара и помоћних радника.
Овакви програми се у нашем граду реализују у последњих десетак година, а добре
утиске о њима деле и послодавци и незапослени.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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Петак, 1. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИСТЕКАО РОК ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД НЕВРЕМЕНА

СТРАДАЛИ АУТОМОБИЛИ,
ПРОЗОРИ И КРОВОВИ
Поднето више
од 3.000 захтева
за накнаду
Пре свих биће уважени
инвалиди, примаоци
социјалне помоћи и
незапослени
Прошлонедељно невреме које
је беснело над Панчевом оставило је тешке последице. Слободан Кундаковић, председник
Комисије за евидентирање штете коју је нашим суграђанима
нанела та стихија, изјавио је да
је поднето више од 3.000 захтева за накнаду, од чега се највише њих односи на стамбене, помоћне и пословне објекте.
Он је додао да је укупна
причињена штета процењена
на преко 70 милиона динара.
Кундаковић је рекао да су грађани доставили и 292 пријаве
о штети коју је град нанео њиховим аутомобилима и најавио да ће након завршетка обраде свих захтева за накнаду
штете комисија на чијем је он
челу написати извештај који
ће доставити градоначелнику
и члановима Градског већа.
Кундаковић је рекао и да се
највећи број захтева за накна-

ду штете односи на уништене
кровове, оштећене фасаде, као
и сломљене шофершајбне и
прозоре.
Он је изјавио да није потребно
да грађани чекају долазак екипа
из Градске управе које ових дана
обилазе терен и утврђују основаност захтева за накнаду штете да
би тек после тога почели да поправљају оштећене објекте. За
доказивање штете су довољне
фотографије изгледа оштећених
објеката непосредно после прошлонедељне олује.
Додао је да би било добро и
када би наши суграђани који-

и он треба да буде извршен.
Међутим, ја се и даље борим
свим правним средствима и
покушавам да то оспорим и
спречим. Не могу да дам ту
кућу тек тако, јер је вештак
кога је ангажовао суд проценио да сам уложио у њено реновирање пет милиона динара,
а када сам је купио, вредела је
милион и осам стотина хиљада. Спреман сам на нагодбу са
Софијом Николаидис, женом

Редакцији „Панчевца” се јавила Софија Николаидис и затражила да објавимо још једну њену изјаву.
– Драган Домазетовски ми нуди да ми исплати новац за
моју кућу и жели да се нагодимо, али ја се с тим не слажем.
Осим тога, он и даље прича да је пре него што је купио кућу,
она била за рушење и у јако лошем стању. То није тачно. Моја снаја је становала с децом у њој пре него што ју је мој брат
продао и немогуће је да је била у лошем стању – рекла је она.

ма је невреме оштетило куће,
станове, пословне и помоћне
објекте сачували рачуне за
изолациони материјал који су
купили, јер ће чланови комисија то унети у записнике.
Подсећамо, градоначелник
Саша Павлов изјавио је медијима да ће се на основу поднетих
захтева за накнаду штете само
утврдити њен укупан износ, а
да ће након што он буде установљен, градска власт обавестити
републичке и покрајинске институције како би се видело да
ли је могуће да Панчево добије
од њих неку новчану помоћ.

Павлов је додао и да постоји могућност да наш град, према Закону о ванредним ситуацијама, издвоји одређену суму
из буџета као помоћ за санирање последица невремена.
Према његовим речима, колико ће износити та помоћ,
знаће се након предстојећег
ребаланса градског буџета.
Комисија која ће бити формирана да би расподелила тај новац водиће рачуна о томе да
пре свих буду уважене особе
са инвалидитетом, примаоци
социјалне помоћи и незапослени.

с којом сам се судио. Спреман
сам да јој исплатим онолико
колико је њен брат њу преварио, само да моја породица
више не трпи. Ја њу нисам
об ма нуо, ни сам јој же лео
зло, нисам јој напакостио. Ја
само браним своју имовину у
коју сам уложио паре након
што сам их поштеним радом
зарадио – изјавио је Домазетовски.
Он је додао да је Апелационом суду поднео тзв. уставну
жалбу и затражио да му се надокнади сав новац који је инвестирао у реновирање куће.
Домазетовски је изјавио да је
тражио и да се преиспита како
му је поништена куповина куће
у панчевачком суду. Додао је
да је то учињено без суђења.
– Мора се утврдити како је
дошло до тога. Неко ко прима

плату за спречавање таквих
ствари, треба да види како је
могуће да је мој предмет нестао, а да је и поред тога донета пресуда – додао је Домазетовски.
Он је рекао да је несхватљиво и апсурдно и то да је Апелациони суд у Новом Саду донео
решење у његову корист, а да
одлука београдског Апелационог суда није била у складу с
тим.
Домазетовски је додао да га
је Софија Николаидис тужила
и да би добила новац за кирију коју, по њеном мишљењу,
дугује за десет година, колико
је прошло откако је откупио и
почео да реновира њену кућу.
Прецизирао је да се у тој тужби наводи да би требало да
јој плати два милиона и три
стотине хиљада динара.

РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ У ОХРИДУ
И ОВЕ ГОДИНЕ

Борци обележавају
јулске празнике

Михајло
Глигорић

ције 3. марта ове године, а 28.
јуна су заједно са још четворо
будућих судија Привредног
суда у Београду положили
свечану заклетву у Скупштини Србије пред Мајом Гојковић, председницом те институције. Полагању заклетве је
присуствовао и Никола Селаковић, министар правде у
Влади Србије.

Многи су остали без ветробранских стакала на возилима

СО ФИ ЈА НИ КО ЛА И ДИС: НЕ МА НА ГОД БЕ!

Страну припремио

Доскорашњи судијски помоћници Ненад Ђорђевић и
Владимир Спаић биће убудуће судије у Основном суду у Панчеву, а њихове коле ги ни це Алек сан дра Ва сић и Сан дра Ме да ко вић
делиће правду у Прекршајном суду.
Скупштина Србије их је
именовала на судијске функ-

Стручњаци „Зеленила”
помажу Обреновцу

Борим се свим правним средствима

Чланови Градског одбора Удружења бораца Народноослободилачког рата обележиће и ове
године 4. и 7. јул – Дан борца и
Дан устанка.
Они ће се најпре 4. јула окупити у 10 сати у просторијама
Удружења бораца, а потом ће
у 11.15 положити венце на
споменике народним херојима у Градском парку. Присутнима ће се обратити Саша Павлов, градоначелник Панчева.
Три дана касније, 7. јула, делегација панчевачког Удружења бораца присуствоваће централној прослави Дана борца
за Војводину, која ће бити
одржана на Иришком венцу.

Четворо нових судија

ДОГОВОРЕНА САРАДЊА

ФРИЗЕР ДРАГАН ДОМАЗЕТОВСКИ ДОМЕ ЈОШ НИЈЕ ИСЕЉЕН ИЗ КУЋЕ

Иако је после молби лекара
прекинуо штрајк глађу да не
би угрожавао здравље, познати панчевачки фризер Драган
Домазетовски Доме и даље
покушава да свим силама
спречи принудно исељење
своје породице из куће у чије
реновирање је уложио много
новца.
– Панчевачки суд је поднео
налог за принудно исељење
мене и моје породице из куће

КАДРОВСКО ПОЈАЧАЊЕ ЗА ПАНЧЕВАЧКО
ПРАВОСУЂЕ

Тодор Тоша Стојановић,
председник панчевачког Удружења бораца, позвао је све
чланове борачких организација у нашем граду да присуствују прослави 4. јула и да дођу на
дружење које ће тог дана бити
приређено у просторијама
Удружења бораца.
Он је захвалио Градској
управи, синдикатима Рафинерије и „Петрохемије”, ДДОР-у
Нови Сад, „Зрну”, ЈКП-у „Зеленило”, бензинској пумпи
„Гаспетрол”, агенцији „Дневник” и другима на томе што
подржавају активности панчевачког удружења бораца.
– Дан борца и Дан устанка
су вредни нашег сећања, јер
не смемо заборавити оне који
су дали своје животе за слободу. Због тога ћемо наставити
да евоцирамо успомене на те
датуме – изјавио је Стојановић.

Кофери пуни трофеја
и лепих утисака

Радничке спортске игре које се
традиционално организују на
Охриду ове године су одржане
петнаести пут, од 20. до 26. јуна.
Учествовало је преко шеснаест
радничких организација, па су
се запослени у панчевачком правосуђу (Основни и Виши суд у
Панчеву и Основно јавно тужилаштво) надметали с колегама
из готово целе Србије у различитим спортским категоријама.
Приређена су надметања у
кошарци, одбојци, малом

фудбалу, одбојци на песку и
другим спортовима, а наше
суграђанке и суграђани освојили су седамнаест трофеја, од
чега – шест златних, четири
сребрне и седам бронзаних
медаља.
У укупном пласману Панчевци су заузели друго место,
а поред добрих резултата било
је и лепог дружења, па се из
Македоније дошло с кофером
пуним лепих утисака.
А. Ж.

Панчевачко „Зеленило” помоћи ће у наредном периоду
колегама из Обреновца и
пренеће им своја искуства у
постављању цветних поставки по Панчеву ради украшавања тог града.
Та сарадња је договорена
приликом посете представ-

ника обреновачког комуналног предузећа нашем граду
ових дана. Пре разговора у
дирекцији „Зеленила” они су
обишли расадник и Народну
башту да би разговарали с
радницима „Зеленила” и подробније се упознали с радом
тог комуналног предузећа.

ПРОШЛЕ СУБОТЕ ИСПРЕД ХАЛЕ СПОРТОВА

Одржано такмичење
најбољих возача
Татјана Крањчец и Дејан Перак из „Хигијене” и Данијел
Бољанац из АТП-а проглашени су за најбоље на прошлонедељном такмичењу у вожњи на полигону и познавању
саобраћајних прописа, одржаном у организацији Савеза
возача и ауто-механичара.

Одржавање такмичења помогли су Агенција за безбедност
саобраћаја, јавна комунална
предузећа „Младост”, АТП и
„Хигијена”, као и „Штрабаг”,
„Ауто Ђура”, „Сервис Граовац”, „Амидо” д. о. о., „Глас
промет”, „Темид” д. о. о. и пекара „Панини”.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Стала прича
у четири слова
У прошлом броју нашег листа питали смо вас знате ли
шта вам будућност доноси.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Док нисам срела
тебе” Џоџо Мојес за два наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Одмах ћу вам рећи: будућност ми (надам се) доноси остварење давне жеље да
ми ’Тргопродукт’ уплати доприносе, пошто сам радила
за потврде уместо плате, па
да и ја дочекам пензију.”
064/1554...
„Знам, нажалост – још две
године неизвесности и стезања каиша.” 064/9694...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одго во ра на
питање како би могла да
гласи најкраћа прича о пријатељству и љубави. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Ејми Сноу” Трејси
Рис.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Упознали смо се у обданишту, а ти сада, седе косе,
држиш ме за руку као и тада.” 063/3100...
„Најкраћа прича о љубави
и пријатељству могла би да
гласи: Wi-Fi. Све је данас
компјутеризовано, па и љубав
и пријатељство.” 060/5664...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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У ОКОЛИНИ КОВИНА

УПОЗОРЕЊЕ РОНИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЖАНДАРМЕРИЈЕ

Откривен сумњив
алкохол

ЧЕСТА ДАВЉЕЊА НА РЕКАМА И ЈЕЗЕРИМА
Родитељи треба да
пазе где им се деца
купају
Најопасније дивље
плаже

Панчевачка полиција је саопштила да је током претреса
стана четрдесетшестогодишњег мушкарца у околини
Ковина пронађено око 600
литара алкохолног пића без
порекла, са фалсификованим
акцизним маркицама, и 2,5

килограма резаног дувана.
Пронађена роба је предата
Пореској полицији, а против
мушкарца који је осумњичен
за недозвољен промет акцизних производа биће поднета
кривична пријава надлежном тужилаштву.

У АКЦИЈИ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Заплењено 3.500
боксова цигарета

Панчевачка полиција је саопштила да је током претреса једног комбија пронашла 35.000
паклица цигарета стране производње без акцизних маркица
и да је због тога ухапшен Н. Х.
(1975) из околине Панчева.
Он је заустављен приликом контроле саобраћаја, а

поред цигарета, одузето му је
и возило којим је управљао.
Против ухапшеног возача
би ће под не та кри вич на
пријава надлежном тужилаштву у Панчеву због постојања основа сумње да је починио кривично дело кријумчарење.

IN MEMORIAM

Златко Сајков
(1936–2016)
У уторак, 28. јуна, панчевачка и српска кошарка
остале су без једне од највећих легенди – умро је
Златко Сајков, играч и тренер КК-а „Динамо” из времена његове највеће славе,
када су Панчевци, те 1961.
године, играли у највишем
рангу, у Првој савезној лиги Југославије.
Златко је за сениорску
екипу КК-а „Динамо” дебитовао 1952. године, против
зрењанинског „Пролетера”, а боје клуба из нашега
града бранио је све до
1968, с кратким прекидима због одслужења војног
рока и једне сезоне проведене у КК-у „Партизан”.
Као најуспешнија година
у историји КК-а „Динамо”
памти се 1960. Панчевци су
тада освојили титулу првака Војводине, потом су тријумфовали на Првенству
Србије, када су надвисили
чачански „Борац” и београдски „Железничар”, а
онда је уследило такмичење
у Титограду, које је окупило
три најбоља тима из три републике – „Будућност” из
Црне Горе, „Работнички” из
Македоније и „Динамо” из
Србије. Панчевци су тријумфовали и на том турниру, пласирали су се у југословенску елиту... Тренер
Тодор Лазић Тоша је вишегодишњи сан панчевачких
кошаркаша претворио у јаву. Једног од најбољих сарадника имао је управо у
Златку Сајкову. Био је то незапамћен успех – панчевачки „Динамо” међу „десет
величанствених”...

Битисање клуба из нашега града у Првој савезној лиги Југославије, те
1961. године, обележио је
управо Златко Сајков. Легенда је тада и рођена! Љубитељи игре под обручевима
још увек памте шутерске
дуеле Златка Сајкова и Радивоја Кораћа... Са 549 постигнутих кошева Златко
је био најбољи стрелац тог
такмичења. Те године, други пут узастопно, проглашен је за најбољег кошаркаша Војводине.
Златко је по окончању
каријере, 1968. године, наставио да ради у клубу као
тренер млађих категорија,
а део своје спортске активности посветио је и суђењу
кошаркашких утакмица, у
чему је имао ранг савезног
кошаркашког судије и делегата. Поред успешне
спортске каријере, Златко
је свој радни век наставио
у Рафинерији нафте Панчево, где је радио као психолог све до одласка у пензију.
У уторак, 28. јуна, Златко Сајков се преселио у
вечност. Иза њега су остале
супруга Габријела и ћерка
Маја. Сахрањен је на Католичком гробљу у Панчеву.
Нека му је вечна слава!

Командант Ронилачке јединице Жандармерије Александар
Кикош апеловао је на грађане
да не иду на неуређена купалишта, као и на родитеље да
пазе где им се деца купају. Он
је скренуо пажњу и власницима моторних чамаца да не
плове сувише близу обале.
Према његовим речима, у
Србији је из године у годину
све више дављења на језерима
и рекама, а посебно забрињава
то што је међу онима који на
такав начин губе живот све више деце. О томе говори податак да су рониоци Жандармерије прошле године имали дупло
више интервенција у којима су
проналазили утопљенике него
претходне године.
Кикош је упозорио на то да се
од почетка овогодишњих врућина догодило више случајева утапања и додао да то није добро
јер је лето тек почело. Он је апеловао на родитеље да контролишу децу током купања и да непрекидно пазе на њих док су у
води. Додао је да старији никако
не треба да иду на неуређена и
дивља купалишта, а још мање
да то дозвољавају својој деци.
Командант ронилачке јединице Жандармерије позвао је
непливаче да пре уласка у воду обавесте спасиоце – ако се
купају на местима где их има
– о томе да не знају да плива-

Водите рачуна о могућим последицама пре уласка у воду
ју. Апеловао је на купаче и да
се пре уласка у воду обавезно
расхладе и да не скачу у воду,
поготово на рекама и језерима
где се не види дно.
Да упозорење команданта
Жандармерије није без основа, сведочи и то што су се прошлог лета на територији нашег града на Тамишу и Дунаву
догодиле две трагедије. У првој, која се десила на Тамишу
почетком јула прошле године,
близу просторија Риболовач-

ког клуба „Марко Кулић” удавио се четрнаестогодишњи
дечак.
Он је страдао наочиглед
свог оца, који је, иако и сам
непливач, одмах скочио у воду и покушао да га спасе. Њихову борбу за живот приметио
је власник једног чамца, који
је одмах почео да весла према
њима да би их спасао. Успео је
да извуче само оца, а дечака је
јака водена струја повукла на
дно. Након три сата потраге

пронашли су га рониоци Жандармерије.
Готово идентична трагедија
догодила се на Дунаву, у близини Иванова. Удавила се двадесетшестогодишња девојка
која се купала заједно с мајком
и још једном женом. Након
што су њих две изашле из воде,
девојка је изненада потонула.
Њено беживотно тело пронађено је осам километара низводно од места где се утопила, после једнодневне потраге.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Колико смо сами криви за прошлонедељно невреме?
Нисам поднео захтев за накнаду штете због прошлонедељне непогоде, јер ми је
оштећен кров зграде у којој не
живим. То нисам урадио ни за
необрано воће, јер ми то није
једини извор прихода. Верујем да нисам једини који је тако поступио, поготово зато
што ни моји објекти нити воће
нису осигурани код осигуравајућих друштава.
Када би постојала могућност да добијем накнаду штете, предложио бих да те паре
остану у градском фонду за
превентивне мере, да се не би
опет догодило да нас нека нова непогода задеси неспремне.
Последњих година смо у
некој врсти дилеме између
тога да ли је неко крив за наше непогоде, или су у питању
глобалне климатске промене. Неоспорно је да с временским не при ли ка ма има ју
проблема и далеко организованије земље, али нас то не
оправдава.

Када нам се догоди поплава, дочекамо је неспремни.
Ако нас задеси суша, опет нас
изненади. У случају да нас погоде град и невреме, као што
је то било прошле недеље, поново смо затечени. Као да ништа не можемо да предвиди-

мо, већ по добром старом обичају морамо да се учимо на
грешкама.
Ако је неоспорно да се клима мења и да имамо техничке
службе које могу да предвиде
непогоде, намеће се питање да
ли смо предузели баш све рас-

положиве мере да до разорних
последица временских неприлика не дође.
Несрећа је у томе што размишљамо о овом само кад се деси
неко невреме, онолико дуго колико је потребно да се санирају
његове последице. Кад то прође, све се заборави, као да се више никада неће поновити.
У сваком случају није добро
да и даље будемо у дилеми у
којој мери су штетне последице невремена одраз немогућности да се одупремо силама
природе, а колико је то резултат наше неорганизованости.
Ово што је речено, не треба
схватити као критику рада градске власти. Напротив, Градска
управа заслужује све похвале
за евидентирање штетних последица невремена, што је вероватно предуслов за добијање
накнаде. Међутим, убудуће
треба чинити напоре да се
уклоне узроци, а не да се санирају последице.
Стеван Васић

У АКЦИЈИ У ПАНЧЕВУ И ЈОШ НЕКОЛИКО ГРАДОВА

Ухапшени фалсификатори личних докумената
Припадници Службе за борбу
против организованог криминала (СБПОК) ових дана су у
сарадњи с Тужилаштвом за
организовани криминал претресли више кућа и станова у
Панчеву, Београду и Лазаревцу,
и ухап си ли че ти ри осо бе
због по сто ја ња осно ва сум ње
да су фал си фи ко ва ле и про да ва ле ла жне лич не кар те,
во зач ке до зво ле и па со ше
Ср би је, Хр ват ске, Сло вач ке
и Сло ве ни је.
Приликом претреса њихових кућа и станова откривене
су и одузете две бланко визе

Не мач ке и јед на Ау стри је,
као и евиденција лица којима су продали лажна документа, 15.300 евра, 300 швајцар ских фра на ка и ви ше
компјутера, ласерских штампача и друге опреме која им
је служила за израду лажних
докумената.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

11

СЕЛО

Петак, 1. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ФОРМАЛИЗАЦИЈА ОДНОСА ЈАБУКЕ И МАКЕДОНСКОГ БРОДА

БРАТИМЉЕЊЕ С КОРЕНИТИМ РАЗЛОЗИМА
Сарадња на
културолошком,
образовном
и економском плану

Банатски Брестовац: Као последица пораста броја паса
луталица, недавно је уједено
једно дете. Удружење „Сосе”
намерава да у скорије време
реализује заједнички пројекат с Црвеним крстом, што
ће бити настављено у септембру.

Озваничење приликом
обележавања важног
јубилеја
Делегација Македонског Брода посетила је Јабуку у суботу,
25. јуна, како би с представницима тог села био утврђен
протокол за братимљење двају
места. Уважене госте, предвођене градоначелником, срдачно су дочекали чланови локалне месне скупштине и
удружења „Илинден – Јабука”,
а том чину је присуствовао и
председник Националног савета македонске националне
мањине.
Слободан Илић, први човек
јабучког органа власти, изразио је задовољство овим догађајем и истакао да ће главне
везе будућих односа бити успостављене између школа и

домова културе, чији су директори, такође, разговарали о
облицима сарадње.
С обзиром на то да многи
Јабучани воде порекло из поменутог градића из средишта
Македоније, овакав епилог је
сасвим очекиван. Покретач
иницијативе за братимљење
био је председник Националног савета македонске нацио-

ИМА МЕ СТА И ЗА БИ ЗНИС
Што се самог братимљења тиче, један главних елемената,
поред емоционалног, културолошког и образовног, биће и
економски.
Већ се говорило и о конкретним пројектима на различитим нивоима, пре свега када је реч о електронској, стакларској и хемијској индустрији. У сфери интересовања
македонских инвеститора, поред привредних зона у граду,
биће и она која се налази на подручју саме Јабуке.
У Панчеву послује неколико македонских предузећа, међу којима предњачи фирма „Брако”, која је купила стару
„Утву”, а преговара се и о отварању ливнице.

налне мањине – Борче Величковски.
– Идеја се родила приликом
планирања обележавања јубилеја – седамдесетогодишњице
досељавања Македонаца на
ове просторе, а Јабука, као место с највећом концентрацијом наших сународника, била
је логичан избор када се зна да
се много њихових предака, почев од 1946. године, доселило
управо из региона око Криве
Паланке и Македонског Брода
– навео је Величковски.
Градоначелник поменутог
места Милосим Војевски први
пут је био у Јабуци и није крио
усхићење гостопримством.
– Након одлуке јабучке месне
скупштине очекујем да ћемо и
ми исто учинити на првом наредном састанку локалног савета. Свим срцем подржавамо
намеру о повезивању наших
народа, будући да много Јабучана потиче из наших крајева.
То значи да ће у будућности

бити сијасет прилика да се људи из два места друже, сарађују, па што да не – и да склапају бракове. Имамо много заједничког – од културе до бизниса. Већ годинама нам долазе људи који имају родбину
и имовину код нас, а након
братимљења надам се да ће и
они млади навратити да виде
одакле њихови преци потичу –
наговестио је Војевски.
Македонски Брод је развијен град, али слабо насељен, са
око осам хиљада људи, распоређених у 53 насељена места.
На деветсто квадратних километара седамдесет одсто површине покрива шума.
За неколико месеци уследиће и званично потписивање
протокола, и то највероватније на централ ној про слави
обележавања годишњице досељавања Македонаца на ове
просторе, којој ће присуствовати и председници двеју држава.

ОДРЖАНА ДЕВЕТА „БАНАТСКА ТРУБА”

Звук фанфара поново оплеменио Ново Село
Девети међународни фестивал фанфара под називом „Банатска труба” одржан је у суботу, 25. јуна, у Новом Селу, у
организацији
истоименог
удружења грађана.
Несвакидашњи догађај почео је у поподневним сатима
у центру поменутог места дефилеом трубачких оркестара
или такозваних фанфара. Након сат времена сви они били
су на зборном месту испред
споменика, када је манифестација и званично стартовала. Част да свечано отвори
девету „Банатску трубу”, имао
је Марћел Драган, секретар
Националног савета румунске националне мањине, иначе генералног спонзора наведене феште.
Након тога је кренуо главни
програм, у оквиру којег се де-

Месне актуелности

вет оркестара представило са
по неколико нумера. То су
углавном били сплетови румунских и српских песама,
као и публици увек занимљиви маршеви.

Прва је наступила домаћа
фанфара под називом „Тинерету”. Следећа је била „Дојна”
из Ритишева, предвођена некадашњим официром румунске војске – пуковником Мар-

ћелом Антохијем, чије музицирање је измамило позитивне
реакције код публике. Добар
утисак је оставио доловачки
оркестар „Јон Креанге”, којим
је дириговао Сава Бањаш.
Уследили су наступи трубача
из Јабланке, Румуније и Куштиља; трупа „Јожеф Атила”
одсвирала је сплет мађарских
мелодија, а посебну пажњу,
што је и очекивано, изазвала је
новосељанска „Култура”, којом
је руководио Александру Фријант. Бриљантна завршница била
је дело новосадских музичара
из оркестра Бошка Крџе, који
су присутне подигли на ноге
експлозивним извођењем чувене нумере „Калашњиков”.
Ова манифестација је поново оправдала висок рејтинг, па
стога чуди одсуство представника локалне власти.

Банатско Ново Село: Међународни фестивал фанфара
под називом „Банатска труба” одржан је у суботу, 25. јуна. Дечји старији фолклорни
ансамбл учествовао је у недељу, 26. јуна, на државном
финалу републичке смотре у
Ваљеву, чиме се пласирао
међу десет најбољих у земљи. Завршни концерт Балетског студија „Пируета”
биће приређен у четвртак,
30. јуна, од 16 сати, у Дому
културе.
Долово: Комисија за здравство одржала је предавање о
раку дебелог црева у суботу,
25. јуна. Фудбалски клуб је у
недељу, 26. јуна, на локалном игралишту одиграо ревијалну утакмицу с „Пролетером” из Мраморка, чија је
сврха била прикупљање помоћи за младог Ненада Гаву,
оболелог од тумора лимфних
чворова. Дванаеста „Фијакеријада” биће одржана у недељу, 3. јула, од 13 сати, а од 18
сати у Дому културе биће
обележен први рођендан „Радионице дружионице”.
Глогоњ: Српска православна
црква је у суботу, 25. јуна,
освештала нова звона у Храму Светог Петра и Павла.
Месна заједница намерава
да ускоро унутар нове волијере постави клупе.
Иваново: Комунални радници Месне заједнице поправљају тротоаре по селу.
Удружење банатских Бугара
„Иваново – Банат” пригодним дружењем симболично
је завршило успешну сезону.
Дом културе је путем јавних
радова НСЗ-а добио једног
радника са инвалидитетом
на четири месеци. Та установа је расписала фото-кон-

курс под називом „Иваново у
фокусу”, као и за учешће на
Омладинској изложби фотографије Србије. МКУД „Боназ Шандор” се припрема за
„Жетелачки бал”, који ће бити одржан 9. јула.
Јабука: Делегација Македонског Брода састала се у суботу, 25. јуна, с представницима села ради договора о
утврђивању протокола за
братимљење двају места. Поетски маратон „Песми у
част” одржан је у суботу, 25.
јуна, у Дому културе.
Качарево: У току је санирање
ударних рупа на коловозима,
које Месна заједница финансира са око пола милиона динара. Спортско-рекреативни центар „Језеро” је, по
свим правилима, 20. јуна и
званично пуштен у рад.
Омољица: Дечја представа под
називом „Школа за кловнове”
биће одиграна у суботу, 2. јула,
од 20 сати, на платоу испред
Дома културе. На Републичком фестивалу младих у недељу, 26. јуна, омољичка деца
постигла су завидне успехе у
категорији анимираног филма – Емилија Станојевић је
освојила прву награду за
остварење „Крај игре”, а Марко Панић је био трећи с „Глистом”. Удружење „Сунцокрет”
расписало је конкурс за избор
најлепшег дворишта у селу.
Старчево: Двадесетак извиђача је у склопу едукативног
излета у суботу, 25. јуна, посетило Засавицу и Сирмијум. Скупштина Месне заједнице је на последњој седници донела одлуку о организацији двадесет првог издања летњег програма „Дани
дружења”, у периоду између
две славе.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „СУНЦОКРЕТ”

Избор најлепшег
дворишта у Омољици

ПЕСНИЧКИ МАРАТОН У ЈАБУЦИ

Поетско уживање
Четврти Поетски маратон „Песми у част” одржан је у Јабуци
у суботу, 25. јуна, у суорганизацији Књижевног клуба „Саша
Божовић” и Дома културе. Поред домаћих уметника, било је
гостију из Словеније, Црне Горе и Хрватске, као и представника мањина које живе у Србији.
Жирију је припала одговорна обавеза избора најбољих
литерарних дела, а за победника је прогласио Слободана
Ђекића из Вршца, односно песму „Ноћ”. Признање за осво-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

јено друго место поделиле су
Милица Дмитровић из Чачка
(„Гозба царска”) и Сања Радуловић из Добоја („Наранџаста
песма”), а квалитетна конкуренција је натерала стручну

комисију да додели чак три
треће награде – Александру
Дрндаревићу из Ћуприје,
Здравку Кокановићу из Марибора и Миленку Леловићу из
Бијелог Поља.

Публика је имала сасвим
другачије мишљење, па је највише гласова припало Београђанки Смиљани Божић за песму „Војводина”; друго место
су поделиле Дијана Ухерек
Стевановић из Суботице
(„Одазив”) и Зорица Станковић из Ниша („Сећањем те љубим”), а трећи су били Бора
Живаљевић из Борче и Нада
Е. Ђорђевић из Трбушана.
Богат програм је употпуњен
с неколико музичких тачака
које је извео београдски кантаутор Милош Радосављевић
Шоми. Домаћин и главни организатор Драган Петковић
постарао се да гостима обезбеди максималан угођај и прилику да се упознају с делом
историјата Јабуке и да посете
ергелу „Величковић”.

Релативно младо али изузетно ангажовано и друштвено корисно удружење грађана „Сунцокрет” из Омољице
недавно је покренуло још
једну занимљиву иницијативу – расписало је наградни
конкурс за најлепше уређено
двориште у том месту.
Право учешћа имају сви
мештани, уз напомену да једна особа може послати једну
фотографију целог дворишта
или детаља, попут баште или
терасе, направљену у 2016.
години, односно да представља тренутно стање.
Конкурс је отворен 20. јуна и трајаће месец дана, а
слике дворишта (које треба
да буду што квалитетније и
да не прелазе пет мегабајта)
са именом, адресом и бро-

јем телефона власника потребно је про следити на
имејл адресу suncokret.omoljica@gmail.com.
Победничка фотографија
биће она која буде освојила
највећи број лајкова на званичној „Фејсбук” страници Удружења грађана „Сунцокрет”.
Првопласирани ће добити
ваучер у износу од 3.000 динара за куповину баштенског
материјала. Поред тога, дванаест најлепших фотографија по избору чланова жирија
биће објављено у календару
за 2017. годину.
Проглашење је планирано
за 21. јул, а сви награђени
учесници треба да, пре доделе награде, дозволе да се комисија увери у веродостојност послатог материјала.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Недеља, 3. јул, 21 сат, плато испред Културног центра Панчева: концерт Ибрице Јусића.

Изложбе
Понедељак, 4. јул, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: отварање изложбе фотографија „Чекај до пролећа”, Сташе Букумировић.

Представе
Субота, 2. јул, 20 сати, свечана сала Народног музеја Панчево: представа „Од раја до безњенице”, комад о љубави између Лазе Костића и Ленке Дунђерски.

ПОСЛЕ ПРЕМИЈЕРЕ У ПАНЧЕВУ

„Берберин” у Котору

Представа за децу „Шкрти
Берберин”, рађена по тексту
Александра Поповића, нашла
се на главном репертоару Которског фестивала позоришта
за децу и биће одиграна у недељу, 5. јула, на Летњој позорници у Котору. Настала је у
копродукцији Которског фестивала позоришта за дјецу и
Дечје позоришне сцене „Пођи
туда”, Културног центра Пан-

чева и организације БУДИ.
Режију потписује Петар Пејаковић, а играју панчевачки
глумци – Младен Совиљ, Јован Поповић, Алиса Лацко,
Милош Лазаров и Бранислав
Радовановић.
„Шкрти Берберин” је премијерно изведен 20. маја, у
оквиру шестог Међународног бијенала уметничког
дечјег израза.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У „ДВОЈЦИ”

Трамвај пун стихова
У трамвају, популарној београдској „двојци”, 24. јуна је
одржано књижевно вече
„Крилате песме и пријатељи”
панчевачких песникиња Милосаве Павловић, Иванке Радмановић и Гордане Влајић.
Путницима су своје песме читали и млади и талентовани
песници: наш суграђанин

Стефан Станојевић, Марко
Катић, Огњен Караџић и Немања Драгаш. Програм је
трајао педесетак минута, онолико колико је „двојци” требало да обрне круг. Ово необично песничко вече организовано је у сарадњи с ГСП-ом
Београд, а у најави су слични
догађаји на броду и у возу.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Vanilla Sky”
Зоране Јовановић
Лана је девојка која има
све. Белу вилу на Дедињу,
беспрекорне резултате у
свему чега се лати, безусловну љубав родитеља који испуњавају сваку њену
жељу. Ипак, иза блиставе
фасаде крије се осетљива
девојка која се неизмерно
труди да докаже да је заслужила све што има, и себи и другима.
Њен свет из бајке до темеља ће уздрмати појава
недокучивог Марка, првог
дечка који је неће третирати као принцезу, ког неће
умети да прочита и који ће
је оборити с ногу. Уз њега
ће Лана искусити чари
младалачке љубави, која ће
је ослободити и учинити да
се осећа као да је на врху
света. Али њен компликовани живот, испуњен великим плановима и још већим очекивањима, стићи

Петак, 1. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИСТОРИЈА БИБЛИОТЕКЕ МАНАСТИРА ВОЈЛОВИЦА

СТАРЕ КЊИГЕ СУ КАО ЖИВА БИЋА
Судбина библиотеке и
књига је и судбина
народа
Најстарије дело је
„Празнични минеј”,
штампан 1538. године
У Градској библиотеци је 24.
јуна представљена књига Жарка Војновића „Кућа на камену
– Војловица и њене књиге”, дело о историји библиотеке, али
и самог манастира Војловица.
То је можда најпоетичнија
књига српског библиотекарства – сматра др Гордана Стокић Симончић, професор на
Филолошком факултету у Београду, која је представила аутора и дело.
– За историју српске књиге и
српских библиотека добили
смо штиво које показује како,
у методолошком смислу, треба
написати историју манастирске библиотеке. Склапајући
коцкицу по коцкицу у мозаику
који се зове историја српских
библиотека, верујем да ћемо,
кроз рад неколико врло талентованих истраживача, међу којима је и Жарко, доћи до слике
коју сада немамо, а која говори
како су се развијале библиотеке. Ова књига је део те будуће
историје – изјавила је професорка и додала да наши савременици немају однос према
књизи као драгоцености, што
је било карактеристично за
средњи, па и за 18. век.
Аутор објашњава да је у почетку само желео да, у правном
смислу, заштити библиотеку
манастира Војловица од нестајања, јер је књига која „нема
печат” ничија и незаштићена.
Правно-административни посао је прерастао у истражива-

Прича о манастиру, некадашњем начину и условима живота
ње. Почео је да сакупља податке, да исписује записе с маргина страница старих књига, да
претура и истражује манастирске архиве... Иако Војновић,
како и сам каже, није историчар, пратећи судбину појединих књига, он заправо прича и
о историји манастира.
– Старе књиге су као жива
бића. Оне човеку говоре једним потпуно другим језиком,
а онај ко зна да га ослушкује,
може да пише историју на
основу књига. Библиотека није велика и нема неких посебно значајних издања, али је
симбол, јер је мојa основнe теза да је судбина библиотеке и
књига у ствари судбина народа. Ако умемо читати историју
књига, пратити њихове путеве,
јасно нам је шта се с једним
народом дешавало. Књиге сведоче о страдањима и обнови, о
свакодневици у којој је мана-

ПИСЦИ У АКЦИЈИ

Књижевни протест
„Контраст издаваштво”, у сарадњи са иницијативом „Не
давимо Београд”, припремило
је збирку поезије и прозе „Чији
град”, у којој су заступљени и
радови наших суграђана Дејана Чанчаревића, Драгане Младеновић, Јасмине Топић и
Чарне Поповић. Реч је о својеврсној књижевној петицији,
којом наши афирмисани и
млади писци и списатељице
желе да скрену пажњу на проблеме у друштву који су предмет скорашњих протеста. Целокупан приход од збирке биће
поклоњен иницијативи у сврху
јачања организације и организовања нових протеста. Књига
се може купити у књижарама
„Беополис”, „Дерета”, „Цептер”
и „Апропо”, а била је у продаји
и на овогодишњем фестивалу

„Крокодил”, одржаном прошлог викенда.
Д. М.

стир живео... Преко те библиотеке хтео сам да испричам
причу о манастиру, о ондашњем начину и условима живота, о томе шта је тада људима било битно за разлику од
нас... – каже аутор.
У књизи су и подаци о начину набавке књига, о личним
библиотекама, као и каталози
сачуваних, али и изгубљених
књига, чији је списак, нажалост, дужи. Најстарија сачувана
књига у библиотеци је „Празнични минеј” или „Зборник”
који је војвода Божидар Вуковић Подгоричанин печатирао
(штампао) у Венецији 1538. го-

дине, а донета је у манастир
Војловицу 1542. године.
Жарко Војновић је завршио
српски језик и књижевност на
Филолошком факултету у Београду и у нашем граду је радио
као професор, а потом као библиотекар у Градској библиотеци. Од 2011. године је запослен
у Библиографском одељењу Народне библиотеке Србије. До сада
је објавио две студије: „Рађање
словесног града” и „Из Спарте
светлост: живот и подвизи Каменка и Павла Јовановића”.
Носилац је награде „Најбољи
библиотекар у јавним библиотекама Србије” за 2009. годину.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „STATES OF MIND”

Истраживање ума
Изложба видео-фрејмова „States of Mind” Жарка Алексића
отворена је у понедељак, 27.
јуна, у Галерији савремене
уметности Панчево. Млади
уметник је за овај дугогодишњи пројекат инспирацију
пронашао у методу филмског
дневника Јонаса Мекаса и у
Џојсовом роману тока свести.
У Галерији је изложено шездесетак исечака у трајању од три
до тридесет секунди, а они
представљају избор из архиве
која броји три хиљаде њих.
– Његови радови су једна
врста приватног видео-дневника у којем даје реакције на
сегменте које снима и бави се
истраживањем и реакцијама
свог мозга, у ствари тиме како
он то перципира. Оно што му
прво падне на памет у односу
на слику, он изговара, тако да
посетилац може видети снимак и личну реакцију на њега.
Самим тим тера посматрача
да и он истражује по свом уму,
да размисли шта би он рекао
када види једну такву слику –
објашњава Ивана Маркез Фи-

липовић, уредница програма
визуелних уметности.
Жарко Алексић је студент
Академије ликовних уметности у Бечу. Завршио је и Филозофски факултет у Београду.
Ово је његова прва самостална
изложба у Панчеву, а посетиоци имају прилику да је погледају до 8. јула.

„NEW ENGLISH SCHOOL” ПРОСЛАВИО ЈУБИЛЕЈ

Европски квалитет и константно усавршавање
ће на наплату. Упркос свим
изазовима и океану који их
раздваја, Марко и Лана ће
изнова и изнова бирати
своју љубав, верујући да ће
издржати сваки тест.
Јер како да буде другачије – Лана, увек победница, неће прихватити неуспех…

Два читаоца који до среде, 6. јула, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу одговор на питање: „Који неуспех вам је
најтеже (било) да прихватите?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Vanilla Sky” Зоране Јовановић. Најзанимљивије 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.

Приватна школа страних језика
„New English School” прославила је свој двадесети рођендан приредбом, која је одржана
22. јуна у сали Месне заједнице Котеж. Полазници (од три
до дванаест година) прикладним програмом су презентовали шта су научили до сада, а у
неколико тачака присутнима
су се представили и гости –
плесни студио „Балерина” и
панчевачко одељење гимнастичарског клуба „Палилула”.
Током двадесет година рада
школа се развијала и унапређивала рад и програм. „New
English School” је један од
оснивача YALS-a, Српске асоцијације школа страних језика које послују по светским

стандардима, и придружни је
члан EAQUALS-a – Европске
асоцијације за квалитет језичких услуга.
– Велики акценат стављамо
на квалитет. Школа је под
контролом квалитета како наставе, тако и менаџмента. То
је велика обавеза и захтева

константно усавршавање– рекла је Биљана Барна, директорка школе и професорка енглеског језика.
Она је додала да ова школа
једина у граду има драмски
студио, а од ове године и дневни боравак за децу на енглеском језику.

Поред учења енглеског језика за све узрасте, школа нуди и курсеве немачког, француског, шпанског, италијанског, руског и српског. Настава се одвија индивидуално
(„један на један” с професором) и по луиндивидуално
(два до три полазника у групи). Сваке године се организују кампови у којима се учи
енглески језик на Златибору,
у Грчкој, Великој Британији и
Америци.

Страну припремила

Милица
Манић
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ЗАВРШЕН 45. „ЕКС ТЕАТАР ФЕСТ”

ЕКСПЕРИМЕНТОМ ДО СУШТИНЕ
ЉУДСКЕ ДУШЕ
Театар покрета био је
у фокусу овогодишњег
фестивала
Занимљива
комбинација плеса,
глуме и циркуса као
новина и освежење
Централни програм једне од
најзначајнијих културних манифестација у нашем граду –
„Екс театар феста” – одржан је
од петка до недеље, 24–26. јуна. Претходиле су му радионице („Покрет – лутка – лик” и
„На лицу места”), као и представе за децу („Шешир пун боја”
и „Љубавна заврзлама”), што
је додатно допринело квалитету
и садржајности фестивала.
Као и претходних година, организатор је био Дом омладине
Пан че во. Ово го ди шњи се лектори су били Милан Мађа рев и Јо ван По по вић. У
њиховом избору се нашло седам представа, од којих је
пет чи ни ло цен трал ни део
манифестације.
Кореодрама „После квартета”, у режији Милана Мађарева, настала према мотивима
„Квартета” Хајнера Милера,
отворила је фестивал. Реч је о
плесној представи која је део
истраживачког пројекта „На
лицу места” Милана Мађарева. Настала је у сарадњи „Беле
сенке” с београдском секцијом
Међународног савета за игру
(CID–UNESCO), Дечјим културним центром Београда и
„Екс театар фестом”. Главну
улогу игра Александра Бјела-

јац, која је и раније наступала
у нашем граду. Она је уједно и
један од кореографа представе, уз Милана Мађарева и Ведрана Вучића.
Трагање за новим формама
у уметности
Отварању је присуствовала и
директорка Дома омладине
Марија Јевић, која је поздравила публику и истакла своје
задовољство због тога што
установа на чијем је она челу,
већ 45 година организује овај
значајан и квалитетан позоришни фестивал. Након тога се
присутнима обратио Немања
Ротар, градски већник за културу и омладину.
– Смaтрaм дa мaнифестaцијa
којa трaје више од четири деценије, кaо што је то случaј сa
„Екс теaтaр фестом”, зaслужује
дубоко поштовaње. Кроз експериментaлни теaтaр проширује се подручје уметничког
изрaзa, стaје се нaсупрот свеопштој комерцијaлизaцији и
тривијaлизaцији укусa и позоришних постaвки, иступa се у
корист будућности и критичког сaгледaвaњa друштвене
ствaрности.
Без експериментaлног и критичног теaтрa немa нормaлног
животa у оквиру једне
зaједнице. Пaнчево је познaто
по трaгaњу зa нечим новим у
уметности. Томе у прилог говоре мaнифестaције типa „Екс
теaтaр фестa”, али и Бијенaлa

визуелних уметности, „Нових
технологијa” или фестивaла
„Новa”. Било би добро дa се тa
страст зa откривaњем нових
просторa уметности никaдa не
угaси – рекао је Ротар.
Исте вечери у „Атељеу младих” изведена је монодрама
„Ко је то?” младог бањалучког
уметника Марка Вукосава са
Академије умјетности у Бањој
Луци. Марко је с пуно талента,
храбрости и ироније говорио о
младом глумцу који тражи
свој уметнички израз и публику у позоришту, „кући чудеса”
где је све могуће. Вукосав је за
ову монодраму освојио неколико важних награда, међу ко-

јима је и награда за најбољег
глумца на Студентском фестивалу „Светозарево” у Јагодини.
У суботу је на репертоару
била представа „Жаба” Сенћанског мађарског камерног
позоришта у режији Андреја
Боке, урађена по тексту чувеног мађарског писца Гезе Чата. Комад је настао према приповеци „Жаба”, коју је Геза написао почетком 20. века и у
којој је предвидео своју трагичну судбину. У њему су повезани сан, јава, живот и имагинација генијалног писца (и
убице), и постављена нека ва-

жна питања о мрачним странама људске психе.
Неочекивани спој акробација
и позоришта
Последњег дана фестивала, у
недељу, 26. јуна, на сцени дворане „Аполо” изведен је необичан, атрактиван и занимљив
комад „Упаковане”, у режији
Ане Поповић, с циркуским вештинама, акробацијама, плесом и глумом, иза којег стоје
Отворено позориште ДК „Студентски град” и „Циркусфера”.
Четири младе глумице (Јелена
Димитријевић, Биљана Златановић, Христина Шормаз и
Данка Секуловић) тумачиле су

ликове магационерки утамничених рутином фабричке свакодневице, правила, досаде,
бесмисла и бесконачног понављања истих покрета. Оне
имају своје тренутке узлета у
неке њима драге светове и покушавају да побегну из рутине
ка рајским вртовима креативности и слободе. Тај имагинарни простор је симболички
представљен акробатским тачкама, док је духовно уздизање
приказано као застрашујућа и
опасна активност коју прекида
интеракција с другим „утамниченим” робовима свакодневице. Лакоћа с којом су глуми-

це изводиле своје опасне тачке
не заборављајући ни у једном
тренутку на глуму и на карактер својих ликова, одлична музика и креативна, мултифункционална сценографија држали су публику у напетости и
појачаној идентификацији с
јунакињама драме. Њихова
игра и трагикомично осликавање система и хијерархијских
односа међу људима као да су
позивали гледаоце да и сами
пожеле да се вину у неке другачије, опасне висине и да сањају о личној слободи.
Фестивал је затворен представом „Чудна петља” песника Симона Грабовца и филозофа
Шандора Шурањија. Она је настала у копродукцији Позоришног удружења „Летњи биоскоп”, позоришта „Деже Костолањи” и Културног центра Новог
Сада. Представа је произашла из
два есеја о глумцима, заснована
је на мислима и делима Деже
Костолањија, Криса Катлера,
Ернста Јандла и других, а режирао ју је Денеш Дебреи. Заснована је на интеракцији с публиком
и у потпуној је корелацији са
овогодишњим слоганом фести-

вала („Потенцијали експеримента”). У њој заиста има свега –
од дубоких филозофских разматрања суштине бића, предестинације и греха, па све до хипнотичког понирања у потрагу за
нагонском страном сопства.
За разлику од претходних
година, фестивал није био такмичарског карактера. Одржан
је под покровитељством Града
Панчева, а представе (у централном програму) игране су
на сценама дворане „Аполо” и
Културног центра, као и у сали
„Атељеа младих” у Дому омладине.
С. Ћирковић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Мој лепи живот у паклу"
Ивана Ивањија
„Мој лепи живот у паклу”је
сведочанство писца, преводиоца и дипломате Ивана
Ивањија о искуству у концентрационом логору Бухенвалд. Писац приповеда
о свом животу од детињства до данашњих дана, а
посебно се осврће на Други
светски рат.
Не треба ништа измишљати када полицајци наоружани дугим цевима долазе по једног петнаестогодишњег дечака.
„Мој лепи живот у паклу” је роман о животу
Ивана Ивањија. На том путовању, започетом пре скоро
девет деценија у Бечкереку,
у идили имућне лекарске
породице, и прекинутом
Другим светским ратом,
следећа станица је била
концентрациони логор Бухенвалд. Искуство које је
тамо стекао петнаестогодишњи Иван одредило је његов однос према искушењима у будућности.
Ивањи ће постати сведок
епохе, Титов преводилац,
дипломата, човек који ће
бити присутан тамо где се

кроји историја. O својим заблудама и погрешним проценама говори отворено,
примерено особи која је
прошла кроз пакао живота
сачувавши разборитост и
достојанство.
,,'Мој лепи живот у паклу' је извештај који писац
подноси самоме себи на
последњој деоници путовања. Чини то без сентименталности, самоироничним
тоном”, приметио је Драган Великић.

Два читаоца који до среде, 6. јула, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Како бисте у једној реченици описали сопствено путовање кроз живот?", наградићемо по једним примерком
књиге „Мој лепи живот у паклу” Ивана Ивањија. 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.

МОЈ

избор МОЈ

Сунчани ноар
Дуња Перковић,
апсолвент филозофије
МУЗИКА: Као праву музичку подлогу за топле дане
препоручила бих вам блуз
из срца Африке – Бомбина и
његов албум „Номад”, објављен 2013. године, који, једноставно, позива на дуга путовања. Омара Бомбино
Моцтар је гитариста из Нигера,
који свира ретко успешну
фузију туарешке народне музике, рока и блуза. „Супсахарски Џими Хендрикс”,
како га називају, отвориће
за вас врата нових светова
хипнотишућим ритмовима.
Звук његове гитаре пробија
се кроз пе шчане ди не и
преко Средоземног мора да
би уле тео право у ваше
звучнике.
ФИЛМ „Blade Runner” Ридлија Скота је један од оних
филмова које могу увек да
гледам. Харисон Форд у улози ловца на побуњене репликанте, органске роботе који
се ни у чему не разликују од
људских бића, натераће вас
да се запитате шта бити човек заиста значи.
Радња се дешава у дистопиј ском Лос Ан ђе ле су, у
блиској будућности, која је
на најбољи начин дочарана
музиком „Оскаром” награђиваног композитора Вангелиса. И поред сложене
тематике, „Blade Runner”
је, као и сви добри филмови, заправо прича о немогу ћој љу ба ви, за о кви ре на
визуелно предивним сценама акције.
Филм је рађен по роману
„Сањају ли андроиди електричне овце?” Филипа К.
Дика и до сада је снимљено
чак седам верзија. Коначна

верзија је из 2007. и објављена је поводом двадесетпетогодишњице премијере,
а у њој је аутор имао потпуну уметничку слободу.
Снимање другог дела је
најављено за 2017, па не пропустите прилику да што пре
погледате ово ремек-дело
неоноар жанра.
СТРИП: Да ли знате да је четвртак највеселији дан у недељи? Не само што сваког
четвртка на трафикама налазите наше омиљене градске новине већ на истом месту можете пронаћи и нове
авантуре Дилана Дога. Дилан је по свему атипичан
стрип-херој. Вегетаријанац
који има проблем с пићем,
који се никако не сналази са
савременим технологијама
и у свакој епизоди се искрено заљубљује у другу девојку. И његово занимање је
потпуно атипично, он је истраживач ноћних мора.
Следећи пут кад будете куповали „Панчевац”, баците
поглед лево и десно – Дилан
вас чека.
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АУТОМОБИЛ БУДУЋНОСТИ ДОЛАЗИ ИЗ ПРОШЛОСТИ

ГУМЕ КОЈЕ „МРШАВЕ”

Унапређено
савршенство
„Ситроена”
Доследан
наследник „ајкуле”
Најиновативнији француски
произвођач аутомобила двадесетог века је седамдесетих
започео развој луксузне лимузине која би заменила модел
ДС. Пред „Ситроеном” је био
тежак задатак, јер је требало
поновити тржишни успех „ајкуле”, која је имала планетарну популарност.
Опробани рецепт
Инжењери нису имали дилеме око једне ствари: требало
је направити лимузину карактеристичног дизајна, ниске
силуете, која ће по перформансама и опремљености бити изнад свега што је виђено
до тада. Можда су у тој намери били преамбициозни, јер
је првобитна замисао била да
се у нови модел уграђује ротациони мотор, али се испоставило да је он превелик за
предвиђени простор и не баш
економичан, па се од тога одустало. Аутомобил дугачак
преко четири и по метра, који
је дизајнирао Роберт Опрон,
први пут је представљен јав-

ности 1974. на ауто-салону у
Паризу.
Модел „це-икс” је, може се
рећи, изазвао позитивне реакције скоро као и његов претходник ДС почетком шездесетих. Довољно је изнети податак да је већ прве године добио
награде за аутомобил године,
за безбедност и за дизајн. У
„це-икс” је, наравно, уграђена
унапређена верзија хидропнеуматског система ослањања, по
чему је „Ситроен” и био познат, што је путницима у том
возилу пружало невероватну

удобност, а возачу управљивост
и могућност да се креће по различитим теренима.
Управљивости је допринео и
сервоволан, који се адаптирао
брзини кретања, а касније верзије су имале и АБС, што је
„Ситроен” поставило на место
првог француског произвођача
који је уградио тај систем у
своје возило. У почетку су уграђивани четвороцилиндрични
мотори радне запремине две
хиљаде кубних центиметара,
снаге 102 „коња”. Усавршавање
и уградња нових агрегата су дуго трајали, јер је „Ситроен” већ
тада био у ПСА групацији с
„Пежоом”.
Ентеријер за Спока
На овај начин челници нису
желели да угрозе продају лимузине „пежо 604”, која није могла да парира моделу „це- икс”.
Неколико година касније тај
аутомобил „добија” нове, снажније агрегате, са савременијим системима убризгавања горива, што је омогућавало знатно боље перформансе. Сам врх
понуде је представљала верзија
са агрегатом од два и по литра с
турбопуњачем.
И у години када је почео да
се продаје, „це-икс” је својом
опремом и ентеријером знатно одскакао од конкуренције.

Све што је француски произвођач имао од технологије,
уградио је у тај аутомобил,
почев од електроподизача па
до савремених прекидача на
инструмент-табли. Када бисте
ушли у возило, поглед на инструмент таблу би вам пружио осећај као да сте у научнофантастичном филму.
Показивач брзине и броја
обртаја није био стандардан,
кружни, већ су се бројке „кретале” праволинијски. Инструмент-табла је, наравно, поседовала и велики број контролних лампица које су возачу
пружале информације о сваком систему у возилу.
За америчко тржиште су
рађене посебне верзије, јер је
клијентела у САД била захтевнија. Тако су током осамдесетих година у верзије „престиж” уграђивани контрола
хидропнеуматског ослањања
путем прекидача, заштита возила путем шифре, најсавременији аудио-систем тог времена и много других детаља
који и данас у неким аутомобилима представљају реткост.
Током година производње, од
1974. до 1991, направљено је
око 1,2 милиона „ситроена
це-икс”, а склапан је у Француској, Чилеу и Шпанији.

Радна температура гума у
шампионату „Формуле 1”
износи сто степени Целзијуса, а током употребе свака
гума у просеку „изгуби” пола килограма.
Високе температуре на
болидима у овом такмичењу
нису само на издувном систему и поменутим гумама,
већ се и кочнице греју до
невероватних граница. Уколико би возач нагло закочио, а аутомобил се окренуо
и стао, због недостатка стру-

јања ваздуха кроз кочнице
возило би услед високе температуре могло спонтано да
се запали.
Возачи „Формуле 1” трпе
велика оптерећења у овим
тркама, зато тренинзи морају да буду тешки и ригорозни. Током припрема они
пливају, трче, вежбају у теретани, скијају... Поједини
тренинзи су толико интензивни да возачима та два сата пулс не „пада” испод 200
откуцаја у минуту.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

АТРАКТИВНИ „ЛАВИЋ”
„Пежо” је 2004. године на
тржиште лансирао достојног наследника веома популарног модела 406, аутомобил упечатљивог дизајна,
који је по свему оличење
француске ауто-индустрије:
407. Управо изглед је оно
што је већини купаца „упадало” у очи, па уколико вам
је код аутомобила та чињеница битна, онда је ово право возило за вас.
На комфор и путнички
простор можда и не треба
трошити превише речи. Седишта су удобна и велика и
имате осећај да седите у мањој фотељи. „Пежо 407” намењен је дугим путовањима,
па је утисак у вожњи пријатан, без шума ветра при већим брзинама. Управљач
није баш директан и нећете

томобилу, али је сасвим довољно уколико нисте жустар возач. „Бензинац” од
два литра и 140 коњских
снага је можда бољи избор
ако вам је потребан јачи
агрегат. Међутим, дизел-мотори су далеко популарнији од бензинских, а у прилог томе говори и чињеница
да ћете, уколико погледате
огласе, видети да су ХДИ
мотори заступљени у већој
мери. Слабији дизел-агрегат
располаже снагом од 109, а
јачи, дволитарски, од 136
„коња”. У овом случају логичан избор је погонска јединица од 2.000 кубика, која се показала као изузетно
поуздана и штедљива.
Кварови на „пежоу 407”
су најчешће запушен ЕГР
вентил код „дизелаша”, што

имати претерани осећај контроле у брзим кривинама,
али се не може рећи да је општи утисак у вожњи лош. Зависно од пакета опреме, на
централној конзоли се може
наћи велики број дугмића,
што неки од власника карактеришу као ману, али с временом су се привикли на
њихову употребу.
Верзије с богатијом опремом су прилично скупље од
аутомобила са основним пакетима, који поседују све
што је неопходно просечном возачу, па је боље размотрити набавку возила с
базичном опремом. Фабрика је за 407 предвидела четири мотора: два бензинска
и два „дизелаша”. Слабији
бензински агрегат има запремину од 1.800 кубних
центиметара и снагу од 117
„коња”, што можда и не
пружа претерано добре перформансе овом великом ау-

се манифестује великом количином црног дима из ауспуха, па зато обратите пажњу на ту чињеницу пре куповине. То може бити и
знак да нешто није у реду с
дизнама, па такво возило
немојте куповати.
Карактеристика овог модела јесте да је веома важно
да је одржаван у овлашћеном сервису и да су коришћени оригинални делови; у
супротном купујете „мачку у
џаку”. Јављају се и проблеми
са електроником, али то није својствено само за модел
407, већ је уобичајено код
већине савремених возила,
која су опремљена различитим електросистемима.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(222741)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖО 206, 2004, 1.4, 5
В, може замена.
064/134-06-30. (222687)
ОПЕЛ астра 1.8, 16 В,
2001, може замена.
064/134-06-30. (222687)
ПУНТО 1.2 Б, 20’06,
клима, металик, срево,
ербег, ЦД, очуван, исправан. 062/658-100.
(223014)
ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2004. годиште, 2.0 ДТИ,
у одличном стању, 3.000
евра. 065/377-15-70.
(222303)
2008, шевролет спарк,
97.000 км, сервисна,
клима, нове гуме, акумулаторе, регистрован
до јуна 2017, 2.700
евра. 064/144-27-40.
(222999)

ГОЛФ 2, 1987. годиште,
1.3 бензин, петора врата, пет брзина, алу фелне, нове гуме, ЦД, музика, у одличном стању,
цена договор. 064/06523-72. (222938)
ПЕЖО 206, 2002, 1.2, на
име, 1.600 евра.
064/310-43-49. (222914)
РЕНО твинго, 2003, 1.2,
клима. 069/122-26-12.
(222914)
ГОЛФ 4, 1.4, 2003, фул
опрема. 064/593-64-86.
(2229134)

КОРСА 1.2, 2002, петора врата, у првој боји,
фабричко стање, на
име. 064/130-36-02.
(223092)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2008,
петора врата, 78.000 км,
све од опреме. 064/13036-02. ((223092)
ФИЈАТ брава, 1.6, 1998.
године, плин, у првој
боји. 064/130-36-02.
(223092)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007,
троје врата, 87.000 км,
атестиран плин.
064/130-36-02.(223092)

ЈУГО 55, 1990, одлично
стање, регистрован, 380
евра. 063/118-70-80.
(222989)
ФОЛКСВАГЕН џета 1.6,
1986. годиште, регистрован до краја 20178,
са голфовим мотором,
цена 1.00 евра. 064/43866-06. (222926)
ОПЕЛ корса 1.3, нерегистрован, мотор исправан, 200 евра. 064/43866-06. (222926)
РЕНО 4 ГТЛ, 1982. годиште, регистрован до
краја 2017, цена 550
евра. 064/438-66-06.
(222926)
ФОРД фијеста 2004. годиште, регистрован у
мају 2016. 061/814-0406, 063/680-315.
(223098)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ трактор белорус 52 и цистерну
5.500 л за осеку. 632197. (223022)
ПРОДАЈЕМ трактор
ИМТ 542. 064/141-5054, 013/632-266.
(223013)
НА ПРОДАЈУ трактор
ИМТ 560, 1983. годиште. 063/828-18-99.
(222984)
ГАРАЖЕ

ФОРД мондео лимузина
1.8 ТДИ, нерегистрован
1998. годиште, 850 евра.
061/131-79-92. (222764)
АУТО-КЛИМЕ за све типове возила, сервисирамо и пунимо гасом дигиталном машином, пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (222986)

15

marketing@pancevac-online.rs

ГАРАЖЕ зидане на Котежу 1 и Котежу 2, издајем. 063/122-55-22.
(222966)
АПАРАТИ

РЕНО клио 2003, 1.2, на
име. 063/757-89-40.
(222974)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2001,
5 В, клима. 064/109-9379. (222914)
СУПЕР даеву ланос 1.4,
2000. годиште, регистрован, клима, плин,
1.250 евра. 064/051-5161. (222903)
ПРОДАЈЕМ голф 2,
1600 кубика, плин атест.
060/705-98-31. (222778)
ПРОДАЈЕМ брако приколицу. 063/853-93-29.
ПРОДАЈЕМ фолксваген
бора 2000. годиште власник пет година.
063/802-98-13. (223073)
ПРОДАЈЕМ четири алу
фелне, 6 гума за опел
кадет, 60 евра. 063/18528-22. (222035)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО све врсте
возила, хаварисаних,
неисправних и страна
возила. Долазим по позиву, од 100 до 1.500
евра. 069/203-00-44,
013/403-736.
(222313)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
комбија, камиона и аута, од 80 до 3.000 евра.
068/423-95-60,
064/552-31-19.
(222313)
ОТКУП свих врста возила, катализатора, акумулатора, продаја половних делова. 066/409991, 063/782-82-69.
(222313)

ТВ половни 37, 55, 72,
замрзивач горење, слушни апарат. 348-975,
066/348-975. (222695)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (222718)
СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних, програмирање даљинских. „Плус”, Туцовића 28. 353-463.
(222796)
ПРОДАЈЕМ телевизор,
фрижидер, замрзивач,
веш-машину. 013/346790, 061/136-12-81,
064/129-73-60.
((2231129)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ЦИГЛА, велики формат,
повољно. 064/460-5758. (СМС)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60.
(220384)
АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде, гелендери, алу столарија, ПВЦ столарија,
монтажа. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(2121603)
БЕТОНСКИ блокови,
квалитет, цене од 30 -65
динара. ЗТР „Луна
плус”, Црепаја. 069/27573-94. (222360)
ПРОДАЈЕМ полован намештај из увоза.
065/592-78-75.
(222440)
ПРОДАЈЕМ комбиновани шпорет. 064/967-8794. (222711)
ПРОДАЈЕМ мушке јариће, алпино јарца две године, продајем/мењам.
065/348-22-00.
(222700)

ХРАНИ, лечи и подмлађује, млеко од алпских
коза. Тел. 342-228.
(223010)
ВЕШ-МАШИНА, шпорет, машина за судове.
063/198-84-00.
(222981)
БИЦИКЛ, косачица,
веш-машина, фрижидер. 061/631-99-26.
(222985)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру мебл, 6.000 динара. 061/256-57-37.
(222891)
ШИВАЋА машина багат
јаеранка 1, second hand
роба, разне књиге, стае
столице, разгледнице.
064/584-22-25.
(222868)
БИБЕР цреп полован,
600 комада, мој превоз.
064/144-88-44. (222875)

ПРАСИЋИ, балирана
детелина, 150 – 250 динара, Новосељаснки пут
175-б. 064/303-28-68.
(222855)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. 063/773-45-97,
371-568. (222825)
ПОЛОВНА цигла, мали
и велики формат, бибер
цреп, кикинда 333, стара грађа, даске.
063/246-368. (222827)
ПРОДАЈЕМ хитно стафорда, 9 месеци стар,
девет месеци са педигреом. Тел. 060/670-99-45.
АГРЕГАТ хонда, плински шпорет горење, црева за заливање.
062/600-365, 013/25185-55. (222839)

ПРОДАЈЕМ прскалицу
440 литара, словеначку,
рау, повољно. 063/70055-75. (222843)
ПРОДАЈЕМ полован
цреп 272, 12.000 комада. Тел. 064/596-08-79,
372-936. (222896)
ЈАРИЋИ и козје млеко
на продају. Тел. 312443, Драган. (222898)
БИБЕР цреп 800 комада, екстра стање.
063/408-737. (222902)
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од
1.000, столови од 3.000,
кревети од 10.000, кухињске клупице од
8.000. 060/600-14-52.
(2235345)
ПРОДАЈЕМ нову хармонику гуерини сонола
фестивал, 120 басова.
069/151-96-21. (222759)
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ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу, агрегат за струју,
крупач-круњач, метлану
бурад, пумпу за воду
потапајућу, металну
ограду. 013/317-139
(222759)
Кровни прозори, етернит за покривање кровова, таунус 12 м, 1967.
године. 064/507-20-84.
(222719)
ВАГА и два стола за
СТР, ауди 80, 1985. годиште, за делове, млин
за кафу 20 кг/х. 631708. (222747)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ стари бибер
цреп., Тел. 066/521-2975. Зоран. (223052)
ПРОДАЈЕМ ремонтовану ТА пећ, угаону кожну, тросед, двосед,
остало. 062/170-43-10.
(223057)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 80 м2, на 7 ари,
струја, вода, заграђен.
063/841-16-27, 063/83737-71. (222277)

ПРОДАЈЕМ лак за паркет, питура. 064/151-8308. (223061)

НОВА МИСА, кућа близина вртића „Петар
Пан”, 240 м2, 2.3 ара,
три нивоа, продајем,
власник. 063/826-97-09.
(222268)

ТУЧАНИ казан за топљење масти, чварака, 60
литара, на продају.
063/778-62-81.
(2230829
ПЕЋ на чврсто гориво,
за етажно грејање, алфа
врање, 20 кв. 063/84452-95. (223051)

КУЋА, Качарево, 150 м2,
на 3.5 ара, спрат, усељива, 27.000 евра.
064/271-74-67. (222412)

ПРОДАЈЕМ прозор и
балконска врата, „леснина” Словенија.
013/633-070. (222767)

40 М2, 55 м2, 15.000
евра, Миса. 063/377835. (221070)

ПРОДАЈЕМ соларијум ,
полице, судопере, ђачки
сто. 371-274, 064/17688-52. (222781)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60
м2, 6 ари, укњижена, асфалт, продајем/мењам.
064/955-51-85. (222750)

БИБЕР цреп на продају.
064/568-95-76. (222771)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Тополи за стан на
Тесли. 370-256,
064/006-71-00. (222752)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, сто + 4
столице, спаваћа соба
комплет, комплет кухиња, дечја колица, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле разне. 063/107-78-66.
(222776)
ЦРЕП тамиш 2000 комада и кикинда 333, 272,
2.000 комада. 069/22226-03. (223007)
ХАУБА за ресторане, сто
од ростфраја, каса, све
повољно. 063/773-4464. (222997)
ПРОДАЈЕМ шлајферицу
за паркет, шлајферице
за терацо, дизалицу грађевинску. 064/810-3091. (222303)
ПРОДАЈЕМ класичну гитару, електричну гитару,
гитарско појачало чајавец, 100 вати. 064/22683-34. (222946)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп
кикинда 333, и ветер
лајсне. Тел. 355-576.
(222945)
БРИКЕТ висококалоричан, еколошки огрев од
храта и букве с превозом, преостале количине. 061/296-91-67. (и)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, веш-машина, ТА
2,2кв, фрижидер, угаона гарнитура, разни лежаји, судопера с радним висећим, трпезаријски сто са столицама,
орман, разно. Тел.
063/861-82-66. (222956)

ТОПОЛОТНЕ пумпе,
најекономичније грејање, заборавите угаљ, дрва, пелет. Акција.
062/118-26-81. (223030)

КУПУЈЕМ обојене метале, бакар, месинг, гвожђе, акумулаторе, вешмашине, замрзиваче.
061/321-77-93. (223044)

ПРОДАЈЕМ прасиће и
балирану детелину. Тел.
064/129-45-43. (223092)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, месинг, алуминијум, бакар, веш-машине, замрзиваче, теливизоре. 061/206-26-24.
(223044)

РАСПРОДАЈА ствари
због селидбе, регали,
ормани, кухиње, шанк,
ТА пећи, сто, столице,
француски лежај, телевизор, полице за ТВ, комоде, витрине, мост регал, кауч+фотеља, теписи, стазе, компјутерски
сто, крека весо, пластичне столице, врата и
друго. 064/155-38-13.
(46689
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче, веш-машине, акумулаторе, месинг, бакар и
остало. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (221598)
КУПУЈЕМ очувано покућство, угаоне гарнитуре, столове, столице,
фрижидере, боце.
066/900-79-04.
(222701)
КУПУЈЕМ старе стрипове, албуме за сличицама, пез фигурице, фотоапарате, сатове, пенкала, новац. 064/187-5680. (222977)

КУПУЈЕМ алуминијум,
гвожђе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре
и остали отпад.
064/484-13-76. (223044)
КУПУЈЕМ половну троделну ал мердевину са
11 газишта. 066/357-7870. (222768)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(222783)
КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ДЕО куће Максима Горког, центар , сређена, 87
м2, 56.000 евра.
Тел.060/034-31-11.
(СМС)
КУЋА 180 м2, Змај Јовина, пешачка зона,
100.000 евра, комплетно
сређена. 060/034-31-11.
(СМС)
ПАНЧЕВО, центар, кућа
98 м2 + 26 м2, на 3ара,
продајем/мењам.
063/768-96-43, власник.

ПРОДАЈЕМ повољно
штенце Сопа од три и по
месеца, вакцинисани,
ревакцинисани, поседују папире. 013/403-735.
(223110)

ПРОДАЈЕМ комплетну
опрему за пицерију. Информације на тел.
063/262-929. (223087)

ПРОДАЈЕМ три плаца
на Новосељанском путу,
погодан за викендице.
Повољно. 061/131-7904. (222724)

ПРОДАЈЕМ викендицу
на Девојачком бунару.
Тел. 064/165-18-68.
(222730)

МЕЊАМ локале од 39 и
81 м2, у центру Стрелишта, за стару кућу, плац,
стан. Тел. 064/267-7174. (222746)

НОВА МИСА, 150 м2,
45.000, вреди видети.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (222864)

КУЋА на продају у завршним радовима, нова
Миса, власништво.
064/221-36-12. (222745)

СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ари, одлична, 65.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (222864)

ПРОДАЈЕМ плац на старој Миси. 065/361-6011, 013/361-601.
(222882)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
Војловица, дозвољена
градња. Тел.064/256-3540. (222854)
КУЋА 50 м2, на 9 ари
плаца, са грађевинском
дозволом, Пелистерска
20, Новосељански пут.
Хитно. 065/410-97-34.
(222855)

КОТЕЖ 1, 117 м2, 3 ара,
38.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (222864)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге,ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98.
(223001)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута, 33 ширина, 52.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(222780)

ДОЊИ град, кућа за рушење, адаптацију, 2.5
ара, повољно. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на 29 ари плаца.
371-274, 064/176-88-52.
(2227819

ТЕСЛА, кућа у мирном
крају, 80 + 40 м2, канализација, 3.6 ари, повољно, замена за стан и
доплата. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари
са кућом. Повољно. Танаска Рајића. 063/215844.

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари и
гаражу на Содари.
063/225-928. (222880)

ТРОСОБНА кућа у Тополи, 3 ара плац, ЕГ, одмах усељив, 29.000
евра, замена. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(222864)

ПРОДАЈЕМ плац 20 ари
на Девојачком бунару.
064/129-15-35. (222725)

ТОПОЛА, 70 м2, 3 ара,
21.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (222864)

КАЈСИЈА, шљива на продају, за ракију, до куће.
063/898-53-08. (223101)
ШОФЕРШАЈБНЕ за тојоту, заставу 101, шкоду,
принц, најповољније,
звати поподне.
013/346-382. (223106)

КУЋА, насеље Мали рај,
90 м2, 9 ари, два стана,
продајем/мењам.
064/955-51-85. (222750)

КОД ТУРСКЕ главе кућа
са два локала, 150 м2, 2
ара, 60.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(222864)

ТЕСЛА, нова кућа, 130
м2, 1.5 ар, 95.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (222864)
ТЕСЛА, 80 м2, 3.5 ара,
49.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (222864)
НОВА МИСА, 112 м2, 1
ар, 25 м2, 55.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(222811)
ЦЕНТАР, кућа 163 м2,
4.5 ара, 73.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (222811)
НА ПРОДАЈУ кућа у
центру на плацу од 6
ари, повољно за градњу,
П + 3 + ПК. 064/239-5403. (222816)

НОВО СЕЛО, плац 16
ари, кућа 100 м2. Тел.
063/800-23-06. (221368)

ПРОДАЈЕМ две мање
кућа или мењам за стан.
064/986-21-74. (222863)

ПЛАЦ, Баваништански
пут, 7 ари до пута, 1.800
евра/ар, ограђено, преко пута „Зеленила”.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру. 063/272-594.
(222880)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Караули. Тел.
065/517-33-01. (222842)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18. Тел.
064/167-04-77. (222935)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
80 м2, 7 ари, 23.000.
(679), „Трем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(222780)
ЦЕНТАР, кућа 80 м2, 3
ара, добра локација.
(679), „Трем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(222780)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој Миси, 288 м2, укњижена, може и етажно,
власник. 65.000 евра.
064/123-14-13.
(222994)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (222993)
КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 25.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (222993)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, енергетски пасош,
власник, укњижена.
065/258-87-77.
(222829)

ВОЈЛОВИЦА, почетак,
кућа 115 м2, 7.5 ари, одлична, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(222924)

ДВА педесетоквадратна,
ниво и сутерен, замена
за кућу са двориштем.
063/810-04-22.
(222717)

ГОРЊИ ГРАД, усељива,
трособна, 2 ара, 27.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (222924)

ВИКЕНДИЦА у центру
Девојачког бунара, власник. 063/161-95-55.
(222710)

ТЕСЛА, салонска, прелепа 176 м2, 5,5ари,
115.000, договор. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(222924)

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарцу, усељиву, на 9
ари плаца. 064/040-8272. (222413)

ТЕСЛА, 95 м2, 3.5 ара,
колски, 36.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(222951)

ПРОДАЈЕМ викендицу и
плац 5 ари, Пелистерска
20-и. 064/926-78-49.
(222699)

НА ПРОДАЈУ два ланца,
прва класа, близу села.
Тел. 601-281.
(222915)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ари.
063/301-360.
(222897)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, повољно, вреди погледати.
063/756-06-04.
(222918)
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САМОШ, продајем обрадиву земљу и кућу са
15 ари плаца. 064/22667-31, 013/251-96-03.
(222911)
ЦЕНТАР, 120 м2, око 4
ара, 40.000, 70 м2, 5
ари, 50.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (222905)
ШИРИ ЦЕНТАР, 80 +
70, 6,20 ари, 65.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(222905)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
70 м2, 22 ара, 28.000,
120 м2, 8.5 ари,
45.000.„Гоца”, 063/89977-00. (222905)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
50 м2, 10 ари, 29.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(222905)
ХИТНО плац 32 ара, иза
„Тмушића”, нова Миса,
18.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (4668)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту, власник,
употребна дозвола. Тел.
066/363-454. (223078
ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци, 6,25 ари, одмах уељива. тел. 064/303-3032. (222380)
ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (223021)
НА ПРОДАЈУ кућа код
школе, С. Сава, сваки
вид договора. 373-154,
063/824-63-51. (223033)
ПЛАЦ на Миси, са локацијском дозволом, празан, власник. 064/26005-34. (223033)
КУЋА 112 м2, 10 ари,
1/1, Баваништански пут,
код Касарне. 064/24894-34. (223043)
ПРОДАЈЕМ кућу код Зелене пијаце, може и замена. 063/814-56-25.
(223029)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ трособан,
60 м2, центар, нов,
27.000 евра. 061/67097-96. (220821)
СТАН у центру Баваништа, 56 м2, намештен,
плинско грејање, телефон, две терасе.
064/128-36-34. Ненад.
(222275)

ПРОДАЈЕМ плац 7,2
ара, Ул. Светозара Шемића 60, Панчево, цена
договор. Милош,
066/520-25-65. (222965)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ,
усељив, 43.000.
063/164-61-52. (221322)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52.

ПЛАЦ на старом црпејачком путу, пола ланца,
27 ари, цена договор.
063/803-85-66. (223009)

НА ПРОДАЈУ викендица
на Новосељанском, до
пута. 063/336-461.
(223105)

ВИКЕНДИЦА у песку, на
лепом месту, на продају. 060/455-45-41.
(223011)
БАЊА ВРУЈЦИ, продајем/мењам кућу за Панчево, посебне две целине. 064/438-12-35.
(223017)
ИВАНОВО, кућа 92 м2,
плац 7 ари, усељива,
15.000 евра. 061/61364-95. (223109)
ПРОДАЈЕМ плац у Панчеву од 14 ари. 063/491250. (223029)

ПРОДАЈЕМ кућу, у центру Панчева, три ара, 70
м2. 063/262-929.
(223087)

КУЋА на продају, Панчево, Кочина 3, поред
Зелене пијаце. 064/23160-24. (223060)
ГРАЂЕВИНСКИ плац 50
ари, шири центар.
063/389-972. (223062)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 9
ари, грађевинска зона.
Тел. 066/363-454.
(223070)

ВИКЕНДИЦА у центру
Девојачког бунара, власник. 063/161-95-55.
(222710)

ДВОСОБАН стан у Тамиш капији, укњижен,
власник, III спрат, 68,5
м2, поглед директно на
реку. 062/272-510.
(221476)
2

ТЕСЛА, 47 м , V спрат,
без лифта, комплетно
сређен и модеран, договор, 26.000 евра.
064/231-59-39. (221331)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2,
на 6. спрату, Котеж 2.
065/398-98-99.
(221440)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43
м2, ВП, ЦГ + подрум, тераса. 061/224-47-97.
(222499)
ПРОДАЈЕЈМ кућу у центру Панчева, три ара, 70
м2. 063/262-929.
223087)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА кућа у закуп
за магацин, радионицу.
064/476-58-00. (222919)
АГЕНЦИЈИ „Милка” потребна кућа, почетак
Војловице, брза реализација. 063/744-28-66. (

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарцу, усељиву, на 9
ари плаца. 064/0408272. (222413)
ПРОДАЈЕМ викендицу и
плац 5 ари, Пелистерска
20-и. 064/926-78-49.
(222699)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, II спрат, укњижен,
власник, Стрелиште.
063/429-192. (222716)

КОТЕЖ 2, трособан
стан, III спрат, може и
замена за центар,
40.000. 062/280-087.
(221863)

КУЋА, испод надвожњака са двориштем и баштом, без посредника.
064/549-50-39. (223107)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, једну нову и
једну стару са великим
воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (223053)

ДВА педесетоквадратна,
ниво и сутерен, замена
за кућу са двориштем.
063/810-04-22.
(222717)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари, ЦГ, I и IV спрат.
061/143-20-53. (222019)

ПРОДАЈЕМ млади воћњак на Кудељарком насипу, 18 ари, прва суседна. 063/472-669.
(221971)

ВИКЕНДИЦА, 37 ари,
6.000; Омољица, нова,
укњижена, усељива,
16.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(223114)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 м2 пословног
простора, центар,
35.000. 064/186-50-87.
(222341)

МАКСИМА ГОРКОГ, салонска, 7 ари, 70.000,
центар, кућа за реконструкцију, 40.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(222980)
НА ПРОДАЈУ 5,65 ланаца обрадиве земље у Самошу. 063/828-18-99.
(222984)

ПРОДАЈЕМ три ланца
земље у Лапу, четврта
дуж и један ланац на
преком путу, друга дуж.
Звати после 20 сати.
064/675-46-91. (223113)
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ТЕСЛА, стан код пијаце,
45 м2 + Т, једноипособан, 2/4, без лифта, ТА,
укњижен, 28.000 евра.
„AG ekonomik net sistem”. 063/826-97-09.
(2222689)
ХИТНО продајем двособан стан у центру, ТА,
III спрат. 062/388-130.
(222192)
ДВОСОБАН намештен
стан, Стрелиште, VII
спрат, клима, интернет,
без посредника.
064/069-14-11.
(222279)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 37 м2, Котеж 1.
064/214-41-79. (222706)
ПРОДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Стрелишту.
063/631-338. (222678)

СОДАРА, трособан, 62
м2, III, 35.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (222811)

ТЕСЛА, 54 м2, двособан,
ТА, I, 27.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222852)

СТАН, 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, IV спрат.
063/272-152. (222834)

ТЕСЛА, 49 м2, двособан,
29.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (222852)

ДВОИПОСОБАН, Котеж
2, двострано орјентисан,
65 м2 + тераса, 37.000
евра. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
сређен двособан стан,
58 м2. Тел. 064/968-5680, договор.
(222784)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
28 м2, нови део, 23.000
евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

НОВА МИСА, стан 73
м2, ЦГ, I спрат. 064/12890-58, 064/255-87-23.
(2227889

ЦЕНТАР, ТА, двособан,
52 м2, тераса, 28.000
евра. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

НАЈПОВОЉНИЈИ станови и куће на свим локацијама. (300), Агенција
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(222971)

СТРЕЛИШТЕ, два стана,
36 м2, 22.000 оба, заједничко двориште.
066/281-789. (222769)

ДВОСОБАН, Радове
зграде, 54 м2, код кружног тока, Котеж 1,
29.000. 064/347-98-78.
(222876)
ПРОДАЈЕМ двособан
реновиран стан на Тесли, без грејања.
062/406-660.
(222806)
ДВОРИШНИ стан са
грејањем и баштом,
продајем, 15.000 фиксно. 062/885-43-20.
(222807)
ТЕСЛА, новоградња, 790
евра, 50 м2, 62 м2, 68 м2.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (222811)
КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (222811)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, IV, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (222811)

САМАЧКИ, 17 м2, II,
14.500, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(222864)
ПРОДАЈЕМ стан, В. Караџића 6, код Гимназије, 58 м2 + две терасе,
хитно. 064/651-17-78.
(222904)

ТРОСОБАН, Содара, 60
м2, приземље, реновиран, ПВ, плакари,
33.000, замена за већи.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ укњижену
гарсоњеру, 25 м2, ЦГ,
први спрат, власник, Котеж 1. 069/127-59-43.
(222723)

ТЕСЛА, поред пијаце, I,
44 м2, ТА, реновиран,
усељив. 231-95-50,
064/423-31-43.
(222878)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 45 м2, II, двособан,
26.000; 51 м2, I, двособан, 37.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(222864)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 72
м2, VII спрат, 38.000
евра, без посредника.
063/892-39-53. (222849)
АГЕНЦИЈА „Дива”, Жарка Зрењанина 14, купује
стан без грејања у згради. Предност центар,
Тесла. 345-534,
064/246-05-71. (и)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 2, може замена за мањи, власник.
061/164-53-41. (222797)
ТЕСЛА, 61 м2, трособан,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (222852)
ТЕСЛА, 63 м2, трособан,
38.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222852)
НОВА МИСА трособан
85 м2, ЦГ, I, може замена. 064/134-06-30.

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, једнособан, ЦГ, ВПР,
23.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (222852)

ТЕСЛА, 2.0, 64 м2, ЦГ,
VI, 27.000. (679), 332031, 063/836-23-83,
„Трем” 01. (222780)

КОТЕЖ 2, 92 м2, четворособан, 59.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222852)

СОДАРА, 56 м2, ЦГ, I,
31.000. (679), 332-031,
063/836-23-83, „Трем”
01. (222780)

ТЕСЛА, 37 м2, ВПР, ТА,
сређен, 26.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(222852)

СОДАРА, 56 м2, ТА, IV,
сређен, 27.000. (679),
332-031, 063/836-23-83,
„Трем” 01. (222780)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, са стварима,
39.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (222852)
СТРЕЛИШТЕ, 65 м2,
ВПР, 25.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-5609.(222864)
ПРВОМАЈСКА, салонски
стан, 52.000; 98 м2; I, 11
м тераса. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (222864)
СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, VII,
31.000; 65 м2, III,
28.500; 65 м2, I, 31.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (222864)

ДВОРИШНИ, 35 м2, ТА,
11.500. (679), 332-031,
063/836-23-83, „Трем”
01. (222780)
ТРОСОБАН стан, Стрелиште, 67 м2, ЦГ, I, близина „Авива”, 34.000
евра, власник. 064/41025-86. (223006)
СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(222981)
КОТЕЖ 2, једноипособан, I, 50 м2, ЦГ, 30.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(222981)
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СТАНОВИ
КУПИТЕ повољно. Омољица, строги центар 44
м2, одлично за локал.
Тел. 061/324-40-85.
(222907)

ПОНУДА

ЦЕНТАР, двособан, Петра Драпшина, IV, 56
м2, ЦГ, 35.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (222981)

ГОРЊИ град, Кутко, 57
м2, I, прелеп, 35.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (222951)

КОТЕЖ 2, једнособан,
III, 44 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(222981)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, ТА,
24.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (222951)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
III, 55 м2, ЦГ, 31.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(222981)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, тераса, VI, ЦГ, добар, 25.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (222951)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, ВПР, 44 м2, ЕГ,
23.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (222981)
ДВА дуплекс стана 2 х
100 м2, 1.5 ари, сива
фаза. 341-789. (222991)
КОТЕЖ 1, двособан, 59,
I, договор; Маргита, 64
м2, 13.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(222988)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 28, 14.000; двоипособан, 54, I, договор;
Баваништански пут, 85
м2, 400 м, договор.
(338), „Јанковић”, 348025. (222988)
ТЕСЛА, једноипособан,
45 м2, 27.000; двособан,
50 м2, 23.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (222993)
КОТЕЖ двоипособан, 72
м2, 40.000; трособан, 78
м2, 46.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(222993)
ТЕСЛА, двособан, 46 м2,
23.000; двособан, 49 м2,
28.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(222993)
СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двособан, 53
м2, 20.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(222993)

КОТЕЖ 2, двособан, реновиран, 61 м2, V,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (222951)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2, 23.000; двоипособан, 58 м2,
30.000.(097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(222993)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
65 м2, 33.000; трособан,
74 м2, 33.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (222993)
ЦЕНТАР, трособан, 80
м2, комплет намештен,
50.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(222993)
КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан,
61 м2, 27.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (222993)
СОДАРА, двособан, 63
м2, 33.000; двоипособан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222993)
ЦЕНТАР, двоипособан,
61 м2, 43.000; троипособан, 78 м2, 53.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222993)
МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; троипособан,
96 м2, 65.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68. (22

ЦЕНТАР, двособан, 53
м2, дворишни, гаража,
18.900. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(222993)

МИСА, једноипособан,
35 м2, 20.500, трособна,
85 м2, 38.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (222993)

МАРГИТА, једнособан,
36 м2, новоградња, приземље, 27.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (222993)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, 23.500; трособан
80 м2, 39.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (222993)

ТЕСЛА, двособан, 49 м2,
25.000; трособан 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(222993)

СТРОГИ центар, већи
једнособан, I, 40 м2, ЦГ,
идеалан за ординацију,
34.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (222951)

ЦЕНТАР, одличан дворишни, 81 м2, сређено,
гаража, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(222924)

МИСА, Контруктор, 46
м2, једнособан, I, тераса, 23.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(222951)

МИСА, прелеп двособан, 50 м2, I, са стварима, 25.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(222924)

ТЕСЛА, мањи двособан
47 м2, III, ТА, 23.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222961)

РОБНА кућа, двоипиособан, V, 63 м2, 43.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (222924)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, III, ЦГ, усељив,
26.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(222961)

ПРОДАЈЕМ стан 53 м2,
на Стрeлишту, VII спрат,
22.000 евра. 063/86802-06. (222920)
ХИТНО продајем стан,
34 м2, Цара Лазара 50.
061/235-35-96. (222923)
ЦЕНТАР, 45 м2, двособан, 23.000; Тесла 45 м2,
двособан, 22.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(222905)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 27.000; Котеж 2, 38
м2, 22.000; 50 м2,
24.000. „Гоца”, 063/89977-00. (222905)
ЦЕНТАР, 115 м2, четворособан, 65.000, новоградња. „Гоца”,
063/899-77-00. (222905)
ВЕЛИКИ избор станова
свих структура, све локације. „Гоца”, 063/89977-00. (222905)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2, II, ЦГ,
23.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222961)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
65 м2, III, ЦГ, усељив,
28.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222961)
КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222961)
СТРОГИ центар, СДК,
трособан, 68 м2, VII, ЦГ,
54.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(222961)
КОТЕЖ 2, четворособан, 78 м2, IV, ЦГ,
46.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222961)
ГАРСОЊЕРА, Самачки,
II, ЦГ, уредна, договор.
„Ивакс”, 060/428-08-56.
(222950)
ТЕСЛА, трособан, VI,
ЦГ, лођа + тераса, подрум, 38.000, договор.
„Ивакс”, 060/428-08-56.
(222950)
ВЕЛИКИ избор станова,
дворишних станова и
кућа, повољно. „Ивакс”,
060/428-08-56.
(222950)
СТАРИ ТАМИШ, стан,
кућа 75 + 75 м2, 25.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48, 317-634.
(222980)
КОТЕЖ 2, 79 м2, 45.000;
двостран, I, 31.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (222980)
ГАРСОЊЕРЕ, Стрелиште, 15.000;Самачки
13.500, једнособан 7. јула, приземље,17.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (222980)

СОДАРА, Доситејева,
троипособан, 58.000;
војне двоипособан са
погледом на реку,
39.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (222980)
СОДАРА, трособан,
40.000; двособан,
34.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (222980)
САЛОНСКИ 114 м2,
65.000; 86 м2, 40.000,
договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (222980)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
30.000; Зеленгора, приземље, двособан,
27.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (222980)
СТРЕЛИШТЕ, VII спрат,
ЦГ, 86 м2, М. П. Аласа 5,
власник. 064/276-04-80.
КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (222933)

ТЕСЛА, једнособан, 29
м2, IV, TA, тераса,
18.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(222933)

ДВОИПОСОБАН, приземље, башта, без улагања, 31.000 евра. Тел.
063/750-66-85.
(223016)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса.
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(222933)

КОТЕЖ 2, 46 м2, I, тераса, 22.500, Маргита, ПР,
22, лукс, 18.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (223114)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38 м2, новија зграда, ЦГ, II, 23.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(222933)

ТЕСЛА, једноипособан,
I, лукс, 36.000; двоипособан, I, лукс, 46.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(223114)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III,
22.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(222933)

ТЕСЛА, двособан, три
лође, 29.500, Самачки,
I, само 13.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (223114)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, ЦГ, 32.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(222933)

ТОПОЛА, део куће, двориште, 11.000; 7. јули до
улице, сређен,
12.000.(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (223114)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, трособан, комполетно сређен, 66,
38.000; двособан, III,
ТА, 30.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(223114)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на Котежу 1,
високо приземље, без
посредника. 069/22419-40. (223109)
СТАН, новоградња, први
спрат, 50 м2, Светозара
Милетића, власница,
35.900. 061/572-93-17.
ПРОДАЈЕМ стан, строги
центар, власник.
064/074-68-84. (223085)
ПРОДАЈЕМ стан, нова
Миса, 68 м2, 35.000
евра. 063/886-85-21,
066/941-74-29. (223054)
ПРОДАЈЕМ леп једнособан стан у центру Стрелишта, са ЦГ. 063/206147. (223058)
СОДАРА, Савска, трособан, 80 м2, ЦГ, клима,
власник, 39.000 евра.
061/166-39-37. (223041)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, ново купатило, ПВЦ столарија, паркет, тераса.
064/260-05-34. (223038)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до
17.000, дајем ауто
(3.000), остало кеш.
064/134-06-30. (222687)
КУПУЈЕМО станове и куће на свим локацијама,
исплата одмах. 649),
„Трем 01, 332-031,
063/836-23-83. (222780)
КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (222314)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у центру.
Тел. 063/313-005. (СМС)
ПОТРЕБАН опремљен
нов или реновиран већи
стан на Тесли. 063//86913-72.(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан у центру, Доситејева. Тел.
065/248-81-87. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, празан, Копаоничка 23 нова Миса.
063/655-353 (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Котежу 2. Тел. 060/511-2070. (СМС)
ИЗДАЈЕМ мању празну
кућу у Панчеву. Тел.
060/488-08-80.(СМС)

НАМЕШЕН једнособан
стан у згради + дворишни + гарсоњера. Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45.
(222413)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан до 44 м2, од 1. јула.
063/841-16-27, 063/83737-71. (222277)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, ТА,
95 евра, депозит.
064/186-50-87. (222343)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Котеж
1. 060/632-68-00.
(222282)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
060/519-11-14.
(2226929
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, климатизован, на
Миси, 36 м2. Тел.
069/615-866. (222715)

КОД болнице издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 70 евра.
065/353-07-57. (222288)
УЧЕНИЦИ изнајмљујем
намештен стан, Тесла.
064/540-37-41. (222720)
ИЗДАЈЕМ
празан
једнособан стан у згради, без грејања, Содара.
013/344-167, 064/95023-40. (222696)
ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2, са окућницом, у
центру Старчева. Тел.
353-500. (222754)
ДВОСОБАН намештен
стан, Стрелиште, једнособан, стара Миса, за
издавање. 064/118-5611, 064/427-32-75.
(222744)
ГАРСОЊЕРА, солидна,
комплет, I спрат, ТВ, телефон, повољно. Тел.
064/456-82-03, Драго.
(222758)

ИЗДАЈЕМ полунамештен стан на новој Миси. 063/839-56-81. (22

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. 063/875-60-34.
(222728)

ИЗДАЈЕМ комфорну кућу на Миси. 061/224-5039. (222766)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, полунамештен,
гарсоњеру, собу за самца, намештено, центар.
061/131-79-04. (222724)

МАЊИ једнособан намештен стан за једну
особу. 013/355-537,
065/335-55-37.
(222737)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан.
066/209-400. (222894)

ИЗДАЈЕМ празан једноипоисобан стан, Содара,
ЦГ, телефон, интерфон,
на дуже. 065/236-72-79.
(222727)

ГАРСОЊЕРА, зграда,
први спрат, за самце и
самице код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(222765)

ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен стан. Тел.
063/304-898. (222900)
ИЗДАЈЕМ засебну кућу,
етажно грејање. Тел.
066/807-10-40. (7923)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену
дворишну гарсоњеру
код болнице, wi/fi, сателитска. 065/204-11-09.
(222775)
ИЗДАЈЕМ празан двоипособан стан, ЦГ, кабловска, Тесла, после 17
сати. 061/261-32-56.
(222777)
ИЗДАЈЕМ кућу.
062/873-62-98. (222765)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан на Стрелишту,
ЦГ, клима. 064/317-0471. (222869)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у строгом
центру. 064/280-60-36.
(222874)
ИЗДАЈЕМ на Тесли, нови део куће, 60 м2.
064/294-21-40. (222878)
ИЗДАЈЕМ стан, ненамештен, трособан, кућа,
посебан улаз. Карађорђева. 064/994-13-16.
(222884)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 2, празан, II
спрат. ел. 060/095-8305. (222887)
ИЗДАЈЕМ трособан полунамештен, Котеж 2,
повољно. 064/614-0808. (222888)
ДВОСОАН стан, строги
центар, на дуже, звати
после 16 сати. 251-8545. (222889)
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан на Котежу 2. Тел. 063/846-0235. (222856)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Стрелиште, центар, депозит.
064/131-44-67. (222866)
СОДАРА, двоипособан
63 м2, IV спрат, Цг, интернет, клима, полунамештен. 344-254.
(222802)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, ненамештен. Тел.063/734-8217. (222804)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, издајем, нова Миса, ТА, кабловска,
интернет. 064/231-2359. (2228149
ИЗДАЈЕМ стан у Војловици, ул. Братства јединства 116. Тел. 367316. (222819)
ИЗДЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, ЦГ, клима. 063/370-217.
(222829)
ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан у поткровљу, на Содари, повољно. 063/746-24-63.
(222845)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 2. Тел.
064/866-23-49. (222798)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, Котеж 1, 45
м2, 130 евра. 301-165.
(222803)
ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан у кући,
Котеж 1. 065/975-00-20.
(222974)
ИЗДАЈЕМ собу самцима, Стрелиште. 320-847.
(222962)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
центар. 063/389-972.
(223062)

ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни стан самцу,
самици, код Стоматолошког, 50 евра. 064/57734-90. (222983)
НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела
„Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (223096)
ИЗДАЈЕМ празан стан,
37 м2 на Котежу 2.
064/353-23-69. (223086)

ОГЛАСИ

КУЋА за издавање, на
10 ари плаца са магацинским простором.
Маргита. Контакт:
063/693-944, 063/313844. (ф)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
063/154-22-74. (223011)

ПРОДАЈЕМ локал, 25
м2, у Панчеву, Максима
Горког 31. 064/424-9520.

СОДАРА, издајем намештен стан, 40 м2, ЦГ.
063/843-21-20. (223090)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач” .
064/370-79-47.

СТАН, издајем намештен, Котеж 1, 50 м2.
065/665-75-10. (223093)

ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2,
строги центар Панчева,
искључиво за пословни
простор, канцеларије,
агенције, ординације,
школице и сл. 023/857315, 064/575-57-04.
(221406)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, центар,
42 м2, на дуже, депозит
обавезан. 064/165-0292. (223059)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, шири центар Панчева, звати од 16 сати.
065/473-12-99. (223069)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Котежу 1.
064/157-44-53. (223071)
ЈЕДНОИПОСОБАН полунамештен, центар, V
спрат, клима, телефон,
кабловска, 130 ев ра.
064/490-56-24. (223031)
ЦЕНТАР, једнособан,
намештен, нов, одличан,
ниске режије. 063/11062-26. (223048)
СТАН на новој Миси,
полунамештен издајем.
Тел. 064/220-17-25.
(2123047)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, II
спрат, намештена, ЦГ,
на дужи период.
063/617-421. (223008)
СОБА за двоје, употреба
купатила и кухиње, Содара. 063/307-816.
(223017)
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ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, Тржни центар
код Суда (Радомира
Путника 15). 069/663773. (222158)
ИЗДАЈЕ се локал на
Стрелишту, Вељка Влаховића. 064/134-62-62,
316-505. (222669)
ХАЛА 200 м2, издајем,
повољна за све делатности, Јабучки пут. Тел.
064/490-33-18. (222382)
ИЗДАЈЕМ пословни простор 105 м2, Мите Топаловића (код Социјалног). 063/278-151.
(222722)
ИЗДАЈЕМ локал, центар,
Ул. Светог Саве 1 (ћошак), 25 м2. 065/86312-61. (222691)
ПОВОЉНО издајем пословнио простор у најстрожем центру града.
064/267-72-17. (222735)

ИЗДАЈЕМ леп нов локал,
одлична локација.
063/217-130. (223008)
ИЗДАЈЕМ локал 9 м2, на
пијаци, код Архива, 50
евра. 069/129-7271.(222995)
ИЗДАЈЕМ локал у строгом центру града.
066/120-019. Александар. (222948)

ТРОСОБАН намештен
стан, 68 м2, новоградња,
високо приземље, Тесла,
у близини Споменка, 230
евра. 064/250-94-94.
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан у насељу Станко,
Ул. К. Марка. Тел.
069/564-60-04. (222959)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Котежу 2. 063/498-981.
ПОТРЕБАН двоипособан празан стан за изнајмљивање, Тесла, центар. 061/290-18-04.
(222960)
ИЗДЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила.
321-408. (222906)
МАЊИ једнособан намештен стан, 80 евра,
Максима Горког 96.
060/517-82-53. (222907)

ПОСАО

РАД у Немачкој, потребна жена за чување
старих лица, пасош мађарски, хрватски, ЕУ.
062/571-007. (22237)

ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на ендлерици. Јавити се на телефон
062/872-05-24. (СМС)

ПОРОДИЦИ у Немачкој
потребна жена за негу
старих лица са познавањем немачког језика.
062/571-007. (4666)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба са купатилом у
центру. Тел. 063/761-0356. (222933)

ЈЕДНОИПОСОБАН, дворишни, намештен,
ИПТВ, интернет, ТА пе,
почетак Маргите.
064/313-89-72. (222952)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Гога” потребна радница са исксутвом.
060/445-04-15.
(222867)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. 062/82527-25. (221223)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, хитно. Тел. 355815, 062/816-11-64.
(223015)

ТРАЖИМ стан, кућу за
издавање, у Јабуци или
Панчеву, до 70 евра.
064/513-31-32. (222942)

ПРОДАЈЕМ локал у ТЦ
Трубач, 19 м2, 14.000
евра. 060/067-11-44,
063/738-76-93. (222787)

ИЗДАЈЕМ локале од 39
и 81 м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-7174. (222746)
ИЗДАЈЕМ локал 100 м2,
прилагођен за ресторан
са или без инвентара.
Светозара Милетића 2,
центар. 066/866-49-00.
(222730)
ППС зона иза ДМ, плацеви за малу привреду,
услови 10.000 м2. 341789. (222991)
ХАЛА МАГАЦИН, 500
м2, са канцеларија, екстра локација, повољно.
062/105-20-12. (223094)
ИЗДАЈЕМ локална Зеленој пијаци. 063/808-5816. (223055)
ИЗДАЈЕМ локал, Милоша Обренолвића 9, 300
м2, 200 евра. Хитно.
065/461-11-46. (222379)
ЛОКАЛ, строги центар
града, два улична излога, издајем. 063/628626, 066/344-033.
(2231159

ИЗДАЈЕМ кућу шири
центар, стамбено-пословне намене, 150 м2.
062/347-667. (222913)
ЛОКАЛ у Ж. Зрењанина,
разрађен, 25 + 8 м2,
35.000 евра, договор,
замена за стан. (470),
345-534, 064/246-05-71.
(и)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пиајци, локација
одлична. 063/154-89-05.
(222870)
ИЗДАЈЕМ локал 22 м2, у
центру, на углу.
063/882-23-77.
(222879)
ИЗДАЈЕ се разрађен мушки фризерски салон у
центру. 064/403-51-42.
(222879)
ИЗДАЈЕМ мањи локал у
центру. 064/252-51-50.
(222881)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина 2. 063/85393-29. (222789)

ПОТРЕБНИ озбиљни
радници до 38 година за
ауто-перионицу.
061/808-68-25. (221691)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и за
роштиљем. 063/897-5504. (222246)

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством у шивењу на
ибердеку и ендлерици.
063/330-335.
(222932)
ПОТРЕБНА радница у
месари. 063/362-427.
(223100)
КАФАНИЦИ на Маргити
потребна конобарица.
064/279-32-70, Мишо.
(223102)
ПОТРЕБНИ сезонски
радници, креће се одмах. Јавити сер на тел.
061/310-90-19. (223097)
ПОТРЕБНА радница за
рад на бувљаку Аеродром. 064/973-60-66.
(223095)

ПОТРЕБНА продавачица за рад у трговини.
063/550-166. (223075)
ПОТРЕБНИ радници за
развоз робе у Панчеву и
Београду, са возачком
дозволом Б или Ц категорије. 063/494-512.
(223026)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и за
роштиљем. 063/897-5504. (222246)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне раднице за кухињу и роштиљ. 063/834-88-10.
(2222426)
ЗТР FOODY-у потребан
већи број кувара и помоћног особља са искуством. Инфорамције на
063/763-55-77, 013/333076 или лично. Моше
Пијаде 78. (223040)
ПОТРЕБНА радница за
рад у кафићу у Панчеву.
Звати од 9 до 20 сати.
Тел. 013/331-241. (ф)
ПРОДАВАЦ кокица и
сладоледа потребан.
СМС поруке са личним
подацима слати на контакт тел. 063/772-34-95.
(ф)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне раднице за кухињу и роштиљ. 063/834-88-10.
(2222426)
ПОТРЕБНА радница у
пекари до 40 година,
пожељно искуство. Тел.
062/404-144. (222738)
ПОТРЕБАН pizza мајстор. 062/404-144.
(222738)
ПОТРЕБНИ радници у
кухињи и пословођа за
ресторан „Пилећи дућан”. 377-230, 064/25996-62. (222871)

ПОТРЕБНА радница од
25 до 35 година старости за рад у фирми Боје
и лакови „Стојановић” у
области малопродаје.
Доћи лично, радним даном и суботом од 7.30
до 10 у Ул. Иве Курјачког 22, Панчево.
(223065)
ПОТРЕБНА радница са
искуством за прехрамбену продавницу.
060/661-11-07.
(223071)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО гипсарски
радови,мајстори из Ковачице. 060/066-08-60.
(СМС)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60. (221946)
КОШЕЊЕ траве, корова,
ископи, одношење ствари, ископи, итд.
064/122-69-78. (227015)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.
(217223)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите. 064/235-08-15.
(220979)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(221487)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
шпорета, бојлера, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (221365)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња
нове инсталације, машинска одгушења санитарија. 062/382-394.
(222409)
РАДИМО физичке послове: ископи, бетонирања, шутове, селидбе,
штемовање, обијање.
065/600-05-30. (222284)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, бетонирање, кречење, демит фасаде.
063/865-80-49. (222283)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, венецијанери,
ролетне, уграђујем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (222673)

ЕСТЕТСКИ, медицински
педикир бесрквно, масаже релакс, терапеутске и антицелулит.
013/351-907, 061/30895-86. (222901)
ТАНСПОРТ робе и селидбе, брзо, повољно,
ефикасно. Никола.
061/159-74-73. (222901)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (222779)
СТОЛАР тражи посао,
кухиње и плакари по
мери, поправке, преправке, комарници.
371-274. 064/176-88-52.
(222781)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (222872)
ПОПРАВКА кровова и
осталих радова.
064/866-25-76, 013/361601. (222882)

СЕРВИС клима и уградња, повољно. 065/20245-47. (222885)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остлао, најповољније. 065/361-13-13.
(222886)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (222757)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славине, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(222698)

НЕГОВАТЕЉИЦА мења
пелене, декубите, купање, медицински педикир. Звати од 16 до 21.
060/366-63-69. (222830)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије, чисто, повољно. 063/86467-16. (222838)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојелра,
шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(222846)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе. Панчево, даље.
Цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/31710-05. (222773)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(221957)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (221957)

ТЕПЕТАР који преслвачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (22990)

ШИШАЊЕ и бријање на
кућној адреси, могућ
договор. 061/818-17-25.
(222944)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (222919)

ПРЕВОЗ ствари и робе,
пик-апом, комбијем, камионом, селидбе са
монтажом, демонтажом.
Дејан, 061/626-14-50,
065/440-97-00.
(222831)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (222729

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис одмах, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(222998)

БРАВАРИЈА, све врсте
браварских радова, квалитетно, договор.
061/236-09-38. (22953)

МАШИНСКО бушење
рупа за стубове, за ограду, за винограде, воћњаке, монтажа ограде,
ограђивање плацева,
дворишта, Дејан,
065/440-97-00.
(2222833)

ТВ и сателитске антене
постављам. Дигитализација. 064/866-20-70.
(222912)

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда
пројеката. 064/131-9875. (223004)

КРЧЕЊЕ, кошење, вађење пањева, о барање
дрвећа, фрезирање.
064/196-17-32. (222941)

ЗИДАР тражи посао,
адаптације крова, малтерисање, бетоирање,
фасада. Тел. 060/75187-20. (222922)
КЕРАМИЧАРСКЕ услуге, повољно и квалиетно. Мирослав, 062/82411-51. (223104)
ПРЕВОЗ тамићем, кипером до 2 м³, шљунак,
песак и остало.
061/612-14-50. (223089)
КОШЕЊЕ травњака,
дворишта, воћњака,
тримером, могућност
одвоза траве и непотребних ствари.
061/612-14-50. (223089)
ПОПРАВКА вих врста
клима. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (223064)
СЕРВИС, допуна, уградња клима, најповољније.
064/520-48-80, 063/74083-98. (223064)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, оправка, лакирање
паркета, као и бродских
подова. 065/543-21-53,
064/341-79-60. (223074)
КЕРАМИЧАР, квалитетно. 063/318-780. 23032)
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КОСИМ и одржавам
траву, баште, винограде,
воћњаке, малим трактором. Дуле, 064/163-5885. (222995)

ВРШИМО све врсте физичких послова, утовар/истовар робе, селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, одвоз шута у старог намештаја.
Чишћење подрума, тавана и слично. Дејан,
065/440-97-00, 061/62614-50. (222831)

РУШЕЊА кућа, зидова,
штемовања бетона, бетонирања, утовари, ископи, кошење траве,
итд. 060/035-47-40.
(222705)

СПРЕМАЊЕ станова,
пословних просторија,
ресторана, цена повољна. Тел. 062/821-87-31.
(222752)

БРАВАРИЈА , надстршенице, ограде, терасе,
врата, капије, решетке,
роштиљи по мери, ситне
поправке, врло повољно. Тел. 060/140-54-44,
Дуле. (222978)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одовоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (222939)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (222688)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (222692)

ОГЛАСИ

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
ВЛАГА. Решите се влаге
заувек! машинско сечење зидова, постављање
изолације. Гаранција
100%. Тел. 062/427-614.
(СМС)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (221957)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,с а или без радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. (221957)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (221957)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (221957)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације. Замена вирбли, вентила, батерије и
санитарије. Све за воду,
Пензионерима екстра
попуст, 0-24 сата, долазим одмах. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(223032)
ЛИМАРСКИ радови,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радови, санације цурење, хидроизоалција равних
кровова.
Најјефтиније.
064/903-39-23.

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (219407)
РАДИМО: зидање, бетонирање, малтерисање,
оправке кровова, фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (222083)
КАМИОНСКИ превоз,
песак, шљунак, шут, најповољније, 1.300 динара. 062/355-154,
066/355-154. (222241)
ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311514. (220960)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, бесплатан превоз. 013/302820, 064/129-63-79.
(222492)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо с овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (222986)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, ризла, шут, утовар. 063/246-368.
(222827)
САЛОН „Гога” издаје
столицу за рад ноктију и
педикира, услови повољни. 060/445-04-15.
(222867)

РОЛЕТНЕ, венецијанери, тракасте завесе, комарници, израда, монтажа, поправке.
063/775-96-08, 013/353923. (220354)
РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”,
064/189-40-91, 354-777.
(217759)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502, 011/288-30-18.
(220344)
СЗР „МАКИ”, паркет:
постављање, хобловање,
полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(221729)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117,
013/365-051. (221629)
СТАКЛА за прозоре, трпезаријске столове, тушкабине, огледала са фазетом, декоративна стакла, ауто-стакла за путнички и теретни програм. Бели, 064/219-0363, Сики, 063/368-425.
(221337)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(222986)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (222927)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, замена вирбли, батерија, вентила,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра
попуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/31726-33. (222351)
МОНТАЖА и сервис
клима уређаја, поправка беле технике. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”. 013/301-300,
063/771-24-16.
(223027)
ПРЕВОЗИМ кипером
повољно: песак, шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94,
063/173-36-05. (4668)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације,
поправке, замена.
013/331-657, 064/49577-59, 063/777-18-21.
(222850)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, панчево, даље, цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(222088)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара. 024 сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић. (223084)

РАЗНО

ГОСПОДИН 59 година,тражи даме за дружење у свом смештају,
без надокнаде.
065/812-69-84.
(СМС)
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БАЊА ВРУЈЦИ, леп смештај код Слобе. Миран
крај. 064/438-12-35.
(223017)

СТРАНАЦ американац
тражи жену од 50 – 65
година. Тел. 064/992-6219, Рале. (222709)
ОГЛАШАВАМ неважећом диплому средње
електротехничке школе
„Никола Тесла” Панчево
на има Иван Паланац.
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанстов 7. разреда АШ „Стевица Јовановић” на име Ирна
Мујдановић. (223070)
ТРАЖИМ жену за помоћ
у кући уз бепслатно становање. 064/437-63-59.
(223037)
ТУРИЗАМ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора,повољно. 063/709-4497.(СМС

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

СОКОБАЊА, апартмани
и собе, близу центра, кабловска, двориште, ново. 061/636-08-57,
www.soko-banja.org Зорица. (200638)
ПОВОЉНО апартмани,
Крашићи код Тивта, 120
м од мора. 063/243-859,
060/512-19-54, 011/32273-50, +3823/267-90-98.
(221621)
НОВИ апартмани, Врњачка бања, 200 м од
шеталишта. 063/636619, 064/346-41-18.
МОРЕ, Котор, Доброта,
издајем апартмане повољно, ТВ, клима. Тел.
065/802-56-40,
+382/698-861. (222494)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

ИЗДАЈЕМ собе у Добрим
водама. Тел. 352-490.
(222364)

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
1. за избор у звање и заснивање радног односа на
одређено време и то:
Једног АСИСТЕНТА за ужу научну област ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СМЕШТАЈ у Рисну, 5
евра, употреба кухиње.
061/148-23-11. (222322)
СОКОБАЊА, издајем
смештај, центар, Борићи, кабловска, паркинг.
www.sokobanja-apartmanimira.com. 063/485829. (и)
БАЊА ВРУЈЦИ, повољно
апартман издајем.
064/616-33-83. (222753)
СУТОМОРЕ, једнособан
стан (клима, интернет),
идеалан за одмор. Тел.
069/111-13-06. (222732)
ИДЕМО у Црну Гору,
Сутоморе, Шушањ, пун
пансион, превоз фудекс.
064/193-15-92. (222963)

Компанија „Almex” d. o. o Панчево расписала
је отворени, пројектни, једностепени конкурс за
израду идејног архитектонског решења Хотела
„Тамиш” у Панчеву.

Рок за конкурисање је до 20. 07. 2016.
Компанија „Almex” d. о. o Панчево расписала је отворени, пројектни, једностепени конкурс за израду идејног
архитектонског решења за екстеријер и ентеријер Хотела „Тамиш”. Конкурс има за циљ афирмацију зоне
центра Панчева кроз функционално и визуелно унапређење простора. Циљ је да се активирају сви потенцијали овог простора и повећа његова атрактивност. Од
учесника се очекује да понуде оригинална, функционална и рационална решења, естетски примерена.
Молимо заинтересоване да свој портфолијо, понуду и
презентацију идејног решења пошаљу на mail адресу
jelena.markovic@staritamis.rs.

ИЗДАЈЕМ апартмане у
Врњачкој бањи. Тел.
065/555-47-40.
(222934)
ПОВОЉНО издајем
апартмане у Зеленици,
Херцег Нови. 064/11989-70. (223020)
СОКОБАЊА, нов комплетно опремљен апчартман, кабловска,
паркинг. 064/212-52-92.
(223030)
ПОВОЉНО издајем собе
и апартмане у Бјелој,
Ђоле. 00382/316-834-59,
+38269/669-648.
(223000)
ИЗДАЈЕМ апартман у
Врњачкој бањи.
063/812-06-89.
(223012)

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

Vozač teretnog vozila
2 izvršioca
Potrebne kvalifikacije:
· Minimum 3 godine radnog iskustva u domaćem
transportu
· Obavezan lekarski pregled
· Posedovanje vozačke dozvole C i E kategorije
Biografije dostavljati na adresu: Jabučki put 82,
Pančevo ili na email: zaposlenje@almex.rs
Konkurs je otvoren do 15. 07. 2016.

Услови:
- завршен Факултет организационих наука, уписане
докторске студије и просечна оцена током претходних
студија најмање 8 (осам), као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Са изабраним кандидатом закључује се уговор о раду
на одређено време од 3 (три) године.
2. за избор у звање и заснивање радног односа на
одређено време више сарадника у настави за
школску 2016/2017 и то:
за уже научне области:
а) БАЗИЧНА И ПРЕТКЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
б) КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
в) КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају један од следећих услова:
а; б; в)завршен стоматолошки или медицински факултет и специјализација из одговарајуће области;
- просечна оцена током претходних студија најмање 8
(осам);
- остали услови за избор у звање утврђени Законом о
високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије”
бр. 76/2005) и Статутом Стоматолошког факултета.
Са изабраним лицима, закључује се уговор о раду, односно уговор о допунском раду за школску
2016/2017 годину.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр.
179.
Све додатне информације могу се добити
на телефон: 013/235-12-92.

У складу са одредбама Закона о хипотеци („Службени гласник РС”, бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015одлука УС и 83/2015) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА И АЗОТНИХ ЈЕДИЊЕЊА
„ХИП-АЗОТАРА” ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ПАНЧЕВО, Спољностарчевачка 80

ОГЛАШАВА АУКЦИЈСКУ ПРОДАЈУ
НЕПОКРЕТНОСТИ
· Зграде за коју није позната намена, број зграде 1,
спратност: ПР. назив улице, насеља или потез и кућни
број: Утрине на кп 1521/2
· Зграде за коју није позната намена, број зграде 2,
спратност: ПР, назив улице, насеља или потез и кућни
број: Утрине на кп 1521/2
· Зграде за коју није позната намена, број зграде 3,
спратност: ПР, назив улице, насеља или потез и кућни
број: Утрине на кп 1521/2
· Зграде за коју није позната намена, број зграде 4,
спратност: ПР, назив улице, насеља или потез и кућни
број: Утрине на кп 1521/2
све уписано у Лист непокретности 2318 КО Самош.
На основу решења Републичког геодетског завода –
Службе за катастар непокретности Ковачица бр. 95202-12-5/2015 од 11. 02. 2015. године.
Почетна цена на аукцијској продаји износи ЕУР
431.160,00 у динарској противвредности по средњем
курсу НБС на дан плаћања.
Лицитациони корак износи ЕУР 1000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.
Аукцијска продаја одржаће се у уторак 02. 08. 2016.
године у 11 сати.
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која изврше уплату депозита у износу од 10% од почетне цене на рачун бр. 160-42384-91, „ХИП-Азотара” д.
о. о. Панчево, најкасније до 01. 08. 2016. године.
Регистрација учесника почиње два сата пре почетка
јавног надметања и завршава се 10 минута пре почетка надметања на наведеној адреси. Приликом регистрације, учесник је дужан да достави доказ о уплати
депозита, фотокопију идентификационог документа,
односно извод из регистра АПР-а са важећим подацима уколико је учесник правно лице, односно предузетник. Уколико је учесник заступан преко пуномоћника,
пуномоћник је дужан да приликом регистрације преда и уредно потписано пуномоћје.
Положени депозит се урачунава у купопродајну цену.
Аукцијске продаје одржаће се у управној згради
„ХИП-Азотаре” д. о. о. Панчево, Ул. Спољностарчевачка 80, у приземљу зграде, велика сала за састанке
број 13. Учесницима који на аукцијској продаји нису
стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит ће се вратити у року од 3 дана од дана одржавања аукцијске продаје.
Право на повраћај депозита нема уплатилац депозита
који се не региструје на прописан начин, учесник који
као проглашени купац не потпише записник са одржане аукцијске продаје, не закључи уговор и/или не уплати цену (укључујући другог најбољег понуђача када
стекне статус купца) и учесници који не прихвате почетну цену, у случају када је због тога аукција неуспела.
Разгледање непокретности ће бити омогућено свим
заинтересованим лицима дана 08. 07. 2016. године од
10 до 11 сати на лицу места .
Заинтересована лица се могу јавити директно хипотекарном повериоцу ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА И АЗОТНИХ ЈЕДИЊЕЊА
„ХИП-АЗОТАРА” ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ПАНЧЕВО, Спољностарчевачка 80 на
телефонe: 060/886-7534, 013/308-072, или на e-mail
адресу: milos.stankovic@hip-azotara.rs.

Петак, 1. јул 2016.

26. јуна 2016, преминуо је наш

ОГЛАСИ
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Нека те анђели чувају тамо где сада одлазиш драги пријатељу, а
ми ћемо чувати успомене на наше полувековно другарство

Наш драги

ЗОРАН БАБИЋ
1957–2016.
Сахрана је обављена 28. јуна 2016, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: браћа и сестре с породицама
(39/222793)

Последњи поздрав тати

Последњи поздрав

ПЕТАР ПАПИЋ
1929–2016.

ЏАЈА

преминуо је 19. јуна 2016. и сахрањен 22.
јуна 2016, на Православном гробљу.
Ожалошћени: супруга МАРИЈА, синови
ДРАГАН и ЗОРАН, зет СЛОБОДАН и унук
АЛЕКСАНДАР

Другови у Георги Димитрова 2
(38/222790)

(6/222685)

Последњи поздрав

Последњи поздрав и
вечно хвала ћалету

Последњи поздрав драгом пријатељу

Увек ћемо те се сећати

ЗОРАНУ
БАБИЋУ

ПЕТРУ
ПАПИЋУ

Твоји: МИРА, СЛОБА
и САЛЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ЉУБИЦА, ВАСА,
ЗОРАН и СНЕЖАНА

(9/222685)

(40/2227929

Хвала ти за све.

ПЕТРУ
ПАПИЋУ

ПЕРИ

од ЗОРАНА, КАРИН
и БЕНА

од ЗОРЕТА и ГАРЕТА

(7/222685)

(8/222685)

ЗОРАН БАБИЋ ЏАЈА

ЗОРАНУ
БАБИЋУ ЏАЈИ

31. V 1957 – 26. VI 2016.

Твоји из IV-2, генерација 1972/76, Гимназије
„Урош Предић”
од МИФЕ и СНЕЖЕ

(88/

(47/222808)

Прегруб је овај свет био за твоју танану душу

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЏАЈО
Последњи поздрав од ПЕКМЕЗА и ЋАТЕ
(115/222971)

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

ЗОРИЦА
ЈОВАНОВ

СТЕЈО
Последњи поздрав драгом другару и комшији

ЏАЈА

Нека те анђели чувају.
ХАЏИ ТАЊА КОЛАРИЋ

Воле те ЕРНЕСТ, МИРОСЛАВА, МАЈА и АЛИСА
(37/222785)

(15/222704)

ПАНЧЕВАЦ
ЗОРАНУ
Породица КОРДИЋ

телефон:
013/301-150

(105/2229489

Последњи поздрав
драгој стрини

Последњи поздрав

СЛАВКУ

Породица
ЦВЕТАНОВИЋ
и ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ СИМСИ
(152/2231039

Последњи поздрав

МРКИЈУ

ЗОРИЦИ

од породице

Зрачила си добротом и
племенитошћу. Била си
највећи борац, такву
ћемо те заувек памтити
и чувати у сећању.

ИВАНИЋ

Од СЛАВИЦЕ

од ЗВЕЗДАНА, ВЕРЕ,

и ЈОХАНА

САЛЕТА и НАТАЛИЈЕ

(155/223125)

(156/223125)

Породица ЛЕХНИ
(154/223124)

МИЛОРАД
ЧОРИЋ ФАРЕ
(97/222931)

ЏАЈИ

ЗОРИЦИ

последњи поздрав

ЗОРАНУ БАБИЋУ

(157/222316)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Петак, 1. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

22. јуна 2016, трагичном смрћу престало је да куца срце нашег најдражег

Последњи поздрав

НЕБОЈША
СТОЈАНОВ

НЕБОЈШИ СТОЈАНОВУ
Куме наш, пријатељу, драги наш Нешо.
Почивај у миру. Недостајаћеш нам.
Волећемо те заувек.
Породице ПАНЧЕВАЦ, СИМУЉ и ИЛИЋ

НЕБОЈШЕ СТОЈАНОВА
1977–2016.

(132/Ф)

Празнина огромна, највећи бол, као да те право у срце убоде пчела
рој. Вечно ћу те волети
кумојко мој.
Твоји кумови МИЛЕ,
МАРИНА и МАРИЈА
(100/222936)

Волимо те и у својим срцима чувамо од заборава.
Деца ТИЈАНА, НИКОЛА и МАРКО, супруга ДУБРАВКА
и мајка МИРЈАНА

24. јуна 2016. године остали смо без наше
вољене мајке, баке и прабаке

Последњи поздрав

(144/ф)

Последњи поздрав

ДАНИЦЕ АМБРУШ
рођ. Цвијановић
12. X 1926 – 24. VI 2016.
Сахрана је обављена 27. јуна 2016. године
на војловачком гробљу у Панчеву.
С љубављу коју смрт не прекида, тугом коју време неће излечити живећеш заувек у
нашим мислима и успоменама.
Твоја деца: ћерке КЛАРА и ВЕРОНА, синови ШАНДОР и ЛАСЛО с породицама

ЦАПИ
СТОЈИНАЦ, СТЕВА, МРЗА, БАЈРО, ЂУРА, БИЦА, ЗЕКА, ЈОЦА,
МИЋА ПЕКАР, ПАКИ, АРСА, ЈОГИ, БАРАНДА, ЧИЛЕ, СРБА,
МИЋА КИЧКИЛА, БАРНА, ПЕРА КМЕТ, ЈОЛЕ, ФРЕНКИ, ДИВАЦ,
СРЂАН, АТИЛА, МУЈА, ДЕБЕЛИ ДРАГАН, ВЕСНА и МИРА

ЦАПИ

ПЕЂА, РУБИ, САЛЕ, ДУЛЕ, БОРА, ЛАЗА,
ГАЛЕ, МЕКИ, ШУЛЦ, ИГОР, ДАРКО,
ТОМА, ЂОЛЕ, АДИ, ЖИЛЕ, БОЖА, БОБА,
МИКША, БАНЕ, НЕША, ЗОКИ,
СРБА и ФИЦА
(87/222893)

(146/223087)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

(42/222799)

Посебну захвалност за
помоћ и саосећање у бо-

27. јуна 2016, у 80. години преминуо је

лу за нашим Дејаном

ДЕЈАНУ
ЛАЦКОВУ

ЕРНЕСТ ВИГ

ДЕЈАНУ
ЛАЦКОВУ
ЦАПИ

изражавамо свим њего-

ДЕЈАНУ
ЛАЦКОВУ

вим друговима са Бувље
пијаце

„Аеродром”,

комшијама и родбини.

од ЗАГЕ и ТОМЕ, БОБЕ,
ВЕРЕ и ВАСЕ с децом

од тетка ЉИЉЕ, тече
ЈОВИЦЕ и бата АЦЕ
с породицом

од стрица ДОБРИВОЈА
с породицом

(136/223066)

(65/222840)

(126/223024)

(110/222964)

25. јуна 2016 престало
је да куце срце нашег
вољеног

Последњи поздрав нашем драгом

ДЕЈАНА
ЛАЦКОВА

ЦАПИ

Последњи поздрав снаји

27. XI 1936 – 27. VI 2016.

Мама ВЕРА и сестра
СВЕТЛАНА

Сахрана ће се обавити на Реформаторском гробљу, 1. јула 2016, у
15 сати.
Сећање на тебе биће заувек важан део наших живота.
Супруга ЉИЉАНА, син ИВАН, сестрићи СТЕВАН
и СИНИША ЈАКОВЉЕВИЋ
(147/223091)

КОСАНИ МАРКОВИЋ
од девера САВЕ МАРКОВИЋА с породицом
(18/222713)

Последњи поздрав Стевчету

Последњи поздрав поштованој прији

Последњи поздрав вољеној мајци

1973–2016.
заувек ћеш бити
у срцима мајке ВЕРЕ,
баба НАДЕ, сестре
СВЕТЛАНЕ
с породицом
и пријатеља

Чика БРАНКО, тета
ЉИЉА, тета ЈОКА
и твоје ВЕСНА и МАЈА
(58/222822)

(109/222964)

Последњи поздрав

ДРАГОЉУБ СТЕЈИЋ СТЕЈА
Почивај у миру у небеској хармонији!

ДРАГОЉУБУ
СТЕЈИЋУ

ФАЦА, САВА РАМЈАНАЦ, ЦИГА АДАМОВИЋ,
ДАНИ Д., РОКИ, БРАНЕ, ДЕДА БРКА, БОЛЕ,
ЈОЦА МЕСАР, С. ЂУРИН, МИЈАТ, ЧИКИ, С.
ИВКОВИЋ, С. ЦВИТАК, Г. ДИВЉАК и БАЛЕ

и искрено саучешће породици.
Остаће ми у сећању предивно дружење у породици Стејић. Слава му.
Другарица ЦИЛА

(86/222890)

(10/222686)

КОСАНИ
МАРКОВИЋ

КОСАНИ
МАРКОВИЋ

од породице
МИЛОЈЕВИЋ

1933–2016.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Синови МИЛАН
и МИЛОЈЕ
с породицама

(13/222700)

(12/222700)

1933–2016.

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ
ЛАЦКОВУ ЦАПИ
од КОВАЧЕВИЋА
(14/22705)

ЦАПИ
од МАЦЕ, МАЈЕ, ГОЦЕ
и БРАНКИЦЕ
(119/222987)

Петак, 1. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав куму
и другу

Последњи поздрав

СЛАВКУ
МРКОЊИЋУ
Последњи поздрав Мркином тати
од БИЉЕ и ЦИЛЕТА
(153/223111)

СЛАВКУ МРКОЊИЋУ
од другара из „Монака”: ЗОКИ ВАСИЋ, ДРАШКО, ДРАГО, МАРКО
РАШЕТА, СИМА БРАША, КРЕМЕНОВИЋ, СТАРЧЕВИЋ, ГОРАН ТИЦА,
МАГЛОВ, РАДЕ ЦВЕТИЋ, ЉУБА ЛИШАНИН, ЗОРАН ДАМЈАНОВИЋ,
ДАЛИБОР ДАМЈАНОВИЋ, ПЛАВИ, ЧИЧА ОСТОЈА, МИЈА АЛЕКСИЋ,
ЦИЦВАРИЋ, ЖЕЉКО ГРАОВАЦ, АЦА ХАЈДЕР, НЕША ЗИДАР,
ДАЛИБОР ЖИВАЉЕВИЋ, ВЛАДА ПЕКАР, ЈОЦА МАКЕДОНАЦ,
БРАНКО ЏУЈА, КНИНЏА, ЈОЦА ВУЛКАН, КАРЛО, БРАНКО КРТОЛА,
БРАНКО ЈОЦИЋ, МИКША КОРДУН, МАРКО ХРИБ, МАРИНАЦ,
ГРЧКО, ЖАРЕ, ДРАГАН РУЖ, ВЕСКО, КЕКА, МИКИ, ЖИКС, ЦАРАН,
ПЕРО МАМУЛА, ДУЛЕ ЏИП, ЗОКИ ПТИЦА, ЗОКИ ЕЛЕКТРИЧАР,
МИКСЕР, МИРКО КОРАЋ, ЈОЦА ГУВЕРНЕР, ГАГИ ЦРНИ, ГОРАН
КРАВЧЕНКО, РАДЕ МИНЂУША,ЂУРО БЕРИЋ, БОБАН РАДОВИЋ
и БАНЕ АЈДЕР

СЛАВКУ МРКОЊИЋУ
СЛАВКО
МРКОЊИЋ
1965–2016.

Последњи поздрав
драгом зету од сваје
ЉУПКЕ и бабе ЗАГЕ

од другара БЕЛОГ, БАНЕТА, НЕМАЊЕ
и МЛАЂЕ
(137/223067)

(118/222974)

Последњи поздрав другу

Последњи поздрав драгом куму

(133/223056)

СЛАВКУ
Остаћеш у нашим срцима.

СЛАВКУ МРКОЊИЋУ

ЗОРАН, БРАНКА,
МАРКО, МАРИНА
и МАТЕЈА
(125/213018)

СЛАВКО МРКОЊИЋ

СЛАВКО МРКОЊИЋ

1965–2016.

1965–2016.

Последњи поздрав брату

од породице МАРИНКОВИЋ
Увек ћеш бити у нашим срцима.

(138/223067)

Последњи поздрав од брата МИЛАДИНА
и снаје МИРЕ

Ожалошћени: супруга ВЕРИЦА,
син МИЛОШ, снајка ДАНИЈЕЛА, ћерка
ДУЊА као и остала многобројна родбина

(127/223025)

(117/222974)

28. јуна 2016. године преминула је наша драга
мајка, свекрва и бака

Последњи поздрав драгој мајци, баки и ташти

Последњи поздрав

СЛАВКУ
од СИНГЕРА
с породицом
(130/223049)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је 20. јуна
2016. године преминуо
наш отац, деда и прадеда

СЛАВКУ МРКОЊИЋУ
од пријатеља МИЈАЈЛОВИЋА
(139/223068)

Последњи поздрав прији

ОЛГА МАРКОВИЋ

ОЛГИ МАРКОВИЋ

1935–2016.

1935–2016.

Сахрана ће бити обављена на грoбљу Котеж 1. јула 2016. године, у 13 сати.
Ожалошћени: син СТАНКО, снаја ДРАГАНА,
унук МАРКО и унука ЈЕЛЕНА

ЈУГОСЛАВ
МАРКОВИЋ

Ожалошћени: ћерка СЛОБОДАНКА, унук
МИЋО, унука МИРОСЛАВА и зет ДУШАН

ВАСА ИЛИЋ

од пријатеља СТОЈАНА

Последњи поздрав
брату Васи од БОБЕ,
ЗОРИЦЕ, стрица
ВАСИЛИЈА, МИЉАНА,
ДРАГАНА, ВАСИЛИЈА,
АЦЕ, ЈАСНЕ, МАРИЈЕ,
ЛАРЕ, МИЛЕНЕ и
породице ИЛИЋ

(150/222397)

(53/222816)

(149/222397)

(148/2239092)

ОЛГИ
МАРКОВИЋ

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

1934–2016.
Ожалошћени синови
БРАНИСЛАВ и ЛАЗАР
са супругом
МИРЈАНОМ, унука
НЕВЕНА и праунук
МИХАЈЛО
(4/222683)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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Петак, 1. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Тужна срца оавештавмао родбину и пријатеље да је 25. јуна 2016, у 75.
години преминула наша драга кћи, мајка, сестра, тетка и свастика

БОРКА СТОЈИЋ
ЗОРИЦА ЈОВАНОВ

17. II 1956 – 21. VI 2016.

БОЖАНА ЋОСИЋ

1971–2016.

1941–2016.

Клонуше руке беле

Анђеле, хвала ти што смо због твоје бескрајне љубави постали бољи.

Сахрана је обављена 28. јуна 2016, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Научила си нас да живимо, волимо и да се
боримо! Заувек ћеш бити наша најлепша
и најбоља мајка и супруга.

Ожалошћени: отац ЈОВАН, син ЗОРАН, ћерка ЗОРАНА, сестра
МИРЈАНА с породицом, породице ЂУРИШИЋ, ВУКОВИЋ,
БАСКИЋ, ОГЊАНОВ, ВЕМИЋ, ТУЦАКОВ, ПЕТРОВИЋ,
ПАВЛОВИЋ, ШУМАНАЦ и остала родбина и пријатељи

Љубе те и воле твоји: ЗВОНКО и ТИЈАНА

Последњи поздрав нашој вољеној мајци

БОЖАНИ ЋОСИЋ

1971–2016.

дип. инж. технологије
13. XII 1941 – 25. VI 2016.
Кажу да је срећа бити богат, леп и имати све. Али нико од њих није знао шта је права срећа, јер ми смо имали тебе и са тобом све.
Ожалошћени: син ЗОРАН и ћерка ЗОРАНА

Неутешна мајка АНА

Твој ЂУРА и СУЗАНА
(76/222857)

БОЖАНИ ЋОСИЋ

(56/222817)

(78/222859)

Нека те анђели чувају

али зборе сузе наше...

Нашој драгој ћерци, сестри, свастици и
тетки

ЗОРИЦИ ЈОВАНОВ
Отишла си и оставила ми бол, тугу и празнину.
Нека те анђели чувају!

медна уста ништа не веле,

(55/222817)

(77/222858)

Последњи поздрав вољеној ћерки

стишаше се груди бајне,

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој колегиници

Последњи поздрав

Последњи поздрав од породица
ЂУРИШИЋ, БАСКИЋ и ВУКОВИЋ
(57/222820)

ЗОРИЦА ЈОВАНОВ
1971–2016.
Твоја тета МАРКА, СЛОБА и сестре СЛАВИЦА
и СИЛВАНА
(79/222860)

ЗОРИЦИ
ЈОВАНОВ

Твоји: САНДРА,
ТАМАРА, МАГДАЛЕНА,
ДОМЕНИКА и ЈАНО

од породице КОЛАРИК
и ТОМИЋ

(89/22899)

(72/222848)

(75/222852)

1971–2016.
Тетка ВЕРОНА и ЈУЛИЈАНА с фамилијом из Немачке

Последњи поздрав нашој снаји

Последњи поздрав

Последњи поздрав најдражој мајци

БОЖАНИ
ЋОСИЋ

ТОДОРИ
РИСТИЋ

ЗОРИЦИ
ЈОВАНОВ

од колега
из мењачнице
„Симбра”: ДРАГАНЕ,
ТИНЕ, СИНИШЕ
и ДАРКА

Нека те анђели чувају.
Увек ћеш остати у нашим срцима

ЗОРИЦА ЈОВАНОВ

ЗОРИЦИ

Последњи поздрав куми

Породица ОЛЋАН

Мајко, памтићу те само
по добру и лепим речима.
Твој неутешни син
ДРАГАН

(145/223082)

(122/46689

Последњи поздрав драгом деди

(80/222860)

Мила моја

ПАНЧЕВАЦ
GROS JOHANU

ЗОРИЦИ
ЈОВАНОВ
ЗОРИЦА ЈОВАНОВ
1971–2016.
Твој драги лик и осмех остаће заувек у мом срцу.
Твоја тетка ЖУЖИКА
(82/222865)

ЗОРИЦИ
ЈОВАНОВ

1971–2016.
од свекрве МАРИЦЕ
и свекра ВИДОЈА
Нека те анђели чувају!

од МАЈЕ и ИВАНЕ
(62/222833)

телефон:
013/301-150

С тугом и жалошћу обавештавамо да је наш драги
од кумова МАРИЕНЕ,
ЛАЗЕ, САЊЕ и МАРИЈЕ

(17/222712)

ТОДОРЕ
РИСТИЋ

(23/222727)

Последњи поздрав драгом колеги

1941–2016.
Отишла је тихо и достојанствено као што је и
живела.

JOHAN GROS
1938–2016.
преминуо 26. јуна 2016, у 78. години

АНЂЕЛКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

26. јуна 2016, престало
је да куца племенито
срце наше драге

ЗЛАТКУ ЛАЗИЧИЋУ ПАНКЕРУ

Последњи поздрав свом драгом пријатељу
од породице КЉАЈИЋ

Почивај у миру и нека те анђели чувају!
Колеге фабрике „Етилен” ХИП Петрохемија а.д. Панчево

(5/222684)

(151/222103)

Ожалошћени: супруга ВЕРИЦА, ћерка БЕБА,
снаја ЉИЉАНА, унуке НАТАША, МАРИЈАНА,
ЛИДИЈА и ИВАНА и остала родбина

Ожалошћени: супруг
ДОБРОСАВ, ћерка
СЛАЂАНА, унук ЛУКА
и унука МИЛИЦА
с породицом

(61/222832)

(121/4668)

Петак, 1. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Отишао је у боље светове племенити човек, брижан супруг и нежан отац

Последњи поздрав
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9. јула 2016, у 10 сати, на Новом гробљу у Панчеву одржаћемо шестомесечни помен нашем вољеном супругу, оцу и деди

ЗЛАТКУ
САЈКОВУ

ЗЛАТКО САЈКОВ
Породица МАНИЋ
(70/222843)

„Племенито једно срце препуче”
заувек!

ПАНЧЕВАЦ

ЊЕГОВИ НАЈМИЛИЈИ

телефон:

(51/222813)

РАДОСАВУ НИКОЛИЋУ
1. III 1943 – 29. I 2016.
Време пролази а Ти постојиш и трајеш кроз успомене које нас болно подсећају на све што смо твојим одласком изгубили.
У најлепшем сећању чувамо твоју племенитост и љубав коју си
нам пружао.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга ЂУЛКА, кћерке ВЕРА и МИРЈАНА
и унуци ВЛАДИМИР и ЈЕЛЕНА

013/301-150

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

Последњи спортски поздрав

Поштованом

од породица СТОЈАНОВ и БЕБИЋ
(90/222907)

У суботу, 2. јула 2016, у 10 сати, дајемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

ДОБРОСАВУ
ЦВЕТКОВИЋУ

ЗЛАТКУ САЈКОВУ

ЗЛАТКУ САЈКОВУ

(112/222967)

1936–2016.
У години када обележавамо седамдесет година
постојања Клуба, с тугом у срцу и с поносом у
души се опраштамо од нашег Златка, легенде
панчевачке кошарке, најбољег кошаркашког
стрелца I Савезне лиге Југославије, сезоне
1961, тренера селекција кошаркаша нашег
Клуба, кошаркашког судије и делегата и дугогодишњег члана Управе Клуба.
Златкови суиграчи, генерације
кошаркаша и кошаркашица којима је био узор
и тренер, играчи, тренери и чланови Управе
Кошаркашког клуба „Динамо” Панчево

Преминуо 24. јуна 2016,
у 81. години.
Последњи поздрав од
ћерке СВЕТЛАНЕ и зета
БОРЕ с породицом
(20/2227149

АНДРИЈАНИ
Много је среће било с тобом, а превише је
бола без тебе.
Недостајеш нам...

Поштованом

Твоја породица
(102/222937)

(131/ф)

Опраштамо се од нашег драгог кума Златка

После тешке болести, у 83. години преминуо је
наш драги брат, ујак, деда и прадеда

Драга наша

ДОБРОСАВУ
ЦВЕТКОВИЋУ
Преминуо 24. јуна 2016,
у 81. години.
Последњи поздрав од
супруге МИЛОВАНКЕ
и сина БРАНИСЛАВА
с породицом

ЗЛАТКО САЈКОВ

(19/222714)

ВЛАДИМИР ПОПОВ

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ

1934–2016.
Недостајаћеш нам много.
Кумићи ЈОРДОВИЋИ и мајка НАДА

Ожалошћени: сестра МЕРИМА и сестричина
ЗОРИЦА с породицом

(49/222810)

(50/222812)

Драги

Последњи поздрав нашем вољеном

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Скоро четрдесет дана откако ниси са нама, са сузама спомињемо те сваког дана.
Увек ћеш остати у нашим срцима, никада
те нећемо заборавити.

АНДРИЈАНА
Још увек не верујемо да
те нема.
Тетке ДРАГИЦА
и БИСЕРКА

Породица ПЕРИН: ујак и ујна, браћа
ЕМАНУЕЛ и КРИСТИЈАН са супругама
АНИШОАРОМ и ГОРДАНОМ са децом
ЕЛЕНОМ и ЛУКОМ
(95/222928)

(104/222943)

ЗЛАТКО
Увек ћемо се радо сећати година дружења са тобом.
Последњи поздрав од ЛИДЕ и ВЕРЕ с породицама
(48/222809)

ВИДОСАВУ
ЂОРЂЕВИЋУ

У уторак, 5. јула 2016, на Католичком гробљу, у
10 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом оцу, деди и прадеди

1975–2016.
од мајке ВИДОСАВЕ,
оца ТОМИСЛАВА
и сестре ИВАНЕ
с породицом

Последњи поздрав

(71/222848)

ПАНЧЕВАЦ

ЗЛАТКУ САЈКОВУ
Окружни кошаркашки савез Панчево
(123/ф)

телефон:
013/301-150

6. јула 2016. навршава се десет година откако
није с нама наш вољени

АЦКО СЕКУЛОСКИ

ЗДРАВКУ УЗЕЛЦУ
С поштовањем и љубављу чувамо успомену на
тебе.
Ћерка ВЕСНА с породицом
(129/223049)

6. VII 2006 – 6. VII 2016.
Све што је људско и племенито имала је твоја душа.
Остаје љубав коју смрт не прекида, туга коју време
не лечи. С поносом те спомињемо и у срцу носимо.
Твоји најмилији: супруга МЕНДА, синови, снаје
и унучад
(107/2229589
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Петак, 1. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

МИЛОШ ВИДАКОВИЋ

Три године.
Већ или тек... заувек.

Твоја МАНДРА и НОРА
(140/223077)

Три године откад те нема

МИЛОШ ВИДАКОВИЋ

МИЛОШ ВИДАКОВИЋ
Успомену на тебе чува Колектив „Банат превоза”

22. VII 1984 – 2. VII 2013.

(59/ф)

Прошло је шест тужних
година откако није с нама наша драга мама и
бака

Свакога дана, свакога часа и минута си са нама и уз нас.
Помен ће се одржати 2. јула 2016, у 11 сати, на гробљу Котеж.

МИЛОШ ВИДАКОВИЋ
Твоји мама,тата и твој вољени брат
(67/ф)

ЗАГОРКА
РАЦИЋ

Све нам више недостајеш.

ВЕСНА, БАТА и ВАЊА
(68/ф)

Син ЈОВИЦА, снаја
НАДА и унуци НИНА,
ЂОЛЕ и ИВА
(103/222943)

Петак, 1. јул 2016.

2. јула навршавају се две године откада
није с нама

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Сећање на вољеног брата

29

Четрдесетодневни помен

БУДИМИРКА
КАРЛИЧИЋ

МИЛАН МАРКОВИЋ
МИША
Твоја доброта, твој смех заувек ће ми недостајати.
Много сам тужна што сам те изгубила.

ЕФТИМИЈЕ ВИДЕСКИ
деда ЈЕФТА

МИЛАНА МАРКОВИЋА
МИШУ
Брате, никада те нећемо заборавити док
постојимо, увек с поносом причамо о теби.

Твоја сестра ЂУЛА и зет МИЛАН
с породицом

Твоје сестре: МАРА, ЗОРА и СТАНОЈКА,
зетови МИЛОШ, САВО и РАДЕ
с породицама

(114/222970)

(3/222682)

МАРКОВИЋ

Много нам недостајеш.

и

(106/2229589

Заувек си у нашим срцима, мислима и
причама.
2. јула је шеснаест година откада ниси с нама

Почивај у миру.
Твоји најмилији
(108/222929)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
на наше најмилије

БРЕЂАН

Сећање на оца и деду

БЛАГОЈЕ

Велику жалост за вама
ублажава понос на Вас
и ваше животно дело.
Браћа СТОЈАДИН,
МИЛАДИН,
МИЛИВОЈЕ и ДРАГИЋ
и остала многобројна
родбина

ГРУЈИЋ

ЈОРДАНА ДАНКА

27. VI 1992 – 27. VI 2016. 28. V 2016 – 2. VII 2016.
четрдесетодневни помен
Мајко, речи су нестале, остале је само бол. Бол је
претешка, а туга за тобом вечна.
Ожалошћена ћерка МИЛОВИНА
и унук ЖЕЉКО с породицом

СРЕТКО

ПЕТКО
КРСТИЋ
Године пролазе, али сећање на твоју љубав и бригу
за нас, никада неће.
Твоји најмилији

СТОЈАНКА

1984–2016.
2007–2016.
Давно сте нас научили да је љубав најважнија.
Нисмо то заборавили, и даље вас се сећамо са
бескрајном љубављу.
И то још увек траје.
Ћерка МАРИЈА и син АЛЕКСАНДАР

(29/22748)

САВА

СТЕВА

МИРА

1942–1999.

1927–2003.

1930–2005.

ПАНЧЕВАЦ
Породица
(94/222917)

(111/222967)

(101/222935)

СЕЋАЊЕ

Прошло је пет година
без нашег вољеног

У петак, 1. јула 2016. године, у 11.30, дајемо четрдесет дана нашој вољеној

ЈОВАН ЖИВОЈНОВ

МИОДРАГА
МАРКОВИЋА

МИЛКИ ЂУРОВИЋ

1986–2016.
Прође тридесет лета, а туга и бол остају.
Породице ЖИВОЈНОВ и БОРКА
(41/222795)

Радо те се сећамо и чувамо од заборава.
Синови МИЛАН
и МИЛОЈЕ
с породицама
(11/2122400)

СЕЋАЊЕ

3. VIII 1999 – 3. VII 2016.

Много нам недостајеш, али заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји: супруг МИЛОРАД, ћерке НАТАША
и СОЊА, сестра МИЛИЦА, брат СЛОБОДАН,
унук и унуке и зетови
Прошло је четрдесет мојих најтужнијих дана у
животу.
Волим те највише на свету.
Твој супруг МИЛОРАД

Твоја породица
(35/222774)

1938 – 5. VII 2009.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Твоја ћерка НЕНА и унука МАКА
(43/222280)

ПОМЕН

ДОБРОСАВ
АНЂЕЛКОВИЋ
По доброти те памтимо,
с поносом помињемо и
од заборава чувамо.
Супруга ГИКА, син
ГОГА и ћерка НЕНА

СЕЋАЊЕ

(93/22291`6)

30. VI 2006 – 30. VI 2016.

Драги наш Миле, време које пролази не умањује
бол и тугу што ниси с нама.

013/301-150

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ

Прошло је пола тужне године

ЗДРАВКО МАРКОВИЋ МИЛЕ

телефон:

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ

ИВАН ЛАЛИЋ

1938 – 5. VII 2009.
Успомену на тебе чувамо дубоко у нашим срцима.

Успомену на тебе чува и тугује твоја породица

С љубављу и поштовањем твоји ЛАЗАРЕВИЋИ

(113/222969)

(44/222801)

(84/222875)

Драгом

СЕЋАЊЕ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ДРАГУТИН НИКОЛИЋ

ДРАГУТИНУ НИКОЛИЋУ
1941–1996.
Увек си део мог живота.
Супруга ДРАГОСЛАВА

1941–1996.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син МИЛОВАН, снаја БОРКА и унуци КАТАРИНА,
НИКОЛИНА и СТРАХИЊА

ЈЕЛЕНА ФАРКАШ

(91/222909)

(92/222909)

(128/232028)

2003–2016.
Њени најмилији

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
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Петак, 1. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ЈОВИНОВ

У суботу, 2. јула 2016, у 10.30, на гробљу Котеж даваћемо годишњи
помен нашој најмилијој

ЗОРАН ЧОВИЋ

ВИДОСАВИ ГРУЈИЋ
1953–2016.
Нема тих речи ни начина којим би се могло описати осећај празнине, бола и туге откако си нас напустила.

Време од твог последњег уздаха полако пролази, али бол у нама не
јењава.
Носићемо те у нашим
срцима заувек. Недостајеш нам Зоки...

Пуно нам недостајеш.
Твоји: БУДО, ЖЕЉКО и ДАЦА с породицама

Твоја сестра
с породицом

(142/ф)

МИРЈАНА

ЖИВКО

25. VI 2006.
7. VII 2006.
Прошло је десет година као смо остали без вас, наших драгих родитеља. Сваки дан без вас је посвећен вама и сећањима на наше
дивне тренутке, којих више нема.
Бол и туга за вама су вечни.
Ваша деца: БРАНКИЦА и СЛАВИЦА с породицом
(16/222205)

2. јула 2016. навршава
се годину дана откада
није с нама

У недељу, 3. јула 2016. године дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој

(81/222861)

Прошла је тужна година откако није с нама наша једина и најмилија

НИКОЛА
АБРАМОВИЋ
МИШО
ВЕЈАЧЕСКИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ВИДОСАВА ГРУЈИЋ
1953–2015.

Успомену на тебе чува
твоја породица
АБРАМОВИЋ

СНЕЖАНИ АРАЛИЦИ
Много нам недостаје твоја доброта и љубав.
Живећеш вечно у нашим срцима.
Заувек твоји: отац ДИМИТРИЈЕ, синови
ВЛАДИМИР и БРАНКО и снајка МАЈА
(98/222934)

(59/222823)

Прошла је година без
наше вољене

Драгој тети

Четрдесетодневни помен

Брат ВАСИЛЕ
с породицом
(73/222851)

Како је тешко живети без тебе.
Пуно нам недостаје твоја искрена љубав и брига за све нас.
Заувек тужни за тобом: мајка ЗОРКА, браћа ЛАЗО, ЛУКА
и ЈАНКО с породицама
(141/ф)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

У суботу, 2. јула 2016. у 11 сати, одржаћемо шестомесечни на Католичком гробљу
нашем оцу, свекру и деди

ТЕРЕЗИЈЕ
АБАЏИН

СНЕЖАНИ
АРАЛИЦИ

СНЕЖАНИ
АРАЛИЦИ

Много недостајеш, твоје речи, осмех и лик. Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Драга наша, прошло је
четрдесет дана откако
ниси с нама, а чини нам
се као да су прошле године. Јако нам недостајеш.

Твоја ЗОКА
с породицом

Твој тата и сестра
с породицом

(46/222805)

(45/2228059

1934–2016.

СЕЋАЊЕ
29. VI 1996 – 29. VI 2016.

Твоји најмилији
(64/222836)

Незаборавна наша

БРАНИСЛАВ РАКОЧЕВИЋ
С поштовањем и поносом помињемо те свих ових година јер постоје сећања која смрт не прекида.

ЕСАДУ ГЕЉУ
1949–2016.

Твоји најмилији
(96/222929)

Недостајеш нам и никада те нећемо заборавити.

ЖИЛЕВСКИ
Твоји најмилији
(120/222992)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН

ЕСАД ГЕЉО

ДУШАН
ЈАКОВЉЕВИЋ
1935–1999.

Прошло је шест месеци
откако ниси с нама.

Прошло је четрдесет дана
откада нас је напустила

Драгој нашој

Твоји: ИВА и СЕЈА
с породицом

Док смо ми на овом
свету нећеш бити заборављен.
Породица

(143/223081)

(32/222762)

НИКОСАВА

2009–2016.
2013–2016.
Сада сте на неком лепшем месту, месту где време не постоји, месту без бола, где одлазе добри
људи, баш као што сте ви били, месту у коме
владају вечност, мир и спокој.
Нека вас анђели чувају, а ми ћемо вас вечно
памтити и с поносом помињати.
Ваши најмилији

СНЕЖАНА
АРАЛИЦА
Време ће пролазити, а
ти ћеш живети у нама,
јер вољени никада не
умиру.

СНЕЖАНИ
АРАЛИЦИ

Твоји најмилији: снајка
ВАСКА, брат ГОКИ,
твоја КАТИЦА, твој
МИКИ, тете СЛАВИЦА
и ТАЊА и ШТЕФКО

Време пролази, али ти
ћеш вечно живети у нашим срцима.
Пријатељи ГОЈКО,
ГОЦА и СНЕКИ

(22/222726)

(99/222934)

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

135/223063)

Навршава се четрдесет
дана од смрти наше драге

7. јула навршава се година дана откада није с нама наша

СНЕЖАНЕ
Колектив Златаре „М”
(134/2230634)

(60/222826)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

СНЕЖА
МИРОСЛАВ ЗАКИЋ

ЗУЗА КОСТАДИНОВИЋ

ПАНЧЕВАЦ

Твоја породица: супруг СЛОБОДАН, ћерка ЈАСМИНА
и син МИЛАН

телефон:

(116/222976)

013/301-150

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 1. јул 2016.

6. јула 2016. навршиће се тридесетчетири године од трагичне смрти моје ћерке јединице и шест година од смрти супруге

КАРБУНАР

ОЛГИЦА

БРАНКА

1958–1982.

1939–2010.
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СЕЋАЊЕ
3. јула 2016. године проћи ће пет тужних
година како сам остао без моје мајке

АНЕ БЕРАЦКА

Отац и супруг МИЛАН

18. VI 1936 – 3. VII 2011 – 3. VII 2016.
Нема више моје мајке, а ни нежност руке
њене, у снове ми мајка свраћа, дал сам
срећан пита мене?
Године пролазе, бол у срцу остаје.
Почивај ми у миру заједно са мојим оцем.
Заувек ожалошћен ваш син МИРКО

(24/222733)

(25/222734)

Пролази само време, празнина и туга остају. Увек у мислима, никад незаборављене и вечно вољене.

СЕЋАЊЕ
Две године како је преминуо наш братанац

ЂОКА МАРКОВ
2014–2016.
СЕЋАЊЕ

Зашто баш ти. Неверица, четрдесет дана је прошло тихо, али стално присутна у нама и са нама

Остаје туга и сећање.
Његове тетке ЗОРА и ВЕРА
(26/222734)

Прошло је годину дана како није с нама

ОЛГИЦА КАРБУНАР
1958–1982.
Ми који те волимо, знамо колико је тешко живети без тебе.
Тетка МИРА с породицом
(28/222742)

ОЛГИЦА
КАРБУНАР
1982–2016.

По добру те памтимо, с
љубављу помињемо, од
заборава чувамо.
Не постоји време које
умањује сећање и тугу.

Ујак БОЖА
с породицом

БЕБА ПЕТКОВСКА
Нашој милој, драгој и вољеном пријатељу, другу и колегиници с поштовањем салон „Љиља”
(2/222365)

СПОМЕНКА НИКОЛИЋ
1. јула навршава се година откад није с нама
наш вољени

Њени: МИЛОШ, ИВАН, СТАНИСЛАВА и ЛАЗАР
(30/22749)

(74/222851)

МИЛОИЦА БУБОЊА
1971–2013.
2. јула 2016. навршавају се три године откако си нас напустио без поздрава и повратка. Године пролазе, а сузе, туга и бол
остају.
Недостајаћеш нам заувек.
Твоји најмилији
(63/222835)

Осамнаест година није с
нама наш драги

1. јула је годишњи помен нашем

ДУШАН МИЈИЋ

БОЖИДАР
ПАУНОВ
2. VII 1993 – 2016.
Много је година прошло а тебе и брата твога
нема. Мало сам радости
имала са вама. Тежак
ми је живот, дошла старост и болест.
С љубављу твоја мајка
АНКА

1939–2015.
геометар
Све пролази само бол и туга су све јачи.
С поштовањем: супруга ЈЕЛЕНА ЈЕЛА, синови
ЗОРАН и ТОМИСЛАВ с породицом и сестра
НАДА с породицом
(34/2227729

5. јула навршава се једанаест година откако није с нама наш вољени

(124/223002)

СТОЈАН
РИСТИЋ

РАДИВОЈЕ ДАМЊАНОВИЋ РАДЕ

ДРАГОСЛАВУ
СТОЈАНОВИЋУ

С љубављу
и поштовањем син
ДРАГАН
и ћерка МАРИНА

Породице
СТОЈАНОВИЋ
и РАДОВАНОВИЋ

(52/222815)

(54/222817)

У уторак, 5. јуна 2016.
године, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо
полугодишњи помен нашој драгој

МИЛЕ
ЦВЕТКОВСКИ
Година прође, а дан никад.
Много си нам значио, а
без поздрава си отишао.
За нас си био човек без
мана и зато си у нашим
срцима и мислима сваког дана.
Никада те заборавити
нећемо.
С поштовањем
и љубављу твоји: кум
ЂОЛЕ ЛУКАЧ
и кум БОСКЕ
(36/2227839

МИЛЕНИ
ВУЧИЋ
1935–2016.
У нашим си срцима, мислима и успоменама.
Баба, недостајеш нам.
Твоји најмилији
(66/222841)

2005–2016.

БОЖИДАР
ПАУНОВ

1993–2016.
Никад нећеш бити заборављен.
Твоја фамилија

Успомену на тебе чувамо дубоко у нашим срцима.
Твоји: НАДА, ТАЊА, ЛЕЛА, ЗОРАН, ФИЛИП,
ЕМА и УНА

3. јула 2016, у 10 сати,
дајемо четрдесетодневни помен

(85/22880)

(33/222770)

3. јула навршава се пет година од растанка с нашим

Двогодишњи помен

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ
ЦВЕТКОВСКИ

БРАНКОМ РАНИСАВЉЕВИМ
Остала је празнина, туга и сећање
Твоји најмилији
(1/222419)

ЖИВАНКО
МИЛИЋЕВ БАТА
Његови најмилији
(83/22873)5

Увек ћемо чувати успомену на тебе.
Твоја браћа с породицама

Прошла је година откада си отишао, али наша
бол и туга за тобом проћи никад неће.
Син АНДРЕЈА, мајка
СНЕЖА, отац БОБАН
и брат САША

(27/222740)

(21/222721

РАДЕ ДАМЈАНОВИЋ

ИГЊИ
ЖИВКОВИЋУ
Помен дају: супруга
СТАНА, ћерке
ГОРДАНА и ДИВНА
с породицом
(31/222760)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 1. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
5. јуна: Лену – Злата и Бојан Долашевић; 8. јуна: Николину – Викторија и Жељко
Петрић; 13. јуна: Исидору – Тамара и Петар Басарић; 14. јуна: Радину – Анђела и
Марко Јанићијевић, Андреу – Наташа Цвејић и Чедомир Цвијановић; 19. јуна: Ању
– Анђела и Марко Алерић; 26. маја: Лену – Тања Урбан и Драган Костић.

Добили сина
18. маја: Илију – Марта и Бранислав Дмитровић; 21. маја: Јакова – Ивана и Лука Митровић; 25. маја: Филипа – Гордана и Марјан Јовановић; 30. маја: Алексу – Драгана и Зоран Спасојевић; 31. маја: Рајка – Александра и Борислав Неретљак; 1. јуна: Тудора – Оана и Виктор Малајмаре; 4. јуна: Стефана – Драгана и Давид Ромчев; 8. јуна: Луку – Наташа и Никола Китановски; 10. јуна: Деспота – Тамара и Бранислав Бошковић, Рељу – Едита и Андрија Петровић; 12.
јуна: Себастијана – Марина Стојанов и Арпад Ковач; 13. јуна: Луку –Јелена Ристић и Славиша Живић; 15. јуна: Стефана – Марина и Дарко Богосављевић, Наташу – Неда и Ненад Марковић; 18. јуна: Михајла – Сандра и Иван Грубанов.

ВЕНЧАНИ
18. јуна: Аранка Ђерфи и Александар Немет, Миљана Милетић и Дане Миљуш;
Маја Ђулић и Филип Станковић, Милена Самарџић и Иван Чабриловски, Вера
Живков и Сава Милошев, Дијана Сејдовић и Мирослав Марковић, Адријана Крничан и Дејан Милетић; 19. јуна: Бојана Богдановић и Властимир Ашковић,
Ивана Рајић и Дамир Мошоринац, Катарина Мекинић и Љубомир Пејаковић,
Оливера Марковић и Вељко Савичевић; 23. јуна: Драгана Стевшић и Мортен
Оверби Ула.

УМРЛИ
16. јуна: Тихомир Максимовић (1964); 17. јуна: Славко Димитров (1934), Љиљана Белић (1948), Коса Савић (1930), Николинка Николић (1939), Пера Буказић (1935); 18. јуна: Живко Цвејин (1938), Светислав Михајловић (1948), Живан Ника (1936); 19. јуна: Синиша Вељковић (1944), Станика Ристевска (1932),
Петар Папић (1929), Ранко Љиљак (1932), Младен Ђурђевић (1954); 20. јуна:
Феро Томаш (1930), Југослав Марковић (1934), Небојша Пејчев (1971); 21. јуна:
Александар Јовановић (1924), Љубица Јованов (1934), Васа Илић (1945), Борка Стојић (1956), Никола Ловић (1936); 22. јуна: Десанка Николић (1955), Горица Петровић (1947), Миладин Грујић (1931), Владимир Попов (1934), Јанош Ђинисов (1957), Небојша Стојанов (1977); 23. јуна: Велимир Дукић (1939).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
6

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8
Речи су састављене од следећих слогова: А, БРА, КО, ЛИ, ЛИ, ГЕ, НАЦ, НЕ,
ЊЕ, ПЕ, ПО, ПРЕ, РА, РА, РИ, РИ, РИ, РОД, ТА, ТА, ТИВ, ФО.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. преображај, ренесанса, 2. официри највишег
ранга, 3. пиће које се пије пре јела, 4. занатлије које израђују корита, 5. братовљев син, синовац, 6. претварање, заваравање (жарг.).

1
2
3

ДОКТОРСКИ РАД

ПРОЗНИ ПИСЦИ

5

Oвај рад је услов
за звање доктора,
та СE TРАДИЦИЈА
поштовати мора.

Боемски занети,
добро поднапити,
прозни писци могу
сваку ЗАПРОСИТИ.

6

ОмладинУВЕО РК
Који се
На брзину
Ауто-ознака ски кошар„ДИНАМО” У завршено
одвија и
кашки клуб
Руме
(фиг.)
СУПЕРЛИГУ
дању и ноћу
(скр.)

Потврђивати

Елизабета
одмила

18. и 28.
слово
азбуке

РУКОМЕТНИ
ТРЕНЕР

Држава у
Азији

Ознака за
волт

Кец,
адут

Лична
заменица
Ситна
(песн.)

Сеоски
старешина
Мердевине
Злато
(франц.)
Робна кућа
(скр.)

Часовник
Крик,
рика

Ни на који
начин

мате стварни разлог за то. Новац
који већ дуже време чекате треба да стигне ових дана. Нови пословни пројекти ће бити сјајна
прилика да напокон зарадите и
покажете своју пословну способност и далековидост.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ослоните се на утицајне пријатеље,
некога ко вам је у прошлости много
значио, поготово ако размишљате о
сопственом послу. Направите планове, а за њихову реализацију сачекајте средину јула. Малаксалост схватите озбиљно и као упозорење да посетите лекара.

Помоћ очекујте од старије и утицајније особе из ближег пословног окружења. Уздајте се у себе
и сопствене способности. Куцајте
и врата ће вам се отворити. Неповерење између вас и партнера
је неосновано, охладите мало
главу.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Звезде су вам наклоњене ове

Једно битно пословно познанство

седмице, па максимално то користите. Већих проблема на послу
не би требало да буде, сем мање
тензије, те је битно да не реагујете на провокације. Љубав вас мотивише, а ако сте сами, спрема
вам се нешто.

може вам сасвим случајно из основа променити статус. У целу причу
бисте могли да кренете већ током
следећег месеца и да то стварно
буде исплативо. Партнер је већ почео да вас замара својим јадиковкама. Стрпите се, то је пролазно.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

и кусо. Више пута сте то искусили.
Обећана брза зарада претвориће
се у брз и изненадан губитак. Ни у
шта не улећите брзоплето, охладите главу и идите већ утабаним стазама. Пратиће вас проблеми с
крвним притиском.

Ако ико воли да шокира људе,
онда сте то ви. Под притиском сте
и не доносите одлуке на брзину
да се не бисте кајали натенане.
Пустите да све иде својим током
и ствари ће се решавати саме од
себе. Не занемарујте партнера да
он не би занемарио вас.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

датне послове, додуше неће вам донети очекивани добитак, али ће донекле
поправити буџет и донети корисна познанства. Проверавајте два пута све
што морате да потпишете да себе не
бисте довели у незгодну ситуацију
сопственом брзоплетошћу.

Најбоље је да се држите старог и
опробаног у послу. За нове идеје ангажујте људе који се само тиме баве,
а ви надзирите. Новац ће пристизати у мањим количинама, али довољно да се покрију трошкови. Породица понекад нема разумевања за ваше идеје, али вам је велика подршка.

СЛОГОВНИ ЛИК 4 x 4

1

2

3

4

АНАГРАМ
Симбол
угљеника
Карташка
игра

Француски
филозоф
(Жан Пол)
Глумац
Марвин

Терати
волове
Градска скупштина (скр.)
Префикс за
суперлатив
Ознака за
запремину

Отпадник,
одметник
Симбол
калијума
Жена која
снива

ОБЛИК ВЛАСНИШТВА

У, НАЈВИША ВРЕДНОСТ?
Костарика, Старетина, ритинари, канаринац.

Симбол алуминијума

Нервозни сте, а у суштини не-

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. држава у Средњој Америци, 2. планина
у Босни и Херцеговини, 3. одрпанци, људи у ритама, 4. птица певачица.

Стара пре- Род војске
стоница
Груб, суров
Јапана

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ

Ознака за
пречник

(23. 10 – 21. 11)

1
2
3
4

Мајстор за
израду
рукавица

Окружна
лига (скр.)

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)
Читаву недељу обележиће разни
састанци, много сусрета с људима
које одавно нисте видели, али и повећан притисак на послу. Не улазите у везе с колегама, јер ће вам се
то обити о главу пре него што мислите. Немојте одбити позив за дужи пут ако долази од родбине.

Вабило,
Надражисредство за
вање (лат.)
мамљење

Хаварије
бродова

Филм
Костаса
Гавраса

Бик

Пружа вам се прилика за неке до-

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

4

духвати. Вести које очекујете стићи
ће у неколико наредних дана и из
корена ће променити ваш живот
набоље. Ако размишљате о пресељењу, одложите то за наредни месец. Узмите неколико дана слободно и идите некуд да се одморите.

РЕШЕЊЕ – Магични лик 6 х 8: препород, генерали, аперитив, кори-

5

Пред вама су велики пословни по-

традикторне информације. Потрудите се да не реагујете исхитрено,
поготово ако је реч о неком новом
пословном ангажману. Хладна
глава је најбољи саветник. Подршку тражите у кругу породице
или од партнера.

дисертација. Анаграм: друштвена својина. Скандинавка: бродоломи,

4

Целе недеље ћете добијати кон-

тари, братанац, фолирање. Стиховни анаграми: (1) прозаисти, (2)

3

(23. 9 – 22. 10)

рукавичар, З, кнез, ми, ОЛ, ор, сат, морнарица, Иван Петковић, ц, р,

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Све што је брзо, често зна да буде

Припрема: Момир Пауновић
1

Ован

Сартр, ћакати, ал, ренегат, нај, никако, снивача. Укрштени слогови:

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
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
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ПРАЗНИК ФУДБАЛА У СТАРЧЕВУ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА УВЕЛИЧАЛА БОРЧЕВ ЈУБИЛЕЈ
Шампион наступио у
најјачем саставу
Догађај за памћење
Недеља, 26. јун. Дан када је
Старчево било обојено у црвено-бело. Дан који ће многим
малишанима и љубитељима
најважније споредне ствари на
свету у месту надомак Панчева
остати у лепом сећању – у Старчеву је гостовала Црвена звезда. Шампион Србије, предвођен тренером Миодрагом Божовићем Грофом, али и председником Светозаром Мијаиловићем и директором Звезданом Терзићем, дошао је да увелича велики јубилеј ФК-а Борац – прославу 90. рођендана!
Амбијент је био за памћење.
На лепо уређеном стадиону
Борца окупило се преко 2.000
Фибел, Цветковић, Ле Талек,
Доналд, Катаи, Луковић, Срнић, Сикимић, Манојловић,
Адам, Плавшић, Милошевић,
Ристић, Паркер, Виера, Јововић, Орландић и Бабунски.
„Ловцима” на Лигу шампиона је тренер Борца Миљан
Блазовић супротставио тим у

људи. Малишани су, заједно са
својим пратиоцима, били „наоружани” оловкама и папирима, фото-апаратима... Сви су
били спремни да овековече сусрет са својим миљеницима,
да узму аутограм... А када су

саставу: Милићев, Поповић,
Максимовић, Ћирковић, Петровић, Минић, Николић, Ђукић, Арсенијевић, Станисављевић, Николов, Живановић,
Михајловић, Митровић, Ћалић, Зарић, Негован, Смедеревац, Штимац, Станојевић,
Брајовић и Рулић.

Резултат је био у другом плану,
јер је разлика у квалитету била
евидентна, али нека остане забележено да је Црвена звезда победила у Старчеву са 7:0, а голове су
постигли: Луковић, Катаи (три),
Јововић, Виера и Плавшић.
– Борац прославља редак јубилеј. Драго ми је да смо својим доласком увеличали рођенданско славље. Челни људи Борца су се показали као
изузетни домаћини – рекао је
председник Црвене звезде
Светозар Мијаиловић.
Пре почетка утакмице први
човек шампиона и председник
Борца Игор Матијашевић разменили су пригодне поклоне.

– Захвални смо највећем
клубу у нашој земљи што је
дошао да увелича нашу прославу. Звездини играчи су врхунски професионалци и мислим да смо пружили достојан
отпор. Велики број фудбалера
Борца играо је на овој утакмици, па сам сигуран да је и њима ово био доживљај за памћење – рекао је Миљан Блазовић, тренер старчевачких
фудбалера.
После кратке паузе сениорски погон ФК-а Борац ускоро
ће започети припреме за нову
трку за бодове у Првој јужнобанатској лиги.
А. Живковић

на терен истрчали момци у црвено-белим дресовима, настала је ерупција одушевљења.
Шампион је наступио у најјачем саставу, па су тако на
старчевачку траву закорачили:
Кахриман, Ибањез, Рендулић,

„АВИВ ПАРК” ОБЕЛЕЖИО ПЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Рођендан уз „Рибљу чорбу”
Омиљено место за куповину,
изласке и забаву велике већине Панчеваца и Панчевки –
„Авив парк” – прославио је у
недељу, 26. јуна, пет година
пословања у нашем граду. Као
што смо већ сви навикли – када „Авив” слави рођендан, поклони се не примају, већ се деле. Тако је било и овог пута.
Бројни посетиоци који су у недељу увече заузели сваки слободан квадратни центиметар
паркинга и платоа тог трговачког центра, уживали су у бес-

платном концерту једног од
најпопуларнијих рок бендова у
региону – „Рибље чорбе”.
Чувени Бора и његов бенд направили су, као и обично, сјајну
журку, а ништа мање се није ни
очекивало од састава који већ
38 година суверено влада домаћом сценом. Мелодије најпопуларнијих песама „Рибље чорбе”, попут нумера „Ја ћу да певам”, „Два динара, друже”, „Када падне ноћ”, „Драга, не буди
педер” и других, као и хорско
певање публике, чули су се и

неколико километара даље од
епицентра збивања. Наравно,
на прослави нису изостали ни
торта ни ватромет.
Уз све то, било је много добрих разлога за одлазак до
„Авива” и током дана, будући
да је тај центар био домаћин

великог хепенинга „Story šoping groznicа”, реализованог у
сарадњи с магазином „Story”.
Као што се да наслутити из назива, посетиоци су у оквиру ове
акције могли да пазаре по потпуно невероватним ценама, уз
попусте и до чак 50%. Нису из-

остали ни пратећи забавни садржаји за децу и одрасле, па је
свако могао да ужива у активности у складу са својим афинитетима – од бесплатног
шминкања и фризирања, преко разговора с нумеролозима и
астролозима, до учешћа у

спортским, креативним и плесним радионицама, дружења с
кловновима и разних наградних игара. Као и претходних
година, представници „Авива”
су мислили на сваки детаљ, како би 26. јун за све оне који су
се случајно или намерно затекли у том тржном центру био и
више него пријатан дан.
Но судећи по свакодневној
концентрацији људи на тој локацији, која из године у годину постаје све већа, очигледно
је да „Авив” нашим суграђанима, али и гостима из других
градова, увек нуди баш оно
што им је потребно – били то
пријатан амбијент, велики
број продавница с робом најпознатијих светских брендова,
цене прилагођене просечном
купцу, многобројни садржаји
за децу, или пак пријатни кафићи и ресторани, спортски
терени или спектакуларан биоскоп „CineStar”. Укратко,
„Авиву” се не може оспорити
да је развио један сасвим добар и фино прихваћен концепт заснован на споју добре
куповине и целодневног провода за читаву породицу.
Д. Кожан
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ЛЕПОТЕ ОБЛИЖЊЕ ПРИРОДЕ – ШУМАРАК

ПРОНАЋИ МИР У БУЈНОЈ ШУМИ УЗ „ЗЛАТИБОРСКИ” ВАЗДУХ
Многи сањају да вреле летње дане проведу на некој
удаљеној хавајско-тахићанској дестинацији; други жуде за питомим Медитераном, трећи би шврљали по
знаменитим градовима...
Ипак, све је више оних
којима је на срцу мајка
природа – миран кутак на
планини или камповање на
обали неког језерцета.
Наравно, најједноставније је скокнути до прве
оближње шуме или шумарка, каквих, рецимо, има у
Делиблатској пешчари.
А неки чак и пожеле да
тамо остану „на неодређено”
и свију гнездо. Или, гнезда...

А

ко говоримо о готово
нетакнутој природи, онда се као први и најприступачнији избор намеће пешчарска шума.
А права мера је један шумарак, који се, за дивно чудо, пише с великим првим словом.
Да, реч је о званичном насељеном месту у општини Ковин, на ободу поменутог специјалног резервата, смештеног
између Гаја и Дубовца. Поред
стотинак становника, већином
Мађара и Срба, ту је своје уточиште нашло мноштво, углавном, београдских пензионера.
Све њих за Шумарак везује
љубав према тој јединственој
непатвореној идили. Иако се

Тако млади, а желе да живе у природи

сви они листом слажу да у тој
„дивљини” није нимало једноставно живети (не постоји чак
ни трговинска радња?!) и млади у огромној већини мозгају
како оданде да утекну у моћне
градове, има и оних који се,
чак и свесни свих ризика, овамо досељавају.
Како побећи у „дивљину”?
Љубитељка природе и „златиборског” пешчарског ваздуха
је и Панчевка Данијела Стојановић. Она с мужем Мишом и
двоје деце (још једно је на путу) станује у Шумарку већ четири године.
– Када смо одлучили да се
овамо доселимо, информисала сам се о Пешчари. Сазнала

Савин „птицолошки” врт

сам да је то последња пустиња
у Европи, чије је пошумљавање започела Марија Терезија
пре нешто више од два века,
али посебном је чини специфична ружа ветрова који иду с
Карпата и Дунава и укрштају
се баш овде негде, око Шумарка, Делиблата, Чардака, Шушаре, Врела... То ваздуху даје
квалитет попут оног на Златибору. Будући да је ово татина
викендица, као мала сам радије ишла у Шумарак него на
море – да јурцам боса, једем
дудиње и умажем се као прасе.
Не знам шта ми је овде лепше
– то што уместо градске вреве
чујем птичице и шум лишћа
или што нисам депресивна ни
када је јесен, јер није сиво, него весело и шарено. Када пада
киша, не удишем кисеоник,
већ мирис борових иглица, а
зима је као у руским бајкама:
на дрвеће напада снег и формира се тунел као из чаролије
– не крије усхићење ова Панчевка.
Док муж Миша ради грађевинске и керамичке послове,
она углавном чува децу и медитира.
– Нажалост, овде је егзистенција веома скупа. Нема
чак ни продавнице, па је прво најближе место где се мо-

жете снабдети Гај, удаљен седам километара. И сама сам
пробала да отворим дућан,
али општина ме је омела високом рентом. Прва школа је
у Дубовцу, на пет километара. Стога, иако је овде прелепо, када син буде кренуо у
сред њу шко лу, мо ра ће мо
озбиљно да размишљамо о
пресељењу у град – тужно ће
Данијела.
Птичји белосветски врт
Да су шуме Шумарка предивне, то је неупитно. У њима,
поред шаролике флоре, има и
„озбиљних” живуљки, попут
јелена, срне, дивљих свиња...
Ови простори не оскудевају
ни у разноликим врстама лековитог биља, као што су мајчина душица, кантарион, хајдучка трава...
Наравно, док се пробијате
кроз сав тај зелени густиш,
пратиће вас песме разних птичица.
А кад смо код пернате фауне, у најближем комшилуку
наишли смо на нешто невероватно: прави-правцати зоолошки врт. Или боље речено –
птичји! А унутра на стотине
егзотичних фазана, гусака, патака, лабудова...
Све то дело је Саве Давидовића и његовог сина Жељка.

Каже старији домаћин да су
двадесетак година скупљали,
неговали и умножавали птице
какве нико у земљи нема. Реч
је о врстама које су у стању да
се адаптирају на ове климатске услове. Права интерконтинентална „елита” – од белолике
гуске, пореклом са Анда, преко
фазана с Борнеа и Хималаја, до
црних и црновратих аустралијских лабудова. Ту су и кокошасте аустралијске гуске, утве
златокриле, патагонијски манинг, силвер бахами, сатир
трагопан, виолет...
Све ври као гротлу, пуни кавези, базенчићи, крила и перје
лете на све стране... Не пориче

Сава да је у питању велика љубав, али и још већи посао – од
храњења до мењања воде из језераца. И ако би само један
дан пропустили, ко зна шта би
се с тим дивним створењима
догађало. А како издржавају,
само они знају...
И, напослетку, мали раритет – у том птичјем рају нашла
се и једна маца. Иако на први
поглед делује као да је залутала, живи с пернатим комшијама у крајње мирољубивој коегзистенцији.
Паметна је она, јер шта јој
друго преостаје него да им се
придружи, опусти се и ужива у
лепоти...

Много перја у „шеснаестерцу”

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Хаски
„Најфрајери” – црноврати лабудови

Утве златокриле

АКЦИЈА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

ШАПА РУЦИ
Музичка школа „Јован Бандур” је у сарадњи с Друштвом
пријатеља животиња „Љубимци” 22. јуна приредила хуманитарни концерт под називом
„Шапа руци”.
Циљ те манифестације био
је да се помогне напуштеним
животињама и сакупи новац
за њихову стерилизацију. Том
приликом су наступили тенори Синиша Радин и Игор
Куртз, као и виолинисткиња
Маша Цуцић, уз музичку
пратњу Јелене Олћан на клавиру и Огњена Бабина на хармоници.
Догађај је најављен још 25.
маја промотивним концертом

Страну припремио

Јордан
Филиповић

испред ове институције, а организован је на иницијативу
поменуте професорке Јелене
Олћан и Љиљане Радосављевић, као и ђачког парламента
Музичке школе.
Председник Друштва пријатеља животиња „Љубимци”
Иван Курајов обратио се присутнима и захвалио свима који су подржали ову идеју. Он

је изразио наду да ће овакви
концерти постати традиционални и да ће ученици и следеће године пожелети да организују још неку сличну манифестацију.
– Драго ми је да имамо овако добру и паметну децу, која
су изразила жељу да здушно
подрже нешто што ми већ дуго радимо. У овом случају реч

је о стерилизацији животиња,
а неком другом згодом то може бити и реализација неких
других пројеката, попут, рецимо, едукације. Захваљујемо и
учесницима концерта, који су
одвојили време за племениту
ствар – истакао је Курајов.
Овом манифестацијом је
обележено и двадесет година
рада удружења „Љубимци”, које постоји од 1996. године и активно ради на решавању проблема напуштених животиња.
– За све успехе постигнуте у
домену побољшања услова за
живот недужних бића заслужни су многи – од наших волонтера и активиста до брижних суграђана. Надамо се да
ће и убудуће бити тако, ако не
и још боље, јер ову мисију настављамо с несмањеним еланом – закључио је председник
удружења „Љубимци”.

Пас расе хаски ухваћен је почетком јуна у Маргити, али га власник није тражио у градском
прихватилишту, где се тренутно
налази.
Весео је и доброћудан, а тренутно тражи свог власника или
некога ко ће му пружити сигуран дом.
Можете га видети, помазити
или удомити у служби „Зоохигијене”, у Власинској улици број 1. Контакт-телефон је 352-148.

Шарпланинац
Мали шарпланинац, стар око
шест месеци, недавно је пронађен
у Јабуци. Изузетно је привржен и
добар, а одлично се слаже и с људима и с другим псима. Жељно
ишчекује новог власника, који
треба да има празно двориште.
Штене је здраво, а могућа је и
бесплатна кастрација.
Ево савршене прилике за сваког
ко тражи друга за свог љубимца.
Контакт-телефон је 063/755-51-12.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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Петак, 1. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ШЕСТИ ПАНЧЕВАЧКИ АКВАТЛОН

ЈОШ ЈЕДНА СЈАЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Панчевцима петнаест
одличја
Триатлон клуб Тамиш је прошлог викенда организовао традиционалан „Панчевачки акватлон”, надметање које се бодује
и у оквиру купа Српске триатлон уније (СТУ). Учествовало
је преко 100 најбољих такмичара из наше земље, а организација шампионата је, као и
увек у нашем граду, била беспрекорна.
У елитној трци победу је извојевао Страхиња Тракић из
Крагујевца, титулу вицешампиона заслужио је наш суграђанин Никола Медан, који је
бранио боје ТК-а „Михајло
Пупин” из Београда, а бронзано одличје је припало Владимиру Стојсављевићу из ТК-а
Тамиш. У женској конкуренцији је тријумфовала Славица

Божић из Ваљева, сребром се
окитила Панчевка Гордана
Крстић, а бронза је припала
Славици Ранковић из Вршца.
Никола Медан је у јуниорској конкуренцији заслужио
златно одличје, а у категорији

ветерана чланови ТК-а Тамиш
Гордана Крстић и Јован Опачић освојили су златне медаље.
Чланови домаћег клуба били
су одлични и у млађим категоријама, па је ТК-у Тамиш припало чак девет медаља. У над-

метању почетника Војин Давидовић је освојио злато, а Алекса Кежић се окитио бронзом. У
конкуренцији младих нада Лана Гавриловић је тријумфовала испред Мионе Божић и Валентине Вуковић, док је у трци
дечака најбржи био Павле Обрадовић, а бронзом се окитио
Огњен Перишић. У трци нада
златну медаљу је освојила
Алексија Коцић, сребром се
окитила Ања Давидовић, а
бронзом Марина Тапалага. У
конкуренцији дечака Ђорђе
Рацић је био други, а Марко
Глишић трећи.
Пред панчевачким триатлонцима је кратка пауза, а
потом следе припреме за најважније такмичење – Првенство Србије у олимпијском
триатлону, које ће бити одржано 7. августа на Власинском
језеру.

ЛЕПО ФУДБАЛСКО ДРУЖЕЊЕ У ВОЈЛОВИЦИ

МЛАДОСТ УГОСТИЛА МАРИБОРЧАНЕ
ФК Младост из Војловице и
НК Малечник из Марибора
истински су спортски пријатељи, братски клубови. Тако је
већ седам година. Те 2009.
челници фирми „Дикс” из
Марибора и „Тои-тои” из Београда дошли су на идеју да
споје ова два клуба, који имају
готово исту инфраструктуру.
Идеја је брзо прерасла у конкретно деловање. Једне године
Словенци гостују у Војловици,
а следеће Младост путује у
Марибор.
Прошлог викенда је словенач ки че твр то ли гаш го сто вао у нашем граду. Одигране
су две пријатељске утакмице, јер су најпре снаге одмерили ветерани, а потом су на

фудбалски терен у Војловици истрчали и сениори. Резултат је, наравно, био у другом плану, али је организација била на високом нивоу.
Пре мечева су интониране
словеначка и српска химна,
а после утакмица уследило

је не из бе жно „тре ће по лу време”.
– Договор је да сваке парне
године ми организујемо домаћинство. Тако је било и овог
пута. Могу само да констатујем, ко зна који пут, да је Ногометни клуб Малечник наш

прави спортски пријатељ –
рекао је Мухамед Цимиротић,
председник ФК-а Младост.
Задовољство није крио ни
Урош Келбич, први човек словеначког тима, који је већ најавио гостовање Војловчана
следеће године у Марибору.

ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ ЗА ВЕТЕРАНЕ

„ВЕПРОВИ” НИЖУ УСПЕХЕ...

СЛАВКО ВИЦЕШАМПИОН

Прошлог викенда у Крушевцу је одржано Првенство Србије у атлетици за млађе јуниоре. То је било веома јако
надметање, јер су наступили
готово сви најбољи такмичари из наше земље.
Атлетски клуб Динамо је с
великим амбицијама отишао
на тај шампионат, јер су људи
из клуба сматрали да су њихови млади такмичари апсолутно конкурентни са свим најбољим атлетичарима у Србији.
Анђела Тасић је у трци на
400 метара, у најјачој конкуренцији која је могла бити,
освојила сребрну медаљу с резултатом 59,95. Иван Божанић је имао још тежи задатак,
али је успео да у изузетно јакој конкуренцији дистанцу од
400 метара истрчи за 52 секунде и окити се бронзаним
одличјем. Најнеизвеснија је
била трка у најпрестижнијој
дисциплини – штафета 4 x
100 м. Тим Динама су чинили: Лазар Константиновић,
Иван Божанић, Никола Радовановић и Стефан Михајлов.

Била је то фантастична трка,
у којој су Панчевци, тек после
прегледаног фото-финиша,
освојили сребрну медаљу.
Центиметри су их делили од
златног одличја, али је овог
пута победила штафета београдског Партизана.
Поред освојених медаља,
Динамо је имао још учесника
у финалним тркама. На 100
метара то су били Стефан
Михајлов и Лазар Константиновић, на 200 м такође Стефан Михајлов, Никола Радовановић и Анђела Тасић, а у
финалу трке на 800 метара
надметао се Иван Божанић.

У атлетској дворани на Војној академији у нашем главном граду у четвртак, 23. јуна, одржано је финално такмичење под називом „Буди
промотер Европског првенства у атлетици – Београд
2017”. Организатор тог такмичења био је Атлетски савез Србије, а званично га је
отворио Слободан Бранковић, генерални секретар
АСС-а.
Трчало се на стази од 50
метара, уз електронско мерење резултата с фото-финишем. Атлетски клуб Тамиш
се представио са осам својих
чланова, који су на квалификацијама у Панчеву обезбедили учешће у финалу. У саму завршницу се пласирало
по 12 такмичара у обе конкуренције, који су од АСС-а добили златне медаље, али и
бесплатан седмодневни боравак у атлетском кампу на
планини Јежевици од 10. до
16. јула. Међу њима је и четворо атлетичара Тамиша, и

то: Ана Драгојевић, Марија
Мркела, Ања Марић и Матеја Нешковић. У суперфинале
се пласирало њих троје: Матеја Нешковић, Ана Драгојевић и Марија Мркела, а они
су уједно изабрани и за гене-

ралне промотере Европског
првенства у атлетици у дворани, које ће бити одржано
од 2. до 5. марта 2017. у Београду. Тамиш и Панчево су и
званично најуспешнији клуб
и град учесник, јер су од
укупно осам суперфиналиста из целе Србије (четири у
мушкој и четири у женској
категорији) освојили три места, што није пошло за руком
ниједном другом граду.

ОДЛИЧНА СЕЗОНА ЗА ПАНТЕРЕ
– Летњи период ћемо искористити за то да се све наше
селекције још боље припреме
за искушења која им предстоје
с јесени. Тренираћемо на СЦ-у
„Младост” понедељком, средом и петком од 19 сати, а неколико играча из млађих погона биће позвано и у камп репрезентације – рекао је спортски
директор РК-а Динамо 1954
Игор Стојадиновић.
Јајолика лопта је у Панчеву
опет у моди...

У хрватском граду Поречу је
прошлог викенда одржано првенство Старог континента у
џуду за ветеране. У веома јакој
конкуренцији наш суграђанин,
тренер и такмичар ЏК-а Динамо Славко Станишић освојио је
сребрну медаљу. Славко се над-

метао у групи бораца од 55 до
59 година, у категорији преко
100 кг. У полуфиналу је савладао ривала из Француске Кристијана Коеа, а потом је у борби
за најсјајније одличје изгубио
од актуелног шампиона Европе
Зденека Влчека из Чешке.

КАДЕТИ ФК-а ДИНАМО 1945 ПРВАЦИ ЈУЖНОБАНАТСКЕ ЛИГЕ

ЈУРИШ НА НОВЕ ТРОФЕЈЕ
Кадетска селекција ФК-а Динамо 1945, коју предводи тренер
Кристијан Стојанов, прошлог
викенда је организовала турнир
поводом прославе шампионске
титуле у Кадетској лиги јужног
Баната. Домаћи тим је на том
турниру имао две екипе, а учествовали су и Зорка из Шапца и
Раднички с Новог Београда.
Победнички пехар је освојио Динамо А, који је у финалу са 4:0 савладао клупске
другаре из друге екипе.
– У Јужнобанатској лиги смо
освојили титулу, а у Војвођанској лиги смо заузели четврто
место. Сјајна сезона је иза нас.
Александар Николајев и Александар Јавор су већ дебитовали

АТЛЕТИЧАРИМА ДИНАМА ТРИ МЕДАЉЕ

ЧЛАНОВИ ТАМИША ГЛАВНИ ПРОМОТЕРИ

РАГБИ ТУРНИР „БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК”
Рагбисти Динама су прошлог викенда учествовали
на турниру „Београдски победник”, приређеном у организацији РК-а Рад. У оквиру
тог такмичења одржана је и
завршница Првенства Србије за пионире, на којем су
најмлађи рагбисти из нашега града освојили друго место. Мешовити тим популарних „Вепрова с Тамиша”, састављен од кадета и јуниора,
заузео је шесто место.
После првог дела сезоне РК
Динамо заиста може да се поноси постигнутим резултатима. Сениори су у Првенству
Србије, у Б-групи, на другом
месту, кадетска селекција је
освојила сребро на Купу Србије, а вицешампиони су и пионири у свом националном
шампионату.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Железничара, а то су Лазар Танасковић, Ђура Јанкулов и Вук
Перић. Првог дана августа идемо у Крупањ на припреме, а
такмичење нам стартује 27. августа – рекао је тренер Динамових кадета Кристијан Стојанов.
Голове за победнички тим
постигли су Танасковић и Балак (по два), а пехар намењен
победнику Јужнобанатске лиге уручио је бивши интернационалац Душан Белић.

Панчевачки Пантери су прошлог викенда поражени у
полуфиналу плеј-офа Првенства Србије у америчком
фудбалу. На стадиону ОФК
Београда домаћи Вукови су
били бољи и славили су победу од 54:19.
У појединим деловима
утакмице Пантери су успевали да повежу редове и реализују своје акције, али како је
време одмицало, било је јасно
да су Вукови превелик залогај. Поене за панчевачки тим
постигли су: Мајкл Кембел,
Братислав Бошњак, Кевин
Хачинсон и Жељко Стегњаја.
– Честитам мојим играчима на борбености, али и противнику на заслуженом пласману у финале. Немамо за
чим да жалимо и сви у клубу
можемо бити поносни на чињеницу да смо се пласирали
међу четири најбоље екипе у
земљи. У тиму имамо врло

младе момке, који су током
сезоне из утакмице у утакмицу показивали свој таленат, па
сигурно представљају светлу
будућност клуба. На почетку

сезоне нико нам није давао
шансе за пласман у плеј-оф и
зато је ова сезона веома успешна – рекао је Александар
Пановски, офанзивни координатор екипе из Панчева.
У финалу Првенства Србије Вукови ће се састати с Дивљим вепровима из Крагујевца.

ШАХОВСКИ КУТАК
Indigo
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Страну припремио
и за први тим. Имамо високе
амбиције и у новом првенству

желимо на прво место. Зато
смо добили и три појачања из

Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд7)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Води ме на воду
Куда ћете на летовање? Закинтос, Кипар, Сејшели? Пре но што
почнете да псујете – ево гратис решења: Панчево. Тамиш. Или
Tamis Quai, ако ћемо по путоказу.
Вода је бесплатна и за дивно чудо – купање је дозвољено.
Плажа је „pet friendly”. Лежаљке се не наплаћују, пошто их нема.
Поглед – божанствен. Шта вам још треба? Само неко кога волите. Последњи услов важи за све дестинације.

Висок, виши, најбогатији
Весна, Марко
и Андрија, честитамо!

Ах, тај дуго очекивани одмор! Торони, Ситонија.
Весна Стражмештеров, Руђера Бошковића 39

Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.
Били смо на Крфу, возили се трајектом и махали оном
другом. Поздрав свима!

На којој год да сте плажи, сваког лета видећете исту сцену. Један,
мршавији и сићушнији, гњура до изнемоглости, изводи вратоломије, прска, лудира се као да му живот зависи од сценског наступа. Други, мишићавији и разбацанији, само стоји и шири се.
А на обали заносна – она. Позира и прави се важна и незаинтересована. Који ће освојити њено срце? Онај што је виши.
Кад се попне на новчаник, наравно.

Марко и Андрија Николић, Јована Ристића 1/15

Моћ садашњег тренутка
Поставио један човек мудро питање: можете ли да се свађате у
садашњем тренутку? Покушајте да с неким започнете кавгу, али
тако да не смете да му пребаците ни за шта из прошлости. Дозвољено је звоцати само за оно што се дешава у тренутку док говорите.
Ваша „свађа” потрајаће онолико времена колико су ови неговани табани били у ваздуху. Ако метода ипак не упали, свратите
до базена и пливајте док вас не прође бес. Корист је вишеструка.

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Дејан Дакић,
уметник:

Емилија Јелић,
ученица:

– Сваког дана свирам
у разним градовима
широм Србије, а исто
ћу радити и у наредном
периоду. Надам се да
ћу успети да одем
у Африку на одмор.

– Летње дане најчешће
проводим у парку.
Планирам да идем
чешће на градски базен
и да посетим аква-парк
у Аранђеловцу,
а отићи ћу и на море.

Лазар
Симионидис,
ученик:
– Пошто сам на распусту,
током дана се дружим
с пријатељима и играм
игрице на компјутеру.
Такође, планирам да
ускоро идем у
аква-парк у Јагодини.
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