Неодољиве рајске лепоте
Рајца

» страна 7

» страна 30

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Број 4771, година CL

Снага и будућност
нашег града

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 6. ЈУЛА 2018.

ДУКАТИ

Хроника
Необична клупа у
Народној башти
» страна 8

Политика
Жива опозиција – три
већника пред
одборницима
» страна 4

Економија
Први „Дани
сунцокрета”
» страна 6

Хроника

ТИШИНА У ДОМУ ЗДРАВЉА

ПСССТ, ДИРЕКТОР ВИШЕКРУНА „РАДИ”
Први човек важне јавне
здравствене установе
нема потребу да
комуницира с јавношћу
Објависмо недавно да имамо лошу
комуникацију с Домом здравља. Нетачно. Немамо скоро никакву, без обзира на труд да је успоставимо. Директор те јавне здравствене установе
др Стојан Вишекруна упорно избегава да одговара на конкретна питања
која му постављамо. Да не понављамо она стара: следи „новотарија”.
Никаквом репликом нисмо удостојени после мејла који смо му најавили телефоном и послали 3. јула. У
њему је била скенирана одлука Управног одбора Дома здравља (на фотографији).

„На основу члана 23 Статута Дома
здравља Панчево, Управни одбор Дома

здравља Панчево је дана 26. 06. 2018.
године донео следећу Одлуку: Утврђује се цена за издавање Извештаја изабраног лекара о здравственом стању
физичког лица за држање и ношење
оружја у износу од 1.000 динара за
физичка лица која овај преглед обављају ван Дома здравља Панчево, а за
физичка лица која обављају у Дому
здравља Панчево, издавање овог извештаја је бесплатно. Ова одлука ступа
на снагу даном доношења”.
Потписао ју је, додуше, председник
овог тела др Горан Симоновић, али
рачунали смо с тим да др Стојан Вишекруна, као директор установе, непосредни извршилац одлука тог тела,
зна о чему се ту ради. Јер, цитирана
одлука у преводу значи да и поред
тога што грађанима фирме у којима
раде уплаћују здравствено осигурање,
они сада морају да плате својеврстан
„упут” хиљаду динара ако се дрзну да
оду ван Дома здравља на преглед.
Како не бисмо звучали као свезналице, за коментар смо замолили једног познатог панчевачког правника,
који нам је рекао:
– Приликом доношења те одлуке
та службена лица на положају прекорачила су своја овлашћења. Тиме су
нанела штету и теже повредила права физичких лица која су преглед у

поступку издавања извештаја изабраног лекара о здравственом стању извршила ван Дома здравља. Такође,
овде постоји простор да се обезбеди и
прибави противправна имовинска корист за здравствену установу, чиме су
се појавила битна обележја кривичног дела злоупотребе службеног положаја из члана 359, став један, Кривичног законика, за који је прописана казна од шест месеци до пет година затвора. Истовремено, оваквом одлуком извршена је својеврсна дискриминација грађана, што је директно супротно одредби члана 68 Устава
РС, па тиме и начелу приступачности
здравствене заштите прописаним Законом о здравственој заштити одредбама члана 19, као и члана 20, који се
бави правичношћу здравствене заштите. Председник и чланови Управног одбора очигледно су заборавили
на људска права и вредности, онако
како је то прописано чланом 25 предметног закона.
Питали смо директора те важне јавне здравствене установе на који се законски или подзаконски акт Управни
одбор Дома здравља позвао како би
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донео ту одлуку. Авај. Тишина. Директор др Стојан Вишекруна има важнија посла од комуникације с јавношћу.
С. Трајковић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Нови светски поредак?
Највећи спортски догађај на планети улази у своју најзанимљивију
фазу. Пред нама је четвртфинале Светског првенства у фудбалу, у
коме ће се осам најбољих селекција борити за популарну „богињу”.
У завршници Мундијала нема актуелног првака света Немачке, шампиона Старог континента Португалије, фаворизоване Шпаније, али
ни актуелног вицешампиона света Аргентине...
На једној страни жреба, јер је такав био „костур” такмичења, остале су четири селекције које ће кроз међусобне дуеле дати једног финалисту, а за које нико пре почетка шампионата није могао ни да
претпостави да ће се наћи у завршници Светског првенства: Енглеска или Шведска, Хрватска или Русија – једна од ових репрезентација бориће се за титулу шампиона света. У другом делу „костура”
састају се Бразил и Белгија и Француска и Уругвај.
Од првог Светског првенства у фудбалу, одржаног 1930. године у
Уругвају, није се догодило да у завршници не учествују силе попут
Немачке и Италије, које заједно имају осам титула првака света.
Ако томе додамо и троструког финалисту Холандију, која је, баш
као и Италија, елиминисана још у квалификацијама, долазимо до
чињенице да је Светско првенство у Русији прилика која се указује
једном или никада екипама које су већ дуго на великој сцени, али
никако да дођу до самог краја.
Можда је на овом, двадесет првом Светском првенству највише
профитирала управо домаћа селекција, која је учешће на Мундијалу обезбедила без квалификација, а ето, нашла се у завршници. Рачунајући од Светског првенства у САД (1994. године), Јужна Африка је једина домаћа екипа која није играла у полуфиналу. У
Француској 1998, Јапану и Јужној Кореји 2002, Немачкој 2006. и
Бразилу 2014. године домаћин је увек био једна од четири екипе у
завршници.
Дакле, Светско првенство у Русији јединствена је прилика за тимове попут Уругваја и Енглеске, који дуго покушавају да понове скоро заборављене успехе, као и Белгије, Русије, Хрватске и Шведске,
да искористе шансу каква се ретко указује.
Када је реч о једној од најмоћнијих светских организација – ФИФА,
поново смо били сведоци утакмица у којима су витешко надметање,
емоције навијача, али и сама суштина спорта стављани у други план.
Ако се изузму бројне судијске неправде и ВАР(ка) технологија,
једну од највећих, свесних и прорачунатих радњи начинили су управо представници колевке фудбала – Енглези. Они су намерно изгубили меч у групи од Белгије, изгубили су прво место, али су тако избегли половину жреба у којој су Бразил, Аргентина, Француска и
Уругвај. Изабрали су да играју с Колумбијом, коју су добили на пенале, па им сада предстоји дуел са Шведском.
Била је то права фудбалска фарса, пред очима целог света. Колико непоштена, толико и поштена, јер правила игре допуштају селекторима да изведу резервни тим на терен... Овакве (не)фудбалске
ствари могу се искоренити само променом правила. На пример, жребањем парова за осмину финала.
Када је српска фудбалска репрезентација у питању – ништа ново.
„Орлови” су опет рано одлетели, па су се кућама вратили већ у првој
фази Мундијала. А такав сценарио се могао наслутити и пре одласка у Русију. Овдашњу фудбалску јавност уздрмала је смена селектора Славољуба Муслина, који је успешно окончао посао у квалификацијама, па промена капитена националног тима... Ипак, утакмице
у Самари, Калињинграду и Москви, поред свих пропуста у игри и
тактици нашег националног тима, навеле су нас на закључак да Србији и није битно ко је селектор, јер се одлуке о томе ко ће наступати за наш тим и како ће он играти доносе на другим нивоима.
Од самосталности Србије променили смо више селектора него селекција Немачке од када се игра фудбал, а само су Радомир Антић и
Славољуб Муслин показали да су успешни и – обојица су смењени.
Нажалост, нема назнака да ће се ишта променити. Менаџери ће и
даље гурати своје пулене у национални тим Србије, најтеже ће нам
бити када нас провоцирају неки с преклопљеним шакама, љутићемо
се на судије... А да ли ћемо се пласирати на Европско првенство
2020. године или на светски шампионат 2022. и шта ћемо тамо урадити – па, то и није тако важно.

ФОТОГРАФИЈА Најважнија споредна ствар на свету.
У нашем граду, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

НАТАЛИТЕТ ОДУВЕК БИО
ПРОБЛЕМ
Звучи невероватно, али је истинито:
„Панчевац” је још почетком јула далеке 1872. године писао да се тадашње становништво Србије суочава с
демографским проблемом, јер је број
новорођених из године у годину мањи од броја умрлих, и то широм Војводине. Тада је објављена статистика
из које се то јасно види, за свако место на територији наше покрајине.
Нажалост, ни до данас се ништа није
променило.
Истог месеца наш лист је објавио
иницијативу учитеља Мише Фрачковића. Он је предложио да се у свим
школама у Панчеву отворе ботаничке

баште (или „школски вртови”, како
их је он назвао). По његовом мишљењу, у њима би младићи и девојке под
надзором својих учитеља неговали
саднице, воће и поврће.
Од тога би, како је Фрачковић сматрао, имали двоструку корист. Не само да би их оплемењивао и одмарао
рад у природи и у тишини, већ би им
он био користан и због тога што производе које би добијали у вртовима,
касније не би морали да купују у продавницама. Замислите да неко понуди овако нешто данашњој омладини!
За ни мљи во је да је та да шњи
„Пан че вац” об ја вљи вао чак и бер зан ске из ве шта је. Не ка да шњи чи та оци на шег листа су за хва љу ју ћи

томе били оба вештени ка ква је ситу аци ја на берзи у Бе чу, а ка ква у
Лондону.
Јед на од те ма ко ји ма се ба вио
ста ри „Панчевац” били су државни
чинов ници. Наш лист је за у зео јасан став да су они од вели ког знача ја за нор мал но функ ци о ни са ње
сва ке држа ве.
„Ако су они добри и ако су на свом
месту, онда и влада добро ради, а државни организам успева. Ако државни чиновници не ваљају, онда и најбољи државни организам страда, и
најбоља влада се уз њих не може одржати”, гласило је објашњење аутора
тог текста.
У једном од бројева тадашњег„Панчевца” објављено је и да је Јован Павловић, први уредник нашег листа,

морао да се јави у затвор. Кажњен је
јер је, како је образложено, „писањем
увредио његово величанство краља”,
па му је наређено да у пратњи полиције мора да се јави у Будимпешти.
У једном од наредних „Панчеваца”
може се прочитати да му је тамошња
власт без законских основа продужила притвор и да већ 83 дана лежи у
тамници.
„За тако нешто нема законског
основа јер су одавно саслушани сви
сведоци”, објављено је у врху прве
стране новина. Са објављивањем ин-

да је Јован Павловић, тадашњи власник и уредник „Панчевца”, пуштен
из будимпештанског затвора и да се
вратио у Панчево.

формација о томе колико је дана прошло од Павловићевог затварања наставило се све док једног дана није
уследила радосна вест.
Средином јануара 1873. редакција
„Панчевца” је на првој страни објавила

’Панчевац’ одржи, и да га његовом
власнику поново предамо, тако читаоцима који су нам помогли да се одржимо својом претплатом”, писало је
тада у „Панчевцу”.
М. Глигорић

„Не можемо а да се још једном најтоплије не захвалимо како онима који су својим радом помогли да се
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САОПШТЕЊЕ ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

СЛУЧАЈ ГРОЗНИЦЕ
ЗАПАДНОГ НИЛА У НАШЕМ ГРАДУ
Најугроженије су
старе особе које већ
болују од неке
хроничне болести
Код осталих које
уједу заражени
комарци симптоми
налик грипу
Код пацијената у Панчеву и у
Београду, старих 66 и 69 година, који су боловали од хроничних болести, регистровани
су први овогодишњи случајеви
заразе грозницом Западног Нила – саопштио је Институт за
јавно здравље Србије „Доктор
Милан Јовановић Батут”.
Грозница Западног Нила је
вирусно сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Највише оболелих има у периоду њихове највеће активности, од почетка
лета, па све до јесени. Појава
вируса ове болести у нашој земљи се региструје углавном у
другој половини јула, а највећи број оболелих пријављује се
током августа.
Код већине оних које уједу
комарци заражени том болешћу, у 80 одсто случајева не
јављају се никакве последице.
Код 20 од сто ин фи ци ра них
симптоми подсећају на грип.
Они имају повишену телесну
температуру, главобољу, бол у
гр лу, ле ђи ма, ми ши ћи ма и
зглобовима, а жале се и на
умор, увећање лимфних жле-

зда и благи осип. То су уједно
и знаци због којих би се требало обратити лекару.
Најтеже компликације грознице Западног Нила, као што
су менингитис и енцефалитис,
испољавају се код изузетно малог броја оболелих (око 0,1 одсто). У ову, најризичнију категорију спадају старе особе које
су већ боловале од неке хроничне болести.
Грађани Србије први пут су
почели да оболевају од грознице Западног Нила 2012. године. Прва жртва била је жена

стара 60 година с територије
јужног Баната, која је умрла на
београдској Клиници за инфективне и тропске болести. Годину дана касније највише заражених у Србији било је у Београду и Панчеву. Од тада се
њихов број из године у годину
смањује.
За превенцију ове болести
стручњаци Института „Батут”
препоручују избегавање шетњи
у природи у сумрак и у зору,
када су комарци најактивнији,
постављање мрежа на прозоре,
мазање препаратима против

комараца, као и ношење комотне памучне одеће с дугим
рукавима и ногавицама. Од велике важности је и исушивање
свих извора стајаће воде (канте, бурад, одбачене гуме, саксије за цвеће, посуде за кућне
љубимце).
Вирус грознице Западног Нила откривен је и у другим државама, па је тако до краја јуна ове године у земљама Европске уније регистровано пет оболелих од те болести (четири у
Грчкој и један у Италији).
М. Глигорић

Уложили осам милиона у безбедност саобраћаја

дило шест тешких саобраћајних несрећа које су завршене трагично.
Након неколико састанака
представника Градске управе

и НИС-а израђен је Пројекат
уна пре ђе ња без бед но сти са обраћаја у Спољностарчевачкој ули ци, на де о ни ци ис пред пан че вач ке ра фи не ри -

је, и скло пљен је уго вор о
за јед нич ком фи нан си ра њу
ра до ва.
Радови ће обухватити постављање нове савремене саобраћајне сигнализације и опреме пута, као и техничких средстава за успоравање саобраћаја. Пројектом је предвиђено и
постављање светлосне сигнализације, нових путоказа, заштитних пешачких ограда, заштитних стубића, знакова са
радар детектором, уклањање
старе саобраћајне сигнализације, уређење разделних острва итд. НИС је за ове намене
издвојио око осам милиона
динара.
Одељење за саобраћај Градске управе издало је сагласност
за пројекат и решење о техничкој регулацији саобраћаја,
па су поједини радови већ започети. Изводи их фирма коју
је изабрао НИС, а трајаће месец дана.
М. Г.

ОД ЧЕТВРТКА, 5. ЈУЛА

Радови на путу
Панчево–Београд
Јавно предузеће „Путеви Србије” обавештава грађане да ће
се од четвртка, 5. јула, и наредних пет радних дана изводити радови на путу Панчево–
Београд. Док они буду трајали,
на путу ће бити постављена од-

говарајућа радна саобраћајна
сигнализација, а возила ће се
кретати само једном саобраћајном траком.
За то време радници ће поправљати тзв. коловозни застор,
који је оштећен.
М. Г.

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Не бледи сећање на Бранка Бисака
Традиционалан, двадесет четврти меморијални турнир у
малом фудбалу „Бранко Бисак Роки” биће одржан у пе-

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

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
ИМУНОХЕМИЈСКИХ
АНАЛИЗА

ЛЕП ПОТЕЗ НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ
Ради унапређења безбедности
саобраћаја на деоници општинског пута у зони Рафинерије
нафте Панчево представници
Градске управе и Нафтне индустрије Србије уговорили су
заједничку инвестицију која
треба да допринесе смањењу
броја саобраћајних незгода на
тој деоници.
Поводом тога су градоначелник Панчева Саша Павлов и директор Блока Прерада НИС–
РНП Владимир Гагић прошлог
четвртка обишли започете радове и заједно упутили апел
возачима да успоре и повећају
опрез у саобраћају.
Број погинулих и повређених учесника у саобраћају у
претходном периоду на поменутом делу општинског пута указао је на то да је овај
проблем озбиљан, јер се ради о опасној деоници. О томе говори податак да се у периоду од 2013. до 2017. године на том делу пута дого-

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

так, 6. јула, на СЦ-у „Младост”.
Већ по традицији, окупиће
се Бранкове колеге фудбал-

ске судије и евоцираће успомену на њега.
Учествоваће екипе из Зрењанина, Инђије и Панчева,

као и тим „Рокијеви пријатељи”.
Такмичење почиње у 18 сати.
А. Ж.

АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА
ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА
Максимална тачност, поузданост и брзина
Радним данима 7–14, суботом: 7–12
Вука Караџића 1

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

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

4

ПОЛИТИКА

Петак, 6. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Пријем за 45 вредних
студената

ЖИВА ОПОЗИЦИЈА – ТРИ ВЕЋНИКА
ПРЕД ОДБОРНИЦИМА
Реалност: Летња
позорница затворена
1978, а поново
отворена у изборној
2012.
Шта су „визија и
циљ” овдашњег
планирања?
Неопходно наћи 350
милиона динара за
реновирање музеја

Учествује двадесет
шест послодаваца
Градоначелник Саша Павлов и
Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за подручје
рада, запошљавања и социјалне политике, 3. јула, у згради
Градске управе, свечано су примили студенте који ће обављати студентску летњу праксу и
пожелели им успех у даљем
школовању.
Мера активне политике запошљавања – студентска летња
пракса намењена је академцима на основним, мастер и докторским студијама, као и апсолвентима на факултетима и
високим струковним школама
с пребивалиштем на територији града Панчева. У реализацији овог програма, који траје

најдуже месец дана и спроводи се током јула, сваком студенту се обезбеђује новчана помоћ у износу од 15.000 динара.
Износ је повећан, с обзиром на
то да је прошле године исплаћивано 10.000 динара. На јавни позив се одазвало четрдесет
пет студената, па је за ову меру
обезбеђено 850.000 динара.
У студентској летњој пракси
учествује двадесет шест послодаваца, од којих је седам из приватног, а деветнаест из јавног
сектора. Приватници ће упослити по једног студента, а када је
реч о установама и институцијама, шест студената примиће
Завод за заштиту споменика културе, а по три Дом културе „25.
мај” у Долову, Дом здравља,
Градска управа и Дом културе
„Вук Караџић” у Омољици.

Одборничко заседање у великој сали одржано 29. јуна имало је увертиру која је обећавала да локални парламент служи сврси – сучељавању ставова опозиције и власти, али и
уобичајено тиху средишњицу
и финале.
Највише пажње привукла је
прва тачка дневног реда од
укупно 65: Предлог одлуке о
изменама и допунама Плана
генералне регулације Целина
1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево.
Панчево није Менхетн
Ипак, бура је кренула већ у
старту: Зоран Јовановић (ДС)
са говорнице је председника
Скупштине града Тиграна Киша

питао када је предао своја овлашћења обезбеђењу, јер оно није пустило у салу две грађанке
које су желеле да присуствују
седници отвореној за јавност.
Киш се позвао на члан 121 пословника, по коме грађани треба унапред да пријаве свој долазак, али упркос томе што није испоштована процедура допустио им је да присуствују
седници. Потом је једна од те
две особе ушла у салу.
Приликом изношења предлога за измену и допуну дневног реда Дејан Јовановић („Слободно Панчево”), уз констатацију да зна да ће оно што изнесе бити одбијено, затражио
је да одборници изгласају да

Јелисавчића из исте одборничке групе да би требало скинути поменуту прву тачку дневног реда.
Пошто су Дејан Јовановић и
Киш разменили неколико „рафала” у вези с тим да ли локална телевизија вређа одборнике или обрнуто, микрофон
је узео Јелисавчић, па је поводом Плана генералне регулације рекао да се његовим изменама, у корист изградње вишеспратница, доводи у питање опстанак Летње позорнице
и питао већника за културу и
омладину Немању Ротара да
ли ће дозволити да се она сруши. Придружио му се Зоран
Јовановић рекавши да Панчево није Менхетн па да не постоји ниједан метар квадратни за изградњу да би се јавни
простори претварали у зграде.
Изнео је сумњу да се овде ради
о приватном интересу и познатом купцу.
Павле Ђукић („За наше Панчево”) најпре је извео „мини-перформанс” сакривајући се
од камере Телевизије Панчево, да би потом казао да је неопходно да постоје известиоци
у вези с тачкама дневног реда,
што код нас није случај. Питао
је шта су „визија и циљ” овдашњег планирања и додао да то
„Маргићани могу да виде када
се испред њихових кућа ризла
сипа преко турске калдрме”.
Усправно градом
Пошто је прозван, пред одборнике је стао Немања Ротар, који је рекао да је емотивно везан за Културни центар, али
да „нисмо овде да причамо о
емоцијама, већ о реалности”.

Панчево изађе из Регионалне
развојне агенције јужни Банат,
као и да оформе радну групу
која би се бавила градским конкурсом за суфинансирање медијских садржаја. Констатација му је била тачна, а једнако се
десило и с предлогом Жарка

Објаснио је да је Летња позорница затворена 1978, а да је
поново отворена у изборној
2012.
Навео је неколико примера
који су ишли у прилог томе
да ју је било тешко издржавати, да је била неисплатива и

КОНЦЕПТ
Одлука да Црна Гора пошаље своје војнике на Косово и Метохију не као подршку безбедности Срба, већ као подршку
независности Косова не може бити одлука коју ће Србија посматрати као пријатељску. Жалим што руководство Црне
Горе упорно заборавља да на Косову и Метохији постоје Србија, њен народ и интереси Србије.
(Александар Вулин, министар одбране Србије,
„Блиц”, 3. јул)
***
Треба да послужимо једни другима као инспирација.
(Ерна Солтенберг, председница Владе Норвешке,
на конференцији за новинаре са Аном Брнабић,
председницом Владе Србије, „Блиц”, 3. јул)
***
Важно је да Београд и Приштина у преговорима о будућности Косова дођу до компромиса, можда чак и ове године.
Иначе ни једни ни други неће добити све што хоће.
(Кајл Скот, амбасадор САД у Србији, „Политика”, 3. јул)
***
Е, да је у Српској православној цркви памети као што није,
па да патријарх каже: папа Фрања је наш брат по Христу и
добродошао је у Србију. Па да тиме мало олакша Србији
спољнополитичку позицију.
(Небојша Крстић, маркетиншки стручњак,
„Твитер”, 3. јул)
***
Моја савест и достојанство су чисти. Не желим да одговарам
којекаквој боранији са друштвених мрежа која ме осуђује.
(Прослављени кошаркашки тренер Душан Дуда Ивковић
у одговору на питање листа „Данас” како коментарише
фотографију на којој се сликао са Александром Вучићем,
3. јул)

Недомаћински је
плаћати текуће
одржавање из
кредита, а понеке
инвестиције из
текуће буџетске
резерве.
(Зоран
Јовановић)

***
У Шведској је ступио на снагу закон који омогућује да се
секс без претходног изричитог пристанка партнера сматра
силовањем. Закон не подразумева пасивност као знак добровољног учешћа у сексуалном односу, а о потреби да се донесе такав пропис почело је да се прича након што су прошле
године откривени бројни примери непримереног понашања
према глумицама широм света.
(Интернет портал „Kliх.ba”, 2. јул)
***
Надам се да ћемо за предстојеће утакмице са Грчком и Естонијом окупити комплетну репрезентацију. Више не видим
да неко од играча каже „не”. Уговори су потписани, летовања
ће бити одрађена, глава ће бити одморна, повреде ће бити
саниране.
(Александар Ђорђевић, селектор кошаркашке
репрезентације Србије, „Танјуг”, 2. јул)
***
За нешто више од месец дана српске туристе су превариле
три агенције у којима су уплатили летовање у Грчкој или купили авионске карте. Једној групи путника летовање је отказано пред пут, другој током пута, а поједини су имали тешкоће да се са одмора врате кући.
(Интернет портал Б-92, уторак, 3. јул)

додао је да је тада уложено
скоро 20 милиона динара да
би она била у функцији. Гласно се запитао да ли сада треба опет издвојити велику суму
новца, у моменту када је реституција зграде КЦП-а у току. Уз тврдњу да Летња позорница није култно место, да њено одржавање у животу није
нужно, а јесте скупо, питао је
опозиционе одборнике у чему
је проблем.
Додао је да је тренутно неопходно наћи 350 милиона дина ра за ре но ви ра ње му зе ја,
евентуално купити зграде у којима су КЦП и Галерија савремене уметности... После реченице да ради двадесет година
у култури и да га не интересују јефтини политички поени
баш да би „ишао овим градом
усправно”, Ротар је добио френетичан аплауз страначких колега који је потрајао.
Опозиција је затим изнела
задовољство због тога што је
неко из владајуће већине изашао пред њих и нешто рекао,
макар да је за то неопходна
провокација.
Предлог одлуке о завршном
рачуну буџета Града Панчева
за 2017. годину „извео” је Зорана Јовановића поново пред
колеге: шта се финансира из
кредитног задужења, рекао је,
објаснивши да се ради о реторичком питању. Додао је да је
„недомаћински плаћати текуће одржавање из кредита, а понеке инвестиције из текуће буџетске резерве”. Дејан Јовановић се надовезао казавши да је
година завршена у плусу, јер,
између осталог, „оно што граду припада узима се и уз помоћ извршитеља, а када нешто
треба да се врати привредницима, они то чекају месецима”.
Већник задужен за финансије и заменик градоначелника Предраг Живковић реплицирао је рекавши да „као локална самоуправа радимо најрационалније, а нико не може
све да зна унапред”. Похвалио
је градске структуре изневши
чињеницу да је „Панчево једина локална самоуправа у Србији без иједног ревизорског
’мишљења с резервом’”, што
значи да је, како је рекао, најбоља у нашој земљи када је реч
о изради завршног рачуна буџета.
Планирати опасност од кише
Јелисавчић је поводом измена
и допуна одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене казао да у

пракси не живи много одлука
које се доносе, као и да се стварају и изгласавају правила „без
увида у стварно стање на терену”, односно у то како стоје баште угоститељских објеката.
Наравно, сви поменути предлози већински су усвојени, као
и читав сет оних што су обрађивали измене одлука о оснивању, статуте, те извештаје о

Панчево је једина
локална самоуправа у
Србији без иједног
ревизорског
’мишљења с
резервом’, што значи
да је најбоља у нашој
земљи. (Предраг
Живковић)
раду и финансијске извештаје
за 2017. годину градских и сеоских установа културе.
Одборници „Слободног Панчева” били су незадовољни и
решењима у вези са отуђењем
грађевинског земљишта, па су
као пример навели пољопривреднике који ће продати земљу тек када су сто одсто сигурни да нема другог излаза,
као што је, на пример, штедња, и установили да се не крши закон, али да у систему постоји простор за малверзације.
Мишо Марковић, већник задужен за стамбено-комуналне
послове и саобраћај, реплицирао је речима да је све било
транспарентно и јавно.
Приликом усвајања годишњег
извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације Дејан
Јовановић је, правећи паралелу с колапсом у граду приликом недавног „потопа”, иронично замолио да се „у план за следећу годину убаци потенцијална опасност од кише”.
На самом крају констатовано је да због испуњења услова
за пензију Божидар Копривица више неће обављати функцију градског правобраниоца,
па је на то место постављен
Зоран Коврлија.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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СТАМБЕНИ ПРОБЛЕМ ЗА КОЈИ ЈОШ НЕМА РЕШЕЊА

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

И ДАЉЕ ГЛАВОБОЉА ЗА МНОГЕ

О расподели добити
јавних предузећа

За шест станова који су
понуђени нашим
сиромашним суграђанима
јавило се четрдесет
заинтересованих
Расподела ових станова
одложена до решења
одређених правних
питања
Иа ко се не зна тач но ко ли ко је
Панчевaца и становника околних села без свог крова над главом, сигурно
је да их има много. То се видело прошле године, када је Градска стамбена
агенција расписала конкурс за давање у закуп на одређено време шест
градских станова на различитим локацијама. За њих је стигло четрдесет
пријава.
По речима Ненада Ракића, вршиоца дужности директора Градске стамбене агенције (ГСА), понуђени станови су атрактивни евентуалним корисницима због тога што је њихов закуп
испод тржишне цене, па је зато било
много заинтересованих.
Много је интересената и за расподелу осам станова у новој згради у
Чумићевој улици на Тесли, у близини нове зграде Прекршајног суда, која је завршена почетком новембра
прошле године. Међутим, како је објаснио Ракић, конкурс за доделу тих
станова није расписан, нити је завршен поступак претходног конкурса,
јер се чека усаглашавање градске одлуке о расподели станова са Законом
о становању и одржавању зграда.
Због тог правног акта стопирана је
и расподела шест понуђених станова.
Ненад Ракић је објаснио да је конкурс за њих расписан на основу градске одлуке која је у том тренутку важила. Конкурисало је четрдесет заинтересованих, а њих петнаест није
ушло у даљу процедуру због непотпуне документације.
– Међутим, након што је промењен
закон, испало је да градска одлука
није у сагласности с републичким
прописима, па је ту створен простор
за приговор на ранг- листу односно
одлуку о додели станова. Због тога је
конкурс стопиран. То је био разлог

због којег смо Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре
послали допис у коме смо затражили
да нам одговори како да поступимо.
Питали смо да ли да окончамо поступак тако како смо га започели, по Одлуци о располагању становима града
Панчева, или да га поништимо и покренемо нови поступак након усаглашавања градских прописа с републичким – истакао је Ракић.
Он је додао и да ће станови у новој
згради у Чумићевој улици бити расподељени по новим прописима.
Подсећамо, од шест станова који
су понуђени у првој расподели два су
била у Качареву, а четири у Панчеву.
Станови у Качареву су дворишни једнособан (27 метара квадратних) и једноипособан стан (49 метара квадратних) у центру села, Улица маршала
Тита, и у Херцеговачкој улици.
Станови који треба да буду подељени у Панчеву налазе се у улицама
Жарка Зрењанина (једноипособан, 31
метар квадратни) и Цара Лазара (једнособан, 23 метра квадратна). Преостала два су у приземљу и на првом
спрату зграде у Улици Вељка Влаховића 54. Укупни трошкови месечног
закупа ових станова износе од 3.000
до 6.000 динара.
Право учешћа на конкурсу за расподелу тих станова имали су сви они
који живе најмање пет година на тери-

торији Панчева и немају приходе на
основу којих би могли сами да реше
стамбени проблем. Критеријуми за давање у закуп тих станова били су и
стамбени статус и услови становања,
имовинско стање, број чланова породичног домаћинства и инвалидност
или телесно оштећење.
Међутим, в. д. директора ЈП ГСА
Панчево изјавио је да су услови за
расподелу станова по новом закону
прилично оштрији и да ће бити теже
доказати их.
– Биће прецизно назначено који документ је потребан за доказивање одређеног услова, а разматра се предлог да
један члан комисије буде лекар, како
би се услов „здравствено стање” тачно
бодовао и смањила могућност приговарања по овом основу – најавио је он.
Такође, Ракић је истакао да је у
плану изградња нових станова, али
да је потражња велика, па се нада да
ће у наредним годинама већи акценат бити на стамбеној политици. То
би за последицу имало више нових
станова и значајније задовољење стамбених потреба наших суграђана.
М. Глигорић

Већници су се у претходних седам
дана двапут састајали. Нацрти одлука о ребалансу буџета и задуживању Града за финансирање капиталних инвестиционих расхода у вези с кредитима за 2016. и 2017. годину били су пред њима 29. јуна, а
наћи ће се пред одборницима Скупштине града убрзо, 9. јула. Такође,
представљене су измене и допуне
Генералног урбанистичког плана,
као и Плана детаљне регулације Хиподрома, које ће бити основ за изградњу комплекса филмског града.
Одборници ће расправљати о изменама Одлуке о социјалној заштити и о образовању савета за здравље
Града. Усвојен је преуређен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској
управи, Градској служби за буџетску инспекцију, Служби интерне ревизије Града, Градском правобранилаштву и Стручној служби заштитника грађана. „Дани сунцокрета”
проглашени су за градску манифестацију.
На седници одржаној 3. јула говорило се о расподели прошлогодишње добити јавних комуналних предузећа „Грејање” и БНС. У првом случа ју, јед на по ло ви на до би ти од
100.302.086 динара биће уплаћена у
буџет Града, а друга ће бити преба-

чена у капиталне резерве предузећа. Новосељани ће 953.176 динара
искористити за набавку основних
средстава, а 84.545 динара за плаћање пореза на добит. У 2017. години ЈКП „Омољица” имала је губитак
од 1.302.632 динара, који ће бити
„покривен планираним добитком из
будућег периода”, како стоји у документу. Прошлогодишњи губитак од
61.422 динара ЈКП „Комбрест” из
Банатског Брестовца неутралисаће
од добити остварене у претходном
периоду.
Представници грађана у локалном парламенту на дневном реду ће
имати и Предлог одлуке о економски најнижој цени по којој се такси
превоз путника мора обављати на
територији града: старт и сваки пређени километар коштаће по 70 динара. Панчево ће учествовати на јавном конкурсу Управе за капитална
улагања АП Војводине за финансирање и суфинансирање пројеката у
области водоснабдевања и заштите
вода с предлогом пројекта „Изградња дела водоводне мреже дуж Новосељанског пута у Панчеву”.
МК „Којоти” организују 19. међународни мото-скуп од 20. до 22. јула, на градском кеју, па је овом приликом та манифестација проглашена за градску.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ БИСТЕ ВОЛЕЛИ ДА МУЗЕЈ ИМА СТАЛНУ ПОСТАВКУ?

Више садржаја и боља реклама

ПИСМО ЧИТАОЦА

Кило вињака и грам образа
О општој болници у Панчеву сам чуо
много прича: све су биле лоше, а разлика је била једино у форми – виц
или анегдота. Што се одељења ортопедије тиче, испоставило се да су све
те приче у ствари бајке.
Брао сам трешње с мердевина 28.
маја на свом плацу у Омољици, као и
много пута дотад. Међутим, за све
постоји први пут: мердевине су пукле, па сам пао с два метра висине.
Леви лакат је деловао угрувано, а десни је био ружно ишчашен. Отишао
сам до куће и позвао комшију да ме
одвезе до болнице. Током вожње кроз
главу су ми пролазиле оне бајке о
болници. Између осталог, прича се
да те с пријемног прво пошаљу у апотеку по рендген филмове, иглу и конце, а онда у самопослугу по кило вињака, кило кафе, кило... Нисам хтео
да малтретирам комшију да ме вози
за Београд, одакле сам иначе. Рачунао сам да ћу моћи да регулишем то
„кило-кило”.
На пријемном ме је дочекала гужва, тако да сам очекивао да ћу бити
примљен „већ” за три недеље. Невероватно је одакле су људи падали тог
дана; са столова, столица, гелендера,
жардињера... Вероватно је најчуднија
повреда била пуцање Ахилове тетиве
приликом гурања аутомобила!? Не
питах човека да ли је макар успео да
га упали.
Релативно брзо ме је у ординацију
примио др Михајло Митровић, који је
после краћег прегледа замолио болничара да ме одведе на рендген. Једнако колико и брз пријем збунило ме
је неслање по филм, кило-кило... Помислих: можда ћемо се касније позабавити тиме. После анализе снимака
десни лакат је намештен, а за леви је

препоручена операција: тако сам се,
исте вечери, затекао на операционом
столу. Ујутро ме је пробудило „зујање”
сестара. Оне су као пчелице облетале
око свих пацијената. По хиљаду пута
су постављана питања: да ли имате дијабетес, да ли сте на нешто алергични,
да ли... Очигледно да грешке може бити у администрацији, али не и у терапији. Током три дана боравка нисам
видео да у соби није била бар једна сестра. Приче да се сестре довикују, да
пале димне сигнале и томе слично су
као што сам већ рекао – бајке.
Пошто су руке почеле да се одлично опорављају, напустио сам болницу
препун одличних утисaка. Не могу да
коментаришем остала одељења, али
не верујем да је разлика драстична.
Узгред, др Михајло Митровић, у паузама између операција, консултација,
визита... ради и као начелник целог
одељења!? Машала! У земљи Србији,
која је у оваквој економској, политичкој и свакаквој ситуацији, није озбиљно очекивати виши ниво здравствене
бриге. Нема сумње да ће ова екипа,
која ради овако и оволико, можда направити и понеку грешку. Међутим,
зато за њу треба имати и разумевања
и толеранције. Узгред, да ли знате колико живота они спасу дневно!?
На крају са сигурношћу могу рећи
да сам био изузетно срећан што ме је
у овако проблематичној ситуацији
збринула оваква екипа. Са сигурношћу, такође, могу рећи да аутор форе
„кило-кило” нема ни грам образа.
Доктору Михајлу Митровићу желим
што мање посла, а ако га баш буде
било, да га са својом фантастичном
екипом регулише као и досад.
Вечно захвалан пацијент
Тихомир Војновић

П. ИВАНОВСКИ

З. МАТИЈЕВИЋ

Након петнаест година у четвртак,
28. јуна, отворен је Народни музеј у
Београду. Свечаности су присуствовале високе званице, а испред самог
музеја било је много посетилаца који
су с нестрпљењем ишчекивали тај догађај. На спољном делу зграде представљен је мултимедијални спектакл
под слоганом „Да ли се препознајемо?”, којим је обележен тренутак поновног почетка рада ове веома значајне културне установе. Све до краја
викенда заинтерeсовани су могли да
погледају поставку потпуно бесплатно и може се рећи да је велики број
грађана искористио ту прилику. Редови људи су се стварали од јутра до
мрака, а задовољна лица напуштала
су музеј са жељом да се врате и поново погледају све оно што им је можда
промакло. Једној метрополи је заиста недостајао музеј у ком би грађани могли да проводе време и воде
своју децу и госте из других земаља.
У Панчеву такође постоји Народни
музеј, али он нема сталну поставку.
У њему се одржавају изложбе, радионице и различити музички догађаји,
који су углавном веома добро посећени. Суграђани често коментаришу
да је потребно више музејских догађаја за децу, како би научили да јед-

М. ПАНТОВИЋ

Т.ЋИРИЋПАПОВИЋ

ног дана буду активни конзументи
културних садржаја.
Питали смо Панчевце да ли би волели да Народни музеј има сталну
поставку и колико често одлазе у ту
културну установу.

В. ПОКРАЈАЦ

М. СТОЈАНОВИЋ

ПЕРСА ИВАНОВСКИ, пензионерка:
– Било би лепо да и Панчево има
сталну поставку. Нисам до сада никада била у Музеју, али бих волела
да га барем једном посетим.

празан да је то безначајно. Покушавамо и своје дете да заинтересујемо, али
чак и када су неке веће изложбе, као
што су била дела Оље Ивањицки, то су
биле све неке слабе репродукције, па
сам била баш разочарана. Тада смо
чак водили и кумове који су дошли
само због тога из Београда. Било би
сјајно да постоји стална поставка или
да чешће буде гостујућих изложби. Такође, сматрам да је за дешавања у музеју неопходна мало јача реклама.

ЗЛАТКО МАТИЈЕВИЋ, пензионер:
– Ретко одлазим у музеј. Неколико
пута сам искористио прилику да одем
са унуцима и то је то. Сматрам да би
једна стална поставка била одлична
за ту културну установу.

ВЛАДИМИР ПОКРАЈАЦ, инжењер
телекомуникација:
– Нисам до сада никада посетио
панчевачки музеј. Сада када сам чуо
да се отворио Народни музеј у Београду, планирам да одем и погледам.

МАРА ПАНТОВИЋ, медицинска
сестра у пензији:
– Често одлазим у музеј. Волела
бих, када би постојала стална поставка, да буде доста ствари о историји
Панчева, јер имамо шта да покажемо о нашем граду.

МИЛАН СТОЈАНОВИЋ, студент:
– Био сам два-три пута у Народном музеју Панчево. Могу да кажем
да немам навику да одлазим у музеј,
али бих волео да постоји стална поставка. И када сам одлазио, увек сам
водио неке госте. Мислим да догађаји морају да се више рекламирају како би музеј постао интересантнији
потенцијалним посетиоцима.
Анкетирала Мирјана Марић
Величковић

ТАЊА ЋИРИЋ ПАПОВИЋ, наставница енглеског језика:
– Отприлике сваке године уђемо барем једанпут у музеј. Али он је толико
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ПЧЕЛАРСКО-ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА

ПРВИ „ДАНИ СУНЦОКРЕТА”
Програм ће трајати
до 21.30
За госте
организовани
обилазак
знаменитости и
вожња катамараном

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Отворени дани
биодиверзитета
Осми научностручни скуп
„Отворени дани биодиверзитета” одржан је у петак,
29. јуна, на локалитету врха Рајац по хладном и кишовитом времену. Међутим,
то није сметало да наведеној манифестацији поново
присуствује велики број еминентних учесника из различитих делатности. Тема овог
окупљања односила се на
биодиверзитет поменутог заштићеног предела изузетних одлика, на површини
од 1.200 хектара, који обухвата део катастарских области Славковица и Ба.
Како су организатори др
Владимир Филиповић и др
Владан Угреновић приликом
отварања скупа навели, Рајац припада делу планине Сувобор, која је део ваљевског
комплекса планина и одликује се богатим биљним и
животињским биодиверзитетом. Досад је Рајац био познат као туристичко излетиште, а шире је препознатљив
по манифестацији „Косидба
на Рајцу”, која се традиционално одржава прве недеље
након Петровдана. Ове године, како је на скупу саопштио
директор Туристичке организације општине Љиг Владимир Ивановић, манифестација ће бити одржана у
недељу, 15. јула. Након кратког приказа крајолика Рајца
посетиоцима скуп је настављен у ресторану одмаралишта „Колубара” на Рајцу.
Причу о ревизији статуса
Предела изузетних одлика
Рајац и његовим природним
и културолошким вредностима посетиоцима скупа изнела је Марина Милаковић
из ЈКП-а „Комуналац” из
Љига, а о различитим информацијама у вези с природним и сејаним травњацима као могућим изворима различитог биодиверзитета у флори Србије говорио
је проф. др Милорад Стошић, професор у пензији Пољопри вред ног факулте та
Универзитета у Београду. Изузетно интересантно предавање с великим бројем података о повећању биодиверзитета на газдинствима у
Србији у функцији повећања продуктивности, дохотка, а све то с циљем прилагођавања и ублажавања климатских промена, присутнима је презентовао др Драган
Терзић из Института за крмно биље из Крушевца.
О врстама самониклог воћа које могу бити интересантне за сакупљање и прераду за инострано и домаће тр жи ште го во ри ла је
проф. др Милица Фотирић
Акшић с Пољопривредног
факултета Универзитета у
Београду. У њеном предавању помињане су неке од
познатих самониклих врста, као што су: дивља ружа
или шипурак с великим бројем различитих врста, од
којих нпр. црни шипурак
садржи невероватне коли-

чине Це-витамина (чак до
4.800 мг / 100 г), дивља јагода, зова, дрен и велики
број других, какви су дивљи бадем, којег местимично има на различитим локацијама у Србији, или вучји (пасји) трн (Hippophae
rhamnoides) с плодом изузетно богатим витаминима,
ми не ра ли ма, ше ће ри ма,
фосфолипидима, стеролима, каротином, инозитом,
ор ган ским ки се ли на ма,
флавоноидима и др. Семе
вучјег трна садржи изузетно квалитетно биљно уље.
Након професорке Фотирић присутнима се обратио
др Владимир Филиповић из
Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић”. Он је уједно и потпредседник Националног удружења за развој органске производње „Serbia Organika”, која
је ове године заједно са Асоцијацијом за развој Ибарске
долине – ИДА из Краљева била организатор скупа. Тема
др Владимира Филиповића
односила се на врсте самониклог лековитог биља које
се могу сакупљати с Предела
изузетних одлика Рајац. У излагању др Владимира Филиповића наведен је велики број
лековитих биљних врста које
су занимљиве за тржиште, а
чија је бројност приметна у
ПИО Рајац. Неке од њих су:
хајдучка трава (Achillea millefolium Л.), враниловка или
дивљи оригано (Origanum vulgare L.), јагорчевина (Primula veris L.), кантарион (Hypericum perforatum L.), шипурак (Rosa canina L.), мајчина
душица (Thymus serpyllum
L.), плућњак (Pulmonaria officinalis L.), женска, широколисна боквица (Plantago major L.), мушка, усколисна боквица (P. lanceolata L.) и средња боквица (P. media L.), коприва (Urtica dioica L.), маслачак (Taraxacum officinale
F. Weber ex Wiggers), црни
слез (Malva sylvestris L.), подбел (Tussilago farfara L.), зова
(Sambucus nigra L.), багрем
(Robinia pseudoacacia L.), прстенац (Muscari racemosum
L. (Medik.)), љубичице (Viola
alba Besser, Viola tricolor L.,
Viola odorata L.), планински
љутић (Anemone ranunculoides L.), бршљан (Hedera helix
L.), козлац или змијино грожђе (Arum maculatum L.), липе (Tillia sp.), трава од срдобоље, стежа, срчењак, петопрстика или седмопрст (Potentilla erecta (L.) Rauschel),
глог (Crataegus sp. L.), права
шупаљка, кокочица или млађак (Corydalis cava Schweigg.
& Koerte), чврста шупаљка
(Corydalis solida (L.) Clairv.),
неке врсте млечика, лишаја,
пупољци четинара...
На крају предавања и дискусије у обраћању др Владана Угреновића најављен
је наредни, девети скуп, који ће бити посвећен некој
од актуелних тема у области биодиверзитета и органске производње.

У суботу, 7. јула, биће одржана
пчеларска туристичка манифестација „Дани сунцокрета” у
организацији Савеза пчеларских организација Војводине,
Туристичке организација Панчево и Друштва пчелара „Подружница Панчево”.
Манифестација ће бити приређена на Тргу Ђорђа Вајферта,
од 10 сати, када ће наступити
чланови Културно-уметничког
друштва „Јединство” и ученици
школе „Јован Бандур” Панчево.
У изложбеном делу програма
учествоваће пчелари из Војводине, Румуније, Мађарске, Хрватске и Босне и Херцеговине.
Према речима председника
Друштва пчелара „Подружница Панчево” Војкана Милутиновића, циљ манифестације је
афирмација пчелара и упознавање с њиховим радом.
– Наше удружење постоји
већ сто пет година и ми успешно послујемо и вредно радимо на проширењу пчеларства
– рекао је Милутиновић.

Војкан Милутиновић
Посетиоци манифестације
моћи ће да виде изложбу пчеларских производа и пчеларске опреме, али и да купе бројне производе као што су мед,
полен, прополис и млеч, уколико буду обезбеђени расхладни уређаји. Такође, организовани су обилазак Народног му-

зеја Панчево и Светоуспенског
храма, као и вожња катамараном.
Познато је да је сунцокрет
главно медобрање на подручју
Баната и да пчелари с кошницама из свих крајева Србије запоседају места око парцела са
сунцокретом. Очекивања пче-

лара су да ће и ове године сунцокрет „замедити онако како
уме” и дати доста нектара –
поручује Друштво пчелара „Подружница Панчево”.
У петак, 29. јуна, чланови
Градског већа Панчево прогласили су „Дане сунцокрета” градском манифестацијом.

ТРЕНИНГ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

О туризму у Банату
У периоду од 28. до 29. јуна
одржан је тренинг за представнике локалних самоуправа са
српске и румунске стране у хотелу „Војводина” у Зрењанину,
а био је намењен онима који
се баве привредом, туризмом
и управљањем пројектима, али
и свима онима чији рад у значајној мери има додира с туризмом.
Учесници тренинга имали су
прилику да сазнају нешто више о туризму у Банату, да стекну нове вештине и унапреде
постојеће, као и да боље упознају нови регионални туристички производ „Еко Тамиш”.
Тренинг је реализован кроз
радионичарски рад, који је обухватио детаљан преглед и практичне вежбе из области комуникације у/о туризму, а значајан простор био је посвећен

концепту туристичког производа. Током дводневног рада
полазници су створили свест о
значају комуникације у туризму, унапредили своја знања о

промоционим алатима у туризму и о концепту туристичког
производа и добили информације о изворима финансирања
туристичких пројеката.

Обука је била посебно осмишљена за представнике локалних самоуправа и подељена у
четири полудневне сесије. Предавања су заснована на најбољим међународним праксама
у обуци представника локалних самоуправа и широком
спектру знања стручњака из
ове области. С обзиром на то
да су тренингу присуствовали
представници српских и румунских локалних самоуправа, био је обезбеђен симултани превод.
Другог дана сви полазници
су ишли на излет у оближњи
заштићени локалитет Царска
бара, који се налази у непосредној близини Тамиша, уз
организовану вожњу туристичким бродом и разгледање преко 230 врста птица и 300 врста
биљака.

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ПРИВРЕДНИКЕ

ПОЧИЊЕ КУЛТУРНО ЛЕТО У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Нови прописи
о ПДВ-у

Изложба и свирка
младих бендова

Регионална привредна комора Јужнобанатског управног
округа организовала је у сарадњи с „Привредним саветником”
из Београда семинар за привреднике под називом „Примена нових прописа о ПДВ-у”,
који је одржан у уторак, 2. јула. Семинар је био намењен
књиговођама, административним радницима и свима који у
свом делокругу рада прате измене закона и прописа из сегмента књиговодства, пореза и
прописа.
Учесници су се кроз предавања упознали с начином вођења евиденције, попуњавања
прегледа обрачуна ПДВ-а и
подношења ПДВ пријаве и припреме за практичну примену
од 1. јула 2018. године.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Како је овом приликом наведено, правилник из 2016. године у целини је замењен новим,
који је објављен 2017. године,
али је и у том правилнику било
измена и продужавања рокова.
Крајем јуна ове године донета
је нова измена правилника о
прегледу и обрачуну ПДВ-а, као
и образац ПОПДВ. Истакнуто
је да измене нису обимне и да
се односе на одређена поља и
заглавље, као и да је прописан
нови образац прегледа обрачуна ПДВ-а. Извршена су и одређена усклађивања у смислу да
су унете и оне одредбе које су у
међувремену донете Законом о
изменама закона о ПДВ-у из
2017. и 2018. године.
Учесници семинара су овом
приликом могли да купе нове
публикације „Привредног саветника”: приручник за вођење евиденције ПДВ и за састављање обрасца ПОПДВ, као и
„Збирку прописа о порезу на
додату вредност”.

Дом омладине Панчево започиње манифестацију „Културно лето” отварањем изложбе
„Цртежи и радови на папиру”
Александра Вељковића у петак, 6. јула, у 20 сати.
Александар Вељковић је рођен 1994. у Београду. Живи у
Панчеву, где је завршио ЕТШ
„Паја Маргановић”. Дипломирао је графички дизајн 2017.
године на ВШСС „Београдска
политехника”. Исте године је
упи сао Фа кул тет ли ков них
уметности у Београду, смер
сликарство, где је тренутно студент друге године.
Имао је самосталну и више
групних изложби, од којих су
најзначајније у Дому омладине Панчево (2014) и у Градској би бли о те ци Пан че во
(2017).
На кон отва ра ња из ло жбе
уследиће свирка младих ауторских панчевачких бендова
„Не ста шни”, „Су пер е го” и
„Рампа”.
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Петак, 6. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОДЕЉЕНЕ ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ СРЕДЊОШКОЛЦИМА

ЕКОЛОШКИ ФИЛМОВИ

СНАГА И БУДУЋНОСТ НАШЕГ ГРАДА

Пријављивање за
фестивал „Грин фест”

Подршка
талентованим и
вредним ђацима
Новац и књиге на
поклон
Локална самоуправа приредила
је свечану доделу диплома „Вук
Караџић” и похвала „Ученик генерације” у средњим школама
за школску 2017/2018. годину у
петак, 29. јуна, у свечаној сали
Музичке школе „Јован Бандур”.
Свечаност је организована уз подршку ученика и наставника Музичке школе „Јован Бандур”, који су за ту прилику припремили
богат културно-уметнички програм. Градоначелник Панчева
Саша Павлов, у име грађана Панчева, у препуној сали Музичке
школе поздравио је матуранткиње и матуранте, родитеље и
професоре и истакао да су свршени средњошколци пример највреднијег што наш град може
да пружи целокупној заједници.
Назвао их је младим, талентованим и перспективним људима који представљају покретачку снагу и будућност нашег друштва.
– Локална самоуправа настоји да цени и пре свега подржи
ваше резултате и достигнућа,
трудећи се да обезбеди што боље услове за развој младих. Ту

смо да вас мотивишемо да будете и вредни студенти, јер Град
Панчево спроводи програме и
додељује награде и најбољим
академцима. Драги родитељи и
професори, велики је ваш допринос у успеху наше деце, јер
би без ваше подршке и усмеравања било врло тешко овим младим људима да остваре овакве
резултате. И на томе вам веома
хвала. Зато, драга децо, желим
вам да остварите све своје снове, јер све потенцијале имате –
млади сте, вредни, паметни и

способни. Честитам вам на најуспешнијем могућем завршетку средње школе и желим вама
и вашим родитељима и породицама свако добро и све најбоље – рекао је градоначелник
Павлов на крају свог обраћања
присутнима.
На крају школске 2017/2018.
године 64 матуранта средњих
школа у граду Панчеву стекла
су диплому „Вук Караџић”, а похвалом „Ученик генерације” награђено је 11 средњошколаца.
И ове године Град Панчево је

наставио дугогодишњу традицију награђивања најбољих матураната, тако да је из буџета
Града издвојено 670.000 динара за добитнике дипломе „Вук
Караџић” и признање „Ученик
генерације”, односно 10.000 динара за сваку појединачну награду. Поред тога, локална самоуправа је средњим школама уплатила новац, у укупном износу од
79.400 динара, за куповину поклон-књига које су матурантима
дељене на завршним свечаностима у њиховим школама.

КОНКУРС АП ВОЈВОДИНЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ

Квалитетнији услови рада и боравка
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице расписао је
конкурс за расподелу средстава обезбеђених покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2018. за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање
објеката установа основног и
средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и
предшколских установа на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Покрајинска власт је за ову
намену определила укупно сто
милиона динара: за основно
образовање и васпитање седамдесет милиона, за средње школе седамнаест милиона, за војвођанске ученичке домове пет

милиона и за предшколске установе осам милиона динара. Право учешћа имају све основне
школе, општеобразовне и средње стручне школе, ученички домови и јединице локалне самоуправе (искључиво за потребе
предшколских установа) на територији АП Војводине.

Средства ће бити расподељена у складу са одредбама
Правилника o додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког
стандарда на територији АП

Војводине и Правилника o додели буџетских средстава за
финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре предшколских установа
на територији АП Војводине.
Предност ће имати предложени пројекти чија реализација
обезбеђује безбедност ученика и
наставника односно деце, васпитача и запослених који користе
објекте, као и они који ће омогућити квалитетнији боравак и извођење васпитно-образовног рада. Комисија ће подржати и финансијски оправдан и одржив
пројекат који има велики значај
за развој локалне заједнице.
Рок за подношење пријава је
18. јул, а заинтересована лица
додатне информације о реализацији овог конкурса могу добити на телефоне 021/487-4262 и 021/487-46-14.

Центар за унапређење животне средине и Дом омладине Београда расписали су
кон курс за при ја вљи ва ње
филмова који ће бити приказани у оквиру деветог Међународног фестивала зелене културе „Грин фест”, од
13. до 16. новембра, у београдском Дому омладине. На
конкурс, који је међународног карактера, могу се пријавити филмови посвећени
животној средини, природи,
као и иновацијама и техно-

Организатори су предвидели награде за укупно шест
категорија: најбољи српски
филм, најбољи филм о приро ди, нај бо љи ани ми ра ни
филм, најбољи кратки филм,
најбољи филм до једног минута и најбољи омладински
филм.
Међународни фестивал зелене културе „Грин фест” је
највећа еколошка манифестација у региону југоисточне Европе, која се одржава
сваке године. Током претход-

логијама које доприносе смањењу човековог утицаја на
планету, снимљени од 1. јануара 2016. године, чије трајање не прелази 60 минута.
Рок за пријављивање је 19.
август, а заинтересовани могу пронаћи више информација на званичној страници
фестивала – www.greenfest.rs.

них осам година на конкурсе
за такмичарске филмове стигло је преко 4.500 остварења
са свих континената. Поред
тога, одржано је преко 160
радионица за ученике основних и средњих школа и студенте и јавности се представило преко 140 излагача и
уметника.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Пола милијарде евра
Прошле недеље је одржана
конференција под називом
„Спровођење европског процеса животне средине и здравља у Републици Србији”, коју су организовали Министарство заштите животне средине и Министарство здравља у
сарадњи са Европским центром за животну средину и
здравље Светске здравствене

грађана Србије и резултатима истраживања која су спровели национални стручњаци
у сарадњи са Европским центром за животну средину и
здравље Светске здравствене
организације.
Током скупа је било речи
и о досадашњим улагањима
ЕУ у процес унапређивања
животне средине у Србији.

организације. На састанку су,
поред представника двају министарстава, учествовали и
представници дипломатског
кора, релевантних организација и институција, међународних организација и стручњаци из ове области.
На скупу је представљено
досадашње спровођење процеса животне средине и здравља у Републици Србији (резултати реализације Агенде
циљева одрживог развоја у
нашој земљи, као и спровођења Протокола о води и здрављу у Републици Србији). Такође, јавност је била у прилици да се упозна и с конкретним подацима о утицају
загађења ваздуха на здравље

Европска унија је у периоду
од 2000. до 2018. године уложила 402 милиона евра дона ци ја ка ко би гра ђа ни и
грађанке Србије имали чистији ваздух, исправну воду, мање отпада и бољу цивилну заштиту и живели у
чистијој и здравијој животној средини. Занимљиво је
да је Република Србија за
заштиту животне средине издвојила 196 милиона евра
за исти период.

ПРОГРАМ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО” 2018.

Опсерваторија на Петроварадинској тврђави
Свечаним пресецањем врпце у
суботу, 30. јуна, у Новом Саду
је обележен завршетак пројекта рестаурације објекта Мале
стражаре на Петроварадинској
тврђави. Овај пројекат EXIT
фондације подржала је компанија НИС у оквиру свог програма друштвено одговорног
пословања „Заједници заједно”,
чиме су се стекли услови за постављање опсерваторије у том
објекту. Мала стражара саграђена је у првој половини XVIII
века и представља културно добро од историјске важности.
Сам објекат, унутар кога се данас налази опсерваторија, захваљујући компанији НИС неће бити препуштен даљем пропадању. Пружањем подршке
ревитализацији тог здања НИС
је, као друштвено одговорна
компанија, дао немерљив допринос подизању свести грађана о значају културног наслеђа
које их повезује с њиховим окружењем и историјом и помаже у
преносу система вредности кроз
генерације. Свечаном догађају

на Петроварадинској тврђави,
у простору који је симболично
осликао специфичну атмосферу астрономских истраживања,
присуствовали су Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада, Игор Тарасов, заменик генералног директора компаније
НИС, Душан Ковачевић, оснивач и директор фестивала EXIT,
и Синиша Јокић, директор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.
Игор Тарасов, заменик генералног директора НИС-а, том
приликом је изјавио да НИС

оваквом подршком жели да допринесе очувању и обнови културно-историјског наслеђа Новог Сада – града који је проглашен за престоницу европске културе 2021. године.
– Желео бих да кажем да ми
већ девет година с Новим Садом сарађујемо кроз НИС-ов
програм „Заједници заједно”. У
том периоду смо заједно реализовали више од 80 пројеката. А
и нама и нашим пријатељима
из управе Града Новог Сада циљ
је исти – да заједно стварамо
боље окружење за све грађане

овог дивног града. Вечерас је
наш партнер на овом пројекту и
EXIT фондација. С нашим пријатељима из EXIT-а већ дуго сарађујемо у промоцији образовања и улагања у младе таленте у
Србији. И када се удружи тако
добра енергија, одлични резултати не могу да изостану. Вечерас представљамо будућност на
делу – рекао је на крају свог излагања Игор Тарасов.
На крају свечаности гости су
имали прилику да током коктела уживају у музичком наступу групе „Mistakemistake”,
изложби фотографија небеских
тела, видео-снимцима небеских
тела и космоса и демонстрацији посматрања космоса на
постављеним телескопима. НИС
је у оквиру свог програма друштвено одговорног пословања
„Заједници заједно” пројекат
рестаурације објекта Мале стражаре – опсерваторије на Петроварадинској тврђави подржао укупним новчаним износом од 4,2 милиона динара.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Топлотна
болест

Пише:
др Мирослав Тепшић
За адекватну и правовремену реакцију у случају здравстве не угро же но сти про у зроковане високом температуром околине потребно
је познавати упозоравајуће
знаке и симптоме. Ружичасте бубуљице на покривеним деловима коже резултат су зачепљених канала
знојних жлезда. Ова појава
је сама по себи безазлена,
али представља упозорење
за особе које интензивно вежбају на врућини, јер је показатељ умањене ефикасности знојења. Уколико је преко мер но зно је ње пра ће но
убр за ним ди са њем и сла бим и убрзаним пулсом, ради се о топлотној исцрпљености која може бити увод
у топлотни удар.
Зато запамтите – довољно течности, адекватна одећа, чешће паузе у хладу и
избегавање напора који нису праћени одговарајућом
аклиматизацијом и физичком припремљеношћу најбоља су превенција топлотне ис цр пље но сти или то плотног удара. Ипак, појава
топлотног удара није увек
резултат непажње или свесног избегавања превентив-

них мера. Хронични пацијенти, старија и непокретна
лица и деца без родитељског
надзора под великим су ризиком од топлотне болести
и озбиљне здравствене и животне угрожености. Та угроженост подразумева температуру изнад 41 степена, врелу и суву кожу с црвенилом,
јаку главобољу, несвестицу,
конвулзије, мучнину, повраћање, убрзан рад срца, пад
крвног притиска, убрзано и
плитко дисање.
Ово је ургентно стање које захтева хитну лекарску
интервенцију и примену мера прве помоћи пре доласка струч не ме ди цин ске
екипе. Неопходно је да хитно започнемо хлађење пацијента премештањем у климатизован простор, скидањем сувишне одеће, туширањем млаком водом, стављањем хладних облога на
главу, врат, пазухе и препоне. Свесној особи обавезно дати да пије већу количину хладне воде. Уколико
је особа без свести, неопходна је примена бочног положаја како би се спречило
гушење језиком или евентуалним повраћеним садржајем.
Болничко лечење подразумева даљу примену агресивног хлађења пацијента и
инфузионе терапије електролитима, глукозом и бензодијазепинима. Сматра се
да брзо скидање температуре у такозваном златном сату у великој мери спречава
компликације и смртни исход. Суштина интензивне терапије је у смањењу телесне температуре, поправљању циркулације, праћењу и
ле че њу евен ту ал них ком пликација.

Петак, 6. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ДВЕ ДОНАЦИЈЕ КОМПАНИЈЕ „КЕПРОМ”

НЕОБИЧНА КЛУПА У НАРОДНОЈ БАШТИ
Овако изгледа
друштвено одговорно
пословање
Промовишу дојење
на јавном месту
Поклонили и
фиксатор за децу
Хитној помоћи
Од ове недеље маме које са
својим бебама прошетају по
Народној башти имаће прилику да у најлепшем градском
парку на једноставан начин
пресвуку и нахране своје дете.
Недалеко од волијере ове недеље постављена је МАМ клупа за дојење, донација компаније „Кепром”.
Клупа је званично представљена у понедељак, 2. јула, у Народној башти, у присуству представника Градске управе и ЈКП-а
„Зеленило” и самог дародавца.
Том приликом је уједно и панчевачкој Служби хитне помоћи
уручена још једна донација „Кепрома”: фиксатор за безбедан
превоз деце у санитету.
Мамино место
Према речима Јелене Станчић,
пи-ар менаџера „Кепрома”, та
комапанија већ је позната по томе што у сваком граду где отвори своју малопродају „Акса”, донира клупу у оквиру пројекта
„МАМино место за дојење”.
– Циљ овог нашег пројекта јесте да пружимо подршку дојењу

Шетња је управо постала још пријатније искуство
постављена пре тачно две године
у Ташмајданском парку, била је
уједно и прва клупе те врсте у
овом делу Европе. До сада је постављено шест клупа: четири
у Београду и по једна у Новом
Саду и Нишу, а сада је на ред
дошло и Панчево – испричала
је Јелена Станчић.
Чија је идеја
Представљању клупе за дојење
у Панчеву присуствовала је и
особа која је идејни творац читаве ове идеје – Нада Лазић,
позната многим родитељима

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Дванаест правила
за сунчање

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Паметно и умерено излагање сунчевим зрацима веома
је препоручљиво и здраво, али
се често дешава да претерамо. Да се то не би догодило,
следите ова златна правила.
1. Избегавајте сунчање када је сунце у зениту. То значи да између 10 и 16 сати
треба да боравите у дебелом
хладу.
2. Користите водоотпорну
крему с високим заштитним
фактором (најмање 50).
3. Кре му са за штит ним
фактором нанесите у дебљем
слоју како би заштита била
адекватна.
4. Редовно наносите крему за сунчање. Свако пливање или улазак у воду подразумева да након тога поново
нанесете крему.
5. Носите адекватну одећу
која штити од сунца. То је
одећа која покрива већи део
коже, али је лагана и широка.

Такође, не заборавите шешире који штите лице, врат и
уши.
6. Користите балзам за усне
са заштитним фактором, јер
су усне јако осетљиве и брзо
изгоре.
7. Сунцобран не штити од
УВ зрачења и није замена за
крему.
8. Избегавајте дуго сунчање, поготово ако имате светлу пут. И особе с тамнијим
теном треба постепено да се
излажу сунцу.
9. Облаци не штите од утицаја сунца, јер пропуштају
УВ зраке, па по облачном
времену најлакше можете изгорети ако се не заштитите.
10. Ако користите лекове,
проверите да ли су фотоосетљиви. Ако јесу, тиме се повећава ризик од појаве опекотина и флека. Посаветујте
се с лекаром.
11. Заштитите косу од сунца различитим спрејовима за
косу који имају заштитни
фактор. Након сунчања добро је нахраните паковањима за хидратацију, јер сунце
јако исушује косу.
12. Адекватна исхрана може бити додатна заштита током лета. Пожељна је храна
богата каротеноидима (нар,
шаргарепа, парадајз, риба),
који припремају кожу за сунце, и витамином Ц, који је
штити и помаже јој при реге не ра ци ји. Осо бе скло не
алергији на сунце треба да
појачају унос калцијума.

као најбољем и најздравијем начину исхране беба, али и да подигнемо свест о дојењу на јавном месту. Прва клупа за дојење,

по својој бесплатној Школи родитељства „Нада Лазић”. Нада је, иначе, дефектолог и до
пензије је радила као главна

ЈАВНИ ПОЗИВ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Избеглицама
грађевински материјал
Повереништво за избеглице
Градске управе Панчева обавештава избегла лица да је у
понедељак, 2. јула, објављен
јавни позив за доделу пакета
грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица у оквиру Регионалног
стамбеног програма.
Позив се односи на појединце који су, услед догађаја из
периода од 1991. до 1995. године, стекли статус избеглице
у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе. Како појашњавају у Повереништву за избеглице, на позив
се могу јавити избеглице које
живе у колективним центрима или неком другом виду
формалног или неформалног

Страну
припремила
Драгана

Кожан

колективног смештаја, затим
угрожене избеглице у приватном смештају и бивши носиоци станарског права, без трајног решења у земљи порекла
или Републици Србији. Предвиђено је да Комисија за доделу грађевинског материјала избеглицама, према утврђеним критеријумима угрожености, додели најмање осам пакета грађевинског материјала
за решавање стамбеног питања.
Јавни позив је објављен на
сајтовима Града и Комесаријата за избеглице и миграције,
као и на огласним таблама Града Панчева и панчевачких месних заједница. Образац пријаве за јавни позив, као и сва
додатна обавештења могу се
добити у канцеларији Повереништва за избеглице у Градској управи, радним данима од
8 до 15 сати. Крајњи рок за
пријављивање је 1. август. Број
телефона Повереништва за избеглице је 308-818.

сестра у породилишту и шефица Центра за едукацију пацијената на ГАК-у „Народни
фронт” у Београду.
– Бавила сам се трудницама
четрдесет година, а жеља и потреба да им помогнем задржале
су се и након мог одласка у пензију. Тако сам покренула Школу родитељства „Нада Лазић”,
која је потпуно бесплатна за труднице. У оквиру нашег рада промоција дојења нам је на првом
месту и то је главна тема многих наших радионица. Спонтано се јавила и идеја да мајкама
обезбедимо и посебну клупу за
дојење. Наравно, то не значи да
мајке треба да буду изоловане,
односно да не треба да користе
и остале клупе, већ сада имају
прилику да у овом посебном и
практичном кутку на миру пресвуку и нахране своје бебе – појаснила је Лазићева.
Мењају статистику
Дружењу у Народној башти протеклог понедељка присуствовао је и наш познати аутомобилиста Душан Дуца Борковић, и то не случајно. Дуца је,
наиме, промотер „Кепромове”
кампање „Безбедност никада
није на одмору”, па је стога дошао да Служби хитне помоћи
уручи фикасатор за превоз деце у санитету.
– Овај пројекат осмишљен је
да едукује родитеље о важности сигурне вожње и употреби
ауто-седишта како би се заштитили најмлађи путници у саобраћају. Једна од акција у оквиру ове кампање јесте и донација
фиксатора за безбедан превоз
деце у колима хитне помоћи.

Када је реч о безбедности деце
у саобраћају, статистике су поражавајуће, а показало се да
деца више страдају када се возе у аутомобилу него као пешаци. Ми смо одлучили да допринесемо томе да се ова лоша статистика промени тако
што ћемо едуковати родитеље
о безбедном начину превоза деце у колима. Уз то, решили
смо да део средстава од прода је ау то-се ди шта у на шим
радњама одвојимо за куповину фиксатора за превоз деце у
колима хитне помоћи. Занимљиво је да је пре ове наше
акције само једна педијатријска јединица у Београду имала
тај специјални фиксатор и нико више у целој земљи. Можете онда да замислите у каквим
је условима радила хитна помоћ и каквим су ризицима била изложена деца – рекла је
Јелена Станчић.
Компанија „Кепром” до сада је службама хитне медицинске помоћи широм Србије донирала укупно 19 фиксатора.
Заменик градоначелника Предраг Жив ко вић за хва лио је
представницима „Кепрома” на
томе што су одабрали наш град
за реализацију ове друштвено
одговорне акције. Он је истакао и то да ће Град наставити
да реализује све мере из области социјалне политике које се
односе на финансијску подршку породицама с децом, без
обзира на то да ли је реч о новорођенчади, првом детету, вантелесној оплодњи или пак пружању подршке незапосленим
породиљама.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Штанглице с малинама
Састојци за бисквит: пет јаја, осам кашика
шећера, 150 грама брашна, кесица прашка
за пециво и три децилитра млека.
Састојци за фил: 500 грама малина (или
неког другог сезонског воћа), 16 кашика
шећера, два децилитра воде, два пудинга
са укусом слатке павлаке (или ваниле) и
две кесице шлаг пене.
Припрема: Умутити чврсту пену од беланаца, додати шећер, једно по једно жуманце и на крају пажљиво умешати брашно
помешано с прашком за пециво. Сипати у подмазан и брашом посут
плех (38 x 20 цм) и пећи око 20 минута у рерни претходно загрејаној на 200 степени. Готову кору прелити охлађеним млеком.
Растопити 16 кашика шећера у једном децилитру воде, додати воће и кратко прокувати. Додати затим пудинг размућен у једном децилитру хладне воде и све кувати на тихој ватри док се крема не
згусне. Охлађену крему прелити преко коре и премазати умућеним
шлагом. Кад се колач потпуно охлади, исећи на штанглице или коцке и послужити. Пријатно!
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Дишем с њим”
Британи Чери

ТАКМИЧЕЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

НАЈДАНОВИЋ ПОДЕСИО НИШАН
Одлична организација
у Банатском Новом
Селу

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

„Небо је звало моје
име” Терезе Чанг

место је заузео Стеван Ђурин, а
трећи је био Јован Штрбан. У
екипном надметању најпрецизнији су били ловци из Јабуке,
друго место припало је екипи
из Банатског Брестовца, а треће
место је заузео тим Панчева.
Када је генерални поредак у
питању, треба рећи да Најдановић и Ђурин деле прво место, са по 36 бодова, а у стопу
их прати Штрбан, који је до
сада „сакупио” 33 по е на. У
екипној конкуренцији на челу табеле су Панчевци, са 85

бодова, а прате их Банатски
Брестовац, са 83, и Банатско
Ново Село, са 82 бода.

Трка ће очигледно бити неизвесна до самог краја.
А. Живковић

НОВИ УСПЕСИ ШК-а „АЉЕХИН”

Трофеји за Вука и Луку

Замислите ову књигу као духовни позив који ће вас повезати с делом небеса у вашем срцу. Можда чезнете да
негде припадате, јер сте одувек осећали да сте помало
ван овог света. Можда дубоко жалите због губитка вољене особе, или посла, можда сте се изборили с трауматичним распадом везе. Можда покушавате да изађете
на крај са стресом, зависношћу, депресијом и недостатком самопоштовања. Можда
и немате никакве проблеме
– само сте стигли до тренутка када желите да сазнате
дубљи смисао свега.
Ова књига не говори само
о чудесним тренуцима, или
онима који су толико необични да нема никакве сумње да су небеса проговорила, јасно и гласно. Реч је и о

мање очигледним начинима
на које нам небеса могу дошапнути нешто кад се осећамо несхваћено, невољено
и усамљено. Отворите ум и
срце и то ће вам помоћи да
схватите да вас небеса дозивају непрекидно и неприметно. Дозивају вас и сада, док
читате ове речи.

Два читаоца који до среде, 11. јула, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли
сте некада осетили духовно просветљење?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Небо је звало моје име” Терезе
Чанг. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА АТЛЕТСКЕ ВЕТЕРАНЕ

Два сребра за
Саву Живанова
Прошлог викенда у Београду
је одржано Првенство Србије
у атлетици за ветеране. У конкуренцији неколико стотина
учесника много успеха имао
је и члан АК-а Тамиш Сава
Живанов.
Он је у тркама на 100 и 200
метара постао вицешампион
Србије. Треба напоменути да
је Сава, иначе наставник физичког васпитања, стандардни
репрезентативац Србије и да
се озбиљно припрема за Првенство Балкана, које ће бити
одржано у септембру у словеначком Цељу.
А. Ж.

вокију у Висконсину с породицом. Кад не обавља неки
од милион послова и кад не
испреда приче, вероватно се
игра с кућним љубимцима.

Два читаоца који до среде, 11. јула, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„За ким најчешће уздишете?”, наградићемо по једним примерком књиге „Дишем с њим” Британи Чери. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде
се могу преузети у књижари „Делфи”.

Врло неизвесно
надметање ловаца
Наставља се врло занимљиво и
по правилу увек неизвесно такмичење у гађању глинених голубова, много познатије као
„Куп Панчева”.
Прошлог викенда је учеснике надметања угостило Банатско Ново Село, а челни људи
ловачке секције из тог места
потрудили су се да буду добри
домаћини. Такмичење је протекло у најбољем реду, а сви
учесници су били веома задовољни. Поред гађања на модерном полигону с пратећим
објектом, који је Ловачко удружење Панчево, заједно са секцијом из Новог Села, изградило ове године, прошлонедељно надметање било је прилика
да се презентује нова машина
за гађање, која је такође набављена ове године.
– „Са вре ме на ма ши на”
овом так ми чар ском спор ту
даје велике могућности за даљи развој, а са оваквом инфраструктуром и овако пре цизним такмичарима доводи
га до статуса полупро фе си о налног – рекао је председник
Ловачког удружења Пан че во
Милан Дозет.
У појединачној конкуренцији на такмичењу у Банатском
Новом Селу најуспешнији је био
Александар Најдановић. Друго

Лако је судити о човеку на
основу онога што је некада
био и што је проживео. Гледати у Тристана и видети
монструма. Ја то нисам могла. Прихватила сам га са
свим духовима прошлости
који су га прогањали. Обоје
смо били празни. Обоје смо
тражили нешто. Нешто више. Обоје смо желели да скупимо крхотине својих живота и да наставимо даље.
Надали смо се да ћемо тако поново научити како да
дишемо. Британи Чери, бестселер ауторка на „Амазону”,
одувек је била заљубљена у
речи. Дипломирала је на Универзитету Керол на позоришним уметностима и креативном писању. Живи у Мил-

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.

Кадетски турнир у шаху за освајање прве категорије одржан је
прошлог викенда у Београду. И
на том такмичењу чланови ШК-а
„Аљехин” имали су много успеха, па је прво место освојио десетогодишњи Вук Каначки.
У исто време најмлађи мајсторски кандидат Лука Ристић
надметао се на турниру „Сребрно језеро”. У конкуренцији
сениора из више земаља овај
талентовани дечак освојио је
треће место. Уједно, овај турнир му је био одлична при-

према за предстојећа велика
такмичења, европско и светско првенство.
У ШК-у „Аље хин”, по ред
успеха на табли од 64 поља,
много пажње посвећују и успеху својих чланова у школи. Тако је прошлог петка у просторијама клуба одржана мала свечаност на којој су награђени
сви чланови овог колектива којима су на крају школске године биле закључене петице из
свих предмета.
А. Ж.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Лако је Ђоковићу
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас чему се највише дивите код Новака Ђоковића. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Поход” Карол Бушар за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Одлучности да поред свих
негативних критика фура свој
фазон и граби ка броју један.” 063/8434...
„Дивим се његовој харизми и чињеници да уме да
сакрије колико је зноја пролио да би стигао ту где је, па
нам свима делује како је њему много лако. ” 061/3121...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање који моменат у фудбалу

је на њих оставио највећи
утисак. Они ће освојити по
један примерак књиге „Дан
када је Мијатовић погодио
пречку” Радована Настића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Кад је Митровић у петом
минуту дао гол, мој супруг
ме је од радости после толико година дигао, али је заборавио колико сад имам килограма, па смо се прострли
колико смо дуги и широки.”
060/6672...
„На мене највећи утисак
остави кад судија свира крај
утакмице, па муж опет примети да постојим.” 060/0312...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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У ПОНЕДЕЉАК УВЕЧЕ

СВЕ ВИШЕ РЕКЛАМА ЗА ДЕТЕКТОРЕ ЛАЖИ

Погинуо 22-годишњи
мотоциклиста

МАШИНЕ КОЈЕ ЈЕ НЕМОГУЋЕ
ПРЕВАРИТИ
Полиграфи раде тако
што бележе реакције
испитаника на
постављена питања

На углу улица Ослобођења и
Ружине у понедељак, 2. јула,
у 18.45, догодила се тешка
саобраћајна несрећа у којој
је страдала једна особа. Сударили су се аутомобил „ауди А4” и мотоцикл „кавасаки Р6” који је возио 22-годишњи Марко Б. из Црепаје.
Возач мотоцикла је тешко
повређен, због чега га је екипа Хитне помоћи одмах пребацила у Општу болницу. Био

је у критичном стању и тамо
је, нажалост, преминуо.
На рас кр сни ци ули ца
Ослобођења и Ружине и ранијих година дешавале су се
саобраћајне несреће у којима су се сударали возачи аутомобила и мотоциклисти, а
њихов најчешћи узрок било
је непоштовање права првенства пролаза. Да ли је то био
узрок и ове несреће, показаће истрага.

И ОВЕ ГОДИНЕ

Наши полицајци у
Црној Гори
Припадници Министарства
унутрашњих послова Републике Србије и овог лета ће
током туристичке сезоне, од
1. јула до 1. септембра, свакодневно радити с црногорским колегама у Бару, Будви и Херцег Новом. У тим

приморју током наведеног периода моће ће да се обрате
припадницима нашег МУП-а
ради информација и пружања помоћи на следеће бројеве телефона: криминалистичком полицајцу у Бару на број
+381 66/889-73-71, у Будви

Испитивање на њима
је добровољно, али
ако га неко одбије, то
је повод за сумњу
Из дана у дан у огласима је све
више фирми које обављају испитивање на детекторима лажи.
За цену која се креће у распону
од 50 до 100 евра могуће је открити неверство брачног сапутника, да ли су оптужбе на рачун
одређене особе тачне или не,
као и има ли оних који варају и
поткрадају у некој фирми.
Полиграфе, како се званично зову детектори лажи, користи и полиција за испитивање
осумњичених за неко кривично дело, родитељи који желе
да утврде да ли њихова деца
узимају дроге или неке психоактивне супстанце, власници
фирми који желе да провере
кандидате који су се пријавили за посао, као и тајне службе, као средство периодичне
контроле свог кадра.

За разлику од некадашњих
времена, када су полиграфи били велике тешке металне кутије с више дебелих каблова и
жица, данас ове машине изгледају потпуно другачије. На први поглед подсећају на мањи
лаптоп компјутер, с тим што уз
њега иде неколико танких каблова, које испитивач обмотава око леђа и струка особе којој
поставља питања. Саставни део
су додаци који се обмотавају
око прстију испитаника и његовог левог рамена.
Помоћу тих делова мере се
и бележе промене пулса, крв-

ног притиска и дисања, као и
други важни параметри након
одговора испитаника на више
питања која је претходно осмислио полиграфиста. У случају
да испитаник слаже одговарајући на неко од њих, то ће код
њега одмах изазвати узбуђење,
бржи рад срца и друге физиолошке промене које се разликују од оних евидентних у ситуацијама када говори истину.
Након тога особа која испитује
одмах ће видети те промене на
монитору компјутера. Управо
то је главни принцип рада полиграфа.

Постоји могућност да испитаници преваре те машине, али
је она готово минимална. Да
би се успело у томе, особа која
одговара на полиграфу мора
да буде максимално мирна,
хладнокрвна и опуштена и да
не показује никакве емоције,
што је готово немогуће.
Једини којима то успева су
психопате, јер слабо реагују
или уопште не реагују на оно
што код већине других изазива стрес и додатно их узбуђује. Утврђено је и да постоји
мала вероватноћа да на резултате тестирања на полиграфу
може да утиче претходно узимање психоактивних супстанци, али све више се изналазе
начини да се њихово дејство
неутралише.
Важно је напоменути да је
полиграфско тестирање добровољно и да нико не може да
буде приморан на њега. Међутим, уколико нека особа то одбије, то је индиција да постоји
неки разлог за то и да је можда
реч о починиоцу кривичног дела. И поред тога што, према
резултатима бројних научних
истраживања, веродостојност
одговора добијених полиграфским испитивањима износи 95
одсто, они не важе на суду.

ЗАШТО ЈЕ СПЕЦИЈАЛНА БРИГАДА ЈЕДНА ОД НАЈОБУЧЕНИЈИХ ЈЕДИНИЦА

За кратко време вежбали са осам армија

летовалиштима ће дежурати по један наш униформисани полицајац и један криминалистички полицајац који ће радити у цивилу.
Грађани Србије који буду
боравили на Црногорском

на +381 66/889-73-73 и у Херцег Новом на +381 66/88977-37, а униформисаном полицајцу у Бару на број +381
66/889-73-72, у Будви на +381
66/889-73-74 и у Херцег Новом на +381 66/889-73-76.

ДО КРАЈА ОВЕ ГОДИНЕ

Олакшица за
преварене купце

Специјална бригада, једна од
елитних јединица Војске Србије, не важи без разлога за
најобученију у нашој армији.
Од краја маја па до почетка
овог месеца њени припадници
су учествовали на пет домаћих
и међународних војних вежби
и показали своје вештине колегама из Грчке, Уједињених
Арапских Емирата, Америке,
Босне и Херцеговине, Црне Горе, Енглеске, Русије и Белорусије. Од свих армија су добили
похвале за показано знање, а
није им било тешко да оно што
су научили демонстрирају у нашој земљи, Грчкој и у Русији.
Подсећамо, команда Специјалне бригаде је у Панчеву, у
ка сар ни „Раст ко Не ма њић”
(бивша Војна пошта 5000), а
њене јединице су стациониране у Нишу и у нашем граду.
Командант ове јединице је наш
суграђанин, бригадни генерал
Зоран Величковић, а она је
формирана 29. септембра 2006.
године обједињавањем 72. спе-

цијалне и 63. падобранске бригаде, као и делова 82. поморског центра и Противтерористичког одреда „Кобре”.
Специјална бригада има више задатака, као што су уништавање терористичких група,
решавање талачких ситуација,
извођење диверзија на непријатељским војним објектима,
гушење оружаних побуна, уче-

шће у обавештајним операцијама, откривање и обележавање циљева за дејствовање авијације и артиљерије, као и спасавање оборених пилота и диверзантско-извиђачких група
убачених у позадину непријатеља.
Да би испунила своје задатке, Специјална бригада организује интензивну обуку, која

се реализује током трогодишњег периода. Први део је селективна обука, други основна
обука специјалних јединица, а
трећи напредна обука.
Тежиште обуке је усмерено
на одабир најбољих ментално
и физички способних и високо мотивисаних кандидата који могу издржати све изазове с
којима се сусрећу током службе.
Напредна обука траје две године, а они који је похађају,
завршавају више курсева, као
што су падобрански, алпинистички, курс горске службе спасавања, курс за снајперисте,
курс енглеског језика, курс за
рониоце, курс преживљавања
у природи, курс за руковање
минско-експлозивним средствима, курс за рушење елемената и материјала итд.
Поред обуке у базама Специјалне бригаде у Панчеву и
Нишу, део њених припадника
обучава се и у иностранству, у
касарнама страних армија.

ОДРЖАНА СВЕЧАНОСТ У ДОМУ ВОЈСКЕ

Признања за војнике добровољце

Честе жалбе на квалитет обуће
До краја ове године биће усвојене измене и допуне Закона о
парничном поступку, што ће
омогућити грађанима да подносе колективне тужбе за заштиту права потрошача. Ту
могућност ће имати уколико
су их преварили несавесни трговци или пружаоци услуга –
најавио је помоћник министра
правде Чедомир Бацковић.
Он је додао да ће се Министарство правде побринути да све буде ваљано урађено како би грађани имали
користи од тога.
Колективна заштита права потрошача потребна је у

случајевима повреде њихових законских права када су
угрожени на исти начин од
једног трговца. Примењива
је у бројним ситуацијама,
попут продаје неисправних
производа, закључивања уговора са спорним одредбама,
отказивања плаћених туристичких аранжмана итд.
Утврђено је да би се већина преварених и оштећених
потрошача одмах прикључила другима који су имали
слично непријатно искуство
и да би, уместо појединачне,
радије поднели колективну
тужбу.

У Дому Војске Србије 27. јуна
одржана је свечаност на којој
су представници панчевачког
центра Министарства одбране
потпуковници Дејан Здравковић и Горан Раичевић, као и
на чел ни ца Ју жно ба нат ског
округа Данијела Лончар доделили значке и захвалнице младићима и девојкама из Панчева, Ковина, Ковачице и Опова
који су добровољно служили
војни рок са оружјем од 2011.
до 2015. године.
Ова свечаност је организована ради промоције добровољног војног рока.
Подсећамо, старосни лимит
за то је од 19 до 30 година.
Министарство одбране Србије
сваке године објављује у медијима конкурс за добровољно
служење војног рока, два месеца пред упућивање нове класе регрута у касарне.
Након тога сви заинтересовани попуњавају пријаве и под-

носе их центрима Министарства одбране у градовима у којима живе. Панчевачки центар
МО налази се у згради Полицијске управе Панчево, у Улици Милоша Обреновића 1.
Општи услови који важе за
све заинтересоване јесу да су
држављани Србије и да живе
на њеној територији, да нису
осуђивани на казну малолет-

ничког затвора или оног за пунолетна лица, да се против њих
не води кривични поступак због
кривичних дела за која се гони по службеној дужности и
да су здравствено способни.
Сви пријављени морају проћи лекарске прегледе, за које
им позиве шаље центар МО.
Када се то заврши, утврђују се
ранг-листе, а потом, на основу

њих, избор потребног броја кандидата.
Са онима који прођу све провере центар МО закључује уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе и шаље позиве изабранима да се јаве на служење војног рока.
Он траје три месеца, а за то
време сваком војнику су обезбеђени плата у износу од 17.000
динара, смештај, исхрана, војничка одећа и обућа. Они који
одслуже војни рок са оружјем
након тога могу да се запосле
у Војци Србије као професионални војници, у Министарству унутрашњих послова, као
чувари затвора или у агенцијама за физичко-техничко обезбеђење.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

11

СЕЛО

Петак, 6. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НАРЕДНИХ ДАНА, ОКО ГЛОГОЊСКЕ СЛАВЕ

САДРЖАЈНА ПЕТРОВДАНСКА НЕДЕЉА
„ПАНЧЕВЦА”

Програми за све
укусе и генерације

Након четири насељена места
и Глогоњци ће ускоро обележити своју сеоску славу. Према речима председника тамошње
скупштине Славка Јовановског,
који је уједно и директор Дома
културе, тим поводом припремљен је богат програм.
– Циљ нам је био да објединимо све институције и у организацију укључимо што више
грађана, како бисмо задовољили разне укусе – од културе до
спорта. Због тога ће се догађаји протегнути на читаву седмицу, пре и после Петровдана
– најављује Јовановски.
Овогодишње обележавање глогоњске славе практично ће почети у недељу, 8. јула, у 19.30,
када ће у Цркви Светог Петра и
Павла, у оквиру „Петровданских

ИЗ

АРХИВЕ

Од фолклора преко
домина до глинених
голубова

духовних вечери” наступити црквени хор, као и вокални солисти Дома културе и певачка етно-група КУД-а „Станко Пауновић”. Љубитељи спорта имаће
прилику да већ у уторак, 10. јула, од 19.30, прате пријатељски
меч између Глогоњаца и Уздинаца, а сутрадан од 17 сати биће дат знак за старт ревијалне
утакмице ветерана и првог тима локалног фудбалског клуба.
Те вечери, од 21.30, на програ-

му је концерт бенда под називом „Ултразвук”, који чине прекаљени панчевачки и старчевачки музичари.
На сам дан славе, у праскозорје, од 5 сати, Удружење голубара приредиће Петровдански куп, а четири сата касније
у пензионерском клубу биће
уприличени турнири у шаху и
доминама. У исто време почеће и главни догађаји овогодишњег обележавања, па ће, као

и увек до сада, од 9 сати у цркви бити служена петровданска литургија, на којој ће учествовати и епископ банатски
Никанор, док је за 11.30 заказано резање славског колача на
свечаној седници Скупштине
Месне заједнице, након чега ће
уследити додела златника најбољим ученицима осмих разреда Основне школе „4. октобар”. У културно-уметничком
про гра му До ма кул ту ре, од
18.30, поред дечјих ансамбала
те установе, наступиће и њихови вршњаци из Јасенова, Ченте
и Сакула. Истовремено, у центру села одвијаће се неизбежни
вашар, а угоститељски објекти
припремиће специјалне музичке садржаје за ту прилику.
До краја петровданских дана
Удружење жена „Глогоњке” уприличиће дружење, Летња лига у
малом фудбалу почеће на школском терену 14. јула, а дан касније, од 9 сати, локална секција ловаца приредиће такмичење
у гађању глинених голубова.
Довољно разлога да се наредних дана скокне до Глогоња.

СЕОСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – СТАРЧЕВО (2)

Проширење простора због жеље за књигом
Током најтоплијег годишњег
доба и летње шеме „Панчевац”
се бави актуелним стањем сеоских библиотека, које годинама функционишу под окриљем домова културе.
С тим у вези, биће речи и о
интересовању житеља насељених места за књигу, о томе колико и шта се чита, као и о
перспективама у будућности.
Да постоји интересовање за књигу и читање у Старчеву, најбоље говори то да је било нужно
подизање капацитета библиотеке тамошњег Дома културе,
које је моментално у току.
Према речима директора поменуте установе Далибора Адамова, практично није било могућности за проширење, па је
одлучено да се иде са увећањем у висину.
– С обзиром на то да нам
књиге стоје по поду или ћошковима, морали смо нешто
да предузмемо, а једино решење било је да поново „подигнемо” плафон, који је раније спуштен из естетских разлога. Сада можемо да направимо још
један ниво, чиме ће библиотека

добити нових седамдесет одсто расположивог простора. Пола новца за ту намену добили
смо од градског Секретаријата
за културу, а пола смо сами инвестирали. Велики део молерских, гипсарских и фарбарских
радова обавиће радник ангажован преко јавних радова у
оквиру својих редовних задужења – наводи Адамов.
Када је реч о набавци нових
наслова, књижничарка Сандра
Ко ва че вић ис ти че да се то
углавном чини из сопствених
извора или преко пројеката,
али нажалост без помоћи других надлежних институција.
– Сваке године фонд увећамо за отприлике триста дела.
На то нас јед но став но те ра

бројно чланство од око хиљаду људи различитих узраста и
образовног профила. По читању предњаче деца и домаћице, а у последње време све је
више пензионера. Овом приликом бих издвојила најредовније чланове, попут Марије
Бранке Грбин, Биљане Ђоковић и Гордане Гашевић, а од
деце је то Ксенија Краснић.
Морам да напоменем да је број
оних који користе наше услуге, откако смо у приземљу, удесетостручен, а придружују нам
се и чланови са стране, попут
људи из Омољице. Што се самих књига тиче, имамо много
лектире, јер нас редовно посећује велики број школараца.
Они нам наврате и преко рас-

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У ЈАБУЦИ?

Најпопуларнији фудбал и пецање
На питање како проводе најтоплије годишње доба у свом месту, најчешћи одговор насумично одабраних, углавном
малишана између шест и дванаест година, био је да играју (или гледају) фудбал
или пецају на Тамишу.
Један од њих је Страхиња Ристовски,
који се обично игра с децом из комшилука или прошета до реке. Бојан Кара-

филоски се припрема за море, а у међувремену ће се брчкати код куће или на
околним купалиштима. Стефан Флореа
радо прошета с друштвом до јабучког
парка, а увече се углавном занима игрицама или погледа неки интересантан
филм. Немања Вељановски током распуста редовно пика лопту с другарима, а
као и свако дете, гледа цртаће или неретко с дедом скокне на пецање.

Јован Пешић током летњих дана оде
на језеро, док предвече, поред жмурки и
фудбала с другарима, ових дана с великим занимањем прати Светско првенство у Русији, на којем навија за Бразил.
Исто као и Андреј Бошковић, који већину распуста проводи напољу с друштвом,
а обожава и пецање и с родитељима планира одлазак на море. За разлику од Стефана Трајчевског, који лети највише воли да је на некој планини; што се фудбала тиче, наклоњен је Бразилу, а идол му
је Роналдо. Михаило Пеган ће на Мундијалу, након испадања Србије, навијати
за Хрватску; што се осталог тиче, воли и
пецање сома. Слично као Николај Орловић, који је током јула и августа, поред одласка на тренинге или припреме, накло-

пуста; користе и читаоницу, а
прваци долазе и организовано
са учитељицама – каже старчевачка књижничарка.
Она додаје да кроз библиотеку у просеку свакодневно продефилује двадесетак људи, а
догоди се и да је баш гужва.
– Најтраженији су трилери
од аутора као што су Џејмс Патерсон и Харланд Кобејн, док
деца просто обожавају Џеронима Стилтона. Понекад нам
дођу и одрасли са озбиљним
захтевима за дела класичне
књижевности од Пушкина, Толстоја и других. Иду и Данијела
Стил, Сидни Шелдон, од домаћих – Стојиљковић, па понекад буде и по пет-шест истих
књига на читању. Када немамо неко дело, није нам тешко
ни да корисницима испунимо
ту жељу на други начин, као
што је посредовање за позајмицу из нечије приватне колекције. Постоје и донације
књига наших суграђана, попут
Весне Тошић. Правимо и књижевне сусрете, а у последње
време најјачи утисак оставио
је Урош Петровић – истиче
Сандра Ковачевић.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Меморијални турнир „Стефан Кокошков” за играче рођене 2010.
године одржан је у суботу, 30.
јуна, на игралишту ФК-а „Будућност”. Радници ЈКП-а
„Комбрест” уређивали су центар села, косили у парку и заливали саднице и цвеће.
Банатско Ново Село: Једанаести фестивал „Банатска труба / Trompeta banatana” приређен је у суботу, 30. јуна, у
спортској хали, уз учешће рекордних тринаест оркестара.
Ре пре зен та тив ни ан самбл
фолклорне секције Дома културе учествоваo је на зонској
смотри у недељу, 1. јула, у
Културном центру Панчева.
Долово: Фанфаре „Јон Креанге” и „Гленфор амбасадор”
наступиле су на новосељанском фе сти ва лу „Ба нат ска
труба”. Журка за младе под
називом „Волим деведесете”
биће приређена у петак, 6. јула, од 21 сат, у дискотеци Дома културе.
Глогоњ: Почели су радови на
платоу око капеле. Добровољно ватрогасно друштво такмичиће се с три млађе екипе
7. и 8. јула на републичкој
смотри у Зајечару. Фолклорна секција Дома културе учествовала је на зонској смотри у недељу, 1. јула, у Културном центру Панчева, а дечји ансамбл наступио је дан
раније у Старој Пазови.
Иваново: Манифестација „Рибарски дани и ноћи” почеће
у суботу, 7. јула, у 8 сати, турниром пионира у пецању на
пловак, а потом ће уследити
надметања у стоном фудбалу
(11), стоном тенису (13) и малом фудбалу (16), за који је
котизација по екипи 3.000 дина ра
(кон такт-те ле фон
062/706-129). Сутрадан од
8.30 на програму је такмичење у стрељаштву (дисциплина трап), а у 10 сати у центру
села почеће продајна изложба ручних радова и „колача

наших бака”, као и такмичење у кувању рибље чорбе, уз
котизацију по екипи од 600

ди на ра (кон такт-те ле фон
063/78-07-939), док је за сам
крај, од 17 сати, предвиђена
промоција игре попике.
Јабука: Месна заједница је
обогатила дечја игралишта
новим мобилијарима и справама за вежбање. Ускоро ће
бити настављено уређење тамишког приобаља.
Качарево: Месна заједница је
набавила гребани асфалт којим ће бити пресвучена Улица Димитрија Туцовића, као
и део атарског пута од СРЦ-а
„Језеро” ка селу. Почела је
сезона на том популарном купалишту.
Омољица: Месна заједница је
послала на Чардак ученике,
који су освојили прво место
на Малим олимпијским играма. Додела сведочанстава матурантима и награда најбољим ђацима основне школе
уприличена је у среду, 4. јула, у Дому културе, када је
приређена и мања свечаност.
Старчево: Гаражна распродаја организована је у недељу,
1. јула, на Тргу неолита. У току је реконструкција библиотеке Дома културе, који планира да други спрат своје зграде претвори у уметничку радионицу и простор Удружења жена „Неолит”. Друштво
пчелара одржало је састанак
на тему набавке лекова и организације изложбе у оквиру
„Дана дружења”.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА И ДАЉЕ У ТОКУ

Племенито Долово

њенији лову штуке на „варалицу” на Тамишу, где се понекад купа, иако би волео
да у Јабуци постоји и базен.
Дане Николић (62) лето проводи радно, јер последњих тридесет година води
школу фудбала, што подразумева и одласке на турнире, као што је недавно био
онај у Бечу, или, рецимо, припреме на
Дивчибарама. Због тога, иако је загазио

у „треће доба”, веома је ангажован, па
нема превише времена за додатне летње
активности, премда му недостаје више
интересантних садржаја у селу. И он прати врхунски светски фудбал, а потајни
фаворит му је Француска.
Ђорђе Орловић (68), као и сваки пензионер, најтоплије годишње доба проводи у нешто лаганијем ритму и, како каже, нашао је шему да му дани не буду
монотони – помало ради у башти, а прати и како му расте унук, који је сад окупиран школом фудбала.

Акција „Чепом до осмеха”,
којом се прикупља новац за
набавку помагала неопходних за лечење оболелих људи, распространила се по целој Србији, а по свему судећи
добро се примила у Долову.
У том месту се организаци је при хва ти ло ло кал но
удружење жена, чија председница Драгана Марић наводи да су се многи суграђани одазвали, па је крајем јуна на рециклажу предата велика количина чепова.
– Кутије су неколико месеци биле распоређене на више места у селу, као што су
Дом културе, наше простори је, јед на ме њач ни ца и
основна школа, која је сакупила чепове од укупно шест

пуних џакова. С друге стране,
појединачно се највише ангажовала наша млада суграђанка Јована Мулић. Прикупљене количине предали смо
30. јуна Милици Бонин, које
ће потом бити дистрибуиране до Новог Сада на рециклажу, од чега ће бити набављена помагала за оне којима је
то преко потребно – истакла
је председница „Доловки”.
Подсећања ради, већ неколико младих Панчеваца добило је неопходну медицинску опрему.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Петак, 6. јул, 20 сати, галерија Дома омладине: отварање изложбе Александра Вељковића „Цртежи и радови на папиру”
и свирка младих ауторских панчевачких бендова „Несташни”, „Суперего” и „Рампа”.

Музика
Субота, 7. јул, 19 сати, летња сцена Дома омладине: ди-џеј
матине под називом „ДИМИ 10 година рада”. Наступају
DYMO, Chrono, Mark Andersson и Владимир Т, Cookie и DearAn, и Милош Вујовић, Lobor D и Sugarave.

РЕВИЈА ФИЛМСКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ
И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ

Велики успех младих
уметника
Више младих уметника из
Панчева остварило је значајан успех на четрдесет седмој
Ревији филмског стваралаштва деце и омладине Србије, која је одржана у Музеју
југословенске кинотеке у Београду од 27. јуна до 1. јула.
У категорији деце од петнаест до деветнаест година
награђено је четворо пола-

лана Миљковића. За најуспешнијег ментора проглашен
је Иван Ракиџић (група за
филм Регионалног центра за
та лен те „Ми хај ло Пу пин”
Панчево).
У категорији до петнаест
година награду за најбољу
режију добио је млади Панчевац Петар Бачкоња за филм
„2Д замка или Како нацрта-

Петак, 6. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „НЕВИДЉИВА” СВЕТЛАНЕ ЈАГОДИЋ

КАД ПЕСНИК ПОКЛОНИ ДУШУ
На промоцији
учествовао „Трио
Крстић”
Прва књига наше суграђанке
Светлане Јагодић, под насловом
„Невидљива”, представљена је у
Свечаној сали Народног музеја
Панчево у петак, 29. јуна. На
овој необично лепој промоцији
учествовале су две гошће, као и
панчевачки „Трио Крстић”, који је сјајну атмосферу додатно
обогатио нежним и романтичним нотама поп песама.
О ауторки су говориле и њене песме читале Стојанка Цица
Руптак, професорка у Пољопривредној школи, Јасмина Милановић, учитељица у ОШ „Мирослав Антић”, и Јованка Јелић, песникиња, која је написала и рецензију за ову књигу.
– Инспирација је увек љубав. Она је највећи покретач
свега. Љубав према животу и
човеку. Посебно према деци,
јер они пружају безусловну љубав и огромну енергију. Исто

тако ме покреће на писање туђа срећа, али и патња. Наравно, и сопствена. Жена као биће рађања, давања, жртвовања,
понизности, али и борбе и непокорености кроз векове. Сматрам да се у овој збирци може
пронаћи свака жена. У њој су
душе свих жена које сам током одрастања упознавала, као
и моја. Некада се свака од нас
осетила невидљиво – рекла је
ауторка.

Она је објаснила да је највећу инспирацију за писање добила након рођења своје млађе ћерке Маше, када је за неколико месеци написала преко сто песама. У збирци се, поред новијих песама, налазе и
неке које су написане и пре
петнаест година. Како каже,
сасвим спонтано је дошло до
идеје да збирка буде објављена, на наговор пријатељице

песникиње којој се допао њен
начин писања.
– Потребне су храброст и вера
да прихватите да то што радите
има вредност. Није лако изаћи
из анонимности. То је процес
преиспитивања и сумње, али и
период сазревања. Када прихватите себе и дате шансу ономе
што радите и суштински се пронађете у оном што вас испуњава,
тек тада све крене неком својом
узлазном путањом. Веома сам
захвална својим пријатељима,
који су ме одувек подржавали –
нагласила је песникиња.
Током промоције су прочитане
неке од Светланиних песама, које
никога нису оставиле равнодушним.
Врло реални, искрени и емотивни
стихови нанизали су се у срцима
присутних. Књига „Невидљива” је
право освежење и поезија која се
одмах воли и радо чита.
Збирку песама је објавила
издавачка кућа „Мала птица”,
а корице за књигу нацртала је
Светланина једанаестогодишња
ћерка Сара.

СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ МИЛАНА БЕРГИНЦА

Виолинске сонате 20. века

зника групе за филм Регионал ног цен тра за та лен те
„Михајло Пупин” Панчево.
За најбољи сценарио награђе на је Ати на Вик то ри ја
Здравковска за филм „Ухваћени објективом”, а признање за најбољу режију добила
је Катарина Врховац за филм
„Кап”. Дипломом Етнографског музеја у Београду награђен је филм „Носферату”
Теодоре Милутиновић и Ми-

МОЈ

ти брата”, а признање за најуспешнију продукцију добила је управо породица Бачкоња из Панчева (самостални аутори).
Овогодишњи жири чинили су Градимир Стојковић,
Марко Стојановић, Снежана
Трстењак, Зоран Стевановић,
Матија Муњиза Петровић и
Страхиња Савић. На програму је било седамдесет пет
филмова.

избор

МОЈ

Пријатељи
Оливера Стојадинов,
организатор реализације
буџетских средстава
ФИЛМ: Нешто иза чега сигурно стојим, то је да је за
мене најбољи филм свих времена „Друштво мртвих песника”. Овај филм је добио
награду „Оскар” за најбољи
сценарио 1989. године, а у
њему глуме бриљантни Робин Вилијамс и Итан Хок.
Професор ког игра Вилијамс
ради на престижној академији за дечаке и покушава
да својим ученицима пренесе да имају право на сопствену слободу мишљења и
говора. Међутим, управо та
слобода доноси велики проблем једном од момака, који се супротставља свом ригидном оцу у одабиру своје
каријере. Случај се завршава трагично, самоубиством
мла дог Ни ла и од ла ском
професора енглеског језика
са академије. О, капетане,
мој капетане...
КЊИГА: Препоручујем роман
„Пријатељи” Слободана Селенића, који је добио НИН-ову
награду. Књига говори о забрањеном пријатељству косовског Албанца и последњег
потомка угледне београдске
породице, оксфордског ђака. Ово дело указује на отво-

Панчевачки виолиниста Милан
Бергинц одржао је солистички
концерт на сцени Културног
центра у уторак, 26. јуна.
Том приликом он је извео
дела Елгара и Валтона, која су
део његовог докторског уметничког пројекта који приводи
крају на Факултету музичке
уметности у Београду.
– Тема пројекта је „Виолинска соната у Енглеској у првој
половини 20. века”. Инспирација за ту тему била је књига
коју сам прочитао пре неколико година, под насловом „Два
века у једном: музички романтизам у 20. веку” музиколога
Херберта Паула. Ове две сонате које сам изабрао за вечера-

од њих је географска удаљеност
Енглеске од остатка континента – рекао је Бергинц.
Ми лан Бер гинц је ро ђен
1987. године. Од пете године

ПРОШЛОГ ВИКЕНДА У МУЗЕЈУ

Савремена комедија о људским односима
Нова сезона „Културног лета”
у Народном музеју Панчево
отворена је представом „Сестре
Дангубић”, која је одиграна
пред бројном публиком у Свечаној сали у суботу, 30. јуна.
Представу је извела драмска
секција Клуба за одрасла и стара
лица, која је под управом Весне
Јовановић. Ова група већ четврту годину заредом изводи представе које пише и режира Александра Ксенија Милосављевић,
руководилац драмске секције. У
последње три године она је урадила и представе „Хиљаду година” (2016), као и прилагођену
верзију „Ромеа и Јулије” (2017)
за Друштво за помоћ МНРО Панчево. Такође, у новооснованом

рени сукоб два различита морала, два супротна света, који су неодрживи.
МУЗИКА: Моју рану младост
је, што се музичке сцене тиче, обележио спој трију домаћих група које су заједно
снимиле албум „Пакет аранжман”. То су бендови „Шарло Акро ба та”, „Идо ли” и
„Електрични оргазам”, у којима су били врхунски музичари: Милан Младеновић,
Душан Којић Која, Влада Дивљан, Срђан Гојковић Гиле.
На том ал бу му су пе сме
„Маљчики”, „Она се буди”,
„Нико као ја”, „Златни папагај”, „Крокодили долазе”...
Нажалост, многи од њих нису више међу нама, али мислим да чак и данашње генерације још увек слушају
ове песме.

шњи програм јесу један савршен пример континуираног романтизма који се одржао у Енглеској у 20. веку. За то може да
постоји више разлога, а један

свира виолину. Завршио је средњу музичку школу „Јован Бандур” у Панчеву у класи проф.
Хелене Маринц и у петнаестој
години уписао Факултет музичке уметности у Београду у
класи ред. проф. Јасне Максимовић, у којој је и дипломирао
децембра 2007. године са оценом 10. Мастер-студије је завршио на Универзитету Агдер
у Кристијансанду у Норвешкој,
као стипендиста Краљевине
Норвешке и Фонда за младе
таленте Републике Србије, као
и на Краљевској музичкој академији у Лондону, где је дипломирао у класи проф. Ремуса Aзоитeијa и проф. Со-Ок
Ким.

удружењу „Артефамилија” из
Панчева тренутно је у припреми
још један њен текст, под називом „Осам слика из Баната”.
За четири године у Клубу за
одрасла и стара лица, поред
представе „Сестре Дангубић”,
урађене су још две представе:
„Камелија” (2014) и „Веселе
седамдесете” (2017).
У драмској секцији је до сада учествовало око тридесет наших суграђана, узраста од 26
до 76 година, који су се бавили
или се и даље баве аматерским
позориштем.
Комедија „Сестре Дангубић”
на шаљив начин се бави људским карактерима и односима
у породици и друштву.

ПРВА РАДИОНИЦА ЧИТАЛАЧКОГ КЛУБА ЗА МЛАДЕ

Загрљај књиге
Читалачки клуб за младе који
имају тешкоћа у читању и разумевању књижевног текста Градске библиотеке Панчево одржао је у уторак, 26. јуна, прву
радионицу под називом „Загрљај књиге: Пролог”. Она је имала улогу увода (као у књижевном делу) и настојала да пружи члановима клуба најбитније информације у вези са Читалачким клубом и помогне им
да разумеју даљи ток радње.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

– Упознали смо себе из позиције читалаца уметничких и
културних садржаја, додали нашем свету мало музике, боје,

речи, осмеха... Покушали смо
да већ на овом састанку помогнемо једни другима да се
сетимо неких добрих књига с

којима вреди бити у чврстом
загрљају овог лета, а и много
дуже – објаснила је Милица
Матијевић, библиотекарка у
Библиотеци „Димитрије Туцовић” у Лазаревцу, која је водила радионицу.
Одељење за комуникације и
инклузију Градске библиотеке
Панчево реализује активности
новооснованог клуба у сарадњи с Центром за културу и екологију „ПанАрт”, удружењем
„На пола пута”, Друштвом за
помоћ МНРО и ЖМИГ-ом, а
уз подршку Министарства културе Србије и Града Панчева.

Петак, 6. јул 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОПЕЛ корса 1.4,
64.000, бензин, 2010,
први власник, зедер.
060/017-10-75.
(262116)
ГОЛФ 5, 2.0 дизел,
2005. годиште, одличан, 4.200 евра.
062/303-304,
062/504-504.
(262290)
РЕНО сеник, 2003.
годиште, власник,
одлично стање, 2.550
евра. 063/663-642.
(262410)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо и пунимо гасом. Пуњење са заменом уља и УВ бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(262420)
ПРОДАЈЕМ фијат
крому, 1989. годиште, плин атест, регистрован, 400 евра.
064/230-52-21.
ШКОДА фелиција,
1999. регистрован,
бензин, гас.
064/461-38-56.
(262477)
ОПЕЛ зафира 1.7,
2012. годиште, 81 кв,
1686 цм³, металик
сив. 063/244-674.
(262478)
КОРАЛ ин 1.1, исправан, атестиран,
регистрован до јула
2019, бензин, гас,
2007. године.
060/767-57-55.
(2624929
ОПЕЛ корса 1.4,
66.000 км, бензин,
2010, први власник.
063/354-221.
(262494)
ПРОДАЈЕМ заставу
101 скала 55.
062/386-532.
(262496)

АУДИ 80, 1.6 ТД,
1990; опел зафира
1.6 ЦНГ, 2003, фабрички метан. Власник. 063/320-670.
(262517)
ПОЛО 1.4 I , 2000.
годиште, 1390, бензинац, у одличном
стању. 063/837-4834. 063/837-48-34.
(262587)
ПРОДАЈЕМ фолксваген поло, 1.5 SDI,
2003, опрема, металик црн. 064/131-5956, 065/349-51-20.
(262595)
ОПЕЛ астра Г караван, 2002, увоз, први
власник, регистрован
до маја 2019, вреди
погледати, 1.850
евра. 064/322-79-39.
(262627)
АДРИА камп-приколица са тендом, први
власник, звати после
14 сати. Тел.
066/408-426. (26263)
ЈУГО 55 ин, 2006,
очуван, нове гуме,
регистрован, 600
евра. 064/243-84-52.
(262682)
ПУНТО 1.2, 2002, металик сив, клима,
централна, гаражиран, власник.
064/142-55-93.
(262662)
ДЕЛОВИ југо, кец,
суза, мотори, мењачи, гуме 13, 14, 15,
16. 064/856-60-65.
(262662)
ФИЈАТ сеићенто ван
1.1, 2002, 126.000,
власник. 064/587-5024. (262713)
ПУНТО 3, 8 в, 2009,
петора врата, атестиран плин, 120.000
км. 064/130-36-02.
(262713)
КЛИО 1.2, 2001. децембар, троје врата,
клима, купљен нов.
064/587-50-24.,
(262713)

ОГЛАСИ

ФОЛКСВАГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опрема, 102.000 км, власник. 064/130-36-02.
(262713)
МЕРЦЕДЕС Ц 180,
2002, купе, фул
опрема 200.000 км,
може замена.
064/130-36-02.
(262713)
СИТРОЕН ксара
2005, 1.6, 16 в, бензин, регистрован целу годину, одличан.
062/885-41-07.
(262720)
РЕНО клио 2003. годиште, дизел, на име,
може замена.
064/158-15-90.
(262760)
ПИК-АП партнер,
2002, 1.9, може замена. 064/158-15-90.
(262760)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(262412)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(262412)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(262468)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању
од 70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(262555)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до
2.000 евра. 063/16583-75. (262555)
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МАШИНЕ

БЕРАЧ змај 222, дворедни бункераш, леватор, дужна 9 м,
приколица 5 тона,
трактор ИМТ 560.
064/271-40-87.
(261904)
КЛАС МАРКАНТ 40,
сунце коса (линијска
тракторска задња),
тракторска прскалица морава. 632-166.
(262504)
ГАРАЖЕ

СВЕТОГ САВЕ 59,
продајем зидану гаражу – струја, вода,
роло-врата, 14 м2,
укњижена. 063/449798. (262460)
ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу
2, на углу код Пиваре. 063/354-221.
(262494)
ПРОДАЈЕМ зидану
гаражу (укњижену),
у Ж. Зрењанина 18-ц.
060/080-37-57.
(262554)
ПРОДАЈЕМ лимену
гаражу на Котежу 1,
Б. Јовановић 102.
063/122-55-22.
(262763)
ПРОДАЈЕМ зидану
Радову гаражу, 15
м2, Котеж 1 (Макси).
063/122-55-22.
(262764)
АПАРАТИ

ФРИЖИДЕР, замрзивач, веш-машина, и
половни делови од
веш-машине. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(262544)
ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
боксева, даљинских.
353-463, Туцовића
28. (262748)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ОГРЕВНО дрво, буква, багрем, храст,
бесплатан превоз,
мерење кући.
065/501-56-51.
(259779)
ПРЕОСТАЛО огревно
дрво прве класе, превоз бесплатан, цена
договор.
064/528-86-42.
(259780)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови од 12.900.
Избор мебла по
жељи.
060/600-14-52.
(260823)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја. Столице
од 1.900, столови од
4.500.
060/600-14-52.
(260823)
ПРОДАЈЕМ половне
телевизоре, повољно.
064/564-14-14.
(261295)

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
луле, мешачи. 331586, 063/805-74-60.
(262152)
СЛОВЕНАЧКА балконска врата са прозором – лева и десна
врта 80 х 220, прозор 180 х 140.
(262419)
ДВОКРИЛНА храстова врата са стаклом
140 х 205. Гуме летње bridgstone – 4 комада. 069/338-41-50.
(262419)

РЕГАЛ, кауч, отоман,
судопере, замрзивач,
секире, угаона када
141х141, компјутер
сто. 064/339-69-13.
(262418)
ПРОДАЈЕМ лепо
очуван креветац са
душеком, колица дубока и летња, столицу за храњење и
овални тепих.
064/592-78-11.
(262429)
ПРОДАЈЕМ белу технику из стана. Тел.
063/801-60-43.

ПРОДАЈЕМ бибер
цреп, цена
зависи од
количине. Тел.
064/472-84-72.
(262435)
ОРМАР, угаона гарнитура, веш-машина,
столови, столице, комоде, судопера.
062/361-676.
(262435)
УСТУПАМ два гробна
места на Католичком
гробљу.
064/438-12-35.
(262436)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ телевизор
филипс, машину за
шивење меритт.
064/276-08-08.
(262476)
ПРОДАЈЕМ машину
за одвајање коштица
из воћа. 064/201-7216. (262196)

ПРОДАЈЕМ форд сијеру, велики бојлер,
ТВ филипс, кофере,
писаћи сто 060/14362-10. (262655)
ХОРИЗОНТАЛНИ, замрзивач вертикални,
фрижидер, комбиновани, веш-машину.
064/129-73-60,
013/346-790.
(262673)

ОГЛАСИ
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ПРАСИЋИ, јагањци,
на продају, вршим
услужно печење на
дрва, ражањ.
064/997-79-09.
(262757)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине и остали отпад.
063/101-11-47,
БИБЕР цреп, преоста064/158-44-10.
ло огревно дрво, кра(261590)
ву стеону, стајско ђуКУПУЈЕМ: перје, стабре. 063/711-77-54.
ре сатове, лустере,
(262509)
новац, пенкала, стаПРОДАЈЕМ веш-маро покућство. 335шину, фотеље, тро974, 063/705-18-18.
сед, шпорет, орман,
(262448)
плакар, комоду.
КУПУЈЕМ: перје, ста061/649-15-54.
ПРОДАЈЕМ дебеле
рински намештај,
(262549)
свиње, мангулице, од слике, сатове, стари
80 до 150 кг и
новац, бижутерију,
прасиће.
старе играчке и дру064/552-59-49.
го. 335-930, 063/705(262530)
18-18. (262448)
ПРОДАЈЕМ дизел
КУПУЈЕМ старо: гвопумпу за заливање и жђе, белу технику за
котао за ЦГ - 45.
рециклажу. Златко.
371-274,
061/144-82-80,
064/176-88-52.
063/196-54-56.
(262540)
(262485)
ТРПЕЗАРИЈСКА гар- КУПУЈЕМ исправне,
нитура за шест особа, неисправне ТА пећи,
пуно дрво, и витрина. полован намештај,
061/188-29-72.
НОВ трокрилни орпокућство, гвожђе.
ман, веш-машина, су- (262542)
062/150-68-54.
до-машина, двосед,
ПРОДАЈЕМ кућу, си- (262508)
тросед, кревет, гартроен 1.9 Д, мешалинитуре, сточићи, дуцу за сточну храну.
шеци, шиваћа. Тел.
064/357-81-50.
063/861-82-66.
(262545)
(262582)
ПРОДАЈЕМ две вешмашине горење, беко.
063/196-54-62.
(262703)
ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске еле- КУПУЈЕМ полован
менте, кухиња 10.000 намештај, старо перје, гарнитуре, кухидинара, нова. 371ње, столице, остало
568, 063/773-45-97.
покућство. 062/148(262704)
КОТЛОВИ нови и по49-94. (262516)
ПРОДАЈЕМ машину
ловни, свих јачина,
КУПУЈЕМ исправне и
на чврсто гориво, ра- за производњу папир- неисправне ТА пећи,
них џакова. Купци и
дијатори тучани, гаполован намештај.
обука обезбеђени.
ранција. Тел.
061/198-81-42.
064/424-95-10.
064/137-64-14.
(262516)
(262715)
(262643)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-машине,
фрижидере и остало.
061/62707-31.
(262607)
КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске
боце, старо гвожђе,
ПРОДАЈЕМ пластеник ТА пећи, старо перје.
ПРОДАЈЕМ штенад
066/900-79-04.
кавкаског овчара, од- 5,5 х 20, као нов.
(262684)
062/885-41-07.
лични чувари, може
(262720)
компензација.
064/611-37-09. (262) ПРОДАЈЕМ прасад,
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
мо
гућ
ност
кла
ња
и
ПОНУДА
НА ПРОДАЈУ: фрипе
че
ња,
до
ста
ва.
жидер, веш-машина,
кревети, сто, столице, 063/314-454.
шанк комоде, витри- (262755)
ПРОДАЈЕМ плацеве
не, судопера, кухиња, ФОТЕЉА на раскла- у Пелистерској.
фотеље, спаваћа соба пање симпо хопла,
013/333-921,
из 1892, разно.
нова, 7.500 динара.
064/364-83-18 (СМС)
064/155-38-13.
062/297-005.
ЦЕНТАР ПАНЧЕВА,
продајем стан/кућа,
67 м2, укњижена,
власник.
061/295-40-40,
063/765-65-63.
КУЋА, нова Миса,
код вртића „Петар
Пан”, 210 м2, на 2.3
ара плаца, укњижена, власник, 56.000
евра. 063/826-97-09.
(260582)

ПОВОЉНО, кућа од
100 м2, строги центар
Панчева, Живојина
Мишића 6. 064/57557-04, 023/857-315,
023/857-069.
(260649)
ХИТНО продајем
плац на Кудељарцу
или мењам за кућустан. 062/976-85-76.
(261741)
МРАМОРАК, комфорна кућа, хитно
на продају, договор.
069/255-87-86.
(2616710)

КУЋА, Б. Радичевића
54-а, 6.9 ари, струја,
вода, канализација,
плин, 1/1, укњижено,
могућност стамбене
изградње. 063/85243-19. (261774)
ПРОДАЈЕМ стару и
нову кућу, Ослобођења 38-а. 320-144,
063/116-77-76.
(261886)
ВОЈЛОВИЦА, кућа, 8
ари плаца, 120 + 65
м2. 062/185-86-73.
(261924)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара
17 х 24 и радионица
на 5 ари. 069/21397-37. (261778)
ПРОДАЈЕМ викендицу у Песку. Тел.
063/754-13-26.
(261999)
ПРОДАЈЕМ викендицу на Златибору –
Гајеви.
064/668-89-00.
(262181)

КУЋА, Долово, 100
м2, плац 30 ари, помоћни објекти.
062/103-38-63.
(262112)
ПАНЧЕВО, продајем
стан/кућа, 67 м2,
укњижена, власник.
061/295-40-40,
063/765-65-63.
(262307)

ГРАЂЕВИНСКИ плацеви на продају,
укњижени, Стрелиште. 064/119-04-31.
(262310)
СТРЕЛИШТЕ, кућа
95 м2, подрум, гаража, шупа (огрев), 3
АРА. 064/407-73-77.
(И)
КУЋА, Панчево, 90
м2, 2 ара и 86 м2 земљишта уз објекат.
Звати од 18 до 20 сати. 064/832-13-35.
(262439)
ПРОДАЈЕМ укњижену кућу, Тесла, две
јединице, 170 м2, 3.8
ари, сређена.
063/743-03-71.
(262424)
КУЋА на Тесли, 100
м2, плус помоћне
просторије, на 8 ари,
стамбено-пословна
зона, све укњижено,
60.000 евра.
064/222-51-33.
(262430)
СТАРЧЕВО, плац 7
ари, чист, прикључци, поред асвалта,
власник, 1/1.
065/340-13-41.
(262431)
СПРАТНА кућа, Доњи град, три стана,
повољно. 063/248729, 063/126-92-77.
(262467)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли, може и замена уз доплату. Тел.
063/849-94-07.
(262472)

ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30 ари, дозвољена градња, Братства јединства, други
просек. 366-234.
(262471)
ПРОДАЈЕМ плац 33
ара са кућом, Новосељански пут 131.
064/276-08-08.
(262476)
НОВОСЕЉАСНКИ
пут, 96 м2, плац 14
ари, 36.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (262480)
ВОЈЛОВИЦА, 102 м2,
две стамбене јединице, 38.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(262480)
СТРЕЛИШТЕ, 400 м2,
ПО + ПР + I, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(262480)

КУЋА, Бања Врујци,
60 м2, 6 ари. Продајем/мењам.
064/955-51-85.
(262497)

МИСА, грађевински
плацеви по 6,76 ари
и 6.77 ари, један поред другог, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(262480)
ШИРИ ЦЕНТАР, грађевински плац комплетно комунално
опремљен, 21 ар, са
започетом халом, договор. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(262480)

ДЕВОЈАЧКИ бунар,
два хектара земље,
викендица и воћњак,
18.000 евра. „Concept centar”.
063/870-74-56.
(262510)
ПРОДАЈЕМ плац 18
ари, Кудељарски
насип.
Тел. 064/951-75-67.
(262549)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ башту 13
ари, 45 м2, са зиданом кућицом и подрумом. 060/080-3757. (262544)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360.
(262560)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр. 80. 062/415309. (262567)
КУЋА, центар, 166
м2, на 4.5 ари, ЦГ,
67.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (262572)
НОВИЈА кућа, Качарево, две одвојене
етаже, 240 м2, 6 ари,
60.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (262572)
НОВА МИСА, плац 7
ари, 112 м2, 29.000,
повољно. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (262572)
ЈАБУКА, двособна,
64 м2, 4 ара плаца,
чврста градња,
21.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(262603)

СТАРЧЕВО, 106 м2,
9,2 ара плац, на углу,
22.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(262603)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарском насипу
и два стана у Београду, новоградња, Браће Јерковић.
061/590-24-70.
(2262-605)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу, у
Војловици. 013/23221-30, 063/162-5000. (262606)
КУЋА, Горњи град,
две стамбене јединице, на 3 ара, повољно. 065/513-87-30.
(262608)
ПРОДАЈЕМ плац 7.5
ари, грађевински,
струја, вода, канализација, Кудељарски
насип, Скадарска,
одличан. 060/332-7404, 065/849-09-38.
ТОПОЛА, сређена
кућа 58 м2, 22.000.
(296), „Купола”,
065/328-66-94.
(262640)
ДОЊИ град, двособна, 60 м2, 4 ара,
35.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(262654)
КОД Народне баште,
61 м2, 1.5 ар, ЕГ, добра, 36.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (262654)

ПЛАЦ на продају,
Миса, дозвољена
градња.
064/866-23-36.
(262661)

ПРЕСПАНСКА, 88
м2, трособна на 4.85
ари плаца, два помоћна објекта,
33.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(262672)
ВОЈЛОВИЦА, приземна, 130 м2 + локал, 30 м2 на 7.3 ари
плаца, 29.000.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(262672)

ТЕСЛА, три етаже,
180, ЕГ, 80.000; Миса, три етаже, ЕГ,
70.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (2678)
ПОЧЕТАК Кудељарца, сређена, 130 м2,
грејање, 2,3 ара,
55.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (262668)
БЛИЗИНА центра,
спратна, две стамбене јединице, 220 м2,
2 ара, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (262668)
ОМОЉИЦ, 65 м2, 6.5
ари, помоћни објекти, 18.000 евра.
064/961-00-70.
(262531)
БАРАКА, 6 х 3, има
струју и воду, продајем. Тел. 069/213-9737. (262533)
ХИТНО продајем кућу, стара Миса, 100
м2, 4 ара плаца,
23.000 евра. Може
договор. 065/800-7770. (262537)

НА ПРОДАЈУ два
ланца земље, преки
пут, 15.000 евра.
063/841-65-59.
(262539)
УЖИ ЦЕНТАР, 130
м2, 5 ари, прелепа,
без улагања, 65.000.
(679), „Трем 01”.
063/836-23-83.
(262685)
УЖИ ЦЕНТАР, 320
м2, 5 ари, нова, као
на филму, 135.000.
(679), „Трем 01”.
063/836-23-83.
(262685)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 5 ари, нова
укњижена, усељива,
26.000. (679), „Трем
01”. 063/836-23-83.
(262348)
ЊИВА на продају,
Панчево. 064/06064-20. (262690)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље на Новосељанском путу, пре
скретања на пут за
Качарево. 064/15953-90. (262701)

13.000 ЕВРА, 54 м2,
Горњи град, улични
део куће. 063/19263-93. (262711)
КУЋА 100 м2 + помоћни објекат, 4 ара,
31.000 евра. Тел.
063/804-07-85.
(262719)
ПЛАЦ 8 ари са три
куће 70 м2 + 100 м2
+ 68 м2, реновирано,
усељиво, посебан
улаз, за сваку 51.000
евра. Козарачка. Тел.
063/804-07-85.
(262719)
МОНТАЖНА кућа,
68 м2, нова, 19.000
евра, Козарачка 10,
3 ара плац. Тел.
063/804-07-85.
(262719)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу 15,5 ари, повољно.
062/885-41-07.
(262720)
КУЋА, старија, Ослобођења 44, продајем.
062/465-777.
(262741)

КУЋА, Стрелиште,
127 м2, 5.0, ТА,
укњижена, одмах
усељива, на 2 ара,
30.000, хитно.
060/535-94-49.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
викендицу на Девојачком бунару.
060/355-50-20.
(262739)
КУЋА, центар, 103
м2, 2.25 прелепа,
75.000; Старчево,
главна улица, одлична, 28.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(262754)
КУЋА, Брестовац,
укњижена, ПР, усељива, 7.45, 17.500;
Јабучки пут, до улице, две стамбене јединице, хитно,
25.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
ПРОДАЈЕМ салаш са
пет ланаца земље, уз
асфалт. Северна зона, близу Скробаре.
066/354-791.
(262762)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ТЕСЛА, кућа, екстра
локација, за приватан бизнис и инвеститоре. 066/001050. (262762)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу до
19.000 евра, Војловица, Топола, Јабука,
Старчево. 060/60029-40. (262753)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ТАМИШ КАПИЈА,
гарсоњера, II спрат,
34 м2 + остава,
32.000 евра, власник,
поглед на Тамиш.
063/338-332
(СМС)
ТАМИШ КАПИЈА,
нов, троипособан, III
спрат, 72 м2+остава,
66.000 евра, власник,
поглед на Тамиш.
063/338-332
(СМС)
БЕЗ ПОСРЕДНИКА,
повољно продајем
трособан стан, 73 м2,
на Тесли. Тел.
064/175-63-14
(СМС)
ПРОДАЈЕМ СТАН на
Тесли, повољно, Кућа, шири центар,
вреди погледати.
066/937-00-13 (СМС)

ПРОДАЈЕМ прелеп
стан 61 м2, Котеж 1,
Котеж 2. Продајем
хитно двособан стан,
Стрелиште. 065/23159-60 (СМС)
МИСА, 66 м2 + двориште 24.000; 34 м2,
14.400. 063/377-835.
(261326)
ТЕСЛА: трособан,
ЦГ, IV спрат, 80 м2,
терасе, усељив, власник. 013/331-079,
063/770-45-55. (260)
ПРОДАЈЕМ нов усељив трособан стан,
57 м2, преко пута
„Авива”. 065/800-9004. (261734)

ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу, 38
м2. Тел. 062/815-7631. (261484)
ТЕСЛА, трособан, 71
м2, IX спрат, коси
кров, договор.
063/822-17-72.
(262135)
ТЕСЛА, трособан
стан, ЦГ, терасе, IV,
80 м2, усељив, власник. 013/331-079,
063/770-45-55.
КОТЕЖ 2, двособан,
на дуже, потпун комфор. 066/311-647.
(262431)

КОТЕЖ 1, Ослобођења, 45 м2, ВПР,
28.000, договор.
ЦЕНТАР, 47 м2, II
спрат, лифт, паркинг,
нова градња, гас,
укњижен, власник,
усељив одмах.
063/449-798.
(262460)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева.
060/505-54-25.
(262474)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 2, II
спрат, 65 м2, 35.000
евра, или мењам за
трособан у центру.
063/801-56-63.

КОТЕЖ 1,
Ослобођења,
45 м2, ВПР, 28.000.
Договор. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(262480)
ЦЕНТАР, 47 м2, IV,
33.000, хитно, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(262480)
СТРЕЛИШТЕ, 61 м2,
VI, сређен, 38.500,
договор. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(262480)

СТРЕЛИШТЕ, 103 м2,
I, 43.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05. (262)
СТРЕЛИШТЕ, 74 м2,
III, ЦГ, 36.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (262480)
ТОПОЛА, двособан,
58 м2, ПР, комплетно
сређен стан са двориштем. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (262480)
ПРОДАЈЕМ једнособан реновиран стан у
центру. 064/490-7947. (262500)

МИСА, стан, зграда,
II спрат, ЦГ, 70 м2,
35.000 евра. (908)
„Koncept centar”,
063/870-74-56. (262)
КАЧАРЕВО, стан у
кући са двориштем и
гаражом, 68 м2, реновирано, 20.000
евра. (908) „Koncept
centar”, 063/870-7456. (262515)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан до улице,
Жарка Зрењанина,
власник. 061/382-8888. (262513)
ХИТНО продајем
стан, договор.
064/159-99-45,
064/130-27-34.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

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

др Небојша Тасић

Цена: 400 динара

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара

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

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

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

ПАКЕТ 7

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА
Цена: 100 динара

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”

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

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

МЛАДОСТ, 83 м2,
ВПР, гаража, укњижен, одличан, власник, 37.000.
063/262-675.
(262647)
НОВОГРАДЊА, Л.
Толстоја, трособан,
75 м2, I, ЦГ, усељив,
880 евра/квадрат.
(336), „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(262645)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ, 32.000.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(262645)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, IV,
сређен, усељив,
23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(262645)
МИСА, трособан
стан, први спрат, 80
м2, велика тераса.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(262581)
ДВОСОБАН, Содара,
од 28.000, ТА,
34.000, ЦГ, први
спрат. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (262581)
ДВОСОБАН, Котеж
2, од 30.000 до
35.000. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(262581)
ДВОИПОСОБАН, Содара, ЦГ, 73 м2, тераса, повољно. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(262581)

ДВОИПОСОБАН, Содара, ЦГ, 73 м2, тераса, повољно. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(262581)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 49 м2, ВП, ЦГ,
тераса, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (262572)
ТЕСЛА, новија градња, четворособан,
100 м2, I, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (262572)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V,
26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (262572)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61
м2, II, гаража, подрум, ЦГ, гас. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(262572)

ЛЕП стан, мирна улица, 55 м2, ТА, I спрат,
три терасе, 29.000
евра. 063/253-593.
(262596)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан у Кикиндској 1, Котеж 2, цена
45.000 евра. Тел.
064/866-22-90.
(262600)
ПРОДАЈЕМ четворособан дуплекс стан у
ширем центру Панчева. Тел. 063/85847-53. (262600)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, први спрат,
30.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(262603)
ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат, новија
градња, 37.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(262603)

СОДАРА, двособан,
52 м2, пети спрат,
лифт, 32.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(262603)
ЦЕНТАР, двособан,
45 м2, ТА, IV од V,
сређен, усељив,
27.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(262603)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, први
спрат, ЦГ, 28.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(262603)
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, други спрат, ТА
грејање, 36.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(262603)
КОТЕЖ 2, двособан
стан, 62 м2, ЦГ, VII,
договор.
063/185-26-95.
(262612)
СОДАРА, одличан
трособан са ЦГ,
42.500, и без грејања, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(262618)

СОДАРА, двособан,
Цг, 31.000, Самачки
25 м2, ЦГ, приземље,
17.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(262618)
СТРЕЛИШТЕ, двособан за сређивање, I,
ЦГ, 27.000; једнособан, 44 м2, ЦГ, приземље, 25.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(262618)
КОТЕЖ 2, двособан,
II, 36.000, почетак
Војвођанског булевара, двособан, IV, 69
м2, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(262618)
ПРОДАЈЕМ стан, 48
м2, Карађорђева 13,
40.000 евра.
066/235-752.
(262624)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за мањи стан, Содара, трособан, 74 м2,
I, ЦГ. Власник.
064/616-47-67.
(262626)
ПРОДАЈЕ се стан на
Стрелишту, 52 м2,
грејање, телефон.
060/030-11-62.
(262628)
ГАРСОЊЕРА, Самачки, 18 м2, III, спрат,
14.000. (296),
„Купола”,
065/328-66-94.
(262640)
МИСА, једноипособан, нов, 40 м2, III
спрат, 20.000. (296),
„Купола”,
065/328-66-94.
(262640)
СОДАРА, леп двособан, II спрат, 60 м2,
35.000. (296), „Купола”, 065/328-66-94.
(262640)
СТРЕЛИШТЕ, већи
једнособан, ВП, 43
м2, 26.000. (296),
„Купола”, 065/32866-94. (262640)
СТРЕЛИШТЕ, стан 43
м2 + тераса, подрум,
ЦГ. 063/84585-80.
(262658)
ТЕСЛА, двособан, 61
м2, VII, ЦГ, 29.000,
договор. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(262654)

ЦЕНТАР, трособан,
салонски, II, TA, 76
м2, 42.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(262654)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
20 м2, ТА, III, ПВЦ,
15.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(262654)
КОТЕЖ 2, двособан,
64 м2, II, 35.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(262654)
ТИП СТАНКО, двособан, II, 48 м2, 21.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(262654)
СОДАРА, трособан,
74 м2, I, ЦГ, 43.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(262654)
ТЕСЛА, троипособан,
ВП, 77 м2, ЦГ, добар,
45.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (262654)
КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, ЦГ, 58 м2,
32.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (262654)
ЦЕНТАР, двособан,
50 м2, II, ЕГ, квалитетно реновиран,
38.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (262654)
КОТЕЖ 1, трособан,
71 м2, 42.500; двоипособан, 69 м2,
39.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(262672)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2, 26.000;
трособан, 88 м2,
22.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(262672)
МАРГИТА, гарсоњера, 30 м2, 16.000;
двоипособан, 42 м2,
22.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(262672)
САМАЧКИ хотел,
гарсоњера, 17 м2, намештена, 12.500.
„Перфект”, 064/34805-68. (262672)
МИСА, трособан, 98
м2, 45.500; једноипособан 38 м2, 16.000.
„Перфект”, 064/34805-68. (262672)
СОДАРА, двособан,
26.500; двоипособан,
57 м2, 32.500. „Перфект”, 064/348-0568. (262672)
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, ТА, 30.000; двособан, 61 м2, 30.000.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(262672)
ЦЕНТАР, 2.0, 74,
33.000; гарсоњера,
24, 23.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(262678)
ШИРИ ЦЕНТАР, 33,
15.000; гарсоњера,
25, ЦГ, 17.500. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(262678)
ТРОСОБАН, 86 м2, II
спрат, подрум, Стари
Тамиш, 19.000 евра.
065/881-19-92.
(262663)
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АГЕНЦИЈИ за некретнине „Милка М”, потребне некретнине,
све локације, брза
реализација. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(262754)

СТАНОВИ
ПОНУДА

МИСА, једнособан,
37 м2, 20 м2 тераса,
III, 20.000. (398),
„Кров”, 060(683-1064. (262668)
УЖИ центар, 70 м2,
нов лукс, са уграђеном кухињом,
65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(262685)
СОДАРА, 61 м2, ЦГ,
V, сређен, поглед на
Тамиш, Доситејева.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(262685)
КОТЕЖ 1, 61 м2, ЦГ,
I, усељив, укњижен,
Радова зграда. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (262685)
КОТЕЖ 1, кружни
ток, 61 м2, ЦГ, IV,
36.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(262685)
ТЕСЛА, хитно продајем стан, 67 м2 + тераса 7 м2, приземље,
грејање. Повољно.
062/352-859.
(262686)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 53 м2, III, ЦГ,
лифт, власник.
063/250-416.
(262867)
ПРОДАЈЕМ зграду
1650 м2, 10 ари плаца, замена. 060/31290-00. (262700)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, ЦГ, I
спрат, без посредника, договор. 064/00374-16. (262709)
ПРОДАЈЕМ једнособан на Тесли, без посредника. 061/16215-31. (262718)
СТАН, 40 м2, I спрат,
заједничко двориште, 1/1, реновиран,
М. Кулића 32, 15.000
евра. Тел. 063/80407-85. (265514)
ЦЕНТАР, Тамишки
кеј, двособан, приземље, 58 м2, ЦГ,
49.000. (353),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(262681)
СОДАРА, једноипособан, II, 45 м2, ЦГ,
26.000. (353),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(262681)
ШИРИ центар, једнособан, комфоран, IV,
39 м2, ЦГ, 25.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(262681)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.500.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(262681)
СОДАРА, двособан,
VI, 56 м2, ЦГ, 29.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(262681)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 34 м2, ЦГ,
20.000. (353),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(262681)

ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ двособан стан
на новој Миси, код
Спортског центра,
одмах усељив.
064/348-01-57.
(262740)
ЗЛАТИБОР, апартман, нов, 39, I, вреди, договор, Владимировац, кућа, 15
ари, 42 м2, 10.000
евра. „Милка М”,
063/744-28-66.
(262754)
ТЕСЛА, једноипособан, лукс, 36 м2, договор; Миса, двоипособан, III, 42 м2,
20.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(262754)
СТАРА МИСА, стан
дуплекс, два улаза,
95 м2, 29.000; Дубока
бара, 6 ари, викендица, вреди, 16.000.
„Милка М”, 063/74428-66. (262754)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
Миса, I, 35, прелеп,
20.000. Тип Станко,
I, 32, 19.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(262754)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ХИТНО потребан
двоипособан или
трособан стан, брза
реализација. (636),
„Стрелиште некретнине”. 069/196-9605. (262480)
ПОТРЕБНЕ некретнине на свим локацијама града. (636),
„Стрелиште некретнине”.
069/196-96-05.
(262480)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах.
064/206-55-74,
013/362-027.
(262603)
АГЕНЦИЈИ „Купола”
потребне некретнине. (926), 065/32866-94. (262640)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(262672)
КУПУЈЕМ станове за
реновирање, брза исплата. 064/385-3115. (262672)
КУПУЈЕМ искључиво
без посредника од
власника, двособан
стан до трећег спрата, центар, Содара,
Тесла, обавезан
лифт, исплата одмах.
063/637-673.
(262729)

ИЗДАЈЕМ стан на
Миси. Тел. 372-677.
(262243)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
и собу са купатилом.
063/827-26-20.
(262463)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан на Тесли. Тел. 063/849-9407. (262472)
ИЗДАЈЕМ празан
стан у кући. Стрелиште. Тел. 060/34376-09. (262482)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком. 063/830-10-06.
(262481)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
063/839-56-81,
013/370-398.
(262480)
КОТЕЖ 2, једноипособан, високи партер, ЦГ. Тел.
064/208-91-21.
(262490)
ГАРСОЊЕРА, строги
центар, потпуно намештен, други спрат,
у згради. Тел.
064/306-86-23.
(262503)
ИЗДАЈЕМ кућу, стара
Миса., 060/011-9666. (262534)
ДВОИПОСОБАН
стан, 65 м2, 120 евра,
војне зграде, на Кеју,
полунамештен.
062/300-768.
(262577)
ИЗДАЈЕМ стан, кућу,
самицама или ученицима. 064/986-21-74.
(262580)
ЈЕДНОСОБАН стан
на новој Миси, КТВ,
клима, телефон, интернет. 060/033-2042. (262569)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, једнособан,
41,5 м2. Тел.
064/504-88-36.
(262570)
ТРАЖИМ кућу за издавање са помоћним
објектима и плацем.
060/600-29-40.
(262573)
ДВОСОБАН намештен стан брачном
пару, Тесла, зграда,
ТА пећ. 062/149-1636. (262591)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Миси.
061/132-54-21.
(262592)
ИЗДАЈЕМ две собе са
купатилом у центру.
063/761-03-56.
(262594)
ИЗДАЈЕМ двособан
реновиран стан, Содара, I спрат, клима,
ЦГ, 140 евра.
063/805-20-09.
(262611)
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ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, 40 м2, празан,
100 евра. 063/86385-04. (262644)
ГАРСОЊЕРУ намештену издајем, кабловска, интернет,
клима, близу центра.
060/555-85-62.
(262696)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Тесли. Тел. 251-25-58,
064/231-25-22.
(262650)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, пословне намене, могућа адаптација. 062/347-667.
(262659)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
самцу или самици.
Тел. 060/761-11-81.
(262880)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру,
ЦГ, кабловска, интернет. 063/118-2209. (262665)
ИЗДАЈЕМ новоизграђене станове, лукс
опремљене, једнособан и двособан, Светог Саве 133.,
065/283-53-01.
(262520)
НАМЕШТЕНА гарсоњера, у заједничком
дворишту код „Електровојводине”, Тесла, 80 евра.
064/595-98-01.
(262691)
НАМЕШТЕН стан,
нова Миса, 36 м2,
интернет, кабловска,
грејање. 063/309344, 062/295-968.
(262728)
ИЗДАЈЕМ леп једнособан празан стан,
Содара, ЦГ, клима,
кабловска. 063/87954-08., (262734)
СОБА, центар града,
ЦГ, клима, пожељно
ученици, студенти.
069/256-19-31.
(262744)
ИЗДАЈЕМ стан 40 м2,
поткровље, нова Миса. 064/665-86-24.
(262759)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ нову плусну хладњачу, 620
м³, прилаз камиона,
Панчево. 065/80090-04.
ПРОДАЈЕМ локал 21
м2, Карађорђева 15,
14.000 евра.
0966/235-752. (2624)
ИЗДАЈЕМ опремљен
локал за фризере,
Цара Душана 60.
013/304-506,
064/329-37-84.
(262583)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
центар Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
ПОВОЉНО локал,
Зелена пијаца, главни пролаз, 21 м2.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(262581)

ЛОКАЛ, разрађен,
Ж. Зрењанина 32,
употребна дозвола.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(262581)
ИЗДАЈЕМ локал 28
м2, улаз у Пепељаре.
063/8937-48-34.
(262587)
ПРОДАЈЕМ локал у
раду, близу школе,
продајем комоду,
столове. 063/735-4450. (262590)
ИЗДАЈЕМ отворену
стоматолошку ординацију, близу Аутобуске станице у Панчеву. 061/209-18-00,
063/720-73-76.
(262548)
ИЗДАЈЕМ локал у
једној од најпрометнијих улица.
065/543-21-41.
(262650)
ИЗДАЈЕМ локал и
канцеларијско-пословни-стамбени
простор (дуплекс),
Панчево.
066/110-870.
(262621)
ИЗДАЈЕМ локал 17
м2, Зелена пијаца,
најбоља локација.
064/140-88-36.
(262622)
ИЗДАЈЕМ локал преко пута Дома здравља, 20 м2, са употребном дозволом.
Тел. 065/422-05-55.
(262629)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру Панчева. Тел.
060/423-10-05.
(262706)
40 КВМ, локал, сређен, издајем. Кочина
1-а, код Зелене
пијаце.
Тел. 069/266-98-20.
(262716)

ЛОКАЛ 40 м2, преко
пута перона Аутобуске станице, Ослобођења, 10/а, поред
„Млечног царства”,
издајем. 062/465777. (262741)
ЦЕНТАР, продајем
два локала са станом, у кући, ЦГ, двориште. Тел. 063/75107-79 од 20 до 22 сата. (262675)

ЛОКАЛ за издавање,
Стрелиште, 17 м2, цена 80 евра. 065/68796-48. (262671)
ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
063/725-71-20.
(262667)
ИЗДАЈЕМ локале
100, 150, 200, 250 м2.
064/143-52-98.
(262700)
ИЗДАЈЕМ продавницу преко пута Аутобуске станице, Ослобођења 2. 063/288975. (262698)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије.
063/666-755
(СМС)
ПОТРЕБАН фризер
за рад у разрађеном
салону. Тел. 063/72501-24, 060/055-2511. (262364)

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
за легалан посао у
Словачкој - радници,
вариоци и возачи аутобуса. (261911)
СЕРВИСУ потребан
ауто-лимар и радник
за дубинско прање и
полирање, са искуством.
060/333-65-80.
(262449)

УТВИ „Милан Премасунац” Качарево потребни: радник у рачуноводству, броверисти, стругари и
глодачи. Биографију
послати на
office@utva-mp.com
или контакт на тел.
013/601-650.
САЛОНУ који ради
већ 15 година, у Улици Жарка зрењанина
22-а, због проширења посла потребан
фризер са искуством.
Услови одлични.
065/555-54-44.
ПОТРЕБНА конобарица, Кафе „Пацифико”. 060/319-0577, 061/236-32-87.
ПОТРЕБАН пекар и
бурегџија. 062/404144. (262510)
ПЕКАРИ потребна
продавачица.
062/404-144.
(262510)
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СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 351-073,
064/157-20-03.
(262536)
СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина,
откуп беле технике.
Јован. 061/616-2787. (262536)

НЕГОВАТЕЉИЦА,
чувала би старије
особе и непокретне,
од 8 до 17. 060/42105-91. (262602)
НЕГОВАТЕЉИЦА,
мењам пелене и дискове. 060/421-0591. (262602)
РУШИМ старе објекте, чистим подруме,
таване, дворишта и
све остало. 061/62707-31. (262607)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови,
гипс, ламинат, повољно. Проверите.
061/141-38-02.

СТОЛАРСКЕ услуге,
кухиње и плакари по
мери, поправке, преправке. 371-274,
064/176-88-52.
(262540)
КЛИМЕ: уградња,
сервис, допуна, поправке, повољно.
Тел. 064/520-48-80.
(262553)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно, одмах.
013/377-930,
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(262579)
КОСИМ коров, траву, шишам ограду,
подсецам дрвеће,
дворишта, викендице, воћњаци.
061/301-49-58.
(262586)
МОЛЕРАЈ, столарија,
гипс, обраде око
прозора, плаћање на
рате.
063/893-39-94.
(262565)
СПРЕМАЛА бих станове и радила било
коју помоћ у кући.
064/153-32-78.
(262568)

ДУБИНСКО прање
намештаја, тепиха,
душека, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-474,
066/361-474. (2621)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар. 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(262637)
СПРЕМАМ куће и
станове, ако вам треба позовите.
064/278-71-20.
(262523)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови.
065/842-84-29. (262)
ОСОБА са искуством
за чување деце у вечерњим сатима.
064/590-22-29.
(262651)
УНОСИМ дрва, угаљ,
вадим старо воће,
копам канале.
062/190-71-60.
(262697)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс, повољно,
пензионерима попуст. 061/626-54-06.

ПОСАО

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(2661932)

ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница
са искуством за рад у
прехрамбеној продавници. 060/66111-07. (2262546)
ПОТРЕБАН искусан
радник Аутоперионици „Бибац”.
066/001-050.
(262762)
ПРОДАВАЦ у киоску
кокица потребан.
СМС са личним подацима слати на тел.
062/772-787. (ф)
ПОТРЕБНА искусна
куварица, без обавеза, за рад и помоћ у
вођењу ресторана на
Новом Београду.
Пријава. Недељна
плата. 066/610-693.
(ф)
ТРАЖИ се помоћни
радник за рад у кухињи, за стално.
069/822-48-23.
(262601)
ПОТРЕБНИ радници
за рад у ауто-перионици. 063/135-28-32.
(262615)
ПОТРЕБНИ радници
за утовар/истовар
огревног дрвета.
063/341-871.
(262616)
ДОО „SILEX”-u потребни: виљушкариста и радници у производњи. Заинтересовани могу доћи на
разговор у Б. Шипоша 9, Панчево. Тел.
063/109-78-88.
ПИЦЕРИЈИ попај потребни пица-мајстор
и раднице за палачинке.
063/820-87-61.
ПОТРЕБАН возач за
доставу за ресторан
у „Авив парку”. Тел.
013/377-230,
064/643-41-22.
(262664)
ПОТРЕБНЕ раднице
за продају и помоћне
раднице у кухињи, за
ресторан у „Авив
парку”. Тел. 013/377230, 064/643-41-22.

ПОТРЕБАН возач Б
категорије за дистрибуцију штампе. Звати
од 9 до 15 сати.
069/867-72-07.
(262657)
ПОТРЕБАН конобар,
Бифе Котеж 2.
063/431-790.
(262693)
ВОЗАЧ Ц и Е категорије, потребан за
превоз житарица, са
искуством. Тел.
063/237-977.
(262698)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКОЈ фирми хитно
потребни водоинстлатери са искуством.
064/037-40-26.
(262695)

ПОТРЕБНИ конобари. 060/312-90-00.
(262700)
РЕСТОРАНУ „Стара
Вајфертова пивара”,
потребни кувари и
конобари.
063/391-824.
(262723)
КРЧМИ „Шареница”
потребна конобарица. Баваништански
пут 309. Тел.
064/349-93-43.
(262725)

ПОТРЕБНЕ жене за
рад у кухињи, ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-55-04.
(262738)
ПОТРЕБНИ момци и
девојке за рад на
шалтеру и на роштиљу, ћевабџиници
„Хало Лесковац”.
063/897-55-04.
(262738)
ПОТРЕБНИ возачи за
превоз хлеба и пецива Фирми „Превозник”. Превоз обезбеђен.
060/864-07-71.
(262756)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим
кипером, до два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, радим,
уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
КАЗАН за печење ракије издајем. Дуле.
064/163-58-85.
(262206)
РАДИМО све физичке послове, чистимо
подруме, таване, итд.
064/144-37-65.
(262453)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(262136)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,
кречење, глетовање,
столарија, веома повољно. 064/280-2615.(262136)
МАСАЖА: релакс,
парцијална, антицеулит – екстра цена. Јабука. 064/462-40-10.
(262438)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-25-76.
(262446)
ЧИСТИМ шут, дворишта, подруме, таване, рушим старе
објекте, повољно.
Златко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(262485)
СЕЛИДБЕ, повољно,
са радницима – износим стари непотребни намештај.
Златко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(262485)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, бетонирање,
реновирање, кровови, стиропор, бавалит фасаде, кречење.
063/865-80-49.
(262498)
ИЗДАЈЕМ казан за
печење ракије, 120
литара, са превозом
и монтажом.
063/315-381.
(р/262260)
ТВ и сателитске антене, монтажа и дигитализација вашег ТВа, антена плус и
IPTV.
064/866-20-70.
(262512)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(252517)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(262699)
РАДИМО све физичке послове: рушења
кућа, кровова, бетонирања, кошење траве, обарање стабала.
064/122-69-78.
(2627059
БЕТОНИРАЊА стаза,
дворишта, разбијање
бетона, рушења кућа, одношење непотребних ствари, итд.
060/035-47-40.
(262705)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута
малим кипером до
два кубика.
065/334-23-38.
(262722)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(262735)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације, поправке, замена,
одмах.
013/331-657,
064/495-77-59.
(262737)
ДУБИНСКО прање
тепиха, превоз бесплатан. 300-820,
064/129-63-79.
(262753)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665220, 063/847-74-38.
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз свих врста шута, разбијање
и сечење бетона, ископ багерима.
064/648-24-50.
(260420)
НАЈАМ виљушкара
за утовар и истовар
робе. 064/648-24-50.
(260420)
KIZZA – превоз
шљунка, песка, сејанца и ризле. Услуге
виљушкара и великих виљушкара, носивости до 10 тона.
013/366-888,
063/218-894.
(260420)
KIZZA – рушење старих кућа и других
објеката, утовар и
одвоз шута, ископ
багерима подрума,
темеља, канала, септичких јама.
013/366-888,
063/218-894.
(260420)
KIZZA – сечење бетона и асфалта, разбијање бетона, насипање и сабијање терена ваљцима и вибро плочама.
013/366-888,
063/218-894.
(260420)
KIZZA – орезивање и
сеча дрвећа из камиона са корпом за рад
на висини до 23 метра, прање прозора,
чишћење олука, замена црепа...013/366-888,
063/218-894. (26042)
KIZZA – најам маказастих електро платформи висине до 12
метара. 063/218-894.
(260420)

KIZZA – продаја квалитетних бехатон
коцки и припрема
терена са
постављањем.
013/366-888,
063/218-894.
(260420)
РАДИМО: зидање,
бетонирање, оправке
старих, нових кровова, разне изолације.
013/664-491,
063/162-53-89.
(261813)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(и)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(258828)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050.
(262762)
ПРЕВОЗ малим и великим кипером:
шљунак, песак, сејанац, ризла, шут.
063/246-368.
(260696)
МОНТАЖА и сервис
клима-уређаја, поправка беле технике.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(262420)
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно с
гаранцијом.
„Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(262420)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, сваког дана и недељом. Бесплатан
долазак и процена
посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (262532)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-6674.(262532)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(262532)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(262532)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-7866.(262532)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(262532)
КЛИМЕ свих типова
и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (262420)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,
гипс, фасаде, ламинат. 064/317-10-05,
063/806-00-64

СЕРВИС телевизора,
ЦО 2 апарата, продаја половних, аутоелектрика, поправка
разних електро-уређаја.
063/800-01-96.
(262475)
ТЕПИСИ – акција,
100 динара/квадрат.
Аутоперионица „Бибац”, бесплатан превоз. 066/001-050.
(262762)
ИЗДАЈЕМ рамску
скелу, металне подупираче, мешалице за
бетон.
064/351-11-73.
(262469)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(262514)
РУШЕЊЕ, све врсте
ископа, равнање, одвоз шута. 069/634011. (262751)

****

(262584)

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(262584)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена врибли, вентила, батерија, санитарије,с ве за воду, 024 сата. Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89.

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
и канализације. Од 0
- 24 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење
непотребних ствари
са радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55.
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АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребни радници
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(262609)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, молерски радови,
демит фасаде. Адаптације комплет електро и водоводски радови.
065/228-78-66.
(2626269

Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
за рад на техничком прегледу

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат, столарија.
061/283-66-41,
062/156-02-07.
(262712)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(261469)
ПРЕВОЗИМ кипером
повољно, песак, шљунак, сејанац, ризлу,
одвозим шут.
064/354-69-94.
(26275)
РАЗНО

УПОЗНАО бих озбиљну жену, имам 55 година. Контакт
065/677-80-05.
(261842)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу карту
за особу са посебним
потребама, издату од
АТП-а на име Оливера Милошевић.
(262465)
АКО си усамљена,
имаш 40 до 50 година, желиш
брак – јави се.
064/437-63-59.
(262499)
РЕЛАКС, терапеутска
масажа.
064/000-55-39.
Слађа. (4771)
ПОКЛАЊАМ стабло
ораха. 313-969,
064/313-86-11.
(262414)
МУШКАРАЦ 56 година , материјално
обезбеђен, жели да
упозна жену или девојку до 40 година,
ради дружења, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203.
(262554)
УПОЗНАО бих слободну жену за заједнички одмор на мору.
064/372-94-71.
(2622638)

BERMILTON P. M. d. o. o. тражи раднике
за одржавање чистоће у „Авив парку” Панчево.

РАДНИЦИ НА ПОСЛОВИМА
ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ
(више извршилаца, оба пола)

CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

raspisuje KONKURS za prijem novih

1. Referent registracije vozila
Pravo na konkurs imaju lica koja su završila srednju ili
višu školu ekonomskog ili pravnog smera, sa najmanje tri
godine radnog iskustva
2. Pravnik za rad na registraciji i izdavanju registracionih nalepnica
Pravo na konkurs imaju lica koja su završila pravni fakultet i imaju zvanje diplomirani pravnik, sa najmanje
tri godine radnog iskustva.
CV možete poslati putem mejla na
autocentarzoki@mts.rs ili poštom na adresu
Pančevo, Knićaninova br.1/a

ТУРИЗАМ

БАОШИЋ, Херцег
Нови, леп једнособан
стан, 100 метара море, климатизован.
060/321-60-07.
(260979)
СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра и Соко терме,
ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зорица (259468)
ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, кабловска, wi/fi, базен,
СПА, дечја играоница. 063/719-98-30.
(261570)
ЗЛАТИБОР, издајем
апартман, КТВ, интернет, центар, паркинг. Тел. 063/75998-77. (261671)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан
апартман са терасом,
нов и лепо опремљен,
у апартманском насељу, 200 метара пре
извора Снежник.
066/624-04-00. (и)
РИСАН. Собе са употребом кухиње и купатила. Телефон:
+382/32-371-657 и
00382/69-123-099,
064/078-52-62.
БАЊА ВРУЈЦИ, леп
смештај код Слобе.
064/438-12-35.
(262436)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан
апартман са терасом,
нов и лепо опремљен,
у апартманском насељу, 200 метара пре
извода Снежник.
066/624-04-00.
ИЗДАЈЕМ апартмане
и Врњачкој бањи.
065/555-47-40,
061/296-63-99.

СОКОБАЊА, нови
апартмани код парка
Борићи. Резервишите
на време.
064/507-20-84,
064/993-72-07.
(262676)
ИЗДАЈЕМ повољно
собе и апартмане на
црногорском приморју у Бјелој.
00382/316-83-459,
+382/696-69-648.
Ђоле.
(2262688)
СОКОБАЊА, издајем
апартмане, дечји
паркић, двориште,
паркинг, интернет,
кабловска.
064/810-76-77.
(и)
ИЗДАЈЕМ апартман
на мору, Доброта –
Котор, слободно од
6. до 20. јула. Тел.
+381/640-496-272.
(262724)
ПОВОЉАН смештај у
Рисну, лежај 6 евра,
употреба кухиње.
063/848-04-12.
Зорица.
СОКОБАЊА, издајем
апартман, макс. 4
особе, центар, цена
по договору.
065/205-458.
(262758)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове

ОГЛАШАВА

Контакт тел. 060/033-56-69

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
Na osnovu Odluke o osnivanju
preduzeća direktor preduzeća Auto
centar ZOKI d.o.o. Pančevo,
Knićaninova br.1/a

radnika za sledeća radna mesta:
МОЛЕРАЈ, демит фасаде, гипсарски, електро и водоводски радови. Адаптације
„кључ у руке”.
063/167-66-93.
(262625)

marketing@pancevac-online.rs

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
1. за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време и то:
Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:
– доктор медицинских наука – област стоматологија,
специјализација из области дечије и превентивне стоматологије, као и остали услови предвиђени Законом о
високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије”
бр. 88/2017) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Са изабраним кандидатом закључује се уговор о раду
на одређено време од 5 (пет) година.
2. за избор у звање више сарадника у настави ван
радног односа – клинички асистент, за школску
2018/2019 и то:
за уже научне области:
а) КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
б) КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају један од следећих услова:
– завршен стоматолошки или медицински факултет и
специјализација из одговарајуће области;
– да је у радном односу у некој од наставних база Стоматолошког факултета
Са изабраним лицима, закључује се уговор о допунском раду за школску 2018/2019 годину.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
катастарске парцеле бр.3588 К.О. Панчево за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта, са
обухватом УП-а и дела улице Карађорђева, део
кат.пар. Бр.3565 К.О. Панчево, израђен од стране
„АГП СТУДИО” Панчево, Ул. Д.Туцовића бр. 26, под
бројем УП 02-2017, за инвеститора Живковић Дејана
из Панчева, Ул. Карађорђева бр. 98/4
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон
013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10
до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7
дана, почев од 06. 07. 2018.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време
трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Све додатне информације могу се добити на
телефон: 013/235-12-92.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком
од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

Носилац пројекта „БИО БЕЛА АНТА” д. о. о., Јована Ћирилова 15, Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
за Појекaт биогасног постројења за производњу електричне енергије „БИО БЕЛА АНТА” на кат. парцели
11900/4 К.О. Панчево у Панчеву.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 708 у
периоду од 05. до 16. јула 2018. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

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

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 3. јула 2018. године, у 85.
години преминула наша драга

Драгом братанцу

Последњи поздрав драгом синовцу

МИЋУ БУЛАЈИЋУ

ВЕРА ПАРУН
1934–2018.
Кремација ће се обавити на Новом гробљу у Београду.
Ожалошћени: деца ВУК, ДУЊА и ВОЈИСЛАВА
с породицама
(106/262749)

МИЋИ
БУЛАЈИЋУ

Никад непрежаљеном синовцу последњи
поздрав од стрица МИЛАНА, стрине ВЕРЕ
и браће АЛЕКСАНДРА и ВЕЛИБОРА из Пуле
(109/4771)

последњи поздрав од
тетка НАДЕ и теча
ЖИКЕ с породицом
(108/4771)

Петак, 6. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У неверици и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 28.
јуна 2018. године, изненада преминула наша драга
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Последњи поздрав

ДУШАНУ ТОШКОВИЋУ
1996–2018.

МИЛЕВА СТАН ЛЕЛА

Од супруге АНЕ и сина ЂОРЂА

1939–2018.
Никада те нећемо заборавити.
(103/262744)

Сахрана је обављена 29. јуна 2018, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг ТОМИСЛАВ, син ДУШКО, ћерка ВЕСНА,
снаја СНЕЖАНА, зет ЂОРЂЕ, унуци НАТАША, АНЂЕЛА
и МИЛОШ, као и остала родбина и пријатељи

Мом куму и најбољем
пријатељу

Последњи поздрав вољеном унуку

ДУШАН ТОШКОВИЋ

(31/262493)

Ниси се пробудио, зато ниси видео играле су сене... анђеле мој...
Последњи поздрав поштованој комшиници

Искрено саосећамо са колегом др Душком поводом смрти његове мајке

Последњи поздрав од тетка РАЈКЕ, сестре САРЕ
и сестре МАРТИНЕ из Италије

ДУШАНУ
ТОШКОВИЋУ

МИЛЕВЕ СТАН

ЛЕЛИ СТАН

КОЛЕКТИВ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО
(27/Ф)

(16/262455)

ДУШАНУ
ТОШКОВИЋУ

Није требало овако.
Хвала Ти на сваком моменту који си поделио с
нама.
С љубављу, заувек,
МИЛЕНА

1996–2018.
Нека те анђели чувају.
Неутешна бака
ЉУБИЦА СМИЉАНИЋ

(83/262648)

(4/262425)

Последњи поздрав мом сину

1939–2018.
Никада вас нећемо заборавити.
МАРИЈА и ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ с децом

ДУШАНУ ТОШКОВИЋУ
1996–2018.

(24/262472)

Последњи поздрав нашем анђелу

ДУШАН ТОШКОВИЋ

ДУШАН ТОШКОВИЋ

Последњи поздрав вољеном братанцу од његовог
стрица РАДИШЕ

Мом лепом последњи поздрав од тетке РАДЕ, тече
МИШЕ, брата ВЛАДЕ и сестре ВЕСНЕ с породицама

(17/262456)

(15/262424)

29. јуна 2018. године, после тешке болести преминуо је вољени супруг, отац, деда и прадеда
Сахрањен је 3. јула 2018. године у Старчеву.

Последњи поздрав драгом сину и унуку

Фалићеш ми знам, сваки минут, сваки дан, у то
буди сигуран, на свету ниси био сам, путуј спокојан.
Неутешна мајка ОЛИВЕРА СМИЉАНИЋ
(2/262425)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

ДУШАНУ
ДУШАНУ ТОШКОВИЋУ
1996–2018.
од оца РАТОМИРА, деда МИХАЈЛА, баба СТОЈАНКЕ ,
ВИОЛЕТЕ и ИЛИЈЕ

од тетка МИДЕ
с породицом
(58/262564)

Последњи поздрав драгом брату

(61/262571)

МИЛАН ПАВЛИЦА

1939–2018.
Наш велики борац и јунак. Поносни смо што
смо те имали и волели. Љубав и сећања никада
не умиру.
Твоји вољени: супруга МИЛКА, ћерка
СЛАЂАНА с породицом и син ЈОВАН
с породицом

ДУШАНУ ТОШКОВИЋУ
1996–2018.
За све што теби беше свето,
све што си срцем славио,
не брини брате, мени си
у аманет оставио.
Сестра МАРИНА с породицом
(3/262425)

(947226710)

Последњи поздрав драгом брату, ујаку и деди

МАРКО БУГАРИН
МИШИ
ПАВЛИЦИ
1939–2018.
од рођеног брата
ДУШАНА ДУЈЕ
из Београда

МИЛАНУ САВИЋУ
од сестре РАДЕ и сестрића ЂУРЕ с породицом

1996–2018.
Хвала ти за срећу, радост и смех.
Хвала ти за сваки скривен грех
Хвала ти за срећу што и суза брише
јер такав се пријатељ не налази више.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
СТЕФАН, БРАНКО, МАРКО, ИГОР, МИЛОШ,
ДАНИЈЕЛ и ЖИВАН

(49/262539)

КОЛЕТУ
од ЧОЧЕТА
(29/262481)

(9/262411)

(93/

(95/262710)

Последњи поздрав

ЛЕПОСАВА ЂОРЂЕВ
Заувек ћеш бити у нашим мислима.
Сестре ЖИВАНА и ДУШИЦА с породицама

Последњи поздрав

МАРКО БУГАРИН

ЛЕПОСАВА ЂОРЂЕВ

Породица ЈАКОВАШИЋ

Последњи поздрав од другара: ПАНТЕ, ЛАЗЕ,
БОЈКЕТА, КИКИЈА, БОРАКА и ПАНИЋА
Почивај у миру.

Четрдесет тужних дана ниси с нама. У срцу нам туга, на
гробу тишина, а у нашем дому велика празнина.
Ожалошћене: ћерке ДРАГАНА и ЗОРИЦА

(18/262455)

(98/262732)

(8/262411)

НОВКИ ЖИВКОВИЋ
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Петак, 6. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав драгом колеги

Последњи поздрав куму, пријатељу, а пре свега изузетном и племенитом човеку

НЕБОЈШИ АЛИМПИЋУ

Последњи поздрав брату

ИВАНУ

ИВИЦИ ПУРКОВИЋУ

1964–2018.
Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а. д. ПАНЧЕВО
(20/ф)

Драги куме, хвала ти на свему. Твој ведри дух и твоја дела, вечно
ћемо памтити и са поносом помињати.
Никада те неће заборавити твој синак САША, БОБАН
и АНГЕЛИНА ВАСИЉЕВИЋ

ПУРКОВИЋУ
од брата МИОДРАГА,
братанца ЖЕЉКА
и снаје ОЛИВЕРЕ

(90/262679)

С тугом у срцу, али са вером у васкрсење обавештавамо родбину, кумове и пријатеље да се 26.
јуна 2018, у 21.30, упокојио наш драги

Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

ИВАНУ ПУРКОВИЋУ

ИВАН
ПУРКОВИЋ

Увек у нашим срцима.
СУНЧИЦА, ЈОЦА и породица ЕВТОВ

Сахрана је обављена 29. јуна 2018, у 15 сати, на
Старом православном гробљу.
Ожалошћени: мајка ПЕТКАНА СЕКА
АЛИМПИЋ, брат АЛЕКСАНДАР с породицом,
родбина, кумови и пријатељи
(55/262558)

(77/262632)

НЕБОЈШИ
АЛИМПИЋУ

НЕБОЈША АЛИМПИЋ НЕША

Станари зграде у Боре
Станковића, улаз 9 и 7,
Панчево

од породице ЦЕТИЋ

1953–2018.
Последњи поздрав од
супруге АНЕ, сина
НИКОЛЕ, ћерке
ГОРДАНЕ, снаје
НАТАШЕ
и унуке НИНЕ

(44/262529)

(19/262459)

МИЛЕТУ
БАБИЋУ
30. јуна 2018, у 86. години преминуо је наш најдражи супруг, отац, деда и прадеда

(71/262604)

Последњи поздрав

(14/262452)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛЕ БАБИЋ
1933–2018.
Живећеш кроз наше мисли, сећања, а и приче.
Твоји најмилији: супруга БОРКА, син ПЕРО
и кћерке МИЛКА и МИЛА с породицама

НЕБОЈШИ
од породице САВИЋ

МИЛЕ БАБИЋ

(45/262529)

(48/262538)

МИЛЕТУ
БАБИЋУ

Последњи поздрав

После кратке и тешке болести преминула је наша
од породица
БЛАГОЈЕВИЋ и ЛЕКИЋ

Ђедо мој, хвала ти на свему што си ме научио
кроз живот. Увек ћу памтити сваки твој савет, и
обећавам да ће бити онако како си ми ти говорио...
Твој унук ГОРАН
(46/262529)

(43/262528)

Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав

ДАРИНКА ЗИРАМОВ

МИЛОРАДУ БУЛАЈИЋУ
Сахрана ће бити обављена у суботу, 7. јула, у 15
сати.
Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА, син ЛУКА,
ћерка СЕНКА, унуци и зет МАРКО

1938–2018.
Наша вољена преминула је 28. јуна, али ће заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: син НЕНАД, снаја ТАЊА,
унуци ДАРИНКА и АЛЕКСАНДАР
и многобројна родбина

(104/262746)

(32/262495)

МИЛЕТУ
БАБИЋУ
Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ
од станара у Милоша
Обреновића 61

телефон:
013/301-150

(59/262565)

МИЛОРАДУ
БУЛАЈИЋУ

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Захваљујемо особљу Хируршког одељења панчевачке Болнице.
Захваљујемо и социјалној служби, медицинској
служби, кухињи и осталом особљу Геронтолошког центра у Панчеву за бригу и негу наше Даринке.
Породица ЈОВАНОВИЋ

(105/262764)

(101/262742)

Последњи поздрав ујаку

Последњи поздрав драгом чикани

Последњи поздрав ујаку од његове сестричине ТАЊЕ
СИМЕУНОВИЋ с породицом

МИЛОРАД
БУЛАЈИЋ

(99/262742)

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

МИЋИКИ

До виђења.

ПОПУСТ
Ћерка СЕНКА

Брат ЉУБОМИР, сестра МИЛИЈАНА, ЈОВАН,
МЛАДЕН, ДРАГАН и ТАЊА

(33/262495)

МИЛОРАД БУЛАЈИЋ
Кажу, проћи ће, мање
болеће. А ја живела бих
сад овај живот уназад,
више те љубила, боље те
чувала...
Тата, заувек ћеш бити у
мом срцу.

МИЛОРАД БУЛАЈИЋ
1955–2018.

Братанац МЛАДЕН
(100/262742)

Зет МАРКО

од ДРАГАНА, ЉИЉЕ,
ДАДЕ и БОЈАНЕ

(102/262742)

(107/262750)

Петак, 6. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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7. јула 2018. обележићемо годишњи помен нашој драгој супрузи, мајци, ташти и баки

Последњи поздрав нашем

У четвртак 5. јуна навршиће се двадесет пет година откако је наш отац и таст

ИЛИЈА СТАНЧЕВИЋ

ДАНИЦИ ДРАГИЋ
1950–2017.
Не постоји мера за бол, тугу и празнину коју осећамо откако си отишла. Љубав према теби је неизмерна и тако ће заувек остати. Недостајеш.
Супруг МАКСИМ, ћерка ИВАНА, зет ДЕЈАН
и унук СТЕФАН

МИРИ АДАМОВУ

прешао на другу страну Хоризонта .
И после четврт века у сопственом ходу препознамо понекад његов корак. И буде нам драго због тога.
СЛОБОДАН, НИКОЛА, МИРЈАНА и ЖИВОСЛАВ
(6/

Не верујемо да је прошла година од твог одласка драга наша

(38/262519)

од другара са фудбала: ДАВИДА, ЂУРЕ, МИШЕ, СТАВРЕ,
ГОРАНА, БЕЛОГ, КУМА, ЧКОЊЕ, ГОРАНА КАЧКЕТА, БОБЕ,
КНЕЗА, БАНЕТА, ЧИКА ДРАГАНА КАПИТЕНА, РАТКА, ИЛИЈЕ,
ЂЕРЕ, САШЕ, ПЕРКЕТА, НЕЂЕ, ПРАСКАЛА, ВАСЕ и ВЕМЕ

Једногодишњи помен

Драга прија

ДАНО
Заувек ћеш нам недостајати.
Твоји: САЊА, ВЛАДА, ВИШЊА, СЛАВА,
СТРАХИЊА и ЈОВАНА

(82/262646)

(68/262587)

2. јула 2018. после тешке болести преминула је

5. јула навршава се тринаест година откако није
с нама

Последњи поздрав

ДАНИЦА
ДРАГИЋ

ДАНИ ДРАГИЋ

ОЛГИ
МИРЈАНА МАРИНКОВИЋ
1942–2018.
Сахрана је обављена 4. јула, у 12 сати, на Новом
гробљу у Панчеву.
Заувек у нашим срцима.
Син ДРАГАН, снаја СЛАВИЦА и унуци ВЕЉКО
и МЛАДЕН

МАЈКИЋ

од њених комшија

С љубављу чувамо успо-

Брат РАДЕ с породицом

Прошла је тужна година.
Недостајеш нам.
Пријатељи ЈЕЛИЦА
и МИЛОРАД

(78/262634)

(40/262519)

мене на тебе.

Наша

РАДИВОЈЕ ДАМЊАНОВИЋ РАДЕ
Време пролази, а туга остаје...
Недостајеш....
Твоји: НАДА, ТАЊА, ЛЕЛА, ЗОРАН, ФИЛИП,
ЕМА и УНА

Драга

у Војвођанском
булевару 34

(42/262527)

(64/262578)

(5/262427)

Последњи поздрав драгом пријатељу

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав

РАЈКУ
ДАБАНОВИЋУ

Породице МУГОША, ПЕНЧИЋ и ПАЈКОВИЋ
(76/262624)

На велики празник, Видовдан, преминула је у 96. години

ЉУБИЦА РАЈИШИЋ

РУЖИЦИ
АРСИЋ
од брата ЗОРАНА
СТОЛЕВСКОГ
с породицом

ДАНИЦА
ДРАГИЋ

ДАНА ДРАГИЋ

Била си храбра, упорна,
смела, добра, јединствена. Памтићемо те такву.
Никада те нећемо заборавити.
Брат СЛАВКО и снаја
СМИЉА

Прође година, а ми чекамо да дођеш и кажеш да
је то само ружан сан.
Сестра БРАНКА,
МИЋА, ЈОВАНА
и ЈЕЛЕНА

(41/262519)

(39/262519)

Једногодишњи помен нашој мајци одржаћемо 7. јула
2018, у 11 сати

Почивај у миру.

РАДЕ ДАМЊАНОВИЋ
Лепе успомене на тебе заувек чувају твоја браћа
с породицама
(66/262589)

У уторак, 10. јула 2018. у
11 сати, даваћемо шестомесечни помен на Новом гробљу

СЕЋАЊЕ

(89/262677)

Последње године живота живеле је у Канади, где ће бити сахрањена.
За мајком и баком тугују ћерке БРАНИСЛАВА
и АЛЕКСАНДРА и унуци БАНЕ и ДАМИР с породицама
(7/262440)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ПАНЧЕВАЦ

Петогодишњи помен нашој

РАДМИЛИ БАЈИЋ
(51/262547)

Помен вољеним родитељима

МАРИНКОВИЋ

телефон:
013/301-150

Прошло је осам година
откада није с нама мој
драги тата

ДЕСАНКИ ЛАТИНОВИЋ
рођ. Маринковић
2013–2018.
Заувек у срцима и мислима њених: НАТАШЕ, БОЈАНА,
ТОМИСЛАВА и БРАНКЕ

АЦА

Заувек ће бити у нашим срцима.
Твоје ћерке: МИЛЕНА, ОЛГА и НАДА с породицама

РАДМИЛА
VI 1974 – VI 2018.

ДРАГА
VII 1988 – VII 2018.
Ћерка ЉИЉАНА с породицом

ПЕТРОВИЋ

АЛЕКСАНДРУ
ПЕТРОВИЋУ АЦИ

12. I 2018 – 12. VII 2018.

12. I 2018 – 12. VII 2018.
Време пролази, бол и туга за тобом не престају.
Твоја супруга СТОЈНА

Још увек те се радо сећамо.
ИВИЦА и КАТИЦА
с децом

(52/262552)

(53/262552)

3. јула прошло је двадесет година од трагичне
смрти нашег оца и супруга

IN MEMORIAM

(96/262714)

(75/262617)

Навршило се четрдесет дана откако нас је напустио наш
добри, честити

МИЛЕНА
СЛАВКО
ИВАНОВИЋ
Сећамо га се са љубављу
и чувамо успомену на
њега.
Ћерка БИЉАНА
с породицом
(91/262689)

ЖЕЉКА
ЕРЦЕГОВИЋА

ДАНЕ ЂОРЂИЕВСКИ
16. III 1945 – 5. VII 2003.
Године пролазе и бришу сузе, али не и успомену на твоју љубав, племенитост и доброту.
Твоји најмилији
(60/262566)

Родбина и пријатељи

Увек ће га се сећати
његови: БРАНКО,
МАРИЈА и супруга
ВЕРИЦА

(54/262555)

(10/262443)

НЕНАД СТОШИЋ
Чуваћемо успомену на њега.

ВЕСЕЛИНОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(97/262731)
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Петак, 6. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 7. јула 2018. године, у 11 сати, на Католичком гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашем
драгом сину, брату и оцу

У петак, 6. јула 2018. године, у 11 сати, дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој и вољеној

3. јула 2018. навршавају
се две године откако је
заспао вечним сном наш
вољени

ДУШАН
ВУКОЈЕВИЋ
1960–2016.

РУЖИЦИ ЏАМТОСКИ
1948–2018.

ДЕЈАНУ БАРАШЕВИЋУ

С бесконачном љубављу
и неизмерним
поштовањем: супруга
ДРАГИЦА и ћерка
ЈЕЛЕНА с породицом

Била је велика и мајка, и супруга и друг.
Хвала ти за све.

(23/262466)

С љубављу твоји: мајка КАЈА, сестра САЊА,
син ЛУКА и ћерка УНА

Супруг ЂОРЂИ, син НЕНАД, ћерка НАТАША,
снаја НЕДА, зет БОЈАН и унуци

(12/262447)

(84/262652)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

7. јула 2018. навршава се дванаест година откада није с нама наш

У суботу, 7. јула 2018. доћи ћемо до последње станице на којој си сишла. Тихо,
изненада, горда, каква си увек била

11. јула навршава се седам година откако
није с нама

КОНСТАНЦА ПАУНОВ

Вољеном мужу, оцу и деди чији ће драги
лик, изузетан дух, пожртвованост и доброта заувек остати у срцима његових најмилијих.

МИЛАН ВУЈОВИЋ

У нашим срцима и души вечна бол и туга,
на гробу тишина. Не видимо ти очи, не
чујемо глас. Ми знамо и осећамо да и даље бринеш за нас. Почивај у миру, а ми
ћемо те чувати од заборава.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Брат СЛОБОДАН с породицом

Твоји: супруг СТЕВАН, кћи ОЉА, унука
МИНА и зет МИЛАН

Супруга ДРАГИЦА, ћерка МАРИЈАНА,
син МАРКО, зет ДРАГАН, снаја ИВАНА и
унучад ИСИДОРА, ЕМИЛИЈА, ДАНИЛО,
ЛАЗАР и ДУШАН

(87/262670)

(37/262506)

(92/ф)

Прошло је десет година од смрти

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 7. јула 2018. године давати годишњи помен нашој драгој и никад непрежаљеној Слајки

КРСТАНА ЦВИЈИЋА
2008–2018.

1969–2017.

Твоји најмилији: син ДРАГАН и ћерка ЗОРИЦА
с породицама

Ожалошћени: мајка СМИЉА, брат МИРОСЛАВ,
супруг САША и деца ФИЛИП и КАТАРИНА

(79/262639)

(47/262535)

Мила моја вољена

Мила моја

11. јула 2018. навршава
се шест тужних месеци
откако није с нама наш
вољени

ТЕИЦЕ

ТЕИЦЕ

Остала је само љубав и
сећање на срећну породицу.
АНКИЦА, МАРКО
и СИНИША

Остала је само љубав и
сећање на срећну породицу.
Нека те анђели чувају.
АНКИЦА, МАРКО
и СИНИША

Супруга МАРИЈА, ћерка
ВЛАДАНА и брат ЂУРА
с породицом

(73/262613)

(74/262614)

(67/262593)

ЛАДИСЛАВ
УЈВАРИ

Шест година без мог вољеног тате и без огромне
љубави мојих родитеља

ЈОВИЦА
ЕРДЕЉАН

СЛАЂАНИ ПАВЛОВ

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

ДУШАН РАШЕТА

Навршава се пола године

МЛАДЕН
ВУЈАКЛИЈА

МАРИЈА
ЕРДЕЉАН

СЕЋАЊЕ

ДУШАН
РАШЕТА

4. III 1933 – 6. VII 2012. 16. V 1939 – 20. II 2013.
Време не брише лепа сећања на вашу бригу и
љубав, на све дивне успомене и ваш живот несебично посвећен мени. Недостајете нам много.
Ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО

Време не доноси заборав, и даље си у свакој
нашој сузи, речи и успомени.
Твоји: НИНА,
ДЕНЧИЋИ
и САВАНОВИЋИ

(69/262597)

(37/2625)

Двогодишњи помен

СИНИШИ
МАРИНКОВИЋУ
САШИ

9. јула 2018. навршава
се једанаест година откад
није с нама

МИРОСЛАВ
МОЛНАР
ДРАГА ЛАЛИЋ

БРАНКА

1967–2016.
Тугује и чува успомену
на тебе мајка ЈЕЛИЦА,
син АЛЕКСАНДАР и деда БАТА с породицом

2007–2018.
Мајко, с поносом, љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Син и ћерка
с породицама

Прошло је петнаест година откада ниси са нама,
али сећање на тебе никад
неће избледети.
Супруга ЈЕЛИЦА и
ћерка НАТАША

(50/262543)

(72/262610)

(21/262461)

(30/262491)

Не могу да верујем да те
више нема.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 6. јул 2018.

СЕЋАЊЕ
Прошло је десет година откако није с нама наша драга

Прошле су три године откад није с нама
наша вољена
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10. јула 2018. биће пет година како смо остали без
тебе тебе

ЗЛАТА

ВИДОСАВА ГРУЈИЋ
НЕВЕНКА МИЈАТОВИЋ

МАРКОВ

2015–2018.

1941–2008.

Свакодневно си с нама.

Вечно памтимо, захвални за свако добро
које је за све нас учинила.

9. јула 2018, у 10.30, на Католичком гробљу биће одржан четрдесетодневни помен нашој Лули

Прошло је три године откад није с нама
наша вољена.
Време пролази, а бол и туга не престају.

Породица МИЈАТОВИЋ

Породице ГРУЈИЋ и ВУЈОВИЋ

(34/262500)

(70/262599)

Твоји најмилији: супруг
БОЖА, ћерке ЖИВАНА
и ЗОРИЦА
с породицама
(85/262653)

7. јула навршава се годину дана откако драга мама ниси с нама

ПОМЕН

ЈУЛИЈАНА КЕНДЕРЕШКИ
1969–2018.

КАРБУНАР
Тешко је...

Твоји: син МИЛАН, мајка НАДА, брат
ДУШАН и братаница ДУШАНА

ЉУБИНКА МИЛАНОВИЋ

ОЛГИЦА

БРАНКА

(62/262575)

Хвала ти за све што си учинила за нас.

1958–1982.
1939–2010.
Увек у мислима, никад незаборављене и вечно вољене.
Отац и супруг МИЛАН

У суботу, 7. јула 2018, на
Ка то лич ком грoбљу у
Старчеву, дајемо шестомесечни помен

Наша драга

Твоје ћерке ТОМКА и СЛОБОДАНКА
с породицама
(11/26524459

(13/262451)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
8. VII 2015 – 8. VII 2018.

ЈУЛИШКА
ОЛГИЦА КАРБУНАР
1982–2018.
Отишла је пут звезда у окриље небеских анђела.
Заувек у нашим мислима, срцима, причама...
Ујак БОЖА с породицом
(63/262576)

Прошло је четрдесет дана откако је преминуо
наш

Без тебе празнина се свуда осећа.

АЦКО

БЛАГОЈЕ ДИМКОВИЋ

СЕКУЛОСКИ

Бол, туга и патња за тобом не престају.
Волећемо те заувек.
Твоји: супруга ТРАЈКА, син ГОРАН и ћерка
ГОРДАНА с породицама
(35/262504)

6. VII 2006 – 6. VII 2018.
Године пролазе, успомене и сећања остају.
Вечно ће те волети
твоји најмилији

ПАЈИ
ОРЕШКОВИЋУ

ЗЛАТА и КИРА

Породица

(86/262656)

(25/262443)

8. јула навршавају се четири године од смрти мога брата

(57/262563)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Мили наш

СЛОБОДАНА НЕСТОРОВСКОГ ЦОБЕ
8. VII 2914 – 2018.
АЦА и ДАЦА

ТОМО ПОПОВИЋ

(22/262464)

1927–2018.
Почивај у миру.

5. јула 2018. навршава
се година откако није с
нама наша вољена бака

Твоји најмилији
(65/262588)

Недостајеш нам много

Недостајеш нам

САША
ПАВЛОВИЋ
2011–2018.

КРСТИНА РАЈАКОВИЋ
2017–2018.

СЕЋАЊЕ
Прошле су четири тужне
године откако није с нама наш драги

Јеси ли се одморила мученице моја.
Ћерка МИЛИЦА

Нисмо те се довољно на-

(1/262415)

гледали, нисмо ти рекли

ДАНИЦА
БАДАЛОВСКИ

колико те волимо.

1937–2017.

СЛОБОДАН
НЕСТОРОВСКИ
ЦОБА

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

1937–2017.
Твоји: ЕРНА и ЈОВАН КОЛАРСКИ са децом

Праунук ИЛИЈА, САЊА
и унук АЛИМПИЈЕ
ТРПЕНОВСКИ

С љубављу
и поштовањем воле те
твоји најмилији

(26/262484)

(28/262576)

(56/262561)

ПОМЕН
5. јула навршава се годину дана од смрти
СТАША, ПЕЂА, СУКИ

МОМЧИЛО
КОСТИЋ

ИЛИЈА ДОШЕН

и ЦЕЦА с породицом
(88/262674)

15. VIII 1940 – 10. VII 2000.

30. VIII 1939 – 1. VII 2015.

ПАНЧЕВАЦ
ВЕРА, АНДРЕЈ, РАДЕ,
НАТАША и МОЦА

НАТАША и МОЦА

(80/262641)

(81/262641)

телефон:
013/301-150

ДАНИЦЕ БАДАЛОВСКИ

28

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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2. јуна: Јелену – Владана Марковић и Предраг Игњатов; 12. јуна: Иву –
Марија Тамаш и Ђура Милетић; 14. јуна: Николију – Бојана Илић, Николину – Кристина Карачоњи и Марко Стефановић; 16. јуна: Николету – Даница и Виктор Балог; 17. јуна: Машу – Стефана Николић и Марко Здравковић, Мелек – Селма Криезиу; 18. јуна: Раду – Весна и Јован Халасов, Тиу
– Тијана и Зоран Шебековић, Лану – Александра и Владимир Лалевић; 19.
јуна: Катарина и Милош Ђалић; 20. јуна: Лидију – Марија и Драган Милованов, Михаелу – Андреа и Мишо Коварчек; 21. јуна: Дуњу – Марија Глигић и Владимир Недељков, Теодору – Снежана и Владимир Најдовски; 22.
јуна: Милицу – Бојана и Марјан Илић; 23. јуна: Јасмину – Мира и Павел
Папуга, Нину – Меланија и Никола Тоађер, Калину – Гордана и Милорад
Божић.

Добили сина
4. јуна: Марка – Вукица Илић и Јасмин Мешановић; 9. јуна: Тадију – Сандра Стефановић; 17. јуна: Уроша – Валентина и Милан Ћалић; 18. јуна:
Марка – Драгана Новаков и Салко Рамовић; 20. јуна: Видака – Анђела Видески и Матија Цветановски; 21. јуна: Виктора – Милица и Марко Величковић, Петра – Дијана Филиповић и Саша Јовичић; Теодора – Катарина
Мајсторовић и Игор Капетановић; 23. јуна: Страхињу – Јелена и Милош
Стојановић, Огњена – Маријана и Борко Митровић, Огњена – Јована и Душан Лазин.

ВЕНЧАНИ
23. јуна: Барбара Веснић и Златко Зелчев; 24. јуна: Сташа Нешовић и Арсеније Петровић, Александра Мркић и Александар Филиповић; 28. јуна: Љубица Красуља и Бранислав Мркић, Милана Мајкић и Игор Јованов, Нада Вујанић и Душан Вујанић, Тамара Хорват и Живко Муњижа; 30. јуна: Јелена Трнавац и Александар Пријовић, Ивана Васиљковић и Дени Стојановски.

21. јуна: Цветанка Пасер (1944); 22. јуна: Драгољуб Јањетовић (1950); 23.
јуна: Миленко Урошевић (1934), Драган Вранешевић (1947), Софија Стефановски (1954); 24. јуна: Илија Дмитровић (1938), Љубица Арсовски
(1956); 25. јуна: Јелена Константиновић (1936), Милан Савић (1950), Звездана Радулов (1956), Бранко Илић (1947), Вера Ђорђевић (1938), Викторија Милутиновић (1929), Миро Адамовић (1956); 26. јуна: Анђелија Јеличић (1935), Борка Станковић (1933), Небојша Алимпић (1964); 27. јуна:
Новка Живковић (1947), Олга Мајкић (1959), Ристо Алексић (1940), Душан
Тошковић (1996); 28. јуна: Љубица Маравић (1943), Милева Стан (1939),
Даринка Зирамов (1938), Јано Торњаш (1942).

КОКТЕЛ

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

3

ВОДОРАВНО: 1. предмет – невоља, лоше, рђаво, 2. прекид, престајање,
3. мађарски композитор (Франц) – дубока порцеланска здела, 4. рад у
одређеној области, активност (лат.), 5. војна обавештајна агенција
(скр.) – име босанске певачице Медуњанин.
УСПРАВНО: 1. примитивно речно пловило, 2. одећа од фине растегљиве
тканине, 3. римска богиња ватре и огњишта (мит.), 4. град у Италији у Пијемонту, 5. морски гребен – ауто-ознака Ваљева, 6. наше мушко име, 7. одликовати се знањем, 8. кохерентан светлосни сноп, 9. врста рибарске мреже.

4

ИСПУЊАЉКА

2

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Расположени сте за љубав,
провод и лудило, али успорите
мало. Све своје замисли задржите за себе да их неко други не би
украо и реализовао пре вас. Ове
седмице мучиће вас повремене
главобоље.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Мало толеранције вас неће уби-

знања и на све ћете другачије
гледати, па зато ове недеље само
мирујте и посматрајте. Љубавни
занос вас пролази, јер особа од
које сте очекивали љубав ипак
није онаква каквом сте је замишљали.

ти, а ствари ће се преокренути у
вашу корист. Давно дато обећање једног пријатеља сада се испуњава и ваш животни пут се полако претвара у пут ка врху.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Прилив новца је ове седмице

Долазите до новца преко посла,

мало већи него обично, али и
трошкови су виши, па зато пробајте да раздвојите битно од небитног. Смањите количину хране
и пазите шта једете. Повољно решење неког спора.

хобија, позајмица, наследства,
али и преко кредита. Идеје су вам
сјајне, али потражите стручну помоћ око улагања. Љубавни живот
је у малој стагнацији.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Не улажите и не трошите, по-

Остварујете сарадњу са стран-

себно не размишљајте о подизању кредита. Новца неће бити колико очекујете, али биће га довољно да завршите један озбиљнији посао. Љубав вам тренутно
не иде.

цима, кроз заједничку фирму,
неки ортачки посао или просто
као већи новчани поклон да
стартујете. Често не разумете
партнера, али сигурни сте у његова осећања према вама.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Прилагодите се тренутним дешавањима. Пројекти које сте започели ове седмице добијају сасвим други ток и реализација им
се убрзава. Искористите тренутак да се домогнете жељеног положаја.

Улазите у период који обећава
бољи почетак у свему. Нисте се
пронашли у послу који радите.
Прихватите реалност, будите
објективни и не блокирајте себе
лошим мислима.

1
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Слогови: AВ, ГАР, ГУ, ДАК, ДИ, ДРУ,
И, JA, JE, КA, ЛE, ЛИ, ИI, MИ, НA,
ПРE, РИ, СTE, СTИН, ЋИН, ЦA.
Прво упишите шестословне речи од
осенчених поља до краја лика, a потом oсмословне речи кроз цео лик,
oбухватајући слова претходно уписане речи.
ВОДОРАВНО: 1. испрекидане пруге
на кожи трудница (мед.) – зидарске
алатке за малтерисање, 2. име TВ
вoдитељке Гацин – направа за лемљење, 3. крвни сродник у правој линији,
асцедент – прогрес, развитак, 4.
Maђарица – другарица (фaм.), 5.
дoдатак за припрему разних јела – варијанта мушког имена Август, 6. многољудна држава у Азији – вечерња
молитва код исламиста.
У осенченим пољима, читано усправно по два слова, добићете име
и презиме наше познате глумице (нa слици), кoja сe прославила
улогом у филму „Прекобројна”.

промена на послу, па се спремите да радите чак и продужено.
Све што вам је правило проблеме, сада је иза вас. Променљивог сте расположења, а помало
сте и уплашени.

СУДОКУ
5

4
5

(19. 2 – 20. 3)
Ове седмице долази до великих
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РЕШЕЊА – Мини-укрштеница: ствар, зло, престанак, Лист, ћаса,
активитет, ВОА, Амира. Магични штит 7 х 9: диспечери, испаривач,
спасити се, дериватив, очитавати, Це-витамин, красити се. Судоку:
578932614, 294761583, 631584792, 815643279, 746295831,
923178465, 189456327, 352817946, 467329158. Испуњаљка: мистрије, лемилица, напредак, другарка, Августин, ићиндија.

Слогови: ВA, ВA, ВAЧ, ВИ, ДE, ДИС, ИС, КРA, MИН, O, ПA, ПE, РИ,
РИ, РИ, СE, СE, СИ, СИ, СПA, TA, ТA, TИ, TИ, TИ, TИВ, ЦE, ЧE, ЧИ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. службеници који из центра распоређују и надзиру рад неког система (стр.), 2. апарат који материју у течном
стању претвара у гасовит облик, eвапоратор, 3. избавити се, 4. изведена реч, изведеница (грам.), 5. отворено изговарати, казати у лице, 6.
најважнији витамин за добро здравље, 7. улепшавати се.

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

2

МАГИЧНИ ШТИТ 7 х 9

Не искушавајте људе које не
познајете довољно и не испитујте границе издржљивости својих
сарадника. Колико год да се бојите да ћете остати без новца, добићете и више него што очекујете. Љубав је ваша мотивација.

Девица

1

5

Путеви су вам отворени, куд
год да планирате да идете. Кад је
новац у питању, ненадано вам
стиже већа сума – и то као поклон. Имате подршку породице
и блиских пријатеља у остваривању ваших планова и жеља.

Ускоро ћете доћи до битних са-

УМРЛИ

9

1

Хороскоп

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку

ЕНИГМАТСКИ
1

Петак, 6. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 6. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА „БАНАТСКА ТРУБА”

НИКАД ВИШЕ ЛИМЕНИХ ОРКЕСТАРА У НОВОМ СЕЛУ
Сва је прилика да ће крај јуна
бити време када се у панчевачким селима славе вероватно најпопуларнији инструменти на овим просторима. Наиме, већ другу годину заредом,
недељу дана након ивановачког фестивала хармонике уприличена је и „Банатска труба”.
Најважнија вест с једанаестог скупа лимених оркестара
у Новом Селу јесте то да је овог
пута постављен својеврстан рекорд – наступило је тринаест
састава из региона.
То, из свега виђеног, није био
нимало баксузан број за учеснике и никад бројнију публику, јер су сви једнако уживали
у позитивним вибрацијама које производе дувачки инструменти.

подужим наступом гостујућег
састава под називом „Ghiocelul”, након чега се на бину у
новосељанској хали спортова
попела „Дојна” из Селеуша.
Потом је и домаћа публика
дошла на своје, јер је наступила фанфара „Тинерету”, којом
је и овог пута дириговао њихов
вођа и једнa од „душа” овог фестивала – Саша Мандреш. Новосељани су, поред сплета румунских песама и једног марша, изашли из клишеа и одсвирали инструменталну верзију
нумере „Жени нам се Вукота”.
Након оркестра „Михај Еминеску” из Страже представио
се и састав из румунске општине Анина, који махом чине аутохтони подунавски Немци.

бада”, „Отписани” и „Ужичко
коло”.
Вреди споменути да су на
овом фестивалу свирале и доловачке фанфаре – „Гленфор

ПО НО ВО БЕЗ „КУЛ ТУ РЕ”?!

Једанаеста „Банатска труба” почела је, као и све досадашње,
дефилеом свих оркестара главним новосељанским улицама.
А њих је у суботу, 30. јуна, било чак тринаест, од чега три
панчевачка и исто толико румунских састава.
И тада је поново одзвањало
цело село као последица „земљотреса” насталог здруженом
акцијом преко сто музичара
који су вешто баратали својим
дувачким (и понеким добошарским) инструментима.
Након тако громогласне најаве сви они слили су се у локалну спортску халу, у којој је,
недуго затим, уследило и свечано отварање овогодишњег фестивала. Том приликом публици је добродошлицу пожелео
председник организационог одбора ове манифестације Предраг Шкаљак, а потом су се при-

сутнима обратили и Славе Бојаџиевски, други човек новосељанске скупштине, као и Марћел Драга, секретар Националног савета румунске националне мањине. Он је, говорећи на
свом матерњем језику, и званично отворио манифестацију.
Иначе, овај фестивал у највећој мери негује музичку баштину народа нашег источног
суседа, па је огромна већина
извођача у својим наступима
углавном интерпретирала румунске народне песме; било је
ту и маршева и тек понека мелодија из неког другог мелоса.
Само представљање тринаест оркестара почело је управо

Већ другу годину заредом друга новосељанска фанфара
„Култура” није учествовала на „Банатској труби”. То је више
него интригантно, будући да је и из тог састава пре двадесетак година проистекао „Тинерету”, који и организује овај
фестивал.
Било како било, званичног одговора на ову загонетку нема, а разлог за одсуство „Културе” не зна ни председник организационог одбора манифестације – Предраг Шкаљак.
– Није ми познат разлог неучествовања фанфаре „Култура”. С тим у вези морам да напоменем да је ове године први пут упућен јавни позив свим ансамблима преко листа
„Либертатеа”, тако да је сасвим сигурно да су наши суграђани обавештени о овом догађају. Сматрам да би за фестивал много значило учешће „Културе”, нарочито зато што је
реч о најстаријем активном удружењу из нашег села, основаном 1937. године. Због свега тога је увек добродошла –
истакао је Шкаљак.
До краја програма ређали су
се и оркестри из Гребенца, Јабланке, Куштиља и Ритишева,
а нарочиту пажњу привукао је
оркестар Бошка Крџавца из
Новог Сада, који је прилично
подгрејао атмосферу атрактивним нумерама као што су „Лам-

амбасадор” и „Јон Креанге”,
предвођене Савом Бањашем и
Дорелом Михајловим. Овај други састав је и затворио овогодишњу „Банатску трубу”.
Но то није био крај, јер је догађај настављен „трећим полувременом” у школском холу...

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.

СЕЋАЊЕ НА МАЈСТОРСТВО ПАНЧЕВАЧКОГ ШАХИСТЕ

Пајина бесмртна партија
свих најлепших партија (укупно 1.640) одиграних у периоду
од сто двадесет година, тачније између 1876. и 1995. године. Посебан куриозитет у вези
с тим делом је то што му је
предговор написао вишеструки шампион света – Гари Каспаров.

Хаски
Подсећања ради, Паја Орлов
је био први од данас укупно петорице интернационалних шаховских мајстора из нашег града, а ову титулу завредео је још
пре четрдесет година. За време
своје успешне каријере побеђивао је на многим такмичењима
у земљи и иностранству.

Овај лепотан пронађен је у Јабуци
пре десетак дана, а о њему се бринуло неколико суграђана након што га
је претходно неодговорни власник
напустио и избацио на улицу.
Хаски се привремено налази у градском прихватилишту, веома је миран и дружељубив, а биће вакцинисан, обележен и стерилисан пре удомљавања, тако да нови власник само треба да му обезбеди
пригодан смештај.
Све друге информације могу се добити на телефон 352-148.

Питбул
Демонстрација меча у Геронтолошком
Ток једне од најлепших светских шаховских партија икад
одиграних демонстриран је почетком јуна, на великој табли
у прелепом Врту трећег доба,
смештеном у дворишту панчевачког Геронтолошког центра.
Реч је о бриљантном тријумфу црним фигурама нашег не-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

давно преминулог суграђанина Павла Паје Орлова над
шпанским велемајстором Изетом, са еминентног турнира у
Андори 1984. године. По квалитету овај меч спада у врхунске и у најбољем светлу презентује древну мисаону игру
на шездесет четири црно-бела
поља, па је као такав и званично уврштен у ред одабраних.
Наиме, та победа недавно
преминулог панчевачког шахисте није промакла ни групи
руских аутора када су крајем
прошлог века правили књигу

Крајем јуна овај пас је пронађен усред насеља Содара
како без надзора шета и њушка по крају. На срећу, убрзо га је служба „Зоохигијене” ухватила и сместила у
градско прихватилиште.
Питбул је добар и није агресиван, иако је веома активан
и неопходно му је много времена и пажње. Могу га удомити само лица која су способна
да му пруже адекватну негу и смештај, а пре тога биће вакцинисан, обележен и стерилисан.
Контакт-телефон је 352-148.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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Петак, 6. јул 2018.
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ОКОЛНЕ ПЛАНИНЕ – ЈЕДНА ОД ПРИМАМЉИВИХ ЛЕТЊИХ ОПЦИЈА

НЕОДОЉИВЕ РАЈСКЕ ЛЕПОТЕ РАЈЦА
Током најтоплијег годишњег
доба, нарочито када жива у термометру озбиљно поскочи, у
многим главама тиња недвосмислена жеља да се сваки трен
слободног времена искористи
за релаксацију у природи.
Нема дилеме да већина просто вапи да се окваси у некој
од околних „вода”, то јест реци, базену, језеру... Но има и
оних (само) наизглед малобројних који освежење траже на
нешто вишим надморским висинама.
Нажалост, у околини немамо превише избора када је реч
о таквом виду опуштања, не
рачунајући, ипак, сувише удаљене Фрушку гору и Вршачки
брег.
Па, када је већ тако, ни планине преко Саве и Дунава нису предалеко, као што је, рецимо, рајски предиван предео
познат као Рајац.
На лепоте планине Сувобор,
пре свега једног од њених врхова – Рајца, надморске висине од 600 до 849 метара, недавно су желели да укажу и
поједини Панчевци. Реч је о
стручњацима овдашњих института, који су, поред неоспорних визуелних одлика помену-

тих шумадијских предела, имали намеру да истакну и многе
биолошке карактеристике, пре
свега разноликост флоре каквом све мање крајева у Европи може да се подичи.
Из тог разлога они су недавно тамо одржали скуп с намером да назначе те одлике и на
посредан начин представе ту
област као место на којем се
може ваљано утрошити врели
летњи дани.
Од Колубарске битке
до „Косидбе”
Сам Рајац налази се на територији Љига, припада ваљевском планинском венцу, а од
Панчева је удаљен стотинак километара, или око два сата вожње просечном брзином.
То су установили и неки други наши суграђани, па поред појединачних долазака приватним
возилима све више деце из нашег града организовано проводи
време у том рајском крајолику.
Тако је недавно тамо боравила
једна група малишана узраста
нижих разреда из Основне школе „Мирослав Мика Антић”, а на
Рајац редовно долазе и панчевачки планинари и извиђачи.
Реч је о крајње питомом пределу с беспрекорним условима

„Косидба” главна атракција

за релаксацију, а свима се препоручује шетња до највишег
врха (849 метара), што ни за
кога не би требало да буде претерани напор. Одатле пуца фасцинантан поглед на прелепе
пропланке и зеленило, којег је
овде у изобиљу.
Овај крај има и историјски
значај, јер се током Првог светског рата, крајем 1914. године,
баш ту одиграла чувена Колубарска битка. Тада је одважни
генерал Живојин Мишић извео контраофанзиву на неупоредиво бројнију и опремљенију аустроугарску војску, а у славу тих ратника и, нарочито, легендарних хиљаду триста каплара ту је подигнут споменик.
Рајац је познат као туристичко излетиште, а због своје конфигурације веома је атрактиван и за параглајдинг. Током
целе године отворен је планинарски дом, као и још неки угоститељски објекти, па нема бојазни да ће бити проблема када
је реч о окрепљењу или смештају. На овом локалитету организују се и разне манифестације, а најпознатија је „Косидба на Рајцу”, која се увек одвија
прве недеље након Петровдана
(ове године 15. јула), када овде
све просто врви од живота.
Лековита природа
Ипак, најлепше за тај део Сувобора јесу природне лепоте,
па не треба да чуди што је он
званично признат као предео
изузетних одлика. Визуелни
утисак је неоспоран, као и чистоћа ваздуха, уз неизбежну инхалацију плућа ливадско-шумским мирисима. С тим у вези,
обавезно треба обићи најзначајније локалитете, као што су
„гувниште”, Видића баре, „вучје тркалиште”, „падине”, „дол”,
„велика провалија”...
Природне вредности овог подручја представљају и станишта заштићених биљних врста. А њих је
заиста много, пре свих једич, каљужница, хајдучка опута, боров-

ница, шафран, мразовац, Рајхенбахова перуника, патуљаста боквица, орхидеја, жута перуника и,
нарочито, линцура.

Пре свих то је хајдучка трава, која има широку употребу
– од лечења бронхијалне астме и упале желуца до побољ-

Сећање на капларе
Посебна прича је лековито биље, којег овде има напретек. Издваја се неколико врста, а све оне се сакупљају за сушење и прављење по здравље делотворних
чајева.

шања циркулације крви. Ту је
и јагорчевина, корисна за ублажавање кашља и за искашљавање, па кантарион, који након
обраде може послужити као седатив и средство за мазање опекотина, за зарашћивање рана и

код лечења хемороида. Мајчина душица је добра за побољшање рада дисајних органа,
против великог кашља и за бољи рад црева, а плућњак може
послужити за умекшавање, као
и за искашљавање, подстицање мокрења и знојења, заустављање крварења, за исцељење
рана...
Све наведено уобличује Рајац у јединствену област. С тим
у вези, похвално је то што је
Завод за заштиту природе Србије последњих година за потребе ревизије тог природног
добра, његовог могућег проширења граница и увођења у
виши ниво категоризације заштите у подручје регионалног
или националног значаја, спровео већи број теренских истраживања.
Нажалост, оно што је било
видљиво до самог врха Рајца,
јесу парцеле под кромпиром и
осталим ратарским усевима,
што доводи до деградације карактеристичних ливадских екосистема који су (били) главна
одлика овог локалитета.
Треба све учинити да то тако и остане...

ПРОБЛЕМИ С ПРИЛАЗОМ ОБАЛАМА РЕКА

Како до светионика и „кифле”?!
Велики број панчевачких заљубљеника у природу, што би
се рекло, највише се „куне” у

две највеће овдашње реке. И
то, пре свега, у место њиховог споја, то јест у део где се

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

ШНИЦЛЕ ОД РЕЧНЕ РИБЕ

Потребно: два килограма
речне рибе, две главице црвеног лука, два јајета, со, бибер,
зачин, две кашике сојиног
брашна, прашак за пециво и
уље за пржење.
Припрема: Очистите рибу,
па је скувајте. Одвојте велике
кости и самељите рибу на
машини за месо. Учините то
три пута због ситних костију.
При последњем млевењу

додајте у месо сецкани црни
и бели лук.
Када завршите млевење,
додајте зачине, брашно, јаја
и прашак за пециво, добро
измешајте, а потом од тако
добијене масе правите куглице. Растањите их тако да
буду дебљине око два прста,
па их пржите у већој количини врелог уља.
Шницле служите уз салату од кромпира. Пријатно!

Тамиш улива у Дунав, над којим непрекидно бде два свима знана светионика.
Међутим, према речима неких од њих, већ извесно време
тамо готово да им сувоземним
путем приступ није могућ, јер
су пролази блокирани.
Један од пецароша који се
сматрају веома оштећеним због
таквог стања јесте и Миодраг
Гавриловић из Удружења спортских риболоваца „Бандар”.
– Ради се о томе да смо ми
Панчевци, заљубљеници у реке, дуже време ускраћени за
прилаз левој обали Дунава, као
и десној тамишкој, на месту
познатом као „кифла”. Када је
брана направљена, могло се
проћи испод ње, јер је постојао
одбојник, који нам је то омогућавао. То није могуће откако
постоји шљункара, па више нема пролаза испод бране, изу-

зев за камионе, док спортски
риболовци, љубитељи природе
и свако ко пожели да изађе до
светионика, нема шансе да то
ураде – наводи Гавриловић.
Он додаје да се некад тамо
налазила и прелепа плажа, дугачка око једног километра, а
сада је практично затрпана разним реквизитима.
– Потребно је само мало је
уредити, проћи тримерима и
била би то права посластица.
С друге стране, на тамишком
делу „кифле” некад је било пецароша колико ти душа иште,
док није кренуло са утоваром
и истоваром неких балвана, па
сада тамо нема никог. А више
немамо сувоземни прилаз до
светионика ни с друге стране.
Док је могло, и ту су људи често правили пикнике и уживали у природи, а када су ми били гости из Словеније, нисмо

ИС ПРАВ КА
У прошлом броју објављен је текст под насловом „Биће сасвим довољно фазана”, у којем је као презиме саговорника
Милорада Ђурице, нехотичном грешком новинара, наведено Лукић.
Због тога му се овом приликом извињавамо.

Неискоришћена лева обала Тамиша иза моста

Довде само воденим путем!
могли да их одвојимо од те
дивоте. Проблем прави и велики број паса. Све у свему,
једини начин да се докопамо
леве обале Дунава, практично
је чамцима. Решење је да се
постави један одбојник само
толико да може путнички аутомобил полако да прође, као
и знак за забрану пролаза теретним возилима – каже овај
дугогодишњи спортски риболовац.
Гавриловић додаје да Тамиш није ни близу искоришћен, нарочито од старог моста до Преображенске цркве.
Према његовим речима, тај
потез би требало само мало
прокрчити и имали бисмо предивно шеталиште и згодна места за риболов.

– На проходном делу тамишке обале, то јест на кеју, нема
пецања, јер од старог моста до
„Бродоремонта” готово да нема рибе. То тврдим зато што
сам с другим пецарошима проверио тај потез сонаром. Једноставно, огромну већину иоле крупније рибе разјуре чамци, који непрекидно туда јуре
пуним гасом. То никако не би
смели да чине, макар до изласка из бране. Нажалост, нико
то не контролише – упозорава
овај члан удружења „Бандар”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СУПЕРСПРИНТ ТРИАТЛОНУ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТАМИШУ ЈЕДАНАЕСТ МЕДАЉА
Одлична Ања
Давидовић

те ветеран Марјан Лукић, као
и Дарија Ђорђевић, која се надметала у групи триатлонки од
осамнаест до тридесет година.
Сребрна одличја су зарадили:
ветеранка Вања Куртовић, јуниор Владимир Коканов, нада
Лука Глигорић и млада нада
Во јин Да ви до вић. За па жен
успех остварили су и почетница Ана Костић, као и млада
нада Алекса Кежић, који су
освојили бронзана одличја.
Резултати које су чланови
Триатлон клуба Тамиш остварили у Сремској Митровици
само су још један показатељ
због чега они заузимају сам врх
овог спорта у нашој земљи.

Четири најсјајнија
одличја
Сремска Митровица је прошлог
викенда била домаћин и организатор Првенства Србије у суперспринт триатлону, а ТК Тамиш из нашег града имао је
још један врло успешан наступ.
Панчевачки клуб се на том
надметању представио са чак
23 такмичара, који су у свој
град понели једанаест трофеја. Трка је имала међународни
карактер, јер су се надметали
и триатлонци из Румуније, Хрватске, Македоније и Црне Горе, што је само појачало већ
довољно јаку конкуренцију, тако да овај број освојених медаља чланова ТК-а Тамиш још
више показује какав су успех
направили.
Суперспринт триатлон је дисциплина триатлона у којој се
плива 300 метара, вози бицикл
осам ки ло ме та ра и тр чи се
2.000 метара. Изузетно је популарна у свету, а од Олим-

ОДЛИЧНА ПРОВЕРА ФОРМЕ

пијских игара 2020. године у
Токију биће део олимпијских
такмичења у штафетном триатлону.
Нај у спе шни ја так ми чар ка
ТК-а Тамиш и овог пута била
је сјајна Ања Давидовић, која
је тријумфовала у надметању
јуниорки, док је у апсолутној
конкуренцији за жене освојила сребрну медаљу.
Најсјајнија одличја заслужили су и почетник Стефан Бирка,

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ПЕШИЋ ШАМПИОН ВОЈВОДИНЕ
Члан Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813” Де јан Пе шић три јум фо вао је у га ђа њу из малокалибарске пушке
у кон ку рен ци ји се ни о ра, у
ди сци пли ни тро став, на Пр венству Војводине одржаном
у не де љу, 1. ју ла, у Но вом

Са ду. До још јед ног тро фе ја
сти гао је с ре зул та том од
1.141 кру га.
Ово такмичење је било веома добра припрема за искушења која Дејану предстоје већ
наредног викенда. Такође у Новом Саду, он ће се надметати у
финалу Купа Србије у троставу, у гађању из малокалибарске пушке, али и у дисциплини микс (мешовити парови),
када ће заједно са Иваном Марић из београдског „Полицајца” покушати да оствари што
бољи резултат пуцајући из ваздушне пушке.
Технички делегат на овом
такмичењу биће Синиша Вељковић, алфа и омега Стрељачке дружине „Панчево 1813”.

На језеру Палић прошлог викенда је одржана 56. интернационална регата под називом „Војводина опен”, на којој су се у 344 посаде такмичили веслачи и веслачице из

ске прошли кроз циљ и освојили злато.
– По налогу селектора Србије Небојше Илића, веслао
сам у конкуренцији тешких
скифова како бих имао јачу

Србије, Хрватске, Мађарске
и Македоније.
Веслачки клуб Тамиш је
представљао његов најбољи
такмичар Милош Станојевић.
Првог дана надметања Милош је веслао у скифу за тешке веслаче. И поред врло
лоших временских услова –
уз јак ветар и велике таласе,
који нису неуобичајена појава за Палић, Милош Станојевић је сигурним завеслајем
у конкуренцији од дванаест
ривала освојио сребро у финалној трци.
Дру гог да на по пу лар ни
Станче је веслао у дубл-скулу
с колегом из репрезентације
Србије Александром Филиповићем (ВК Смедерево). После рутински одрађених квалификација Милош и Александар су показали своје квалитете и у финалу, где су са
две дужине чамца испред репрезентативних посада Мађар-

конкуренцију за остварење
што бољег временског резултата у чамцу. Идеја селектора је да после ове регате с коле га ма из ре пре зен та ци је
Александром Филиповићем,
Мартином Мачковићем (ВК
Палић) и Виктором Пивачем
(ВК Графичар) седнем у тешки четверац који би се припремао за Европско првенство у августу. Обе трке на
Палићу представљале су добру проверу тренутне форме
и брзине чамца, а две освојене медаље добру мотивацију
за даљи рад и припреме за
велика такмичења – рекао је
Милош Станојевић после наступа на интернационалној
регати „Војводина опен 2018”.
Пред веслачима Тамиша је
још много изазова ове сезоне, а ако је судити по тренутној форми, нема сумње да
мо гу оче ки ва ти још јед ну
успешну годину.

ТРОФЕЈИ ИЗ ЗАБРЕЖЈА
Кајакаши с Тамиша остварују добре резултате и у новој
такмичарској сезони. Чланови ККК-а Панчево учествовали су на регати „Забрежје
2018”, која је одржана у суботу, 30. јуна, на Сави.
Тренер панчевачког клуба
Зоран Живковић повео је на

Данило Живковић, Алекса и
Никола Левнајић и Иван Крстић зарадио је највреднији
трофеј, а пионир Лука Станчевски је други стигао на циљ
у надметању једноседа.
Такмичари у мини-кајаку
двоседу Марко Живковић и
Владимир Бојанић у трци на

то надметање десет такмичара, који су поново постигли
запажене резултате.
Ка дет Ни ко ла Ке ље вић
освојио је бронзану медаљу у
трци на 200 м, док је сениор
Иван Крстић заслужио сребрно одличје у спринту. Сениорски четверац у саставу

500 м други су стигли на циљ,
док је мини-кајак четверац,
који су чинили: Марко и Милош Живковић, Владимир Бојанић и Милош Јовановић,
такође зарадио сребро и тако
на најлепши начин заокружио одличан суботњи наступ
такмичара ККК-а Панчево.

МЛАДИ ФУДБАЛЕР СТРАХИЊА СТОЈАНОВИЋ
Наш млади суграђанин, петнаестогодишњи фудбалер београдског Рада Страхиња Стојановић
својим умећем у баратању популарном „бубамаром” одавно
је скренуо пажњу на себе. Тако
су се око тог младића „борили”
и Црвена звезда, Партизан, Чукарички, Земун и многи други
клубови, али он је одлучио да
остане на Бањици, где са својим вршњацима вредно ради
под руководством тренера Драгана Глоговца. Ове године је
требало да оде и у летњи камп
Атлетика из Мадрида, али је та
„операција” ипак пролонгирана до наредног лета.
Страхиња потиче из спортске
породице, јер су се и његов деда
Бибе, као и стриц Срђан и тата
Бобан бавили фудбалом. Најважнијом споредном ствари на
свету почео је да се бави још
као петогодишњак, у ФК-у Арена, где су му први „учитељи”
били Жељко Вулин и Дејан Жарков. Фудбалски пут га је потом
одвео у ФК „Мика Антић”, где
је тренирао под надзором Милета Гачића, а једну сезону провео је и у Динаму. И баш тада,
на једној пријатељској утакмици против ОФК Београда, опазио га је чика Вуле, легенда београдских „романтичара”, и препоручио га свом клубу.
Тако је Страхиња, у својој
дванаестој години, обукао плаво-бели дрес тима с Карабурме, али је наставио вредно да
вежба са својим вршњацима и

„ДЕСЕТКА” ЗА ДЕСЕТ

тренером Грујом. Из дана у дан
постајао је све бољи, па су убрзо уследили позиви и за селекцију Београда, али и за репрезентацију Србије. Ове године
постао је члан ФК-а Рад...
Иако се не разликује од својих другова из школских клупа, Страхиња води потпуно другачији живот од њих. Када је
сезона у пуном јеку, сваког дана устаје у шест сати, одлази у
Београд на тренинг, а после тога на ред долазе школа, па домаћи задаци... Много је одрицања већ сада, у овом узрасту.

Тренинге не пропушта, а како
сам каже, највише воли да ради на техници и усавршавању
фудбалских мајсторија.
Страхиња на дресу носи број
10, игра на месту предњег везног играча и главни је у свом
тиму за прекиде, извођење слободних удараца, корнера или
пенала... Воли да упошљава саиграче, да има добре асистенције, али посебно се радује када из „слободњака” затресе мрежу ривала. Нема идола, али
воли да гледа Вардија из Лестера. Када су екипе у питању,

око га вуче најчешће ка Ливерпулу.
Недавно је с Радом учествовао на великом турниру у Италији, где су се надметали и Ђенова, па кинески Гванџу, те
Арезо, Парма и многи други
клубови. Предвођени Страхињом Стојановићем, млади фудбалери с Бањице освојили су
друго место.
– Само желим да захвалим
свима у ОШ „Мирослав Антић”, а посебно директорки
Драгани Крстић, разредној Гордани Мијић и учитељици Весни Лучић, јер су увек имали
разумевања за моје бављење
фудбалом – рекао је Страхиња, који је управо уписао средњу ПТТ школу у Београду, а
како би имао што више времена за тренинге, постаће и становник школског интерната.
Страхиња Стојановић је одавно зацртао свој циљ. Жели да
успе у фудбалу, па иако је пут
до врха веома тежак, он се не
оптерећује много. Још увек се
игра фудбала, у сваки меч улази опуштено, али наравно са
жељом да његов тим победи.
И, што је најважније, с великом жељом чека сваки следећи тренинг...
Срећно, мајсторе!

ШАХОВСКИ КУТАК
Seneca
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Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф5)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Почела је сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs
фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази
21. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Хероји
Још лепше него на разгледници – рајски Малдиви.
Ивана Радосављевић
Козарачка 78, Панчево

Да гол у последњем минуту утакмице за победу.
Одбрани одлучујући пенал.
Или, много важније: скочи у реку и извуче дављеника.
Притрчи групи хулигана који туку беспомоћног човека, па и
сам настрада.
Не мисли на себе и опасност по себе, већ дели сопствено унутрашње богатство, плени храброшћу, постаје незабораван, легенда.
И пас Лео је један од хероја.

Скоро да...
Ивана, Милена, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Издржи дуже у размени, скаче више.
Барата речима боље.
Мисли брже.
Чита твоје мисли.
Пуни ти срце.
Глава ти је већ препуњена њом.
Скоро да је идеална особа.
Ма, јесте.

Не постоје

Моравски конаци – право место за опуштање!
Милена Трајковски
Шандора Петефија 97, Панчево

Ванземаљци постоје.
Једнако као и живот после смрти.
:-)
Нико ти није раван.
Нема те особе која ће те померити, избацити из баланса.
Не постоје речи које могу да опишу стање љубавног заноса.
Као ни бицикли-вазе.
Претходне констатације су, наравно, нетачне.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Милош
Стефановић,
средњошколац:
– Планирам да снимам с филмском
секцијом, јер ускоро
идемо у Филмску
колонију у Делиблатској пешчари.
Након тога ћу посетити баку у Владичином Хану.

Максим Крумес,
средњошколац:
– Засад се одмарам,
али ћу ићи наредне
недеље у Филмску колонију. Посетићу и тетку у Швајцарској.

Софија
Стоиловић,
средњошколка:
– Тренутно пишемо
сценарио за филм
који ћемо снимати у
Филмској колонији.
Гледаћу да посетим
неке кампове, пошто
то радим сваког лета. Проводићу више
времена у дружењу.
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