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Захвалили се на
непристојним понудама

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 2. ЈУНА 2017.
ХИМАЛАЈСКА АВАНТУРА НАШИХ СУГРАЂАНА

НА КРОВУ СВЕТА

Село
Слављенички
у три села
» страна 7

Друштво
Иницијатива за измену
прописа и мишљења
регулаторних тела
» страна 6

Хроника
Самозаступање? Хајде
да пробамо то!
» страна 8

Култура
Сусрети с
Хималаји! Илити „снежно боравиште” (на санскрту). Сасвим довољно
да се наслути тако незамислива и тешко обујмљива величина. С друге
стране, једна реч, а толико асоцијација: кров света, страхопоштовање,
адреналин...
Све то многе људе вуче према тим
најграндиознијим степеницама ка
небу, али и потреби за досезањем готово неосвојивог, за шта је преко потребна и одважност која се, каткад,
граничи с лудошћу...
А колико се (мало) житеља испод
тог крова ове предивне планете настањених у остатку света може похвалити да је у томе успело? Или, макар,
да је стигло надомак – до „тавана”
или неког од „највиших спратова”.
Колико је тек наших суграђана имало
жеље, воље, способности и, наравно,
храбрости да се отисне на далек пут у
Непал – земљу Сидарте, Шерпаса, јакова и, пре свега, његовог горостасног
величанства – Хималаја...
Да се нађу на планини која се с неоспорним правом може назвати „кровом
света”, недавно је пошло за руком
двојици Панчеваца. Иако би било
потпуно депласирано питати их за
импресивност утисака таквим доживљајем – јер јасно је да нико не може
остати равнодушан и на саму помисао на Хималаје – исто тако је јасно
да оваква прича заслужује ударно
место у било којем иоле реномираном часопису.
Стога је било тешко одолети па не
пренети на папир авантуру коју су у
априлу доживели (и преживели)
отац и син – Младен (58) и Милан
Јанић (29), лекари у панчевачкој
болници.
Е, њих двојица су досањали дугогодишњи сан и овај април провели у
Непалу на планини свих планина.
Планирање међу облацима
Позиву за разговор одазвао се Милан
(Младен је био спречен обавезама),
који још од своје шесте године, уз

И Панчевци на превоју Торунг-ла (5.416 метара)
оца, преваљује километре по мање-више оближњим „брдоликим” дестинацијама. Отада заједно савлађују
све више и више успоне, а за то време, негде далеко у „измаглици”, указивали су им се Хималаји као убедљиво највреднији „трофеј” сваког
планинара.
– Све је то била само пука машта
до пре три године, када је Београђанка Снежана Радојичић публиковала
нестварно лепе фотографије Хималаја. То је за мене био последњи окидач да дефинитивно преломим у
прилог одласка на тако далек пут.
Поред мог оца, с тим су се сложила
још тројица колега и пријатеља из
Београда – Свето, Благоје и Петар. И
тако смо се тачно 1. априла обрели у
митском Непалу, а да то нимало није била шала, већ опипљива реалност. Слетели смо у главни град, четворомилионски Катманду, а интересантно је да је тих дана на том једином међународном аеродрому побегао леопард. Недуго затим смо
преко локалне туристичке агенције

изнајмили тројицу носача, иако можда и нису били неопходни. Јер стаза коју смо одабрали за први долазак
на Хималаје и није претерано технички изазовна. Заправо је у питању
стари пут соли између Индије и Кине, куда су од памтивека пролазили
каравани – наводи Јанић.
Реч је о масиву Анапурна, а највиша тачка на тој вишеднeвној планинарској маршрути је 5.416 метара
високи превој Торунг-ла. Стаза подразумева око четири километра висинске разлике од почетне до завршне тачке.
– У Катмандуу смо провели десетак
дана до момента када је нас петоро заједно с тројицом носача кренуло џипом до одредишта. Без обзира на то
што је реч о толиком насељу, у њему не
постоји ниједан семафор; саобраћајна
правила су више препоруке, а притом
се вози левом страном као и у Индији.
Излазак из града могао се мерити с
правим хорором и готово да сам убеђен да ниједан наш возач не би оно могао да изведе. Осам сати ломатања по

искључиво земљаним путевима требало нам је да стигнемо на стартну
позицију, удаљену од престонице 250
километара према западу. Свакодневно смо пешачили око 15 километара или просечно шест сати. Првог
дана смо, прелазећи први од мноштва предивних мостова, видели групу од петнаестак мајмуна, док су на
већим висинама јакови редовна појава. Најзначајнији напор био је када
смо прешли поменути превој Торунг-ла, рачунајући и 1.700 метара успона, за шта нам је требало више од десет сати – истиче млади планинар.
Како до кисеоника
Иако им живот изгледа веома хаотично, Непалци су за планинаре из
иностранства прилично добро организовани. Гостима су на располагању
„гест хауси”, где се за мало новца може добити сасвим пристојан смештај,
а менији су стандардизовани и имају
избор од петнаестак светски познатих јела, попут пице, лазања, супе...
Свугде има струје, интернета, топлог
туша... Таквих гостионица има, малтене, у сваком селу на „Анапурна треку”, која су „распоређена” на најдаље
пет километара. И носачи су изузетно предусретљиви и, поред основне
делатности, распремају, чисте, па
чак и припремају храну не би ли добили бесплатан смештај или оброк,
јер су им примања врло мала. Раде то
веома професионално иако нису
школовани, а значајно олакшавају
комуникацију с домицилним становништвом.
– Највише ми се допало село Муктинат, које је нешто најприближније Дивљем западу што сам досад видео. Сви јашу коње, а нарочито жене.
Тамо се налази и неколико најсветијих храмова будистичке религије, па
много ходочасника пролази онуда.
На сваком кораку наилазили смо на
фасцинантне пејзаже, због чега нам
је често понестајало придева за описивање тих природних лепота.
» Наставак на страни 29

награђиваним
ауторима
» страна 12

Друштво
Почиње уништавање
комараца
» страна 11

Хроника
Кријумчарили
избеглице из
Авганистана и
Пакистана

» страна 12

Спорт
Следи сусрет у нашем
граду

» страна 30
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Како „убијају”
нашу пољопривреду
Наши суграђани који редовно пазаре у самопослугама једног великог трговачког ланца већ дуже време на рафовима могу видети и нестварно леп увозни млади кромпир
На кесама у које је упакован јасно се види да је допремљен из
Француске, једне од земаља из којих га увозимо. Ова повртарска
биљка, незаменљива у исхрани, у Србију долази и из Холандије,
Белгије, Немачке, Аустрије, Белорусије, па чак и из Египта, Америке и Албаније.
Домаћи пољопривредници су због тога огорчени, јер накупцима продају кромпир за пет до десет динара, по ценама које су вишеструко ниже од оних у продавници. У знак револта због такве
ситуације многи га бацају и уништавају.
Нестварно звуче подаци да је наша пољопривреда некад производила стотине хиљада тона кромпира и да смо га извозили у Црну Гору, Румунију и Италију. То је сада далека прошлост, а цене
по којима се сада код нас узгаја ова повртарска култура, више су
од оних у иностранству.
Наша пољопривреда је на издисају. У неким медијима објављена су алармантна упозорења наших аграрних стручњака да нам
санкције које је ЕУ наметнула Русији још увек стварају велике
проблеме.
Према њиховим објашњењима, све је почело када је та земља
узвратила тако што одбија да увози храну из ЕУ. Због тога се стварају огромни вишкови свих намирница, а Европска унија их на
основу Споразума о либерализацији потписаног 2008. године са
Србијом пласира на наше тржиште.
На основу тог споразума Србија мора да дозволи увоз све робе
из Европске уније без царине, а била је у обавези и да укине таксе које је наплаћивала за увозне прехрамбене производе ради заштите домаће пољопривреде.
Цене прехрамбених артикала из земаља ЕУ који завршавају у
нашим продавницама због тога су и по неколико пута ниже у односу на наше, што српске пољопривреднике доводи у безизлазну
ситуацију.
Не постоји могућност да се такмиче у конкурентности с колегама из Француске, Белгије, Холандије и других земаља ЕУ, с обзиром на то да те државе финансијски подржавају и помажу своје пољопривреднике. Србија то не ради, јер у државном буџету
нема новца за ту намену.
Подједнак проблем је и то што нам Споразум о либерализацији нашег тржишта који смо потписали са Европском унијом не
даје могућност да се супротставимо енормном увозу хране из ЕУ.
Једини који у Србији имају корист од тога, јесу наше трговачке
фирме које припадају увозничком лобију. Док домаћа пољопривреда полако али сигурно пропада, они су нашли интерес да на
нашем тржишту продају повртарске биљке и намирнице из хиљадама километара удаљених земаља.
Суморну ситуацију у којој се налази наша пољопривреда отежава и то што наши политичари у последње време све чешће изјављују да је један од првих услова које ћемо морати да испунимо
да бисмо ушли у Светску трговинску организацији дозвола за увоз
генетички модификоване хране на наше тржиште.
Поводом тога намеће се још једно питање: у којој мери је леп
изглед увозног кромпира, парадајза и других повртарских култура које се увозе у Србију резултат агротехничких мера примењених у њиховом узгајању, а колико ту има „хемије”? Шта ако је
увоз генетички модификоване хране у нашу земљу, од којег толико страхујемо, већ почео?

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Фукара сада
краде и пчеле!
И тако ових дана поново гужва – митинг, контрамитинг, власт, опозиција, синдикати, грађанске иницијативе, озлојеђени грађани, ови, они и,
наравно, свеприсутни политичари.
Почело је поново да ври као у кошници...
Стоп, ко је рекао кошница?! Грешка, али тешка... Та бескрајно марљива и племенита створења која
обитују у поменутим дрвеним кућицама и производе толико вредних и
здравих твари, никако се не смеју
убацивати у овакав контекст. Ако

знамо колико су корисне за природу
и људе, вредне пчелице су последње
које смемо поредити с нечим тако
штетним попут олињалих паразита
какви се овде готово у сто одсто случаја баве политиком.
И, онда када се човеку све то згади
да му се бљује, прави је спас склонити
се у природу и проводити квалитетно
време с тим бићима, која у сваком
тренутку сложно стварају издижући
заједницу изнад свега. Дакле, сасвим
супротно од онога што се догађа у овдашњој људској реалности...
Речју, истинско исцељење душе и
тела, а притом та грана пољопривреде, иако подразумева много тешког
(али окрепљујућег) рада, и даље чак
и на овим просторима доноси профит.
Због тога је све више произвођача
меда и у нашем окружењу, посебно зато што племенитим инсектима одговара ово подручје. И ти људи су здрави,
смирени и, у огромној већини, изузетно
поштени. У себи носе велику дозу међусобног респекта и толеранције и
увек су спремни за сарадњу. Напросто,
испада као да су их пчеле начиниле
квалитетнијим јединкама.
Зато веома чуди оно што се догађало у претходном периоду на ободима насеља и другим згодним местима на којима пчелари током сезоне паша лоцирају своје кошнице,
како би ове непатворене вреднице са
околних ливада марљиво сакупљале
нектар и полен.
О чему је реч? У последње време
нека гадна и јадна лоповска фукара

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

устремила се и на наше пчелице!
Из дана у дан све је више произвођача меда који по доласку на пчелињак доживљавају шокове када
схвате да је њихов труд преко ноћи
испарио.
Пчеларима из јужних панчевачких села готово свакодневно нестане
понека кошница, па и до двадесетак
у цугу, што је недавно снашло једног
релативног младог пчелара из Војловице. Човек се толико депримирао
да је одлучио не само да напусти посао већ и ову мучену земљу.
Нестајале су кошнице ових дана и
Старчевцима, Омољчанима, Ивановчанима...
Нема дилеме, пошаст је пустила
пипке. Рецимо, прошле године су се
људи на Чардаку самоорганизовали
и наватали с прстима у меду чак и
политичара из владајуће странке.
Нажалост, иако је дошла полиција и
направила чувени записник, касније
се на све то наталожило иње...
Према речима једног искусног
пчелара, извесни домишљати људи
измислили су неку врсту џи-пи-ес
локатора који би били од несагледиве користи за чување мобилних кошница. Али, авај, неко с надлежног
места није дозволио легалну продају
тих инструмената. Ни то...
Једино што овим вредним људима
преостаје, јесте да се самоорганизују, јер, како ствари поодавно стоје,
(правна) држава не функционише.
А кад је већ тако, онда обично оде
маст – овај, мед – у пропаст...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Већина жена се пали на мушкарце на функцији, а оне паметне
на оне у функцији.

• Фали ми само мало среће у животу. Све остало немам.
• Ставио сам за њега руку у ватру да је поштен и добио опекотине
трећег степена.

• Додирнуо сам јој колено. Испипавам терен.
• Свако јело које мојој жени не загори, мени је омиљено.
• Ђордано Бруно је завршио на ломачи јер је био горући проблем.
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Природа и њене ћуди
Пескана, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

АНА КАРЕЊИНА ЈЕ ИМАЛА СРЕЋЕ. УХВАТИЛА ЈЕ ПОСЛЕДЊИ ВОЗ.
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МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ

МАКЕДОНСКИ КУТАК
У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Новинско-издавачка
установа Македонски
информативни
и издавачки центар
донирала Градској
библиотеци своја
бројна издања
У склопу обележавања Дана македонске културе (24. маја) и
промоције преко сто издања
македонског новинско-издавачког центра, у Градској библиотеци је 29. маја потписан
меморандум о сарадњи ових
двеју културних установа, уз подршку Националног савета македонске националне мањине.
Председник националног
савета Македонаца Борче Величковски подсетио је да култура представља мост пријатељства двају братских народа
и да се у Савету, поред информисања, образовања и службене употребе језика и писма,
баве и културом, јер су управо
те области најважније за сваки, па и за македонски народ у
Србији. Овај докуменат представља формализовање дугогодишње успешне сарадње.
– Панчевачка библиотека је
добила македонски кутак, на
опште задовољство. Наша издавачка установа, која постоји
десет година, објавила је бројне књиге, које су овом приликом и дониране библиотеци,
како би сви Панчевци могли
да их погледају – рекао је Величковски.

Б. Величковски, Д. Боснић и В. Шећероски
Директор Градске библиотеке Панчево Дејан Боснић
рекао је да култура има моћ да
развија међусобне односе и
чува их за будућност.
– Македонски и српски народ
на свом историјском путу имају
паралеле које откривају сличности, али и посебности, и долазимо
до тога да смо потребни једни
другима и да једни друге обогаћујемо – изјавио је Боснић.
Новинско-издавачка установа Македонски информа-

тивни и издавачки центар у
Србији је за десет година постојања објавила преко сто наслова македонских, али и српских писаца.
– Трудимо се да све што је
квалитетно и за нас важно, буде објављено. Сарађујемо и са
српским писцима, које преводимо на македонски језик, попут Ршумовића, Бећковића и
других. Ова сарадња је велика
ствар за нас, а надамо се и за
Панчево, у којем живи преко

двадесет различитих народа –
рекао је директор издавачке
установе Виктор Шећероски.
Поред књига, у македонском
кутку наћи ће се и часописи који излазе у Србији, као што је
„Видело”, које излази квартално и у којем се представљају народи са ових простора, затим
македонски дечји часопис, али
и тројезични часопис „Алка”,
који излази на македонском,
српском и ромском језику.
М. Димитрић

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” однедавно је, захваљујући сарадњи са ординацијом „Храст”
из Београда, проширио свој
богат спектар услуга.
Тако сада сви наши суграђани имају прилику да
суботом ураде било коју
врсту прегледа на најсавременијем мобилном ултразвучном апарату, а на располагању су им и специјалистички прегледи, које
обавља тим стручњака из

Београда, са академиком
проф. др Ђорђем Радаком
на челу. Прегледи се заказују радним данима од 7 до
15 сати путем телефона Завода „Панчевац” 013/2190-900 и 013/21-90-903.
Овог месеца у Заводу су
за клијенте осмишљени и
нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а
више о томе погледајте на
деветој страни актуелног
броја нашег листа.
Д. К.

ЕКС ТЕАТАР ФЕСТ

Стваралаштво младих
позоришних трупа

АКЦИЈА ПОВОДОМ НЕДЕЉЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

Зашто је добро родити се између 8. и 15. маја
Лепа традиција Црвеног крста
Војводине и Црвеног крста
Панчева да свим бебама рођеним у Недељи црвеног крста –
од 8. до 15. маја – додељују пакетиће, наставила се и ове године. Свечаност тим поводом
уприличена је у среду, 31. маја, у просторијама панчевачког огранка ове организације.
Према речима Ђуре Бугарског, секретара Црвеног крста
Панчево, ове године је, од 8.
до 15. маја, у панчевачком породилишту рођено 30 беба. Од
тог броја, 23 су с територије
града Панчева, а остале су из
других места у јужном Банату.
Бугарски је изразио жаљење
због тога што су пакетићи које
Црвени крст може да припреми за новорођенчад из године
у годину све скромнији.
– Било би сјајно када би акције налик овој реализовале и
друге установе и велике компаније, било поводом датума
који су њима самима значај-

ни, било поводом важних дана
у Календару здравља, као што
су међународни дани породице и детета. Мала помоћ с више страна много би значила и
родитељима и деци – нагласио је Бугарски.
Присутне је топлим говором поздравила и Вукосава

Милићевић Пантић, дугогодишња председница Црвеног
крста, која је родитељима уручила пакете сачињене од дечје
постељине и пелена.
– Поред тога што Црвени
крст има пре свега заштитну
функцију, у смислу помоћи
настрадалом становништву

или сиромашнима, наша организација већ десетинама година спроводи и ову акцију
намењену најмлађима, коју
ми највише волимо. Наша деца су радост која расте. Сваки
пут на оваквим сусретима кажем: волите своју децу, будите
им подршка и ослонац. Родитељ свом детету дугује верност, приврженост и љубав, а
та љубав ће га оснажити за све
остало што га у животу чека –
закључила је Вукосава Милићевић Пантић.
Свечаности је присуствовала и Наташa Влашки, главнa
сестрa на Гинеколошко-акушерском одељењу Опште болнице. Она је истакла да је, у
односу на прошлу годину, у
првих пет месеци 2017. рођено чак 46 беба више, као и да
је у прва два месеца текуће године Панчево било један од
градова с највећим бројем новорођене деце у Србији.
Д. К.

Богат програм за Духове
сталној поставци старина у
Спомен-соби Дома културе
(што ће бити поновљено и увече од 18 до 21 сат). Женски
одбојкашки турнир почеће у
спортској хали у 10 сати, када
и тениско такмичење у Пролетерској улици број 19, а сат
касније стартоваће 21. међународни парски турнир у бриџу у холу основне школе.
Отварање изложбе уља на
платну Милорада Божиновића најављено је за 17 сати, у
галерији Дома културе.
Недеља, 4. јун, почеће литургијама у српској и румунској православној цркви; од 10

сати биће настављен тениски
турнир, када ће на „вашаришту” стартовати и турнир у балотама, као и изложба на платоу код Дома културе, док ће у
11 сати кренути дефиле фанфаре „Tineretu”. Врата галерије Дома културе биће поново
отворена од 16 сати, а два сата
касније новосељанско удружење жена приредиће тамо изложбу рукотворина. Љубитељи
спорта моћи ће од 17.30 да одгледају утакмицу између „Слоге” и „Гребенца”, а на платоу
испред споменика у центру села, од 18 сати, и презентацију
карате и кик-бокс вештина. На

ло”, која ће почети у 19.30, а
истог дана, од 22 сата, у дворани Културног центра биће
одиграна представа „Тероризам”, у продукцији „АРТфракције”. За крај другог
дана фестивала у Народном
музеју биће одржан несвакидашњи перформанс „Кратка
историја ватре”. Последњег
дана фестивала биће одиграна дигитална монодрама
„Лаура, молим те” Николе
Ракочевића, у дворани „Аполо”, од 20 сати, а од 21.30
представа „Сестре браће Барух” Дорћолског народног
позоришта.
M. M.

НОВА АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Попуст на протетичке
услуге

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА У НОВОМ СЕЛУ

Новосељани од 3. до 5. јуна
обележавају сеоску славу Света Тројица, познатију као Духови. За ту прилику они припремају богат и разноврстан
програм – од хуманитарних,
преко спортских и културних,
до музичких догађаја. Заслуге
за организацију припадају
удружењима и институцијама,
а све њих координише Месна
заједница.
Славски програм почеће у
суботу, 3. јуна, за када је заказана хуманитарна акција давања крви у Дому културе, између 9 и 11 сати, а у исто време биће организована посета

У оквиру 46. позоришног
фестивала „Екс театар”, који
се одржава у нашем граду од
31. маја до 2. јуна, биће приказано пет позоришних
представа.
„Оне су обједињене под
концептом ’Полет’, којим ће
се представити стваралаштво младих, независних
позоришних трупа у Србији”, наводи се у саопштењу.
Ову позоришну манифестацију отвориће представа
„Излажење” у среду, 31. маја, у 20 сати, у клубу „Погон”.
Сутрадан ће публика имати
прилику да погледа представу „Жудња” у дворани „Апо-

истом месту сат касније балерине и фолклораши показаће
своје умеће, а за 21 сат заказан
је концерт за младе на платоу
испред Дома културе.
У понедељак, 5. јуна, од 11
сати, биће приређен концерт
поменуте фанфаре у порти румунске православне цркве.
Два сата након тога на „вашаришту” ће бити одржана „Новосељанска фијакеријада”; од
16 сати следи отворени брзопотезни турнир у шаху, а за
добру рок свирку на платоу испред Дома културе, од 21 сат,
побринуће се бенд „Полумрак”
из Панчева.
М. Ј.

Од самог отварања,
крајем прошле године, Центар за
хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се по
квалитету услуга,
савременој опреми,
професионалном и
љубазном особљу и
пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи број
наших суграђана одлучује се
за услуге ове стоматолошке
ординације, којом руководи
др Ђорђе Николић, због
атрактивних цена и могућ-

ности плаћања на одложено. Управо ових
дана у „Никоденту” је
покренута и нова акција, у оквиру које сви
они којима су неопходне услуге из области протетике остварују право на чак 30%
попуста.
Искористите ову
прилику и закажите
преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.
Д. К.
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ГРАЂАНИ БИРАЈУ ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ИЗБОРИ НА КОТЕЖУ
Поновљени локални
избори биће одржани
у недељу, 4. јуна,
на територији Месне
заједнице Котеж, од
7 до 20 сати.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Наставак страначких
активности
Након што је Лига социјалдемократа Војводине (ЛСВ)
на последњој седници локалног парламента остала
без петорице својих одборника, Градски одбор те
странке у Панчеву посетио
је прошле недеље генерални
секретар ЛСВ-а Бојан Костреш.
На састанку је било речи о
страначким активностима у
наредном периоду, па је договорено да ће Лига у Панчеву наставити „снажно залагање за принципе грађанског друштва, аутономију
Војводине и бољу позицију
Панчева у систему локалне
самоуправе Србије”.
„Желимо да Панчево поново буде индустријски центар који ће привлачити инвеститоре и на тај начин
омогућавати бољи живот

грађанкама и грађанима.
Наглашаваћемо да је срамотно да Панчеву остаје
свега три одсто на име рудне
ренте коју локалној самоуправи плаћа НИС. У фокусу
нашег деловања биће и тема
– пољопривредна земља која
мора остати у рукама војвођанских паора”, саопштено
је након састанка из Градског одбора ЛСВ-а.
Лигаши позивају суграђане да им идејама помогну у
креирању јавних политика
чији би циљ био бољи живот
у Панчеву и околним селима. „Креирајмо заједнички
платформу за бољи живот у
Панчеву!”, наводе лигаши.
Ову странку, након што су
је напустила петорица одборника, у Скупштини града
представља одборница Соња
Радивојев.

У ПОКРЕТУ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Смењен координатор
Никола Полић смењен је с
места координатора Покрета „Доста је било” за Панчево. Ову информацију је за
„Панчевац” потврдио координатор за Војводину Никола Штула, а за даље информације упутио нас је на
председника Градског одбора ДЈБ Николу Ћебића.
Никола Ћебић, који је и
шеф одборничке групе у
Скупштини Панчева, рекао
је да је Покрет ову одлуку
донео зато што је био незадовољан тиме како је Полић
као координатор обављао тај
посао у протеклом периоду,
а то незадовољство је ове недеље кулминирало након
његовог јавног иступања у
вези с предстојећим локалним изборима на Котежу.
– Смењен је због непримереног односа према новинарима, једноставно није добро
обављао тај посао. Покрет је
и додатно љут због његовог
става у вези с наступањем

ДЈБ заједно са осталом опозицијом на изборима на Котежу – изјавио је Ћебић.
Полић је ове недеље на
свом „Фејсбук” профилу написао да се као члан Градског одбора ДЈБ не сећа да је
одбор дао подршку Групи
грађана „Котеж против диктатуре” и демантовао је те
наводе, што је унело пометњу и изазвало реакције на
тој друштвеној мрежи.
– Стојим иза тих навода.
На састанку Градског одбора није разматрано да ли ће
Покрет подржати поменуту
групу грађана. Да разјасним,
није спорно то што је подржана група „Котеж против
диктатуре”, него што се о томе на нашем састанку није
расправљало, већ је шеф одборничке групе Ћебић без
консултација донео такву
одлуку – рекао је Полић и
потврдио да од прошле недеље није више координатор
странке у Панчеву.

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ

Панчевци да изађу
на изборе
Одборници Демократске
странке, Покрета „Доста је
било” и самостални одборници (бивши чланови Лиге
социјалдемократа Војводине) позвали су становнике
Котежа 1 и 2 да у недељу, 4.
јуна, изађу на изборе и гласају за кандидате с листе
Групе грађана „Котеж против диктатуре”, коју су опозиционе странке у Панчеву
и подржале.
„Самостални одборници и
одборничке групе ’Доста је
било’ и Демократске странке
позивају грађане да 4. јуна

изађу на изборе за Скупштину Месне заједнице Котеж и
гласају за кандидате Групе
грађана ’Котеж против диктатуре’. Жеља нам је да се
сви заједно изборимо за
пристојан живот у нашој месној заједници, граду и држави”, наводи се у саопштењу које су потписали др Душан Стојић (шеф одборничке групе Демократске странке), Владан Кељевић (испред петорице самосталних
одборника) и Никола Ћебић
(шеф одборничке групе „Доста је било”).

Право гласа имају 10.623 бирача с Котежа 1 и Котежа 2 и
они ће своју грађанску дужност моћи да испуне на
укупно шест бирачких места.
Бирачи ће моћи да гласају за
кандидате с три листе, и то:
Српска напредна странка –
Александар Вучић, Група грађана „Котеж против диктатуре” и Социјалистичка партија
Србије.
Скупштина Месне заједнице Котеж има петнаест чланова и у зависности од тога где
гласају, бирачи ће бирати једног, два или три кандидата, а
биће назначено са чије је листе он предлог. На бирачким
местима број 35, 37, 38 и 40
бирачи ће гласати за по три
кандидата, на бирачком месту
36 за по два кандидата, а на
бирачком месту 39 гласаће за
једног кандидата за члана те
градске скупштине.
Напредњаци су једини поднели пуну листу од петнаест
кандидата, колико чланова
броји скупштина те градске
месне заједнице. Група грађана је поднела дванаест кандидатура, а Социјалистичка партија Србије има листу од осам
кандидата.
Сви бирачи који ће гласати
на бирачком месту 35 (Геронтолошки центар) бираће по три
кандидата, а на гласачком листићу су: 1. Васа Јацков (СНС),
2. Марија Бошковић (СНС), 3.
Мирослав Бошковић (СНС), 4.
Мирјана Барић (СПС), 5. Ду-

шко Бојковић („Котеж против
диктатуре”), 6. Анка Стаматовић („Котеж против диктатуре”) и 7. Марина Петровић
(„Котеж против диктатуре”).
За два кандидата ће гласати
сви они који ће у недељу на изборе изаћи на бирачком месту
36 (ОШ „Стевица Јовановић”),
а кандидати су: 1. Слободан Битевић (СНС), 2. Јована Наумовић (СНС), 3. Милош Туцаков
(СПС) и 4. Никола Маровић
(„Котеж против диктатуре”).
На бирачком месту 37 (СШ
„Паја Маргановић”) гласа се
заокруживањем трију кандидата, а на листи су: 1. Бранислав Ракетић (СНС), 2. Марјана Бањаи (СНС), 3. Зоран Миловић (СНС), 4. Мира Радојчић (СПС), 5. Марко Башић
(СПС), 6. Зорица Бекузаров

Брњеварац (СПС), 7. Роберта
Милосављевић („Котеж против диктатуре”) и 8. Немања
Михајловић („Котеж против
диктатуре”).
Бирачи на месту 38 (МЗ Котеж) такође ће гласати за три
од шест кандидата, колико ће
их бити на листи, а то су: 1.
Милана Станковић (СНС), 2.
Сузана Поповић (СНС), 3.
Драгана Ђорђевић Антонијевић (СНС), 4. Александра Томић (СПС), 5. Вера Пламенац
(„Котеж против диктатуре”) и
6. Весна Бранковић („Котеж
против диктатуре”).
За једног кандидата гласа се
на бирачком месту 39 (Дом
омладине), а на листићу ће
бити предлози: 1. Драгана Радаковић (СНС), 2. Верица Катић (СПС) и 3. Катарина Ма-

ринковић („Котеж против
диктатуре”).
На гласачким листићима на
бирачком месту 40 (Геронтолошки центар) биће укупно седам
кандидата и гласачи ће бирати
њих троје, а то су: 1. Весна Фурунџић (СНС), 2. Немања Кањевац (СНС), 3. Станка Радновић (СНС), 4. Марко Петрески
(СПС), 5. Драган Балабан („Котеж против диктатуре”), 6. Јасна Милићев („Котеж против
диктатуре”) и 7. Ненад Алексић
(„Котеж против диктатуре”).
Бирачи су у обавези да са
собом на изборе понесу неки
од личних докумената. У
Градској изборној комисију су
нам рекли да су спремни за
изборе и да до сада није било
примедби на ток изборних
радњи.

ГГ „КОТЕЖ ПРОТИВ ДИКТАТУРЕ”

За управљање градом из Панчева
Кандидати с листе
групе грађана
представили се
и позвали комшије
да 4. јуна изађу
на изборе
и да их подрже
Кандидати за чланове Скупштине МЗ Котеж с листе ГГ
„Котеж против диктатуре”
представили су се бирачима
28. маја испред просторија те
месне заједнице. Реч је о листи коју су подржале све опозиционе странке у граду осим
СПС-а, који ће такође имати
кандидате на овим поновљеним изборима.
Студент права Немања Михајловић каже да ће он, али и
остали представници групе
грађана са ове листе радити на
томе да тај немали део Панчева оживи, и то иницијативама
које ће потећи од самих мештана Котежа 1 и 2.
– Као грађанин који већ
двадесет година живи у овом
делу Панчева, сматрам да дефинитивно треба нешто да се
промени у локалној заједници. Треба да знамо куда наше
паре иду, али и да ми одлучујемо у које паметне ствари желимо да улажемо новац. Ако
будем изабран од стране народа, даћу све од себе да локална
заједница оживи и даћу свој
максимум. Већ двадесет година су исти људи на истим местима, а град, као и Котеж,
стагнира. Хајмо да доведемо
на власт неке нове политичке
генерације које ће нешто и
урадити – поручио је Немања
Михајловић, који ће бити кандидат испред ГГ „Котеж про-

тив диктатуре” на бирачком
месту 37.
На представљању кандидата
са ове листе били су и представници политичких партија,
одборници који их подржавају, попут Демократске странке,
Покрета Двери и Демократске
странке Србије. Шеф одборничке групе покрета „Доста је
било” Никола Ћебић позвао је
Панчевце да у недељу, 4. јуна,
изађу на изборе и гласају за
кандидате са ове листе.
– Испред покрета „Доста је
било” желим да позовем грађане Котежа да изађу на изборе и да подрже листу „Котеж
против диктатуре”. Ми сматрамо да је изузетно битно да
грађани узму ствар у своје руке. Овде је једна јединствена
ситуација, постоји грађанска
листа, док опозиционе странке дају само логистику одно-

сно подржавају ту листу. Сматрамо да је ово пример како се
комунална, нарочито месна
политика дистанцира у односу
на партијску политику. Дакле,
комунална питања треба да
крећу из базе, односно из месних заједница, па да тражење
решења иде нагоре ка комуналним предузећима, а не
обратно, да партијски комесари који нису ни Панчевци руководе политиком, па чак и
комуналном, и то у целој заједници – рекао је Ћебић.
Он је додао и да је само име
листе „Котеж против диктатуре” настало од идеје да се покаже да су се грађани, међу
којима има и нестраначких
личности, ујединили против
диктатуре, а за своју месну заједницу.
– Ако једна листа има назив
„СНС – Александар Вучић”, а

друга, наша, „Котеж против
диктатуре”, ми показујемо да
прво у самом називу имамо
име места за које се боримо, а
друго, јасно је потпуно на ког
диктатора ми мислимо – рекао је Ћебић, који је и шеф одборничке групе ДЈБ у панчевачкој скупштини.
Избори за чланове Скупштине Месне заједнице биће
одржани на шест бирачких
места, а грађани ће гласати за
име и презиме кандидата иза
којих ће бити назначено с које
је од три листе: СНС, СПС или
„Котеж против диктатуре”.

Страну припремила

Марина
Димитрић

Петак, 2. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА

ЦРТИЦЕ О КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА (1)

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЗАХВАЛИЛИ СЕ
НА НЕПРИСТОЈНИМ ПОНУДАМА

Измене планова
и расподела добити

„Жао нам је што Град
Панчево нема слуха за
потребе националних
заједница које живе на
његовој територији”,
каже Јан Бртка, председник
Матице словачке
Прошле недеље смо на овом месту
писали о резултатима градског конкурса за суфинансирање медијских
пројеката. Да подсетимо, аргументовали смо тезу да су већини апликаната
пројекти обесмишљени малим износима, а да су, истовремено, нераспоређена остала 23 милиона динара од
првобитно одређене суме за суфинансирање медијске продукције.
Објаснили смо и случај пројекта
„Мултијезични додатак у недељнику
’Панчевац’”; поред тога што је приликом аплицирања финансијска конструкција подробно разрађена (укупна
планирана вредност била је 11.800.000
динара), а сврсисходност пројекта детаљно објашњена, комисија је нашем
листу наменила само 1.500.000 динара. Закључили смо да су – с обзиром на
важност неговања мултиетничности,
као и на то да је прошле године сваки
од објављених додатака на мађарском,
македонском, румунском и словачком
језику наишао на одобравање мултинационалне јавности Панчева – менаџмент и власник нашег листа одлучили да и без учешћа Града из сопствених средстава финансирају поновно
излажење додатака.
Како је за суштински веома сличан
пројекат – „Јужнобанатска четвороје-

зичка хроника” – „Панчевац” аплицирао и на покрајинском конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2017, постојала је могућност да из седишта мултинационалне Војводине стигну боље
вести. Међутим, конкурисали смо за
износ од 1.970.000 динара (укупна
вредност 2.770.000), а намењено нам
је 150.000 динара, што је далеко од
довољног да се пројектне активности
на квалитетан начин изведу.
Наравно, и њима смо се захвалили
на непристојној понуди.
Запитали смо се: због чега Град
Панчево и Покрајина сматрају да је
информисање на језицима националних заједница у мултинационалним срединама расипништво? Како
не бисмо на питање одговарали сами,
контактирали смо с релевантним институцијама које се баве свакодневицом својих сународника у нашој земљи. Позвали смо Јана Бртку, новоизабраног председника Матице словачке, који нам је најпре рекао:
– У име Матице словачке у Србији
и свих Словака из Панчева и околине
желимо да захвалимо редакцији
„Панчевца” што на крајње објективан
и одговоран начин упознаје ширу
јавност са активностима и проблемима словачке националне заједнице
на подручју Панчева. О овим вашим
активностима информисао нас је
Иван Зафировић, члан Управног одбора МСС.
Бртка је потом додао:
– Сматрам да је ваша иницијатива
изузетно значајна за све припаднике
националних мањина на територији

града Панчева и високо је ценимо.
Жао нам је што Град Панчево нема
слуха за потребе националних заједница које живе на његовој територији,
а у исто време финансијски подржава
медије који немају седиште у Панчеву. Нажалост, иста или слична ситуација је и у другим општинама и градовима, а није другачија ни у Покрајини.
Са Словацима у Србији наш лист
има дубоке и искрене односе. Недавно је делегација „Панчевца” била у
Амбасади Словачке Републике, где ју
је на радном састанку примила Њена
екселенција Дагмар Репчекова. У
отвореном разговору договорено је
да амбасадорка, чим јој обавезе то
дозволе, посети нашу редакцију и да
се том приликом утаначе модуси за
помоћ Словачке Републике за реализацију идеје да се додаци на словачком језику штампају у нашем листу.
Следеће недеље ћемо вам изнети
ставове званичника који заступају
македонску, румунску и мађарску
националну заједницу.
С. Трајковић

Током протекле недеље одржане су
две седнице локалне владе. На првој, 26. маја, она је закључила да
Скупштина града Панчева може да
да сагласност на одлуку Надзорног
одбора ЈКП-а „Хигијена” о расподели добити остварене у 2016. години
на покриће губитка из ранијих година. Такође, том јавном предузећу
одобрено је да се кредитно задужи
по основу дозвољеног минуса по текућем рачуну у износу од петнаест
милиона динара.
Измењени су финансијски планови МЗ Стари Тамиш и МЗ Качарево за 2017, тако што су пренамењени мањи износи средстава. Затим, Градско веће је одлучило да је
потребно закључити уговор о правима и обавезама Канцеларије за
управљање јавним улагањима и
Града у реализацији пројекта за извођење радова на инвестиционом
одржавању Геронтолошког центра у
пројектованој вредности од преко
47 милиона динара. На крају, већници су се сложили да Град с поменутом канцеларијом потпише и
уговор у вези са адаптацијом амбуланте у Долову, а вредност тог посла је 7.308.048 динара.
На састанку градских отаца одржаном 30. маја ЈКП „Зеленило” добило је бефел да расподели нераспоређену добит по финансијском
извештају за 2016. годину у износу
од 173.480 динара за покриће дела
губитка из ранијих година, који је
нарастао до 9.304.377 динара.
Следећа тема била је пријава
предлога пројекта Града под називом „Traianus” на други позив Дунавског транснационалног програма
„Interreg”. Предлогом је предвиђен
конзорцијум од шеснаест партнера
из Словеније, Хрватске, Румуније и
Србије, а пројекат се бави унапређењем робног железничког и интермодалног саобраћаја, као и развојем логистичких услуга у помену-

тим државама. Веће је одобрило
пријаву.
Потом је образована седмочлана
радна група за решавање питања
депонија на територији града Панчева, чији су задаци да сагледа стање старе, несанитарне депоније у
Панчеву, те сеоских дивљих депонија, као и да се позабави израдом
пројеката за њихову санацију и рекултивацију.

Донет је закључак којим је „Интернационални карневал Панчево
2017” проглашен за градску манифестацију. Карневал ће бити одржан 16. и 17. јуна на неколико локација. У расправу су се укључили и
секретари градских секретаријата,
који су присутнима саопштили да
ће због радног времена угоститељских објеката, продуженог до три
ујутро, инспекција морати да ради
пуном паром. Свој допринос да све
протекне у реду, даће и јавна комунална предузећа, а њихов ангажман
ће организатори из Асоцијације
„Пријатељи Панчева” платити један
одсто од укупне цене.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КАКО ПРЕВАЗИЛАЗИТЕ СТРЕС?

Сами га стварамо, сами га „растварамо”

РЕЗУЛТАТИ ГРАДСКОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊА
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Удружења и установе желе
да помогну Панчеву
Недавно је Комисија коју је оформила локална самоуправа објавила резултате Конкурса за суфинансирање
пројеката у области заштите животне
средине за 2017. годину и Конкурса
за суфинансирање пројеката-манифестација у области заштите животне средине за 2017. годину које је
расписао Секретаријат за заштиту
животне средине Градске управе
Панчева. Према речима надлежних,
на адресу Градске управе стигао је
велики број пријава, што потврђује
да су многе организације и установе
из нашег града заинтересоване да се
конкретно ангажују на послу унапређивања заштите животне средине у
Панчеву и околним насељеним местима.
Удружења грађана ове године нису
добила тражена средства за суфинансирање због приспећа апликација
након конкурсом назначеног рока,
због поклапања садржаја и активности предложеног пројекта са актуелним активностима Секретаријата и
сл. Овом приликом Секретаријат захваљује свима који су узели учешће,
у нади да ће следеће године бити
учесници конкурса и да ће имати још
квалитетније пројекте. Градоначелник Панчева Саша Павлов прихватио

је предлоге Комисије за вредновање
пројеката. У наредном периоду победници конкурса могу се јавити
надлежним градским службама како
би у догледно време били потписани
неопходни уговори.
Када је реч о Конкурсу за суфинансирање пројеката-манифестација у
области заштите животне средине за
2017. годину, Град је издвојио милион динара. Биће финансирано укупно 14 различитих еколошких манифестација, а највише новца добило је
удружење „Ивановачка ада” (90.000)
за реализацију пројекта за обележавање Дана Дунава. Покрет горана и
волонтера Панчева добио је 88.000 за
програм едукације „Чувајмо озон,
чувајмо наше здравље”.
Удружење спортских риболоваца
„Надел” добило је 140.000 динара за
реализацију пројекта „Еко-кутак”, а
Омладинско удружење Банатски Брестовац 125.000 динара за програм
„Играј се и учи”. Ова два удружења
добила су највећи износ међу укупно
17 удружења које ће Град финансирати на основу Конкурса за суфинансирање пројеката у области заштите животне средине за 2017. годину. За ову
намену из градског буџета је издвојено 1,5 милиона динара.
З. Ст.

Т. ТАТОМИРОВИЋ

Б. Ј. ПЕЈИЋ

У данашње време тешко ћете пронаћи особу која ни у једном сегменту
живота није суочене са стресом. Темпо живота, посао, беспослица, обавезе
у школи и на факултету, егзистенцијални проблеми, наслови у новинама,
брачне несугласице... све врви од окидача који ће нам дићи притисак и
изазвати нервозу, фрустрацију, бриге
и љутњу. Често нам у глави пишти као
у експрес лонцу, а организам трпи све
док се константан стрес не претвори у
неку још озбиљнију болест.
Питали смо наше суграђане шта
код њих изазива стрес, али смо и потражили савете и идеје за то како га
успешно превазићи.
ТАЊА ТАТОМИРОВИЋ, комуниколог:
– Радим за велику светску компанију, „покривам” петнаест земаља и
непрекидно сам „на вези”. Много људи, кратки рокови и рад на различитим тржиштима значи и много стреса. Покушавам да га елиминишем
повременим џогингом по Народној
башти, али и драгоценим временом
проведеним с мојом јачом половином, пријатељима и у шетњи са
псом. Уз то, писање на мом блогу је
значајан вентил за стрес.
БОГДАН ЈОРГОВИЋ ПЕЈИЋ,
менаџер:
– Стрес на послу је, као и код већине људи, свакодневно присутан. Ме-

Н. СТАНИШКОВИЋ

Л. СТОЈНОВ

Н. СТОЈКОВИЋ

С. ДОСТИЋ

ђутим, ускоро супруга треба да се породи, па су се и приоритети променили. Сад више осећам неку врсту
позитивног стреса и треме у ишчекивању новог члана породице. Опуштам се тако што са супругом одлазим у шетње поред Тамиша или седимо негде у природи и стоти пут
пролазимо план – шта ћемо и како
ћемо када дан порођаја дође.

ског рада с децом у „Абрашевићу”.
Нажалост, и ту доживљавам стрес
због неизвесне будућности удружења. Но када уђем у салу пуну младих,
та позитивна енергија ми напуни батерије. Нажалост, ових дана сам завршила у Хитној помоћи и први пут
у животу ми је констатован висок
притисак. Изгледа да баш и не добијам битку са стресом.

НЕВЕНА СТАНИШКОВИЋ,
студенткиња:
– Стрес се код мене редовно јавља
због недостатка слободног времена.
Међутим, лако то превазилазим, јер
кад размислим о узроку проблема,
схватим да сам стрес сама изазвала,
па га исто тако сама могу и превазићи. Заправо је довољно само да се
мало боље организујем и да ускладим своје обавезе. Тада се све стигне,
па чак преостане и који сат за одмор
и уживање.

НЕНАД СТОЈКОВИЋ, инжењер:
– Рад с клијентима је јако стресан
и захтева максималну одговорност.
Ипак, сталним учењем и усавршавањем вештине опхођења с људима могуће је превазићи стрес. То је оно
што ја радим и углавном ми добро
иде. Уз то, тренирам редовно и водим здрав живот, па се и на тај начин
ослобађам негативне енергије.

ЛЕЛА СТОЈНОВ, банкар:
– Толико сам изложена стресу да
почињем да завидим онима који то
нису. Радим са странкама, а мој посао је константна борба, јер ако не
задовољим задате таргете, ризикујем
да га изгубим. Стресне ситуације се
дешавају и ван радног времена, било
да чекате сатима код лекара или вадите неки документ. А како се борим? Прихватила сам се волонтер-

САЊА ДОСТИЋ, студенткиња:
– Као и свим студентима, факултет ми је главни извор стреса. Највећа фрка је кад се приближи испитни
рок. Некако се редовно деси да је
обавеза превише, а времена премало. Но трудим се да каналишем
стрес на здрав начин. Битно је да и
озбиљним ситуацијама додамо дозу
хумора и аутоматски се и притисак
смањује и нервоза слаби. Уз позитивно размишљање и осмех на лицу све
се много лакше реши.
Анкетирала: Драгана Кожан
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ДРУШТВО

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Микроорганизми
земљишта
Земљиште представља изузетно хетерогено окружење
за насељавање бројних врста микроорганизама. Они
чине од 0,1 до три одсто целокупне органске материје
земљишта, а њихова биомаса у просеку је од једне
до пет тона по хектару. Диверзитет микроорганизама
у земљишту је велики, а један грам земљишта може
бити станиште за више од
десет милијарди микроорганизама и хиљаде различитих врста. Међутим, целокупни диверзитет земљишне микрофлоре још
увек није у потпуности истражен и у великој мери је
непознат. Најбројније систематске групе микроорганизама у земљишту су
бактерије, актиномицете,
гљиве и алге.
Разноврсност земљишних
микроорганизама од кључног је значаја за очување

здравља и квалитета земљишта. Широк спектар микроорганизама одговоран
је за важне функције како у
необрадивим, тако и у обрадивим пољопривредним
земљиштима. Заједнице земљишних микроорганизама неизоставни су и најважнији катализатори биохемијских процеса у земљишту. Микроорганизми су
кључна карика у процесу
формирања структуре земљишта, у процесима разлагања органске материје,
кружењу угљеника, азота и
фосфора и у уклањању токсина из земљишта. Диверзитет микроорганизама у
земљишту одређен је бројним интеракцијама између
микроорганизама и земљишта, микроорганизама и
биљака и сложеним микробиолошким интеракцијама.
Ради обезбеђења довољних количина хране, у пољопривредној производњи
све више су заступљене
технике и средства који
утичу на повећање приноса
по јединици површине. То
је довело до тога да се од
„зелене револуције” у производњу хране уводе ново-

створене високоприносне
сорте и хибриди, који захтевају употребу великих
количина хемијских средстава и савремену технику,
како би се остварили висок
принос и висока економска
добит по јединици површине. Тако је пољопривредна
производња једним делом
постала технолошка производња, која негативно утиче на основне ресурсе од
којих су највећи проблеми
настали у деградацији земљишта.
Смањена разноврсност,
бројност и активност микроорганизама индикација
је загађеног или деградираног земљишта и његове ниске плодности. Стога је с
циљем очувања и заштите
агроеколошких система и у
системима одрживе пољопривредне производње, поред агрохемијских анализа
земљишта, неопходно пра-

тити и динамику микробиолошке активности у земљишту.
Примена различитих врста микроорганизама у
производњи здравствено
безбедне хране све више је
заступљена. Микроорганизми као биофертилизатори
могу да утичу стимулативно на снабдевање биљака
основним биогеним елементима, продукују материје и стимулаторе раста,
што свеукупно доприноси
повећању приноса гајених
биљака. Такође, могу да се
користе као биопестициди
у заштити гајених биљака
од болести и штеточина. На
овај начин се смањује притисак штетних материја на
елементе животне средине
и добија производ који је
здравствено безбедан и
квалитетан за људску исхрану, што представља
основни принцип у одрживим системима.
У наредном броју „Панчевца” читајте о стајњаку
као вредном нуспроизводу
сточарске производње, вишеструко корисном за одржавање природне плодности земљишта.

Петак, 2. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ПРОПИСА
И МИШЉЕЊА РЕГУЛАТОРНИХ ТЕЛА
Треба створити нову
платформу како би
привредници имали
могућност да износе
препреке с којима се
сусрећу у пословању
Теме обухваћене округлим
столом „Иницијатива за измену прописа и мишљења регулаторних тела”, одржаним 30.
маја у Привредној комори
Војводине (ПКВ), биле су
„Префактурисање заједничких трошкова када су више
правних и физичких лица власници идеалних делова пословне зграде” и „Правилник о
облику и начину вођења евиденције о ПДВ-у”. Скуп су организовали ПКВ и пословно
Удружење власника рачуноводствених агенција (УВРА), а
на њему су говорили генерални секретар ПКВ-а др Јован
Вујичић, председник УВРА Јован Беара и уредник портала
„Необилтен” Ранко Грба.
Председник ПКВ-а Бошко
Вучуревић на почетку је рекао

да је „циљ одржавања округлог
стола стварање нове платформе у ПКВ-у, у оквиру које ће
привредници добити могућност да износе све препреке с
којима се сусрећу у свом пословању”. Беара је говорио о
Правилнику о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у, усвојеном
крајем 2016. године, а чија је
примена одложена за 1. јануар
2018, као и о утицају тог акта
на положај Републике Србије
на Doing Business листи Светске банке (СБ).

– Усвојени Правилник, са
280 података, најобимнији је у
Европи и неопходно је униформисати га. Данашњи округли сто одржава се због одређених проблема који ће се појавити ако усвојени Правилник о ПДВ евиденцијама почне да живи. Његова примена
довела би до пада Републике
Србије на Doing Business листи
СБ за три места, ако посматрамо време које би се утрошило
применом овог правилника –
рекао је Беара, који је и члан
радне групе чији је задатак да

дефинише конкретне мере за
унапређење позиције Републике Србије на ранг-листи СБ о
условима постојања.
Дискутовано је о обе теме, а
донети закључци и иницијативе биће упућени Министарству финансија Републике Србије, Пореској управи и Покрајинском секретаријату за
финансије.
Модератор округлог стола била је Бојана Миљуш, заменик
генералног секретара ПКВ-а, а
догађају су, поред власника рачуноводствених агенција и
представника фирми, присуствовали и покрајински секретар за финансије Смиљка Јовановић, порески инспектор Пореске управе Нови Сад Драган
Цветковић, заменик директора
Сектора за привредни систем
Привредне коморе Србије
(ПКС) Невена Ракић, секретар
стручне, научне и техничке делатности у ПКС-у Љубиша Димитријевић, координатор удружења ПКВ-а мр Драгомир Ђукић, као и стручне службе Привредне коморе Војводине.
С. Tрајковић

ГИМНАЗИЈАЛЦИ, 106. ГЕНЕРАЦИЈА

Прославили четрдесет година матуре
У ресторану „Занзибар”, 27.
маја, 106. генерација гимназијалаца прославила је четрдесет година матуре. У опуштеној, пријатељској атмосфери стари другари су се присећали догодовштина из младости. Многи од њих су, не
желевши да пропусте дружење, на овај сусрет дошли из
држава широм света.
За великим округлим столом
седело је петнаесторо некадашњих ученика једног од првих
разреда Гимназије, која је тада
била смештена у згради Панчевцима данас познатој као
стара техничка школа; сада су у
њој Завод за здравствену
заштиту радника „Панчевац”,
редакција нашег недељника,
школа „Визија” и ауто-школа.
Занимљиви су животни путеви тих људи (на фотографији), па смо решили да их сваког понаособ представимо.

Нада Илић (некада Путић)
економиста је у „Гранекспорту”;
Ненад Милојковић се бави
адвокатуром; Милан Митрић
је дипломира ни машински
инжењер, запослен у „Солару”; Вла димир Симић као
техничар ИТ телекомуникација ради за Уједињене нације;

Андрија Весковић, инжењер
ИТ технологија, запослен је у
београдском „Дататеку”; Мирјана Ракита као дипломирани
економиста ради у Банци „Интеза”; Александар Кончар је
дошао чак из Аустралије, где
је власник једне фирме; инжењер Жељко Попов живи у Ен-

глеској, па је и он потегао дуг
пут.
Драган Рајчић је продуцент
спортског програма на РТС-у;
економиста Небојша Остојић
ради у панчевачкој фирми
„Nody Sistem”; Даница Коковић Дивнић је лекар интерниста у Општој болници Панчево,
где као физиотерапеут ради и
Мирјана Ромић; Борислав
Живковић је правник с дугогодишњим стажем у „Петрохемији”; Сања Ковачевић Радомировић је дипломирани правник са
запослењем у ПИО фонду; економиста Зоран Пешевски је
власник Ауто-центра „Зоки” и
још неколико фирми које послују у нашем граду.
С обзиром на то да им је сусрет који је трајао до дубоко у
ноћ веома пријао, договорили
су се да се поново виде већ наредне године.
С. Т.

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА У БАРУТАНИ

НОВИ УСПЕХ ЂАКА

„Циклофест” – све
о бициклима и за њих

Одличја из Тршића

Први „Циклофест”, догађај
који треба да окупи страствене
заљубљенике у бициклизам,
као и све остале који желе да
сазнају нешто више о овом
еколошки најтолерантнијем
превозном средству, биће одржан у суботу, 3. јуна, од 12 до
18 сати, у Барутани. Иза овог

занимљивог дешавања стоји
Организација за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting”.
Панчевке и Панчевци моћи
ће да се информишу о бициклистичким тркама и манифестацијама широм Србије,
да купе бицикле и опрему за

њих, те да од искусних мајстора науче како да поправе ово
превозно средство и да га унапреде. Такође, биће представљене бициклистичке руте и
занимљиве дестинације које
се могу посетити бициклом.
Наравно, у оквиру програма
љубитељи екстремне вожње за
посетиоце ће приредити шоу с
много занимљивих трикова на
бициклу.
„Циклофест” ће на једном
месту окупити локалне сервисе, произвођаче бицикала и
организације које се баве промоцијом бициклизма. Током
фестивала представиће се
„ReBike” сервис за изнајмљивање бицикала, прво друштвено предузеће које покреће
„Connecting”. Циљ целе приче
је да се суграђанке и суграђани подстакну да бицикл користе као јавно превозно средство, јер се на тај начин утиче
на смањење загађења, гужви у
саобраћају и на физичку покретљивост људи.
С. Т.

Панчевачки ђаци настављају
да нижу успехе на републичким смотрама. Прошлог викенда одржано је Републичко
такмичење из српског језика и
језичке културе за средњошколце и основце у Тршићу, а
међу освајачима најсјајнијих
одличја били су и наши суграђани. Прву награду је освојила
Јелена Маслак, друге су биле
Марија Цветковић и Нела Де-

Секулић”, била је трећа. Она је
била међу најбољима у категорији 168 осмака из целе Србије.
Теодора је до сада учествовала
на многим такмичењима (из
енглеског језика, на Књижевној
олимпијади итд.), а нису јој
стране ни природне науке. Планира да упише Филолошку
гимназију. Њен ментор била је
професорка српског језика и
књижевности Бојана Тадић.

спотовић, а треће место су заузели Милан Милетић и Дејана
Маљковић. Великом успеху ђака допринео је и менторски рад
Валентине Паровић, професорке Гимназије „Урош Предић”.
С друге стране, вредна и талентована Теодора Јовић, ученица осмог разред ОШ „Исидора

Успеси панчевачких ђака на
многобројним државним смотрама знања потврђују да се у
образовним установама још
увек добро ради и да међу
професорима и наставницима
постоје врсни стручњаци и педагози.
З. Ст.
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ПРОТЕКЛИХ ДАНА ВЕОМА ЖИВО У МНОГИМ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

СЛАВЉЕНИЧКИ У ТРИ СЕЛА
Триста година
Брестовца

Банатски Брестовац: Поводом сеоске славе Спасовдан,
када су обележена и три века
постојања села, у четвртак,
25. маја, приређен је богат
програм. Школа је, у сарадњи с Домом културе, 30. маја на платоу испред поменуте установе организовала завршну приредбу и први матурски плес за осмаке.

Веселили се и Доловци и Качаревци
Почело је доба сеоских слава,
карактеристично за топле дане, а оне су углавном „правилно распоређене”, у одређеним
временским размацима. Али
догоди се и „гужва”, као ова на
почетку „сезоне”, када се у неколико дана слави у три села.
Најпре су стартовали Доловци. Они су 22. маја разноврсним догађајима обележили
Пренос моштију Светог оца
Николаја, којем су посвећена
сва три тамошња храма. Прослава је практично почела још
9. маја у румунској православној цркви, јер доловачка румунска мањина поштује нови,
грегоријански календар, па је
„њихов” Свети Никола две недеље раније. Том приликом
наступили су фолклораши из
КУД-а „Банатски вез” и мешовити хор „Свети Александар
Невски”.
Сви догађаји који су следили до 22. маја били су у духу
сеоске славе, као што су редовне првенствене утакмице
доловачких клубова и друга
спорт ска дешавања, по пут
турнира у каратеу или касачких трка одржаних дан уочи
славе. Дом културе је организовао хуманитарну журку и
представу „Веселе седамдесете”, а љубитељи Пешчаре –
манифестацију „Кад багрем
мирише”.
Сам дан славе, понедељак,
22. мај, почео је заједничком

Банатско Ново Село: У финалу Покрајинске смотре фолклора у Бачкој Тополи дечји
ансaмбл Дома културе освојио је злато, а специјалне награде добијене су за најбољи

Историја места изражена сликама
службом двају српских храмова, а пре тог чина поново су
наступили млади фолклораши из КУД-а „Банатски вез”,
који су увеличали и утакмицу
мушког рукометног клуба.
Качаревачку славу Свети
Ћирило и Методије у среду,
24. маја, заједничким програмом обележиле су црква, школа и Месна заједница. Тим поводом Удружење жена „Етнокутак” је у суботу, 27. маја, на
платоу у центру села уприличило изложбу старих јела и заната.
Брестовачани су имали највише повода за славље. Разлог:
велики јубилеј – округло три века од оснивања. Свако ко је у четвртак, 25. маја, на Спасовдан,

дошао у то лепо место, могао
је да види никад лепше уређен
центар, а посебну пажњу привлачило је цвеће посађено у
облику броја триста.
Дан је почео литургијом у
Цркви Вазнесења господњег,
а потом је уследио можда и
централни догађај – изложба
фо то гра фи ја под на зи вом
„Брестовац кроз време” у гале ри ји Ва тро га сног до ма.
Ова поставка настала је захва љу ју ћи мар љи вом ра ду
уметничког фотографа и вели ког ен ту зи ја сте Здрав ка
Симијоновића, члана КФФА
„Поњавица”. У питању је сто
фотографија које приказују
људе и објекте, од којих неки, попут католичке цркве и

оп шти не, ви ше не по сто је.
Своје место ту су нашли портрет Јохана Новака из 1872.
године, као и породице Игњатовић (око 1900. године).
Иначе, прво помињање Брестовца датира из 1717. године, када су житељи српске
на ци о нал но сти жи ве ли у
дванаест кућа.
Након свечаног коктела на
платоу испред Дома културе
свирали су тамбураши; тамо
су при ре ђе ни и про грам
предшколаца из Брестовца,
Омољице и Глогоња, концерт
народног оркестра и наступ
вокалног солисте Марка Гачића.
Све време током дана била
су отворена врата просторија

ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ НА ЈАБУЧКОЈ ДЕПОНИЈИ

Појединци одлажу чак и фекалије из цистерни
Један од горућих проблема у
Јабуци поново је сеоско сметлиште. Није истекло ни пола
године од потпуног уређења
поменуте депоније, а већ се накупила огромна количина комуналног отпада, што ствара
велику нелагоду за све грађане.
Председник тамошње месне
скупштине Слободан Илић
наводи да несавесни људи бацају смеће на приступни пут
ка сметлишту, па чак и угинуле животиње.
– Безобзирни појединци иду
дотле да из цистерни испуштају фекалије, што озбиљно
може угрозити здравље свих
грађана Јабуке. Нажалост, наше комунално предузеће „Вод-ком” није у могућности да самостално реши овај проблем,
пре свега због недостатка аде-

кватних радних машина, па је
ангажовано треће лице на уређењу депоније. Ово је привре-

мено решење и због тога ћемо
се обратити за помоћ Граду
како бисмо нашли дуготрајни-

је решење за овај изузетно велики проблем – истакао је
председник.
Докле иде бахатост наведених појединаца, говори и то да
је Илић, заједно с директорком
јабучког комуналног предузећа, у уторак, 30. маја, приликом обиласка текућих радова
на депонији затекао једног несавесног појединца управо у
моменту испуштања фекалија
из цистерне.
Стога Месна заједница и
овим путем апелује на све
грађане да свој комунални отпад одлажу у складу са законом, с назнаком да угинуле
животиње и фекалије не бацају на депонију, јер ће у противном Комунална инспекција и полиција бити приморане
да кажњавају.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУД-а „ЖИСЕЛ”

„Никољдански венац” седми пут
Поново је центар Омољице
врео као кошница последњег
мајског викенда. Разлог није
било тешко погодити, јер последњих година у ово време
догађа се велики скуп младих
одевених у народне ношње
под називом „Никољдански
венац”.
Сед ми Ме ђу на род ни фе стивал фолклора и народног
ства ра ла штва одр жан је у
недељу, 28. маја, а традицио нал но га ор га ни зу је КУД
„Жисел” поводом годишњице оснивања и своје славе,
али и обе ле жа ва ња сла ве

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Месне актуелности

православног храма Светог
Николе.
Манифестација је отворена
свечаним дефилеом бројних
фолклорних ансамбала, уз
обележја свих група и националне заставе. Импозантна
сликовита и весела поворка од

преко триста учесника – играча,
певача и музичара – прошла је
главном улицом и слила се у
препуну салу Дома културе.
Тамо је одржан целовечерњи
концерт свих ансамбала, а све
време су у ритму одзвањали
аплаузи публике упућени мај-

сторима народне игре и песме
на сцени. Поред све четири
играчке групе домаћина из
КУД-а „Жисел”, наступили су
и гости из друштава „Липа” из
Смедерева, „Тамнава” из Коцељеве, „Круна” из Српског
Семартона у Румунији, „Бубушинац” из Пожаревца и фолклораши из ивановачког удружења Бугара.
Вече је завршено атрактивном кореографијом извођачког ансамбла домаћина под
називом „Влашке игре из хомољског краја”.
Након званичног дела програма у сали КУД-а „Жисел”
приређена је закуска уз поделу
пригодних поклона и захвалница за све учеснике и званице, а незаборавно вече настављено је уз дружење, музику и
песму до касних сати.

оркестар и музички аранжман на тему игара из Неготина. Сеоска слава Духови
биће обележена идућег викенда, између 3. и 5. јуна,
бројним програмима.
Долово: КУД „Банатски вез”
приредио је концерт фолклора у суботу, 27. маја, у
Дому културе. Дечаци од четрнаест година (и млађи) из
рукометног клуба освојили
су шесто место на државном
првенству одржаном протеклог викенда у Пожаревцу.
Глогоњ: Месна заједница донела је одлуку о покретању
јавне набавке за израду пројектно-техничке документације за тротоар око Месне заједнице. Млађи дечји ансамбл наступио је у четвртак,
25. маја, на прослави тристагодишњице од оснивања Брестовца. Матурско вече осмака одржано је у четвртак, 1.
јуна, у Дому културе.
Иваново: Пета изложба кућних љубимаца приређена је у
суботу, а претходно су у школи организовани ликовни и
литерарни конкурс под називом „И животиње су живе”.

Јабука: Због све учесталијег
незаконитог одлагања фекалија и других опасних материја на сеоско сметлиште,
Месна заједница још једанпут апелује на све који то чине да хитно престану, јер ће
се суочити са санкцијама
надлежних служби. Скупштина МЗ Јабука је на седници одржаној у уторак, 30.
маја, донела једногласну одлуку о смањењу цене прикључка гаса за мештане, која
ће износити 780 евра (с
ПДВ-ом) у динарској противвредности, у шта су урачунати трошкови прикључка
и геодетског снимка.
Качарево: Сеоску славу Свети Ћирило и Методије у среду, 24. маја, заједнички су
обележиле црква, школа и
Месна заједница. Удружење
жена „Етно-кутак” је у суботу, 27. маја, на платоу у центру села приредило изложбу
старих јела и заната. Истог
дана у спортској хали је одржано републичко првенство
ветерана у стоном тенису.
Омољица: Међународни фестивал фолклора „Никољдански венац”, у организацији КУД-а „Жисел”, одржан је
у недељу, 28. маја, у центру
села. Ученик Вељко Поткоњак пласирао се у репрезентацију Србије за учешће на
европском такмичењу „Шта
знаш о саобраћају”. Нова
књига Наде Малек биће промовисана у среду, 7. јуна, у
19.30, у Дому културе, уз музичку пратњу Златка Малека
и Жељка Тођераша.
Старчево: Грађани који желе
да легализују објекте још
увек могу доћи у Месну заједницу сваког радног дана
између 10 и 12 сати. Пројекција двају краткометражних
филмова – о ивановачким
попикама и о рестаурацији
градског музеја – одржана је
у четвртак, 25. маја, у ККК-у,
а сличне пројекције наставиће се сваког наредног четвртка од 21 сат. Извиђачи
ће 10. јуна направити једнодневни излет у Крупањ.

СИМИЈОНОВИЋ ПРЕДСТАВИО
НОВУ ЗБИРКУ ПЕСАМА

Недра пуна успомена
Старчевачки писац Милош
Симијоновић промовисао је
нову збирку песама, под називом „Недра пуна успомена”, у среду, 24. маја, у галерији „Боем” у згради Дома
културе, пред солидним бројем својих поштовалаца и
пријатеља.
Као и досад, овај див великог срца писао је о пролазности живота, носталгији према неким прошлим временима, (не)узвраћеним љубавима... Ипак, најновију књигу, у
којој су места нашли и неки
ранији стихови, аутор је посветио, како сам каже, својој
највећој срећи – својим унуцима. У остатку збирке он тугује и за прерано преминулим пријатељима, па чак и
ратним друговима, а с великим жалом, пијететом и нескривеном дозом патриотизма говори и о „отетим српским земљама”.
Некадашњи старчевачки
успешни спортиста, првак

СФР Ју го сла ви је, осва јач
бројних вредних трофеја у
боксу и репрезентативац у
тој пле ме ни тој ве шти ни,
познат је и као велики боем
и поетска душа; песме пише још од гимназијских дана, а за то време објавио је
више дела.
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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Краткотрајни колапс

Пише:
др Мирослав Тепшић
Сваки краткотрајни губитак
свести намеће логично питање: да ли је реч о озбиљном
стању које захтева обимну
дијагностику, терапију и лечење, или је то можда безазлени колапс проузрокован
рефлексном реакцијом организма на стрес? Овакву врсту
стреса могу изазвати празан
желудац, прегрејана просторија, стомачне тегобе, вађење
крви или нека друга неугодност која ће активирати вагус
– нерв који успорава срчану
активност и умањује крвни
притисак.
Када је у питању старија
популација, нормална реакција организма неретко изостане када, на пример, устанемо са столице или из кревета. Уместо да срце на време убрза своју активност, а
крвни судови се правовремено стегну, уследиће успорена реакција довољна да се
осети нестабилност, несвестица и могућа „непослушност” ногу која ће проузроковати пад. У старијих вагус
може да се активира неким
свакодневним активностима, као што су бријање, везивање кравате или померање главе у страну. Пацијенти
с ниским вредностима црвених крвних зрнаца, због присутног хроничног крварења,

под великим су ризиком да
изгубе свест и падну. То се
често дешава и када су све
друге функције организма
нормалне. Сличан ефекат ће
изазвати обилан губитак
течности кроз знојење или
столицу, уколико је не надокнадимо.
Срчани болесници, као и
они који пате од високог крвног притиска, узимају лекове
који „штеде” срце тако што
успоравају његов рад. Ово
благотворно дејство терапије
може се показати не тако корисним у моментима када
боравимо напољу и када је
температура ваздуха висока.
Ширење крвних судова и губитак телесних течности знојењем, уз неизбежан ефекат
попијеног лека, довешће до
опадања притиска и краткотрајног губитка свести с падом
и могућим повређивањем. Лекар који интервенише, најчешће ће урадити ЕКГ дијагностику како би проценио да ли
постоји оштећење срчаног
мишића и евентуална аритмија која може озбиљније
угрозити здравље. Обавезно
треба питати пацијента да ли
је осетио несвестицу, мучнину, презнојавање или је до пада дошло изненада. То може
помоћи у дијагностиковању
аритмије као разлога за губитак свести.
Већину могућих узрока
краткотрајног губитка свести
и пада навели смо пре свега
да бисмо скренули пажњу на
мере превенције које свако
може применити. Укратко:
без претераног излагања сунчевој светлости, довољно
узимање течности и информисање о нежељеном дејству
терапије и факторима који
могу изазвати губитак свести
– најбоље су превентивне мере како не би дошло до нежељених последица.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нашминкајте се сами
за матуру

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
На прослави матуре сви желимо да се представимо у
најлепшем светлу. Ако не
можете себи да приуштите
професионалну шминку, ево
савета како да се сами нашминкате и изгледате као
да сте тек изашли из салона.
Прво на чисто лице нанесите хидратантну крему коју
иначе користите. Након неколико минута крените с
контурисањем. У кућној режији то ће заправо бити правилна употреба светлог и
тамног течног пудера. За бар
две нијансе светлији течни
пудер од боје вашег тена нанесите на следећу регију:
централни део чела, па спустите дужином носа, потом
испод обрва и испод ока до
краја носа, на браду и дужином виличне кости. Тамнијим пудером ћете урадити
контурисање лица. Нанесите
га на ободе чела ка коси, на
леву и десну страну носа, на
средину образа и око усана,
осим тик испод носа. Ту је
боље ставити мало светлији

пудер или хајлајтер, ако га
имате. Потом све то сунђером за пудер утапкајте и
ублажите јасне ивице. На цело лице додајте течни пудер
у вашој нијанси и опет благо
утапкајте сунђером. Затим
нанесите пудер у праху (најбоље транспарентни) и пређите њиме цело лице. Нанесите руменило на јагодице.
Ако имате хајлајтер у праху,
нанесите овлаш широм четком на она места на која сте
ставили светли течни пудер.
Уколико желите да нагласите очи, онда нека усне буду благо нашминкане и обрнуто – ако желите сензуалне
црвене усне, очи нашминкајте благо. Ако је акценат
на очима, сенку одаберите у
складу с бојом гардеробе,
али поштујући правила за
нијансу која иде уз ваше
очи. Браон очима највише
пристају нијансе љубичасте
и розе пудер боје; плавим –
све нијансе плаве, светлобраон ка боји брескве; зеленим одговарају све нијансе
зелене, светлорозе до пинк
боје. Не заборавите да ставите маскару у више слојева
или залепите трепавице за
једнократну употребу.
Ако наглашавате усне, обавезна је оловка за ивице. Боја
треба да се слаже с гардеробом, а најбоље је да буде мат
попут сомота. Ако усне не наглашавате, нанесите руж боје
коже или светле нијансе розе
и сјај.

Петак, 2. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈОШ ЈЕДАН ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

САМОЗАСТУПАЊЕ?
ХАЈДЕ ДА ПРОБАМО ТО!
Циљ – информисати
се о својим правима
и борити се за њих
Најновији у низу изузетно важних пројеката које удружење
„На пола пута” већ више од
једне деценије континуирано
спроводи с циљем да побољша
квалитет живота особа с интелектуалним тешкоћама и потпомогне њихову инклузију у
друштво, окончан је последњег дана маја.
Његов назив је „Самозаступање – хајде да пробамо то”, а
о томе шта су учесници у оквиру њега постигли од децембра
прошле године, када је почео,
више речи било је на трибинама одржаним у понедељак и
уторак, 29. и 30. маја, у просторијама Градске управе.
Чланови Групе за самозаступање и средњошколци из Машинске, Техничке и Економске школе окупљали су се током претходних шест месеци
једном недељно на једночасовним радионицама у просторијама Дома омладине. Разговарали су и вежбали на примерима из живота како да изразе
своје мишљење, да буду одговорни и да се изборе за своја
права. Заступати себе односно
говорити у своје име, слободно
рећи шта мислиш, тражити
своја права и удружити се како
би их заједно с другима заступао – кратак је опис онога што
самозаступање представља.
Kада је у удружењу „На пола
пута” још 2014. године основана прва група за самозаступање, на занимљив начин настао
је слоган одабран и за назив
овог последњег пројекта.
– Када смо пре три године
окупљали прву групу, причали
смо младима о томе шта је то
самозаступање и питали смо
их да ли су уопште заинтересовани за тако нешто. Иако
нису имали много информација, њихова прва реакција
била је: „Хајде да пробамо то”
– и тако је настао слоган који
нас и даље прати. Најновији
пројекат је завршен 31. маја, а
финансирало га је Министар-

Ефекти шестомесечног рада су одлични
ство омладине и спорта. Но
ми ћемо свакако наставити самозаступање, и то у оквиру
пројекта „Самозаступници за
основна права особа са инвалидитетом у Србији”, који реализујемо у партнерству са организацијом АПИ Србије и с
другим партнерима – рекла је
Марина Куриљ из удружења
„На пола пута”.
Пројекат „Самозаступање –
хајде да пробамо то” на овонедељним трибинама јавности
су представили млади који су
у њему учествовали.
– Циљеви пројекта били су
да се млади људи са интелектуалним тешкоћама, као и
средњошколци, информишу о
томе која су њихова права и да
се оснаже да се боре за њих.
Учили смо како да решавамо
проблеме и да радимо на
спречавању дискриминације.
На радионицама смо причали
о проблемима с којима се сусрећу млади данас, а то су, између осталог, дискриминација
и неуважавање различитости,
незапосленост и лоша комуникација с вршњацима, наставницима и родитељима.
Увежбали смо да се за своја
права боримо, да самостално
или у групи доносимо одлуке,
да искажемо своје мишљење, а
да притом никог не увредимо
и да будемо одговорни како за
себе, тако и за заједницу у којој живимо – рекао је самозаступник Немања Јовић.

Учесници пројекта су, поред
радионица, реализовали и велики број других активности. Били
су део фокус-групе коју је окупила Градска управа у оквиру пројекта „Јачање капацитета локалних самоуправа у југоисточној
Европи”; дали су предлоге за
унапређивање комуникације
Градске управе са особама са инвалидитетом, који су уважени;
свакодневно су се самозаступали пред другим људима и организацијама; учествовали су на
завршној регионалној конференцији о социјалној инклузији
градова у Загребу, као и у обуци
„Спречавање насиља над женама са инвалидитетом у резиденцијалним условима”.
– Посебно нам је значајно то
што смо имали прилику да дамо своје предлоге за унапређење комуникације између особа
са интелектуалним тешкоћама
и Градске управе. Предложили
смо да се на сајту Градске
управе уреди посебан део намењен особама са интелектуалним тешкоћама на језику лаком

за читање, како би оне на што
једноставнији и бржи начин
долазиле до потребних информација. Сугерисали смо да се у
Градском услужном центру
обезбеди део који ће омогућити
бржи и лакши приступ људима
с физичким или интелектуалним тешкоћама и да се осмисли што једноставнији образац
који особа са интелектуалним
тешкоћама може самостално
попунити како би добила неопходни документ. Градска управа се пред Светском банком
обавезала да ће тако нешто и
обезбедити. Очекујемо да ће тај
пројекат бити реализован до
краја године – рекла је Александра Јанић, водитељ групе за
самозаступање у удружењу „На
пола пута”.
Она је истакла и да је један
од важнијих ефеката овог пројекта то што су самозаступници присуствовали и Сајму запошљавања, а неки од самозаступника су се и запослили – у
самом удружењу, у ЈКП-у „Зеленило” и у Општој болници.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Салата с целером
и туном

ПРОГЛАШЕН ДАН СЕЋАЊА
НА УБИЈЕНЕ ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА

Петиција
уродила плодом
Само десет дана након предаје осам хиљада потписа грађанки и грађана Зорани Михајловић,
потпредседници
Владе Републике Србије и
председници Координационог
тела за родну равноправност,
Влада је у уторак, 30. маја,
прогласила 18. мај Даном сећања на убијене жене жртве
насиља.
„Као што је познато, у протеклих шест месеци петицију су
потписима подржали чланови
и чланице породица жена жртава фемицида, чланови и чланице Владе Републике Србије,
посланице и посланици, као и
одборнице и одборници локалних самоуправа и градоначелници, представници и представнице независних државних институција и синдикална
удружења. Највећу подршку
петицији дале су грађанке 25

Страну
припремила
Драгана

Кожан

градова и општина уз асистенцију 32 организације цивилног
друштва”, подсетили су овим
поводом из Мреже „Жене против насиља”.
Уз подношење петиције,
Мрежа је тражила формирање
надзорног тела за праћење фемицида на националном нивоу, које би сваког 18. маја објављивало извештај о броју
фемицида, с подацима о старости и полу жртве и убице и
релацији између њих, као и
информације о казнама одређеним за убицу. Задатак надзорног тела био би да на националном нивоу прикупља,
анализира и проверава податке и дефинише мере за превенцију фемицида.
„Сваки фемицид мора бити
пажљиво анализиран да би се
идентификовали пропусти у
заштити, с циљем да се побољшају и даље развијају превентивне мере”, наводи се у саопштењу које је Мрежа издала
поводом проглашења 18. маја
Даном сећања на убијене жене
жртве насиља.

Због изузетно јаког и аутентичног мириса, целер или
волите или не волите. Ако
спадате у групу љубитеља,
срећни сте због мноштва
благодети које он има за ваше здравље. Целер је врло заступљен у француској кухињи, као база за сосове и супе.
Семе целера комбиновано са сољу користи се као

алтернатива обичној соли у
разним рецептима. Употребљава се и да појача арому
чувеног коктела „блади мери”, као и чикашког хот-дога. Поред тога што се
користи као зачин, одличан је и у салатама, па вам
препоручујемо да испробате једну врло једноставну и
освежавајућу.

Састојци: 200 г целера (листаш), 300 г јабука грани смит, сок од пола лимуна, 160 г туњевине у саламури, 200 г младог сира, со и бибер.
Припрема: Целер и јабуке опрати, па исећи на коцкице. Додати лимунов сок, со и бибер. Добро помешати. Убацити комадиће туне и
сир исечен на коцкице. Свакако освежава, али је још боље када се
расхлади.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ
И СКРОБА У ФЕЦЕСУ
Цена: 600 динара
ПАКЕТ 3
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH
Цена: 450 динара сваки
ПАКЕТ 4
• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА
Цена: 100 динара
ПАКЕТ 5
• ТУМОР-МАРКЕР PSA
Цена: 650 динара
• ТУМОР-МАРКЕР fPSA
Цена: 750 динара

НОВО

САМО СУБОТОМ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ
(ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ)
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара
ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 2. јун, 19 сати, сцена Културног центра: концерт виолинисткиње Катарине Пинтер, уз клавирску пратњу Наташе Срдић Јан.
Субота и недеља, 3. и 4. јун, 18 сати, дворана Културног центра: годишњи концерти Балетске школе „Димитрије Парлић”.
Среда, 7. јун, 17 сати, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
матурски концерт флаутисткиње Александре Спасовски.
Четвртак, 8. јун, 17 сати, сала Музичке школе „Јован Бандур”: матурски концерт виолинисткиње Марије Стефановић.
Петак, 9. јун, 17 сати, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
матурски концерт клавиристкиње Иве Вукић.
Четвртак, 8. јун, 18 сати, дворана Културног центра: годишњи концерт плесног клуба „Балерина”.
Петак, 9. јун, 20 сати, Римокатоличка црква Св. Карла Боромејског: отварање Међународног фестивала класичне музике
„Класик фест” и концерт „Заборављена дела великих мајстора”.

Изложбе
Четвртак, 8. јун, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање јубиларне, десете годишње изложбе слика, цртежа, графика и скулптура Удружења ликовних уметника „Светионик”.

Књижевност
Четвртак, 8. јун, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција романа „Глинени краљ” Бранке Селаковић. Са ауторком ће у програму учествовати Александра Михајловић,
професорка књижевности.

Представе
Среда, 31. мај, 20 сати, клуб „Погон”: представа „Излажење” у оквиру 46. фестивала „Екс театар”.
Четвртак, 1. јун, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Жудња”.
Четвртак, 1. јун, 22 сата, дворана Културног центра: представа „Тероризам”.
Четвртак, 1. јун, 22.30, Народни музеј: перформанс „Кратка
историја ватре” аутора Марије Липковски и Миклоша Барне.
Петак, 2. јун, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: дигитална монодрама „Лаура, молим те” Николе Ракочевића.
Петак, 2. јун, 21.30, дворана „Аполо” Дома омладине: представа „Сестре браће Барух”.

Тематски програм
Среда, 7. јун, 19 сати, фоаје Културног центра: промоција
књиге „Пешачке зоне у старим градским језгрима” Александра Станојловића и трибина о јавним просторима у Панчеву.

МОЈ

избор МОЈ

Футур љубави
Марина Хриб,
доктор словачког језика
и књижевности
КЊИГА: „Ајнштајн – његов
живот и универзум” Волтера
Ајзаксона прати трновит пут
ка успеху Алберта Ајнштајна, пружајући читаоцима завиривање у свет научних достигнућа, али и несталних,
сложених приватних односа
једног од најбриљантнијих
умова 20. века. На књизи је
заснована телевизијска серија „Геније”, која се као прва играна серија премијерно
приказује на каналу „National Geographic”. Главну улогу тумачи Џони Флин, односно Џефри Раш (у зрелијим
годинама). У улози Милеве
Марић остварила се Саманта
Коли. Серија у извршној продукцији добитника „Оскара”
Брајана Грејзера и Рона Хауарда приказује се у сто седамдесет једној земљи и на
четрдесет пет језика и снимана је у Прагу, где је прослављени физичар три семестра предавао на почетку каријере.
ПРЕДСТАВА „Футур љубави”, пројекат активних чланова позоришне секције
СКУД-а „Ђетван” из Панчева,
доноси спој различитих врста
уметности и разнолика сагледавања љубави. Ова двојезична омладинска представа –
мјузикл бави се питањем очувања људских вредности и
породичних односа у поприлично безосећајном презенту
савременог човека, у којем се
за љубав не наслућује бољи
футур. Недавно је изведена
на сцени „Театра пет” у Петој
београдској гимназији за сту-
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pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕНИ ПЕТНАЕСТИ „МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ”

СУСРЕТИ С НАГРАЂИВАНИМ АУТОРИМА
Манифестација „Мајски дани
књиге” одржана је у нашем
граду петнаести пут, у организацији Градске библиотеке. Од
22. до 26. маја посетиоци су
имали прилику да се сусретну
с добитницима Европске награде за књижевност – Јеленом Ленголд, Татјаном Ступар
Трифуновић и Угљешом Шајтинцем, писцем Бериславом
Благојевићем и Иваном Димић, актуелном добитницом
НИН-ове награде за роман године. Током манифестације
обележена је и петнаестогодишњица постојања „Читалишта”, научног часописа за теорију и праксу библиотекарства, а одржане су и многе
друге пратеће активности и
програми.
Поднаслов овогодишњег фестивала „Најбољи д бест оф”
оправдава и сам програм.
– За разлику од протеклих
година, када смо у фокусу
имали одређену националну
књижевност, ове године, у својеврсном пресеку стања и смотри
сагледавања свега учињеног
до сада, у центру наше пажње
била је, пре свега, једна идеја.
У данашње време, када су
многе битне естетске и етичке
вредности испретуране, имали смо потребу да у центар пажње доведемо идеју да оно
што вреди и оно што је врхунско као такво треба да буде виђено, признато и награђено –
каже Дејан Боснић, директор
Градске библиотеке.
Један од оснивача „Мајских
дана књиге”, сада градски већник задужен за културу, Немања Ротар, причао је о почецима ове манифестације. Истакао је да она сада окупља књижевнике који стварају озбиљну
литературу, која захтева образованог читаоца – читаоца који жели да буде ангажован док

чита књигу, не да буде пасивни посматрач.
Европска награда подстрек
перспективним књижевницима
Вече добитника Европске награде за књижевност одржано
је у понедељак, 22. маја, у читаоници Градске библиотеке. О
тој награди, о томе шта она добитницима доноси, да ли нешто
мења у њиховом уметничком и
личном животу и о књигама Јелене Ленголд, Татјане Ступар
Трифуновић и Угљеше Шајтинца, који су заслужили ово
високо признање, говорио је
књижевник Вуле Журић.
Јелена Ленголд је ову награду добила 2011. године за
збирку прича „Вашарски мађионичар”, а последњих годи-

СЛИКЕ ДРАГОСЛАВА ХУСАРА У ТЕМЕРИНУ

Сликарски десант
на Дрвар

денте словакистике Филолошког факултета Универзитета у Београду, као и у Ковачици. Аутор и режисер је Тереза
Вебер Оравец, која ће се, заједно са својим глумцима,
премијерно представити новим дечјим мјузиклом „Game
Start” на српском језику 6. јуна, у 18 сати, у Културном
центру.
ФИЛМ „Игра кодова” снимљен је по сценарију делимично заснованом на књизи
„Алан Тјуринг: Енигма” Ендруа Хоџиза. Режисер је
Мортен Тилдум, који је
главне улоге поверио Бенедикту Камбербачу и Кири
Најтли. Реч је о филму британско-америчке продукције који нас уводи у свет кодирања и вештачке интелигенције. Радња прати Алана
Тјуринга,
математичара,
криптографа и пионира модерног рачунарства, чија је
мисија током Другог светског рата била дешифровање немачке „Енигме”. Филм
који је номинован за бројна
признања, укључујући осам
„Оскара” и пет „Златних
глобуса”, надахњује и проширује видике.

на је и чланица националног
жирија који предлаже добитника књижевног признања које додељује Европска унија.
– То је награда, како би се рекло, не баш за почетнике, али за
писце који обећавају, а који нису још увек много књига објавили. Пропозиције су такве да може конкурисати само неко ко
није објавио више од четири
књиге и исто толико превода.
Поента те награде јесте да потпомогне превод књиге награђеног аутора на што више језика и
земаља у Европи – каже она.
Угљеша Шајтинац је истакао задовољство што је упознао много писаца који су му
слични по интересовањима, а
Татјана Ступар Трифуновић,
књижевница из Бањалуке, која
је награђена прошле године,
каже да је награда нека врста
ветра у леђа. Она је оценила да
је писање једна од могућности
да се човек суочи с питањима
у вези са собом и светом у којем живи.
Роман о љубави и смрти
Последње вечери Градска библиотека је угостила актуелну
добитницу НИН-ове награде
Ивану Димић, која је ово признање добила за роман „Арзамас”. То је књига из два дела –
у првом описује осам година
болести мајке и њен однос са

ћерком, а у другом месец дана
пре смрти и саму смрт.
– Пишем на основу малих
догађаја из свог живота. И пишем углавном о љубави и смрти, то су ми опсесивне теме.
Ова књига је настала на основу
догађаја из стварности. Чувала
сам мајку болесну од деменције. Та тема је трагична и гранична. Мајка је елементарно
биће. Однос с њом је јако важан за свако људско биће. Кад
ви узмете да пишете о том односу, то је већ опасно. Па још
узмете да пишете о болести и
смрти, то је на ивици ножа. У
књижевном смислу, зато што
књижевност уопште не занима
о чему ви пишете – да ли пишете о цвећу или пишете о
смрти мајке. За књижевност је
релевантно да не упадате у
сентименте и да не упадате у
патетику – каже Ивана Димић.
У роману се смењују дијалошки фрагменти с прозним. Иако се чини да се ради о позоришном дијалогу, он то није. Дијалози су драматични, али нису
драмски у занатском смислу.
– Статични су, јер приповедач, односно ја, покушава да заустави време и да не пушта да
радња иде напред, јер је оно чему води смрт. Ја покушавам да
„кочим”, а то је оно што је контра драми – објашњава Ивана

ПЕСМЕ ЈАСМИНЕ ТОПИЋ

Плажа несаница
Панчевачки сликар Драгослав
Хусар представио се изложбом акварела и цртежа „Сликарски десант на Дрвар” у петак, 19. маја, у Културном
центру Темерина. Изложено је
тридесет радова насталих у
ликовној колонији у Дрвару
одржаној октобра прошле године. Хусар је „кројио” пејзаже
природних лепота тог прелепог краја Босне „које је препознао и у својој души, оставивши траг на папиру да сведочи

за сва времена о лепоти, радости и сродности између човека
и природе, између душа и простора у непролазном трајању”,
оцена је његовог колеге Димитрија Коларевића.
Хусар је врстан пејзажиста,
представник српског поетског
реализма с краја двадесетог
века. Излагао је на 49 самосталних и више од триста колективних изложби у земљи и
иностранству, а учесник је и
бројних сликарских колонија.

НАГРАДА МИЛЕНИ МРКЕЛИ

Мјесечева стаза
На ша су гра ђан ка Ми ле на
Мркела освојила је дру гу на гра ду за ха ику низ „Мјесечева ста за” на Првом интерна ционал ном ха ику фестива лу

„При ро да у оку”. На кон курс
се прија вило више од 150
ха и ку пи са ца из три де сет
једне зе мље са свих кон ти нена та.

Збирка песама „Плажа несаница” наше суграђанке Јасмине Топић представљена је у
понедељак, 29. маја, у дворани
„Аполо” Дома омладине. О
књизи су говорили професорке Невена Стефановић и Јелена Ангеловски, као и Гојко Божовић, књижевни критичар и
главни уредник у издавачкој
кући „Архипелаг” из Београда.
Читање поезије су пратили
музичари Слободан Рековић
(клавијатуре, ритам-машина),

Сава Маринковић (гитара) и
Ђурађ Шимић (бас), што је
промоцију учинило несвакидашњом.
„Плажа несаница” је шеста
збирка песама Јасмине Топић,
а објавио ју је Културни центар Новог Сада.

Страну припремила

Милица
Манић

11

ДРУШТВО

Петак, 2. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕНЕ СВЕ ПРИПРЕМЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПОЧИЊЕ УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА
Изабрана фирма која
ће у наредне три
године бити задужена
за овај посао
Грађани ће добити
кесице с препаратом,
које ће убацивати у
септичке јаме, јер
су та места пуна
комараца
Најкасније до идуће недеље
треба да почне прскање комараца на територији нашег града и околних села.
Разлог због којег овај посао
није започет раније, јесте обавеза надлежних у локалној
власти да поштују све законске одредбе и да сачекају да се
оконча прилично замршена и
компликована административна процедура.
Треба очекивати да се у наредне две године то неће понављати зато што је београдска фирма „Еко-сан”, која ће
бити задужена за прскање комараца, потписала трогодишњи уговор с локалном влашћу у Панчеву.
Изабрана је и фирма чији ће
посао бити процењивање и доношење одлука о томе да ли су
испуњени сви услови за обављање прскања, као и надзор
над ефикасношћу тог посла.
То ће радити Завод за биоциде
из Новог Сада.
Док не истекне трогодишњи
уговор локалне власти и „Екосана”, та фирма ће бити у обавези да уништава комарце, крпеље, осе и друге штетне инсекте
прскањем са земље и из ваздуха,

а обавиће и систематску дератизацију, прву на територији
нашег града после више година.
Предвиђено је и да 24 сата
пре почетка запрашивања „Еко-сан” најави то надлежнима у
градској власти, затим фирми
која је задужена за спровођење
надзора, као и локалним медијима.
Новост је то да ће ове године
грађанима бити дељене кесице с таблетама против комараца, које ће убацивати у септичке јаме. Слична мера се
примењује у Београду, где је
процењено да се комарци највише размножавају поред река, бара и у септичким јамама,
и она даје добре резултате.
Зденка Миљковић, секретар Секретаријата за заштиту

животне средине града Панчева, изјавила је да ће предуслови за свако прскање комараца
бити повољне временске прилике и извештај фирме задужене за надзор који ће садржати податак да је број комараца
у клопкама већи од дозвољеног. Да ли је прскање имало
ефекта, процењиваће се по томе да ли је тај број смањен.
У случају да се то није догодило и да се закључи да је неки третман комараца био неуспешан, надлежни у градској
власти имају право да траже
од фирме која је задужена за
тај посао да га понови о свом
трошку, без новчане накнаде.
Та фирма ће морати и да једном месечно подноси извештаје градској власти о успешно-

сти посла за који је ангажована.
Уколико она не буде извршавала своје обавезе, градска власт
може захтевати и раскид уговора с њом, накнаду штете и враћање новца који је добила.
Зденка Миљковић је објаснила због чега је важно да буде повољно време пре прскања
комараца.
– Шта се подразумева под
тим? Да време буде суво бар
два-три дана, да не дува ветар и
да температура не прелази двадесет осам степени. Прскање се
може обављати и без обзира на
то, али онда ће препарати којима се запрашују комарци брзо
испаравати и неће имати никаквог ефекта – истакла је Зденка
Миљковић.
М. Глигорић

ОДЛУКА ВЛАДЕ СРБИЈЕ

Помоћ Сигурној кући у Панчеву
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Владе Србије подржало је са 989.323 динара активности Друштва за унапређење положаја вулнерабилних
(угрожених) друштвених група из Панчева ради помоћи
женама и деци смештеним у
панчевачкој сигурној кући за
жртве насиља.
Тај новац биће искоришћен
за проширење простора за њихов рад и креативне активности, као и за опремање дечјег
игралишта.
У име Друштва за унапређење положаја вулнерабилних
група уговор о овој донацији
потписао је његов председник
Милан Црнковић, а с друге
стране га је парафирала Зорана
Михајловић, потпредседница
Владе, републичка министарка и председница Координационог тела за родну равноправност.
То се догодило на церемонији одржаној у Влади Србије
23. маја, на којој су потписани
и уговори о донацијама с другим организацијама цивилног
друштва које помажу десет

сигурних кућа, колико их постоји широм Србије.
У буџету Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за ову годину је
за ту намену издвојено десет
милиона динара, а циљеви тога су, како је изјавила Зорана
Михајловић, подизање борбе
против насиља над женама и
децом на виши ниво и побољшање услова становања у сигурним кућама.
Ово је први пут да се средствима из буџета Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре даје

директна финансијска подршка прихватилиштима за жене и децу жртве породичног
насиља, чиме се шаље јасна
порука да ће бити интензивирана борба против тог великог
друштвеног зла.
Добијању донације за Сигурну кућу у Панчеву допринео је и Савет за родну равноправност који је формирала
Скупштина града Панчева.
„Уз пријаву на конкурс, Савет
је писмом препоруке додатно
подржао Сигурну кућу у упорним настојањима да се обезбеди адекватније опремљен про-

стор за игру за децу, као и простор за радно-окупационе активности и креативне радионице. То је учињено у намери
да се побољшају услови становања. Улога Друштва за побољшање положаја вулнерабилних
група из Панчева, као носиоца
пројектних активности, од великог је значаја и за сам савет,
јер кроз своје активности подстиче организације цивилног
друштва да се укључе и узму
проактиван став у локалној заједници кроз пројектне активности које су дефинисане националним и локалним стратешким документима. Акционим планом града Панчева за
унапређење положаја жена и
родне равноправности од 2016.
до 2018. године предвиђене су
мере и активности које, поред
осталих, треба да доприносе и
(осећању) безбедности жена у
нашој локалној заједници”, пише између осталог у саопштењу које је потписала мастер
политикологије Милица Тодоровић, одборница у Скупштини града Панчева и председница Савета за родну равноправност.
М. Г.

ЂАЦИ И ПРОФЕСОРИ ИЗ ПАНЧЕВА БОРАВИЛИ У СЛОВЕНИЈИ

Пријатељство које се не прекида
У организацији панчевачког
удружења Словенаца „Логарска долина”, група ученика и
професора Економске школе
„Паја Маргановић” боравила
је протеклог викенда у словеначком граду Птују, одакле се
вратила с лепим утисцима.
Њихови домаћини били су
ђаци и професори тамошње
Биотехничке школе, за које их
везује искрено пријатељство започето након прве посете Словенаца Панчеву. Они су тада

пријатно изненадили домаћине, јер су им омогућили да пробају најлепше кулинарске специјалитете из њихове земље.
Ученици и професори словеначке школе показали су се
и као добри домаћини, јер су
гостима из нашег града приредили дочек који још дуго
неће заборавити.
У званичном делу посете
најстаријем граду у Словенији
ученици и професори Економске школе обишли су Био-

техничку школу, где су се упознали с начином рада и присуствовали настави.
Та школа, поред већег броја
кабинета за практичну наставу, има и своју економију, на
којој се налазе пластеници за
цвеће и поврће, мала ергела,
виногради и воћњаци. У оквиру школе постоји и продавница у којој се продају цвеће, сокови, вино и прехрамбени
производи које праве ученици
и професори.

У дру гом, нео фицијелном
делу посете домаћини су го стима из Панчева по казали
га ле ри је и му зе је, као и
град ску већ ни цу, до ми ни кански са мостан, стари вински по друм и друге знаменитости.
Пријатељство средњих школа из нашег града и Птуја наставиће се на јесен, када ће
удружење „Логарска долина”
поново организовати њихов
сусрет.
М. Г.

„Недостајеш ми” Харлана Кобена
Узбудљив трилер о тајнама
из прошлости... и лажима
које нас повезују. У овој
књизи од кошмара нас дели
један клик…
То је само профил, попут
многих других на сајтовима
за упознавање. Али инспекторка њујоршке полиције Кет
Донован, усмерена на једну
профилну слику, осећа да ће
њен свет експлодирати док је
преплављују сва осећања која
је негирала годинама. Њен
бивши вереник Џеф, мушкарац који јој је сломио срце пре
осамнаест година, пиљио је у
њу. Кет се пита да није можда
ово тренутак кад се трагедије
из прошлости повлаче, а нови
свет отвара. Али кад се буде
обратила мушкарцу с тог профила, њена тек оживела нада
убрзо ће прерасти у сумњу, а
онда у неизрецив страх кад
открије заверу у којој чудовишта нападају најрањивије.
Како се повећава број жртава и Кетина нада за другом

шансом са Џефом постаје
недостижнија, она се посвећује истрази која ће преиспитати њена осећања према свима које је икад волела. Животи многих су у опасности, па чак и њен, и Кет
мора да зарони дубоко у
мрак, више него икад пре, и
да открије да ли је довољно
снажна да преживи оно што
ће тамо затећи.

Два читаоца који до среде, 7. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта мислите о сајтовима за упознавање?”, наградићемо по једним примерком књиге „Недостајеш ми” Харлана Кобена. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Фaнтом из опере” Гастона Леруа
Нико никада не види тог анђела, али чују га они којима
је суђено да га чују. Често
долази када га најмање очекују, када су тужни и обесхрабрени. Онда до њихових
ушију неочекивано допру
небеске хармоније, божански глас који памте до краја
живота.
Усамљена сенка вреба
ходницима опере, необично
привиђење и злокобан глас...
Радник у позоришту пронађен је обешен, велики кристални лустер откачио се
пред пуним гледалиштем.
Сви верују да је реч о фантому из ложе број пет. Ипак, да
ли су то заиста његова дела?
Лепа и талентована Кристина Дае одрасла је уз очево обећање на самрти да ће
је кроз живот водити и штитити чудесни анђео музике.

Када млада глумица нестане након тријумфалног наступа у опери, постаће јасно
да је безнадежно заљубљени
фантом, опседнут љубомором, ступио на сцену. Трагична љубав претворила се у
смртоносну опсесију...

Два читаоца који до среде, 7. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Сматрате ли да музика
оплемењује?”, наградићемо по једним примерком књиге „Фантом из
опере” Гастона Леруа. 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.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Није лептир, већ је чир
У прошлом броју нашег листа питали смо вас који вам
је омиљени месец и зашто.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Calendar
Girl” Одри Карлан за два наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Јануар, мој омиљени месец у години. Нова година,
Божић, Његов рођендан, распуст, мој рођендан, зима,
снег – све је то чинило тај месец савршеним.” 060/0848...
„Била сам убеђена да је то
март, док се није испоставило да су ’лептирићи у стомаку’ у ствари чир на желуцу.”
064/2969...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање

шта је обележило њихову
младост. Они ће освојити по
један примерак књиге „Када
кажеш да сам твој” Горана
Скробоње.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Моју младост су обележили протести против Милошевића и ужасна музика
деведесетих, а колико видим, мојој деци се смеши
слично. Само с гором музиком.” 062/2137...
„Браћа, сестра и ја у чврстом загрљају с родитељима,
љубављу храњени, чувамо од
олује наш дом. Слика коју
призивам увек када живот натера облаке туге.” 066/9053...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

12

ХРОНИКА

Петак, 2. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

САОПШТЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

УХАПШЕНИ ТРГОВЦИ ЉУДИМА

У Вршцу заплењена
велика количина дроге

КРИЈУМЧАРИЛИ ИЗБЕГЛИЦЕ
ИЗ АВГАНИСТАНА И ПАКИСТАНА
У једној кући држали
десеторицу миграната
из Авганистана
и једног Пакистанца
Међу избеглицама
били већином
малолетници

Полицијска управа Панчево
саопштила је да су припадници МУП-а у Вршцу запленили више од дванаест килограма марихуане у том
граду по налогу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву.
Дрога је откривена током
претреса куће 61-годишњег
Вршчанина, против кога је

поднета кривична пријава
због сумње да је починио
кривична дела неовлашћена
производња и стављање у
промет опојних дрога. Инспектори полиције су код
њега пронашли 490 стабљика марихуане, тежине осам
и по килограма, и око четири килограма суве дроге.

ПРОШЛЕ ГОДИНЕ,
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ МУП-а

Расветљени бројни
нестанци деце
Припадници полиције током прошле године успешно су пронашли хиљаду
сто тринаесторо деце након
пријављивања њиховог нестанка. Од тог броја највише
је дечака и девојчица који су
бежали од куће, из домова
за незбринуту децу, школа и
прихватилишта.

Они су се одлучивали на
такав корак због насиља у породици, свађа с родитељима
и вршњацима, страха од казни због лоших оцена у школи и љубавних проблема.
Под се ћа мо, по сле не ких
ра ни јих слу ча је ва не ста ле
де це ко ји су за вр ше ни
тра гич но, у по ли ци ји је
уна пре ђе на про це ду ра за

по сту па ње у та квим си ту а ци ја ма.
Након сваке објаве о нестанку деце обавештавају се
медији о томе и одмах почиње потрага. На основу измењеног члана 75 Закона о полицији, више се не чека да
прође 24 сата од пријављивања њиховог нестанка, а
поред тога, успостављена је
добра сарадња с невладиним
организацијама које се боре
против трговине људима.
То је учињено зато што постоји опасност да деца која
побегну од куће постану жртве трговаца људима. Свест о
томе се још увек споро мења,
што показује експеримент
који су прошле године спровели активисти организације
„Астра” поводом Међународног дана нестале деце.
Једна од чланица те организације је у београдском
парку „Ташмајдан”, у време
када је он био пун, прилазила деци и започињала разговор позивом да пођу с њом и
виде њене кучиће.
Већина њих то прво није
хтела, уз образложење да морају да траже одобрење од
родитеља. Међутим, након
што је представница „Астре”
наставила да их љубазно убеђује, сви су пошли с њом.

У прошлонедељној акцији панчевачке полиције пресечен је
ланац трговине људима и ухапшене су три особе.
Слободе су лишени З. С.
(1962), М. Д. (1986) и Г. Б.
(1992) из Качарева, због основане сумње да су омогућили
недозвољен боравак десеторици Авганистанаца и једном
Пакистанцу у једној кући у
том селу.
Против миграната ће бити
предузете одговарајуће законске мере, јер су илегално прешли границу, а осумњичени
ће уз кривичну пријаву бити
приведени Вишем јавном тужилаштву у Панчеву.
Поводом овог догађаја председник Центра за заштиту и
помоћ тражилаца азила Радош
Ђуровић изјавио је за „Панчевац” да је то још један доказ да
наши држављани и даље настављају да кријумчаре мигранте који беже од рата и да
им за то узимају новац.
Он је истакао да судски процеси против наших грађана
које полиција ухапси због пребацивања миграната дуго трају и да је велики проблем мањак доказа.
– Многи од тих процеса
остају недовршени зато што
нема сведока и нема доказа да

је постојала намера наших људи осумњичених за кријумчарење да остваре новчану корист пребацивањем миграната.
С обзиром на то да они све теже успевају да се домогну
Европе, спремни су да за
остварење тог циља дају кријумчарима велике суме новца.
Због тога расте број наших
грађана који их пребацују с
наше границе до унутрашњости земље. У то се упуштају и
наши држављани који нису из
криминогене средине – додао
је Ђуровић.
Он је одговорио и на новинарско питање како коментарише извештаје у неким медијима да је обала Либије пуна

избеглица које су побегле од
ратних сукоба у тој земљи и
спремају се да крену ка Грчкој, Македонији и Србији.
Ђуровић се сложио с прогнозама да би до тога могло доћи и додао да је избегличка
криза проблем који ће погађати Европу још много година.
Он је подсетио да је огроман
број избеглица из ратом захваћених блискоисточних земаља
и даље у Турској и рекао да ће
много тога зависити од спремности те државе да им и даље
пружа уточиште и да их не пушта да крену ка европским земљама.
– Не види се крај избегличке кризе. Она никако не може

трајно да се заустави. Може
само да се успори прилив људи који беже од рата и у потрази за бољим животом желе
да стигну до Европе. У покушају да их заустави, Европска
унија се претворила у тврђаву,
због чега ће све више њих
остајати у Србији. Зато је добро што, и поред још увек ретких инцидената, грађани Србије и даље показују висок
степен саосећања с тим људима због њихове тешке ситуације. Већина наших људи се
хумано понаша према њима,
има свест да су они избеглице
и још увек нема раширене
ксенофобије – истакао је Ђуровић.

ПОЧИЊЕ ПРИМЕНА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Нема више толеранције за силеџије
Удаљавање насилника из породица, њихово слање у затвор
по скраћеној процедури и забрана да после казне коју издрже прилазе жртвама – само су
неке од новина у Закону о спречавању насиља у породици чија примена почиње 1. јуна.
Овај правни акт је усвојен
због мањкавости ранијих прописа, који нису могли да одговоре на алармантан пораст
случајева злостављања жена.
О томе говори податак да су
током прошле године бахати и
осиони насилници убили тридесет припадница нежнијег
пола.

Иако се већина жртава насиља жалила полицији и правосудним органима због тога
што су биле угрожене, они су
споро реаговали.
Када су насилницима били
одређивани притвори, они су
се по њиховом истеку враћали
у породице и поново се иживљавали. У ретким случајевима који су завршени пред судијама, силеџијама су изрицане казне једино ако би на особама које су трпеле њихово
дивљање били видљиви трагови повреда.
Међутим, када почне примена новог закона, требало би

да све буде другачије. Овај
правни акт даје одрешене руке полицији и судијама да реагују брзо у критичним ситуацијама, а жртвама обезбеђује
заштиту.

Важно је и то што ће, по
новом, припадници полиције
који су обучени за борбу против насиља имати овлашћење да од ре ђу ју 48-ча сов ни
при твор на сил ни ци ма. На -

Неколико стотина полицајаца широм Србије који су
прошли специјалну обуку за
борбу против насиља сада
имају овлашћења да, уколико
закључе да се ситуација може
погоршати за жртве насиља,
по хитном поступку удаље силеџије из породица и забране
им да прилазе жртвама или да
с њима контактирају на било
који начин.
О таквим одлукама полицајци морају обавестити надлежно тужилаштво и центар
за социјални рад. Уколико лице коме је наређено да се удаљи од жртве прекрши ту наредбу, упућује се у затвор.

кон тога, на предлог јавног
тужиоца, суд има одрешене
руке да их поново пошаље
иза решетака, уз битну разлику да ће у том случају моћи да изађу на слободу тек
после месец дана. Док насил ни ци ма тра је та ка зна,
полицајци, судије и тужиоци
имаће довољно времена за
разматрање сваког случаја и
доношење одлука које су у
интересу жртава.
Новим законом је прописано и да полиција, тужилаштва
и судови максимално сарађују
и буду „на вези” у случајевима
насиља, што раније није била
пракса.

ОДРЖАНО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ У САОБРАЋАЈУ

Ђаци из Панчева међу најбољима
Екипа ученика панчевачких
основних школа коју су чинили Душан Папулић, Елена
Стоја, Анастасија Кнежевић и
Вељко Поткоњак освојила је
треће место на Републичком
такмичењу „Шта знаш о саобраћају”, одржаном ових дана
у Београду.
Душан, Елена, Анастасија и
Вељко представљали су Јужнонабатски округ, а разлика
између екипе коју су они чинили и првопласираног и другопласираног тима је само неколико бодова. Подједнако је
важно и то да су Елена Стоја и
Душан Папулић били најбољи
у појединачној конкуренцији.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Они и њихови вршњаци
такмичили су се у решавању
саобраћајних тестова, вожњи
бицикала на полигонима и
брзини реаговања у ситуацијама с којима се свакодневно
могу срести у саобраћају.

Након што је доделио награде најуспешнијим ученицима,
генерални секретар Ауто-мото
савеза Србије Предраг Ђурђев
истакао је да је такмичење
„Шта знаш о саобраћају” изузетно значајно, јер представља

континуирани облик саобраћајне едукације деце. Додао је да
захваљујући томе она развијају
свест о саобраћајној култури,
што доприноси повећању њихове безбедности у саобраћају.
Организатори такмичења
„Шта знаш у саобраћају” су
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја, Министарство унутрашњих послова
и Друштво наставника техничког образовања Србије.
Почетком септембра у Албанији ће бити одржано Европско такмичење у саобраћају, на
коме ће у јакој конкуренцији
учествовати и екипа Србије.
Њу ће чинити најбољи на такмичењу „Шта знаш о саобраћају”, а међу њима ће бити и двоје чланова екипе Јужнобанатског округа: Елена Стоја и Вељко Поткоњак. Организатор тог
такмичења је Међународна аутомобилска федерација.

Петак, 2. јун 2017.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ даеву нексију, 1,5, бензин, у одличном стању.
063/884-22-71. (СМС)
ТОЈОТА јарис 2009,
дизел, 2000 цм, 126
коња, продајем.
064/668-87-78.
(241427)
ЗАСТАВА скала 55,
2006. годиште, 32.000
км, бензин, гас, кука,
нерегистрован.
064/372-88-07.
(241225)
ПРОДАЈЕМ БМВ,
1990. годиште, бензин, плин. 064/24790-30. (241454)
СУЗУКИ свифт 1.0,
1998. годиште, плин
атест, повољно.
060/311-29-64.
(241455)
МЕРЦЕДЕС СЛК 200,
кабрио специјал,
2002. годиште. Тел.
063/180-26-49.
(241435)
ПРОДАЈЕМ голф 6.
063/892-08-35.
(241436)
ПРОДАЈЕМ заставу
корал 1.1, 2004, одлично стање, власник.
064/545-05-96.
(241509)
ФОРД мондео 2006.
прва боја, први власник. Вреди погледати. 013/348-453.
(241504)
ШКОДА 1.9 Д, 1998.
годиште проблем бош
пумпа, има друга. 450
евра. 064/110-70-71
(241271)
РЕНО 4, лимаријски и
мотор сређени, регистрован, власник,
360 евра.
064/110-70-71
(241517)
РЕНО клио 1,6-16в
2005, застава 101,
плин 2005.
063/844-55-97
(241514)

ФИРД curier, пик-ап,
дачија соленца, тро
томос, приколица за
ауто нерегистрована.
064/179-28-61.
(241554)
ПРОДАЈЕМ ауди 80,
јаје, 1.6, бензин-плин,
регистрован, исправан. 063/818-75-44.
(241569)
ФОЛКСВАГЕН поло
1.4 ТДИ, 2000. годиште, сервисиран.
063/472-433, регистрован до маја 2018.
(241588)
СИТРОЕН ксара пикасо, 1.6, ХДИ, у добром стању. 065/377-1570. (241581)
КОМБИ форд транзит
2002. годиште, 2.0,
2.500 евра. 063/75217-93. (241643)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
форд сијеру за други
ауто, нове кауче, бојлер, витрине.
064/154-25-82.
(241607)

ОГЛАСИ

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, сервисирамо и пунимо гасом дигиталном машином. Комплетно
пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”,361361, 064/122-68-05.
(241754)
ЈУГО корал 1.1, 2003.
прва боја, регистрован, коректан, 400
евра. 064/243-84-52.
(241762)
ТОМОС А 35, 1991.
годиште, 350 евра.
Аутоматик 1987. годиште, 250 евра, трајно регистрован.
064/171-22-13. (2418)
ЈУГО темпо 1.1, 2003.
годиште, 60.000 км,
без улагања, 750 евра,
регистрован годину
дана., 064/077-21-00.
(241822)
СТИЛО 1.9 , дизел
2004. фул опрема, петора врата, власник.,
064/130-36-02.
(241827)
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ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ откуп свих
врста возила, катализатора, продаја делова. 066/409-991,
063/782-82-69.
(239874)
СКУТЕР и Hi/Fi музичке, стерео уређаје купујем. 064/866-20-70.
(241508)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању. Од
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21
(241548)
КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(241566)
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила.
064/119-59-24.
(241736)
КУПУЈЕМ томос аутоматике и АПН, исправне и неисправне.
064/171-22-13
(241803)
МАШИНЕ
КУПОПРОДАЈА

ФИЈАТ добло 1.6. бензинац, метан, 2004.
064/157-20-03,
061829-80-40. (2416)
ПРОДАЈЕМ рено клио
2, 2003. годиште, 1.2
бензин. 065/361-6422. (241652)
ФОРД ескорт 5, 18 Д,
исправан, регистрован до краја марта
2018. 064/119-59-24.
(241337)
ХЈУНДАИ getz 1.3,
бензин, на име купца,
2004. годиште. Тел.
064/126-79-34.
(241750)

СТИЛО 1.9, дизел,
2003. годиште, троје
врата, оцарињен, неисправан мотор, цео
или у деловима.
064/130-36-02.
(241827)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиџет, 2006, фул
опрема, петора врата,
власник.
064/130-36-02.
(241827)

ПАНЧЕВАЦ

ПРИКОЛИЦА, 7 тона,
Лозница, први власник, у фабричком
стању. 4.200 евра.
063/738-22-72
(241542)
ПРОДАЈЕМ житни хедер са колицима од
комбајна Ђуре Ђаковић 1620.
064/119-59-24.
(241736)
ГАРАЖЕ

ГАРАЖА за издавање,
центар, Улица др Ж.
Фогараша. 062/644925 (241546)
ИЗДАЈЕМ гаражу у
центру, зидана, има
струје. 063/276-029.
(241658)
ИЗДАЈЕМ зидане гараже: Котеж 1 код
„Максија” и у приземљу „Колективне гараже”. 063/122-55-22
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, уградни фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(241579)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео-касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(241700)
СЕРВИС телевизора,
монитора, дигиталних
рисивера, даљинских... „Плус”, Д. Туцовића 28, 353-463

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ писаћу
машину олимпија и
речник енглеског
Мортон Бенсон. Тел.
013/252-03-28.
(СМС)
БАЛИРАНА детелина,
нова, Мића, на
продају. Панчево
064/303-28-68.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ стилски
словеначки намештај
у одличном стању.
063/470-817.
(241438)
ПРОДАЈЕМ метални
чамац 2015. године,
направљен
и мотор 4.8.
060/327-55-54.
(241454)

КАУЧ, комода, витрина, столови, столице,
столићи, ТВ сто, фотеља. 062/361-676.
(241462)
ПРОДАЈЕМ струг за
метал arad au 020, захват 350 мм. Тел.
063/180-26-49.
241435)
ПРОДАЈЕМ баштенску гарнитуру од кованог гвожђа.
063/892-08-35.
(241436)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.200, столови од
3.500 Стара утва,
060/600-14-52.
(241476)
БРАЧНИ кревет, трокрилни плакар, кауч,
комбиновани шпорет
са боцом. 013/353955. (241477)

КАФАНСКИ шанк, већу прохромску полицу, прављени двоклипни компресор
монофазни.
064/110-70-71 (1517)
ПРОДАЈЕМ кауч и кухињске елементе. Тел.
013/315-387 (241217)
ПРОДАЈЕМ штенад
ротвајлера. Тел.
064/240-68-67
(241526)
ПРОДАЈЕМ креветац,
хранилицу, оградицу,
вунене јоргане, књиге,
значке.
064/252-42-98 (4158)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
410 л, исправан, казан и ложиште за
маст. 064/959-42-79.
ТРОСЕД и сто (100 х
50 х 50). 063/386-323.
(241495)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ креветац
очуван, повољно.
060/632-60-03.
(241571)
ОДЛИЧНО очуван
брачни кревет, 50
евра. 065/361-13-13.
(241565)
АЛУМИНИЈУМСКИ
резервоари 700 л и
100 л, угаона гарнитура са фотељом.
062/431-227. (241580)
ДИЗАЛИЦА грађевинска, шлајферице за
терацо, шлајферица
за паркет, кантар 500
кг. 064/026-05-25.
(241581)

НА ПРОДАЈУ ливадско сено. 062/240643. (241589)
ВЕШ-МАШИНЕ, судомашине, шпорети,
фрижидери, све од
беле технике из Немачке. 063/456-269.
(241593)
ХОНДА 6 кс, храстов
чамац 5 м, све исправно у употреби,
цена договор. Јефтино. 064/386-47-08.
(241592)

ПРОДАЈЕМ букова,
храстова, церова и
багремова дрва са резањем. „Топлина”,
063/364-310. (241612)
БАЛИРАНА детелина
на продају, веома повољно. 060/444-55-01.
(241620)
ПРОДАЈЕМ три кровна порзора 104 х 114,
тркачки бицикл 24 брзине, брусилица макита велика, крека пећ,
сајле за винограде,
малине, чамац пасара
са приколицом.
063/752-17-93.
(241643)
ТВ LG 54 цм, шиваћу
машину багат, веш
машину канди.
063/813-50-61.
(241644)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
кауче, замрзивач сандучар, мојца фотеље,
гарнитуре, регале,
мост+регал, сто+столице, спаваћа соба
комплет, ел. шпорет,
ТА пећи, теписи, амерички плакари, разно... 063/107-78-66
(241632)
ПРОДАЈЕМ прозоре и
балконска врата, повољно, хитно.
063/756-65-07.
(241649)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. 371-568,
063/773-45-97.
(241654)
НА ПРОДАЈУ прасићи. 069/343-54-40.
(241862)
КОЖНА угаона гарнитура, француски лежај, комбиновани
фрижидер, веш-машине, ТА пећ 3, 5кв,
двосед, тросед, фотеља, кауч, мањи сто са
столицама. Тел.
063/861-82-66.
(241703)
ПРОДАЈА половних
фрижидера из иностранства, повољно.
335-930, 064/366-5787. (241758)
ПРОДАЈЕМ ЛЦД ТВ
марке LG, 60 инча, повољно. 064/366-57-87.
(241718)
ДЕБЕЛА свиња 250 кг,
на продају, повољно.
Могућност клања.
013/275-30-49.
(241756)
ХИТНО због селидбе
продајем стари ормар
алт дојч, старо огледало, плински шпорет
горење, са пуном боцом, смедеревац 3,
телевизор, теписи,
швајс апарат горење.
Тел. 064/929-08-31.
(2417649
ПРОДАЈЕМ крмачу
три пута прашену.
Тел. 617-512.
(241673)
ТЕЛЕ на продају, постоји могућност клања. 060/444-55-03.
(241770)
МЕСНАТА прасад,
стална продаја, могућност клања, печења и резервисања.
Тел. 063/311-277.
(241792)
ПРОДАЈЕМ кревет самац, на развлачење.
064/661-88-01.
(241793)
ПРОДАЈЕМ стари бибер цреп, циглу стари
формат.
061/227-78-30.
(241794)

ПРОДАЈЕМ кухињски
сто 80 х 80 столице,
фрижидер LG мањи,
шпорет. 069/150-2078. (241824)
ПРОДАЈЕМ фрижидер комбинацију,
веш-машину, шпорет
комбиновани, аспиратор. 346-790,
064/129-73-60.
(241839)

ПРОДАЈЕМ очуван тепих 140 х 200
и радни сто.
Тел. 063/892-12-09.
(241855)
КУПОПРОДАЈА
ПО ТРАЖЊА

КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, пенкала,
стари новац, стару бижутерију, фигуре, старо покућство. 335930, 063/705-18-18.
(241477)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац,
сатове, пенкала. Тел.
313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77.
(241493)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, шпорете, вешмашине, фрижидере,
телевизоре. 061/14482-80, 063/196-54-56.
Златко. (241519)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи.
335-974, 064/366-5787. (241718)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче. Долазак на кућну адресу. 064/15844-10, 063/101-11-47.
(241727)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, веш-машине, замрзиваче,
креке весо, фрижидере, телевизоре.
061/206-26-24. (2414)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, алуминијум, бакар, месинг,
веш-машине, замрзиваче, фрижидере, телевизоре. 061/321-7793. (241439)
КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, акумулаторе, белу технику, телевизоре и стални отпад. 064/484-13-76.
(241739)
КУПУЈЕМ полован намештај, белу технику
и сво остало покућство, договор.
061/641-30-36
(241795)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, уређена,
вода, струја, купатило, асфалт, усељива.
Повољно. 063/832-5097. (240453)
БЕОГРАДСКИ, плац,
одличан 16 ари,
8.500. 063/744-28-66
(241858)
КУЋА, центар, 2.27,
комплетно сређена, у
фулу, идеално за живот и ординацију.
063/744-28-66
(241858)
ДОЊИ град, кућа са
два стана, ЕГ, 7 ари.
061/224-47-97.
(240466)
ВИКЕНДИЦА, Поњавица, 17 ари воћњака,
кућа 66 м2. 064/38448-40. (240381)
КУЋА, нова, 170 м2,
две стамбене јединице, 51.000 евра.
063/771-75-96,
063/784-71-34.
(240842)

ПРОДАЈЕМ кућу 120
м2, намештену на
плац 12 ари или мењам за стан, Тамишка
43. Јабука. 063/89070-01. (241045)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Старчеву, Петра Драпшина 57,
укњижена, власник
1/1, 17 ари плаца, замена за стан или за
пољопривредно земљиште у старчевачком атару. 064/37079-47. (241408)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Златибору, може замена за стан, кућа у
Панчеву. 069/158-6376. (241348)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Старчеву, Петра Драпшина 57,
укњижена, власник
1/1, 17 ари плаца, замена за стан или за
пољопривредно земљиште у старчевачком атару.
064/370-79-47.
(241408)
ИДВОР, стара кућа,
девет ари под воћем,
4.000 евра, власник,
укњижено.
064/475-75-17.
(241023)
ПЛАЦ 5,5 ари, Кудељарски насип, нова,
грађевинско земљиште, 7.500 евра.
065/201-66-39.
(241450)

ПЛАЦ, Новосељански
пут, на асфалту, 20
ари, може 30 ари, још
један 10 ари, 200 метара од асфалта на
тврдом путу. Доступна
струја, вода, дозвољена градња. 066/385289 (241295)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на 29 ари плаца.
371-274, 064/176-8852. (241475)
НОВА МИСА, спратна
кућа, у сивој фази,
брзо усељива.
064/221-36-12.
(241487)
ВИКЕНДИЦА, Баваништанац, 30 ари до асфалта, трофазна, бунар, воће. 064/49300-47. (241495)
КУЋА, Стеријина,
плац 4.90 ари, три
стамбене јединице,
близина „Авива”.
064/110-70-71
(241517)
ПРОДАЈЕМ кућу у 7.
јула, две стамбене јединице, 1/1. 061/14482-80, 063/196-54-56.
(241519)

ПЛАЦ у Старчеву, 10
ари, неизграђен, Баштенска 53, продајем.
Тел. 013/633-358
(241521)
ПРОДАЈЕМ плац, 32
ара, са незавршеном,
легализованом кућом,
у викенд насељу
„Ушће” код Долова.
Тел. 063/193-73-87
(241534)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ари, без
улагања 70.000.
(677) „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(241530)

ВОЈЛОВИЦА, 60 м2,
1.5 ари, 15.000, договор. (677) „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (241530)

ВИКЕНДИЦА, 90 м2,
плац 27 ари у Трујином насељу, у шуми
Бела Црква. 063/81875-44. (241569)

ПЛАЦ, 20.5 ари, викенд зона, потез „Мале шуме” Долово.
063/738-22-72
(241542)

ЦЕНТАР, 90 м2, 3 ара,
ЕТ, 1/1, код СУП-а,
75.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83. (2415)

ПАРЦЕЛА, 38 ари, у
Долову - Безубице.
Погодно и за воћњак.
Близу асфалта, струје.
062/186-72-43
(241543)
НА БАВАНИШТАНСКОМ путу, продајем
27 ари плаца и кућу.
063/753-28-76.
(241555)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
кућу на Јабучком путу, преко Сервис „Пивашевић”. Тел.
065/219-14-22,
060/348-19-88.
(241557)

СТАРЧЕВО, 180 м2,
нова, усељива, једнособан стан у дворишту, две гараже, доста зеленила, 50.000.
(679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83.
КУЋА 100 м2, 15 ари,
усељива, Баваништански пут. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83. (2415)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари, до пута,
33 ширина, грађевински, 53.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (2415)
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ПРОДАЈЕМ воћњак
14,37 ари у Пелистерској улици, грађевинска зона. 063/245225. (241584)

КУЋА, Панчево, Цара
Душана 100, 176 м2,
на 8 ари плаца. 25166-46. (241591)
ПРОДАЈЕМ пола куће
са две стамбене јединице, Милке Марковић. Тел. 064/326-3837. (241609)
ПРОДАЈЕМ њиву у
Војловици, 44 ара, дозвољена градња.
064/256-35-40.
(241610)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
Мученика 18. Тел.
064/167-04-77.
(241597)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
две мање куће за мањи стан. 064/986-2174. (241598)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Војловици. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(241602)

КУЋА у Омољици, 120
м2, 9 ари плац.
060/619-32-22,
065/961-93-22.
(241606)

КОД ТУРСКЕ ГЛАВЕ,
кућа преправљена у
два локала, дворишни
стан, 2 ара, 52.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(241593)
КНИЋАНИНОВА 33,
кућа 100 м2, дворишни стан 40 м2, 5 ари,
38.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(241593)
КУЋА, усељива, власник, легализована, 5
ари, Преспанска 15.
063/307-674.
(241633)
ДЕО куће, посебан
улаз, у Улици Цара
Душана. Тел. 064/24886-86. (241629)

ХИТНО, Новосељаснки пут, новоградња, комплет сређено,
одмах усељиво, 80 м2,
ПР + ПК, плац 16 ари,
39.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (241630)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, 170 м2, плац 6.5
ари, 50.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (241630)
ВОЈЛОВИЦА, две
стамбене јединице +
помоћни објекти,
плац 19 ари, 32.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (241630)
МИСА, породична кућа, ПЋР + ПК, 140 м2,
плац 17,60 ари,
50.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (241630)

СТРЕЛИШТЕ, породична кућа – две
стамбене јединице,
комплет сређено, 170
м2, плац 3 ара,
55.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(241630)
ПОВОЉНО, хитно,
кућа, ужи центар. Тел.
062/196-53-04.
(241660)
НОВА КУЋА, 180 м2,
са три стана, без улагања. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(241651)
ЦЕНТАР, Старчево,
новија кућа 225 м2 и
локал. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(241651)
СТАРИ бувљак, 13
ари, 70, 32.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(241752)

НОВА КУЋА, Делиблатска пешчара, са
воћњаком, виноградом, на 21 ари плаца.
063/341-881.
(241662)
ПРОДАЈЕМ плац 10
ари, Јабучки пут код
„Пивашевића”.
Цена 15.000.
060/353-99-10.
(241645)
TEСЛА, кућа на екстра локацији за приватан бизнис и становање. 063/329-94-64,
066/001-050. (24166)
КАРАУЛА, 60 м2, на
16 ари, 27.000; Топола, 100 м2, 7 ари, две
стамбене јединице,
29.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(241688)
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ТЕСЛА, код мини
Максија, мањи плац,
13.900, власник.
061/324-40-85.
(241689)
ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу, стара Миса. Тел.
069/223-24-25.
(241691)
ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара,
двособна, новија приземна, 33.000. (49)
„Мустанг”, 062/226901 (241686)
ВОЈЛОВИЦА, 2 одличне стамбене јединице,
7 ари, 26.000. (49)
„Мустанг”, 062/226901 (241686)
СТАРЧЕВО, лепа, 91
м2, 6.6 ари, главна
улица, 24.000. (49)
„Мустанг”, 062/226901 (241686)
КАЧАРЕВО, одличан
улични део, око 70 м2,
башта, 13.000. (49)
„Мустанг”, 062/226901 (241686)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари,
Банатско Ново Село.
063/863-80-15.
(241672)
ПЛАЦ, стара Миса,
Банијска, 11.3 ари,
22.500, „Перфект”,
064/348-05-68.
(241698)
ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2 + локал 30
м2 на 7.29 ари, 32.000
евра, (097) „Перфект”,
064/348-05-68.
(241698)
ПЛАЦ 30 ари, Кудељарац, Борска улица.
Тел. 060/336-19-76.
(241721)
ПРОДАЈЕМ плац 31
ар, Новосељански пут.
064/131-42-02.
(241717)
ПРОДАЈЕМ плац од
17 ари на Јабучком
путу, повољно.
069/186-54-05.
(241731)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког. 063/301-360.
(241723)
ПРОДАЈЕМ део куће у
центру града, повољно. Вреди погледати.
063/756-06-04.
(241745)
КУЋА у центру, са локалима, помоћним
објектом, вртом.
062/830-10-73.
(241761)
ПРОДАЈЕМ кућу, 80
м2, Панчево, шири
центар, 29.000, свакојаки договор.
064/902-28-80.
(241757)
ПРОДАЈЕМ усељиву
легализовану кућу на
Кудељарцу, са 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(241784)
СТРОГИ центар, усељиво, могућност доградње, плац 6,5 ари.
064/174-54-17.
(241787
ПРОДАЈЕМ монтажну
викендицу на Девојчаком бунару.
064/502-51-71.
(241790)

ДЕБЕЉАЧА, Војловица, мењам кућу у Дебељачи за кућу у Војловици. 013/210-0766, 065/210-07-66.
(241800)
ПРОДАЈЕМ кућу, 6
ари, Качарево.
063/1+63-52-05.,
(241823)

ДЕБЕЉАЧА, прелапа
кућа, одмах усељива,
5 ари, помоћне просторије. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(241858)
ПРОДАЈЕМ кућу 100
м2 + поткровље, 10
ари плаца, поред пута, 6 км, од центра,
цена 34.000 евра.
063/311-915,
013/347-621.
(241434)
ПРОДАЈЕ се кућа 350
м2, у Улици Мајке Југовића.
Тел. 064/182-17-16.
(241442)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУЋА, 80 м2, 3 ара,
23.000 евра, стара
Миса. 061/664-39-26.
(241808)
КУЋА 60 м2, 3 ара, све
ново, 19.000 евра. Козарачка. 061/664-3926. (241808)
СТАН, део куће, 40
м2, посебан улаз, 2
ара, Козарачка,
13.000 евра. 061/66439-26. (241808)
ПРОДАЈЕМ земљу у
Јабуци. 069/271-1922. (241829)
КАРАЂОРЂЕВА, 160
м2 стамбеног , 40 м2
пословног простора, 5
ари, 133.000. (320),
„Премиер”, 063/80044-30. (241760)
ЊИВЕ, 77 ари и 23
ара, Омољица, Ливаде, могућа замена.
062/714-498.
(241841)
ПРОДАЈЕМ кућу, Цара Душана 14.
063/837-91-39. (2418)
ПРОДАЈЕМ плац на
Девојачком бунару,
39,85 м2, повољно.
064/129-15-35.
(241845)
ПЛАЦ у Омољици,
11,5 ари са започетим
објектом и гаражом.
064/260-05-34. (2418)
ЦЕНТАР, ПР + ПК,
220, прелепа, усељива, вреди погледати.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(241858)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребне
куће на бољим локацијама. (238),
064/668-89-15.
(241593)
СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАНОВИ, центар,
продаја нових укњижених и у изградњи,
од 40 до 120 м2, цена
600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323584. (234515)
ДВОСОБАН стан, Горњи град, 30 м2, све
ново, интернет, кабловска, клима, двориште, 14.000 евра.
060/086-42-41.
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на Стрелишту, 44 м2, ТА, II
спрат. 069/304-78-85,
063/334-751. (4712)
ПРОДАЈЕМ стан у Тополи у кући, 60 м2,
21.000 евра, власник.
069/663-773.
(240506)
САЛОНСКИ стан, 98
м2, сређен, Доњи
град, гаража, подрум.
064/153-14-03.
(240353)
АМЕРИЧКА зграда,
центар, продајем двособан стан, други
спрат, 36.000 евра.
062/361-676.
(240302)

ПРОДАЈЕМ или мењам стан за већи, Котеж 2, 50 м2, власник.
063/873-03-60.
(240293)
ПРОДАЈЕМ, Тесла,
трособан, ЦГ, IV, терасе, без лифта.
063/770-45-55,
013/331-079.
(240624)
ЛУКС двособан стан,
новоградња, I спрат,
Светозара Милетића,
40.000 евра. 060/44571-85. (241413)
ПРОДАЈЕМ стан, I
спрат, 101 м2, Карађорђева 15, Панчево.
063/334-430 (241218)
ПРОДАЈЕМ стан, 81
м2, Илариона Руварца
4, Панчево. 063/334430 (241218)
ПРОДАЈЕМ стан, Кеј
Радоја Дакића, Радова зграда, жута фасадна цигла, II спрат,
45 м2, централано
грејање. 064/122-6628. (2414468)
МИСА, 48 м2, 17.000,
55 м2, 70 м2, 24.000.
063/377-835.
(241087)
ТРОСОБАН, 57 м2,
ЦГ, телефон, клима,
Котеж 1, IV спрат.
Тел. 063/803-14-86.
(241464)

ПРОДАЈЕМ стан,
57.06 м2, Жарка Зрењанина 55/13, први
спрат, празан, одмах
усељив. 062/893-2809. (241468)
НОВА МИСА, стан
70м2+тераса, ЦГ, продајем, власник.
064/081-25-56
(241514)
ПРОДАЈЕМ стан, 62
м2, у центру, цена по
договору. Тел.
064/927-53-03 (2415)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 55 м2, новија градња, I спрат,
33.000. (677) „Нишић” 362-027,
064/206-55-74.
(241530)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III, тераса, 33.000. (677)
„Нишић” 362-027,
064/206-55-74.
(241530)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2+тераса, V,
лифт, ЦГ, 20.000.
(677) „Нишић” 362027, 064/206-55-74.
(241530)

ЦЕНТАР, једноипособан, 37 м2, IV, ЕГ, новији, 25.000. (677)
„Нишић” 362-027,
064/206-55-74.
(241530)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР,
сређен. 33.000. (677)
„Нишић” 362-027,
064/206-55-74.
(241530)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, III, реновиран, усељив, 27.000.
(677) „Нишић” 362027, 064/206-55-74.
(241530)
ТЕСЛА, двособан 55
м2, V, лифт, ЦГ, реновиран, 32.000. (677)
„Нишић” 362-027,
064/206-55-74.
СТРЕЛИШТЕ, центар,
једноипособан, 42 м2,
ПР, ЦГ, 23.000. (677)
„Нишић” 362-027,
064/206-55-74.
(241530)
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СОДАРА, 56 м2, ЦГ,
VI, лифт, није задњи,
без улагања, 32.500.
(679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83.
(241570)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ,
VI, лифт, није задњи,
без улагања, 32.500.
(679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83.
(241570)
СОДАРА, 44 м2, ЦГ,
два лифта, 26.500.
(679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83.
(241570)
ЦЕНТАР, салонски, 69
м2, ТА, I, , 38.000,
32.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(241570)
КОМФОРАН двособан стан 48 м2, Марка
Краљевића 34-б, Та
пећ, каљева пећ, клима, подрум. 064/27603-14. (241583)
КОТЕЖ 2, четворособан, 50.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(241593)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, 33.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(241593)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
III, 16.500. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (2415)
ГАРСОЊЕРА, Самачки, 17 м2, II, 11.500,
сређена. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (241593)
ТЕСЛА, 46 м2, једнопособан, тераса,
26.000, договор. (324)
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20
(241600)
ДВОСОБНИ, 54 м2,
Миса, нов, 30.000;
Котеж, 28.000. (324)
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20 (241)
ЈЕДНОСОБНИ, 38 м2,
Миса, нов, 22.000;
Стрелиште, 21.500.
(324) „Медиа”, 315703, 064/223-99-20
(241600)

СТАН, Котеж 1, први
спрат, 57 м2, 37.000,
власник. 066/903-5265. (241623)

ОГЛАСИ

ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен,
17.500. 064/938-4199. (241638)
ПРОДАЈЕМ стан, 52
м2, Котеж 2, веома
повољно. 062/445614. (241619)
ДОЖИВОТНО издржавање по најповољнијим условима. Пуна
правна сигурност.
„Елпис”. 061/324-4085 (241296)

ТЕСЛА, двособан, ТА,
28.000 евра, ЦГ,
31.000 евра. (470),
„Дива”. 345-534,
064/246-05-71.
(241637)
ТРОСОБАН, 80 м2 +
14 м2, пола куће Миса, 30.000, договор.
(470), „Дива”. 345534, 064/246-05-71.
(241637)
ЈЕДНОСОБАН, 32 м2,
Д. Град, сређен, ПВЦ,
мермотерм, клима,
договор/замена, гаража. (470), „Дива”.
345-534,
064/246-05-71.
(241637)

ПРОДАЈЕМ комфоран
реновиран комплетно,
стан на Стрелишту, 63
м2. 063/391-277.
(241616)
ХИТНО, центар, двоипособан, 78 м2, II, ТА,
39.000. (636) „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(241630)
ЦЕНТАР, двоипособан, новоградња, 70
м2, I, 59.500 ,ексклузивни салонски стан,
договор. (636) „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (241)
ЦЕНТАР Стрелишта,
59 м2, V, 31.000. (636)
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(241630)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, нижа
спратност, ЕТ. (188)
„UnaDalli”, 064/25587-50 (241651)
ТРОСОБАН 83 м2, две
одвојене спаваће собе, сређен. (188)
„UnaDalli”, 064/25587-50 (241651)
КОТЕЖ 2, двособан,
62 м2, III. (188) „UnaDalli”, 064/255-87-50
(241651)
ТЕСЛА, једнособан,
високо приземље, 40
м2, договор. (188)
„UnaDalli”, 064/25587-50 (241651)
СОДАРА, трособан,
ЦГ, III, 41.000; војне
двоипиособан,
40.000. (396), „Лајф”.
061/662-91-48.
(241688)
СТРЕЛИШТЕ, 90 м2, I,
ЕГ, 44.000; трособан,
83 м2, ЦГ, 47.000.
(396), „Лајф”.
061/662-91-48.
(241423)
ЦЕНТАР, оловка зграде, 136 м2, дуплекс,
ЦГ, 92.000; 90 м2, V,
ЦГ, 50.000. (396),
„Лајф”. 061/662-9148. (241423)
СОДАРА, двособан,
IV, ЦГ, 30.000; Тесла
двособан, IV, сређен,
35.000. (396), „Лајф”.
061/662-91-48.
(241423)

САМАЧКИ, приземље,
17 м2, ЦГ, 12.500.
(49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(241686)
КНИЋАНИНОВА, новији двособан, 61 м2,
III, плин, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (241686)

ШИРИ центар, нови
укњижени стан, 48 м2,
стан 28 м2. Власник.
063/208-352.
(241673)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2 +
тераса + остава, VI
спрат, власник, 29.000
евра. 064/613-24-28.
(241670)

ДВОРИШНИ једнособан стан продајем,
14.500. 062/885-4320. (241698)
СТРОГИ центар, дворишни једноипособан, 47 м2, 22.000;
гарсоњера, 28 м2, III,
18.500. (097) „Перфект”, 064/348-05-68.

ТЕСЛА, трособан, 64
м2, ЕГ, IV, квалитетно
реновиран, 36.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-66-58.
(241686)
КОТЕЖ 2, Радова
зграда, двособан, уредан, 58 м2, III, 30.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-66-58.
(241686)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
уредан, 25.000. (49),
„Мустанг”,
062/226-66-58.
(241686)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Содара, 57 м2,
4/10 спрат, ЦГ,
власник.
065/227-67-26.
(241675)
ЦЕНТАР, ново укњижен стан, 37 м2,
власник.
063/208-352.
(241673)

КОТЕЖ 2, трособан,
61 м2, IV, ЦГ, одличан, 41.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(241678)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, III, ЦГ, усељив,
30.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(241678)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2, V, TA, за
реновирање, 11.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(241678)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
II, TA, одличан,
27.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (2416)
СОДАРА, двособан,
57 м2, IV ЦГ, лифт,
31.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(241678)

МАРГИТА, двособан,
56 м2, I, TA, реновиран, 36.000. (097)
„Перфект”, 064/34805-68 (241698)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 58 м2, 35.000.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68 (2412)
МАРГИТА, двособан,
42 м2, приземље, двориште, 22.000. (097)
„Перфект”, 064/34805-68 (241261)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82 м2, 46.500;
63 м2, 31.000 евра.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68 (2412)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
троипособан, 58 м2,
VI, 29.500. (097)
„Перфект”, 064/34805-68 (241261)
ПРОДАЈЕМ плац на
Караули, Ул. Рибарска, 564 м2, Хитно.
064/564.82-90.
(241705)

ЗА 65+, куповина вашег стана са вашим
плодоужитком. Комплетна организација
пословања. „Елпис”
асоцијација.
061/324-40-85
(241689)

ДВОИПОСОБАН, квалитетан, Тесла, сређен, ЕГ, алу, повољно.
(470), „Дива”. 345534, 064/246-05-71.
(241637)
ДВОСОБАН, Котеж 2,
57 м2, тераса, 33.000
евра. Договор. (470),
„Дива”. 345-534,
064/246-05-71.
(241637)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
45 м2, реновиран, Котеж 1, 30.000 евра.
301-165.
(241640)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
IV, ЦГ, договор. (188)
„UnaDalli”,
064/255-87-50
(241651)
КОТЕЖ 1, мањи двособан, 40 м2, 25.000.
(188) „UnaDalli”,
064/255-87-50
(241651)

ПРОДАЈЕМ два стана,
договор, може замена
кућа Кудељарац, Војловица. 064/130-2734. (241687)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, I,
TA, уредан, 24.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(241686)
ТЕСЛА, Кутков, трособан, 70 м2, I,
60.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(241686)
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КОТЕЖ 1, једноипособан, 40 м2, ЦГ,
лифт, екстра повољно.
„Весна 2”, 066/93700-13. (241712)
КОТЕЖ 2, продајем
мањи двособан, хитно, повољно. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(241712)
СТРЕЛИШТЕ, продајем већи двособан,
ЦГ, лифт, добра локација, 30.000. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(241712)
СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(241706)
КОТЕЖ 2, леп двособан, 63 м2, IV, 35.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(241706)
ХИТНО, код Родића,
једнособан, 22 м2,
8.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(241706)
ПРОДАЈЕМ стан, 55
м2, Стари Тамиш,
14.500 евра. 060/06773-33. (241738)
ГОРЊИ град, новија
градња, четворособан, 85 м2, III, ЦГ, одличан, 63.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (241715)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, IV, TA, усељив,
21.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (241715)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62 м2, V, ЦГ,
31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(241715)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ, 32.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (241715)
ТЕСЛА, новоградња,
трособан, 68 м2, III,
ЦГ, усељив, 47.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(241715)
ШИРИ ЦЕНТАР, трособан, 78 м2, II, ТА,
усељив, 39.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (241715)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, 61
м2, ВП, ЦГ, сређен,
35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (241715)
СТРЕЛИШТЕ, хитно,
54 м2, нов, двособан,
ПВЦ, клима, паркинг,
35.000, укњижен.
062/269-566. (241730)
СТРЕЛИШТЕ, хитно,
54 м2, екстра, приземље, ПВЦ, клима,
паркинг, 36.500,
укњижен. 062/269566. (241730)
СТРЕЛИШТЕ, хитно,
44 м2, поткровље, предиван, ПВЦ, клима,
паркинг, 22.000,
укњижен. 062/269566. (241730)
ЦЕНТАР, двособан,
ВПР, ПВЦ, 51 м2, ТА,
33.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(241760)

ОГЛАСИ

НОВА МИСА, двособан, III, 57 м2, ТА,
24.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(241760)
КОТЕЖ 1, двособан,
IV, 50 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (241760)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, IX, 29 м2, ЦГ,
17.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(241760)
ЦЕНТАР, 2.0, I,
35.000, улично, 37,
21.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(241752)
СТРЕЛИШТЕ, 2.5, ЦГ,
31.000, Миса, 54,
21.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(241752)
ДВОИПОСОБАН стан,
етажно грејање, комплетно сређен, продајем. Тел., 060/333-5641. (241746)
СТАН, петособан, 115
м2, центар, 64.500
евра. 013/341-250.
(241785)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан у строгом центру
града, 53.000 евра.
060/566-44-67. (2418)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2, сређен. 069/129-19-87.
(241826)
ТЕСЛА, трособан, IV,
ЦГ, за реновирање,
30.000; Миса, 45 м2,
15.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(241858)
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ЦЕНТАР, трособан, II
78 м2, одличан,
39.000; шири центар,
IV, ЕГ, 35.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (241858)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, ВП, 53, само
20.500; Тесла једноипособан, I, нов, лукс,
тераса.
063/744-28-66.
(241858)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан у згради за реновирање, исплата одмах. 064/20655-74. (241530)
КУПУЈЕМ једнособан
стан за реновирање,
брза исплата.
064/139-92-79. (2415)
КУПУЈЕМО станове,
куће, на свим локацијама. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(241570)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (2416)
ПОТРЕБНИ станови
свих структура Агенцији „Тесла некретнине”, (238), 064/66889-15.
АГЕНЦИЈА „Дива”,
Жарка Зрењанина 14,
купује двособан стан.
345-534, 064/246-0571. (241637)

КУПУЈЕМ стан до
20.000; Котеж, Тесла,
центар. 063/887-2677, 060/090-96-57.
(241684)
ПОТРЕБНЕ некретнине, Београд и Панчево. (069) „Стан Плус”
Тел. 063/771-75-96
(241788)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. Брза исплата. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(241760)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, намештен,
Котеж.
Тел. 062/401-492.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан 40 м2,
интернет, централно
грејање, телефон, једна особа.
064/582-22-85.
(241293)
ДВА лепа дворишна
једнособна намештена стана + гарсоњера,
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45.
(241186)

ИЗДАЈЕМ стан, 81 м2,
II спрат, Илариона
Руварца 4, Панчево.
063/256-312. (241218)
ТЕСЛА, двособан, полунамештен, ТА, самцима, студентима.
063/840-69-77,
061/285-43-28. (и)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у близини
Стоматолошког факултета, цена 70 евра
+ депозит. Тел.
064/386-55-96.
(241461)
У САМАЧКОМ издајем комплетно намештену гарсоњеру, 80
евра. 062/361-676-.
(241462)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕ се магацин
360 м2. 063/823-0768. (241440)
ПОЛУНАМЕШТЕН,
трособан стан, ЦГ, телефон, клима, Котеж
1, IV спрат. 063/80314-86. (2414764)
ИЗДАЈЕМ стан на Новосељанском путу,
вреди погледати. Тел.
064/390-34-91.
(241466)
НАМЕШТЕНА соба,
употреба кухиње, купатила, Котеж 1, самцу, самици. 064/09011-28.
ИЗДАЈЕМО намештену гарсоњеру у Маргити, Горњи град. Тел.
061/272-01-87
(241488)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/35118-78 (241501)
ИЗДАЈЕМ једнособан,
ненамештен стан, на
Содари. 064/177-5601 (241492)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у Панчеву. Тел.
065/250-89-97
(241506)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/08622-51 (241507)
ИЗДАЈЕМ једнособан,
празан стан, Котеж 2.
064/672-11-74
(241497)
СТАН за издавање, на
Тесли, комплет намештен. Тел. 063/84994-07 (241513)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 30 м2, ЦГ, лифт,
намештен. 064/16493-67 (241512)
ИЗДАЈЕМ празан
стан, са кухињом, сређен, ТА. Депозит обавезан! 064/305-71-60
(241520)
ЈЕДНОСОБНИ стан,
Тесла, преко пута
„Авив” парка, други
спрат. 064/178-38-92
(241528)

ГАРСОЊЕРА, центар,
у згради, намештена,
повољно. Тел.
064/992-91-61 (2415)
ИЗДАЈЕМ прелеп двособан стан, новоградња, Миса, кабловска,
намештен, двориште.
064/959-42-79.
(241558)
ИЗДАЈЕМ нов двособан комфоран стан,
зграда, II, нова Миса.
063/801-09-85. (2415)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Содара. 064/902-29-53.
(241595)
ЛОКАЛ 43 м2, центар
и намештен 75 м2, Тесла издајем. 064/14391-40. (241603)
ИЗДАЈЕМ леп једнособан стан на Кеју.
Тел. 063/168-43-22.
(241621)
ИЗДАЈЕМ стан.
013/632-029. (241647)

ИЗДАЈЕМ једноипособан полунамештен
стан на Содари, 48 м2,
III спрат, лифт, ЦГ.
064/851-66-82.
(241656)
ПРАЗАН једнособан
стан на Содари издајем. 063/322-006.
(241683)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, ЦГ.
Тел. 060/372-03-02.
(241685)

ИЗДАЈЕМ двособан
дворишни стан, посебан улаз, сат, гаража.
Карађорђева.
064/994-13-16. (2416)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, за пословну
активност. 062/347667. (241699)
СТРОГИ центар, једноипособан, намештен стан, ЦГ, лифт,
СББ. 061/179-90-64,
065/251-45-43. (2411)

ИЗДАЈЕМ трособан
намештен стан на Котежу 1, цена 150 евра.
063/181-54-30. (2417)
ИЗДАЈЕМ два намештена стана, већи и
један мањи. Маргита.
064/187-20-13.
(241719)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у кући, ненамештен, тотал ТВ, ЦГ,
Котеж 1. 065/975-0020. (241735)

Петак, 2. јун 2017.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ГАРСОЊЕРА, зграда,
Котеж 2 , намештена
комплет, осим фриго,
паркет. 062/577-553.
(241765)
ЦЕНТАР, Содара, издајем два једнособна
стана, ЦГ, (320)„Премиер”, 063/800-44-30.
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
064/280-60-36 .
(241767).
ЈЕДНОСОБАН новије
намештен близу центра, етажно грејање,
кабловска, интернет.
061/204-76-26.
(241774)
ИЗДАЈЕМ собу ученици у згради код Авива
с грејањем. 064/27843-46. (241772)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2 са окућницом
у центру Старчева.
063/502-211. (241778)

ДВОСОБАН дворишни
стан 54 м2 код старог
бувљака намештен посебан струјомер, водомер могућност интернета. 069/508-0565. (241797)
ЧЕТВОРОСОБАН стан
шири центар у кући,
мирно, сопствено грејање на гас. 061/22516-43. (241802)
ГАРСОЊЕРА намештена, центар, први
спрат, грејање, паркинг, мирно место.064/238-68-94.
(241809)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен дворишни стан.
064/844-4319.(241811)
СТАН, Браће Јовановић 24-А, 55 м2, први
спрат, кухиња, грејање, у одличном стању,
на дуже, 061/277-6237.(241814)
КОТЕЖ 1, издајем
двособан полунамештен. 063/163-5205.(241823)
ГАРСОЊЕРУ намештену издајем шири
центар 100 евра.
060/340-70-60.
(241819)

СОДАРА, издајем једнособан празан стан,
ЦГ, тел, кабловска,
тел. 063/734-82-17.
(241828)
ДВОСОБАН стан
Панчево, питати од 18
до 20 сати на тел.
304-719, 063/176-6701. (241832)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, ТА, код
Хотела „Тамиш”, 80 Е.
064/122-48-07)
ИЗДАЈЕМ кућу на
старој Миси, Војвођанска 97. 061/32170-83, 064-359-54-42.
(241847)
ДВОРИШНИ једнособни стан код Преображенске цркве, 80
евра. Бесплатан Wi Fi.
062/801-55-43.
(241851)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/300-820

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локал, центар Стрелишта, 16 м2,
нов, повољно.
065/966-66-61.
(241136)
ИЗДАЈЕ се опремљена
учионица, Његошева
7. Тел. 062/821-44-94.
(241459)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
центар, излог до улице. 063/314-803.
(241498)
ИЗДАЈЕМ локал, 38
м2, код улаза
Зелене пијаце.
060/351-03-56
(241535)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор потпуно реновиран, 36 м2, погодно за ординацију или
канцеларију. 064/82929-02. (241833)
ИЗДАЈЕМ локал Жарка Зрењанина 25. 22
+ 9 м2. 064/211-5059(241837)
ИЗДАЈЕМ локал у Стевана Шупљикца на
главном путу.
064/370-79-47.
(241840)
ОПРЕМЉЕН киоск са
баштом на главној аутобуској станици у
Панчеву. 064/188-5561. (241836)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 063/255-892,
063/254-155. (241856)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, први
спрат, лукс, строги
центар. 063/302-806.
(241850)
ПОСАО
ПОНУДА

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, Тржни центар
код Суда, власник.
069/663-773. (240506)
НОВА МИСА, 60 м2,
ЦГ, гас, ТВ, интернет.
060/336-19-76.
(241721)
ИЗДАЈЕМ сређен, пословни простор око
170 м2, на Јабучком
путу. 063/759-12-47.
(240892)
ПОВОЉНО издајем
нов локал, центар, Динамо, 19 м2, 10.000
динара. 064/262-5465, 013/315-707.
(241048)
ЦЕНТАР, дворишна
канцеларија, 50 м2,
издајем. 064/668-8778. (2414279)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, Змај
Јовина 2, локал 2. Тел.
060/562-62-96. (2411)
ИЗДАЈЕМ локал, Р.
Путника 17, 16 м2, погодан за канцеларију.
064/448-68-15.
(241147)

ПРОДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци и издајем стан у центру.
063/858-86-97 (2415)
ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
близина пијаце, Лава
Толстоја. 333-058.
(241563)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор у центру.
064/267-72-17.
(241657)
ИЗДАЈЕМ два локала,
центар, један опремљен салон лепоте,
вреди видети.
063/734-82-31.
(241594)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал
у центру Јабуке, кирија по договору.
064/579-16-15.
(241720)
ЛОКАЛ 96 м2, центар
67.000 евра. 013/341250. (241785)
СТРОГИ ЦЕНТАР, одличне могућности,
100, 50 м2 у приземљу. 064/174/5417.(241784)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за стан, локал од 39
м2, центар Стрелишта.Тел. 064/267-7174. (241806)
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ПОТРЕБНЕ раднице
за брање малина у
Ариљу. Храна и смештај обезбеђени. Информације на тел.
Љубе Јаковљевић,
061/200-15-32, Даца
Јаковљевић, 060/50127-75. (241378)
ДОО „Тријера” потребна: жена за рад у
производњи. Рад у
производној линији,
производња алуминијумских посудица, рад
у дв смене (8 сати
смена). Пробни рад
три месеца (плаћен)
уз могућност сталног
запослења. О условима плаћања договор
на разговору за посао. Контакт особе:
Бранислав Ковач,
062/790-112,
Сеад Идризовић,
062/790-380. (ф)
РЕСТОРАНУ „Коноба
акустик” потребни конобари, кувари, помоћни кувари и хостесе за рад у Београду и
Црној Гори. 064/29045-39. (241347)
ПОТРЕБНИ столари,
производња намештаја, Панчево. 060/60014-52. (241476)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Деја” потребан радник са искуством.
069/185-19-81.
(241646)
АУТОПЕРИОНИЦИ
потребан радник. Моше Пијаде 86.
063/865-27-76
(241479)
ПИЦЕРИЈИ потребни
пица мајстори
и возачи.
063/868-54-44
(241547)
ПОТРЕБНА четири
радника УСРМ „Херој
Марко Кулић” за послове превоза и чувања чамаца. Предност
пензионерима.
060/706-63-07
(241551)
ПЕКАР: хлеб, ,пециво,
помоћни на пећи,
продавачица 3. смена.
064/120-09-42.
(241741)
ПОТРЕБНА радница
за рад у трафици за
слободне дане и годишње одморе.
062/104-93-68.
(241611)
ПОТРЕБНИ возачи са
Б и Ц категоријом за
дистрибуцију пића за
територију јужног Баната. 063/494-512.
(241653)

ФИРМИ потребан
дипл. инжењер или
инжењер машинства,
са или без искуства,
са знањем Autoccad-a.
Оffice, енглески језик,
немачки, и као предност Б категорија.
013/351-290. (241680)
ЖЕНСКОМ фризерском салону потребни
женски фризери са и
без искуства. Тел.
061/130-08-43.
(241676)
ПОТРЕБАН конобар/ица, са искуством, за рад у ресторану „Аrch”. 063/77998-56. (241671)
ПОТРРЕБНИ радници
за „Грил Бум”.
064/323-92-77.
(241666)
Предузећу Tela Blu
doo, хитно потребни
мајстори, гипсари са
искуством, 10 извршилаца. 064/068-03-73,
064/488-95-69.
(241668)
ПОТРЕБНА радница
са искуством за рад
на индустријским шиваћим машинама.
066/318-324. (241724)
ПОТРЕБНЕ раднице у
пицерији. Тел. 377230, 064/643-4122.(241825)

СЕРВИСУ потребни
радници са искуством
на пословима аутолимарије, полирања и
дубинског прања возила. 060/333-6580.(241776)
ФРИЗЕРСКОМ салону
SHAJNY, потребан
женски фризер са искуством. 064/255-7991. (241763)
ПОТРЕБНА продавачица и радница за рад
у пекари.
064/403-51-32.
(241812)
ПОТРЕБАН ПЕКАР.
062/404-144. (241812)
ПОТРЕБНИ радници
за рад на салатари у
локалу брзе хране.
(млађе особе). Роштиљ код „Томy Лесковчанина”.
065/900-50-08.
(241820)
ПОТРЕБАН пословођа
у производњи у прехрамбеној индустрији,
са радним искуством.
064/643-41-22,
064/259-96-62,
013/377-230. (241825)
ПОТРЕБНА девојка са
искуством за рад у кафићу Max Caffe у
Улици Доситеја Обрадовића 8-к.
013/230-10-13. (ф)

20

Петак, 2. јун 2017.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН графички
дизајнер, искуство у
Photoshop, Corel
Draw, Adobe Illustrator, и радник за рад у
сито-штампарији. Звати за информације од
10 до 14 сваког радног дана. 065/510-0205. (241831)
ПЕКАРИ потребна
продавачица, звати од
12 -20 сати. 065/99375-30. (241838)

ПОТРЕБНА продавачица у продавници.
060/300-93-09,
063/550-166. (241842)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ИЗДАЈЕМ мешалицу
за бетон, са превозом.
063/315-381. (СМС)
ЧАСОВИ српског за
основце и средњошколце, припрема
пријемних и контролних. 063/737-63-96.
(4715/с)
ВЛАГА! изолација
влажних кућа. Машинско сечење зидова. Постављање најсавременије изолације.
100% успешно. Тел.
062/427-614 (СМС)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке шпорета, бојлера, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (2405)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова,
каљевих пећи.
063/155-85-95.
(240257)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09.
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ,
потребне раднице за
рад за роштиљем. Локал у центру. 063/83488-10. (239871)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад
за роштиљем, локал у
Браће Јовановић.
063/897-55-04.
(240616)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање 10 евра дан.
Позовите, 064/235-0815. (241173)
ПЕДАНТНО и јефтино, чишћење станова
и локала. Тел.
061/297-40-00.
(241439)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање
кровова, кречење, бетонирање европским
квалитетом, повољно.
063/865-80-49.
(241067)
ЧАСОВИ немачког и
енглеског за основце,
средњошколце, веома
повољно. 062/867-4482. (241440)
НУДИМ помоћ покретним и полупокретним особама, нега, кување, спремање
станова. 061/683-0929.
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз шута са утоваром,
рушење. 063/771-5544. (241478)
ДУГОГОДИШЊЕ искуство. Уградња свих
врста зидне и подне
керамике. 064/12838-49, Ненад.
(241490)
ПРАЊЕ тепиха, бесплатан долазак истог
дана. Наташа.
060/361-47-41,
066/361-474, 361-474
(241540)
ХОБЛОВАЊЕ, поправка, фуговање и
лакирање паркета.
065/543-21-53
(241491)
ТВ и сателитске антене, постављање. Дигитализација вашег ТВа. 064/866-20-70
(241508)
СПРЕМАМ куће и станове. Ако вам треба
позовите 064/278-7120 (241541)

ПАНЧЕВАЦ

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих,
монтажа нових цеви,
монтажа санитарије,
одгушења. 063/81248-62 (241510)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48
(241518)
ЧИСТИМ шутеве, чистим подруме, таване,
рушим старе објекте.
Повољно. Златко.
061/144-82-80,
063/196-54-56
(241519)
СЕЛИДБЕ вршим са
радницима 1000 дин.
тура плус превоз у
свим правцима. Златко. 061/144-82-80,
063/196-54-56
(241519)
ПОПРАВКА кровова,
шаловање, малтерисање, глетовање. Брзо,
професионално. Мајстор Миша.
066/944-55-90
(241537)
ТРАЖИМ посао, поседујем Б дозволу, сопствени аутомобил и
путнички комби.
063/774-60-64
(241529)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека, аутомобила.
Наташа.
060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(241540)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука, кречење, повољно.
065/535-24-56.
(241560)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
965/557-81-42.
(241561)
МОЛЕРСКИ радови,
фарбање столарије,
радијатора. Павел,
063/809-66-61,
013/210-38-59.
(2415639
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (241564)
ПОПРАВКА столарије, браварија, санитарије, монтажа: бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/86580-74. (241575)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије,
купање и нега болесника. 063/737-99-60.
(241582)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(241288)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације.
063/893-39-94.
(241608)
МЛАДА одговорна
жена врши услуге
спремања станова, кућа, локала, педантно,
повољно. 063/687774. (241614)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(241613)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке
купатила, славине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09.
(241640)

СЕРВИС роло-комарника, ролетни, столарије, замена гуртни,
стакала. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(241777)
КОШЕЊЕ траве, шибља, обарање стабла,
бетонирања, одношење ствари, утовари.
060/035-47-40.
(241622)
ЧУВАЛА бих старију
женску особу.
062/966-02-76.
(241617)
ПОУЗДАНА млада жена са искуством у чувању деце. 065/50949-78. (241697)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа, разбијање бетона,
бетонирање, одношење ствари. 064/12269-78. (241622)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(241659)
ПЕДИКИР: курје очи,
урасли нокти, масажа,
терапеутска релакс.
061/308-95-86,
013/351-907. (241669)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљица,
уградња ламината,
столарије. 062/81633-84. (241702)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови,
монтажа, капија,
ограда, надстршеница, застакљивање тераса. 062/816-33-84.
(241702)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор.
Центар.
013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(241709)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме,
старе шупе.
061/322-04-94.
(241739)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

НЕГА старих и болесних: превијања, терапије, катетери. Медицинске сестре са искуством. 060/067-6105. (241759)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
(241749)
АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, гелендери,
АЛУ, ПВЦ столарија,
превоз, монтажа.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(241777)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, фасаде,
бетонирање,
глетовање,
фарбање
керамике, кровови.
062/848-87-40,
069/244-76-45.
(241852)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)
ПОВОЉНО. Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (238245)

МОЛЕРАЈ: глетовање,
кречење, фарбање
столарије, радијатора,
лепљење тапета, тражим посао. 064/17403-23. (241793)
СПРЕМАМ канцеларије, кафиће, станове,
пеглање. 063/430-409.
(241799)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика.
065/334-23-38.
ГЛЕТОВАЊЕ кречење,
гипс, демит фасаде,
повољно, пензионерима попуст. 061/62654-06. (241805)
КЕРАМИЧАР, повољан молер и фасадер
тражи посао. 061/20370-87. (241798
СЕРВИС, допуна,
уградња, клима, најповољније.
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(241810)
КОШЕЊЕ и сређивање травњака, дворишта и воћњака. Могућност одвоза траве
и остало. 061/612-1450. (241834)
КЛИМЕ и електроинсталације, сервис и
монтажа, брзо, ефикасно, повољно.
065/305-73-92.
(241665)
ИЗВОЂЕЊЕ грађевинских радова на новим
и старим објектима од
темеља до крова.
Стручно и квалитетно.
061/659-70-31.
(241849)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 064/866-2576, 013/361-601.
(241849)

СЕЛИДБЕ, 1.300 динара, превоз робе са
радницима. Попуст на
ванградске.
063/174-77-69.
(238739)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (239984)
РАДИМО: зидање, бетонирање, поправке
старих/нових кровова,
разне изолације, брзо
квалитетно. 013/664491, 063/162-53-89.
(240237)

ОГЛАСИ

РУШЕЊЕ објеката, сечење и разбијање бетона, утовар шута,
превоз материјала.
064/668-97-86.
КРЧЕЊЕ и кошење,
сечење високих дрвећа, чишћење плацева,
вађење пањева.
064/668-97-86.
KIZZA – истовар/утовар робе виљушкарима, превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле,
рушење објеката, ископ багерима, разбијање и сечење бетона,
насипање и набијање
терена.
064/648-24-47.
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево – даље, цене договор.
013/366-843, 063/19322-29. (241360)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, адаптације, поправке, замене. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(241209)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(241345)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73
(241499)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа, сервис
клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”. 013/301-300,
063/771-24-16
(241511)

КОМАРНИЦИ, ролетне, венецијанери, тракасте завесе, ново и
поправка.
064/189-40-91,
354-777. (240870)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, одвоз шута
малим и великим кипером. 064/648-24-50.
ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење објеката,
утовар шута, разбијање бетона.
063/218-894.
КАМИОНСКИ превоз
до 2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.
ИСКОП багерима: темеља, подрума, септичких јама, канала,
насипање терена.
063/218-894.
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за
рад на висини, сечење
дрвећа, вађење пањева. 063/218-894.
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања до 17 м, носивости 4 тоне. 064/66897-86.
ИСТОВАРИ/УТОВАРИ
виљушкарима на свим
теренима, до 10 тона.
063/218-894.(4713)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
уградња ауто-радија,
ауто-електричар, сервис ЦО2 апарата.
063/800-01-96
(241527)
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СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа и то:
1.
За избор једног НАСТАВНИКА (сва звања) за
ужу научну област Клиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука – област стоматологија, специјалиста оралне хирургије, као и остали
услови предвиђени Законом о високом образовању
(„Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005; 97/2008;
44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014), Условима за избор у
звања наставника на Универзитету Националног савета за високо образовање Републике Србије и Статутом
Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година, изузев за звање редовног професора.
2.
За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну
област Базична и претклиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука, као и остали
услови предвиђени Законом о високом образовању
(„Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005; 97/2008;
44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014), Условима за избор у
звања наставника на Универзитету Националног савета за високо образовање Републике Србије и Статутом
Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година.
3.
За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну
област Клиничка медицина.
Услови: докторат медицинских наука, специјалиста
оториноларингологије, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12;
89/13 и 99/2014), Условима за избор у звања наставника на Универзитету Националног савета за високо
образовање Републике Србије и Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 15
(петнаест) 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.

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(241632)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић(4712)”
– 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. (241632)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
СЕЛИДБЕ „Бомбонрадника. Најповољничић” Борис, све рела- је. Иван. 063/107-78ције по Србији с ком- 66. (241632)
бијима, камионима,
СЕЛИДБЕ робе и стваекипа радника, кутије, ри комбијем и камиофолија за заштиту на- ном, професионално,
мештаја, 0-24, сваког екипа радника, све редана и недељом. Бес- лације по Србији, отплатан долазак и про- куп намештаја. Иван.
цена посла. Плаћање 063/107-78могуће чековима и
66.(241632)
преко рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
ПРЕВОЗИМ кипером,
064/444-66-74.
повољно: сејанац, пеbomboncicb@gmail.com сак, шљунак, туцаник
, www.selidbepancevo- одвозим.
064/354-69-94,
boris.ser.rs. (241632)
063/754-02-72.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комби- (241648)
ДУБИНСКО антибакјем и камионом,
теријско и дезинфекВојводина, Србија,
ционо прање намеса или без радника.
штаја у вашем стану.
013/352-536,
066/001-050,
063/253-028,
063/329-464.
064/444-66-74.
(241661)
(241632)

РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (241639)

На основу Одлуке Управног одбора од 26. 05. 2017. године Дом
културе „29. новембар” Старчево расписује

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Даје се у закуп пословни простор који се налази у згради Дома
културе „29. новембар” у Старчеву, Улица Панчевачки пут број 2, и то:
1. Кафе „Печурка”, површине 80 м², намене: угоститељска, са
почетним износом месечне закупнине 15.000,00 динара и уплатом гарантног износа од 90.000,00 динара при пријави за ово надметање.
Почетни износ закупа је дат у нето износу, без пореза на додатну
вредност и фактурише месечно закупцу.
Право учешћа на овом огласу имају сва правна лица и предузетници регистровани код АПР.
Обавезни елементи пријаве су:
– подаци о подносиоцу пријаве:
за правна лица и предузетнике - извод из АПР - не старији од три
месеца, ОП образац (лица за заступање и представљање) и потврда
пословне банке о пословном рачуну,
– ознака пословног простора за који се пријављује на надметању,
– писана изјава о делатности која би се обављала у предметном пословном простору,
– доказ о уплати гарантног износа (оригинал готовинске
уплатнице или оверен извод текућег рачуна),
– писана изјава да предметни пословни простор намерава
узети у закуп у виђеном стању, без права на било какве накнадне
примедбе у погледу физичких својстава и опремљености истог.
НАПОМЕНЕ:
1. Уплата гарантног износа се врши на рачун Дома културе „29.
новембар” Старчево број: 840-2668-78.
Најповољнијем понуђачу се уплаћени гарантни износ не враћа,
већ се рачуна као авансно плаћена закупнина у складу са уговором о
закупу који закључи са закуподавцем, док се учесницима надметања
који не буду најповољнији, уплаћени гарантни износ враћа најкасније у року од три радна дана од дана одржавања надметања.
Најповољнији понуђач који не приступи закључењу уговора о закупу предметног пословног простора у року од 10 дана од дана надметања губи право на враћање гарантног износа, а поступак јавног
надметања за пословни простор се понавља.
2. Најповољнији понуђач, по завршетку јавног надметања, потписује изјаву пред Комисијом за спровођење јавног надметања о висини износа месечне закупнине коју је понудио и која је прихваћена.
3. Најповољнији понуђач је у обавези да приликом закључења
уговора о закупу преда закуподавцу две потписане соло менице као
средство обезбеђења плаћања закупнине.
4. Пословни простор се издаје у виђеном стању и на временски
период од 5 (пет) година уз обавезу месечног плаћања закупнине и то
унапред, до 20-ог у месецу за текући месец.
5. Дом културе задржава право коришћења пословног простора
као изабинског, када је то потребно ради одржавања програма у Великој сали Дома културе.
6. Рок за подношење пријава је 09. 06. 2017. године. Пријаве се
могу послати поштом, као препоручене пошиљке или предати лично
у просторијама Дома културе радним даном од 8 до 15 сати у затвореним ковертама, са назнаком „понуда – не отварај”.
Јавно надметање ће се обавити дана 10. 06. 2017. године са почетком у 14 сати, у галерији Дома културе „29. новембар”, Старчево,
Панчевачки пут број 2.
7. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве ће након комисијског отварања бити одбачене, без могућности допуњавања истих
на самом јавном надметању.
8. У случају да се пријави мање од два кандидата, јавно надметање се неће одржати, а једином кандидату ће пословни простор бити
понуђен по почетној цени.

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, климе, шпорете, бојлере поправљамо са гаранцијом.
Овлашћени сервис
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(241754)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
старог црепа и поставодгушење купатила и ке новог крова, црепа,
канализације, водорогови, патошење,
водне адаптације, за- изолације, најјефтинимена вирбли, батери- ји у граду, пензионеја, вентила и санитарима екстра попуст.
рија, све за воду, 0-24, 013/235-39-21,
пензионерима екстра 064/290-45-09,
попуст, долазим од061/348-20-00. (2419)
мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(241631)
СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од 1.500 динара. 0-24 сата.
Ми смо ту због вас.
064/334-85-64,
063/811-98-32,
Поповић. (241635)

ЛИМАРИЈА грађевинска, израда, монтажа,
преправке старе, кровопокривачки радови,
све врсте лима, најјефтиније.
064/466-42-14.
(241614)

КРОВОВИ, прављење,
преправке старих, хидро-термоизолација
кровова, наш или ваш
материјал, најповољније. 064/466-42-14.
(241614)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и
уграђујемо са гаранцијом. Овлашћени серрвис „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (241754)

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу пензионерску карту издату
од АТП-а на име Фери
Керекеш. (241443)
ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу
ОШ „Јован Јовановић
Змај” на име Марта
Душ. (241432)
ПОТРЕБНА жена до
40 година, Немцу 75
година, за друштво.
064/360-33-75.
(241667)
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РАЗНО

УСТУПАМ гробно место, Старо православно гробље, са спомеником, договор.
064/130-27-34.
(241687)
ТРАЖИМ кућну помоћницу. 064/429-0226. (241716)
ОЗБИЉНА жена тражи посао. 013/331063 (241799)
ТУРИЗАМ

ХЕРЦЕГ НОВИ, издајем апартмане.
063/827-23-63, Viber.
(r)
КРАШИЋИ, апартмани јули-август, 6 – 9
евра по особи. Тел.
063/243-859.
ЈЕДНОСОБАН стан у
Баошићу-Херцег Нови. Поглед на море.
060/321-60-09. (2404)

ВОДИЦЕ, Златибор,
кућа за издавање: летовање, зимовање, викенд-туре.
063/802-58-36.
(2140688)
ИЗДАВАЊЕ „Bella
apartmani”, Врњачка
Бања, ново. Тел.
064/849-76-96,
063/636-253.
(240808)
ИЗДАЈЕМ четворокреветни апартман
у Сокобањи, повољно.
062/360-211.
(240849)
ИЗДАЈЕМ апартмане
на Златибору, центар,
КТВ, интернет, паркинг, повољно. Тел.
063/759-98-77.
(241456)
БАОШИЋ-ХЕРЦЕГ
НОВИ, једнособан
стан, 4 особе, климатизован, тераса.
060/321-60-07.
(241578)
ЛЕТОВАЊЕ, Херцег
Нови, трокреветни
стан, центар.
065/543-24-03.
(241650)

ОГЛАСИ

СОКОБАЊА, апартмани и собе, Зорица,
близу центра. Кабловска, двориште, ново.
061/636-08-57,
063/768-32-68.
(241721)
ПОВОЉНО, Шушањ,
Сутоморе, пун пансион, превоз, посета
Острогу.
064/193-15-92,
069/193-15-92
(241758)
МОРЕ – издајем
апартмане, Котор –
Доброта, ТВ, клима.
Тел. 063/150-80-99,
069/172-75-43
(241766)
СОКОБАЊА, нов,
комплетно опремљен
апартман, паркинг,
сателитска.
064/212-52-92
(241782)

marketing@pancevac-online.rs

Обавештавамо рођаке, кумове и пријатеље да је у 59. години преминула наша драга

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК АВРАМОВИЋ

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

29. маја 2017, после кратке и тешке болести преминула је наша драга

Вечито ожалошћени: ћерка ЈЕЛЕНА и зет НАБИЛ
(98/241796)

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК
АВРАМОВИЋ

Обавештавамо рођаке, кумове и пријатеље да је, после краће, тешке
болести, у 59. години живота, преминула у Сиднеју, наша драга

1958–2017.
Сахрана ће се обавити у Сиднеју.
Породица МАРЧЕТИЋ
(99/241796)

Последњи поздрав нашој драгој

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК АВРАМОВИЋ

ЗОРИЦИ ЉЕШЊАК
АВРАМОВИЋ
преминулој у Сиднеју, Аустралија, 30. маја 2017.
Од породице КОНЧАР - кумова ЂОРЂА
и ВУКИЦЕ с децом, САШЕ и ДРАГАНЕ
с децом и ВЕРЕ
(109/241854)

Последњи поздрав

29. маја 2017. године у Сиднеју, Аустралија, умрла је наша драга

Вечито ожалошћени: супруг МИЛАН, син ПЕТАР ВУК
и ћерка ЈЕЛЕНА
(97/241796)

РУЖИЦИ
ЦВЕТКОВИЋ

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК
АВРАМОВИЋ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
од комшија
у Ђуре Даничића 6
108/241852)

Заувек ће жалити и чувати у сећању:
брат ЗВОНКО, снаха ЈЕЛЕНА, братаница
ТИЈАНА и братанац МИЉАН
(110/241857)

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

Петак, 2. јун 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С неизмерном тугом у срцу вас обавештавамо да нас је 26. маја, после кратке и тешке болести, у 69. години, напустио велики човек и
спортиста, наш драги
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Последњи поздрав

МИШИ

Ожалошћени: син ГОРАН, снаја ГОРДАНА и унуке МИНА и АЊА

од рекреативаца са малог фудбала,
недељом у 9 сати: РУЛА, МИЛЕ, ПЕРКЕ,
СТЕВА, ОСТОЈА, ЛАЛА, БОРКО, ДУЛЕ,
ЂУРА, ПЕРА, СОВА, БУЦА, БОБЕ,
ШЉИВАР, МУЈКЕ, САЛЕ, ДАБА, ЗОКИ,
ЦАНЕ, БАТИЦА, САЛЕ БОСАНАЦ,
СЛАВИША, МИМИ, ВЛАДА, КОЦКА,
ИВАН, ДАНЕ и МИЛАНЧЕ

(21/241505)

(16/241486)

МИЛОШ ПАНТИЋ
1948–2017.
Сахрана је обављена 29. маја 2017, на гробљу Котеж у Панчеву.
Остаће успомене и траг човека који је заувек обележио наше животе. Хвала ти за сву брижност и топлину. Заувек ћемо те се сећати с љубављу и поштовањем.

Драгом пријатељу

25. маја 2017. преминула је наша

Драгом комшији

Напустио нас је заувек
наш друг и члан

МИШИ ПАНТИЋУ
људском, спортском и тениском шампиону последњи поздрав.
Тенис клуб „Динамо” Панчево
(29/ф)

МИШИ ПАНТИЋУ

30. маја преминула је наша драга мајка,
бака и прабака

Последњи поздрав

БОГДАНУ
ЈОВИЋУ

РУЖА ЈОВАНОВИЋ
1928–2017.

Сахрана је обављена 27. маја у Врачев Гају.

Снаха ЉИЉАНА с породицом
(49/249619)

МИЋА БУДИША,
кум БОГОЉУБ, ДРАГАН
ДАВИД, ЂУРА, БАНЕ,
МИША, КНЕЗ, МИРА,
МИЛОРАД, НЕЂА,
БЕЛИ, БОБА,
ШЉИВАР, МИЋА,
БУНДАЛО, ГОРАН,
ВАСА, СТАВРА, ЂЕРА,
ЧКОЊА и ПРАСКАЛО
(44/241590)

26. маја опростили смо се од поштованог комшије, друга и пријатеља

МИЛОШ
ПАНТИЋ
МИША

од породице КОСТИЋ
(54/241626)

Последњи поздрав драгој комшиници

1948–2017.
Нека му је лака земља.
Удружење рукометних
ветерана „Динамо”
(81/241733)

НАДЕЖДА ВРБАШКИ
1943–2017.
С љубављу чуваћемо успомену на њу.

РУЖИ
ЈОВАНОВИЋ

МАРИЈА
ВУКЧЕВИЋ

Станари зграде
у Вршачкој 10
(64/241677)

Вечно ћеш живети кумо
са нама.
МАРИЈА МАГДАЛЕНА
и ЉИЉАНА

Ожалошћени: син ДУШАН
и ћерка БИЉАНА с породицама, сестра
ДИВНА и остала родбина
(101/421804)

(63/2411674)

Последњи поздрав драгој куми

Не постоје речи које описују бол и празнину који су настали одласком наше вољене

БОГДАНА ЈОВИЋА
Твоју племенитост и доброту чуваће од заборава другари: БАТА,
БАНЕ, АЦА, РАТКО, ЛУКА, СТЕВА, РАДЕ, МИШУРИЋ,
ДАВИД и ЈОВАН
(7/241459)

Последњи поздрав драгој комшиници

МАРИЈИ ВУКЧЕВИЋ

Твоји: МИЛА, МАЈА и ИВАН

рођ. Кезерић
Последњи пољубац јој шаљу они које је неизмерно волела: сестра МАРА, зет МИРОСЛАВ,
сестрићи АЛЕКСАНДАР са ДЕЈАНОМ и ЂОРЂЕ
са НЕДОМ и децом АЉОШОМ и СТАШОМ

(34/241559)

(32/241553)

Почивај у заслуженом миру.
Остајеш заувек у нашим срцима.

30. маја 2017. напустила
нас је наша драга и једина

МАРИЈА ВУКЧЕВИЋ
12. XII 1945 – 26. V 2017.
Сваки жути цвет будиће успомену на тебе
у башти наших сећања и никада увенути
неће...
Твоји: син МИКИ, ћерка ВЕСНА,
снаја НЕНА, зет НЕНАД, унучад МАРИНА,
АНДРЕА, НИКОЛА, ФИЛИП и ЕНА
(67/241690)

ДУШАНКЕ ЂОРЂЕВИЋ ДУЦЕ

Последњи поздрав

Умрла је наша дугогодишња колегиница и другарица

МАРИЈИ
ВУКЧЕВИЋ

Станари Моравске 11
(40/141577)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

РУЖИЦА
ЦВЕТКОВИЋ

МАРИЈИ
ВУКЧЕВИЋ

1933–2017.
Остаћеш заувек у срцима оних који те воле.
Братаница НАДА
с породицом

од БАНЕТА и МИРЕ

(73/241710)

(76/241714)

ДУШАНКА ЂОРЂЕВИЋ ДУЦА
С тугом у срцима саучествујемо у болу њене породице. Чуваћемо успомену на године заједничког рада и нећемо је заборавити.
Колеге хемичари из „Енергетике” Петрохемије
(72/241707)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

29. маја 2017. преминуо је наш вољени и драги тата, брат, деда,
прадеда и пријатељ

У петак, 26. маја 2017. године, напустио
нас је наш драги супруг, отац, свекар, деда и прадеда

Последњи поздрав драгом тати

ИВАНУ ГРГИЋУ

МИЛАН ЛАЦКОВИЋ ЛАЋА
1930–2017.
Сахрана је обављена 30. маја 2017, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Бескрајно хвала за љубав, племенитост и хуманост коју си несебично пружао.
Син ДРАГОСЛАВ са супругом МИЦОМ, син ВОЈИН са супругом
ДУШИЦОМ и НИКОЛОМ ЛАВОМ, унук НЕНАД са супругом
АЛЕКСАНДРОМ, праунука ТАРА и многобројна родбина и пријатељи

од сина СТЕВАНА, снаје ДРАГАНЕ,
унука ИВАНЕ, МАРИЈЕ, ВУКА и ЗОРАНА
и праунука ВЕЉКА

ИВАН ГРГИЋ
рођ. 1930

(58/241165)

дипломирани економиста
Сахрана је обављена у недељу, 28. маја, на
Католичком гробљу у Старчеву.
Ожалошћена супруга МАРА и породица

(107/141843)

(56/241627)

ПАНЧЕВАЦ

После кратке и тешке болести, 26. маја, преминула је наша

МАРИЈА ВУКЧЕВИЋ
Мама, хвала ти на свему.

телефон:

Твој МИКИ

013/301-150

У уторак, 6. јуна 2017, у 11 сати, на Католичком гробљу одржаће се
четредесетодневни помен

МИЛЕВА
ЦАКОВИЋ

МИЛЕВА ЦАКОВИЋ
1933–2017.
Хвала ти мила наша за све дивне тренутке, пажњу и љубав коју си
нам пружала током читавог живота.
Никада те неће заборавити: синови СТЕВАН и БЛАЖО, снаје
СНЕЖАНА, МИЛКА и ИВАНА, унуци НЕМАЊА, БРАНИСЛАВА,
МИЛАН и НЕВЕНА

(69/241693)

Последњи поздрав
од комшије БОГОЉУБА
са Надела
(91/2417719

(43/241587)

Последњи поздрав драгом тати

ЛУДВИГУ МУЈАГИЋУ

Тужан је дан, 24. мај 2017. када сам се растао од
мог ујака

Бескрајно хвала за љубав, топлину, доброту, за све што си нам несебично пружио.
С поштовањем: супруга МАЦА, ћерке ГОРДАНА и НАТАША,
унучад ИВАНА, ВАЊА, МАРКО и НИКОЛА,
зетови БОБАН и ЗОРАН

ЖИВОРАДА ПАНТЕЛИЋА
ЖИКЕ

ИВАНУ ГРГИЋУ
од сина НИКОЛЕ, снаје БИЉАНЕ
и унука ИВАНА и МАРКА
(57/241627)

Последњи поздрав ујаку

(84/241742)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Најлепшим успоменама чуваћу те од заборава.
Хвала ти.
Твој ВИДАН
(65/241681)

Последњи поздрав

ЛУДВИГ МУЈАГИЋ

ЛУДВИГ
МУЈАГИЋ

31. V 1997 – 2017.
Вечно си у сећању
породице ПЈЕВАЦ
– тетка ДРАГИЦА

Оставио си пријатељство, племенитост, доброту која се не заборавља.
МИЛЕ и ЗАГА

(94)

(62/241663)

ЗОРАН ГРБИН

МИЛАН
ЛАЦКОВИЋ

МИЛЕТУ

Еј бре ћале...

ИВАНУ
ГРГИЋУ

Последњи поздрав
брату Милету од сестре
МАРЕ и МИРЕ
с породицама

од сестрића МАРЈАНА
с породицом

од породице ПОПОВИЋ

(103/241816)

(104/2418169

(77/241722)

У суботу, 3. јуна 2017, у 11 сати, на Новом гробљу
у Панчеву даваћемо шестомесечни помен нашем

Недостајеш... много ми недостајеш!
НАТАША
(85/241742)

Прошло је шест тужних месеци без тебе, али бол не
престаје

РАДОЈКА МИХАЈЛОВ
Ожалошћени: супруг СТЕВАН, ћерке ВЕСНА
и СНЕЖАНА с породицама
(75/241712)

СЕЋАЊЕ

Дивној

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

БОБАНУ ВЕЛИЧКОВИЋУ
ДУЦИ
ЂОРЂЕВИЋ
Последњи поздрав од
породице ГЛИШИЋ
(95/241783)

1961–2017.
Отишао си...
Време пролази, туга и бол не.

МИЛОВАН ВАСИЋ МИЋА
Твоји најмилији
(80/241732)

1. VI 2015 – 1. VI 2017.
Тугу у нашим срцима не може време да избрише.
Твоја породица
(90/241755)

Петак, 2. јун 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 3. јуна 2017, у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву даћемо
шестомесечни помен нашој драгој
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СЕЋАЊЕ

У недељу, 4. јуна, у 11 сати, на Старом православном гробљу обележићемо четрдесетодневни помен нашој драгој мајци, баки и прабаки

ДАНЕ МЛАДЕНОВСКИ

ДРАГИЦИ ИЛИН

2007–2017.

С пијететом и љубављу подсетићемо се на сву љубав и пажњу коју
нам је пружала.
Њене ћерке: РАДОВАНКА и ЂУРЂЕВКА с породицама

ГОРДАНИ МРКАЉ

(96/241786)

5. јуна, у 11 сати, на Старом православном гробљу даваћемо четрдесетодневни помен

СЕЋАЊЕ
Наша мила

Чувају те од заборава твоји најмилији: ЛИНА,
СИЛВИЈА и БИЉАНА са својим породицама
(87/241747)

Чувамо сећање на сву љубав, пажњу и топлину коју си нам несебично пружала.
Почивај у миру.

ТАДИЋ

Твоје: МИЛИЦА, ЗОРИЦА и МАРИНА
с породицама
(86/471473)

ПОМЕН

ЈЕЛИЦА

ДЕСАНКА
СТАМБОЛИЋ

КОСИ ЈЕЛЕНКОВИЋ
рођ. Пешко
Заувек у нашим срцима.
САША, ЈЕЛИЦА и НИКОЛА
(82/241734)

МИЛАДИН

2014–2017.
1987–2017.
За успомену и дуго сећање.
Ваша деца: ДРАГАН, ДРАГИЦА и ЗОРАН с породицама
(100/241801)

већ осам година није с
нама.
У нашим срцима увек.
Ћерка МИРЈАНА, унук
ДАРКО и зет АДАМ

ПАНЧЕВАЦ

(93/241780)

ДЕЈАН ПЕШИЋ

телефон:

1. VI 2013 – 1. VI 2017.

013/301-150

У недељу, 4. јуна, у 11
сати, на Новом гробљу,
позивамо на окупљање,
да уз пламен свећа и
мирис тамјана обележимо четрдесет дана,
помен нашем ђеди

Заувек у нашим срцима.

ПАНЧЕВАЦ

7. јуна 2017, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

Ти за мене ниси умро.

Супруга ДЕСА, ћерке ЗОРИЦА
и НАДИЦА с породицом

телефон:

Тата

(89/241751)

013/301-150

3. VI 2012 – 3. VI 2017.

ПЕТКУ
СТЈЕПАНОВИЋУ
САЈИ
1938–2017.

Зашао си као Сунце...

СИМИ СТЕФАНОВИЋУ
ЉУБИЦА ПЕШИЋ

1945–2017.
Без тебе ништа није исто, много нам недостајеш.
Твоји: МИЛАН, АНЂЕЛКА и РАДОЈКА
(106/241830)

Тражимо те у сваком трену, цвету, осмеху и лепом сунчаном дану, али... Ништа није као пре.
Са ким тугу у очима да лечимо и радост срца да
делимо? Твоја љубав је наша снага а твоје срце
наш понос.
Увек и заувек твоји: супруг СВЕТА и деца
ДРАГАН и ДРАГАНА с породицама

Година прође, година
дуга, у срцима нашим
вечна је туга.
Сестра БРАНА
с породицом

(102/421815

(78/241725)

Навршава се година како си нас напустио, суза
никад довољно неће истећи, нити тугу у срцима време избрисати,
али нам утеху пружају
нежне успомене које
ћемо себично чувати.

ЛОРЕНЦУ ВИДЕВСКОМ
из Јабуке
1958–2016.
Време пролази, али туга и бол нам остају.
Супруга ДУШАНКА, син ДАЛИБОР,
ћерка ЛИДИЈА, снаја МИЉАНА, зет ИГОР,
унук АНДРИЈА и унука ЛАРА
(70/241695)

ЖИВКО
ДАВИДОВСКИ
Дани нису обрисали
твој лик...
Месеци нису ублажили
тугу...
Година није зауставила
сузе...
А ову неизмерну бол
време не брише...
Сестра СЛАВИЦА, зет МИЋА
са МАЈОМ и БАНЕТОМ

ЖИВКУ
ДАВИДОВСКОМ

013/301-150

(2/241440)

ПОМЕН
У суботу, 3. јуна, на Католичком гробљу одржаћемо годишњи помен
нашем драгом

ГОДИШЊИ ПОМЕН
30. маја 2017.

ДУШАН
ПАЈКОВИЋ

ДЕЈАНУ
ЛАЦКОВУ
ЦАПИ

1958–2016.

Кад душа и срце боли
време није лек, већ тиха патња и вечна рана.
Мама ВЕРА и сестра
СВЕТЛАНА
с породицом

(105/241829)

(59/241632)

Све пролази. Само душа, образ и оно што је
добро као срце Душаново остаје.
Заувек твоја БИЉА,
родбина, кумови
и многобројни
пријатељи
(61/241662)

(79/241726)

Годишњи помен

7. јуна 2017. навршава се шест година откада нас је заувек напустила наша вољена

СЕЋАЊЕ
Тужно је сећање на професоре и другове генерације 1963/1967. године.

(83/241740)

телефон:

(3/241440)

Време пролази, бол и
туга остају вечито у срцима оних који су те волели.
Много нам недостајеш.
Твоја тетка МИЛКА
с породицом

Твоја сестра ЗОРИЦА
с породицом

ПАНЧЕВАЦ

Твоја СЛАЂА

Неизмерно Те воли
и поноси се Тобом
твоја породица

Једногодишњи помен

1. јуна 2017. даваћемо годишњи помен драгом

ЖИВКО
ДАВИДОВСКИ

ЖИВКО
ДАВИДОВСКИ

ЛОРЕНЦ
ВИДЕВСКИ

ЖИКА
ДАВИДОВСКИ

Породице МИЦКОВСКИ и СИМОНОВИЋ
(71/241696)

Трећа генерација Хемијско-технолошке
школе Панчево

ЉУБИЦА ГЛАВОНИЋ
Увек ћеш бити с нама.
Твоје ћерке с породицом
(74/241711)

(37/241573)
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Петак, 2. јун 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ТУЖНО СЕЋАЊЕ

3. јуна 2017, у 11.15, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо шестомесечни помен нашем

СЕЋАЊЕ

МИЋИЋ

РАДОМИР
ВЕРА
РАДОВАН ВИНКА
ПУЉА МИШКОВИЋ РАДЕ
2011–2017.

МИЛОРАДУ БОДИРОГИ
1950–2016.

1990–2017.

Супруга МИЛИЦА, ћерке БИЉАНА и НАТАША с породицама
(47/241601)

рођ. Мићић
2008–2017.
2007–2017.
Успомену на њих чувају с љубављу и поштовањем њихови најмилији
(60/241635)

Обавештавамо да ћемо 7. јуна 2017. године, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву
дати четрдесет дана откако нас је напустио наш вољени

30. маја 2017. навршила се година откако
нас је заувек напустила наша

Прошло је годину дана
откада није с нама наша
мила, драга кума

НАКО
ТРАЈКОВИЋ
31. V 2011 – 31. V 2017.
С поносом чувамо успомену на тебе.
Супруга ОЛИВЕРА
и синови НИКОЛА
и СИНИША
с породицама
(24/241525)

2. јуна 2017. навршава
се пет година од смрти
драгог и вољеног сина,
брата, девера и стрица

РАДЕ
ЈАНКОВИЋ
ЉИЉАНА
ЈАКШИЋ

ЉИЉАНА ЈАКШИЋ

Навршава се тридесет

1956–2017.

РАДЕ МУЈИЋ

Само је време прошло, љубав, бол и празнина остају. Заувек живиш у нашим срцима.

1956–2017.
С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и чувамо од заборава.
Супруга ВЕРА с породицом

Супруг НЕБОЈША, као и многобројна
фамилија и пријатељи

(45/241595)

(66/ф)

Сећање на нама драгог

6. јуна 2017. навршава се годину дана откако није с нама наша драга и вољена

РАДЕТА СТОЈКОВА

5. VI 1987 – 5. VI 2017.

година откако није са

Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од времена и
заборава.

нама наш драги Раде.
Увек ћеш нам недостајати...
Заувек у мислима

1927–2017.

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

Твоја кума ЗОРИЦА
МАРКОВ с породицом

с тобом твоји: МИЛАН,
МАРКО и НЕНА

Вечно ожалошћени:
СТОЈА, МИЋА, МАЈА
и КАТАРИНА

(48/241605)

(28/241536)

(33/241576)

3. јуна 2017. године, у 11.30, на Новом гробљу у
Панчеву, одржаће се четрдесетодневни помен

МАЈА
ПОПОВСКИ

МАЈИ ПОПОВСКИ

АНА КУС

ДРАГАНА
ТОМИЋА

Време пролази, а бол и туга су све већи.

Радо те се сећају, са захвалношћу спомињу
твоја деца: син СТЕВА, снаја ЉИЉАНА
и унуке НИНА и САНДРА

Њени најмилији

Мама, тата, супруг БОЈАН, син НИКОЛА, ћерка
АЊА и сестра НАТАША с породицом

(17/241489)

(6/241465)

(8/241473)

Нашој драгој
и непрежаљеној Маји
од деде МИЛАНА, ујка
РАДОША, ујне НЕНЕ
и брата БОЖИДАРА
(9/241473)

3. јуна 2017. навршавају се четири године откад
није с нама наш драги

Прошло је годину дана откако нас је напустио
наш драги

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

ЈЕЛИЦА

ИЛИЈА РАДИВОЈША

МИОДРАГ БРАЈКОВИЋ

ДИМИТРИЈЕ РОКСИЋ МИТА

1937–2013.

1960–2016.

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

Помен ће се одржати 3. јуна 2017, у 11 сати, на
Католичком гробљу.
Породица БРАЈКОВИЋ

С љубављу и поштовањем: супруга
СЛОБОДАНКА, ћерка МИРА,
син МОМЧИЛО, снаја МАРИНА и унуци ЕМИЛ,
МОМИР и МАРКО

(36/241571)

(35/241568)

(19/241502)

МАНАСИЈЕВИЋ
2003–2017.
Не заборављамо твоју
оданост, брижност, доброту и љубав.
Твоји: супруг МИЛОЈЕ,
син ЗОРАН и ћерка
ЗОРИЦА с породицама
(20/241503)

Двогодишњи помен

У среду, 7. јуна, у 11 сати, на Католичком гробљу даваћемо четрдесетодневни помен

Вољеним родитељима

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕВИЋ

ЏОДИ
Четрдесетодневни помен даћемо у суботу, 3.
јуна 2017, у 11 сати.
Сестра БОБА
с породицом

3. VI 2015 – 3. VI 2017.
Твоја породица

(68/241692)

(11/241482)

РАТКО
ВРАЧЕВИЋ

ЛЕПА КРЧАДИНАЦ

ЗОРАНУ САВИЋУ

ДРАГИЊА

Заувек у нашим срцима и мислима.
Твоји САВИЋИ
(53/241625)

1929–2011.

КОСТА
1930–1995.
Ћерка ВЕРА с породицом
(92/2417734)

2001–2017.
Вољени никад не умиру.
Твоји КОСТИЋИ
(55/241626)

Петак, 2. јун 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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5. VI 2016 – 5. VI 2017.

3. VI 1997 – 3. VI 2017.
Двадесет година је прошло откада није с нама наш драги

МАРКО ИЛИЋ

БРАНИСЛАВ ДАМЈАНОВ БРАНЧЕ

Мој мили куме, памтим и памтићу те само по добрим делима и вечитом осмеху.

професор у пензији
Успомену на њега с љубављу чувају супруга СОЊА
с родбином и пријатељима

Твој кум МЛАДЕН ОЖЕГОВИЋ
(39/241175)

(13/241484)

9. јуна 2017. године навршава се година откако није с нама наша

БОЛНО СЕЋАЊЕ

Прошла је година бола и туге

3. јуна на гробљу у Омољици, у 11 сати, даваћемо
једногодишњи помен нашем драгом

МАРКО ИЛИЋ
Туга се не мери временом ни речима. Понос и
сећање на тебе је увек присутна, а љубав остаје
вечна.
Твоја мама БИЉАНА и БОБАН

ДЕЈАН МАЈЕР
2014–2017.
Теткина лепото, у мом срцу си увек имао посебно место и док сам жива у њему ћеш и ти живети.
Недостајеш много. Време које је прошло, и време које долази, није и неће умањити тугу и бол,
то знам и осећам.
Твоја тетка АНКИЦА с породицом

ДАРИНКА
КОСАНОВИЋ
Синови МИРКО
и ДУШАН
с породицама, сестра
МАРА и брат ВЛАДО
с породицом

Долази најтужнији дан, 5. јун, сузе су племенити
глас очију кад у искреном болу понестану речи,
очи говоре сузама, док уста ћуте.
Твоји: брат НИКОЛА и деда НИКОЛА

5. јуна навршава се година дана од смрти

(15/241485)

(5/241460)

(88/241748)

Тужно сећање на мог сина првенца

(14/241485)

МАРКУ ИЛИЋУ

4. јуна, у 11.30, даваћемо трогодишњи помен

У суботу, 3. јуна биће
двадесет пет година од
смрти нашег вољеног

МАРКО ИЛИЋ
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Баба СТОЈА и ујак
ЗДРАВКО с породицом

Оставио си нам доброту
и племенитост која се
не заборавља.
Твоја баба ВЕРА и деда
ИВИЦА с породицом

(18/241404)

(22/241515)

МАРКО ИЛИЋ

ДЕЈАН МАЈЕР
2014–2017.
Време није лек кад срце и душа боле, већ тиха
патња и вечна рана. Јер ти си стално у мојим мислима, речима, погледу и сузи Дејо мој, сине
мој. И све више и више боли без тебе.
Вечно ожалошћена твоја мајка МИРА
(30/241552)

ДЕЈАНУ МАЈЕРУ
2014–2017.
Туга све већа, бол све
јачи.
Твоји: мајка МИРА,
отац БАТА,
син ДЕНИС, сестра
ИВАНА, ИВАН и АЊА
(31/241552)

3. јуна 2017. године навршава се шест најтужнијих месеци откада је изненада преминуо наш вољени отац и деда

Прошло је шест тужних
месеци откада није с нама

МИОДРАГА
КУНДАКОВИЋА
МИЛЕТА
Прошле су године, а ти
си у мислима увек с нама, јер љубав и пажња
коју си нам пружио
остаће нам у вечном сећању.

Драги наш Марко, чувамо сећање на тебе и
много нам недостајеш.
Твој деда ЉУБА
ГВОЗДЕНОВИЋ, баба
ЈОВАНКА и тетка
СЛАВИЦА с породицом

5. јуна навршава се годину дана од трагичне
смрти

(26/241531)

МАРКО ИЛИЋ

Твоји најмилији

МАРКА ИЛИЋА

(12/241483)

ДРАГУТИН ЈОВИЋ ГУТЕ
1954–2016.
Тога дана, у 11 сати, изаћи ћемо на његов гроб и
залити га сузама.
Вечно ожалошћена породица
(41/241585)

ДРАГУТИН
ЈОВИЋ ГУТЕ

3. јуна навршава се четрдесет тужних дана откако није с нама наша
драга

СЕЋАЊЕ

МАРКО ИЛИЋ

Прошло је седам дугих
година откако ниси с
нама.
Твој супруг БОШКО
и ћерка САНДРА
с породицом
(46/241596)

АЛЕКСАНДАР
КОМАНОВ
3. VI 2012 – 3. VI 2017.

(27/241533)

(23/241523)

1954–2016.
Годину дана од смрти
мог сина.
Са вером да ћемо се видети.

Вечно тугује сестра
СТАНКА с породицом

СЕЋАЊЕ

БЛАГА
НИКОЛОВСКА
Брат МИЛАН, сестра
ДАНИЦА и сестрићи
ПРЕДРАГ и НЕНАД

Воли те: твој тата
ДРАГАН, баба САРА,
брат ЦОЛЕ, супруга
МАЈА и ћерка ЕМА

(25/241525)

(1/241433)

IN MEMORIAM

ВУКОСАВА
ДЕНЧАН

РАДЕ, МИРА,
МАРИЈА и ДУШАН

Никада те нећемо прежалити.
Деда ЗЛАТКО
КОВАЧЕВИЋ
с породицом
из Омољице

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

9. I 1989 – 5. VI 2016.

(42/241586)

СЕЋАЊЕ

МАРКА ИЛИЋА

Отишао си са нашим именима у срцу, с поносом и љубављу чуваћемо успомену на тебе

МАРКО ИЛИЋ
Твоја породица: супруга МАРИЈАНА и ћерка ЕМА
(52/241624)

По доброти ћемо те памтити

Никада те нећемо заборавити

МАРКО ИЛИЋ

МАРКО ИЛИЋ

ЈОЛА ЧЕРГОВ
ОЛГА
Прошло је три тужне године од смрти моје мајке.
Много ми недостајеш.

ДУШАН ПЕТРОВИЋ ПЕРА

Твоји: БАНЕ и ГОЦА

Твоја ћерка МИРА

4. VI 2007 – 4. VI 2017.
Заувек остајеш у мом срцу и сећању.
Твоја МИЛУНКА

(38/241574)

(10/142481)

(4/241445)

Породица
САКИЋ

Таст ДРАГАН, ташта
РАДА и шурак МИТАР

(51/241624)

(50/241624)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 2. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
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
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили близанце – синове
15. маја: Алексеја и Аријана – Драгица и Рахим Алимовић.

Добили ћерку
23. априла: Теодору – Ана и Марин Брошћанц; 6. маја: Луну – Даница Љубичић и Иван
Чуљак; 7. маја: Дуњу – Тијана Борисов и Милош Рајин; 9. маја: Ивану – Кристина Јон;
10. маја: Ању – Санела Шереш и Милош Добричанин; 14. маја: Нађу – Анђелка Марјану и Бранко Радојичић; 15. маја: Ању – Валентина и Радивоје Полић, Милу Ен – Џилијен Ен и Жељко Илијевски; 17. маја: Сару – Мирела Токовић и Драган Богојевић; 18. маја: Теодору – Петра Лазић, Калину – Марина Туцаковић и Владимир Петровић; 19. маја: Лорену – Фелићија и Дорјел Малица; 20. маја: Тимеу – Бранка и Тибор Варга; 22.
маја: Мину – Марина и Милош Ерић; 23. маја: Иву – Миња и Зоран Орешковић.

ВЕНЧАНИ
20. маја: Данијела Мијић и Дарко Копривица, Даница Стефановић и Игор Пасер, Драгана Пешић и Иван Милошевић, Драгана Ћосић и Лука Матијевић, Ана Марија Додић и
Дејан Чизмаш, Ивана Кокановић и Данило Дошљак, Драгана Тасић и Мирослав Барашевић, Снежана Апостоловски и Бојан Раилић, Александра Давидовић и Дарко Јаковљевић; 21. маја: Нада Радосављевић и Драган Јанковић, Миљана Немчек и Ђорђе Деспотовић, Драгана Цветковић и Славиша Петровски, Милена Стојановска и Горан Опачић,
Тања Андић и Владан Жижаковић, Данијела Трпковић и Драган Петровић, Катарина Бугарчић и Богдан Рончевић, Катарина Жагар и Милан Прибак; 25. маја: Ивана Богојевић
и Владан Јарић; 27. маја: Катарина Божичковић и Балтазар Јарштајн, Бојана Ивошевић
и Јосип Бабић, Милица Рацић и Саша Анђеловски, Марија Лукић и Душан Цветковић.

УМРЛИ
18. маја: Слободанка Јевтић (1935); 19. маја: Љубинко Стојков (1951); 20. маја:
Милица Стефановски (1931); 21. маја: Драгица Јовановић (1953), Зорка Драгић
(1933), Милорад Каначки (1953), Јован Чечовић (1934); 22. маја: Ана Младен
(1941), Драгица Милошевић (1931), Мира Малинић (1948); 23. маја: Надежда Пејчић (1932), Ана Хрк (1957), Анка Дабић (1929), Живојин Денчић (1932), Живанко Латинкић (1953); 24. маја: Бранка Белеуца (1950); 25. маја: Ружица Јовановић (1928),
Паљо Холубек (1934), Драган Бошкан (1956); 26. маја: Милена Цаковић (1935).

(23. 10 – 21. 11)

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пренапети сте и ваша нервоза
ће бити стални извор конфликата
с партнером. Пословни аспекти су
вам повољнији, само немојте журити, јер можете направити велику грешку. Добро се концентришите на оно што желите. Измерите одлуке двапут, па онда сеците.

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Незадовољство које тиња у вама
може ове седмице довести до експлозије. Осећате да сте у некој замци из
које тренутно не видите излаз. Немојте бити превише попустљиви, заузмите став. Постоји могућност да промените садашњи пословни статус, али
размислите пре коначне одлуке.

Нико није упоран као ви када нешто желите, нити стрпљив да до
тога дође. Пред вама је период када ћете заслужено уживати у љубави. Оно што не можете да решите, и није ваш проблем. Препреке
су ту да се савладају. Новчани добитак следи до краја седмице.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

период стабилизације, што ће вам
донети пуно лепих тренутака. То
емотивно надахнуће одразиће се
повољно на пословни статус, па и
ту можете очекивати стабилизацију и напредовање, а Лавови друге
декаде и већи положај у фирми.

2

Шта год да вам се догађа, то је
с разлогом. Прихватите живот
без нервирања. Можда сте се
опружили више него што сте дугачки и као да сте се уплели. Маказе у руке и сеците све што вам
не треба. Решавајте ствари једну
по једну. Успех вам се смеши.

Рак

Љубавни живот полако улази у

1

У вама се буди страст. Могућност једне дивне љубавне приче
може почети с неким кога дуго
знате. Све што вам се чинило немогућим, полако почиње да се
реализује. Крените у акцију, сеците, спајајте неспојиво и успећете на свим пољима.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

3

(19. 2 – 20. 3)

Улазите у период када се на
многе ствари мора ставити тачка. Отворено и искрено разговарајте с партнером, пословним сарадницима и пријатељима. Осећате се као заморче заточено у
зачараном кругу. Без љутње и
самосажаљења крените у акцију.

4
5
6

Трудите се да избегавате сукобе с партнером, али било би добро да чујете шта има да каже.
Исцрпљени сте, али то не сме да
вам буде препрека да брзо делујете и спречите финансијске проблеме. Није право време за проширење делатности.

АНАГРАМИ

КО, ЛИ, ЛИ, ЛО, ЛОР, НО, НО, ПО, ПРИ, ПРО, РА, РИ, РИ, РУМ, У.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. планински масив у средњем делу Азије, 2. понор, дубоко удубљење са стрмим странама, 3. један занатлија,
4. нагомилано, утрпано, накарикано (жарг.), 5. врста боје за зидове и
фасаде, 6. бивша руска спринтерка (Ирина), 7. град на југу Србије.

1

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

сом. Понекад вам се чини да је
партнер извор свег вашег незадовољства. Окрените се послу. Период је повољан да поново успоставите сарадњу са старим партнерима. Добитак вам следи кроз наплату дуговања, али и у виду поклона.

ВОДОРАВНО: 1. дати нечему други облик, изменити, 2. горњи део чизме – жбунасто дрво чији је плод лешник, 3. посуда за цвеће – ауто-ознака Ниша, 4. занатска радња, 5. прва нота музичке скале – град у
америчкој држави Тексас, 6. сламке пшенице које остају после вршидбе – спискови, 7. панчевачки прота и песник (1819–1891).
УСПРАВНО: 1. справа за притискивање – наше женско име, 2. река у
Мјанмару (Бурми) – мноштво људи, гомила, 3. предлог уз датив – манастир код Пожаревца – живахан, 4. држава у Јужној Америци – ни у
којој мери, нимало, 5. штампана ствар – наш фудбалски интернационалац (Мирослав).

4

Бик

Незадовољни сте својим стату-

Слогови: БУ, ВА, ВА, ВА, ВА, ВАЦ, ВАЧ, ЗА, ЈА, ЈА, КА, КА, КА, КО,

3

Без обзира на то да ли сте у вези
или сами, могућа је појава особе
која вас може уздрмати и вратити
вам осмех на лице. Пословно сте
стабилни и шта год да радите,
пред вама је велики успех. Темеље постављајте ове седмице. Прихватите сарадњу са странцима.

драгом особом и једноставно све
заборавили на неко време. С друге стране, бавите се великим преиспитивањем пословних сарадника и сопствених одлука. Донекле
и имате право што сумњате у обећања, али имајте и мало ширине.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

2

Желите свима да покажете да сте
срећни и заљубљени толико да можете загрлити цео свет. Пословни
планови улазе у период реализације, па можете очекивати и мањи
новчани добитак. Проблеми с папирологијом или кашњењем администрације успешно ће се решити.

Најрадије бисте некуд отишли с

МАГИЧНИ ШТИТ 7 х 9

1

(23. 9 – 22. 10)

5. маја: Михајла – Тања Петковић и Драган Живковић; 7. маја: Милана – Јасмина
Грчић и Бојан Димитов, Кристиана – Виолета Ласло и Кристиан Босика; 10. маја:
Јакова – Мариа Вера и Нице Ника; 13. маја: Василија – Татјана Ћурчић и Душко
Бачвански; 16. маја: Василија – Миљана Милетић Миљуш и Дане Миљуш; 17. маја: Емила – Санела и Данијел Флора; 23. маја: Немању – Миљана и Тихомир Васовић.

Припрема: Момир Пауновић

Слогови: А, ВИ, ВИЋ, ГРА, ДИ, ДУР,
КА, КО, МИ, НИН, О, РА, РА, РИ,
РО, СТИ, ТИ, ТИ, ТИ, ТИСТ, ТОР.
ВОДОРАВНО: 1. планина у Црној Гори, 2. окретати, обртати (лат.), 3. такмичар у једном борилачком спорту,
4. направити ограду око нечега, 5. каријеристи, 6. наша глумица (Наташа).
У посебно обележеним усправним
низовима поља, читано одозго надоле, добићете име и презиме нашег музичара, продуцента, композитора и фронтмена групе „Кал”
(на слици).

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

ИСПУЊАЉКА

Ован

5

6

7

1

2

1
3

2
4

3
5

2

3

4

(1) „ЗВЕЗДИН” КОШАРКАШ

5

ГРАДИЋУ
РУКОМ
(2) КОРУПЦИЈА

ИВКA
TРПА
ЛOВE
(3) ХОЛАНДСКИ ШАХИСТА
ТАЈНИ НАМ је много
шаховских открио,
одувек је цењен
велемајстор био.

4
5
7

6
7

РЕШЕЊА – Испуњаљка: Дурмитор, ротирати, каратист, оградити,
аривисти, Нинковић (коначно решење: Драган Ристић). Магични
штит 7 х 9: Каракорум, провалија, заваривач, укарикано, поликолор, Привалова, Бујановац. Анаграми: (1) Марко Гудурић, (2) плави
коверат, (3) Јан Тиман. Укрштени слогови: преиначити, сара, леска, ваза, ни, радионица, до, Вако, слама, листе, Васа Живковић.
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 2. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ХИМАЛАЈСКА АВАНТУРА НАШИХ СУГРАЂАНА

НА КРОВУ СВЕТА
» Наставак са стране 1
Велико искушење за организам представља прелазак надморске висине од три хиљаде
метара, када се отежано дише
и тешко спава, а проблем је
обављати чак и најједноставније радње. А шта тек рећи за
висине од преко пет хиљада?
Тада понекад у току кретања
имате осећај као да ћете умрети. У том случају, најбоље је
суочити се с тим страхом и
смирити организам, који вам
све време говори – умрећу,
умрећу... Иако нисмо имали
искуства с толиким висинама,
схватили смо да је битно ићи
полако – присећа се планинар
„Јеленка”.
На преко пет хиљада метара
готово сви имају неке тегобе, а
у таквим ситуацијама могућа је
планинска висинска болест. На
срећу, тешке форме попут церебралних и плућних нису задесиле експедицију „Јеленка”.
„Анапурна трек” годишње прође много људи, педесетак хиљада, а догађају се и најгори
исходи, и то најчешће на поменутом превоју од 5.400 метара.
– Међутим, рецимо, на нама
блиским Проклетијама та црна статистика је много гора. С
друге стране, на Хималајима
функционише веома организована служба спасавања, подупрта хеликоптерима, мазгама и разним другим помагалима. Једина потенцијална
опасност догодила нам се када
смо скретали ка извесном језеру, смештеном на 4.900 метара надморске висине. Стаза
која води ка њему веома се сужава и у сваком тренутку може се одронити камен. Тако се
један нимало наивне величине откотрљао се на корак испред мог оца. Поред неописиве лепоте, други важан разлог
што смо одабрали баш овај

Лепе жене пролазе Анапурном

„трек” за први хималајски подухват, била је управо његова
безбедност. С друге стране, он
је битно друкчији од озбиљних
алпинистичких тура, попут
пењања на Монт Еверест. Ово
је нешто што би свако ко је
просечне кондиције и општег
доброг здравља могао проћи
без претераних тегоба, а ми
смо притом имали и среће с
временом: петнаест дана непрекидно је сијало сунце, без
кише – каже млади Панчевац.
Петочлана екипа углавном
се кретала кањоном реке Мар-

прибегавају лоповлуку. Никада нећете имати осећај да ће
вам због новца наудити, иако
је, примера ради, плата физичког радника око триста рупија (рупи је приближан динару, прим. нов.). С друге стране,
на улицама је такав кркљанац
да се стално морате пазити и
склањати се од мотора, који
насрћу са свих страна, а за нас
Европљане то је незамисливи
хаос. Али у сваком тренутку
Једно од баш опасних места

Биоскопа има чак и у таквој недођији

Статуа Буде у селу Муктинат

ПЛА НИ НА ФЕ НО МЕН
Анапурна је други највећи масив после Евереста и може се
сматрати неком врстом феномена. Индијски океан на њега
наноси велике количине влаге и кише, што представља изузетну атипичност у односу на наше планине.
– Тако чак и на преко 4.200 метара надморске висине још увек постоји бујна вегетација, па и листопадне шуме; само пола километра ниже сасвим нормално се узгајају
јабуке, а негде близу 1.700 метара парадајз расте на дрвету. Насупрот томе, с друге, северне стране масива је као на
Марсу и једва да има и снега – наводи Јанић.

сианђи кроз који је прокопан
пут. У доњим деловима Анапурне много је шумовитих
предела, што је случај у целом
Непалу, чији су пејзажи испреплетени дрвећем, растињем, кањонима, ледницима...
– Сретали смо многе друге
планинаре, махом из западне
Европе и САД, али било је и
Бразилаца и Корејаца, а посебан утисак оставио је један
увек насмејан Аустралијанац,
физички радник, који шест месеци ради, а потом две године

планинари по јужној Азији.
Упознали смо велики број одважних девојака које саме улазе у планинарску пустоловину,
што такође довољно говори колико је ова земља невероватно
добронамерних и љубазних људи изненађујуће сигурна. Све је
испало готово савршено, упркос многим предрасудама о
том делу света. Па и о ценама.
А у ствари, цео подухват кошта
тек мало скупље од просечног
летовања у Грчкој. Притом се
лако долази до информација.
Речју, није нимало страшно,
иако су се многи пријатељи чак
плашили да се нећемо вратити
– истиче Јанић.
Према речима овог Панчевца, у Непалу се говори сто четрдесет различитих језика и егзистирају дeсетине култура,
обичаја, народа... Сви они живе
у хармонији, изузетно поштују
једни друге и, што је за наше
прилике невероватно, често се,
рецимо, будисти и хиндуисти
моле у истом храму.
– Реч је о непојмљиво трпељивим и толерантним људима.
Насиље им није у крви и ма
колико били сиромашни, не

ОИ „НАДЕЛ” ВЕЋ СТИГАО ДО ЧЕТИРИСТО АКТИВНОСТИ ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ

Извиђачи походили Суботицу и Сегедин
Чланови Одреда извиђача „Надел” стигли су већ до готово незамисливих четиристо активности ове године, у које се
убрајају само оне од већег значаја за наведену организацију.
Овог пута радило се о тродневном едукативном излету „Суботица–Сегедин–Палић”, реализованом између 19. и 21. маја.
С обзиром на то да су старчевачки скаути досад боравили у
Румунији, Хрватској, Македонији, Босни и Херцеговини,
Грчкој и Црној Гори, ред је дошао и на Мађарску. Главне идеје излета биле су упознавање с
културним и природним вредностима северног дела наше земље, као и дружење и јачање сарадње са члановима Одреда извиђача „Спартак” из Суботице,
уз обилазак пограничног појаса
поменутог суседа.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Прва дестинација Старчеваца био је највећи град на северу Бачке. Тамо су их дочекали
дугогодишњи пријатељи, који
су госте сместили у свој извиђачки дом, након чега су сви
заједно кренули у посету градским знаменитостима.
Суботица је дуго била под
утицајем Аустроугарског царства, у своје време једне од
нај разви је ни јих
светских
култура, што је поткрепљено
многим физичким доказима

– Остаци се потом пуштају у
свету, а невероватно загађену
реку, у коју потом, нажалост,
многи сиромашни младићи
урањају како би с тих лешева
скидали накит и друге вредности. Ове крајеве пре две године
погодио је јак земљотрес и буквално сравнио главни трг под
називом Дурбар, док је више
од пола зграда срушено. Али
домаће становништво не хаје
превише због тога, па већина

– од раскошних објеката у
стилу сецесије, преко прелепих фонтана, до градског музеја, палате „Рајхл” или синагоге.
Наредног дана извиђачи су
прешли границу и обрели се у
Сегедину. Трећи по величини
град у Мађарској по изгледу је
релативно сличан Суботици,
што не треба превише да чуди
с обзиром на то да су оба места већи део свог постојања
била у истој држави. Старчев-

ци су и тамо посетили све најзначајније тргове и знамените
објекте, попут Заветне цркве,
Градске куће, водоторњева,
палата „Дајч” и „Рек”, променаде Штефаније, музичког сата. Извиђачи нису пропустили
ни велики вашар, због којег је
место било препуно туриста,
као ни несвакидашњи „Пиков”
музеј кобасица и сегединске
паприке, који врло сликовито
описује развој ових пољопривредних грана, тако карактеристичних за нашег северног
суседа.
При повратку у нашу земљу
чланови Одреда извиђача „Надел” посетили су суботичку
„Ноћ музеја”, а последњи дан
овог излета обухватио је Палић
и уживање у тамошњем зоолошком врту и његовим чарима.
У том погледу, немогуће је изоставити истоимено језеро, где
суботички скаути, поред осталог, намеравају да направе велелепни извиђачки центар.
Напослетку, након свега доживљеног учесницима овог
тродневног излета најтеже је
пао повратак кући.

бескрајно су љубазни, па нема
нервозе налик оној у нашем
саобраћају. Непалци живе на
улицама, а кућа им је само место за спавање. Јела су једноставна, заснована на пиринчу с
поврћем, док је месо непроверено па није згорег избегавати
га – наводи планинар.
Архитектура је шаролика, а
одскаче храм Пашупатинат у
центру Катмандуа, у којем се
традиционално спаљују мртви.

грађевина уопште није ни реновирана. Све у свему, Непалци су заиста посебан и узвишен народ – закључује Јанић.
Како и не би када живе тако
близу неба. А ретку привилегију да тај разређени, али
оплемењени ваздух удахну,
имали су и наши суграђани и,
овом јединственом сторијом,
донели нам дашак Хималаја.
Незаменљиво искуство, нема
шта...

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.

Жућко
Овај малиша спасен је пре
око два месеца на потезу између Омољице и Старчева.
У противном, ко зна шта би
му се догодило с обзиром на
то да сам свакако није могао
да се снађе и преживи.
Жућко је сада вакцинисан, ухрањен, окупан и третиран против паразита. Биће средњег до мањег раста; веома је
добре нарави и потпуно спреман за љубав и пажњу. Све информације могу се добити на број телефона .

Ава
Женка птичара пронађена
је у Улици ослобођења,
али нажалост без чипа или
неке ознаке која би указала на то ко је власник.
Привремено се налази у
служби „Зоохигијене” у
Власинској 1 на Кудељарском насипу и уколико се
власник не јави у законском року, пас може бити удомљен.
Ава је мирна и веома дружељубива куца, а приликом преласка у ново окружење биће бесплатно стерилисана, вакцинисана и чипована. Контакт-телефон је 352-148.

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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ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ ТРИАТЛОНАЦА

АНДРЕА СТОЈАДИНОВ НА ТРОНУ

СЛЕДИ СУСРЕТ У НАШЕМ ГРАДУ

Вршац је у недељу, 28. маја,
угостио најбоље џудисткиње
и џудисте у нашој земљи, који су се надметали на Првенству Србије. Надметало се
137 такмичара из 32 клуба, а
у тако јакој конкуренцији ЏК
Динамо представио се с пет
својих бораца.
Најуспешнија је била Андреа Стојадинов, која је освојила титулу шампиона наше
земље у категорији до 48 кг, а
уједно је проглашена и за најбољу такмичарку на целом

нер Душан Павић, а наши мали суграђани освојили су тринаест медаља.
Највредније трофеје су зарадили: Матеја Стојановски,
Милена и Милица Секуловић, Владимир Богдановски
и Урош Ћућа. Сребром су се
окитили Никола Долинга,
Милош Ђорђевић и Петар
Мљач, а бронзе су заслужили
Андреј Ринковец, Марија
Стојановски, Андријана Кртенић, Ђорђе Јакимовски и
Матеја Зубовић.

Вида Медић најбоља
у држави
Владимир Савић
сјајан у Бразилу
Прошлог викенда на Ади Циганлији, у организацији Триатлон савеза Београд, одржано
је првенство наше земље у
спринт-триатлону. У веома јакој конкуренцији такмичара
из целе Србије ТК Тамиш из
нашега града представио се с
34 члана, који су у Панчево
донели десет трофеја.
Што је најважније, Тамиш
је добио неке нове шампионе,
а појединци су успели да одбране титуле освојене прошле
је пр во ме сто, а Алек са Ке жић био је тре ћи. Злат ну
ме да љу је за ра дио и Лу ка
Гли го рић у над ме та њу мла дих на да, а Ђор ђе Ра цић био
је тре ћи у тр ци на да. Ања
Да ви до вић је три јум фо ва ла
у кон ку рен ци ји ју ни ор ки, а
за слу жи ла је и сре бро у гру пи се ни ор ки. Ви да Ме дић је

осво ји ла нај сјај ни је од лич је
у елит ној тр ци.
Раст ко Ра до са вље вић је
освојио сребро у групи триатлонаца од 18 до 30 година, а
у конкуренцији ветерана од
41 до 50 година Марјан Лукић
је заслужио највреднији трофеј. У надметању жена Гордана Крстић није имала премца,
па се окитила још једном
златном медаљом.
Успешан триатлонски дан
завршен је сјајним вестима из
далеког Флоријанополиса у
Бразилу.
Наш суграђанин Владимир
Савић одрадио је још једну
феноменалну трку из ајронмен серије 140,6 и пласирао се
међу десет најбржих у групи
такмичара од 40 до 44 године,
с фантастичним временом од
9:15,40.
Овим резултатом Владимир
је дошао надомак пласмана на
Светско првенство на ајронмен дистанци, које се сваког
октобра одржава на Хавајима,
у месту Кона. Ако успе, то би
му био други пут да буде део
трке најбољих триатлонаца на
свету на дугој дистанци.

ПРОМЕНЕ У РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА

шампионату. Сјајна је била и
Анђела Ранђеловић, која је
заслужила бронзано одличје
у категорији до 63 кг.
Успех феноменалних џудисткиња Динама још више
добија на значају ако се зна
да су Андреа и Анђела још
увек кадеткиње.
На осмом међународном
турниру под називом „Трофеј
Вршца” двадесетдвочлану екипу Динама предводио је тре-

На турниру у Кикинди, у
конкуренцији 354 мала борца
из 42 клуба из осам земаља,
полетарци Динама заслужили су пехар намењен најбољој екипи.
Златне медаље су освојили
Матеја и Марија Стојановски
и Алекса Ђуровић, сребрна
одличја су зарадили Никола
Мирковић, Филип Француз и
Огњен Ђуришић, а бронзом
се окитио Ђорђе Јакимовски.

АТЛЕТСКИ МИТИНГ У СЛОВЕНИЈИ

ЗОРАНИН ДВОСТРУКИ ТРИЈУМФ

године. Сви у ТК-у Тамиш посебно су поносни на доминацију девојака из тог клуба. Вида
Медић је још једном потврдила да је најбоља триатлонка у
Србији, а евидентан је и велики напредак Ање Давидовић,
која у својој првој јуниорској
сезони успева да се носи са

старијим и искуснијим такмичаркама. Најмлађи стандардно уживају у такмичењима, а
из те игре произлазе и медаље.
Ветерани Тамиша рутински,
по навици, освајају најсјајнија
одличја.
У кон ку рен ци ји по чет ни ка Ива Бо жич ко вић за у зе ла

ТК Тамиш у недељу, 4. јуна, двадесет четврти пут организује „Панчевачки триатлон”, надметање на коме се по правилу окупљају најбољи такмичари из целе Србије.
Због бициклистичког сегмента трке, за саобраћај ће бити
затворен део Кеја Радоја Дакића, и то од раскрснице са Улицом Николе Тесле до „Бродоремонта”, у периоду од 10 до
14 сати.
Трка се одржава уз подршку и одобрење Града Панчева
и МУП-а Панчево, па организатори моле суграђане да користе алтернативне правце саобраћаја и да не паркирају возила на траси трке.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ДОМИНАЦИЈА ДЕЈАНА ПЕШИЋА
У Новом Саду је прошлог викенда одржано треће коло Купа
Србије у гађању из малокалибарског оружја, у коме је у обе
сениорске дисциплине у надметању из пушке доминирао
наш суграђанин Дејан Пешић,
члан СД-а „Панчево 1813”.
Првог дана тог престижног
такмичења Дејан је убедљиво
тријумфовао у најјачој дисциплини – троставу, са три пута
по 40 метака у клечећем, лежећем и стојећем ставу, оставивши иза себе све јуниорске
и сениорске репрезентативце
наше земље после узбудљиве
борбе у финалном мечу. За
освојено прво место у сениорској конкуренцији припало му

је и нових дванаест бодова за
финале, па је сада у укупном
пласману на другом месту.

Другог дана надметања Дејан је освојио прво место у дисциплини лежећи став са 619,2

круга, да би у финалном мечу у
конкуренцији осам најбољих
сениора у нашој земљи, после
веома неизвесне борбе, освојио
друго место и нових десет бодова за финале Купа. Пешић је
и у овој категорији „скочио” на
друго место у укупном пласману. За прво место недостајала
су му свега 0,4 круга.
Финале Купа Србије биће
на програму идућег викенда у
Новом Саду. Дејан се целе недеље вредно припремао за то
надметање, и то на стрелиштима у Београду и Новом Саду. После тога сјајног стрелца
очекују искушења као што су
Гран-при Новог Сада и Првенство Војводине.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ

ПАНЧЕВКЕ ОПЕТ УСПЕШНЕ
Једна од најбољих и најталентованијих српских атлетичарки имала је сјајан наступ на међународном митингу који је одржан 27. маја
у Словенији.
Зорана Барјактаровић је,
по позиву организатора такмичења, учествовала у тркама на 100 и 200 метара.
Наша суграђанка је у квалификацијама надметања на
100 м имала време од 11,85
секунди, да би у финалу освојила најсјајније одличје с резултатом 11,72.
После само четрдесет минута паузе Зорана Барјактаровић је бројне поклонике
атлетике одушевила својим
наступом на 200 метара.
Освојила је златну медаљу и у
тој трци, победила је с резул-

татом 23,62 секунде, оборила
рекорд митинга и приближила се државном рекорду Србије на само три десета дела
секунде. Захваљујући томе
Зорана је ушла међу десет
најбољих спринтерки у Европи у конкуренцији млађих
сениорки.
– После оваквих резултата
наше амбиције постају много
веће. Морам да нагласим да
је Зорана још увек у веома
интензивном тренингу и да
од ње тек у наредном периоду
треба очекивати врхунска достигнућа – рекао је Зоранин
тренер Љупчо Цветкоски.
Стари континент полако
подрхтава под Зораниним
спринтерицама. Наша суграђанка не одустаје од свог пута. Њено време тек долази.

Првенство Србије у ритмичкој
гимнастици за Б групни програм
одржано је 14. маја у Деспотовцу. Конкуренција је била прилично јака, јер је учествовало
тринаест клубова из целе земље,
а сви поклоници овог спорта могу да буду срећни и поносни на
податак да се ритмика, поред Београда, опет вежба и у Панчеву,
Новом Саду, Нишу, Пироту, Вршцу, Сремској Митровици...
Наше суграђанке су одлично вежбале. Некима је недостајало мало спортске среће,
али су зато неке девојке изненадиле сјајним резултатима.
Пионирке су биле четврте, али
треба истаћи да је у тој категорији конкуренција била највећа и
да су разлике између екипа изузетно мале. Док је у другим категоријама разлика између злата и
бронзе два бода, у овој конкуренцији је чак шест првих екипа било у свега пола бода разлике.

У конкуренцији кадеткиња
девојчице су имале велико испуштање, па су заузеле пето
место, али су зато млађе јуниорке одушевиле све поклонике
овог спорта у нашем граду, те
су у вежби с лоптом биле најбоље, а у укупном пласману
освојиле су бронзане медаље.
Јуниорке су такође освојиле
две бронзане медаље, и то у вишебоју и вежбама са обручем.
Финале државног шампионата биће на програму у октобру. Пре тога сјајне панчевачке гимнастичарке отићи ће на
летњу паузу, а потом ће наставити припреме са својим тренером Јеленом Генчић.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БРОНЗЕ ЗА ТАМИШ
Сремска Митровица је прошлог викенда била домаћин
Првенства Србије у атлетици
за старије пионире. Предвођени тренером Зораном Коцићем, чланови АК-а Тамиш постигли су запажене резултате.

Јелена Васиљевић је освојила бронзану медаљу у спортском ходању на 1.000 метара,
а одличје истог сјаја, на истој
дистанци, зарадио је и Стефан
Лазић. Треба напоменути да
су се наши суграђани надметали са старијим ривалима, па
њихов успех још више добија
на значају.
Иако су остали без трофеја,
одличан наступ имали су и
Алекса Нертица и Сања Марић.

ЗЛАТНИ ЛУПУЛОВ
Такмичари ЏК-а Панчево постигли су одличне резултате
на међународном турниру
„Трофеј Вршца”, који је одржан прошлог викенда. У конкуренцији малих бораца из
Румуније, Бугарске, Мађарске
и Србије, дечаци и девојчице
које предводи тренер Марко
Атанасов освојили су шест медаља.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЖЕЛЕЗНИЧАР НАДИГРАО ЛИДЕРА
„Брзи воз”
пред Српском лигом

ТРИЈУМФ КАНАЧКОГ
Традиционално надметање у
шаху за кадете, познато под називом „Спасовдански турнир”,
одржано је 27. маја у Чуругу.
У веома јакој конкуренцији
победнички пехар освојио је
члан ШК-а „Аљехин” Вук Каначки. Ова победа је још значајнија због чињенице да је
млади Каначки наставио континуитет у постизању добрих
резултата, па је после успеха
на државном шампионату, те
освајања одличја на школском
надметању и двају највреднијих трофеја на два узастопна
турнира, сада заслужио још
једно златно одличје.

Овог викенда
ПЛЕЈ-ОФ
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
субота, 19 сати

У суботу – последње
коло
Утакмицама 29. кола, које су
одигране прошлог викенда,
првенствена трка за бодове у
Српској лиги „Војводина”
ушла је у сам финиш. Популарна панчевачка „дизелка” је
свој главни посао (опстанак у
лиги) одавно завршила, али
момци које предводи тренер
Ненад Стојчић у сваки меч
(иако он за њих нема резултатски значај) улазили су са
жељом да се надигравају и победе противника. Тако је било
и у суботу, 27. маја, када је на
СЦ-у „Младост” гостовао лидер из Пригревице.
Иако је гостима из тог меча
био довољан само бод како би
„оверили” титулу шампиона,
Жељко Стајчић и његови саиграчи ушли су у меч без икаквих калкулација. Око 400 поклоника најважније споредне
ствари на свету видело је одличан панчевачки тим, који је
у свему надвисио лидера, али
и несигурног судију Делибашића из Врбаса, који није дозволио да лидер, иако надигран, буде и поражен: Железничар–Братство 1:1.
Панчевци су овај дерби одиграли у саставу: Дејан Јевтић,
Немања Текијашки, Слободан
Спасковски, Милош Јанићијевић, Жељко Стајчић, Новак
Шалипуровић, Лука Симоновић, Бојан Трипковић, Данило
Ковачевић, Милан Недучић и

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Рукомет

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Нови Сад: СЛАВИЈА–ДОЛОВО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Шид: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (С)
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА – ЈЕДИНСТВО (К)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК
Уљма: ПАРТИЗАН–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (В)
Иваново: СТРЕЛА–ПОЛЕТ
Б. Н. Село: СЛОГА–ВУЛТУРУЛ

Немања Целин, а у другом полувремену прилику су добили
и Марко Јовановић, Дејан
Савков и Саша Руњаић.
Иако су у првих 45 минута
мреже мировале, Железничар
је био конкретнији тим. Офанзивна игра домаћих настављена је и после одмора, а онда је,
у 78, минуту, једна од многобројних акција домаћих фудбалера завршена на ефектан
начин. Лука Симоновић је
упутио идеалан центаршут у
срце шеснаестерца лидера из
Пригревице, а тамо је највиши
у скоку био Данило Ковачевић, који је лопту главом послао иза леђа немоћног голмана Раште.
Домаћи су наставили да играју своју игру и после вођства, нису се повукли, нису чували
предност... Када се учинило да

ДИ НАМО 1945 У ФИНАЛУ КУ ПА ВОЈВОДИНЕ

Најуспешнији је био Александар Лупулов, који се окитио најсјајнијим одличјем.
Милица Нишић, Нина Албијанић и Немања Нишић заслужили су сребро, а Сара Ђурђев
и Милош Мандарић освојили
су бронзане медаље. На пета
места пласирали су се: Вук
Вељковић, Вук Бабић, Лазар
Ваневски, Никола Петровић и
Немања Вељковић.
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Фудбалери „брзог воза”, поред првенства, одличне резултате остварују и у најмасовнијем такмичењу.
Момци тренера Душана Ђокића у полуфиналу Купа Војводине савладали су Братство са 2:1 (оба гола постигао је
Александар Стојановски), а у финалу, 14. јуна, у борби за
трофеј, састаће се с Борцем из Шајкаша.

ће „дизелка” издржати и да ће
освојити сва три бода, у 86.
минуту главни судија Делибашић престрого је досудио једанаестерац у корист Братства. Сигуран реализатор најстроже казне био Швељо, који
је тако поставио и коначан резултат.
– Честитам мојим момцима. Показали су да су бољи од
лидера, али победника је одлучио сумњив пенал. Ово је
било наше пролеће, овај „Жеља” расте, а колико смо озбиљан противник, најбоље показује и реакција гостујућих
играча. Скакали су од среће
што су успели да ишчупају бод
у Панчеву. Идемо даље, очекује нас последња утакмица у
Шиду. Нема калкулација, идемо на победу, као и увек до сада – рекао је после утакмице
видно разочарани тренер Железничара Ненад Стојчић.
После претпоследњег кола
„дизелка” заузима седмо место на табели, с 36 бодова.
Фудбалере Динама 1945 само неко фудбалско чудо може
спречити да се пласирају у виши ранг. У претпоследњем колу, прошлог викенда, момци
које предводи тренер Душан

Ђокић победили су Слогу у
Новим Козарцима са 4:2, а оно
што је такође веома важно, јесте податак да је њихов први
пратилац, Козара из Банатског Великог Села, у Вршцу
играла нерешено 1:1, па Панчевци сада имају два бода
предности.
„Брзи воз” је у Новим Козарцима играо у саставу: Томић,
Каранфиловски, Дашић, Стојановски, Јанковић, Николић,
Јавор, Тошић, Текијашки, Ракић и Теофанов, а прилику су
добили и Павловић и Тодорић.
Већ после првих двадесетак
минута игре победник овог
меча могао се наслутити, јер је
Александар Јавор до тада два
пута успео да савлада голмана
Слободе. Домаћи су до истека
првог полувремена смањили
на 1:2, али сваку евентуалну
неизвесност избегли су Лука
Јанковић и Немања Николић,
који су постигли голове за Динамо 1945. У последњим тренуцима сусрета Слобода је само успела да ублажи пораз.
„Брзи воз” у суботу, 3. јуна,
на свом терену дочекује Раднички из Сутјеске, када ће бити промовисан и нови шампион Војвођанске лиге „Исток”.

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
ПЛЕЈ-ОФ
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО

23:25

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Београд: ВОЖДОВАЦ–ПАНЧЕВО

30:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Вршац: МЛАДОСТ–ЈАБУКА

31:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–АПАТИН
Хртковци: КЛЕНАК–ЈЕДИНСТВО

33:33
22:20

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БРАТСТВО

1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА – ДИНАМО 1945

2:4

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Избиште: ПОЛЕТ–СЛОГА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА
Омољица: МЛАДОСТ–БОРАЦ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА

0:2
1:0
1:3
5:4

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЂУРЂЕВДАНСКА
РЕГАТА

ПРВЕНСТВО БАЛКАНА У ДИСЦИПЛИНАМА СНАГЕ

ФИЛИП ВЛАЈИЋ ОДБРАНИО ТИТУЛУ
Прошлог викенда у Петровцу
на Млави одржано је Првенство Балкана у дисциплинама
снаге, које је због великог броја учесника било подељено у
два дана.
Првог дана наступале су жене у свим категоријама, као и
мушкарци до 59, 66, 74 и 83 кг
телесне тежине.
Град Панчево представљали
су такмичари СК-а Спартанс и
КДТ-а Динамо. За Спартанс су
наступили Александар Живковић и Саша Јерчић, а обојица
су се такмичили у категорији
до 74 кг телесне тежине. Живковић је освојио златну медаљу
у конкуренцији кадета, а Јерчић је такође освојио највреднији трофеј, али у категорији
јуниора. Поред освојене златне

медаље, Јерчић је поставио нов
државни рекорд у дисциплини
мртво дизање, који сада износи
195 килограма.
За КДТ Динамо су наступили Кристина Цвјетићанин и
Филип Влајић. Кристина се
такмичила у категорији до 63
кг телесне тежине, у којој је
убедљиво тријумфовала и обо-

рила државни рекорд у чучњу
с подигнутих 106 кг. У категорији сениора до 74 кг телесне
тежине Филип Влајић је одбранио титулу првака Балкана
освојену прошле године и поставио нов државни рекорд у
дисциплини мртво вучење.
– Задовољни смо како је
протекло такмичење. Јерчић и

Живковић су млади момци и
имају много простора за напредак. Верујем да ће уз квалитетан тренажни процес с временом напредовати још више.
Посебно ме радује наступ Кристине Цвјетићанин и обарање
њеног државног рекорда. Такмичење жена у овом спорту позитивно утиче на његову популарност. Мој највећи проблем
био је у томе што сам морао
брзом методом да скинем килажу за категорију, што ми је
успело, али ме је коштало губитка снаге на чучњу и бенч-пресу – рекао је Филип Влајић.
Такмичарима панчевачких
клубова сада предстоји кратка
пауза, а потом крећу интензивне припреме за други део
сезоне.

Традиционална међународна
„Ђурђевданска регата” одржана је недавно на Ади Циганлији у Београду.
Учествовало је 356 такмичара, у свим категоријама, из 18
клубова, а веслало се на стази
од 500 метара. Као и увек, запажен наступ имали су и чланови ККК-а Панчево.

Репрезентативка Србије Биљана Релић доминирала је у
трци сениорки у К1 освојивши
прво место, а Лука Станчевски
био је трећи у мини-кајаку.

ШАХОВСКИ КУТАК

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У СПОРТСКОМ ОБАРАЊУ РУКЕ

ПОБЕДИЛА ВАЊА МУТАВЏИЋ
У Чуругу су медаље зарадили и: Милица Амиџић, Немања Шапоња, Александар Чевизовић и Марко Форђарини.
ШК „Аљехин” је и на овом
турниру имао највећи број такмичара, који иначе свакодневно тренирају у просторијама
Месне заједнице на Котежу 1.

Осмо Првенство Србије у
спортском обарању руке одржано је у недељу, 28. маја, у
Хали спортова у Панчеву. Апсолутни шампион Србије у
обарању и левом и десном руком јесте Иван Веселић из Ваљева. У конкуренцији жена
титулу је освојила наша суграђанка Вања Мутавџић.
Ове године је први пут организовано и такмичење аматера, односно учесника који први пут долазе на неко званич-

Mollis
8

но такмичење у спортском
обарању руке. Било је то најмасовније и најбоље организовано првенство Србије до сада, које је показало да овај
спорт постаје све популарнији
у нашој земљи.
Поред Вање Мутавџић, запажен успех од домаћих такмичара направио је и Никола
Марковић, који је освојио
бронзану медаљу у обарању
левом руком у категорији такмичара до 90 кг.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф5)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ИСТОРИЈСКИ ДВОБОЈ – ЗА ВИЦЕШАМПИОНА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Пред Динамом један
од најважнијих мечева
у овој сезони
Нек се тресе Хала спортова
У суботу, 3. јуна, спустиће се завеса на
првенствену трку за бодове у Суперлиги за рукометаше. Најпријатније
изненађење сезоне свакако је био панчевачки Динамо. Популарни „вукови
с Тамиша” током шампионата „скинули су скалп” сваком ривалу, па су
сасвим заслужено дошли у ситуацију
да исписују нове странице спортске
историје нашега града.
Момци које предводи тренер Иван
Петковић у суботу, 3. јуна, у последњем колу плеј-офа дочекују суботички Спартак. Улог је огроман. Само
победа Динаму доноси друго место и
звање вицешампиона Србије у сезони
2016/2017. Суботичани су два пута
ове сезоне победили Панчевце, Динамо је тријумфовао једном... Нема
сумње да нам предстоји још један жесток рукометни дуел.
– Пред нама је изузетно тежак меч.
Дочекујемо Спартак, а да бисмо на
крају били други, одговара нам само
победа. Скоро седамдесет година дуга
историја клуба стала је у тих шездесет
минута. Не желим да вршим било какав притисак на своје играче, хоћу да
хладне главе уђу у овај дуел и да из њега изађу уздигнутих руку. У доброј смо
форми, за нама су три везане победе,
нажалост имамо и кадровских проблема. Три играча су нам повређена, али
сигуран сам да ће они стиснути зубе, да
ће у суботу играти и поред бола и да ће
дати свој допринос историјској победи.
Посебно бих се осврнуо на наше верне
навијаче. Целе сезоне су нам давали
пуну подршку, бодрили су нас и на гостовањима и сигурно спадају међу највернију публику у земљи. Хвала нашим
навијачима до неба, а сада их молим
да дођу у што већем броју, да испуне
Халу спортова на Стрелишту до последњег места и да нам помогну у овој

Јети
важној утакмици. Уколико би Спартак
победио, онда би он био трећи, ми бисмо пали на четврто место, а Звезда би
заузела другу позицију. Нерешен исход
такође иде наруку „црвено-белима” из
Београда, па Динаму одговара само победа како би првенство окончао као вицешампион. Улог је превелики, потребна
нам је подршка с трибина, а уједно, сви
гледаоци који дођу у халу, могу да буду и сведоци нове спортске историје –
у даху је рекао тренер Динама Иван
Петковић на конференцији за новинаре одржаној у среду, 31. маја, у клупским просторијама.
А да би дошли у ситуацију да се боре за друго место, Бранко Радановић
и његови саиграчи су прошлог викенда, у претпоследњем колу Суперлиге,
начинили прави подвиг. Они су у Београду савладали Црвену звезду са
25:23 и тако јој преотели друго место.
Било је то сјајно издање „жуто-црних”,
баш онакво какво и навијачи очекују.
Од самог старта утакмице Динамо је
кренуо у потпуну офанзиву, повео је с
3:0 и већ у уводним минутима наговестио велики тријумф. Бриљирао је и
голман Радуле Радуловић, који је феноменалним интервенцијама уливао
додатну снагу својим саиграчима.
„Вукови” су већ на полувремену имали пет голова разлике (14:9), па су с

много мање притиска ушли у одлучујућих тридесет минута.
Наставак меча донео је нешто агресивнију игру Црвене звезде, која је на
десетак минута пре краја утакмице
успела да смањи заостатак на свега један гол, али то је било све од Београђана у овом дуелу. Панчевци су опет
додали гас и одбили све налете домаћина, па су на крају славили заслужени тријумф.
Динамо је играо у саставу: Петар
Жујовић (осам голова), Миломир Радовановић (четири), Бранко Радановић, Јован Стојановић (два), Милош
Ивошевић (један), Срђан Комланов,
Милош Јандрић, Радуле Радуловић,
Иван Дистол (један), Саша Терзић,
Милош Баруџић (два), Петар Панић,
Саво Славуљица, Никола Радовановић, Павле Бандука (три) и Стефан
Шапоњић (четири).
Сезона је завршена и у Супер Б лиги за рукометашице. У последњем колу, прошлог викенда, ЖРК Панчево је
у Београду изгубио од првака Вождовца с 30:29.
Иако су поражене, девојке које
предводи тренер Марко Крстић нису
разочарале. Биле су достојан ривал
новом суперлигашу, па су на леп начин завршиле сезону у којој им је
главни циљ био опстанак у лиги.
Окончан је шампионат и у Првој
лиги група „Север”. Рукометаши Јабуке су у последњем колу изгубили у Вршцу од екипе Младост с 31:25, па су
на крају заузели осмо место на табели,
са скором од девет победа, једним ремијем, дванаест пораза, гол-разликом
600:595 и деветнаест бодова.
По традицији, у петак, 2. јуна, биће
одиграна ревијална утакмица између
првака Кикинде и репрезентације лиге. У изабрану селекцију Прве лиге „Север” позвано је и неколико рукометаша
Јабуке, и то: голман Далибор Брети, десно крило Драган Миленковић и средњи бек Мирослав Јовановски.
А. Живковић

Очи су огледало, прозори душе – стара је изрека.
У томе има много истине, често је довољно само загледати се
у нечије да похватамо поприлично идеја о томе каква је особа.
Да ли је човек.
На овој фотки прозори изгледају као огледала, као очи.
А густи слојеви лишћа као брада.
Ко има „длакаве” израслине преко целог лица?
Прво што нам пада на памет, јесте полумитско, самозадовољно и зато усамљено створење – јети.

Робна марка
Панчево је град бувљака: постоји стари, који се проширио поред
пруге до Тесле, нови, по коме смо у целој земљи препознатљиви,
и „малени” бувљак – онај код Зелене пијаце са ове фотографије.
Роба је, у складу са изложбеним простором, најчешће бофл и скрпљена, с тенденцијом да се распадне, попут бивше велике државе.
Ипак, појави се ту и тамо нека марка. Фунта. Долар. Заради
се неки динар.
Тада робна марка постаје неважна.

ЛИГА БУДУЋИХ ШАМПИОНА

ПЕХАР ЗА ФК „ВОЈА ГАЧИЋ”
На Златибору је прошлог викенда
одржан завршни турнир Лиге будућих шампиона у фудбалу, на којем су
учествовали победници зимских лига
из седам градова: Новог Сада, Новог
Пазара, Сомбора, Шапца, Ужица, Београда и Панчева, а наступили су дечаци рођени 2004, 2005, 2006, 2007,
2008. и 2009. године.
ФК „Воја Гачић” из нашега града
надметао се с три екипе. Дечаци рођени 2005. године заузели су пето место, генерација фудбалера рођених
2006. године била је седма, а најмлађи

дечаци остварили су сјајан успех и
освојили су вицешампионску титулу.
То је само још једна потврда да се у
том клубу, који постоји тек две године, одлично ради с децом.
Под вођством тренера Миодрага
Гачића и Остоје Вицановића, велики
успех остварили су: Вукашин Илијин,
Огњен Петровић, Андреј Коварбашић, Стефан Живанов, Алекса Крудуљ, Михајло Љубисављев, Тодор
Вељковић, Миња Милованов и Дарио
Маслић.
A. Ж.

У Србији
Наша држава се може упоредити са стамбеном зградом.
Живиш у свом стану, али са суседима ступаш у разне врсте
односа, упућен си на њих.
Неке комшије су сасвим океј; љубазно ти се јављају, помажу
ти, рецимо, када уносиш или износиш некакав пртљаг...
Наравно, увек има оних који имају потребу да те саплету.
Али када је неко отворен и искрен, па свакоме, без задњих
мисли, жели само добро – таквог сви воле.
Такву државу желимо, тако хоћемо да у Србији буде.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ана Томић,
студенткиња:

Милош Гашовић,
студент:

– У суботу ћу се
прошетати по граду
с другарицама и мало
ћу се одморити од
бројних обавеза.
Недељу ћу провести
учећи за испите.

– Бавим се атлетиком
и у суботу ујутру имам
такмичење. Поподне ћу
провести с друштвом.
Недеља је дан за
одмор и дружење
с породицом.

Кристина
Радоичић,
студенткиња:
– Викенд ћу провести
у викендици с баком и
деком. У недељу увече
ћу се вратити у
Панчево како бих
се припремила за
обавезе на факултету.
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