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ПРОБЛЕМ ЗА КОЈИ ЈОШ УВЕК НЕМА РЕШЕЊА

И ДАЉЕ МНОГО ПАСА НА УЛИЦАМА
Узалудни позиви
заинтересованима да
постану нови власници
напуштених четвороножаца
Не помаже ни то што су
они чиповани, вакцинисани
и стерилисани
Све док буде било оних који узимају
псе, држе их неко време у кући или
стану, а онда их, када им досади брига о њима, избаце напоље, трајно решење за велики број ових напуштених животиња на улицама Панчева и
околних села биће немогућа мисија.
И поред тога што „Зоохигијена”, као
и панчевачка удружења љубитеља животиња „Љубимци” и „Еколибријум”
данима објављују фотографије паса за
удомљавање и апелују на грађане који
су заинтересовани за то да им се јављају, ови апели немају велики одјек.
Број паса који су нашли нове власнике
пошто су их претходни одбацили, и
даље је мањи од очекиваног.
Зора Коларски, председница Друштва за заштиту животиња и природе „Еколибријум”, изјавила је да су

БИ ЗНИС СА ЗАХ ТЕ ВИ МА
ЗА ОД ШТЕ ТУ
Аница Косара је изјавила и да је
у нашем граду из године у годину
све више оних који покушавају да
дођу до новца подношењем захтева за исплату новчаних одштета после уједа паса. Пре пет
година поднето је 30 таквих захтева, а прошле године 187. Међу
њима има много оних који подносе лажне захтеве само да би дошли до новца, због чега има
основа за сумњу да је реч о уходаном бизнису.

активисти те организације током
прошле године удомили свега дванаестак паса и тиме их склонили са
улица.
Мало заинтересованих
за удомљавање
– Најмање дупло више их је у нашим
домовима, у привременом или плаћеном боравку. Око осамдесет одсто
паса који су сада на улицама имало
је власника у једном тренутку. Постоји могућност да они уз нашу помоћ
пронађу нове газде, али пут до тога је
напоран и дуг, јер је мала заинтересованост за удомљавање – рекла је Зора
Коларски.
Према њеним речима, људи који
размишљају о удомљавању најчешће
узимају штенад, мислећи да ће се такви пси лакше навићи на породицу.
Међутим, она је додала да је то погрешно мишљење, зато што се и одрасли четвороношци брзо адаптирају
на нове услове и новог газду и узвраћају љубављу.
Зора Коларски је додала да је
предност удомљавања одраслих паса
преко удружења „Еколибријум” у томе

што их активисти те организације
после уклањања са улица воде на лечење, стерилишу, чипују и вакцинишу и редовно чисте од унутрашњих и
спољашњих паразита.
И поред тога, дешава се да удомитељи после неког времена схвате да
је чување пса превелика обавеза коју
не могу да испуњавају, као и то да се
„Еколибријуму” за преузимање паса
јављају људи који за то немају услове.
У таквим случајевима се животиње
које су предате новим власницима
враћају назад.
Зора Коларски је скренула пажњу
грађанима који су заинтересовани за
удомљавање да је у кафићу „Крузер”
постављена стална изложба фотографија паса који чекају нове власнике.
Према њеним речима, слична изложба биће ускоро отворена у кафићу
„Слад”.
Пси се доводе из других градова
Да позиви на удомљавање паса имају
мало ефекта, слаже се и Аница Косара, шеф службе „Зоохигијена”. Према њеним речима, та служба уз помоћ удружења „Љубимци” и „Еколи-

бријум” годишње удоми од сто педесет до сто седамдесет паса.
Она је додала да је поражавајуће то
што половину од тог броја чине бивши власнички пси и што су многи,
када им радници „Зоохигијене” јаве
да су пронашли њиховог љубимца на
улици, потпуно незаинтересовани!?
Аница Косара је скренула пажњу и
на то да се у последње време све чешће
дешава да запослени у „Зоохигијени”
на улицама у Панчеву и околним селима проналазе псе које су довезли власници из других места и оставили.
Као резултат тога, прихватилиште
за псе је, према њеним речима, увек
пуно, а њихов број је већи од предвиђеног. Она је додала да је проблем и
у томе што међу власницима паса
има много оних који их не чипују,
шетају их без повоца и не чисте за
њима. Уместо да их надлежни у граду због тога кажњавају, они им толеришу такво понашање.
– После пет година, колико „Хигијена” спроводи програм смањења
броја паса на улицама, дошли смо у
парадоксалну ситуацију. Уз сав труд
и новац који градска власт издваја за
рад „Зоохигијене”, још увек смо на
почетку – нагласила је Аница Косара.
Она је изјавила и да је недавно у
Градској управи одржан састанак
надлежних служби и удружења за заштиту животиња на коме је одлучено
да радници „Хигијене” убудуће хватају само агресивне псе, женке у фази
терања и четвороношце за чије уклањање добију налог од инспекције.
То ће трајати све док не буду отклоњени недостаци у прихватилишту
за псе које је приметила Републичка
ветеринарска инспекција. Да би ти
проблеми били превазиђени, на састанку је закључено да Градска управа, „Зоохигијена” и чланови Тима за
решавање проблема напуштених паса треба да сачине акциони план за
реновирање прихватилишта како би
се избегла опасност да оно буде затворено.
М. Глигорић
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Марина Димитрић

Пријави!
Ана Манојловић, новинарка РТС-а, урадила је за магазин „Око” сјајан
филм – „Жртва има женско лице”, који говори о насиљу над женама.
Имала сам прилику да с њом поразговарам, па смо се дотакле и питања
медијског извештавања на ову тему и обе закључиле да новинари у журби, из незнања или тежећи сензационализму често, чак и несвесно, манипулишу чињеницама, па тако и јавношћу.
Сваки медијски садржај треба и да информише, едукује и да буде у јавном интересу. Питање јавног интереса је најсложеније, јер захтева дубоко промишљање уредника и његову упућеност и у националне интересе.
Анализирајући текстове са овом темом, објављене у најтиражнијим
дневним новинама у Србији, приметиле смо да су наслови поражавајући: „Убио жену јер је...”, „Пуцао у девојку јер је...”. У бројним текстовима новинарима је извор вести и једини саговорник неки комшија или рођак, нема представника полиције и тужилаштва и готово увек су те комшије изненађене јер је „убица био миран, тих, повучен и увек се јављао
на улици”. Даље, код ове врсте извештавања не треба да важи правило
друге стране, те уопште није важно да ли је насилник њу лудо волео или
чак горео од љубоморе.
Уредници и те како знају да се таквим извештавањем поручује да је
убица имао неки разлог и на тај начин представници седме силе правдају злочин.
Да се вратимо на филм. На почетку, рођаци младе жене коју је муж
убио такође тврде да у њиховом браку није било проблема. Да је новинарка овде стала с питањима, слика у јавности била би попут многих –
не знамо шта му се десило. Ана наставља да пита, јер зна да се породична убиства никад не дешавају тек тако, да сваком убиству жене претходи
вишегодишње психичко и често и физичко малтретирање... Чланови породице тако почињу пред камерама (и пред собом) да откривају те ужасне детаље, и то одговарајући на њена наизглед обична питања, попут: да
ли је убијена имала пријатељице или да ли су је икада виђали саму ван
куће...
Најупечатљивији је сам крај филма и разговор са убицом, који је у затвору. На питање да ли сада, након толико година, сматра да је могло да
буде све другачије, он наставља да говори о убијеној жени, да правда злочин... Новинарка тада окреће питање: да ли је он могао да буде другачији, да поступи другачије и не убије мајку своје деце, а он одговара исто:
могао је да је жена била другачија! Али не и он! На самом крају гледалац
види и даље убицу који себе не сматра кривим. Код њега нема кајања...
Он као такав за који месец излази на слободу.
По новом закону сви смо дужни да пријавимо насиље!
А новинари и уредници... па, уместо да се баве сочним детаљима убистава, правдањем насилника и јурењем комшија, треба само да постављају питања институцијама и да информишу и едукују народ у складу с јавним интересом.

***
Иако су сви високи функционери учествовали у кампањи и били за уличним штандовима, а странка на крају освојили апсолутну власт на тим безначајним изборима на Котежу, сви они су, чујемо, разрешени, по одлуци врха СНС-а. Очекивано.
А тек је очекивано било то што су после априлских председничких избора били разочарани, готово тужни, иако је, знамо, лидер њихове странке постао председник државе, освојивши и у Панчеву највише гласова. И
шта све то може да говори? Да су негде погрешили и по казни морали да
се брже, јаче и боље докажу, или је лидер странке перфекциониста? Шта
год да је, није им помогло. Предстоје им, изгледа, нови избори и унутарстраначка борба за страначку власт.
Напредњаци у Панчеву имају бројно чланство и, као некада код демократа, када је странка у распуштеном статусу, то може и да одмогне. Такви прекобројни доприносе само још дубљој подели унутар већ постојећих кланова. Наравно, има ту и оних који сада виде неку прилику или
оних који ће се мудро држати по страни.
Будући председник Градског одбора СНС-а мораће прво да покуша да их
све примири и да утоли апетите. Након новог страначког руководства лако
ће, истина, кроз скупштинску већину моћи да мења и градске функционере.
А град? Па, ово ванредно стање у највећој партији неће се одразити на
функционисање града. Ту ће све бити потпуно исто као и до сада. Чиста
перфекција.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Оксиморони
И догодило се! У земљи Србији...
Одбачена је тужба једног Драгана Ј.
Вучићевића. Овај као уредник такорећи листа „Информер” није успео
да убеди Виши суд у Београду да су
му нарушени част и углед у интервјуу који је још 2012. године новинар
Југослав Ћосић дао „Блицу”.
У наведеном тексту некадашња
перјаница компаније Б92 (био је

тамо док је то још личило на нешто) и садашња ведета – по некима
ов да шње је ди не не за ви сне, а за
друге омражене и архинепријатељске – телевизије Н1, бави се, поред
осталог, ликовима и делима псеудоновинара. И као најбољу метафору и медијског криминалца окарактерисао је никог другог него сиротог Ди Џеја. ’Де га нађе...
За оне који нису читали тај интервју, Ћосић још износи како је 2003.
године наречени Вучићевић, непосредно пред убиство Зорана Ђинђића, телефонски преговарао с вођом
земунског клана Душаном Спасојевићем Шиптаром о тарифи за све
што објави на штету тадашњег премијера. На тој прекожичној трангефранге пијаци лицитирано је од хиљаду евра нагоре. Новинар телевизије Н1 истиче и како су сви ти разговори снимани током истраге о земунском клану.
Касније је Ди Џеј мењао газде, радио и за Мишковића; недуго затим
био је и оштро против њега, али увек
веома туп када је реч о критици власти. Дапаче, у томе му нема равног.
Као ни у ниподаштавању сваког медија који ради иоле професионално.
И, досад му је свашта пролазило,

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

али, ето, свему дође крај. Или почетак краја...
Притом ће главни „информер” у
Србији држави морати да цалне нешто преко сто хиљада на име судских трошкова. Премда, ако се зна
колико се човек „нарадио” минулих
година, вероватно је тај износ за њега права ситница.
Него да се вратимо на почетак
приче. Речено је – част и углед, с једне, и наречени Д. Ј., с друге стране.
Какав поражавајући покушај спајања неспојивог. Или, граматички речено – оксиморон. Прави пример језичке форме у којој су увезана два
контрадикторна појма.
Још ако се зна да се на грчком језику овај израз може рашчланити на
oxis (оштар) и moron (туп), онда свака асоцијација вишеструко добија на
значају.
А да ли је ова правосудна одлука
само преседан и изузетак који потврђује правило, или је то ипак можда један од ретких наговештаја да
разни оштротупи морони више неће
моћи без икакве бојазни да бескрупулозно харају нашим ионако девастираним медијским етром и друштвом уопште?
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Напредак је очигледан. И у нашем тапкању у месту постоје
озбиљни помаци.

• Само ограничени умови имају ту ширину да све схвате!
• Моја жена опере судове и веш на руке очас посла.
Она је чудо технике.

• Он у браку није сам. Има љубавницу.
• Пролетери свих земаља – без краља не ваља.
• Изјава једне старлете: „Тешко је бити девојка многих
фудбалера!”

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Послеподневна дремка...
На мирном месту, негде у граду
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НЕМАМО РАЗЛОГА ДА СТРАХУЈЕМО ЗА НАШУ БУДУЋНОСТ.
МИ СЕ ТУ НИШТА НЕ ПИТАМО.
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МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КЛАСИЧНЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ

„КЛАСИК ФЕСТ” – ТРИ ДАНА,
ЧЕТИРИ КОНЦЕРТА

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Уживање за
љубитеље
добре музике и пива
Од 9. до 11. јуна биће одржан
седми фестивал класичне и камерне музике „Класик фест”.
Реч је о првом фестивалу
класичне камерне музике у
Војводини и Србији, чији је
циљ афирмација камерне музике, професионално извођење
музике високе уметничке вредности и едукација младих.
Фестивал ће бити отворен
концертом под називом „Заборављена дела старих мајстора”, који ће бити одржан у
Цркви Светог Карла Боромејског у петак, 9. јуна, од 20 сати. Уметнички директор фестивала Огњен Поповић рекао
је да ће посетиоци фестивала,
као и сваке године, имати
прилику да чују нешто ново и
да ће на овом концерту бити
најмање једна композиција
премијерно изведена у нашој
земљи. Другог дана фестивала, у Светосавском дому, од
20 сати, наступиће клавирски
дуо који чине сестре Лидија и
Сања Бизјак.
– Се стре Би зјак за и ста
има ју за па же ну ка ри је ру у
Француској. Снимају за врло
добре издавачке куће и наступају са еминентним оркестрима. Некад наступају за
јед ним кла ви ром, че тво ро ручно, а некад и на два клавира. Због финансија смо одустали од идеје да свирају на
два клавира, тако да ће на
„Класик фесту” наступити на
јед ном, че тво ро руч но. Ми -

С конференције за новинаре: М. Хусар Токин, О. Поповић, С. Танасијевић
слим да ће то бити права посластица за слушаоце – рекао је Огњен Поповић.
Након
прошлогодишњег
успешног матинеа „Класика
уз пиво”, и ове године у башти
старе Вајфертове пиваре, у недељу, 11. јуна, од 11 сати, љубитељи добре музике и пива
моћи ће у потпуности да се
препусте уживању.
– Тај спој – недеља ујутро,
пиво и класика – мислим да је
пун погодак. Ко воли пиво, нека дође на тај концерт, ко воли
класику, добре трубаче, хорну,
тромбон, нека дође на тај концерт – рекао је Поповић.

Долазе „Ван Гог”
и „Гарави сокак”

Првог дана манифестације,
од 18.10, биће одржан мото-скуп „MC Coyote”, у оквиру
којег ће, од 19 сати, наступити
бенд „Резервни план”. За 20.30
најављено је свечано отварање,
а већ у 21 сат почеће музички
део програма свирком бенда
„Трипут”. Као посластица за

сетак музичара. Биће ту Нино
Рота, који је писао музику за
филм „Кум”, музику из серијала „Ратови звезда” и још много тога – рекао је уметнички
директор фестивала.
Музички уредник Културног центра Панчево Слободан
Танасијевић истакао је да се
програм и ове године реализује под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије и
Града Панчева. Љубитеље класичне музике обрадоваће и то
да је улаз на све програме слободан.
M. Марић Величковић

У ПОНЕДЕЉАК, 12. ЈУНА

ДАНИ ВАЈФЕРТА

Љубитељи музике и занатског
пива имаће прилику да током
викенда посете манифестацију „Дани Вајферта”, која ће бити одржана у непосредној близини старе Вајфертове пиваре,
9. и 10. јуна.
Манифестација се одржава
у част Ђорђа Вајферта, индустријалца, првог гувернера
Народне банке Србије, ктитора, поштоваоца уметности, колекционара, добротвора и великог хуманисте.

У вечерњим часовима у башти Народног музеја биће
приређен концерт „Музика из
филмских хитова”, који ће извести ансамбл Балканске музичке академије. На програму
ће бити теме из познатих филмова, а аранжмани за овај
концерт писани су посебно за
„Класик фест”.
– Знамо сви да је музика
једна од најбитнијих ствари
кад је филм у питању и многе
нумере из филмова постану
хитови. Потрудио сам се да
одаберем неке од мени омиљених нумера за овај концерт.
Наступиће ансамбл од триде-

крај вечери, од 22.15 наступиће група „Ван Гог”.
Други дан биће посвећен
стваралаштву, па ће посетиоци од 15 сати моћи да виде изложбу рукотворина и уметнина, као и радове полазника
Зимске школе карикатуре Николе Драгаша. У 18 сати биће
одржана ревија банатских ношњи, а од 19 сати ПСЦПД и
његов дечји хор изводиће световну музику. Од 19.30 наступиће КУД „Станко Пауновић
НИС–РНП”, који ће представити градске и сеоске игре и
песме из Баната. Након тога, у
21 сат, посетиоци ће моћи да
чују тамбурашки оркестар
„Војвођански сан”, а мерак ће
се наставити звуцима познатих песама једног од омиљених војвођанских састава –
„Гаравог сокака”.
На овогодишњим „Данима
Вајферта” представиће се седамнаест мањих пивара, које
ће понудити 55 различитих
пива јединственог, богатог и
пуног укуса.
М. М. В.

Спортске игре младих
стижу у Панчево
Спортске игре младих (СИМ)
први пут су одржане 1996. године, с главним циљем да
омогуће основцима и средњошколцима учешће у организованим спортским такмичењима и другим бесплатним активностима током лета. Идеја
је расла из године у годину, па
је ово такмичење постало највећи аматерски спортски догађај у овом делу Европе.

Деци и младима широм
Србије пружа се могућност да
потпуно бесплатно учествују
на такмичењима у девет
спортова. Најуспешнијим појединцима и екипама осигурано је бесплатно летње путовање на међународно финале
у Сплиту. Програм манифе-

стације дугорочно је везан уз
промотивно-едукативну акцију „Живимо живот без дроге, јер дрога одузима живот”.
Спортски караван СИМ-а
ових дана обилази Србију, а
12. јуна ова спортска манифестација стиже и у наш
град. Највеће је интересовање за игру „између две ватре”, у којој могу учествовати деца од првог до четвртог
разреда основне школе. Такође, организатори очекују
велики број учесника у шаху, стоном тенису, одбојци,
одбојци на песку, тенису,
малом фудбалу, рукомету и
уличној кошарци.
Право учешћа имају деца од
шест до четрнаест година, а пријављивање се може обавити преко линка htpp://www.igremladih.co.rs/bs/takmicenje/prijava
или код тренера у клубовима, или на телефоне 064/ 6126444 (Ненад Марин) и 064/ 8280-940 (Иван Крговић). Почетак манифестације и паљење
бакље на СЦ-у „Младост” заказани су за 9 сати.
А. Ж.

НАРЕДНОГ ПЕТКА У КЊИЖАРИ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

Велики попусти
Уверили смо се ранијих година да је „Ноћ књиге” једна од
шопинг авантура коју наши
суграђани много воле и једва
чекају. Стога се очекује да ће у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку” бити ред до
врата и следећег петка, 16. јуна, од 17 сати до поноћи. У
том периоду у свим „Лагуниним” клубовима читалаца и

књижарама „Делфи” биће одржана шеснаеста регионална
„Ноћ књиге”, под покровитељством „Еуробанке Србија”.
То ће бити још једна прилика
да се по најповољнијим ценама
купе најновији светски хитови,
књиге домаћих аутора, књиге за
децу и други наслови. Када је
реч о попустима на „Лагунина”
издања који ће важити послед-

њег радног дана наредне недеље, они су следећи: за куповину
једне књиге 25 одсто, за две 30
одсто, за три 35 одсто, а за четири и више књига 40 одсто. Цене
страних издања и наслова других издавача биће 20% ниже.
Важиће и попуст од 10% за разноврстан
гифт-асортиман.
Исти попусти моћи ће да се
остваре и на сајту www.delfi.rs.

„Ноћ књиге” биће одржана у
27 градова у Србији и региону,
на 54 локације. Ова манифестација приређује се од 2009.
године, два пута годишње – у
јуну и децембру. За само неколико сати, колико она траје,
„Лагунине” клубове читалаца
и књижаре „Делфи” посети
неколико десетина хиљада читалаца и купаца.
Д. К.

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

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

ОТВОРЕНА ПРИЈАВА
ЗА БУДУЋЕ ПОЛАЗНИКЕ

Летња школа карикатуре
Николе Драгаша
Дом омладине Панчево због
великог интересовања и овог
лета организује Летњу школу
карикатуре, коју ће водити
карикатуриста и илустратор
Никола Драгаш. Програм је
намењен деци од шест до
петнаест година и одржаваће
се на отвореном, у кругу
Градског парка, сваке суботе
од 9 до 11 сати. Радионице су
бесплатне, а прво окупљање
заказано је за 1. јул.

За пријављивање деце
отворен је имејл на сајту Дома омладине – karikatura@domomladinepancevo.rs, а
телефон је 013/311-315.
Изложба радова полазника
Зимске школе карикатуре,
која ће бити представљена у
оквиру манифестације „Дани
Вајферта”, биће отворена у суботу, 10. јуна, у 15.10, у просторијама Туристичке организације Панчева. M. M. В.

ОВОГ ВИКЕНДА НА ЧАРДАКУ

Састанак акцијаша
После дружења у Кикинди и
на Фрушкој гори ред је дошао и на Чардак. У суботу,
10. јуна, некадашњи учесници радних акција састаће са
на популарном излетишту на
ободима Делиблатске пешчаре, где ће евоцирати успомене на прошла времена.
Долазак су најавили акцијаши из Црне Горе, Словени-

је, БиХ и Србије, сви они који су некад заједнички радили на подизању СФР Југославије.
Заједнички доручак почиње у 8 сати, а потом следи
низ акција, као што су добровољно давање крви, садња четинара, али и незаобилазно дружење.
А. Ж.

НОВА АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

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

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

ИЗБОРИ ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ КОТЕЖ

Странка
у повереништву

СВИХ ПЕТНАЕСТ МЕСТА СНС-у

Како незванично сазнајемо,
Градски одбор Српске напредне странке у Панчеву
распуштен је 6. јуна.
Странку ће до избора новог руководства предводити
тројно повереништво, у којем су народни посланик
Жељко Сушец, бивши председник Градског одбора
СНС-а, директорка ЈКП-а

„Грејање” Сандра Божић,
бивша председница Уније
жена СНС-а, и адвокат Саша
Левнајић, бивши заменик
градоначелника.
Потврду ову информације
нисмо успели да добијемо
од Информативне службе
СНС-а у Београду, нити су
нам се панчевачки напредњаци јављали на телефон.

ПРЕДСЕДНИК ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

Иницираћу шири
друштвени дијалог
Нови председник Србије
Александар Вучић је своју
прву посету од када је ступио на ту дужност, имао у
Панчеву, када је 1. јуна обишао касарну „Стевица Јовановић” (опширније о тој посети на страни 12). Најавио

је да ће иницирати широк
друштвени дијалог у вези с
кључним питањима наше
земље јер, како је рекао, ако
се поставе стратешки циљеви, онда може да се нађе и

пут. Он је рекао да ће, поред
Косова, бити отворен дијалог и о промени Устава.
Он је подвукао да жели да
у дијалогу учествују све политичке странке и њихови
представници, све верске заједнице, цивилно друштво,
да се чује њихов глас о томе
где виде Србију.
Новинаре је интересовало
и ко ће бити нови премијер.
Председник је изјавио да ће
о томе прво разговарати с
представницима изборних
листа.
На питање да прокоментарише имена кандидата
који се у медијима наводе
као његови потенцијални
наследници на месту председника владе, Вучић је рекао да „не чита новине”.
Председник Србије Александар Вучић осудио је сваку врсту напада на новинаре
и извинио се свим новинарима који су на скуповима у
Београду 31. маја били вређани или нападнути.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Пропуст
на дан избора
Градски одбор Демократске странке Србије изражава забринутост због начина на који су организовани избори за Скупштину
Месне заједнице Котеж.
„Током изборног дана на
бирачким местима нису
коришћени спреј и УВ
лампа, што сматрамо за
огроман пропуст, не улазећи у то да ли је намеран
или ненамеран, а самим
тим сматрамо да је читав

изборни процес доведен у
питање. Нисмо очекивали
да ће основне норме приликом демократских избора бити грубо нарушене и
прекршене”, наводи се у
саопштењу ове странке.
Деесесовци ће, додају, с
посебном пажњом пратити
одговоре Градске изборне
комисије на њихове жалбе,
а уколико буду приморани,
правду ће затражити и код
Управног суда.

УДРУЖЕЊЕ „КРАЉЕВИНА СРБИЈА”

Ново руководство
Град ски од бор удру же ња
„Краљевина Србија” у Панчеву на својој редовној изборној скупштини, одржаној 20. маја, изабрао је нове
органе. Председник Градског одбора је Милан Стојаков, секретар је Снежана
Угре но вић, а пред сед ник
„Кра ље ве омла ди не” је
Ђорђе Виктор Влајић. Изабрани су и нови чланови

Извршног одбора и Савета
за културу.
Удружење „Краљевина Србија”, као самостално удружење, регистровано је у нашем граду 2001. године, да
би се 2012. прикључило истоименом удружењу које делује
на територији Србије и под
покровитељством је Њ. к. в.
престолонаследника Александра II Карађорђевића.

Напредњаци убедљиви
Мала излазност
Велики број приговора
Свих петнаест кандидата с листе Српске напредне странке
победило је 4. јуна на изборима за чланове Скупштине Месне заједнице Котеж. Ово су
незванични резултати Градске
изборне комисије.
– С обзиром на то да је на
сваком од шест бирачких места изборни листић другачије
изгледао јер се гласало на име
и презиме, можемо да кажемо
да су сви кандидати СНС-а
убедљиво победили, али нисмо
још срачунали проценте за
сваког од укупно 35 кандидата
– изјавила је Бранкица Јаковљевић, председница ГИК-а.
Незванично смо сазнали и
да су напредњаци освојили
око 65 одсто гласова, листа
„Котеж против диктатуре” око
25 и социјалисти око 10 одсто.
Треба рећи да је излазност бирача на овим изборима била
веома мала. Скоро 80 одсто
грађана Котежа 1 и Котежа 2
није било заинтересовано за
одржавање избора у њиховој
месној заједници, те није изашло на гласање. Укупно је на
свих шест бирачких места гласало 23,75 одсто бирача. Највећа излазност била је изборном месту 35 (Геронтолошки)
– 27,24 одсто, а најмања на бирачком месту 36 (ОШ „Стевица Јовановић”) – 17,98 одсто.
– На изборе су изашла 2.523
бирача, што је 23,75 одсто
укупног броја уписаних бирача на Котежу – изјавила је
председница ГИК-а.
Даље, на изборном месту 37
(школа „Паја Маргановић”)
излазност је била 24,76 одсто,
на месту број 38 (МЗ Котеж)
24,55 одсто, на бирачком месту 39 (Дом омладине) гласало је свега 19,68 одсто грађа-

на, а на изборном месту 40
(Геронтолошки) 25,12 одсто.
Председница Градске изборне комисије Бранкица Јаковљевић потврдила је да је
том телу стигао и велики број
приговора од Групе грађана
„Котеж против диктатуре” у
којима се претежно жале на
регуларност.

– До сада је комисији стигло 22 приговора и седам захтева. Приговори се углавном
односе на то што на бирачким
местима није било УВ лампи
и спрејова, као и на изостанак
објављивања списка кандидата на бирачком месту. Када је
реч о захтевима, у њима траже
увид у изборни материјал. Ко-

ГГ: ПРЕ КР ШЕ НЕ ОД ЛУ КЕ И ПРА ВИЛ НИ ЦИ
Група грађана „Котеж против диктатуре” саопштила је да су
прекршени члан 21 Одлуке о месним заједницама града Панчева („Службени лист” бр. 36, од 26. децембра 2011) и Правило о раду бирачких одбора Републичке изборне комисије од
8. марта 2016. године, јер нису коришћени спреј за обележавање гласача и УВ лампа за контролу гласања, којих није било ни на једном од шест бирачких места. Такође, на бирачким
местима није истакнут списак кандидата за које се гласа.
„Због свега наведеног сматрамо да су угрожени како регуларност избора, тако и бирачко право грађана. Грађани
нам се сами јављају и вољни су да својим потписом гарантују веродостојност приговора које достављамо. Сви заједно у борби против диктатуре”, наводи се у саопштењу ове
групе грађана.

мисија има рок од 48 сати да
одговори на ове приговоре и
захтеве, а оно што смо до сада
размотрили, одбацили смо,
јер је реч о неоснованим приговорима – рекла је Јаковљевићева.
На наше питање да ли су на
изборним местима чланови
бирачких одбора били дужни
да имају УВ лампе и спрејове,
она је одговорила:
– Не. По закону може, али и
не мора. Подсећам вас да су
ово били избори за Скупштину
Месне заједнице, не локални
или републички, тако да ми
нисмо ни добили УВ лампе и
спрејове.
На поновљеним изборима у
Месној заједници Котеж учествовали су кандидати с три
листе; поред СНС-а и СПС-а,
први пут се панчевачка опозиција ујединила подржавши
листу Групе грађана „Котеж
против диктатуре”. Претходно
је на власти у тој градској месној заједници такође била
Српска напредна странка.

БРОЈНЕ НЕРЕГУЛАРНОСТИ

Демократе траже понављање избора на Котежу
Демократска странка, која је
на поновљеним изборима за
Скупштину Месне заједнице
Котеж подржала листу Групе
грађана „Котеж против диктатуре”, тражи да се избори понове због бројних нерегуларности, а правду је потражила и
на Управном суду. Тврде да је
прекршено више одлука и закона, да ни на једном бирачком месту није било УВ лампи
и спрејова, као и да представницима групе грађана није било омогућено да контролишу
изборе нити да имају увид у
пребројавање гласова. Председник Градског одбора ДС-а
Душан Стојић изјавио је да су,
поред свих неправилности,
кандидати с те листе добили
око 30 одсто гласова.
– Неправилно су била обележена бирачка места, испред
којих су стајали чак представници власти, нису истакли записник након избора, први
пут бирачки одбори нису користили УВ лампе и спрејове.

Први пут у Панчеву у последњих седамнаест година прекршен је један од кључних механизама спречавања вишеструког гласања једног бирача. То
показује колики је степен нетолеранције у граду према људима различитих политичких
мишљења. Ни за време владавине Слободана Милошевића
није било овога што се данас
дешава, а то само показује ко-

лики је страх владајуће коалиције од тога да другомислећи
људи заузму макар мали део
феуда и покушају да помере
овај град с нулте тачке. Кључно питање је зашто ови избори
нису одржани заједно с председничким изборима – изјавио је Стојић.
Никола Ћурчин је рекао да
им се свакодневно јављају револтирани грађани, као и да се

Демократска странка обратила Управном суду.
– Одлука о месним заједницама донета је 2011. године и
ту пише да се избори за месне
заједнице спроводе на исти
начин као и избори за одборнике. А пошто закон каже да
се избори за одборнике спроводе исто као и за народне посланике, онда је јасно да су УВ
лампе и спрејови обавезни.
Избори за месне заједнице су
локални избори и не видим
разлог зашто се на месним изборима не користи све ово
прописано. Никада се овако
нешто није десило у Панчеву –
рекао је Ћурчин и питао због
чега Градска изборна комисија
није набавила УВ лампе када
се оне могу наћи и на пијацама по цени од неколико стотина динара.
Демократе су на крају захвалиле својим члановима и симпатизерима који су изашли на изборе и гласали за „храбре кандидате са ове листе”.

ПОКРЕТ ДВЕРИ

ГИК није дозволио пребројавање листића
Градска организација Покрета
Двери, која је на протеклим из-

Страну припремила

Марина
Димитрић

борима на Котежу подржала
листу ГГ „Котеж против диктатуре”, саопштила је да је та листа освојила 30 одсто гласова
Панчеваца и да то сматра успехом. Ненад Грозданић из Двери изјавио је 6. јуна да представницима Групе грађана
„Котеж против диктатуре” није

било дозвољено да имају своје
посматраче, па тако нису имали ни увид у изборни резултат.
– Од шест бирачких места на
три нисмо могли да видимо записник. Употребе спреја и лампе није било ни на једном бирачком месту, тако да није било
ни контроле бирача. Због тога

су грађани поднели око 30 пријава Градској изборној комисији.
У изборној ноћи, након затварања бирачких места, Градска изборна комисија није дозволила
овлашћеним представницима
ГГ „Котеж против диктатуре” да
учествују у пребројавању листића, уз образложење да је касно и

да они хоће да иду кући. Наложили су и обезбеђењу да нас не
пусти у зграду. Због свега наведеног избори за Месну заједницу Котеж показују да диктатура
постоји и ми ћемо наставити
своју борбу против ње – изјавио
је Ненад Грозданић у име Покрета Двери.

Он је на крају захвалио кандидатима Весни Бранковић и
Немањи Михајловићу, који су
испред Двери били на листи
„Котеж против диктатуре”.
– Захваљујемо и свим грађанима Панчева који су подржали ову листу – рекао је
Грозданић.
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ЦРТИЦЕ О КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА (2)

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

НЕМОГУЋЕ: ЈЕФТИНО, А КВАЛИТЕТНО

Испуњене законом
преузете обавезе

„Необично ми је драго што у нашем
граду један приватан лист има слуха
за потребе мањинских заједница”,
каже Борче Величковски, председник Националног савета македонске
националне заједнице
У претходном броју наших новина, у
тексту под насловом „Захвалили се
на непристојним понудама”, изнели
смо реакцију председника Матице
словачке Јана Бртке на чињеницу да
Град Панчево и Покрајина сматрају
да је информисање на језицима националних заједница у мултинационалним срединама расипништво.
Он је, између осталог, рекао да му
је „жао што Град Панчево нема слуха
за потребе националних заједница
које живе на његовој територији, а у
исто време финансијски подржава
медије који немају седиште у Панчеву”. Додао је да је, нажалост, „иста
или слична ситуација и у другим општинама и градовима, а није другачија ни у Покрајини”.
Мишљења, наравно, нису иста и
тако треба да буде. Ове недеље нам је
била намера да објавимо ставове званичника који заступају македонску,
румунску и мађарску националну заједницу, али челници последњепоменуте нису нам до закључења овог
броја одговорили на имејл.
Борче Величковски, председник
Националног савета македонске националне заједнице у Републици Србији, објашњава да се савети као државне институције баве образовањем,
културом, службеном употребом матерњег језика и информисањем на језицима националних мањина.
– Информисање сународника на матерњем језику јесте једна од наших најважнијих преокупација. Међудржавни
споразуми и уговори, као што је онај
између Републике Македоније и наше
земље, имају у том смислу и обавезујући карактер. Необично ми је драго што
у нашем граду један приватан лист има
слуха за потребе мањинских заједница.
„Панчевац” не задовољава само форму,

додаци који су излазили представљају
суштину. Пре извесног времена сам на
састанку републичког националног савета, којем је председавао тада премијер Вучић, а био је присутан и ондашњи
државни секретар у Министарству културе и информисања Саша Мирковић,
говорио о проблему информисања на
мањинским језицима и подвукао ваш
лист као светао пример. Недавно сам
то поновио и Нину Брајовићу, актуелном државном секретару – каже Величковски.
Он додаје да је за сваку похвалу то
што је „Панчевац” издавао подлистак
на чак четири језика, те да је већ изнео
идеју да амбасаде ове четири државе
подрже „овај изузетно добар и значајан
пројекат”. Величковски подвлачи:
– Сваки пут када је од нас, са свих
инстанци власти, тражено мишљење
о вашем пројекту, ми смо га аргументовано подржали. Поред осталог и
зато што је ваш лист најтиражнији
локални недељник у Србији. Од македонског националног савета имате
апсолутну подршку. Јасно ми је да је
немогуће направити озбиљне, квалитетне додатке за тако малу суму која
вам је понуђена за суфинансирање
пројекта. Вишејезички додаци захтевају новинаре, преводиоце, лекторе...

Координатор департмана за информисање Националног савета румунске националне заједнице Нику
Чобану каже да је оно што је „Панчевац” радио било добро, али да није
било ништа ново.
– Мени као некоме ко прати све
што се дешава у румунској заједници, није било неопходно да читам додатке у вашем листу, али онима који
не говоре румунски и не читају „Либертатеу”, вероватно је добро дошао
ваш подлистак. Претпостављам да је
међу члановима градске комисије
преовладало мишљење да је додатак
на румунском сувишан, непотребан.
Можда је неопходна потпуно другачија концепција подлиска. Залажем
се за право ширег круга читалаца да
имају могућност да се информишу
на свом матерњем језику. Али у последњих тридесет година овде се све
руши – поентира Чобану.
Да подсетимо, додаци на језицима
четири најбројније националне заједнице у Панчеву, без обзира на непристојне понуде Града и Покрајине,
излазиће и ове године у „Панчевцу”,
а финансираће их власник листа и, у
мањој мери, суфинансираће Република Србија.
С. Трајковић

Имамо где паметно
да седнемо

Град Панчево је оснивач 16 предузећа; поред осам градских, постоји
једнако толико сеоских јавних фирми. Прво пословно тромесечје, судећи по образложењима која су се
нашла пред градским оцима и новинарима, прошло је релативно успешно. ЈКП „Водовод и канализација”
има нето губитак од петнаест милиона динара, али је био ликвидан и
измиривао је своје обавезе. Јавно
комунално предузеће „Хигијена”
остварило је нето добит од 1,3 милиона, а ЈКП „Зеленило” од 313.000
динара. АТП је, пише, у плусу
2.149.000 динара, а ЈКП „Младост”
у минусу од 2.180.000 динара.

ни града на ПУ „Дечја радост” (15
објеката) и упутило га Скупштини
града на разматрање и доношење.
Затим, донет је закључак о прихватању предлога уговора о пословнотехничкој сарадњи у извођењу радова на измештању постојећег магистралног гасовода на делу преласка преко атарског пута Банатско
Ново Село – Долово.
Седница је завршена пошто је ЈП
Градска стамбена агенција овлашћена да поднесе захтев у вези са
стамбеном изградњом за трајно решавање стамбених потреба избеглица.
С. Т.

НА КОЈИ НАЧИН ЧУВАТЕ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ?

Ствар културе и васпитања

М. ЧЕРНИЦИН

ске ефикасности и заштите животне
средине, а овакви пројекти, који на
практичан и у простору видљив начин
промовишу еколошки освешћено понашање, имају велики едукативни
значај. Задовољство ми је да наш град
паметно планира и ради у складу са
стратешким циљевима ЕУ и са Стратегијом националне безбедности, где
је очување животне средине једна од
основних националних вредности.
Катарина Бањаи је казала да се
промотивна идеја „паметне клупе”
допала свима, јер „истовремено анимирамо и едукујемо младе, а и афирмишемо еколошки прихватљиве алтернативне изворе енергије”.
– Петросолар клупа је модеран и
енергетски независан производ, који
се напаја енергијом преко соларног
панела. У унутрашњости се налази
вај-фај рутер – додала је она.
„Паметну клупу” је реализовао Секретаријат за заштиту животне средине на предлог Катарине Бањаи, произвођач и монтажер је фирма „Петромонт” из Новог Сада, а логистику неопходну за конекцију мобилних уређаја обезбедио је МТС.\
С. Т.

Дирекција је у плусу деветнаест и
по, а ГСА 9,7 милиона динара, док
је ЈКП „Грејање” у губитку безмало
90 милиона динара. Сви износи тог
типа су у предузећима по насељеним местима, разумљиво, знатно
нижи.
Градско веће утврдило је предлог
одлуке о преносу права коришћења
на непокретностима у јавној своји-

НАША АНКЕТА

ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ

„Паметна клупа”, која садржи два
USB прикључка за пуњење мобилних
уређаја и сопствену LED расвету, а
користи искључиво соларно пуњење,
постављена је поводом Светског дана
животне средине, 5. јуна, на платоу
испред Градске управе. Том догађају
су присуствовали градоначелник Саша Павлов и чланица Градског већа
задужена за област заштите животне
средине Катарина Бањаи.
Панчево је четврти град – после
Београда, Новог Сада и Ниша – који
има „паметну клупу”. На овај начин
наставља се интензивирање активности с циљем заштите животне средине. Овим поводом градоначелник
Саша Павлов рекао је:
– Наш циљ је ребрендирање Панчева на националној и европској мапи.
Да би оно било максимално ефикасно
и у квантитативном и у квалитативном смислу, активности што Град реализује примарно су усмерене на пројекте који афирмишу пре свега енергетску ефикасност и климатску писменост. Желимо да едукујемо и анимирамо пре свих младе. Наравно, ту
су и велики пројекти у сфери енергет-

Четири тачке дневног реда имали
су пред собом градски већници 2.
јуна. Најобимнији материјал достављен је за прву тему: информацију
о степену усклађености планираних
и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа
за прва три месеца ове године. Ради
се о обавези проистеклој из Закона
о јавним предузећима.

И. ПЕТРОВИЋ

Стање у ком се налази животна средина у последњих неколико деценија на глобалном нивоу постало је више него алармантно. Индустријска
револуција донела је људима могућност да се развијају у личном и професионалном смислу, али је с друге
стране нанела велику штету природи. Човек је, у складу с потребама,
почео да црпи необновљиве ресурсе,
да производи више него што је потребно и размишља само о профиту,
а узрочно-последично и да загађује
животну средину, не схватајући да су
неке грешке непоправљиве.
Поводом Светског дана заштите
животне средине, који се обележава
сваког 5. јуна широм планете, с циљем да се скрене пажња јавности на
бројне еколошке проблеме и потребу
очувања животне средине, питали
смо наше суграђане шта они раде у
свакодневном животу да очувају и
унапреде животну средину, односно
на који начин конкретно брину о њој.
МИЛАДИН ЧЕРНИЦИН,
машински инжењер у пензији:
– Ја то носим у себи. Као млад сам
био планинар, а после сам и у професију којом сам се бавио унео, поред
нечега што се звала струка, и ту љубав
према природи. Тако сам васпитао и
своју децу и унуке. Они су прошли ту

И. ГВОЗДЕНОВИЋ

Ж. КОВАЧЕВИЋ

школу да се упознају с природом. Често одлазимо у нашу викендицу, тамо
имају прилику да виде како природа
лепо изгледа и ја се надам да сам у тој
мисији, да заволе природу, прилично
успео. Они воде рачуна да не бацају
свуда отпатке и слично.
ИВАН ПЕТРОВИЋ, радник:
– Нормално да бринем о животној
средини. Постоји канта за смеће, никада не бацам отпатке са стране и
трудим се да не загађујем околину.
Кад имам времена, одлазим у природу, волим да шетам поред воде. Мислим да је јако важно да се не загађује, да све око нас буде чисто, да се не
осећа смрад смећа и фабрика и да се
не испуштају штетни гасови.
ИВАНА ГВОЗДЕНОВИЋ,
дипл. инжењер архитектуре:
– Никад не остављам отпатке за
собом. Увек их бацам на месту које је
одређено за одлагање отпада. Ако
нигде нема корпе, скупим то у кесу и
када наиђем на корпу, бацим. Мислим да свим градовима у Србији недостају контејнери за рециклажу. То
је оно што се тиче појединаца.
ЖИВИЦА КОВАЧЕВИЋ, радник:
– Чиста животна средина је важна
за живот човека, за опстанак људске

М. ВАРГА

С. ЂУРИЋ

врсте. Пазим да не бацам ђубре за
собом. Покушавамо да радимо оно
на шта ми можемо да утичемо, да сачувамо што више. Такође, сваки човек треба да утиче на млађе генерације позитивно, да сви стекнемо културу живљења, обитавања, јер се начин на који се старији понашају,
преноси и на млађе.
МАРИЈА ВАРГА, мејкап артист:
– Водим рачуна о зеленилу око куће. Не загађујемо воду. Веома је важно бринути о животној средини,
јер смо потпуно уништили ову планету, па у будућности неће бити живота на њој ако се будемо понашали
тако неодговорно. И држава и људи
генерално слабо брину о животној
средини. Едукација је на јако ниском нивоу.
СМИЉАНА ЂУРИЋ, пензионер:
– Ја лично водим рачуна о себи.
Како ми утичемо на животну средину, тако она утиче на нас. Покушавам себе да заштитим. Брига о животној средини је део културе и васпитања. Рационално користим све
ресурсе колико је то могуће, јер живимо у овим лудим временима.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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УСКОРО КОНКРЕТНА ПОМОЋ ГИМНАЗИЈИ
Закон о основама
система образовања
и васпитања биће
прилагођен
садашњем тренутку
Проблем с Провијант
магацином

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Стајњак – ђубриво и
оплемењивач земљишта
Све скупља индустријска
производња минералних ђубрива, као и појава и ширење неких алтернативних система гајења биљака поново
усмеравају пажњу научне и
стручне јавности на стајњак.
Процењује се да ће ово запостављено средство за исхрану биљака у будућности
имати посебан значај у одрживим системима биљне
производње.
Сматра се да је стајњак
једно од првих средстава за
исхрану биљака које је човек користио. Иако су његова улога и значај оцењивани првенствено кроз повећање приноса, искуства стечена након „зелене револуције” указују на његов не-

мерљив значај као оплемењивача земљишта. У савременој пољопривредној производњи, нарочито на земљиштима на којима је дуги низ година редукован
плодоред или је заступљена
монокултура, уочен је пад
приноса упркос интензивној примени минералних
ђубрива и пестицида. Пад
приноса се повезује с падом
садржаја органске материје
у земљишту, његове микробиолошке активности и биодиверзитета.
Стајњак садржи све неопходне хранљиве материје,
макроелементе и микроелементе, потребне за исхрану биљака, па се у том
смислу сматра за потпуно
ђубриво. Садржај хранива
зависи од начина прикупљања и чувања стајњака, коришћене простирке, врсте,

здравственог стања, пола и
старости домаћих животиња, као и од начина њихове
исхране. Код различитих
врста домаћих животиња
уочавају се битне разлике у
структури и хемијском саставу екскремената; пре
свега због различитог пробавног система и начина
исхране, приметне су разлике у садржају воде и органске материје.
Повећана потреба за рекултивацијом и поправком
осиромашених и деградираних земљишта даје значај
стајњаку као оплемењивачу
земљишта. Тренутно се не
располаже тако доступним
материјалом који својим
комплексним деловањем

истовремено утиче на поправку физичких, хемијских и биолошких својстава
земљишта. Уношењем стајњака у земљиште уносе се и
корисни микроорганизми,
а истовремено се и активира њихов рад. Разградњом
се унета органска материја
делимично минерализује,
али се из продуката разградње синтетизују и нова
органска једињења – хумусне материје.
Да би се стајњак, али и
биљни и животињски остаци оплеменили, једна од мера којима се умногоме могу
побољшати њихове хранидбене, физичко-механичке и
водно-ваздушне особине, јесте компостирање.
Више о овој биоагротехничкој мери читајте у наредном броју недељника
„Панчевац”.

У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ

Кластер за енергетску
ефикасност
Председник Привредне коморе Војводине (ПКВ) Бошко Вучуревић и председник
удружења „Кластер за енергетску ефикасност” др Золтан Заварго потписали су
Споразум о сарадњи 7. јуна у
просторијама ПКВ. Стране
су се усагласиле да ће радити
на промовисању енергетске
ефикасности и коришћењу
обновљивих извора енергије.
– ПКВ у потпуности препознаје значај енергетске

ефикасности за привреду, јер
она може знатно допринети
смањењу трошкова привредних друштава и њиховом бољем финансијском стању –
рекао је Вучуревић.
Заварго је казао да удружење на чијем је челу сматра
ПКВ природним партнером,
веома важним у реализацији
његових циљева, те да ће успешност те сарадње бити од користи како за привреду, тако и
за друштво у целини.
С. Т.

Министар просвете Младен
Шарчевић посетио је 2. јуна
Гимназију „Урош Предић” и
ОШ „Мирослав Мика Антић”.
С обзиром на то да се на састанцима са званичницима
града, начелником Школске
управе Зрењанин и директорима школа задржао прилично дуго, као и на то да се позитивни конкретни резултати
разговора могу већ наслутити,
ова посета није била ни маркетиншког, ни куртоазног типа.
На радном скупу у Гимназији било је неколико тема. Према речима Шарчевићевих домаћина, он је на састанак дошао спреман: знао је све најважније чињенице о нашој најстаријој просветној установи.
Владимир Марић, директор
Гимназије, прича:

Треба да се уведу
нови гимназијски
смерови, па ћемо
имати један који
ће бити окренут
савременим
технологијама
односно рачунарским
вештинама.
– Министар је био упознат с
нашим основним врлинама и
манама. На састанку је говорио о променама које можемо
очекивати, како у најскорије
време, тако и у будућности. Закон о основама система образовања и васпитања биће прилагођен садашњем тренутку.
Говорио је и о промени мрежа
школа; хоризонталне су оне

које повезују установе истог
нивоа, а вертикалне су оне што
конектују вртиће, основне и
средње школе. Рецимо, школе
с малим бројем ђака убудуће
ће формално бити прикључиване већим школама, па ће на
неки начин постојати истурена
одељења већих система. Тиме
ће се, између осталог, смањити
количина администрације.
Најављена је и промена прастарих гимназијских програма.
– Министар и ја смо се сложили да нам је потребна много већа еластичност, па тако
крећемо у реализацију идеје о
прилагодљивијим и, надам се,
мање обимним програмима;
ђаци сада превише уче. Треба
да се уведу нови гимназијски
смерови, па ћемо имати један
који ће бити окренут савременим технологијама односно
ра чу нарским вештинама –
објашњава Марић.
Начелник Школске управе
Зрењанин Милан Бојанић рекао је да сјајни ђаци панчевачке гимназије постижу феноменалне резултате на такмичењима: ове године су освојили преко тридесет државних

награда, а све остале гимназије на територији управе заједно – од Кикинде на северу до
Вршца на истоку – имају их
мање од наше.
Приликом обиласка школе
министар је желео да види фискултурну салу у којој је, како је
рекао, „часове држао један од
наших највећих писаца – Милош Црњански”. Гледајући
услове, додао је да сала „не припада садашњем цивилизацијском тренутку, нити ономе што
Гимназија генерално пружа”.
– Посебно смо разговарали
о Провијант магацину, који
представља западну међу школе. Био је ту и градоначелник
Павлов, па је причајући с њим
покушао да уђе у срж проблема: ради се о једном од најстаријих објеката у граду, који је
под заштитом државе, а у веома је лошем стању. Шарчевић
ми је казао да се школа слободно јави министарству и да
је оно спремно да нам помогне. Када говоримо о проширењу школе, сматрам да су првенствени проблем папири
односно дозволе, јер питање је
и на коју страну ширити про-

стор зграде Гимназије. А то је
неопходно, пошто су нам потребни кабинети и бољи услови за наших хиљаду ученика и
професора – вели директор.
Шарчевић је обишао и ОШ
„Мирослав Мика Антић”. Том
приликом је упознат с тим да је
адаптиран тавански простор,
који је претворен у три учионице, за шта је Град Панчево
обезбедио средства. Био је у
школској библиотеци с преко
13.000 наслова и присуствовао
је часу географије. Чуо је много тога о изузетним резултатима на свим нивоима такмичења, као и да је „Микина” школа
већ десет година једна од две
најбоље пласиране на завршном испиту.
Честитао је ученицама које
су првакиње државе у женском фудбалу и био импресиониран бројем спортских признања и пехара које су ђаци и
наставници освојили. Рекао је
да је основна школа на Стрелишту за пример и да би се на
њу требало угледати.
Министар Шарчевић је истог
дана био и у Сакулама и Опову.
С. Трајковић

СТО ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ГЕНЕРАЦИЈА ГИМНАЗИЈАЛАЦА

На прослави двадесет година матуре
Ко би рекао да је прошло двадесет година? – реченица је
која се најчешће понављала у
клубу „Купе” 3. јуна, на прослави две деценије од завршетка средње школе. Окупили
су се некадашњи ђаци Гимназије „Урош Предић”, генерација рођена 1978. године, подсетили се гимназијских дана
(1994–1997), распитивали се о
томе шта је затим уследило у
животима школских другарица другова и гледали какви су
данас, као већ одрасли и
остварени људи.
Скуп генерације почео је у
Гимназији, чије учионице, као
и сам простор испред школе,
данас изгледају другачије него
средином деведесетих прошлог века.
У школским учионицама
свих осам одељења сачекале
су разредне старешине: Мирјана Самарџић (IV1), Ксенија Беч (дочекала IV2 уместо
Јелене Аће, која је била
оправдано одсутна), Сава Воденичар (IV3), Влатка Петков (IV4), Смиљка Јарковачки (дочекала IV5 уместо Светлане Лековић), Борислав
Познатов (IV6), Јанко Марковић (IV7) и Бранка Дејић
(IV8). Ту су биле и професорке

Биљана Барна и Драгана Прошевска.
Преко 140 гимназијалаца у
„Купеу” забављао је бенд „Coolares”, а део репертоара биле су и
деведесете и подсећање на хитове и групе њихове младости:

ЕКВ, Дино Дворник, „Хаустор”,
Здравко Чолић... Било је ића и
пића, а дружење школских другара настављено је у „Бабису” до
раних јутарњих сати.
Организаторка скупа била
је Сања Маљковић, данас про-

фесорка баш у Гимназији
„Урош Предић”, а колико је
све то добро организовала, показала је и жеља 126. генерације гимназијалаца да до следећег окупљања не прође много времена.
М. Д.
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Петак, 9. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕНА ЕКОЛОШКА КАМПАЊА „САКУПИ И УШТЕДИ, ВИДЕЋЕШ ДА ВРЕДИ”

КАЧАРЕВЦИ ПОНОВО САКУПИЛИ
НАЈВИШЕ СИРОВИНА
Трећу годину
заредом успешно
реализован
едукативно-еколошки
пројекат

ПРОГРАМ „ЗА ЧИСТИЈЕ
И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ”

Награђена
„Дечја радост”

Скоро шеснаест тона
отпада мање
на депонијама
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе
Панчева, ЈКП „Хигијена”, ЈКП
„Зеленило” и Регионални центар за таленте из Панчева организовали су трећу годину заредом акцију прикупљања амбалажног отпада, у којој су
учествовале панчевачке основне и средње школе. Ученици
ОШ „Жарко Зрењанин” из Качарева били су и ове године
највреднији. Велики допринос
успеху качаревачке школе дала је учитељица Бранка Давидовић, која је веома предано
организовала и координирала

Победничка школа је
на крају ове акције,
за освојено прво
место и највише сакупљеног рециклабилног
отпада, добила
од Градске управе
150.000 динара,
износ у вредности
досадашње наградне
једнодневнe
екскурзијe.
ову градску кампању у Качареву. Вреди истаћи да је учитељица Бранка пре две године
добила награду Града Панчева
за изузетна залагања у раду са
школском децом на пољу очувања животне средине.
Према евиденцији ЈКП „Хигијене”, качаревачки ђаци
(укупно 516 ученика и шездесет
четворо деце у предшколском
боравку) сакупили су 12.568 ки-

лограма рециклабилног отпада
(папира, стакла, ПЕТ амбалаже…), што износи 21,66 килограма по детету. Другопласирани су били вредни ђаци ОШ
„Моша Пијаде” (укупно 63 ученика), који су сакупили 1.127
килограма (17,88 килограма по
ђаку), а трећи основци старчевачке школе „Вук Стефановић
Караџић” (њих 550) са 700 килограма сакупљеног отпада
(1,27 килограма по ученику).
Развијање навика
Кампања „Сакупи и уштеди,
видећеш да вреди” део је едукативно-еколошког пројекта
који је покренут пре две године
у сарадњи Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Панчева и локалних
јавних предузећа. Корист од
ове градске еколошке кампање
је вишеструка, а њеном реализацијом ће се умногоме унапредити стање у нашој животној средини. Поред тога што
афирмише селекцију амбалажног отпада и развија корисне
еколошке навике код ученичке
популације, она уједно помаже
заједници да се ослободи лоших навика бацања рециклабилног отпада и доприноси
развијању свести о потреби
штедње природних ресурса.
Прва оваква кампања реализована је школске 2014/2015.

године и у њој су учествовали
ученици и наставници из 26
основних и средњих школа у
Панчеву и насељеним местима. Пре две године сакупљено
је укупно 19 тона рециклабилног материјала односно амбалажног отпада. Прошле године, у другој кампањи акције
„Сакупи и уштеди, видећеш да
вреди”, учествовале су 23
школе, а сакупљено је укупно
18 тона. Две године заредом
победници су били ђаци и запослени из качаревачке школе „Жарко Зрењанин”. Основци су уз помоћ наставника, родитеља, рођака, комшија и сусељана сакупили више од свих
осталих школа заједно, тачније 11.341,40 килограма.
Правила игре
Tрећи циклус акције „Сакупи
и уштеди, видећеш да вреди”,
који је отпочео са школском
2016/2017. годином, претрпео
је одређене промене, тј. унапређен је систем награђивања
школа и ученика. Награда се
до сада додељивала школи која сакупи највеће количине отпада, aли су на тај начин у неравноправну позицију биле
доведене образовне установе
које имају мали број ђака, а
које су уложиле много труда и
енергије да сакупе амбалажни
отпад.

Од ове године је количина
прикупљеног отпада једне школе подељена с бројем ђака, тако
да није било фаворизовања
установе с великим бројем ученика, већ оне с највреднијим
ђацима. Друга новина акције
„Сакупи и уштеди, видећеш да
вреди” односи се на саму награду. Победничка школа је на
крају ове акције, за освојено прво место и највише сакупљеног
рециклабилног отпада, добила
од Градске управе 150.000 динара, износ у вредности досадашње наградне једнодневнe екскурзијe. O томе како ће бити
утрошен новац добијен на
основу најбољих резултата у
прикупљању амбалажног отпада – одлучиваће ђачки парламенти у свакој школи, у сарадњи с директором школе и уз сагласност Секретаријата за заштиту животне средине.
Вредне и еколошки одговорне ђаке ове године је лоптама
за наставу физичког образовања наградила Српска фабрика
за рециклажу стакла и прераду
секундарних сировина „Грејач” из Алексинца. Као и претходних година, акција је завршена крајем маја, а победници
су награђени 5. јуна, када се
обележава Светски дан заштите животне средине.

ИСПИТИВАЊЕ ТЛА И ВОДЕ У ЈУЖНОЈ ЗОНИ

Узорковање и анализа под патронатом УН-а
Пројекат се реализује
уз финансијску
подршку
Министарства
животне средине,
копна и мора
Републике Италије
У оквиру УНЕП/ГЕФ пројекта
„Унапређење међусекторског
управљања земљиштем кроз
смањење притисака на земљиште и планирање коришћења
земљишта” од 23 до 25. маја
реализована су теренска узорковања земљишта и подземних
вода на утврђеним контаминираним локацијама: у оквиру
индустријског постројења „Петрохемије”, у кругу Фабрике
синтетичког каучука у Елемиру, компаније „Радијатор-ливница” у Зрењанину и у индустрији грађевинског материјала „Тоза Марковић” у Кикин-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за енергетику,
грађевинарство и саобраћај
прогласили су овогодишње
најуспешније васпитно-образовне институције у оквиру
значајног еколошког покрајинског програма „За чистије
и зеленије школе у Војводини” за 2016/2017. годину.

У школској 2016/2017. години за учешће у овом пројекту пријавиле су се 84 васпитно-образовне институције, а 60 васпитно-образовних
установа успешно је реализовало планиране активности. По оцени комисије, награђено је 19 најуспешнијих
предшколских
установа,
основних и средњих школа и
школа за ученике са сметњама у развоју, а међу овогодишњим лауреатима је и Предшколска установа „Дечја радост”.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

„Вепрови” славили
Неизвесна и веома интересантна утакмица одиграна је
прошлог викенда у Вршцу,
где је Рагби клуб Динамо
1954 победио домаћина који
носи име свог града, са
17:12.

Владимир Амбруш на располагању су имали следећи састав: Александар Мијатовић,
Амир Хамзагић, Марко Дечермић, Вид Пејовић, Владимир Амбруш, Аријан и Данијел Рах-Дан, Драган Ми-

Љубитељи игре с јајастом
лоптом могли су да уживају
у одличном дуелу на Градском стадиону у Вршцу. Динамовцима до краја сезоне
предстоји неизвесна борба за
титулу првака у Б-групи и
пласман у Прву лигу Србије.
Тренери тима из нашега
града Ђорђе Гавриловић и

љевић, Алекса Кришан, Данијел Кајан, Игор Дупљак,
Душан Шишковић, Стефано
Јовановић, Филип Амбруш,
Никола Татић, Огњен Мацедонац, Стеван Ранковић, Никола Адвигов, Радивоје Ћосић, Божидар Томашић, Лазар Грубор и Урош Стаменковић.
A. Ж.

СРБИЈА РАТИФИКОВАЛА
ПАРИСКИ СПОРАЗУМ

Борба против
климатских промена

ди. Реч је о еколошком програму чији је циљ да се пружи
стручна помоћ Агенцији за заштиту животне средине у развоју иновативних техника праћења загађености земљишта и
успостављања плана детаљних
истраживања контаминираних
локација у Србији.
Пројекат се реализује уз финансијску подршку Министар-

ства животне средине, копна и
мора Републике Италије, а имплементира га Програм Уједињених нација за животну средину (УНЕП). Међуресорну
радну групу чине представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Републике Србије, Агенције за
заштиту животне средине,
Градског завода за јавно здра-

вље Београд, Института за ратарство и повртарство Нови
Сад и Геолошког завода Србије.
Планирано је да се теренска
узорковања и хемијске анализе узорака земљишта и подземних вода заврше до краја
2017, када ће бити представљени сви резултати испитивања одабраних контаминираних локалитета у Србији.

Скупштина Републике Србије усвојила је 29. маја Париски споразум, глобални еколошки документ посвећен
борби против климатских
промена. Србија је тиме постала земља потписница, која је и ратификовала споразум из Париза и тим чином
се обавезала да ће у наредном периоду допринети смањењу емисија гасова са
ефектом стаклене баште на
глобалном нивоу.
Ратификација споразума
из Париза потврђује опредељеност наше државе да учествује у међународним процесима као равноправни
партнер, али и повећава могућности наших грађана да
искористе средства међународних фондова за постизање циљева и развој праћен
смањењем емисија гасова са
ефектом стаклене баште.

Да подсетимо, у Паризу је
прошле године потписан глобални споразум који треба да
допринесе смањењу емисија
гасова са ефектом стаклене
баште на ниво који ће ограничити раст температуре на највише два степена. Научници
ову границу сматрају границом сигурности, након које је
могућност прилагођавања измењеним климатским условима знатно смањена.
Споразум из Париза усвојен је на 21. конференцији
држава потписница Оквирне
конвенције УН-а о промени
климе (COP 21), а ступио је
на снагу 4. новембра 2016.
године. Међународни уговор
ступа на снагу за сваку државу чланицу након ратификације на националном нивоу.
Период спровођења споразума из Париза почиње 2021.
године.
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Х РАНА З А Д У ШУ

(Не)веровање

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако рођењем
у овом времену и на овом
месту наслеђује и разна
(не)веровања од својих предака. Традиција има пресудни значај за изградњу вере
коју имамо у Бога, судбину,
универзум, биологију, гене... Вера је сама по себи покретач, јер смо све што нас
одређује изградили верујући да је то добро за нас.
Вера је тешко описива и тајанствена је за наш ум. Не можемо је додирнути, затворити, купити..., али је можемо
изгубити. Мада је савршена у
својој једноставности, да бисмо је разумели „како треба”,
осмислили смо разне тумаче
и посреднике. Када је реч о
веровању у Бога, поједини
сматрају да им је неопходан
свештеник као посредник између њих и Свевишњег. Да
бисмо на прави начин разумели љубав и захвалност, којима је свака вера испуњена,
посредници и тумачи нас стављају пред њихове супротности, као што су казна, мучење,
трпљење, одрицање...
Као да љубав није сама по
себи јака и довољна, него је
заслужујемо само ако се за
њу адекватно припремимо –
изобличавањем до непрепознатљивости свог телесног,
умног и духовног одраза. Тек
када се задовоље критеријуми постављени и тренутно
важећи за друштвено прихватање, припреме за љубав
су завршене. Сада тумачи
треба да објасне ту узаврелу
неартикулисану смесу емо-

ција као једино прихватљив
облик љубави овог времена.
Као добри становници ове
планете измислили смо и
разне системе за боље разумевање природних и људских закона. Наравно, и за
њих су нам потребни тумачи
да би нас уверили у њихову
делотворност. Добро разумевање и поштовање природе и њених закона ставља
оне људске законе у други
план и умањује и њихов значај и значај њихових тумача.
Није нам било довољно да
будемо саставни део једне
целине која је савршена у
свом настајању и мењању,
него смо као повлашћени
припадници „једине разумне врсте” осмислили законе,
којима треба да се прилагоде и они вечити – природни.
Опет као крајњи резултат
примене ових „разумних”
закона настају ратови, глад,
трпљења, одрицања...
Најзначајније веровање је
веровање у себе и своје могућности. Највећу штету направе
наши лични избори, подстакнути уверењима која смо највише прихватили као своја.
Слушамо разне тумаче и посреднике који нас „уче” како
треба да живимо у „духу времена”, како треба да изгледамо,
како да се понашамо и у шта
да верујемо; како да своју јединственост и непоновљивост на најлакши и најбржи
начин уклопимо у тренутно
важеће законе „савременог
друштва”... А негде у нашој
суштини, затрпан морањима,
прилагођавањима модерним
нормама, прекривен гомилом наталоженог осећаја мање вредности или лажне супериорности, налази се пламичак који се распламсава
само снагом вере.
Вера у себе има увек исти
правац. На нама је да јој
променимо смер – ка унутра, ка себи, ка откривању
смисла у већ одавно обесмишљеним вредностима.
Ићи ка себи или од/против
себе – одлука је, као и увек,
на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Петак, 9. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА ШКОЛИ „МАРА МАНДИЋ”

СЕНЗОРНА СОБА НА ПОКЛОН
ОД ПРИНЦЕЗЕ
Донација вредна
12.000 евра
Средства прикупљена
на аукцији у Лондону
Обећана и додатна
помоћ
Њено краљевско височанство
принцеза Катарина Карађорђевић посетила је у петак, 9. јуна, Школу за основно и средње
образовање деце са сметњама у
развоју „Мара Мандић”, како
би свечано отворила нову сензорну собу, поклон принцезине фондације и хуманитарне
организације „Лајфлајн”.
Према речима Њ. к. в. принцезе Катарине, вредност ове донације износи око 12.000 евра,
то јест 1,5 милиона динара.
– Средства за изградњу сензорне собе прикупили смо у
Лондону на хуманитарној аукцији, када су уметничке слике
и хаљине донирали људи ве-

Бранко Куриљ,
директор школе „Мара
Мандић”, истакао је
да ће сензорна соба
бити на располагању
и ученицима редовних
школа у Панчеву.
ликог срца – српски сликар
Циле Маринковић и позната
дизајнерка Роксанда Илинчић. Њима дугујемо највећу
захвалност што смо успели да
изградимо ову собу. Надам се

Сан остварен после десет година
да ћемо на овај начин деци
бар мало олакшати и улепшати њихов боравак у школи.
Моја фондација ће наставити
да помаже свој деци у Србији
којој је то потребно. Уз то, мој
супруг и ја непрекидно размишљамо о томе на који начин
можемо да помогнемо и болницама у Србији, као и старијим људима и свим другим
угроженим категоријама, јер
сви ми имамо једнака права
на пристојан живот и добру
будућност – истакла је принцеза Катарина.
Она је нагласила и то да
очекује да управа школе „Мара Мандић” пошаље њеној
фондацији информације о томе на који начин би се установи могло додатно помоћи и
изразила наду да ће наредна
донација бити повод за њен
поновни долазак у наш град.
Такође, принцеза је упутила

ВЕСТИ ИЗ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Онкологија добила
ултразвук

позив деци, која су јој припремила топао дочек отпевавши
песму „Рођени смо једнаки”,
да посете Бели двор.
Према речима Бранка Куриља, директора ШОСО „Мара
Мандић”, ово је био велики
дан за установу којом руководи, јер у последњих десет година школа није добила вреднију
донацију нити је угостила тако
угледног госта попут Њ. к. в.
принцезе Катарине. Куриљ је
подсетио и на то да су управо
једну деценију трајали и узалудни покушаји школе да обезбеди ђацима сензорну собу.
– Читав наш колектив, родитељи и деца захвални су
принцези Катарини и њеној
фондацији на овако вредном
поклону, који је дошао управо
у години када наша школа
обележава пола века постојања. Сензорна соба је од изузетног значаја за прихофизички

развој ученика и биће од велике
користи у нашем даљем раду.
Наглашавам и то да ће собу,
поред наших ученика, моћи
да користе и ђаци из редовних
школа којима је то неопходно
– рекао је Куриљ.
Сензорна соба се састоји од
различитих елемената који
потпомажу стимулацију чула
слуха, вида, додира и мириса.
Она представља место где особе с поремећајем сензорне интеграције могу да истраже и
развију своје сензорне вештине, али и да се релаксирају,
ослободе стреса и напетости.
Догађају у школи „Мара
Мандић” присуствовали су и
чланови Градског већа Татјана
Божић и Миленко Чучковић,
као и Љубица Цветановић, помоћник секретара, који су
принцезу поздравили у име
градоначелника и читаве Градске управе.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Тахини паста

Третман коже кисеоником

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
У врелим летњим данима
најбољи третман за лице је
управо третман кисеоником.
Његова улога је да нахрани
кисеоником сваку ћелију коже, након чега она постаје
здравија, блиставија и свежија, а боре су мање видљиве.
Његовом применом се стимулишу и метаболизам ћелије и
синтеза колагених влакана, а
побољшавају се и циркулација и хидратација коже. Овај
третман пружа кожи подршку и у борби са слободним
радикалима. Одговара свим
типовима коже, а посебно се
препоручује код беживотног
тена пушача, код хиперпигментације, фото-остареле коже, коже са слабом циркулацијом, код розацее…
Третман кисеоником може се изводити самостално

или у склопу биолошких
третмана, појединачно или у
серији. Након чишћења лица и масаже чист кисеоник
се апликује преко две врсте
млазница на кожу. Помоћу
једне се на кожу делује само
чистим кисеоником и она је
у облику печурке, а друга
млазница има резервоар у
који се додају физиолошки
раствор и биостимулативни
активни састојци у виду хидросолубилног серума. Пошто се ови серуми уносе дубоко у кожу, можемо рећи да
је овај вид третмана један
вид мезотерапије.
Применом кисеоника помоћу млазнице у виду печурке он се апликује под благим
притиском. Тако се масирају
површински слојеви коже,
што доводи до побољшаног
дотока крви и боље оксигенације ткива, а све то доприноси драматичном побољшању
изгледа коже у погледу бора,
боје и текстуре.
Потом следи убацивање
серума млазницом која има
резервоар напуњен физиолошким раствором и серумима који се бирају у односу
на проблем који се третира.
Терапеутска доза кисеоника
може помоћи и у лечењу инфекција, у терапији акни,
екцема итд.

Од 1. јуна пацијенти из Онколошке службе панчевачке Опште болнице више неће бити
упућивани у Службу рендген
дијагностике како би обавили
ултразвучни преглед, будући да
је Онкологија, први пут откад
постоји, добила свој ултразвук.
– У прошлој години је наша
служба упутила чак 9.000 пацијената на преглед ултразвуком. То је био разлог да укажемо на неопходност усмеравања средстава у куповину ултразвука за нашу службу и захвални смо менаџменту Болнице на томе што је уважио
овај предлог и тиме обезбедио
боље услове рада Онкологије.
Апарат ће омогућити како

Страну
припремила
Драгана

Кожан

комплетну дијагностику и
праћење онколошких пацијената, те припреме за конзилијум, тако и процену ефекта
спровођења лечења – рекла је
др Верица Милић Савић, интерниста-онколог, начелница
Службе онкологије.
Она је изразила наду да ће у
будућности овај апарат моћи
да се користи и за ултразвучно
вођене биопсије, ради бржег
добијања хистопатолошког налаза, што би умногоме побољшало модалитет лечења пацијената. Ова процедура ће највероватније бити уведена након реконструкције Интерног
одељења болнице, будући да је
предвиђено да се у оквиру тог
блока отвори и савремени дијагностички центар.
На Онкологији ради пет лекара, а један од њих је сваког
дана задужен за ултразвучне
прегледе.

Ако волите источњачку храну, тахини паста ће вам бити
потребна за припрему многих јела. Постоје куповне варијанте, које доста и коштају. Домаћи се брзо и једноставно припрема, а и знатно
је повољнији. Изнад свега,
укус је неупоредиво бољи.
Иако је прилично калоричан, тахини спада у здраву

храну, јер је добар извор
многих витамина. Тахини
се може користити самостално као путер или се може додавати сланим и слатким јелима. Предлажемо
да га испробате с медом
или чоколадом у слаткој
варијанти, као и у хумусу
или баба ганушу у сланој
варијанти.

Потребно: 200 г сировог сусама, пет супених кашика маслиновог
уља и пола кафене кашичице соли.
Припрема: Сусам пећи у тефлонском тигању пет минута уз стално
мешање. Водити рачуна да сусам не загори, јер ће онда и тахини
бити горак. Пресути сусам у сецко или блендер и миксати док се не
претвори у прах. Додати маслиново уље и миксати док се маса не
уједначи. Чувати у затвореној стакленој теглици.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ

ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ Т3 И Т4
Цена: 400 динара сваки
ПАКЕТ 3
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH
Цена: 450 динара сваки
ПАКЕТ 4
• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА
Цена: 100 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA
Цена: 650 динара
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA
Цена: 750 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL И ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

НОВО

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

•

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

10

КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 9. јун, 17 сати, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
матурски концерт клавиристкиње Иве Вукић.
Петак, 9. јун, 19 сати, Народни музеј: представљање књиге
„Суштина времена” Виолете Пачевски.
Петак, 9. јун, 20 сати, Црква Св. Карла Боромејског: отварање Међународног фестивала класичне музике „Класик
фест”, концерт „Дела заборављених мајстора”.
Петак, 9. јун, 20.30, стара Вајфертова пивара: отварање манифестације „Дани Вајферта”.
Петак, 9. јун, 21 сат, стара Вајфертова пивара: концерт групе „Трипут” („Дани Вајферта”).
Петак, 9. јун, 22.15, стара Вајфертова пивара: концерт групе „Ван Гог” („Дани Вајферта”).
Субота, 10. јун, 19 сати, Улица Николе Тесле: наступ Панчевачког српског црквеног певачког друштва и дечјег хора,
световна музика („Дани Вајферта”).
Субота, 10. јун, 19.30, Улица Николе Тесле: наступ КУД-а
„Станко Пауновић НИС–РНП”, градске и сеоске игре и песме из Баната („Дани Вајферта”).
Субота, 10. јун, 21 сат, Улица Николе Тесле: наступ тамбурашког оркестра „Војвођански сан” („Дани Вајферта”).
Субота, 10. јун, 22.15, Улица Николе Тесле: наступ групе
„Гарави сокак” („Дани Вајферта”).
Субота, 10. јун, 20 сати, Светосавски дом, „Класик фест”:
концерт клавирског дуа Бизјак.
Недеља, 11. јун, 11 сати, башта Вајфертове пиваре: „Класик
фест”, концерт „Класика уз пиво”, „BC brass”.
Недеља, 11. јун, 20 сати, двориште Народног музеја: „Класик фест”, концерт „Музика из филмских хитова”, ансамбл
Балканске камерне академије.
Понедељак, 12. јун, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: концерт клавиристкиње Кристине Крстић.
Понедељак, 12. јун, 19 сати, Културни центар: градска смотра музичко-фолклорног стваралаштва.
Уторак, 13. јун, 19 сати, Културни центар Панчева: концерт
Културно-уметничког друштва „Јединство ИСП”.

Изложбе
Петак, 9. јун, 19 сати, Градска библиотека: изложба слика и
скулптура „Људи у нама” Мирослава Савкова, Љиљане Стевановић и Мирослава Мунижабе.
Субота, 10. јун, 18 сати, Улица Николе Тесле: ревија банатских ношњи („Дани Вајферта”).
Понедељак, 12. јун, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање изложбе „Реалност. Поредак ствари”, група „Иза екрана”.

Представе
Четвртак, 15. јун, 19.30, Културни центар: позоришна представа „Пази шта желиш”.

избор

МОЈ
МОЈ
Свет словенских богова
Бојана Одак, новинарка
и координаторка за
имплементацију / планер
ресурса
КЊИГА: „Словенска митологија” аутора Ненада Гајића враћа нас на тему која је
помало скрајнута – а то је
чињеница да ови простори
представљају праву митолошку ризницу древних словенских народа, неправедно
запостављену и недовољно
популаризовану. Кроз приче
о словенским боговима, магијским ритуалима и обичајима чији су се корени задржали до данас, древним
предањима, митским бићима и местима, као и почецима словенског писма, ова
књига је показала право богатство културног наслеђа
паганских Словена. Одлично ислустрована, систематизована и пре свега занимљива, одлично ће лећи
сваком ко жели да урони у
свет словенских богова.
СЕРИЈА: „Чуд ни је ствари”.
За нас који смо одра сли на
књи га ма Сти ве на Кин га,
Д & Д-у, „Ратовима звезда”,
„Гунисима” и генерално последњим издисајима доброг
сајенс-фикшна и хорора,
ово серија била је оно што
нисмо ни знали да чекамо
толике године. Укратко, један дечак је нестао. Група
његових пријатеља у једном
малом америчком граду неустрашиво почиње потрагу за
њим и креће у борбу са оностраним бићем које прети да

га заувек задржи на „другој
страни”. У томе им помаже
мистериозна девојчица коју
случајно проналазе у шуми,
непознатог порекла и чудних моћи. Неколико непобитних чињеница – сјајни
клинци, одлична браћа Дафер као аутори и велики повратак Виноне Рајдер.
ФИЛМ: „Чувари галаксије
Вол 2” – наставак интергалактичке одисеје из „Марвелове” радионице, настале по
чувеној стрип-франшизи.
Стар Лорд и дружина су на
путу нове авантуре, овог пута
много личније и пуне преиспитивања. Иако се прича
дубље бави ликовима, њиховим односима и прошлошћу,
филм и даље обилује карактеристичним хумором, генијалном музиком и визуелном раскоши. Не можемо а
да не поменемо и сјајну плејаду помало заборављених
бардова Холивуда. Напомена – „Гардијанси” треба да
буду новим генерацијама
оно што је нама био „Повратак у будућност”.

Петак, 9. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕН 46. „ЕКС ТЕАТАР ФЕСТ”

КАДА ИЗВИЧЕШ СВЕ РЕВОЛУЦИЈЕ,
ШТА СЕ ДЕШАВА С ТОБОМ?
Претходну недељу у нашем
граду обележио је 46. „Екс театар фест”. Манифестација
коју традиционално организује Дом омладине Панчево ове
године је, од 31. маја до 2. јуна, одржана на више локација
у граду и окупила је велики
број љубитеља позоришта. Током фестивала приказано је
пет позоришних представа,
изабраних и обједињених под
концептом „Полет”, којим je
представљено стваралаштво
младих независних позоришних трупа у Србији.
Представом „Излажење”, одиграном у клубу „Погон” 31. маја, направљен је адекватан увод
у фестивал који се годинама бави експерименталним позориштем. Представа у којој играју
Милица Стефановић, Јелена
Илић и Ирма Миловић први
пут је изведена 10. децембра
прошле године у Београду, а
панчевачкој публици је представљена на нетипичном месту
и на тај начин је дочарала тематику, атмосферу и питања која
поставља. Спој „клабинга” и позоришта, прожет актуелном дилемом да ли остати у Србији
или отићи, кроз реалне приче
данашњих генерација, на необичан начин отвара простор за
преиспитивање и сагледавање
ситуације у којој се налазимо.

Саре Кејн и у жудњи нашли
оно што њих највише тишти у
емотивном и животном тренутку. Део представе је колажиран и представља њихова
лична писма Сари о томе како
су они доживели жудњу.
– Представа оставља особу у
публици да види где је сама са
собом и шта је за њу жудња. Та
идеја „офа”, где глумци раде
различите радње, једноставно
дозвољава да се питаш како си

КУЛ ТУ РА СЕ ВРА ТИ ЛА У СТУ ДЕНТ СКИ
Последња представа у оквиру „Екс театар феста” одиграна је
у Светосавском дому. Тај простор је деценијама био центар
окупљања младих људи, место где су се одвијали значајни
културни догађаји, али годинама није коришћен јер је кроз
процес реституције враћен Српској православној цркви. Градска власт је почетком 2017. године тај простор узела у закуп
да би се у њему реализовали културни догађаји. У међувремену су реконструисани под и тоалети. Следећа прилика да
суграђани посете стари Студентски биће концерт класичне
музике у оквиру „Класик феста”, 10. јуна, од 20 сати.
– Некако се кроз представу
поставља питање да ли је то испразна забава или у то може да
се учита смисао живота или
рада. Пре свега, мислим да је
представа актуелна за неку нашу генерацију која је између
двадесетих и тридесетих и још
се није у потпуности пронашла
по неким интересовањима.
Још се нису дефинисали као јасне личности и питање је да ли
им у том тражењу „клабинг”
помаже или одмаже – рекла је
режисерка Јована Томић.
Другог дана, у дворани
„Аполо”, фестивал је свечано
отворен, а о његовој вредности
и значају за наш град говорили су директорка Дома омладине Марија Јевић и градски
већник задужен за културу и
омладину Немања Ротар. Након свечаног дела публика је
уживала у представи „Жудња”,
која је настала пре две године
у једном врло интимном и посебном процесу. Наиме, четири глумца су на сцени заједно
с Војиславом Арсићем, редитељем, и Миленом Богавац,
драматургом, читали текстове

ти. То су некако најискреније и
најлепше реакције и генерално
порука када изађу људи који
само емотивно нешто доживе.
Остале представе које радимо
су врло ангажоване, документарне, окренуте друштву и политичком тренутку. Дакле, када извичеш све револуције,
шта се дешава с тобом? – рекла
је директорка „Рефлектор театра” Анета Горановић.
Истог дана у Културном
центру приказана је и представа „Тероризам” у продукцији „Артфракције”, која на
духовит начин говори о различитим облицима и видовима тероризма данас. У дијалозима су описане свакодневне
ситуације које се дешавају
свима нама, тренуци у којима
несвесно угрожавамо туђи
простор. Кроз шест сцена које
су повезане, на суптилан начин показано је да свако од
нас може бити одговоран за
несреће које нас окружују. У
представи су играли Александар Милаковић, Данило Миловановић, Милош Војновић,
Стефан Јуанин, Иван Ђурић,

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У МУЗЕЈУ

Додир
„Суштине времена”
Двојезичка збирка песама Виолете Пачевски биће представљена у петак, 9. јуна, од 19 сати, у Народном музеју Панчево.
О књизи под насловом „Суштина времена”, коју је објавила Новинско-издавачка устано-

ва Македонски информативни
и издавачки центар, говориће
песникиња из Вршца Николина
Нина Бабић. Представљање
збирке песама пратиће на гитари београдски кантаутор Милош Радосављевић Шоми.

Алиса Лацко и Јелена Ђулвезан.
Након убрзаног „дегустирања”
одличних представа уследио је
прави ужитак у Народном музеју, где је одржан несвакидашњи
перформанс „Кратка историја
ватре”, ауторско дело Марије
Липовски и Миклоша Барне. У
касним сатима, под светлошћу
фењера, играма сенки по зидовима Музеја описан је историјски развој ватре, а посетиоцима
је пружена шанса да се врате вековима уназад и на једноставан
начин уживају у уметности.
Завршно вече обележиле су
две представе које у Београду
имају статус „популарног андерграунда”. У дворани „Аполо”,

2. јуна, Никола Ракочевић је
одиграо своју дигиталну монодрама „Лаура, молим те”. Овај
перформанс, инспирисан Петраркином љубављу према Лаури, поставља наизглед једноставно питање: шта се десило с
љубављу данас? Друга представа донела је посебну енергију,
јер су после много година отворена врата Студентског. Представа „Сестре браће Барух”
Дорћолског народног позоришта јединствен је позоришни
спој документарног и бајковитог. А ова „бајка” у простору који многе суграђане подсећа на
нека друга времена, посебно је
добила на значају због емоције
коју он са собом носи.

У ЧАСТ ВАСИ ЖИВКОВИЋУ

Шеснаести
„Дани прота Васе”
„Дани прота Васе”, који се већ
шеснаест година одржавају у
част Васе Живковића, духовника, песника и једног од најзначајнијих људи прве половине 19. века, одржани су 31.
маја и 3. јуна у Светоуспенском храму у Панчеву.
Овогодишња манифестација отворена је књижевном вечери посвећеном литерарном
раду недавно преминуле песникиње Виолете Благе, док је
другог дана, 3. јуна, пре подне,
одржан помен проти Васи

О томе колико су прота Васина дела значајна, говорила
је диригенткиња ПСЦПД-а мр
Вера Царина, која је уједно и
аутор ове манифестације.
– У данашње време, када се
много прича о томе да ли смо
у Војводини, да ли смо у Србији, да ли смо и где смо уопште,
јако је важно да знамо да су се
овај град, ова црква и тај исти
прота Васа борили да ми Срби
имамо своју државу. Управо зато што се данас многи одричу
ћирилице, породице и српства,

Живковићу, који је служило
свештенство Светоуспенског
храма. У вечерњим часовима
испод липе у порти цркве са
два торња наступили су чланови дечјег хора Панчевачког
српског црквеног певачког
друштва, који води Борјана
Стражмештеров, као и гостујући дечји хор Саборне цркве из
Сремских Карловаца. Програм су обогатили ученици
ОШ „Васа Живковић” Елена
Грубић и Уна Думковић, које
су рецитовале прота Васине
стихове, а Милица Самуилов
је прочитала своју награђену
причу. Кратко су се представили и чланови Књижевног клуба „Прота Васа Живковић”.

и то не зато што су светски људи, већ зато што не цене своју
нацију и своју културу. Ми морамо стално да се подсећамо
да је до овог што данас имамо,
а тако лако расипамо, било јако тешко доћи. Зато је значајан прота Васа – рекла је Вера
Царина.
За манифестацију „Дани прота Васе” издвојено је 240.000
динара на конкурсу за суфинансирање пројеката у области културе Града Панчева.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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НОВОСЕЉАНИ ОБЕЛЕЖИЛИ СЕОСКУ СЛАВУ – ДУХОВЕ

ТРИ ДАНА ИГРЕ, ПЕСМЕ И НАДМЕТАЊА
Велики одзив
на турниру у бриџу
и „Фијакеријади”

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Зеленило” уређивали су парк, а у насељу и
околини третирани су комарци. Дружење ученика четвртог разреда из школа
„Олга Петров” и „Стевица Јовановић” приређено је у четвртак, 1. јуна, у брестовачкој образовној установи.

Свечано отворена
еко-чесма
Новосељани су од 3. до 5. јуна
обележили сеоску славу – Духове, коју по традицији славе
Месна заједница и оба храма –
српска и румунска православна црква. Неколико локалних
удружења и Дом културе побринули су се да програм буде
за свачије укусе, а време је било наклоњено организаторима
и допринело доброј посети.
Субота, 3. јун, почела је акцијом добровољног давања крви у организацији удружења
„Наше Ново Село” и отварањем сталне поставке старина у
Спомен-соби. Одржана су и
спортска и разна друга надметања, па је у категорији одбојкашица рођених 2005. године
(и касније) тријумфовала панчевачка „Одбојка 013”. За то
време у школском холу игран
је двадесет први Међународни
парски турнир у бриџу, уз учешће чак 88 играча из земље и
окружења, а победио је београдски тандем из Врњачке
Бање – Дејан Пријовић и Дејан Цураковић. У поподневним сатима отворена је изложба уља на платну Милорада
Божиновића из Лазаревца, родом Новосељанина.
Духовска недеља почела је
свечаним литургијама у српској и румунској православној
цркви. На тениском турниру
тријумфовао је Давид Веља из
Новог Села, испред суграђанина Бојана Калкана, док је на
турниру у балотама, на локаци-

ји познатој као „вашариште”,
најбоља била екипа Соколца.
Изложбену понуду употпунило
је Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” поставком
женских ручних радова и
одевних предмета из прошлости. Кад је сунце „попустило”,
на сеоском стадиону одиграна
је првенствена утакмица између фудбалера „Слоге” и
„Гребенца”, а на платоу у центру села одржана је презентација борилачких спортова у
организацији Карате клуба
БНС и Кик-бокс клуба „Свети
цар Лазар”, да би недуго затим
на истом месту заиграли полазници балетске плесне школе.
Гужве је било до касно у ноћ,
када су се Новосељани проводили уз концерт народне музике.
И последњи понедељак, 5.
јун, иако радни дан, био је испуњен посећеним догађајима.
Најпре је у порти румунске

православне цркве, након литургије, одржан концерт фанфаре „Tineretu”, а потом су наступиле три вокалне солисткиње
на румунском језику и фолклорне групе Асоцијације ДАК.
Нешто касније заменик градоначелника Панчева свечано је
отворио еко-чесму у центру села поводом 5. јуна – Светског
дана заштите животне средине.
Центар збивања потом је
пребачен на локацију познату
као „вашариште”, где је у организацији Коњичког клуба
„Будућност” одржана петнаеста „Новосељанска фијакеријада”. Бројне званице и други
посетиоци уживали су у дефилеима предивних коња и углађених чеза у сигурним и вештим рукама њихових власника из целе земље. Око педесет такмичара у пет категорија оцењивао је стручни жири, а убедљиво највеће успехе
постигао је Борис Мијалков-

ски из Јабуке – имао је најбоље двопреге, тропреге и четворопреге, да би напослетку
продефиловао својим уиграним петопрегом. Од наших суграђана медаље су освојили и
Слободан Павлов из Долова,
као и Панчевци – Милош Ковачевић и Стеван Маријанов
из Панчева. За музичку подршку ове манифестације побринуле су се домаће фанфаре
„Tineretu” и „Cultura”, а атракција ове параде коња били су
кобила и ждребе Јована Јованова из Новог Села.
У завршници обележавања
овогодишњих Духова на брзопотезном турниру у шаху у
просторијама клуба „Бора Ивков” најбољи су били домаћи
такмичари Лазар Васић, Станко Милановић и Зоран Васић,
а завеса је спуштена одличном
рок свирком панчевачког бенда „Полумрак” на платоу испред Дома културе.

УСПЕСИ ОМОЉИЧКИХ ЂАКА

Вељко представља Србију у Тирани
Ученик петог разреда Основне
школе „Доситеј Обрадовић" –
Вељко Поткоњак, уз помоћ
ментора, наставника Миодрага Тасића, продужио је низ
успеха омољичких ђака из
предмета Техничко и информатичко образовање. Он је на
државном такмичењу под називом „Шта знаш о саобраћају",
одржаном 26. и 27. маја у Београду, успешно одбранио боје
поменуте установе, свог села,
као и целог Јужнобанатског
округа. Млади Омољчанин је,
ме у више од сто ученика из
тридесетак региона, заузео прво место у Б-категорији, чиме
је постао део четворочлане
екипе која ће у септембру
представљати репрезентацију
Србије на Европском првенству у Тирани (Албанија).

Месне актуелности

Овај бриљантан резултат
није први у поменутој области
када је реч о омољичкој школи. Пре њега, то су учинили
Срђан Томић (2011) и Вук Го-

лубовић (2015). Наведено
указује на чињеницу да иза
ових успеха стоји студиозан
менторски и ученички рад,
као и неизоставно практично

вежбање током целе школске
године.
Ученици „Доситејеве школе"
истичу се и у другим областима, а последња у тој ниски бисера је Селена Гвозденовић,
која се тако е на једном републичком надметању окитила
медаљом. Само дан након победе младог Поткоњака она је
28. маја у Тршићу освојила
треће место из предмета Српски језик и култура. Ова
скромна, али даровита и по
природи радознала тинејџерка
успешно је конкурисала за учешће у Летњој научној школи у
Петници за талентовану децу,
коју ће поха ати од септембра.
Заслуге за постигнуто и у овом
случају сасвим сигурно припадају и њеној менторки и професорки Весни Јовановић.

Банатско Ново Село: Сеоска
слава Духови обележена је
прошлог викенда бројним
програмима. Еко-чесма је у
понедељак, 5. јуна, свечано
пуштена у рад. Вокално-инструментални солисти и фолклорна секција наступиће у
петак, 9. јуна, на Дечјем румунском фестивалу у Овчи.
Наредног дана, од 19 сати, у
малој сали Дома културе биће
одржано књижевно вече Гордане Влајић. Први ансамбл и
оркестар наведене установе
гостоваће на концерту КУД-а
„Јединство” у уторак, 13. јуна.
Долово: Књига Срђана Божовића „Дивизија ’Принц Еуген’” промовисана је у среду,
7. јуна, у Дому културе. Ученици седмог и осмог разреда
направили су четврту „Psyhotrance” журку у суботу, 3. јуна,
у Дому културе, што ће наставити и убудуће. У току су дружионице за децу узраста од
три до шест година које средом и четвртком у Дому културе води Јована Радоњин.
Глогоњ: По налогу Месне заједнице радници комуналног предузећа обављају припремне радове за осветљавање рукометног терена. КУД
„Веселија” наступиће у понедељак, 12. јуна, на смотри
фолклорно-музичког стваралаштва. Унија младих Панчева добила је на конкурсу за
културу 80.000 динара за реализацију концерата током
лета у Глогоњу.
Иваново: Серијал журки „Психоделична грозница” настављен је у суботу, 3. јуна, на
локацији код црпне станице,
када су наступили и инострани ди-џејеви. У току су
завршне припреме за међународни фестивал хармони-

ке „Златна дирка – прва хармоника Војводине – Иваново
2017”, који ће бити одржан
26. јуна у организацији Дома
културе.
Јабука: Специјална олимпијада у малом фудбалу одржана је у суботу, 3. јуна, када је
учествовало дванаест екипа
из целе Србије. Завршено је
уређење сеоске депоније.

Чланови удружења грађана
„Балтазар”, уз подршку Месне заједнице, приводе крају
уређење излетишта поред
реке надомак села.
Качарево: На СРЦ-у „Језеро”
ових дана уграђен је хлоринатор, а након постављања новог најлона на његовом дну
почело је пуњење водом, па
ће за око две недеље купалиште бити званично отворено.
Дом културе емитоваће ускоро документарне филмове о
банатским Швабама и о Ђорђу Вајферту.
Омољица: Нова књига Наде
Малек промовисана је у среду, 7. јуна, у Дому културе.
Удружење грађана „Сунцокрет” расписало је наградни
литерарни конкурс на тему
„Ја и мој бицикл можемо…”,
а омољичка деца од седам до
четрнаест година могу доставити своје приче на имејл
адресу suncokret.omoljica@
gmail.com.
Старчево: Радови на другој
фази уређења Трга неолита
почели су пре неколико дана. Друштво пчелара одржало је у среду, 7. јуна, ванредни састанак поводом све учесталијих крађа кошница.
Пројекција документарног
филма „Мора да ово није
све” биће одржана у четвртак, 8. јуна, у ККК-у, а у питању је прича о хуманости и
невероватном начину да се
помогне болесном детету.

КОМЕДИЈА РАЗГАЛИЛА ДОЛОВЦЕ И СТАРЧЕВЦЕ

Веселе седамдесете

ЗА ОСМАКЕ ИЗ ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”

Први матурски плес у Брестовцу
Основна школа „Олга Петров”
у Брестовцу, у сарадњи с Домом културе, приредила је 30.
маја на платоу испред поменуте установе завршну приредбу и први матурски плес за
осмаке.
Поводом обележавања триста година постојања села ученици завршног разреда први
пут су плесали кадрил по узору на средњошколце. Приликом отварања тог догађаја директорка школе „Олга Петров” Далиборка Бојковић

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Брети најавила је да ће матурски плес за осмаке убудуће постати традиција. Ђаци млађих
разреда опростили су се од
матураната уз песму, игру, реповање и поделу балона, а наставници Срђан Ћурчин и
Богданка Галовић осмислили
су кореографију за кадрил.

Професорка српског језика
Ружица Чуљаковски је свим
осмацима поделила дипломе
са шаљивим титулама које су
стекли током школовања.
Многобројна публика из
школе, локалне заједнице, затим родитељи, пријатељи и
чланови удружења учинили су

да се ученици завршног разреда тог дана осећају посебно.
Већ два дана касније уследила је нова активност – размена искустава ученика четвртог разреда из брестовачке
образовне установе и градске
школе „Стевица Јовановић”.
Дечаци су дружење започели
фудбалом, а девојчице су
играле „између четири ватре”.
Мали Панчевци су потом новим другарима поклонили
лопте, а директорки школе
„Олга Петров” Далиборки Бојковић Брети пригодну монографију своје школе.
Потом су сви заједно посетили изложбу фотографија
„300 година Брестовца” у Ватрогасном дому, као и просторије Актива жена „Соса”.

Након Доловаца и Старчевци су у недељу, 4. јуна, могли
мало да се разоноде и слатко
насмеју сценама из комедије
под називом „Веселе седамдесете”.
Реч је о представи у којој
великом већином играју
чланови Клуба за одрасла и
стара лица Панчево, а за сценарио и режију заслужна је
Александра Милосављевић,
координаторка драмске секције поменуте установе. У
комаду је учествовало петнаестак глумаца аматера, чији
је просек година, поред неколицине младих, највише

поправила четворогодишња
Доротеја.
Радња се дешава 1974. године, на железничкој станици малог банатског села. У
то време одвија се фудбалско светско првенство и баш
важну утакмицу игра Југославија. Притом губи, што
веома нервира отправника
возова, који ионако не хаје
много за било шта друго у
животу, па ни за то што воз
касни, а путници су све нервознији. То, ипак, има и своје добре стране, јер се, након
сијасет комичних сцена,
прича завршава хепиендом –
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ПОКЛОН ЗА НАШУ ВОЈСКУ

ДОБИЛИ СМО ДЕВЕТНАЕСТ
АМЕРИЧКИХ БОРБЕНИХ ЏИПОВА
Амбасадор САД
у Србији Кајл Скот
уручио председнику
државе Александру
Вучићу борбена
возила марке „хамер”
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Легализација оружја
и ове године
Министарство унутрашњих
послова Србије и ове године, од 1. јуна до 1. октобра,
спроводи законску легализацију оружја.
Они који га имају, без обзира на то да ли су физичка
или правна лица, могу га
предати у најближој полицијској управи или полицијској станици. Неће бити у

обавези да доказују његово
порекло и неће одговарати
за неовлашћено набављање
и држање оружја.
Док легализација буде
трајала, физичка и правна
лица могу регистровати
оружје за које не поседују
одобрење Министарства унутрашњих послова Републике
Србије.

САОПШТЕЊЕ ПУ ПАНЧЕВО

Полиција интензивира
помоћ грађанима
Полицијска управа у Панчеву проширила је делатност
рада канцеларије „Саветовалиште за безбедност – кућа
безбедности”, која се налази у
Панчеву, у Улици војводе Радомира Путника 14, како би
припадници МУП-а још ефикасније помагали грађанима
Панчева и околних села.

мације из делокруга рада
Министарства унутрашњих
послова, од понедељка, 5. јуна 2017, након телефонских
позива било кога ко има неки проблем и треба му помоћ, излазити на терен и
пружати информације и савете, а све с циљем подизања њихове имовинске без-

Вредност донације
осам милиона долара
Председник Србије Александар Вучић започео је свој петогодишњи мандат посетом Панчеву. Он је 1. јуна у касарни
„Стевица Јовановић” примио
донацију од деветнаест нових
оклопљених борбених џипова
марке „хамер”, вредних осам
милиона долара, које је нашој
војсци поклонила Влада Сједињених Америчких Држава.
Те џипове му је уручио Кајл
Скот, амбасадор САД у Србији.
Ово је друга таква донација нашој армији, тако да сада имамо четрдесет тих возила.
Обраћајући се бројним новинарима, Вучић је подсетио
да „хамере” користе америчка
војска и неке друге армије земаља чланица НАТО-а. Истакао је да су се та возила показала као изузетно поуздана и
сигурна како у тим армијама,
тако и у Војсци Србије и рекао
да наши официри имају за
њих само речи хвале.
Додао је да „хамери” (или
„хамвији”, како се ти џипови
такође зову) имају одличне
техничке карактеристике, јер
могу да савлађују препреке,
бочне и косе нагибе и оштре
успоне и да без икаквих проблема пролазе кроз воду дубине 110 центиметара. Рекао је
да су ти џипови због тога поуздани за превоз војника по
свим теренима, али да су изузетно употребљиви и у борбеним дејствима, зато што на
њих могу се монтирају тешки
митраљези и бацачи граната.

Оклопе којима су заштићени
не могу да пробију панцирни
меци, већ само ракете из ручних бацача, и то само у одређеним околностима.
Вучић је замолио америчког
амбасадора и његове сараднике из Амбасаде САД да помогну у томе да се до краја обнови
касарна „Стевица Јовановић”.
Подсетио је да су припадници
Националне гарде из америч-

них дужности и великој посвећености својој држави. Говорећи о поклоњеним „хамерима”, рекао је да је влада САД
обезбедила и бесплатну обуку
за војнике који ће их возити,
резервне делове за њих и њихово двогодишње бесплатно
сервисирање.
Он је изјавио да вредност
опреме и наоружања које је
влада САД поклонила Војсци

је до сада влада САД помогла
Војсци Србије.
– Обезбедили смо сву неопходну опрему и финансирали
изградњу инфраструктурних
објеката у бази „Југ” коју користи армија ваше државе. Покрили смо све трошкове њеног
учешћа у више од тридесет
мултинационалних војних вежби у последњих десет година. Тесно смо сарађивали у

ке државе Охајо, с којом Војска Србије сарађује, у протеклих неколико година помагали нашим војницима у изградњи неколико дечјих вртића и
школа на југу Србије, што је
финансирала Европска команда америчке армије. Додао је да су они урадили велики посао.
Амбасадор САД у Србији
Кајл Скот започео је своје
обраћање тиме што је захвалио младићима и девојкама
који су запослени у Војсци Србије на њиховом професионализму у обављању свакоднев-

Србије у последњих десет година износи више од тридесет
једног милиона долара. Додао
је да се захваљујући томе може рећи да је влада САД највећи инвеститор у Војску Србије
и њен најактивнији партнер.
Према његовим речима, држава коју представља жели да
развија војно партнерство са
Србијом, јер су у америчком
интересу регионална стабилност на Балкану и колективно
придруживање држава у том
делу Европе Европској унији,
како би се очувао мир. Он је
набројао нешто од оног чиме

формирању Балканских медицинских снага, а планирамо и
заједничку медицинску мисију у Анголи. Граничари Војске
Србије у заштити ваше земље
користе возила и опрему које
смо такође ми донирали. Припадници наших Зелених беретки недавно су одржали заједничку противтерористичку
вежбу са специјалцима из ваше полицијске јединице САЈ.
Осим тога, неке ваше врхунске медицинске установе користе дијагностичке апарате
које смо ми обезбедили – изјавио је амерички амбасадор.

ЗАШТО ЈЕ ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ ПРИТВОРЕН НАШ СУГРАЂАНИН

Претио супрузи да ће је убити
„Обавештавамо грађане
Панчева и околних насељених места да ће полицијски
службеници запослени у
канцеларији ’Саветовалиште
за безбедност – кућа безбедности’, поред тога што примају грађане у канцеларији
и пружају корисне инфор-

бедности. Грађани се могу
обратити на телефон 343970 и заказати термин за долазак запослених у ’Саветовалишту за безбедност – кући безбедности’ на њихову
адресу”, пише у саопштењу
које је панчевачка полиција
доставила медијима.

Панчево је први град у Србији
у коме је конкретно примењен
Закон о спречавању насиља у
породици. Припадник Полицијске управе Панчево који је
прошао специјалну обуку за
поступање у таквим случајевима прошле недеље одредио је
нашем суграђанину Н. С. (35)
четрдесетосмочасовни притвор јер га је супруга пријавила полицији због иживљавања.
Он јој је, под дејством алкохола, претио да ће је убити, а

те претње је упутио у присуству њиховог малолетног детета. Због тога су га полицајци
подвргли алко-тесту (на шта
такође имају право по новом
закону), који је показао да је
имао 2,25 промила алкохола у
крви. На предлог Основног
јавног тужилаштва у нашем
граду, због тога му је изречена
хитна мера удаљења из стана,
као и привремена забрана
контаката са жртвом. Након
тога Основни суд је одредио

АЛАРМАНТНО УПОЗОРЕЊЕ ДРУШТВА ПРИЈАТЕЉА ЖИВОТИЊА „ЉУБИМЦИ”

Пуцано на мачке на Тесли
Иван Курајов, председник
Друштва пријатеља животиња
„Љубимци” из Панчева, 5. јуна
обавестио је локалне медије да
се тог дана у Улици Милоша
Обреновића на Тесли десио
опасан напад на напуштене
животиње.
Према његовим речима,
због тога је на лице места упућен волонтер тог удружења
Борис Окановић. Он је утврдио да је током ноћи или раног јутра неко пуцао на мачке
из ваздушне пушке.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

„Једна од њих је одведена
код ветеринара како би јој рана
била санирана, док је друга с
видљивом дијаболом која се
зарила у главу била сувише

уплашена да би јој се пришло и
помогло. По оцени ветеринара,
на те мачке је пуцано с веће даљине ваздушном пушком, па је
право чудо да им нису нанете

теже повреде”, пише у саопштењу које је удружење „Љубимци” доставило медијима.
У њему је упућен позив онима
који брину о нападнутим мачкама, као и другим нашим суграђанима да све видове злостављања животиња пријављују полицији. У саопштењу се може прочитати и да се у овом случају ради и о угрожавању јавне безбедности и сигурности, с обзиром
на то да је могло доћи до повређивања деце и људи на улици.
Удружење „Љубимци” апеловало је на полицију и друге надлежне органе да спроведу истрагу како би били откривени
починиоци овог противзаконитог и опасног напада према животињама, који се могао завршити и повређивањем људи.

да ће обе мере трајати месец
дана.
Међутим, он је прекршио ту
одлуку, јер се поново вратио у
стан. Супруга га је опет пријавила полицији, због чега је
приведен у Прекршајни суд у
нашем граду. С обзиром на то
да је прекршио забране коју
му је изрекао судија, може поново да буде кажњен притвором, али овог пута у трајању
од шездесет дана.
Како извештавају медији,
истог дана када је Закон о
спречавању насиља у породици прекршен у Панчеву, сличан случај се догодио и у Крагујевцу. Један становник тог
града провалио је после поноћи у стан у коме се налазила
његова бивша супруга и ударио

ју је. Она је одмах након тога
позвала полицију, због чега је
насилник побегао.
Подсећамо, удаљавање насилника из породица, њихово
слање у затвор по хитној процедури и забрана да после казне коју издрже прилазе жртвама само су неке новине у
Закону о спречавању насиља у
породици, чија је примена почела 1. јуна.
Тај правни акт је усвојен
због мањкавости ранијих прописа, који нису могли да одговоре на алармантан пораст
случајева злостављања жена.
О томе говори податак да су
током прошле године насилници широм Србије убили
тридесет припадница нежнијег пола.
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АНАЛИЗА ЖАЛБИ СА „СИСТЕМА 48”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

УЧЕСТАЛЕ ПРИТУЖБЕ НА ДИВЉЕ ПРЕВОЗНИКЕ

„Јутарња грозница” Петера Гардоша

У протеклих недељу
дана десет грађана
жалило се на дивље
превознике
Све чешће и они
пријављују једни друге
Проблем нелегалног превоза
још није решен, а комби превозници и даље прикупљају
путнике и угрожавају пословање АТП-а.
Захваљујући свакодневним
контролама које спроводе Саобраћајна инспекција, Комунална и Саобраћајна полиција, на
територији Панчева њихов број
је знатно мањи него прошле године, а они који се и даље баве
том делатношћу, углавном су
се преоријентисали на превоз
путника за Београд.
Њихова бахатост све више
смета нашим суграђанима, о
чему сведочи податак да је у
периоду од 31. маја до 7. јуна
десет њих поднело жалбе „Систему 48”, служби која прикупља све притужбе и упозорења
на комуналне проблеме нашег
града. Шест тих захтева је решено, а четири су заведена –
пише на сајту „Система 48”.
„Сиви ауто свакодневно узима путнике на стајалишту
АТП-а у Београду, у Улици Деспота Стефана, и вози их за
Панчево.”
„Возило марке ’опел’ сваког
дана купи путнике у непосредној близини главне аутобуске
станице и вози их за Београд и
назад иако није уписано у регистар такси превозника. Молим надлежне из Саобраћајне
инспекције да то возило искључе из саобраћаја.”
„Један сиви аутомобил марке ’фијат’ свакодневно узима

путнике у Улици Моше Пијаде, на месту где је АТП-ово
стајалиште за Београд, и вози
их до главног града”.
Ово су само неке од притужби незадовољних грађана које је евидентирао „Систем 48”.
У одговорима на њих наводи
се да су оне решене, а текст је
готово идентичан. Подносиоци
тих притужби се обавештавају
да аутомобили који су пријављени „Систему 48” због вршења нелегалног превоза већ постоје у евиденцији возила која
се користе за превоз путника.
Ту пише и да ће уколико се то
понови, њихови возачи бити
кажњени у складу са законом.
Милан Ђурић, главни инспектор за саобраћај и путеве
у Градској управи Панчева,
изјавио је за „Панчевац” да су
се нелегални превозници
углавном преоријентисали на

линију за Београд, јер им је то
најуносније због великог броја
путника.
Он је додао да је један од начина борбе против њих искључивање њихових возила из саобраћаја на деведесет дана.
Додао је да је од 12. фебруара
ове године, када је почела
примена Закона о превозу
путника у друмском саобраћају, та законска мера примењена осам пута.
– У последње време дивље
превознике све чешће пријављују грађани, а дешава се да то
они раде и међусобно, како би
елиминисали конкуренцију. Законом је предвиђено да морамо
да их затекнемо два или више
пута током дана, недеље или
месеца како обављају нелегални превоз с путницима да бисмо могли да их искључимо из
саобраћаја – истакао је Ђурић.

Додао је да Закон о инспекцијском надзору сада дозвољава саобраћајним инспекторима да траже лична документа путницима пре састављања
записника како би онемогућили возаче да се правдају и изговарају тиме да су лица која
су затечена у возилу њихови
„пријатељи” и „родбина”.
Ме ђу тим, де ша ва се да
путници који су затечени у
возилима дивљих превозника, када се позову да сведоче
пред судијама за прекршаје,
то одбијају и правдају се тиме да су се уплашили од саобраћајних инспектора и полицајаца. Има случајева и да
дивљи превозници прете путницима који су позвани да
сведоче против њих пред судијама, што такође отежава
борбу за сузбијање нелегалног превоза.

ПРИТВОРЕНЕ 74 ОСОБЕ ШИРОМ СРБИЈЕ

Ухапшена и бивша директорка Апотеке Панчево
Припадници Министарства
унутрашњих послова спровели су 7. јуна акцију „Сигнал”,
током које су ухапсили 74 особе у 19 градова широм Србије.
Они су притворени због основане сумње да су оштетили буџете више локалних самоуправа, као и покрајински и републички буџет за више од две
милијарде динара.
У саопштењу МУП-а пише
да је хапшења било и у Панчеву и да је неколико лица лишено слободе. Међу њима је и
Б. М. (1958), бивша директорка Апотеке Панчево, за коју се
у полицијском саопштењу наводи да се сумњичи за злоупотребу службеног положаја.
„Постоје основи сумње да је
она привредном друштву ’Велефарм холдинг’ које је било
у стечају продала више врста
лекова и медицинских средстава за 108.575.294 динара

без адекватног средства обезбеђења плаћања. То је учињено да би том испоруком измирила обавезу од 76.320.464
динара коју је Апотека Панчево имала према том привредном друштву. Сумња се и

да је потом 2015. године прихвати ла да се привред ном
друштву ’Велефарм’ измири
обавеза закључењем судског
поравнања, чиме је потраживање Апотеке Панчево према
тој фирми остало неутужено
и ненаплаћено. На тај начин
Б. М. је привредном друштву
’Велефарм’ омогућила прибављање имовинске користи од

108.575.294 динара, на штету
Апотеке Панчево”, пише такође у саопштењу Министарства унутрашњих послова.
Панчевачка полиција је
притворила и З. В., бившег
функционера општине Пландиште, и још четири особе (Д.
Д., одговорно лице АД „Напредак” из тог места, М. В.,
руководиоца у тој фирми, и
М. Д., одговорног извођача радова).
Они су осумњичени да су
омогућили да АД „Напредак”
оствари противправну имовинску корист у износу од
34.957.151 динара. То су, како сумња полиција, учинили
у периоду од 2008. до 2010.
године, приликом изградње
канализационе мреже на територији општине Пландиште, коју је финансирао Покрајински фонд за капитална
улагања.

У саопштењу Министарства
унутрашњих послова пише да
је панчевачка полиција ухапсила и Ј. Ц. (1949), одговорно
лице АД „Југобанат” из Банатског Карловца, због сумње да
је починила кривично дело
злоупотреба положаја одговорног лица.
„Постоје основи сумње да је
она током маја 2014. године, у
време блокаде текућег рачуна
’Југобаната’, пре него што је
покренут стечајни поступак,
закључила уговор о купопродаји непокретности с том
фирмом као продавцем и купила себи некретнину по вишеструко нижој цени. На тај
начин осумњичена је прибавила противправну имовинску
корист од 51.478.183 динара,
за колико је оштетила повериоце ’Југобаната’”, пише такође
у саопштењу које је објавила
полиција.
М. Г.

КО СУ И ШТА РАДЕ РЕЧНИ ПОЛИЦАЈЦИ

Одузели седам тона нафте
Хапшење шверцера бензина и
нафте, интервенисање при покушајима самоубистава, одржавање јавног реда у угоститељским објектима на води, као
и контроле речног саобраћаја –
само су неки од послова за које
је задужена Речна полиција.
Како пише интернет портал
„Полиција данас”, припадници
Речне полиције су од почетка
ове године одузели више од
7.000 литара нафте и надлежним тужилаштвима поднели
кривичне пријаве против седам
особа које су осумњичене за
њено кријумчарење. Откривање таквих лица било је изузет-

но тешко, јер су она обављала
илегалан промет у скровитим,
ненасељеним и тешко приступачним деловима приобаља.
Речни полицајци су спроводили и контроле угоститељских објеката на води. Током
тих акција су често наилазили
на особе које су имале код себе
наркотике, због чега су поднели 96 кривичних пријава за
неовлашћено поседовање опојних дрога.
Припадници Речне полиције су прошле године спасли
деветнаест особа за које је постојала опасност да се удаве
током купања на дивљим пла-

жама. Од почетка ове године у
таквим случајевима успешно
су интервенисали пет пута.
Сваке године када се пролепша време и почне наутичка сезона, на рекама је много
људи који се возе чамцима,
глисерима и скутерима. Међу
њима има и оних који су под
дејством алкохола.
Уколико се открије да су пијани сели за управљач, они се
такође кажњавају, јер могу
угрозити и себе и друге учеснике у речном саобраћају. Подједнак проблем представљају и
они што, док плове превеликом
брзином, не воде рачуна да ра-

дом мотора на пловним објектима којима управљају могу да
створе таласе и тиме доведу у
питање безбедност купача, лица на другим пловилима, као и
пловне објекте у зони забране
стварања таласа.
У надлежности Речне полиције су пловни путеви на Дунаву и Сави, укупне дужине
146 километара, као и 225 километара приобаља тих река.
Због тога у делокруг њиховог
рада спада и надзор великих
путничких и теретних бродова, без обзира на то да ли су
наши или из других држава.
М. Г.

Прича о страсти, жељи и издаји, правом и лажном пријатељству, сумњи и нади и
искупљујућој моћи љубави.
Два де сет пе то го ди шњег
Миклоша након боравка у
концентрационом логору
Берген-Белзен пребaцују у
Шведску, у болницу рехабилитационог центра на острву
Готланд. Лекар му даје још
шест месеци живота. Миклош објављује рат судбини
и пише сто седамнаест писама девојкама из Мађарске
које су такође на опоравку у
Шведској, с циљем да се једном од њих и ожени. Убрзо
наилази на ону праву: својим
неодољивим стилом очарава
деветнаестогодишњу Лили.
Петер Гардош, режисер и
писац, рођен је 1948. године
у Будимпешти. Подучава
режију и писање сценарија
на Факултету за комуникацију и бизнис у Будимпе-

шти. У његова најзначајнија
остварења спадају филмови
„Мој господе”, „Магарећи
кашаљ”, „Шкорпион ће појести близанце за доручак”
и „Лутка од порцулана”.
Његови филмови освојили
су бројне награде на најзначајнијим светским филмским фестивалима.

Два читаоца који до среде, 14. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која песма вас асоцира
на лето?”, наградићемо по једним примерком књиге „Јутарња грозница” Петера Гардоша. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Династија Медичи: У име
породице” Матеа Струкула
Радња се одвија у Фиренци,
1429. године. Након смрти
Ђованија де Медичија, трговца и банкара, његови синови Козимо и Лоренцо наћи ће се на челу аутентичног финансијског царства,
да заједно управљају породицом и богатством.
Отац им је у аманет оставио да се у политичким борбама понашају трезвено, да
живе умерено, али да буду
одлучни када је потребно.
Ипак, његова последња жеља неће бити у потпуности
испуњена, јер је и сам за живота стекао моћне непријатеље. Међу њима је најопаснији лукави и крволочни
Риналдо Албици, који има

само један циљ: да преузме
примат у Фиренци, по сваку
цену.

Два читаоца који до среде, 14. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које је ваше омиљено место за уживање у граду?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Династија Медичи: У име породице” Матеа Струкула. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Оплемењени
трећом чашицом
У прошлом броју нашег листа питали смо вас сматрате
ли да музика оплемењује.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Фантом из
опере” Гастона Леруа за два
наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Нарочито после треће
чашице!” 064/1792...
„Зависи од врсте. Може да
оплемени, а може и да вам
спржи мозак, ако је из ’Гранд
продакшна’.” 063/1012...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на
питање шта мисле о сајтовима за упознавање. Они ће
освојити по један примерак

књиге „Недостајеш ми” Харлана Кобена.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Имала сам везе преко таквих сајтова. Већина их је
била успешна, тако да имам
лепо мишљење о њима. Било је и неуспешних, али такво буде и лично упознавање.” 066/4235...
„Мислим да наша деца,
која висе на интернету 24/7,
неће ни познавати други
вид упознавања. Вероватно
ће ићи и у виртуелне изласке у град. Бар ће уштедети
лову.” 064/4879...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

СТИЛО 1.9, дизел, 2004.
петора врата, фул опрема, власник. 064/13036-02. (242022)

ХИТНО продајем рено
меган 1,5 ДЦИ, 2004,
нерегистрован, веома
повољно 063/850-96-45.
(СМС)

ГРАНДЕ пунто, 1.3, мултиџет, 2006, петора врата, фул опрема, власник. 064/130-36-02.
(242022)

ПРОДАЈЕМ шкоду фабију 1,4, бензин-гас,
2001. 063/772-60-03.
(СМС)

МИШЕЛИН гуме 195 х
65 х 15, 4 комада.
066/804-46-38. (241998)

ТОЈОТА јарис 2009, дизел, 2000 цм, 126 коња,
продајем. 064/668-8778. (241427)
ЗАСТАВА скала 55,
2006. годиште, 32.000
км, бензин, гас, кука,
нерегистрован. 064/37288-07. (241225)
ПРОДАЈЕМ голф, 1975.
годиште, цена по договору. 069/172-68-34.
(241976)
ПРОДАЈЕМ половне летње аутомобилске гуме
goodyear, 4 комада,
155/80 Р 13, вожене једну сезону. 065/417-0444. (241897)

АУТО-КЛИМЕ за све типове возила, сервисирамо и пунимо гасом дигиталном машином.
Комплетно пуњење
2.500 динара. „Фриготехник”,361-361,
064/122-68-05. (242116)
ЗАСТАВА 101, 2005, у
одличном стању, рено
клио 2005. 063/844-5597. (242095)
ПРОДАЈЕМ фијат пунто
1.2, 2003. годиште.
063/325-972. (242113)
СУЗУКИ свифт 1.0, плин
атест, повољно.
060/311-29-64. (242122)

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1. 069/409-8342. (242012)

КУПУЈЕМ стара и неисправна возила. 064/11959-24. (241736)

АПАРАТИ

КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра.
065/809-11-83. (241566)

СЕРВИС телевизора, монитора, дигиталних пријемника, даљинских...
„Плус”, Д. Туцовића 28,
353-463. (241974)

СТАЛНИ откуп свих врста возила, катализатора, продаја делова.
066/409-991, 069/20300-44. (242055)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70
до 1.000 евра. 062/19336-05. (242235)
КУПУЈЕМ аутомобиле до
2.000 евра, стање небитно. 063/165-83-75. (245)
КУПУЈЕМ томос аутоматик и АПН исправне и
неисправне. 064/17122-13. (242230)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21. (242)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, уградни фрижидер и половни делови од
веш-машина. Тел. 25205-10, 063/703-76-07.
(242005)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ писаћу машину олимпија и речник
енглеског Morton Benson . Тел. 013/252-0328. (СМС)
ПРОДАЈЕМ крмачу три
пута прашену. Тел. 617512. (241673)

ПЕЖО 206, 1.4, 2001,
регистрован, петора
врата, клима, као нов.
064/300-40-01.

МЕСНАТА прасад, стална продаја, могућност
клања, печења и резервисања. Тел. 063/311277. (241792)

ПЕЖО 206, 1.4, 2001,
регистрован, петора
врата, клима, као нов.
064/300-40-01. (241946)

ПРОДАЈЕМ стилски словеначки намештај у одличном стању. 063/470817. (241438)

ФИЈАТ мареа 1.9 ЈТД,
2001. караван, дуго регистрован, 1.000 евра.
064/321-77-99. (241946)

ПРОДАЈЕМ свињу. Тел.
373-557, 064/236-05-14.
(241886)

ШКОДА 1.9 Д, 1998. годиште, проблем бош
пумпа, има друга, 450
евра. 064/110-70-71.
(242035)
РЕНО 4, лимаријски и
мотор добри, регистрован, власник, 360 евра.
064/110-70-71.
(242035)

РЕНО сеник, 2000. годиште, бензин, плин, 1.6,
регистрован до 6. априла 2018, повољно.
064/417-41-26.
(242063)
ПРОДАЈЕМ БМВ 320 и,
2008. годиште, фул
опрема. 063/420-201.

СИТРОЕН ксара пикасо
1.6 ХДИ, 2005, у добром
стању. 065/377-15-70.
(242007)

ПРОДАЈЕМ ауди 80 јаје,
у одличном стању,
позвати на број
063/165-83-75.
(242235)

ПАСАТ Б 2, бензин 1.6,
регистрован, договор, у
возном стању. 063/71712-33. (242020)

НА ПРОДАЈУ рено 4,
220 евра.
Тел. 064/438-66-06.
(242211)

МАШИНЕ

МОТОКУЛТИВАТОР
ИМТ 506, са теговима,
плугом и гуме, фелне за
фићу 145-12. 064/26728-20. (241910)
ПРОДАЈЕМ комбајн
змај 142. Тел. 063/89212-08. (242254)
ГАРАЖЕ

МОНТАЖНА гаража 2,4
х 4.7 м, погодна и као
шупа, 300 евра.
069/221-31-17. (242098)

ПРОДАЈЕМ пчеле на АЖ
рамовима. 063/752-4430. (241887)
ФОТЕЉА тренажер, мешалица, излог, бицикл
од 1.000 до 10.000 динара. 069/213-97-37.
(241885)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (241890)
ВИТРИНЕ, столови, мојца, столићи, комода, кауч, столице, компјутер
сто. 062/361-676.
(241925)
JUKI индустријске машине на монофазну
струју, 150 евра.
064/493-85-60. (241931)
ПРОДАЈЕМ комплетан
инвентар и робу за продавницу здраве хране.
Тел. 065/478-25-93.
(241936)
НА ПРОДАЈУ дрвени
кревет са душеком.
063/111-88-91.(241937)
ПРОДАЈЕМ очуван тепих 140 х 200 и ђачки
радни сто. 063/892-1209. (241973)
МЕШАЛИЦА за бетон
лифам 150 л, комбиновани замрзивач-фрижидер обод 255 л, све у
одличном стању.
013/370-384, 065/40284-24. (241967)
ПРОДАЈЕМ гитер блок
повољно. 064/548-6316. (241990)
ПРОДАЈЕМ очувану витрину и два тепиха.
065/344-85-77. (242036)
ПРЕКРУПАЧЕ оџаци и
лифам, козе са јарићима, гуске, патке и морке. 061/189-92-61.
КАФАНСКИ шанк LTH,
већа прохромска полица, прављени двоклипни
компресор монофазни.
064/110-70-71. (242035)

ТОМОС 4 кратка чизма,
дечји креветац бео, кревет са фијоком и душеком, добро очувано.
061/181-213.
(241999)

КОЗЕ и јарићи на продају, комад 5.000 дин.
063/787-13-33. (241665)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, замрзивач сандучар, мојца фотеље,
гарнитуре, регале, мост
+ регал, сто + столице,
спаваћа соба комплет,
ел. шпорет, ТА пећи,теписи, амерички плакари
разно... 063/107-78-66.
(242051)

БАГРЕМ на продају.
064/080-86-99. (242120)

НА ПРОДАЈУ замрзивач
сандучар „беко” 310 л.
064/208-86-75. (242070)
ПРАСИЋИ на продају,
вршим печење на дрва –
ражањ. 064/997-79-09.
(242079)
ВИШЊЕ: уберите сами
или наручите. 064/07374-24. (242085)

ПРОДАЈЕМ велику машину за терацо.
063/787-13-33. (241662)

ТА пећ 3,5 кв, комбиновани фрижидер, вешмашине, угаона гарнитура, двосед, тросед,
франуцски лежај, кауч,
брачни кревет, мањи сто
са столицама. Тел.
063/861-82-66.
(242139)

ПРОДАЈЕМ сунђер за
намештај: јединицу,
двојку, деветку, повољно. 060/600-14-52.
(242162)
ПРОДАЈЕМ машине за
прање веша индесит и
ардо. 063/158-27-50.
(242218)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидери, замрзивачи, сушилице из Немачке, гаранција. 062/824-23-21.
(242234)

ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру. 060/687-26-90.
(242144)

ПРОДАЈЕМ шпорет за
етажно грејање, термомагнум „Милан Благојевић”. 063/807-75-61,
065/206-35-49.
(242236)

РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од
1.200, столови од 3.500,
кревети од 9.000. Стара
утва, 060/600-14-52.
(242162)

ПОЛОВАН намештај и
канцеларијски намештај, комбиновани фрижидер, шпорет пола
плин. 061/313-07-67.
(242171)

Петак, 9. јун 2017.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици, 8 ари плаца или
мењам за стан. 061/62921-90. (241997

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, пет година стару, 100 евра. 063/86580-74. (242179)
РОТВАЈЛЕР штенад на
продају. Тел. 064/24068-67. (242184)
ФРИЗ 210 л, косилица,
када 41 х 41. 064/33969-13. (242200)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, нова кухиња
10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (242208)

КУЋА на продају код
школе, без посредника.
063/824-63-51, 373-154.
(242034)

КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, крека весо, телевизоре. 061/206-26-24.
(242149)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
телевизоре и остали отпад. 061/322-04-94.
(242149)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ 53 ара градског грађевинског земљишта, Улица Рибарска, Караула, цена
32.000 евра. 060/55569-35. (241886)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу, Цара
Душана 14. 063/737-9130. (241930)

ГОСТИЉЕ,11 км од центра Златибора, на продају викендица и 11 ари
плаца. Цена 12.000
евра. Инфо на 063/89238-21. (СМС)

ПО ТРАЖЊА

КУЋА, Панчево, Цара
Душана 59, 130 м2,
75.000 евра. 063/10505-42. (239757)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере, замрзиваче. Долазак
на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (241727)

КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац, сатове, пенкала. Тел. 313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (241885)

ВИКЕНДИЦА, Поњавица, 17 ари воћњака, кућа 66 м2. 064/384-48-40.
(240381)
КУЋА, нова, 170 м , две
стамбене јединице,
51.000 евра. 063/77175-96, 063/784-71-34.
(240842)

КУПУЈЕМ ТА пећи, очуван намештај, столове,
столице, кухиње, новије
кревете. 063/195-07-17.
(241932)
КУПУЈЕМ шпорете, гвожђе, веш-машине, фрижидере, замрзиваче.
Златко. 061/144-82-80,
063/196-54-56. (242101)

КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, месинг, бакар,
веш-машине, замрзиваче, фрижидере, телевизоре. 061/321-77-93.
(242149)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и све остало.
064/484-13-76.
(242149)

НА ПРОДАЈУ плац у викенд насељу пре Долова.
060/022-60-45. (241401)

ВОЈЛОВИЦА, 60 м2, 1.5
ар, 15.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(241908)

2

КУПУЈЕМ старе: сатове,
пенкала, новац, упаљаче, фото-апарате, грамофонске плоче, војне
ствари, играчке, ножеве,
сребро, играчке, фудбалске улазнице.
064/187-56-80. (241921)

ПРОДАЈЕМ кућу-викендицу, 15 ари плаца, село
Шушара. Тел. 063/74239-79. (241935)

МАРГИТА, почетак, 100
м2, 1.5 ари, без улагања,
70.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(241908)

КУПУЈЕМ полован намештај: кухињске угаоне
гарнитуре, и сво остало
покућство. 066/900-7904. (241882)

ПРОДАЈЕМ кућу на Златибору, може замена за
стан, кућа у Панчеву.
069/158-63-76.
(241348)

ПРОДАЈЕМ кућу, 6 ари,
Качарево.
063/163-52-05.
(241823)
ПРОДАЈЕМ стару кућу
са плацем 30 ари, Банатско Ново Село.
063/863-80-15. (241672)

КУЋА у Омољици, 120
м2, 9 ари плац. 060/61932-22, 065/961-93-22.
(241606)
ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац 4 ара, 17 зх 24 м.
Тел. 069/213-97-37.
(241885)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПРОДАЈЕМ њиву у Војловици, 44 ара, дозвољена градња. 064/25635-40. (241956)
ПРОДАЈЕМ усељиву кућу, стара Миса. Тел.
069/223-24-25. (241955)
ЗАСЕБНА кућа 30 м2 +
30 м2, помоћни објекти
на Маргити, све легално. 064/248-90-16.
(241944)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ботошу, сређена, 220 м2 +
башта 25 ари. 062/261483, 064/122-41-94.
2417969
КУЋА 104 м2 + 3,66 ара
плаца на продају. Старчево, окретница – главни пут. 061/187-24-22.
Даца. (241972)

СЕВЕРНА индустријска
зона, 1,15 ари уз
асфалт. 064/461-89-57.
(2419049
КУЋА 100 м2, на 5 ари, у
Старчеву, укњижена,
власник. 060/650-09-40.
(241915)
КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(241849)
КОД Турске главе, кућа
преправљена у два локала, дворишни стан, 2
ара, 52.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(241911)
КНИЋАНИНОВА 33, кућа 100 м2, дворишни
стан, 40 м2, 5 ари,
38.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(241911)

НОВА укровљена кућа,
Стрелиште, у насељу,
155 м2 бруто, сва инфраструктура, одлична
локација, власник 1/1,
укњижена. 063/637-673.
(242054)
НОВА кућа 180 м2, са
три стана, без улагања.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242052)
ЦЕНТАР, Старчево, новија кућа 225 м2 и локал. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242052)

ПРОДАЈЕМ ексклузивну
кућу, добра локација,
цена договор. „Весна 2”,
066/937-00-13. (224143)
ПРОДАЈЕМ две куће,
инвеститорима, добра
локација за квадрате.
Повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13. (224143)

МИСА, породична кућа,
ПР + ПК, 140 м2, плац
17,60 ари, 50.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/19696-05. (241630)
СТРЕЛИШТЕ, породична кућа – две стамбене
јединице, комплет сређено, 170 м2, плац 3
ара, 55.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(241630)
ПРОДАЈЕМ плац у Самошу. 023/877-319.
(242163)

САМОШ, продајем стару кућу 130 м2, 15 ари
плаца. 064/226-67-31.
(242056)
ПЛАЦ у центру, Моше
Пијаде, 4.5 ари, 8
фронт, 38.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (242061)

ПРОДАЈЕМ део куће у
центру града, повољно,
вреди погледати.
063/756-06-04.
(242140)

СТАРЧЕВО, лепа, 91 м2,
6,6 ари, главна улица,
24.000. (49) „Мустанг”,
062/226-901 (242224)

КУЋА, 80 м2, Панчево,
шири центар, 29.000,
свакојаки договор.
064/902-28-80.
(242147)

КАЧАРЕВО, одличан
улични део, око 70 м2,
башта, 13.000. (49) „Мустанг”, 062/129-94-67.
(242224)

ХИТНО, Новосељански
пут, новоградња, комплет сређено, одмах
усељиво, 80 м2, ПР +
ПК, плац 16 ари, 39.000,
договор. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(242145)

ХИТНО, центар, двоипособан, 80 м2, 2,8 ара,
ЕГ, 38.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901
(242224)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој Миси, може и етажно, власништво 1/1.
064327-60-75. (242077)
КУЋА, Мраморак, 100
м2, 15 ари плаца, воћњаци, пратећи објекти.
064/867-48-37. (242058)

КУЋА, Панчево, центар,
Цара Душана 100, 176
м2 на 8 ари плаца. 25166-46. (241894)
КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, плац 17 х 24 м,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (241899)

КУЋА, Стеријина, плац
4.90 ари, три стамбене
јединице, близина „Авива”. 064/110-70-71.
(242035)

КУЋА 40 м2, гаража,
воћњак, башта 209 ари,
Пелистерска 18-е.
065/251-56-89. (241934)

ДЕБЕЉАЧА 150 м2, 7.5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан.
064/928-89-68. (241891)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на 29 ари плаца. 371274, 064/176-88-52.
(241475)
СТРОГИ центар, усељиво, могућност доградње,
плац 6,5 ари. 064/17454-17. (241787)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
викедница 25 м, помоћне просторије 64 м2, све
легализовано на 14 ари
воћњака и баште,
15.000 евра. 063/77142-24. (241926)
ЈАБУКА, усељива кућа,
нова градња, 220 м2, 7,5
ари. 064/493-85-60.
(241931)

ПРОДАЈЕМ кућу, без
улагања, у Банатском
Новом Селу. 063/87470-77. (СМС)

КУПОПРОДАЈА
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КУЋА, две стамбене јединице, Тесла, легализована, 160 м2, 83.000.
Тел. 063/743-03-71.
(241922)

ПЛАЦ, стара Миса, Банијска, 11.3 ари, 22.500,
„Перфект”, 064/348-0568. (242117)
ВОЈЛОВИЦА, приземна
139 м2 + локал 30 м2 на
7.29 ари, 32.000 евра,
(097) „Перфект”,
064/348-05-68.(242117)
ДОЊИ град, кућа са два
стана, ЕГ, 7 ари.
061/224-47-97. (242117)
КУЋА, лепа, од тврдог
материјала, треба погледати, на продају.
062/967-66-45. (242015)

КУЋА, 100 м2, четири
етаже, Патријарха Чарнојевића, два паркинг
места, усељив. 069/82248-24. (242222)

КУЋА, 90 м2, 9 ари,
45.000 евра, Чумићева
18, Панчево. 063/88431-78. (2419939
2

ЦЕНТАР, 80 м , ЕТ, 3
ара, код старог СУП-а,
добра локација, 75.000.
(679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83.
(241993)
СТАРЧЕВО, 200 м2, нова
усељива, две гараже, 15
ари, 48.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (241993)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
100 м2, 15 ари, 30.000.
(679), „Трем 01”,
332-031,
063/836-23-83.
(241993)
БАВАНИШТАНСКИ пут
114 ари, до пута, грађевински, 33 ширине,
52.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(241993)

ТЕСЛА, кућа на екстра
локацији за приватан
бизнис и становање.
063/329-464, 066/001050. (242220)

КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, власник,
укњижено. 063/307-674.
(242090)
КУЋА, шири центар, 100
м2, новија, 53.000, без
улагања, одлична. „Гоца”, 063/899-77-00. (24)
КУЋА на продају, Банатско Ново Село. Тел.
013/263-43-33. (242118)
ПРОДАЈЕМ плац од 30
ари, у северној зони.
Караула. 013/400-468.
(242214)
ПЛАЦ, Миса, продајем,
дозвољена градња.
064/866-23-36. (242124)
КУЋА, Омољица, има 6
ари, ЕТ грејање.
013/618-652, 064/16884-32. (242123)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
170 м2, плац 6.5 ари,
45.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(242145)
2

СТРЕЛИШТЕ, 100 м ,
етажни део куће, 40.000
евра. (636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(242145)

ПЛАЦ 5,3 ара, Пелистерска, нова Миса,
плац се налази у близини Новосељанског пута.
Поседује комплетну инфраструктуру. 062/634008. (242240)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Војловици за кућустан у центру, ближем
центру или Стрелишту,
моја доплата до 15.000
евра. 062/322-298.
(242237)

МИСА, породична кућа
ПР+ПК, 140 м2, 50.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(242145)

ПРОДАЈЕМ плац, 5 ари,
стара Миса, дозвољена
градња. 060/011-96-66.
(242166)

СТРЕЛИШТЕ, 138 КВМ,
ПР + ПК, 45.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(242145)

ПРОДАЈЕМ две куће на
плацу, Јабучки пут, одмах усељиве, цена договор. 062/979-63-62.
(242170)

ПЛАЦ 6 ари, продаја.
063/114-52-49. (242165)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ТЕСЛА, код „Мини Максија”, мањи плац, власник. 061/324-40-85.
(242178)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ, Тесла, трособан, ЦГ, IV, терасе,
без лифта. 063/770-4555, 013/331-079.
(240624)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, ПР, сређен, 33.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (241908)

ПРОДАЈЕМ стан, I
спрат, 101 м2, Карађорђева 15, Панчево.
063/334-430
(241218)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52 м2, III, TA, реновиран, усељив, 27.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(241908)

marketing@pancevac-online.rs

ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
V, лифт, ЦГ, реновиран,
32.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(241908)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
једноипособан, 42 м2,
ПР, ЦГ, 23.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (241908)

БЕЗ посредника продајем кућу или мењам за
стан уз доплату. Содара.
063/103-43-48. (242205)

ПРОДАЈЕМ стан, 81 м2,
Илариона Руварца 4,
Панчево. 063/334-430
(241218)

ПРОДАЈЕМ плацеве,
Кајмакчаланска, укњижени. 063/894-88-11.
(242252)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
светао, у најчистијој
згради. 060/168-45-86,
062/276-047. (241862)

ПРОДАЈЕМ плацеве, Пелистерска, укњижени.
063/894-88-11.
(2422529

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, 84 м2, VI спрат, без
посредника. 065/39898-99. (2418671)

ПЛАЦ, Београдски, 16
ари; Новосељански, 8
ари; Караула 7 ари, 8
ари. (67), „Милка М”,
063/74428-66. (242262)

ПРОДАЈЕМ стан, 52 м2,
Котеж 2, веома повољно. 062/445-614
(241619)

МИСА, спратна укњижена, прелепа, код цркве,
сут, ПР, I. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(242262)
ЦЕНТАР, ПР + I, лукс,
2,267 ари, прелепа, центар, ПР, идеална за ординацију, живот. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (242262)
МАРГИТА, сут. ПР, I,
прелепа, озидана, покривена. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(242262)

ДВОРИШНИ једнособан
стан продајем, 14.500.
062/885-43-20. (241698)

КОТЕЖ 2, четворособан, 83 м2, 50.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(241911)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, 33.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (241911)

МИСА, 48 м2, 17.000; 55
м2, 70 м2, 24.000.
063/377-835. (241087)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, III, 16.500. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (241911)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45
м2, реновиран, Котеж 1,
30.000 евра. 301-165.
(241640)

КОТЕЖ 2, необичан,
151 м2, IX, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (241911)

КОТЕЖ 2, трособан, 71
м2, I, 50.000; (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (241911)

ПОТРАЖЊА

ГАРСОЊЕРА, Самачки,
17 м2, II, 11.500, сређена. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(241911)

КУПУЈЕМ стамосталну
кућу са баштом, објектима, предност Војловица, Старчево. 060/60029-40. (242246)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 55 м2, новија
градња, I спрат, 33.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(241908)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОВОЉНО, поткровље,
40 м2, на Миси, Младост, легализовано.
064/495-92-95. (241902)

КОД Америчке зграде
продајем двособан стан,
II спрат, 36.000 евра.
062/361-676. (241925)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан, шири
центар, 57 м2, стара
градња, комплетно реновиран. Власник.
063/825-59-15.
(СМС)
СТАНОВИ, центар, продаја нових укњижених и
у изградњи, од 40 до
120 м2, цена 600-850
евра/м2, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(234515)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, V,
лифт, ЦГ, 20.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(241908)
ЦЕНТАР, једноипособан, 37 м2, IV, ЕГ, новији, 25.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(241908)

ДВОСОБАН, Котеж 2,
57 м2, тераса, ВП, 30 –
33.000 евра. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (242044)
ПРОДАЈЕМ два стана,
хитно, може замена, кућа Војловица, Кудељарац. 064/130-Т.27-34.
(242041)

ЦЕНТАР, салонски 69
м2, I, ТА, 38.000; 48 м2,
I, TA, 32.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (241993)

СОДАРА, двоипособан
стан, 63 м2, IV спрат,
ЦГ, кабловска. Теол.
344-254. (242028)
ДВОИПОСОБАН, Тесла,
IV спрат, алу-столарија,
две терасеа, климе,
35.000 евра, усељив.
(470), „Дива”. 345-534,
064/246-05-71.
(241637)
ДВОСОБАН, Стрелиште,
ЦГ, IV спрат, 50 м2,
20.000 евра, усељиво.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(242044)

СОДАРА, двособан, сређен, IV, TA, 26.500.
(188) „UnaDalli”,
064/255-87-50 (242052)
КОТЕЖ 2, 2.0, 54,
26.000; шири центар,
37, 21.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(242060)
СТРЕЛИШТЕ, 2.5, ЦГ,
31.000; Миса , 47,
18.500. (338), „Јанковић”, 348-025. (242060)
ЦЕНТАР, 2.0, I, 35.000,
два локала, 30, 23.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (242060)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82 м2, 46.500; двособан, 63 м2, 31.000
евра. (097) „Перфект”,
064/348-05-68 (242057)

СОДАРА, 67 м2, двоипособан, 39.000; 57 м2,
двособан, 31.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(242106)

СТРЕЛИШТЕ, мањи троипособан, 58 м2, VI,
29.500. (097) „Перфект”, 064/348-05-68
(242057)

КОТЕЖ 1, 64 м2, двоипособан, 35.000; 72 м2,
трособан, 39.000. „Гоца”, 063/899-77-00. (24)

2

ТЕСЛА, трособан, 64 м ,
ЕГ, IV, квалитетно реновиран, 36.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (242061)
КОТЕЖ 1, Радова зграда, двособан, уредан, 58
м2, III, 30.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (242061)

НОВА МИСА, 38 м2,
двособан, 18.000; 47 м2,
двособан, 25.000; 83 м2,
трособан + 47 м2 једноипособан = 39.000 евра.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(242106)
ПОТПУНО сређен стан,
Тесла, 52 м2, IV спрат,
без лифта, 25.000 евра.
064/444-42-90. (242107)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52 м2, VI, ЦГ, уредан,
25.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (242061)

ТЕСЛА, једноипособан,
40 м2, 23.000, двособан
62 м2, 32.000. „Весна 2”,
066/937-00-13. (224143)

СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (242038)

РЕНОВИРАН, комфоран, одмах усељив, 63,5
м2, продајем. 063/391277- (242096)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 58 м2, етажно
грејање, сређен, одмах
усељив. Тел. 060/33356-41. (242083)

ЦЕНТАР, нов укњижен,
37 м2. Власник. 063/208352. (242102)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, пети спрат, центар, 30.000, договор.
„Весна 2”, 066/937-0013. (224143)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен, 17.500.
064/938-41-99. (242071)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у центру, 62 м2, за
мању кућу. Тел.
064/927-53-03. (242068)
МИСА, двособан, 60 м2,
III, 28.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(242038)

СОДАРА, 56 м2, VI,
лифт, није задњи, без
већих улагања, 32.000.
(679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83.
(241993)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
стан, 74 м2, Котеж 2,
Моше пијаде.
064/226-81-91.
(242015)
ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, тераса,
33.000. (677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(241908)

ДВОСОБНИ, Тесла, ТА,
28.000 евра, ЦГ, 31.000
евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(242044)

ДВОИПОСОБАН, 58 м2,
ЦГ, телефон, клима, IV
спрат, Котеж 1.
063/803-14-86.
(2241992)

СТАН у кући, двособан
50 м2, са намештајем,
власник. 013/367-946.
(242009)

СТАНОВИ

ЈЕДНОСОБАН, 32 м2,
реновиран, Доњи град,
гаража, 23.000, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(242044)

КОТЕЖ 2, двособан, 62
м2, III, 34.000. (188)
„UnaDalli”, 064/255-8750 (242052)

ХИТНО код Родића, једнособан, 22 м2, 8.000
евра. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (242038)
ТЕСЛА, „Дис”, 46 м2,
једноипособан тераса,
26.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (242039)
2

ЈЕДНОСОБАН, 34 м ,
Стрелиште, 21.500; Миса, нов, 22.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (242039)
2

МИСА, 54 м , двособан,
нов, 30.000, 145 м2, трособан, 38.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (242039)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
IV, ЦГ, 16.000. (188)
„UnaDalli”, 064/255-8750 (242052)
КОТЕЖ 1, мањи двособан, 40 м2, 25.000. (188)
„UnaDalli”, 064/255-8750 (242052)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, нижа спратност,
ЕТ. (188) „UnaDalli”,
064/255-87-50 (242052)
ТРОСОБАН 83 м2, две
одвојене спаваће собе,
сређен. (188) „UnaDalli”,
064/255-87-50 (242052)

ДВОРИШНИ стан на
продају, Цара Душана
39, повољно. Тел.
069/351-35-25. (24204)
КОТЕЖ 2, двособан, 65
м2, двостран, реновиран, VI, 38.000. (097)
„Перфект”, 064/348-0568 (242057)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
58 м2, 35.000. (097)
„Перфект”, 064/348-0568 (242057)
МАРГИТА, двособан, 56
м2, I, TA, реновиран,
36.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68
(242057)
МАРГИТА, двособан, 42
м2, приземље, двориште,
22.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68
(242057)

ШИРИ ЦЕНТАР, нови
укњижени стан, 48 м2 и
стан 28 м2. 063/208-352.
(242102)
СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, трособан, хитна продаја,
29.900 евра. „Гоца”,
063/899-77-00. (242106)
ТЕСЛА, 43 м2, IV, ЦГ,
25.000; 57 м2, двоипособан, 33.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (242106)
ТЕСЛА, 64 м2, двоипособан, IV, ЦГ, хитно,
29.900. „Гоца”, 063/89977-00. (242106)
ГОРЊИ ГРАД, 47 м2,
двособан, хитно, 20.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(242106)
ЦЕНТАР, 60 м2, двособан, 39.000; 74 м2, трособан, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(242106)

СТРЕЛИШТЕ, 46 м2, једноипособан, I, ЦГ,
25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(242139)
ТЕСЛА, 52 м2, двособан,
усељив, IV, ТА, 21.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(242139)
ГОРЊИ град, новија
градња, четворособан,
85 м2, III, ЦГ, одличан,
61.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(242139)
СОДАРА, војне зграде,
61 м2, двоипособан, без
улагања, ВП, ЦГ,
33.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(242139)
ШИРИ ЦЕНТАР, 78 м2,
трособан, II, ТА, усељив, 39.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(242139)
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ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, нов,
укњижен, приземље.
062/269-566. (242198)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, новоградња, 68
м2, трособан, усељив,
III, ЦГ, 47.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (242139)
2

ШИРИ центар, 52 м ,
двособан, без улагања,
ВП, ЕГ, 36.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(242139)
2

СТРЕЛИШТЕ, 62 м ,
двособан, V, ЦГ, 31.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (242139)

ДВОРИШНА гарсоњера
за реновирање, 14 м2,
4.000. (069), „Стан
плус”, 063/771-75-96.
(242203)
ЦЕНТАР, 60 м2, ПР + I,
36.000. (636) „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(242145)
ДОЖИВОТНО издржавање, пуна правна сигурност и организација.
„Елпис”, 324-085.
(242178).

ТЕСЛА, код мини Максија, атрактиван нов,
115 м2, I, ЦГ, власник.
061/324-085, (242178)

КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(242139)
ВЛАСНИК, трособан, 62
м2, строги центгар, комфоран, 53.000 евра.
060/566-44-67. (242136)
ПРОДАЈЕМ стан, 55 м2,
Стари Тамиш, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(242138)
СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
28.000, договор. (636)
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(242145)
ХИТНО, центар, двоипособан, 78 м2, II, ТА,
39.000. (636) „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(242145)
ЦЕНТАР, двоипособан,
новоградња, 70 м2, I,
800 евра/квадрат, ексклузиван салонски стан,
договор. (636) „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (24214)
ЦЕНТАР Стрелишта, 59
м2, V, 31.000. (636)
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(242145)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
нова Миса, новоградња,
погодна за локал,
17.000. 060/552-34-32.
(242207)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Содара, 57 м2,
4/10 спрат, ЦГ, власник.
065/227-67-26.
(2422129
СТАН, двоипособан, Тесла, поткровље, новоградња, усељив, тераса,
остава, гас. 069/822-4824. (242222)
СТАН, дуплекс, Тесла,
новоградња, ЦГ, тераса,
паркинг место. 069/82248-24. (242222)

КОТЕЖ 2, троипособан
стан, 83,40, други спрат,
у добром стању са ЦГ.
Тел. 064/225-75-97, звати после 18 сати.
(242183)

ХИТНО, Стрелиште, добра зграда, 47 м2, I, једноипособан, 26.000.
(049), „Мустанг”,
062/226-901. (242224)

НОВА МИСА, двособан,
III, 57 м2, ТА, 24.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30. (242150)

СТРЕЛИШТЕ, добар
трособан, 71 м2, IV, ЦГ,
31.000. (049), „Мустанг”, 062/226-901.
(242224)

ЦЕНТАР, двособан,
ВПР, 52 м2, ПВЦ, ТА,
33.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (242150)
ЦЕНТАР, гарсоњера, III,
28 м2, ЦГ, 18.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (242150)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, IX, ЦГ, 17.500, двособан, II, ЦГ, 31.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30. (242150)
КОТЕЖ 1, двособан, IV,
50 м2, ЦГ, 25.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (242150)
ПРОДАЈЕМ стан у Црепаји с гаражом. Власник. 061/721-54-12.
(242195)
СТРЕЛИШТЕ, 44 м2, поткровље, нов, укњижен,
екстра. 062/269-566.
(242198
СТАН 115 м2, петособан, центар, 64.500
евра. 064/329-48-40.
(242197)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, нов,
укњижен, екстра.
062/269-566. (242198)

КНИЋАНИНОВА, новији
двособан, 61 м2, III,
плин, 31.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(242224)
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ДВОСОБАН, Маргита,
III, ЕГ, тераса,31.000;
једнособан, ПР, прелеп,
18.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(242262)
ПРОДАЈЕМ стан, центар, 65 м2, приземан, са
сопственим ограђеним
двориштем. 060/600-2940. (242246)
СТАН, 39 м2, ВП, ЦГ,
Цвијићева 4, Стрелиште.
064/932-65-54, 064/55915-27, Владимир.
(242250)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ станови
свих структура Агенцији
„Тесла некретнине”
(238), 064/668-89-15.
(241911)
КУПУЈЕМ стан за реновирање, исплата одмах.
064/206-55-74.
(241908)
КУПУЈУЕМ једнособан
стан за адаптацију, брза
исплата.
064/139-92-79.
(241908)
КУПУЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 1, без
посредника. 064/16371-14, 013/316-154.
(241900)

КУПУЈЕМ станове, куће,
на свим локацијама.
(679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83.
(241993)
КУПУЈЕМ станове и куће
свих структура, брза и
сигурна исплата.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(242057)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у близини
Стоматолошког факултета, цена 70 евра + депозит. Тел. 064/386-5596. (241461)

ПОЛУНАМЕШТЕН , двоипособан стан, ЦГ, телефон, клима, Котеж 1,
IV спрат.
Тел. 063/803-14-86.
(241992)

ИЗДАЈЕМ кућу на старој Миси, Војвођанска
97. 061/321-70-83, 064359-54-42.
(241847)

НОВИЈУ КУЋУ издајем
120 м2 са окућницом у
центру Старчева
063/502-211.
(241985)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
комфоран стан, зграда,
II, нова Миса. 063/80109-85. (241586)

СОБУ издајем са заједничком употребом кухиње и купатила, повољно
060/031-07-26. (241893)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, 50 м2, почетак Котежа 2. Тел.
013/310-065, 064/92998-49. (241875)

СОБА намештена, употреба купатила, кухиње,
самцу-самици, Котеж 1,
064/090-11-28.
(241898)

ПОТКРОВЉЕ, Миса,
100 м2, укњижено, сива
фаза са свим прикључцима. 065/333-55-25.
(242261)
ЈЕДНОСОБАН, центар,
I, 34, тераса, укњижен,
празан, одмах усељив.
(67), „Милка М”,
063/744+-28-66.
(242262)
ТРОСОБАН, центар, II,
78, 39.000; Котеж 2, II,
78 , 48.000. (67), „Милка М”, 063/74428-66.
(242262)
ДВОСОБАН, центар, ВП,
ЕГ, лукс, 56, 43.000, поглед на двориште. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (242262)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Тесла, I, 51, тераса, нов
трособан, IV, 61, само
30.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(242262)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, намештен, Котеж
2. 062/401-492. (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан, 81 м2, II
спрат, Илариона Руварца 4, Панчево. 063/256312. (241218)
ТЕСЛА, двособан, полунамештен, ТА, самцима,
студентима. 063/840-6977, 061/285-43-28. (и)
КОТЕЖ 1, издајем двособан полунамештен.
063/163-52-05.
(241823)
ЛОКАЛ 43 м2, центар и
намештен 75 м2, Тесла
издајем. 064/143-91-40.
(241603)
ИЗДАЈЕМ стан на Новосељанском путу, вреди
погледати.
Тел. 064/390-34-91.
(241466)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру Котеж 2, тел
064/259-30-44.(241914)
ГАРСОЊЕРА издајем
Котеж 1, 064/235/69-32.
(241913)
ГАРСОЊЕРУ у Самачком издајем. 064/35118-78. (241924).
ИЗДАЈЕМ стан на платоу З. Пијаце, иза Максија. 062/196-26-83.
2

СТАН 50 м , Максима
Горког, централно грејање, клима, 100 евра ,
235-17-11, 062/351711.(241938)

СТАН за издавање за самице и самце, повољно.
064/393-56-09,
013/354-952.
(241917)
КОМФОРАН намештен
стан, са три собе, мали
трошкови. Содара
064/438-12-35. (241920)
ГАРСОЊЕРА центар
потпуно намештена у
згради други спрат, повољно.
Тел.064/992-91-61.
(241951)
ИЗДАЈЕМ сређен простор од 47 м2, погодан
за магацин, радионицу
или слично. У Његошевој улици.
064/267-72-17.
(241959)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, Содара, на
дуже време. 064/30040-01. (241946)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
063/805-59-36. (241979)
ИЗДАЈЕМ празан стан у
центру. 064/966-79-77.
(242002)
ИЗДАЈЕМ СТАН.
063/114-52-49. (242007)
ИЗДАЈЕМ јеноипособан
дворишни стан-полунамештен, доњи град.
063/126-92-77, 063/248729.(242018)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру, ЦГ, клима, полунамештен. 064/23705-28. (242024)
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НАМЕШТЕН једнособан
стан, Содара, комплетно
сређен, на дуже време,
кабловска, централно
грејање, клима.
065/401-18-86 звати од
10-20 часова. (242027)
ИЗДАЈЕМ двособан, намештен, нов са двориштем на Миси. 064/95942-79. (242025)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли. Тел.
060/555-96-06. (242037)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан полунамештен
(празан), гарсоњеру
самцу намештену центар.061/131-79-04.
(241997).
СТРЕЛИШТЕ, једнособан стан на издавање.
060/618-29-14. (242045)
СТАН 40 м2, ново, телефон, ЦГ, клима, једна
особа. Тел. 064/582-2285 (242047)
ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, намештен. Ул. Далматинска – Миса.
063/833-29-88 (242072)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу и купатило издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71 (242076)
СТАН четворособан новији у кући, сопствено
грејање плин, Котеж,
мирно. 061/225-16-43
(242075)
ЈЕДНОСОБНИ дворишни стан 30 м2, код
Преображенске цркве,
80 евра, бесплатан WIFI. 062/801-55-43
(242078)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, ЦГ. Телефон 060/372-03-02
(242082)

ИЗДАЈЕМ стан ненамештен, двособан, дворишни, посебан улаз, сат.
Карађорђева. 064/99413-16 (242080)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру женској особи, код Хотела „Тамиш”.
013/400-468.
(242114)

ДВОСОБАН стан, ненамештен 60 м2, градско
грејање, новија градња
код економске школе.
062/321-270. (242168)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, повољно.
065/372-52-50. (242127)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у кући, ненамештен, тотал-тв, ЦГ,Котеж-1. 065/975-00-20.
(242137)

ИЗДАЈЕМ леп једнособан стан на Кеју. Тел
063/168/-43-22.
(242191)

ИЗДАЈЕМ комплетно
опремљену гарсоњеру у
Самачком. 80 евра.
066/019-678. (242093)
ПОВОЉНО, издајем намештену гарсоњеру, ужи
центар. 063/810-92-39.
(242094)
ИЗДАЈЕМ стан у центру,
Браће Јовановић 24 А
на првом спрату, двособан, празан, повољно.
061/27762-37. (242097)

ГАРСОЊЕРА Котеж 2,
22 м2, ЦГ, сређена, полунамештена.
063/842-66-54,
064/536-91-89. (242160)
НАМЕШТЕН мањи стан
близу центра издајем,
кабловска, интернет,
мале комуналије.
061/204-76-26.
(242164)

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни намештен стан.
064/844-43-19. (242175)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Нова
Миса. 060/037-19-40.
(242190)
КАРАЂОРЂЕВА 5 ари,
160 м2 стамбеног, 40 м2
пословног простора„
Премиер”(320),
063/800-44-30.
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан код старог
„бувљака”. 069/508-0565. (242217)
СОДАРА, издајем једнособан празан стан, сређен, ЦГ, тел, кабловска.
Тел. 063/734-82-17.
(242202)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, одмах усељива, Wi-Fi, кабловска, паркинг.
065/691-88-23. (242215)
СТРОГИ центар, једноипособан, намештен стан,
ЦГ, клима, СББ.
061/179-90-64, 065/25145-43. (242259)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, ТА, код Хотела „Тамиш”, 80 евра.
064/122-48-07)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ сређен, пословни простор око 170
м2, на Јабучком путу.
063/759-12-47.
(240892)
ПОВОЉНО издајем нов
локал, центар, Динамо,
19 м2, 10.000 динара.
064/262-54-65,
013/315-707. (241048)

ИЗДАЈЕМ локал, Р. Путника 17, 16 м2, погодан
за канцеларију.
064/448-68-15.
(241147)

ЦЕНТАР, дворишна канцеларија, 50 м2, издајем.
064/668-87-78.
(2414279)

СТРОГИ центар, усељиво, могућност доградње,
плац 6,5 ари.
064/174-54-17.
(241787)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, Змај Јовина 2, локал 2. Тел.
060/562-62-96. (241102)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
стан, локал од 39 м2,
центар Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (241806)

ИЗДАЈЕМ локал у Стевана Шупљикца на главном путу. 064/370-7947. (241840)
ИЗДАЈЕМ локал у центру. 063/255-892,
063/254-155. (241856)
ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
близина пијаце, Лава
Толстоја. 333-058. (241)
ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, Вељка Петровића, 22 м2, 150 м2.
063/234-419. (242225)

ИЗДАЈЕМ локал 108 м2,
Мите Топаловића (код
Социјалног). 063/278151. (242128)

ЛОКАЛ, 96 м2, центар,
67.000 евра. 064/32948-40. (242197)
ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локал 56 м2, у
центру Качарева.
063/353-828. (242109)
АЛИБУНАР, 500 м2,
плац 44 ара, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (242145)

ПОНУДА

ПОТРЕБНА конобарица
локалу у Качареву. Тел.
062/602-514. (СМС)
ПОТРЕБАН водоинсталатер са искуством.
064/037-40-26. (241905)

ПОТРЕБНЕ раднице за
брање малина у Ариљу.
Храна и смештај обезбеђени. Информације на
тел. Љубе Јаковљевић,
061/200-15-32,
Даца Јаковљевић,
060/501-27-75.
(241378)
ПОТРЕБНА радница са
искуством за рад на индустријским шиваћим
машинама.
066/318-324.
(241724)

ПИЦЕРИЈИ потребни
пица мајстори и возачи.
063/868-54-44
(241547)
ПОТРЕБНИ кувари и помоћни кувари, са искуством. Информације:
064/393-56-90, „Magnolija lux” Панчево.
ПОТРЕБНЕ искусне раднице за рад на индустријским шиваћим машинама. 064/191-64-95.
(241903)
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ПОСАО
ПОНУДА

АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни мајстори
и ученици. 063/372-231,
013/344-011. (241916)

ОГЛАСИ
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ФРИЗЕРСКОМ салону
„Деја” потребан радник
са искуством.
069/185-19-81. (242038)
FAST FOOD ресторан
„Faro Pasta” тражи помоћног кувара.
064/661-33-02. (ф-739)
ПОТРЕБАН радник-ца
за послове трговца СТР
„Водокерамика промет”
С. Саве 39, Панчево, доћи лично. (242153)

ПОТРЕБНА радница за
продавницу воћа и поврћа са искуством у трговини. 063/755-35-20.
(241950)

ПОТРЕБАН столар, сечење, кантовање, склапање плочастог намештаја. Панчево.
060/600-14-52. (242165)

ПЕКАРИ „АС” 2012, Војводе Петра Бојовића 11,
потребна радница за
продају. 069/141-66-60.
(242253)

ПИЦЕРИЈИ потребни
продавци. 063/868-5444. (242193)

ПОТРЕБНЕ млађе раднице за рад на салатари,
са или без искуства. Роштиљ код „Тому Лесковчанина”. 065/900-50-08.
ПОТРЕБНА продавачица за рад у пекари. Звати радним данима до 15
часова. 063/680-594.
(242249)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Taxi Petrol” потребан радник. 064/156-40-72.
(241931)

ЧУВАР-ДОМАР потребан на тениским теренима, дневница 700 дин.
060/362-22-02. (242219)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПРОФЕСОРКА српског
језика и књижевности
држи приватне часове
српског језика и књижевности. 064/033-5743. (СМС)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ потребан радник. Моше
Пијаде 86. 063/865-2776. (242048)
ПОТРЕБАН мушко-женски фризер са искуством. 064/201-18-39.
(242049)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу „Петица”
код Аутобуске станице.
064/997-79-09. (242079)
РЕСТОРАНУ „Poco Loco” потребни искусни
шанкери и помоћни
радник. 064/874-03-01.
(242104)
ПОТРЕБАН мушки конобар за рад у наргила бару, Војводе Радомира
Путника 29. 064/272-1114. (242126)
ШТАМПАРИЈИ потребан графички дизајнероператер са искуством.
063/295-789.
(242087)

ПОТРЕБНИ бурек-мајстори, помоћни радници
за рад у пекари у Панчеву. Звати на број телефона: 065/610-32-76,
сваког дана од 12 до 14
часова. (242169)
ПОТРЕБНИ радници-возачи за рад у дистрибуцији пића Б и Ц категорије. STR „Weifert”, Првомајска 43/а. 062/446285. (242176)
ПОТРЕБНИ вредни млађи људи за посао монтера скеле. Звати од 9 до
13 радним данима.
013/633-560. (242154)
КЛАВИЈАТУРИСТИ и гитаристкињи хитно потребан кларинетиста,
виолиниста или флаутиста. 061/412/44-50.
ПЕКАР помоћни, хлеб и
пециво на пећи и продавачица. 064/120-09-41.
(242238)

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан. Позовите, 064/235-08-15.
(241173)

СЕРВИС роло-комарника, ролетни, столарије,
замена гуртни, стакала.
063/801-84-76, 065/80184-76. (241777)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз
шута са утоваром, рушење. 063/771-55-44.
(241478)

АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, гелендери, АЛУ,
ПВЦ столарија, превоз,
монтажа. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(241777)

ПОТРЕБАН радник у
штампарији, до 40 година, активни визач Б категорије, са или без искуства. 063/295-789.
(242087)
ПОТРЕБНА спремачица,
Апартмани-„Перла”.
065/344-54-66.
(242091)
ПОТРЕБНА радница у
пекари са искуством.
063/106-51-10
(242013)
ПЕКАР потребан за рад
на дужи перид.
060/693-30-99.
(242199)

АУТО СЕРВИСУ „Станковић” потребан механичар. 065/551-67-45,
061/637-72-06, 013/343153. (242229)
ПОТРЕБНА радница за
рад у Fast Food-u са искуством, Sandburg
063/203-559. (242226)
ПОТРЕБНЕ искусне раднице на ендлерици. Звати на телефон 065/23576-37, 013/235-76-37.
ПЕКАРИ „АС” 2012, Вој.
Петра Бојовића 11, потребна радница за викенд. 069/141-66-60.
(242253)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (241861)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, адаптације,
поправке, замене.
013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(241889)
ПАРКЕТ: постављање,
хобловање старог паркета, полирање и лакирање. Дебељача.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића.
063/836-84-76.
(241768)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каљевих пећи. 063/155-8595. (242010)
РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, малтерисање,
кречење, бетонирање,
повољно радимо.
063/865-80-49. (241987)
СПРЕМАМ куће и станове. Ако вам треба позовите 064/278-71-20
(241989)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови: гипс, ламинат, повољно, пензионери специјални попуст.
061/141-38-02, 013/21044-74. (241665)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
шпорета, бојлера, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (242006)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (242019)
МЛАДА и одговорна жена врши услуге спремања станова, кућа, локала, педантно, повољно.
063/687-774. (242023)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 064/866-25-76,
013/361-601. (242033)
ПЕДИКИР: курје очи,
урасли нокти, масажа,
релакс, терапеутска.,
013/351-907, 061/30895-86. (242135)
ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, старе шупе.
061/321-77-93. (242149)

КЛИМА сервис, допуна,
уградња, најповољније.
064/520-48-80, 063/74083-98- (241963)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња
нових цеви, монтажа санитарије, одгушења.
062/382-394. (241981)

СЕЛИДБЕ, брзо, са радницима, 1000. дин. Тура, Златко. 061/144-8280, 063/196-54-56.
(242110)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, селидбе, сечење/цепање дрва,
копање, сечење, цепање
дрва, лупање бетона,
чишћење подрума, тавана и слично. Дејан,
061/626-14-50. (239710)

ЧИСТИМ шут, подруме,
таване, рушим старе
објекте, Златко.
061/144-82-80, 063/19654-56. (242110)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар. 013/353569, 066/405-336,
061/603-94-94. (24982)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, екипа радника, повољно. Вук.
064/176-91-85, 063/278117. (241986)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније. 065/361-13-13.
(241966)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (241977)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљица, уградња
ламината, столарије.
062/816-33-84.
(241702)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
бетонирање, утовари
шута, одношење ствари,
кошење. 064/122-69-78.
(242111)
ВОДОИНСТАЛЕР купатила, преправке, поправке, славине, одгушења канализације одмах. 061/193-00-09.
ПРАЊЕ ТЕПИХА дубинско прање намештаја,
аутомобила, Наташа.
060/361-47-41, 066/361474,361-474. (242086)
РУШИМ КУЋЕ , чистим
таване, кошење траве,бетонирање, одношење ствари, 061/131-8626. (242112)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука,
кречење. 065/535-24-56.
(241928)
ПАРКЕТ И ЛАМИНАТ ,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/341-9018, 601-892. (241896)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионерима попуст. 061/62654-06. (241665)
ЗЕЛЕНЕ површине косим, обарам стабла повољно. 064/548-63-16.
(241990)
СТОЛАРСКЕ и браварске. Александар.
013/351-073,
064/157-20-03.
(242260)
КЕРАМИЧАР, повољан,
педантан, квалитетан и
молер тражи посао.
Тел.061/203-70-87.
(242227)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (242167)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38.
(242172)
ПОПРАВКА столарије,
браварија, санитарије,
монтажа: бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(242179)
МОЛЕРАЈ: глетовање,
кречење, лепљење тапета, фарбање столарије,
радијатора.
064/174-03-23,
065/523-07-49.
(242196)

ПОВОЉНО радимо старе, нове кровове, зидање, бетонирање, фасаде, итд. 062/894-37-18,
064/183-16-36. (242243)
КЛИМЕ и електроинсталације: сервис и монтажа, брзо, ефикасно, повољно. 065/305-73-92.
(242243)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220,
063/847-74-38. (235603)
ПОВОЉНО. Превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(238245)
СЕЛИДБЕ, 1.300 динара,
превоз робе са радницима. Попуст на ванградске. 063/174-77-69.
(238739)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, одвоз шута
малим и великим кипером. 064/648-24-50.
ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење објеката,
утовар шута, разбијање
бетона.
063/218-894.
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УСЛУГЕ

ДОО „ХИДРОВОД” Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола)
013/347-938

ТРАЖИ

КАМИОНСКИ превоз до
2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.
ИСКОП багерима: темеља, подрума, септичких
јама, канала, насипање
терена. 063/218-894.
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за рад на
висини, сечење дрвећа,
вађење пањева.
063/218-894.
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања
до 17 м, носивости 4 тоне. 064/668-97-86.
ИСТОВАРИ/УТОВАРИ
виљушкарима на свим
теренима, до 10 тона.
063/218-894. (4713)
РУШЕЊЕ објеката, сечење и разбијање бетона,
утовар шута, превоз материјала. 064/668-97-86.
КРЧЕЊЕ и кошење, сечење високих дрвећа, чишћење плацева, вађење
пањева. 064/668-97-86.
KIZZA – истовар/утовар
робе виљушкарима, превоз шљунка, песка, сејанца, ризле, рушење објеката, ископ багерима,
разбијање и сечење бетона, насипање и набијање
терена. 064/648-24-47.
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево – даље,
цене договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(241360)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, адаптације, поправке, замене. 013/331657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (241209)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (241345)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа, сервис клима уређаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”.
013/301-300, 063/77124-16 (241511)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду,
0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41. (241769)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (241909)

1. Руковаоца багером-скипом
2. Возача Ц и Е категорије
3. Водоинсталатер
4. Зидар-тесар
5. Физички радник
6. Портир
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима

Нафтна индустрија Србије (НИС) а. д. Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању отворене Аукције А-033 за продају непокретности
Врсте непокретности:
· Парцела 816 у Новом Саду;
· Зграда у Новом Саду у Ђорђа Рајковића;
· Зграда у Панчеву, Масарикова;
· Пословни простор у Нишу;
· Локал у Зрењанину;
· Ресторани у Кикинди и Јерменовцима;
· Стоваришта у Костолцу и Ваљеву;
· Земљишта у Криваји, Књажевцу, Кањижи;
· Земљишта у Панчеву;
· Стан у Новом Саду, Антуна Урбана;
· Кућа са земљиштем у Новој Црњи;
· Бензинске станице у Житном Потоку и Јагњилу;

„Stari Tamiš” A.D. Pančevo

raspisuje konkurs za sledeće radno mesto:
TURISTIČKI RADNIK U OGRANKU
TAMIŠKI KONACI
1 izvršilac

Датум и време завршетка пријема понуда са ценом: 19. 06. 2017. године до 12 сати.
Датум, време и место одржавања аукције: 23. 06. 2017. године у 11 сати, адреса: НИС а. д. Нови Сад, Народног
Фронта 12, 21000 Нови Сад, VII спрат, канцеларија бр. 018.
Захтеве за учешће на аукцији и понуде са ценом доставити у одвојеним ковертама на адресу: Милентија Поповића 1, 11070 Нови Београд (Писарница, соба 14, са назнаком „За Сектор тендерских поступака”, „Аукција за
продају непокретности. Поверљиво. Не отварати пре одржавања аукције”).
Контакт особе: Лука Алексић, телефон 064/888-67-67 и Јасмина Јурјевић, телефон 064/888-14-47, понедељак – петак: 09 – 16.

Opis posla:
· Vođenje grupa dece kroz farmu
· Animacija
· Administrativni poslovi
Potrebne kvalifikacije:
· Viša stručna sprema turističkog smera
· Poznavanje rada s decom
Biografije (CV) slati na mail adresu:
zaposlenje@staritamis.rs
Konkurs je otvoren do 13. 06. 2017. godine.

Електронска пошта: aukcije@nis.eu
Детаљније информације могу се пронаћи на сајту компаније www.nis.eu, на линку Тендери-Аукције.

„ТЕХНОМАРКЕТ” Д. О. О. ПАНЧЕВО
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, замене, поправке. 013/331657, 063/777-18-21,
064/495-77-59.
(241889)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних ЦО2
апарата, ауто-елекричар, уградња ауто-радија. 063/800-01-96.
(241947)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (241769)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду,
0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/63151-41. (241960)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерије,
санитарије, прикључка
воде и канализације. Од
0-24 сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим
одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(240958)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(241639)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (242051)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. (242051)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професионално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(242051)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић(4712)” –
Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари,
кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs.
(242051)
ШЉУНАК, песак, сејанац, превоз камионом,
утовар, истовар виљушкарима, утовар шута
са одвозом. „Дракс”,
064/595-98-01.
(242209)

„ЛАЛЕ” превозим кипером повољно песак,
шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (242127)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(242051)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66.(242051)

КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (242023)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара. 024 сата. Ми смо ту због
вас. 013/367-386,
064/334-85-64, 063/81198-32, Поповић.
(242088)
РУШЕЊЕ објеката са одвозом шута, ископи подрума, темеља, јама.
„Дракс”, 064/595-98-01.
(242209)

Расписује конкурс
ЛИМАРИЈА грађевинска, израда, монтажа,
преправке старе, кровопокривачки радови, све
врсте лима, најјефтиније. 064/466-42-14.
(242023)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, климе, шпорете,
бојлере поправљамо са
гаранцијом. Овлашћени
сервис „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(242116)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом.
Овлашћени сервис
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (242116)

за следеће радно место
1. ОПЕРАТЕР НА ПРЕСИ –1 извршилац
– електро или машинске струке
– минимум пет година радног искуства
– основно познавање рада на рачунару
Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV са
фотографијом на email: extrusion@tehnomarket.com
или се јавити лично на адресу
Јабучки пут 221, Панчево
Контакт телефон 069/847-90-19
О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

ПОМОЋ у кући, набавка
и спремање хране, повремено или свакодневно. 062/822-04-82.
(242003)

ИЗДАЈЕМ апартмане на
Златибору, центар, КТВ,
интернет, паркинг, повољно. Тел. 063/759-9877. (241456)

ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу издату од Школе „Јован Јовановић Змај” Панчево,
на име Ереш Ема.
(242002)

СОКОБАЊА, апартмани
и собе, близу центра. Кабловска, двориште, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68, Зорица.
www.soko-banja.org
(241721)

РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих, нових кровова, фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (242119) ОГЛАШАВАМ неважеАУТО-ПЕРИОНИЦА „Би- ћом дозволу управљача
бац”, антибактеријско и чамцем бр. 167016, од
24. 11. 2016, на име Бодезинфекционо прање
гица Стакић и чамца ПА
тепиха, довоз, одвоз.
463 Д, на име Петар
066/001-050, 063/329Стакић. (242062)
464. (22220)
РАЗНО

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, издајем
апартмане, центар, кабловска, паркинг.
www.sokobanja-apartmanimira.com 063/485829, 066/485-829. (i)
ИЗДАЈЕМ двокреветну
собу или апартман у
Херцег Новом. 064/04735-18. (2420269
ИЗДАЈЕМ апартман у
Бањи Врујци, пензионерима попуст. 064/36880-19. (242165)

ПОТРЕБНА жена до 40
година, Немцу 75 година, за друштво. 064/36033-75. (241667)

КРАШИЋИ, апартмани
јули-август, 6 – 9 евра
по особи. Тел. 063/243859.

ИНВАЛИДСКИ пензионер, 1968, тражи жену
ради брака, сличних година. 065/672-87-01.
(241939)

ИЗДАВАЊЕ „Bella apartmani”, Врњачка Бања,
ново. Тел. 064/849-7696, 063/636-253. (24080)

ИЗДАЈЕ се повољно смештај у центру Сокобање.
Контакт телефон
062/804-84-43.
(242099)

ИЗДАЈЕМ четворокреветни апартман у Сокобањи, повољно. 062/360211. (240849)

БАЊА ВРУЈЦИ, издајем
апартман и собе, повољно. 065/608-03-66.
(242119)

БАОШИЋ-ХЕРЦЕГ НОВИ, једнособан стан, 4
особе, климатизован, тераса. 060/321-60-07.
(241578)

МОРЕ, издајем апартмане Котор-Доброта, ТВ,
клима. Тел. 063/150-8099, 069/172-75-43.
(242210)

НЕМАЧКИ пензионер
тражи слободну жену
без обавеза. 064/026-0384, 013/404-094. (2421)
УСТУПАМ гробно место,
Старо православно гробље, договор. 064/13027-34. (242041)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Напустила нас је наша

Последњи поздрав нашој прији

31. маја 2017. преминула је наша

СЛОБОДАНКА
СТОЈАНОВИЋ БАКА

СЛОБОДАНКА СТОЈАНОВИЋ

СЛОБОДАНКИ
СТОЈАНОВИЋ

1949–2017.

Сахрана је обављена 5. јуна 2017, на Новом гробљу у
Панчеву.

Ожалошћени: супруг БРАНКО, син СЛОБОДАН,
ћерка АЛЕКСАНДРА, снаја ИВАНА, зет ЈОВАН,
унуци МИХАЈЛО, ЛЕНКА, УРОШ и ДУЊА

Ожалошћени: ћерка АЛЕКСАНДРА,
зет ЈОВАН, унуци МИХАЈЛО
и УРОШ СЛИЈЕПЧЕВИЋ

МАРИЈА и МИТАР СЛИЈЕПЧЕВИЋ

(59/242101)

(60/242101)

5. јуна преминуо је наш
комшија

Опраштамо се од наше драге и вољене комшинице

Последњи поздрав

(58/242101)

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познанциима
да је изненада, 5. јуна 2017, у 67. години, преминуо наш драги супруг, отац и свекар

БОБЕ
И ништа више неће бити као пре.
ЉИЉА и БРАНКО

ВЛАДИМИР
ЈАКОВЉЕВИЋ

(55/2420)

мајка БОБИ

Владо, почивај у миру,
нек те анђели чувају.
Комшије у Љубомира
Ковачевића 12

САЊА и ГОРАН с децом

(103/242216)

(101/242212)

Последњи поздрав драгом зету

НИКОЛА МАРЈАНОВИЋ
1950–2017.
Тешко је твој одлазак правдати судбином, живео си испуњен бескрајном љубављу и подршком коју смо ти пружали. Верујемо да
одлазиш на пут који чека све добре и искрене, праведне и племените људе, да проведеш вечност окружен анђелима.
Воли те твоја супруга АНА, син ДЕЈАН, ћерка ВЕСНА и снајка
ЖЕЉКА
(97/242211)

ВЛАДИМИР ЈАКОВЉЕВИЋ
1980–2017.

НИКОЛИ
МАРЈАНОВИЋУ
1950–2017.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

НИКОЛИ МАРЈАНОВИЋУ
1950–2017.
Кажу да Бог узима најбоље, а ти си међу њима.
Носићемо те у срцу, души и мислима до краја
наших живота.
Ожалошћени: сестре МАРИЈА и ЉУБИЦА,
зетови РАДОСЛАВ и ПЕРА са својим
породицама и зет САША с децом

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

од шурака ЈОНЕЛА
с породицом
из Новог Села

Од нашег вољеног Владимира смо се
опростили 7. јуна 2017.
Ожалошћени: отац ВЕЛИБОР, мајка
СЛОБОДАНКА, баба РУЖИЦА,
ујак ЧЕДОМИР, ујна КСЕНИЈА, теча
ЂОРЂЕ, као и остала родбина и пријатељи

(99/242210)

(110/242234)

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

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 6.
јуна 2017, преминуо наш драги

Последњи поздрав прики

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

(98/242211)

Захваљујемо свима
који сте помогли у
тешком
тренутку:
родбини, „Утви”, Дому „Срце” у Јабуци и
свим осталим пријатељима.

НИКОЛА МАРЈАНОВИЋ
1950–2017.
Збогом драги наш ПРИЈАТЕЉУ.
Породице КИКОШ и ТРБОВИЋ
(108/242233)

ГАШПАР ПЕРЕГИ
Хвала ти на безграничној љубави и мудрости. Твоје топле очи, велико срце и широки осмех даће нам снаге на даљем животном путу.

ГАШПАРУ
ПЕРЕГИ

Твоји: супруга ЕМА, ћерке ЕМА и ИБОЈА, зетови САДРО
и МИРОСЛАВ, унуци ДЕНИС и МАРИНА
Захвална породица
МАРЈАНОВИЋ

(48/242043)

од пријатеља РАЛЕТА
и ЦАЈЕ

(100/242210)

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

(63/242121)

Петак, 9. јун 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав зету
и течи

ТОМИ
МАРЧЕТИЋУ

ТОМИСЛАВ МАРЧЕТИЋ
ТОМИСЛАВ МАРЧЕТИЋ

1948–2017.

1948–2017.

од ДУШАНКЕ, ОЛГЕ,
ЛЕПОСАВЕ, ЉИЉАНЕ,
ИЛИЈЕ, МИРЈАНЕ,
НЕДЕЉКА и МИЛИЦЕ

Последњи поздрав вољеној

(72/242148)

Драги наш Бато,
заувек ћеш живети у нашим сећањима.

Последњи поздрав куму

Твоји ТАНАСИЋИ

Последњи поздрав вољеном брату
од његове сестре МИРЈАНЕ

(106/242231)

(107/242231)

ТОМИСЛАВУ
МАРЧЕТИЋУ

ДОБРИЦИ КОЈЧИЋ
1939–2017.

ГОЦА, МИЛЕНА и РАДЕ
(49/24204569

НЕДЕЉКО МИШЉЕНОВИЋ
НЕЂА

Последњи поздрав Неђи од колега из фабрике
VCM „ХИП Петрохемија”
(34/241984)

НЕДЕЉКО МИШЉЕНОВИЋ
1950–2017.
Наш вољени отац и деда преминуо је 2. јуна.
Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш
отићи из наших живота. Увек ћемо те волети.
Почивај у миру.
Ожалошћени: ћерке НАТАША и СУНЧИЦА,
унуци МИЛОШ, НЕБОЈША и АНДРЕЈ и зетови
МИЉАН и ПЕТАР

После дуге и тешке болести, 3. јуна, преминуо
је у 85. години, наш
отац и деда

од њених најмилијих: супруга ЛАЗАРА,
сина ИВАНКА, снаје РУЖИЦЕ и унука
АНАСТАСИЈЕ, ЕМИЛИЈЕ и КАЛИНЕ
(41/243011)

Последњи поздрав

Поштованој

(22/241952)

После кратке и тешке болести преминуо је мој
супруг

3. јуна 2017. године престало је да куца срце наше драге

НЕДЕЉКО МИШЉЕНОВИЋ

АНЕ ЈЕЗИЏИЋ АНКЕ

1950–2017.
Волећу те увек и радо се сећати наших лепих
тренутака у нашем заједничком животу. Отишао
си брзо и нисам успела да се пре смрти од тебе
опростим. Нека ти је вечна слава.
Супруга ЂУРЂА

1940–2017.
С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и чувамо од заборава.
Твоја породица: ФАБИЈАН, МАРИНА, ЈОСИП,
КАТАРИНА и АНА

ДОБРИВОЈ
ЋИРИЋ ЋИРА
1933–2017.
Памтићемо га као доброг и вредног човека
пуног разумевања за
све.
Ожалошћени: син
ЈОВАН, снаха
ЈАСМИНА, унук
ДРАГАН с породицом
и унука ИВАНА

Сјај свећа и молитве наше нека те прате, кад не
могу да нам те врате.
Живећеш вечно у нашим срцима.
Паша МИЛЕ, свастика МИРЈАНА,
САНЕЛА и ДАМЈАН
(80/242161)

(35/241988)

Последњи поздрав

ЗДРАВКО
АНДИЋ

ДОБРИВОЈ
ЋИРИЋ

ДОБРИВОЈУ
ЋИРИЋУ

1933–2017.

Почивај у миру течо.
Био си добар човек.

Почивај у миру драги
течо.

Породица РЕЏЕПОВИЋ

БАТА и РАТКО

МИЛАНА

(112/242244)

(40/242010)

(102/242213

Последњи поздрав нашој драгој комшиници

1968–2017.

1968–2017.
Таст ПЕРО, ташта
РАДА, НИКОЛА
и ВАЊА с децом
ДАНИЛОМ и ДАМЈАНОМ

Последњи поздрав
од братa МИЛОРАДА
с породицом

(82/241261)

(83/242161)

ЗДРАВКО АНДИЋ

АНИ ЈЕЗИЏИЋ
Последњи поздрав драгом брату

Породица РУЖИЋ

(73/242151)

сећањима

Последњи поздрав драгом Здравку

ЗДРАВКО
АНДИЋ

од колектива Апотеке
„Zingiber” Стрелиште

Остаћеш увек у нашим

(21/241952)

1968–2017.

ДОБРИЦИ

(30/241968)

(111/242244)

ЗДРАВКО АНДИЋ

бака РУЖИЦИ

Последњи поздрав драгом брату
од станара
у В. Влаховића 15

1968–2017.
И небо понекад заплаче за онима који су отишли
прерано, како не би и човјек...
Без обзира што твоје срце не куца више, ми који
смо остали, вјечно ћемо те вољети.
Последњи поздрав од супруге БИЉАНЕ
и синова НЕМАЊЕ и СТЕФАНА
(81/242161)

(15/241929)

БРАНКУ ВУЈАСИНОВИЋУ

БРАНКУ ВУЈАСИНОВИЋУ

1948–2017.
Заувек ће жалити за тобом брат ПЕТАР с породицом

1948–2017.
Заувек ће жалити за тобом брат ДУШАН с породицом

(89/242180)

(88/242180)

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

6. јуна 2017. преминуо је наш

ВУКОТА
ВУЧИНИЋ

ВУКОТЕ

ВУКОТА ВУЧИНИЋ

Последњи поздрав од
колега са посла:
КОСТА, БУЦА, СИМКЕ,
ЈЕФТА и БОЖА
(86/241274)

зауставила је туга за његовом Олгом.

2. I 1936 – 6. VI 2017.
С поштовањем и тугом његови МРДИЋИ

Последњи поздрав поштованом пријатељу

(75/242156)

Твоји: синови ГОРАН и ЂОРЂЕ и сестра ЛЕПА

Последњи поздрав драгом брату

(76/242156)

ВУКОТИ
ВУЧИНИЋУ
То је љубав
Породица
МИЛЕНКОВИЋ
(68/242134)

ВУКОТИ ВУЧИНИЋУ
Његова сестра ЛЕПА
(77/242156)

ОЛГА ВУЧИНИЋ

ВУКОТА ВУЧИНИЋ

18. мај 2017.

6. јун 2017.

3. јуна 2017, у 69. години, преминуо је
наш драги

Последњи поздрав незаборавном пријатељу
и другу

Зете, почивај мирно у
вечној кући

БРАНКУ
ВУЈАСИНОВИЋУ
БАНЕТУ

Издржао си двадесет дана.

АЛЕКСАНДРА,
ЦВЕТКО, ЗОРИЦА,
АЦО и ЖОШКО

Ваши
(78/242158)

7. јуна 2017. године после кратке и тешке болести преминуо је наш

БРАНКО ВУЈАСИНОВИЋ

Почивај у миру

1948–2017.

Свастика МИЛИЦА
с пријатељем
и породицом

Сахрана је обављена 5. јуна 2017, на гробљу у Јабуци.

ДАРКО
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ

Заувек ће живети у срцима и мислима
супруге РАДОЈКЕ, сина ПРЕДРАГА, снаје
ДРАГАНЕ и унука МИЉАНЕ и МИЛИЦЕ

СНЕЖАНА

ЛАСЛО БОРОШ
Супруга РОЖИКА, син ЛАСЛО
и ћерка ЈУЛИЈАНА с породицама
и многобројна родбина

Последњи поздрав тати

Последњи поздрав драгом Банету

Последњи поздрав

БРАНКО
ВУЈАСИНОВИЋ
БРАНКУ
ВУЈАСИНОВИЋУ

(96/242204)

(74/242152)

(95/242201)

(85/241179)

(90/242185)

1954–2017.

БРАНКО
ВУЈАСИНОВИЋ

Породица ПЕТКОВСКИ

С поштовањем твоја
стрина МИРА и сестра
БРАНКА

(25/241954)

(5/241881)

Последњи поздрав драгој мајци Нени

Наш драги комшија

ГАШПАР ПЕРЕГИ

ДАРКУ
ВЛАДИСАВЉЕВИЋУ

МИЛКА РАЗДОЉАЦ МИЉА

ЈЕЛЕНА и МИЛАНА

Драга наша мама и бако, доброта твог срца, мудрих речи и племенитих дела учинили су да заувек живиш с нама и у нашим срцима.

(91/242185)

преминуо је 5. јуна 2017, у Панчеву.
Задржаћемо га у најлепшим сећањима.
Комшије и пријатељи ДРАГАН ЛОНЧАР
и БОЖА ДУБЉЕВИЋ
(79/242159)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

1941–2017.

Воле те твоји: син ДАРКО, ћерка ДАДА,
снаја ТАЊА и унуци НОЛЕ и АЛЕКСА
(39/242000)

НЕВЕНКА
ЉИЉАК

НЕВЕНКА
ЉИЉАК

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Син МИШКО
с породицом

Последњи поздрав
мајци Невенки од сина
ЂУРЕ с породицом

(93/241288)

(92/242188)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Драга кумо Зорице

25

1. јуна 2017. године упокојила се наша

7. јуна 2017. навршило се четрдесет дана од смрти наше вољене

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК
АВРАМОВИЋ

МИЛКА
РАЗДОЉАЦ
МИЉА

1958–2017.
дипломирани правник
Поносна сам што си баш Ти, тако изузетна,
мој трећи духовни родитељ и пример најлепших твојих врлина за цео живот и бескрајно тужна што смо те прерано изгубили.
Твоје кумче ЛИДИЈА БЛАГОЈЕВИЋ
и ЈОВАНКА, ДРАГАН, НЕНАД, МАЈА,
ВАЛЕРИЈА, чика ДУШКО ЂОРЂЕВИЋ и ДАЧА

рођ. Радојчић

Успомене на њену
племенитост вечно ће
чувати: НОВО, ЂУРЂА,
НИНА, МИЛАН,
МИЛИЦА и ХЕЛЕНА

ЉУБИЦЕ ВУЈОВИЋ

(53/242069)
(32/241977)

С великим болом и тугом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да се после дуге болести у рајска насеља, 30. маја 2017,
преселио мој вољени супруг

Последњи поздрав течи

Живећеш у нашим срцима.
Вољени никада не умиру све док живе они који их воле.

ВУКОМИРУ
ПАНТОВИЋУ
Буцко, недостајаће нам
твој осмех и шале.
Ми ћемо те овде чувати
од заборава, а анђели
нека те чувају на небу.
СЛАЂАН ДУМИЋ
с породицом

ВУКОМИР ПАНТОВИЋ
1936–2017.
Твојим одласком у Царство небеско пред
Господом добих искреног и правог молитвеника.
Био си миран и тих човек, тако си и живео,
зато смо и твоје земне остатке испратили
мирно, тихо и достојанствено 1. јуна 2017.
Ожалошћена супруга РАДОСАВА

Ожалошћени: син СЛОБОДАН ВУЈОВИЋ с породицом
(104/ф-740)

(18/241942)

Тужна срца опраштам
се од вољеног брата

10. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо
четрдесетодневни помен нашем драгом

СУЧУ
ЛУЧИЈАНА

ВЛАДИМИРУ ЂУРИЋУ ЗМАЈУ

У среду, 7. јуна, одржан
је четрдесетодневни помен нашој драгој

У среду, 7. јуна, обављен је четрдесетодневни помен нашој драгој
баба Љубици

(17/241941)

5. јуна 2017, у 86. години, преминуо је наш драги

професора
Вечно ћу чувати најлепше успомене на заједничко дружење.
ОКТАВИЈАН

МЕТОДИЈЕ ЈОВЧИЋ ЧИЧКО

(26/241962)

Безгранично смо те волели.

ПАНЧЕВАЦ

(113/242248)

Сећање на нашег драгог

телефон:

Твоји: ИВА, МАРИНА и АЛЕКСА
(43/242016)

СЕЋАЊЕ

1964–2017.
Бол је све већа и већа. Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ИРЕНА, син МИЛОШ,
брат ЖЕЉКО, ташта ИЛОНКА, шурак МИЛАН,
шурњаја ЛИДИЈА с децом ЛЕОМ, МИЛИЦОМ,
СИМЕОНОМ, јаран АДМИР и сва фамилија,
кумови и пријатељи

013/301-150

Четрдесет дана је прошло без нашег драгог пријатеља

ЉУБИЦИ
ВУЈОВИЋ

ЉУБИЦИ
ВУЈОВИЋ

Заувек у нашим срцима.
Снаја НАДА, унука
МИЛИЦА, праунука
ПЕТРА и зет НЕНАД

Увек ћеш бити с нама.
Чувају те од заборава
твоји: унук МИЉАН
и ОЛИВЕРА

(115/242256)

(116/242257)

У четвртак, 8. јуна, у 11 сати, на гробљу Котеж обавиће се четрдесетодневни помен нашој драгој

5. јуна навршило се четрдесет тужних дана како ниси с нама

ИГОРА МИЛИКИЋА
2010–2017.
Воле те заувек мама, тата и сестра
(109/242237)

СТЕВО ЧАВИЋ

проф СИМЕ СТЕФАНОВИЋА

2008–2017.
ДРАГАН, ЗОРИЦА,
СТЕВА и ЉУБИЦА

ЉИЉАНИ
МАРКУШ

14. јуна навршава се девет година без наше

1959–2017.
вечно с нама у мислима
и молитви.
Породица

Рукометаши генерације 60/63
(57/242092)

(105/24230)

(66/242130)

Тужно сећање на брата и
ујака

КОСА
ЈЕЛЕНКОВИЋ
Отишла си код свог супруга, родитеља, браће,
снаја, девера. Нека је
свима вечна слава.
Снајка БОСАНКА
ПЕШКО с породицом
(114/242248)

Сећање на драге родитеље

ИВАНКЕ РАДОГОСТИЋ

МИЛКОВСКИ

Вечна захвалност за бескрајну подршку и неизмерну
љубав. Помен је 14. јуна 2017, у 11 сати.
Син с породицом
(84/241311)

ДАРКО ТАСЕВСКИ
СТЕВО ЧАВИЋ

САВКА

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

ЈОВАН

Сестра АНКА
и сестрић ДРАГАН

2004–2017.
2012–2017.
Ваша деца: ЈАГОДА и ЉУБАН с породицом

(65/242230)

(70/242142)

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

10. VI 2016 – 10. VI 2017.
Увек ћеш живети у нашим срцима.
Колектив Ауто-сервиса „Бода”
(85/241273)
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Петак, 9. јун 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прође још једна тужна година

Прошло је четрдесет тужних дана од одласка нашег кума

10. јуна 2017. године даваћемо четрдесетодневни помен нашем брату

ДРАГУТИНА СТАНОЈЕВИЋА

ДРАГУТИНУ СТАНОЈЕВИЋУ

1957–2017.
Отишао је велики човек и искрени пријатељ. Недостајеш...
Бићеш са нама док је нас.
Воле те и тугују за тобом твоји
ТЕОФИЛОВИЋИ: МАРИЦА, НИКОЛА,
АЛЕКСАНДАР, ГОРАН, БЕТА, МИЛЕНА,
НИЏА, НЕМАЊА, АНТОНИЈЕ и ЛАЗАР

1957–2017.

ВЛАДИМИР МИРКОВИЋ
Само када би могао да их видиш, да поделиш радосне тренутке с
нама.
Воле те: твоја ЦАЛЕ, ФИЛИП, МИЛИЦА, КАТАРИНА,
ВЛАДА и тете МИРА и ДРАГАНА
(62/242115)

Четрдесет дана нашој сестри

13. јуна 2017. навршава
се пет година од смрти
нашег вољеног оца

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и чувамо од заборава.
Брат МИЛАН и сестра ЈУЛКА
с породицама из Алексинца

(23/241953)

(24/241952)

11. јуна 2017. навршава се пет година откада нас
је заувек напустила наша

ПЕТРИ УГРЕН
Поносне смо што смо те имале, а тужне што смо
те изгубиле.
Ожалошћене сестре: ДРАГИЦА, ЉУБИЦА
и МИЛИЦА с породицама
(56/242081)

СЛАВОЉУБА
НИКОЛИЋА
СЛАВКА
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоје ћерке ЛИДИЈА
и ЉИЉАНА
(71/242146)

У суботу, 10. јуна, у 11 сати, на Новом православном гробљу, одржаћемо једногодишњи помен нашој вољеној

12. јуна навршава се пола године

ЕДИТ МЕДВЕ

МИРЈАНА МОРАР

22. VI 1943 – 12. VI 2007.

1. IV 1948 – 11. VI 2012.
Доста је времена прошло, љубав, бол и празнина
остају. Заувек живиш у нашим срцима.
Супруг СТОЈАН, ћерка БРАНКА
и син БРАНИСЛАВ с породицама

Једино што пролази су године.
Навршава их се десет, 12. јуна
ИВО и МАРЈАНА

(29/241965)

13. јуна навршава се десет година откад није
самном мој супруг

ВЕРИ ТУРНИЋ

ЈОВО
БУБЊЕВИЋ

5. IX 1943 – 15. VI 2016.
Време пролази, а неизмерна туга и бол не престају. Једину утеху проналазимо у успоменама
на тебе. Заувек те носимо у срцу и мислима.
Твоје ћерке НАДА и ОЉА с породицама

Твој осмех и твоја доброта остаће у мом срцу до краја живота.
Супруга ЈАЊА

(61/242103)

(64/242125)

(1/241152)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА
МИЦКОВСКА

БОЖАНА
ДЕЧЕРМИЋ

14. VI 2012 – 2017.

7. VI 2009 – 7. VI 2017.

Без тебе ништа није
исто. Недостајеш...
Супруга МИЛИЦА

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Син БРАНКО
с породицом

Све нам више недостајеш, волимо те и никада
те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

(44/242017)

(36/241991)

(16/241933)5

ДИЧА
ПАУНОВИЋ

СЕЋАЊЕ

Шестомесечни помен
свом пријатељу

СТАНИМИРУ
РАМЊАНЦУ
1933–2016.
11. јуна 2017. у Баваништу.
Време пролази, а успомене на тебе остају.
Пријатељица ИВАНКА
КРУНИЋ из Баваништа
(2/241871)

МИРЈАНА
ЖИВОЈИНОВИЋ

Годину дана без мог
драгог оца

Годину дана без мог
драгог оца

Три године без драгог
супруга и тате

АЛЕКСАНДРА
ЈОВАНОВИЋА

АЛЕКСАНДРА
ЈОВАНОВИЋА

СТОЈАДИНА
ВАСИЉЕВИЋА

1924–2016.
Оставио си траг који се
не брише и доброту која се не заборавља.
Син ДОБРЕ
с породицом

1924–2016.
Време не лечи тугу, не
испуњава празнину, нити брише сећање на тебе.
Ћерка ДРАГИЦА
с породицом

Заувек с нама у мислима и сећању.

(52/241065)

(51/242064)

Сећање на тебе не бледи

МАРИЈА
ЖИВАНОВ

Прошло је, чедо моје, четрдесет дана од твог одласка и мог непролазног бола.
Твој тата
(54/242072)

1932–2013–2017.

Породица
МИЛКОВСКИ
(69/242140)

10. јуна 2017, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо шестомесечни помен нашој мајци

РАДИНКИ ДИВЈАК

МИША
ШВИХРАН

1923–2016.
С љубављу коју смрт не прекида, тугом коју време неће излечити, живећеш у нашим мислима и
срцима до краја нашег живота.
Твоја ћерка ВЕРА, син СТЕВАН, снаја ЗОРИЦА
и унук НЕНАД с породицом

Година брзо прође.
С поносом ћемо те се
сећати и изговарати
твоје име
Породица

(67/242132)

(94/242194)

Његови најмилији

9. VI 2012 – 9. VI 2017.
Твоји: ЦИЦА, САША,
АНЂЕЛИЈА, ИВАН
и МИЛАН

(14/24193)

(37/241995)

10. јуна 2017. даје се годишњи помен

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН
МУТАВЏИЋ
Заувек бол и туга.
Мама
(50/242059)

МИЛАН
СРДАНОВ
КИЋА

Седам година без

НАДЕЖДИ ЧАВИЋ

ДЕКИЈА

1926–2016.
Твоји најмилији
(47/242031)

Увек у мислима.
ДЕДАН с породицом
(33/241109)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 9. јун 2017.

Четрдесет најтужнијих дана није с нама наша вољена
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ
9. јуна 2017. године навршава се шеснаест
година откако нас је напустио наш вољени

ПЕТРА УГРЕН
Помен ће се одржати у петак, 9. јуна 2017, у 11 сати, на Новом гробљу.
Само је време прошло, љубав боли, боли време које долази. Нека
те драги анђели чувају. Хвала и опрости за све.
Твоји најмилији: САЊА и МИЛЕ
(8/241892)

11. јуна 2017. године навршава се пет година откада нас је заувек напустила наша драга

МИТА ЈАНКОВИЋ
1929–2001.
Само је време прошло, љубав, бол и празнина заувек остају. С љубављу и поштовањем живиш у нашим срцима.
Твоји: супруга НЕДЕЉКА,
син БРАНИСЛАВ и ћерка МИРЈАНА
с породицама
(9/241901)

Много је лепих успомена да те вечно, с љубављу
и поносом памтимо.

Помен нашем драгом

Шест година, и радост и младост, и срећа ускраћена

ТАТЈАНА КУКОЛЕЧА ТАЊА

Твоји; ПЕЦА и УКИ
(6/241883)

СЕЋАЊЕ

НЕНАДУ НЕСТОРОВИЋУ

ДАНИЈЕЛА МИЛИВОЈЕВИЋ

13. XII 2016 – 13. VI 2017.

1975–2011.
Нела наша једина, време не лечи ране, сузе не престају да теку, срце све јаче боли.
Воле те највише мама и тата

Све пролази, остају само туга, бол и сузе.
За тобом ће вечно туговати твоји најмилији.
Супруга МИЛИЈАНА, син ВЛАДАН и ћерка
ВЕСНА с породицама
(13/241919)

(28/241964)

ПЕРСА ЧИКИЋ
9. VI 2015 – 9. VI 2017.
Увек у мислима и сећању.

Вољеном

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

Супруг ДРАГОЉУБ
и ћерка СЛАВИЦА с породицом
(31/241970)

НЕНАДУ НЕСТОРОВИЋУ

ДАНИЈЕЛА
МИЛИВОЈЕВИЋ

ИЛИЈА ВУКМИРОВИЋ ИКА
Успомену на тебе чуваће заувек твоји: супруга,
ћерке, зетови, унуци и праунуци
(4/241880)

СЕЋАЊЕ

13. XII 2016 – 13. VI 2017.
Тешко је, тешко живети без тебе једини мој вољени тата.
Твоја ћерка ВЕСНА с породицом
(12/241918)

2011–2017.
Време пролази, а сећања остају вечно.

У суботу, 10. јуна, дајемо четрдесетодневни помен нашем драгом

Тетка с породицом

ЉУБИША ВИЦКОВ

(3/241879

12. VI 2015 – 12. VI 2017.
Прошла је година откако нас је заувек напустио
наш драги

Пролази само време, а туга и жалост остају.

СЕЋАЊЕ

Твоји: МИЛКА и син САША с породицом
(42/

МЛАДЕНУ БОСИЋУ
Нека ти Бог подари вечни мир и спокој.

БОГДАН
КОВАЧЕВИЋ

ЈОВО ЏЕНОПОЉАЦ
Помен ће се одржати у суботу, 10. јуна 2017. године, у 11 сати, на Новом гробљу.
Породица ЏЕНОПОЉАЦ
(10/241906)

10. I 1929 – 10. VI 1996.
Никада те нећемо заборавити.
Супруга ЖИВАНА
с децом, унуцима
и праунуцима

Супруга ДЕСАНКА, браћа и сестре с породицама

13. јуна навршава се годину дана откако није
самном

(7/241888)

Помен

13. јуна навршава се годину дана откако није с нама

ЗОРАН КЛИПА

(38/241995)

1965–2017.
Драги наш пријатељу, заувек ћеш остати у нашим срцима

Помен куму

ЂУРА
КОЛАРОВ
ПАРГАР
ЂУРИ

1941–2016.
Породица КОВАЧИЋ из Панчева

од кума МИЛЕТА,
БРАНКЕ и ТАЊЕ
с породицом

Пола године откако ниси с нама.
Твоји најмилији

(11/241907)

(20/241949)

(19/141948)

ЈОВО ЏЕНОПОЉАЦ

Осам година је прошло
без нашег драгог

ЗОРАН КЛИПА
1965–2017.
Никада те нећемо заборавити. Нека те анђели
чувају.
Твој ујак БРАНИСЛАВ
МИЛИЋЕВ
с породицом,
из Омољице
(46/242030)

ДАВОРА
ЂОКОВИЋА

Твоја вечно ожалошћена
мајка АНА КЛИПА

1978–2009.
Само је време прошло.
Вечно си у нашим срцима и мислима. Оставио
си траг који се не брише, доброту која се не
заборавља, тугу која не
пролази.
Поносни што смо те
имали, а бескрајно тужни што смо те прерано
изгубили.
Твоји: мама, тата и брат

(45/242029)

(27/241960)

Сине, у мајчином срцу
си увек присутан. У срцу и души је вечна рана.
Додо мој, стално си у
мојим мислима и све
више и више боли без
тебе.
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АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
4. маја: Милу – Ева и Предраг Лазић; 15. маја: Теодору – Милана Дражић
и Данијел Дан; 16. маја: Сидру – Đenan al Šveki и Rami al Baitee; 18. маја:
Ану – Драгана и Жељко Марковић, Милицу – Бојана и Миленко Вишнић;
25. маја: Ану – Катарина и Бојан Марчетић, Вању – Маријана и Данијел
Стокић, Бианку – Александра и Дамир Бишевац; 26. маја: Анђелину – Весна и Антал Ђинисов; 27. маја: Софију – Тамара и Златко Крантић.

Добили сина
18. маја: Ивана – Јелена и Војислав Пандуров; 21. маја: Давида – Весна
и Петар Стојков; 22. маја: Оливера – Маријана Лековић Шалковић и Никола Шалковић, Драгишу – Мариа Александра Симовић и Лука Крсјановић; 23. маја: Рељу – Јелена и Драган Станисављевић, Милоша – Сања и
Владимир Чалић, Ђорђа – Сандра Станишић Николић и Милан Николић;
24. маја: Стефана – Сања и Никола Бодрожић, Луку – Јелена и Мирослав
Костић; 25. маја: Дамјана – Милена Милић и Далибор Милићевић; 26. маја: Себастијана – Лидија и Јан Рохарик; 27. маја: Василија – Драгана и Горан Здравковски.

ВЕНЧАНИ
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27. маја: Катарина Божичковић и Балтазар Јарштајн, Бојана Ивошевић и
Јосип Бабић, Милица Рацић и Саша Анђеловски, Марија Лукић и Душан
Цветковић, Милица Лазин и Милан Јованов; 28. маја: Драгана Андрић и
Зоран Вељин, Александра Шиниковић и Андреја Ђорђевић, Миљана Антић
и Владимир Јовановски, Сара Труја и Борислав Шалипур; 1. јуна: Александра Витковић и Петар Јовановић, Вања Нађ и Ненад Мрђа.

УМРЛИ

2
3

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

Шкорпија

(23. 10 – 21. 11)

(21. 4 – 20. 5)
Укључите се мало више у догађања, ипак се ради о вашем животу. Склони сте да терате инат,
али понекад је добро саслушати
добронамерне савете и избећи
проблеме. Нађите начин да проводите више времена с партнером.

Ваша импулсивност прети да
вас доведе у неугодну ситуацију.
Лепо је изнети своје мишљење,
али направите разлику између
вређања и изношења става. Не
наседајте олако на обећања дата
у еуфорији. Отворите добро очи и
затворите новчаник.

Подсећате на камелеона. Та
ваша моћ прилагођавања ове
седмице вам отвара многа врата
и води вас ка успеху. Заблистаћете и задивићете сараднике
својим идејама и решењима.
Ставите осмех на лице и допустите партнеру да вас само воли.

Стрелац

(22. 11 – 21. 12)
Превазиђите своју тренутну несигурност. Проанализирајте где сте се
спотакли, исправите то и крените
храбро напред. Будите отворени да
прихватите помоћ чак и од оних од
којих је не очекујете. Није грех бити
емотиван кад вам се неко свиђа,
али не треба бити ни попустљив.

Јарац

4

ПОД ЗЛАТАРОМ

СТАРИ ГРАД

(22. 12 – 20. 1)

(22. 6 – 22. 7)
Избегавајте брзоплетост и заборавите на личне симпатије. Посао
је посао и морате имати прецизну
процену ситуације. Пропусти се
не праштају. Љубавни живот вам
је као клацкалица. Нађите праву
меру између онога колико се дајете и онога што добијате заузврат.

Желите да све истерате на чистац и да се решите људи који вам
одузимају енергију и траже ваше
грешке. Имате много идеја и почећете да их остварујете. Емотивно
делујете као да сте веома хладни,
али у вама букти огањ љубави.
Опустите се и препустите тој ватри.

Водолија

Лав

(21. 1 – 18. 2)

(23. 7 – 22. 8)
очекивања са стварним могућностима. Будите стрпљиви како не
бисте дошли у ситуацију да будете губитник слушајући свој его.
Покажите мало више толеранције према партнеру. Потребни су
вам мир и релаксација.

Олако прихватате ризике. Немојте
занемаривати туђе сугестије, критике и коментаре. Размислите два
пута пре него што донесете битне
одлуке. Ризици могу бити и изазови, али не журите, штитите себе.
Помоћ, подршка и љубав партнера
су оно што вас одржава у животу.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Немојте потезати приче које су
давно завршене, јер ћете наићи на
неразумевање сарадника. Не исправљајте криве Дрине. У финансијској сте стисци, али можете очекивати мањи прилив новца. Компромис
је увек прави избор када треба изгладити односе с партнером.

АНТОНИМ

5

У овом тренутку најбитније су
вам лична мотивација и већа доза сигурности и сва врата су вам
отворена. Неће ићи глатко, али
награда која вам следи је довољна сатисфакција. Имате подршку
партнера, али сте на тренутке
мало џангризави и безобзирни.

Бик

Ускладите своје жеље, наде и

ВОДОРАВНО: 1. акционари, 2. хронолошки след догађаја, 3. сврставање у парове, упаривање (мн.), 4. индијски зачин – име енглеског глумца Гиниса, 5. целокупна дела неког аутора – престоница Јемена.
УСПРАВНО: 1. диско-клуб (скр.), 2. трговачка роба (турц.), 3. град у Јапану, 4. амерички глумац (Чак), 5. језеро у Северној Америци, 6. марка вискија, 7. бивши аргентински фудбалер (Роберто), 8. озлеђен, 9.
Одисејево острво.

1

вам донети још више тензије без
коначних резултата. Будите стрпљивији у разговору с партнером. Некад је боље бити стрпети
се и не доносити исхитрене закључке. Увек рачунајте на изненађење, и то пријатно.

Рак

24. маја: Живана Крецуљ (1923); 26. маја: Иван Гргић (1930); 27. маја:
Јаков Зечић (1941), Мара Петрак (1941); 28. маја: Јелисавка Радовић
(1932), Милева Палушка (1932), Сања Бубањ (1990); 29. маја: Милан Лацковић (1930); 30. маја: Ранка Миловановић (1930), Вукомир Пантовић
(1936), Милан Радуљевић (1933), Никола Шубља (1928), Надежда Врбашки
(1943), Златомир Крпец (1961), Ружица Цветковић (1933); 31. маја:
Здравко Андић (1968), Слободанка Стојановић (1949); 1. јуна: Милка Раздољац (1939), Илија Савков (1937), Никола Момчиловић (1947), Надежда
Новичић (1937).
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Избегавајте ситуације које ће

(21. 5 – 21. 6)

Припрема: Момир Пауновић

2

(23. 9 – 22. 10)

(21. 3 – 20. 4)

Близанци

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

Вага

Ован

(19. 2 – 20. 3)
Чини вам се да све иде споро и
да се намерно одуговлачи. Желите да знате одговоре пре договора, тражите скривене мотиве и
реакције пословних партнера.
Опустите се, једноставно разговарајте са сарадницима. Дозволите партнеру да вам помогне.

АНАГРАМИ
Светско
првенство
(скр.)

Преливати
Стара мера
из суда
за дужину
у суд

ПрилагоСтарије
Ауто-ознака Предлог уз
ђавање
Новог Сада
локатив женско име
приликама

Барска
биљка

Готовост,
припремљеност

Река у
Холандији

Симбол
астатина
ЗНАМЕНИТОСТ
ПАНЧЕВА

Ивица
уста

Део
речи

Наше
женско име

Име
певачице
Ленокс

EНO,
ЗAВРTИ СE!

Ознака за
тремоло
Стање без
свести

Приписивање

(2) СЛАДОКУСАЦ

Орган чула
мириса
Шаргарепе

Име велемајстора
Гелера

Oброк мора бити
и богат и вредан,
гoвори НAM СТРОГО
сладокусац jeдан.

Нова верзија филма
Хемијски
премаз

Место код
Смедерева
Узвик
(гле, ено)

(3) MЛАДИН БУКЕТ

ВЕРСКИ
ХРАМ СА
СЛИКЕ

Статуа
Далматинско
мушко име
Ознака за
Украјину

Сурогат
кафе

Турски
великаш

Симбол
калијума
Показна
заменица

Угристи
Симбол
азота

Новина,
новотарија
Име чешке
манекенке
Берове

(1) ШОТРИН НОВИ ФИЛМ

Артиљеријско
оружје

У цвећари јутрос
БИРАМ ЈЕДРЕ руже
дa букетић младин
потраје што дуже.
РЕШЕЊА – Мини-укрштеница: деоничари, историјат, спаривања,
кари, Алек, опус, Сана. Антоним: Нова Варош. Анаграми: (1) „Врати се, Зоне”, (2) гастроном, (3) бидермајер. Скандинавка: спремност, припис, тр, Ефим, нос, ат, римејк, Мала Крсна, Успенска црква, сланутак, Иве, к, новитет, ујести, ага, Олинка, топ.

ЦРКВА СА
ДВА ТОРЊА

Житељ
покрајине
Епир у
Грчкој
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 9. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШНИ ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

ДЕМОНСТРАЦИЈА РАСКОШИ УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЗА
Када је реч о образовању у
области уметности, наш град
може се, без имало задршке,
подичити и свим оним што је
у готово четири деценије постојања урадила Балетска
школа „Димитрије Парлић”. А
за такву тврдњу има довољно
аргумената – од успешних и
афирмисаних појединаца до
безброј деце која су уз игру и
све што уз њу иде развијала тело и дух и самим тим правилно градила личност.
На крају сваке школске године панчeвачка балетска школа
приређује завршни концерт
као круну минулог рада. То ни
овог јуна није изостало, а тиме
ни сијасет грациозних, али и
виртуозних покрета већ формираних играча, ни симпатичних ситних грешака оних
млађих који већ увелико владају сценом, као ни помало
збуњених, али раздраганих
лица најмлађих.
А шта тек рећи о насмејаним
родитељима, бакама, декамa,
пријатељима...
На завршном концерту полазника Балетске школе „Дими три је Пар лић”, ко ји је
протеклог викенда, 3. и 4. јуна, уприличен у два чина, сумирано је оно што је током
целе године урађено. Представљене су све групе одломцима из класичног балетског
ре пер то а ра или ба лет ским
варијацијама, које се углавном изводе солистички, а понекад и групно.
У таквим приликама најјасније су уочљиви резултати великог труда педесетак запослених у тој установи.
Наши и на иностраним
такмичењима
Према речима директорке
школе Татјане Крге, у тој установи у сваком моменту образује се око триста полазника
између четири и осамнаест година.

– Важно је истаћи да смо ми
балетска гимназија, јер имамо
предмете као што су српски,
филозофија, математика, социологија, психологија, затим
клавир или историја костима,
као и оне који подразумевају
репертоар класичног балета,
историјске балске игре, сценске народне игре... Укратко,
будуће играче оспособљавамо
за бављење и класичном и савременом игром, која је данас
кудикамо заступљенија. Због
тога пратимо светске трендове
и трудимо се да своје ученике
пласирамо на сва доступна
инострана такмичења – од Румуније, преко Москве, Берлина,
Прага, Беча и Будимпеште, до
Рима – истакла је директорка
балетске школе.
Њена колегиница Наташа
Тодовић, педагог класичног
балета, надовезује се на ту
причу речима да су ученици
захваљујући квалитетном раду
успели да на међународном
нивоу буду раме уз раме са
онима из много богатијих земаља.
– Јако је тешко све то финансијски изнети. Само котизације су енормно скупе, а где су хотели, храна, авионски превоз...
С тим у вези, веома смо захвални
директорки, која је јако посве-

ћена учешћима на конкурсима, одакле готово једино можемо да обезбедимо средства за
наступе у иностранству. Ево,
рецимо, недавно је наша Јована Милосављев позвана на
престижно такмичење у Риму
– навела је Тодовићева.
И поменута Јована је, наравно, наступила на годишњим концертима, заједно с
многим другим талентованим
ученицима.
Квалитет потврђен и на сцени
Сам програм отворили су они
најмлађи (и најслађи) полазници балетског забавишта, и
то кореографијом под називом „Петар Пан”. Потом су не-

што старији ученици припремног 3 приказали „Руску
игру”; припремно 5 одиграло
је „Канон”, а ученици I и II
разреда били су „Морнари”.
Трећаци и четвртаци приказали су „Циркус”; нешто млађи
ђаци из Алибунара били су
„Лутке”, а панчевачки ученици I и II разреда извели су
Штраусову „Елисен-полку”.
Потом су у разним варијацијама раскошни таленат демонстрирали средњошколци Аја
Јанковић, Тијана Аћа, Анђела
Трајчић, Ненад Иванковић, Катарина Ђукић, Јована Радосављев, Павела Бланка, Андријана Живанов и Александра Мрдић. За крај прве вечери оста-

вљен је блок одсека народне
игре, када су ученици од првог
до четвртог разреда извели кола из Баната, Шумадије, Врања
и других делова Србије.
И другог дана, у недељу, 4.
јуна, публику је чекао богат

новић, Ненад Иванковић, Анђела Трајчић, Аја Јанковић,
Катарина Милинковић, Милица Милекић, Александра
Мрдић, Андријана Живанов,
Бланка Павела, Јована Радосављев, Лидија Милановић,

програм, који су започели трећаци и четвртаци кореографијом „Паладио” на музику Вивалдија. Потом су припремно
1 и 2 одиграли Стирлингов
„Fill” и „Огледало”, а ученици
другог разреда делове из балета Петра Иљича Чајковског –
„Крцко Орашчић”.
Након тога бином су поново
суверено загосподарили средњошколци Тијана Аћа, Страхиња Мићић, Ангелина Крста-

Миљана Гарчевић, Сара Павловски, Теодора Перић и Ања
Станкић.
Последње три тачке овогодишњег издања завршног концерта одиграле су ученице
другог и трећег разреда средње школе на теме „Дон Жуан”
и „Бајадера”. За то су, као и
сви претходници, награђене
бурним аплаузима публике и
жељама да се сличан спектакл
што пре понови.

ПО НО СНО У ИМЕ ВЕ ЛИ КОГ ВИ ЗИ О НА РА

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Балетска школа „Димитрије Парлић” постоји од 1979. године. Пре тога је функционисала као нека врста течаја при локалној музичкој школи, да би се касније одвојила,
регистровала и започела самосталан рад.
Школа се на актуелној адреси у Улици Жарка Зрењанина
25 налази управо двадесет пет година. Од пре десет година постоји и средња школа, а у међувремену су оформљена
издвојена одељења у Зрењанину и Алибунару.
Димитрије Парлић, чије име ова установа носи, био је
визионар невероватне енергије и врхунски југословенски
играч и кореограф, који је иза себе оставио преко педесет
балета.

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.

Слободан

ПРЕДСТАВНИК ДРУШТВА ПРИЈАТЕЉА ЖИВОТИЊА У АМЕРИЦИ

„Љубимци” се промовисали на Флориди
Представник удружења из нашег града које се годинама бави заштитом животиња Иван
Курајов, на позив једне од највећих светских организација
из тог домена – Хуманитарног
друштва САД, недавно је учествовао на сајму и конференцији на егзотичној Флориди.
Ако се зна да је манифестацији
присуствовало око две хиљаде
посетилаца, поред поделе искустава са учесницима из преко тридесет земаља света, ово
је уједно била и сјајна прилика
за представљање дводеценијског рада Друштва пријатеља
животиња „Љубимци”.
– Предавања су нам држали
многи врхунски стручњаци

Страну припремио

Јордан
Филиповић

који се баве широким дијапазоном тема – од проблема напуштених и уличних животиња, преко оних с фарми, па до
дивљих. Том приликом ти
професионалци предочили су
нам податке из научних истраживања и корисне идеје и
информације. Саставни део

овог догађаја био је и Сајам
опреме, средстава и различитих програма едукације, а
штандове су имали сви значајнији фактори чије су основне
делатности заштита животиња, промоција хуманог односа
људи према животињама и како њихов суживот учинити

складним. На основу свега виђеног, можемо се похвалити
нивоом активности и онога
што је у нашој средини учињено у претходном периоду, јер
је то веома близу ономе што
раде сличне организације у
САД и другде у свету. Притом,
оне овај посао обављају професионално, а неке од њих
располажу готово милионским буџетима и многобројним особљем свакодневно ангажованим на одређеним пројектима – навео је Курајов.
Он је додао да је овај догађај
био прилика за остварење
бројних контаката са учесницима и организацијама из целог света, а све то зарад потенцијалне сарадње с циљем подизања нивоа свести Панчеваца и оспособљености друштва
„Љубимци” за ефикасније пружање помоћи животињама,
пре свега уз помоћ бољих програма за едукацију и удомљавање.

Мужјак лабрадора пронађен је почетком протеклог месеца у Улици
ослобођења.
Слободан није чипован, а власник
га није тражио у градском прихватилишту у Власинској 1. И даље се
тамо налази ишчекујући његов долазак или неког новог, одговорнијег
власника који ће му пружити сигуран дом.
Ова дружељубива куца обележена
је и вакцинисана, а све остале информације могу се добити на број телефона 013/352-148.

Чарли
Мешанац који има крви белгијског
овчара (малиноа) изузетно је дисциплинован и углађен, што се види и
на фотографији.
Тромесечна врдалама Чарли вакцинисан је и очишћен од паразита,
па сада тражи власника за цео живот. Ко жели верног друга да с њим
лето проведе у игри и одрастању,
овај малиша је прави избор.Контакт-телефон је: 060/732-99-09.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО ВИЦЕШАМПИОН СРБИЈЕ
Исплатио се
вишегодишњи напор

Спуштена је завеса на још једно првенствено надметање
најбољих рукометних тимова
у нашој земљи, а иначе богата
историја панчевачког спорта
добила је нову страницу. Златним словима исписали су је
рукометаши Динама... Нека
на овом месту остане забележено сада, али и када неки
знатижељник после много година буде прелиставао пожутеле стране „Панчевца”, нека се

ву лопту... Грч је стезао мишиће, мешале су се емоције и
разум, али Бранко Радановић
и његови саиграчи су успели... Победили су Спартак из
Суботице са 24:23 (13:8) и тако сезону завршили на другом месту, иза (још увек) непри ко сно ве не
но во сад ске
Војводине.
Од самог почетка утакмице
популарни „вукови с Тамиша”
ушли су у дуел с великом жељом за тријумфом, а чврстом
одбраном и ефикасним нападом изненадили су ривала. Захваљујући ефектним головима
Бандуке, Жујовића и Ивошевића Панчевци су већ у петом
минуту повели с 3:0, па су
много мирније могли да на-

Баруџић, који није погрешио
приликом реализације... Напад Суботичана тако је одбијен. Домаћи су поново преузели иницијативу и контролу
над утакмицом, неумољиви су
били Павле Бандука и Петар
Жујовић, а онда је једном
„бомбом” и Миљан Буњевчевић допринео да се вођство
домаћина увећа. Времена је
остајало све мање, гости су почели да губе сваку наду... У последњим тренуцима сусрета
успели су само да ублаже пораз и да на крају спортски пруже руке новим вицешампионима Србије.
–
Честитам
момцима.
Остварили смо историјски
успех. Ништа није случајно,

подсети – у сезони 2016/2017.
Рукометни клуб Динамо остварио је величанствен успех и постао је вицешампион Србије!
Била је то првенствена трка
за бодове која ће остати у најлепшем сећању свим правим
љубитељима спорта у нашем
граду, а окончана је баш онако како је то у суботу, 3. јуна,
и прижељкивало 1.000 гледа-

ставе овај важан дуел. Читаво
прво полувреме протекло је у
знаку домаћег тима. Динамова
одбрана, којом су командовали Радуле Радуловић и капитен Радановић, била је чврста
као гранит, па су Суботичани
само осам пута успели да погоде циљ. На другој страни терена Бандука и Жујовић наставили су да решетају мрежу

ово је плод дугогодишњег рада
у клубу. Тим је на окупу две
године, одрадили смо 312 тренинга, одиграли 40 утакмица.
Примили смо најмање голова
у лиги... Екипа је показала карактер, јер ниједном није имала слаб дан. Наш највећи пораз био је 28:25 у Новом Саду.
Од 18 играча у ростеру, било је
чак 12 дебитаната и шест искусних момака. Захвалио бих
управи клуба, јер је остварила

Рецепт за успех –
спој младости
и искуства

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕТИЦИ

СРЕБРО ЗА СТЕФАНА МИХАЈЛОВА
Спринтери панчевачког Динама остварили су још један велики успех. У суботу, 3. јуна, у
Истанбулу је одржано Првенство Балкана за млађе јуниоре,
а у саставу атлетске репрезентације наше земље први пут се
нашао и наш млади суграђанин Стефан Михајлов. Он се
са својим друговима надметао
у штафетној трци на 4 x 100
метара. Репрезентација Србије
освојила је сребрну медаљу, а
Стефан, иако најмлађи члан
тима, био је прва, најодговорнија измена у штафети.
Био је то дебитантски наступ младог Михајлова у мајици с националним грбом, а
освајањем вицешампионске

титуле на Балкану он је само
још једном потврдио свој изразити таленат. Стефан је
уједно и у најужем кругу кандидата за репрезентацију Србије која ће крајем јула учествовати на ЕЈОФ-у у мађарском граду Ђеру.
На такмичењу у Истанбулу
репрезентација Србије имала
је 33 представника, а нашој
земљи су припале две златне,
четири сребрне и три бронзане медаље. Мушку штафету
су, поред Стефана Михајлова, сачињавали и Кијановић,
Јоргић и Мандић, а момци су
до вицешампионске титуле
стигли у времену 43,01.
Свака част!

ЛЕПЕ ВЕСТИ ЗА ПАНЧЕВАЧКИ СПОРТ

САЊА И ТИЈАНА МЕЂУ ОДАБРАНИМА

КУП СРБИЈЕ

Ових дана из света одбојке стигле су лепе вести и за панчевачки спорт. Наиме, селекторка
одбојкашке женске јуниорске
репрезентације Србије Маријана Боричић саопштила је списак играчица на које рачуна за
предстојећа велика такмичења, а то су Светско првенство и
Балкански шампионат.
Међу изабраним девојкама
су и две играчице Динама, и
то либеро Сања Ђурђевић и
примач Тијана Стојковић.
Прво такмичење које јуниоркама предстоји овог лета
јесте Балканско првенство у
Сарајеву, од 27. јуна до 1. јула, а затим следи Светско пр-

венство, које ће бити одржано од 7. до 16. јула у Боки дел
Рио и Кордоби (Мексико).
Јуниорска репрезентација
Србије окупила се у понедељак, 5. јуна, и одмах је отишла на Копаоник, где ће боравити десет дана, а потом,
до почетка Балканског шампионата, следи „гланцање
форме” у Крагујевцу. Последње припреме пре одласка на
Светско првенство биће обављене у Обреновцу.
Женска јуниорска репрезентација Србије ће четврти
пут узастопно односно седми
пут у историји играти на
светском првенству.

Финални турнир Купа Србије за рукометаше одигран је 7. и
8. јуна у Горњем Милановцу.
Првог дана такмичења снагу су одмерили Динамо и
суботички Спартак, као и Слога и Црвена Звезда. Победници ових дуела борили су се за трофеј у најмасовнијем
такмичењу.
Нажалост љубитеља рукомета у нашем граду, Динамо је
изгубио од Спартака са 11:18, иако је на полувремену имао
активан резултат од 10:10.

ла ца у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту. Мом ци ко је
предводи тренер Иван Петковић били су пред великим искушењем, јер им је цела сезона стала у последњих шездесет минута. Били су свесни да
само победом могу остварити
историјски успех. Тензија је
била огромна, очекивања јавности превелика... Тешко је
било мислити само на лепљи-

ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У ГАЂАЊУ
ИЗ МАЛОКАЛИБАРСКЕ ПУШКЕ

ДЕЈАН ПЕШИЋ НА ЧЕТВРТОМ МЕСТУ

гостију, па је Динамо на одмор
отишао с пет голова „вишка”.
Друго полувреме донело је
агилнију и офанзивнију игру
Спартака, који је, мало-помало, почео да „топи” предност
домаћина. Гости су успели да
врате неизвесност у меч, у 38.
минуту стигли су на само гол
заостатка (15:14), а онда је
„севнуо” контранапад Динама.
У главној улози био је Милош

СВЕТСКИ КУП У КАЈАКУ

БИЉАНА РЕЛИЋ У ФИНАЛУ
Крајем маја у мађарском граду Сегедину одржана је друга
регата Светског купа, на којој
је учествовало око 800 такмичара из 54 земље.
Такмичарка ККК-а Панчево Биљана Релић наступила је
у сениорском двоседу, заједно
с другарицом из репрезентације Србије Маријом Достанић, на стази од 500 метара.
Иако знатно млађе од ривал-

све моје замисли – од реквизита за тренинге до одласка на
гостовања дан раније... Одрадили смо сјајан посао током
прелазног рока, а наше највеће појачање био је Бранко Радановић. Погодили смо са
свим играчима које смо довели. Жујовић и Ивошевић су
озбиљни бекови, а када су нам
дошли Дистол и Радуловић,
почели смо да размишљамо и
о озбиљнијем пласману од
борбе за опстанак. Ипак, нема
најзаслужнијих за овај успех.
Сви су победници. Најважнији
су играчи, али себе су у тријумф уткали буквално сви. И
председник Данијел Суботић,
директори Стојан и Бранко
Радановић, мој први сарадник
Горан Белић, па кондициони
тренери Бранислав Јованов и
Филип Влајић, економ Богољуб Мина, секретар Предраг
Младеновић, физиотерапеут
Наташа Белић, човек задужен
за односе с јавношћу Слободан
Дамјанов... Али сви заједно
највећу захвалност дугујемо
нашим верним навијачима,
који су целу сезону провели с
нама, како у хали на Стрелишту, тако и на гостовањима –
рекао је шеф стручног штаба
Динама Иван Петковић на
конференцији за новинаре
одржаној 5. јуна у просторијама клуба.
– Сјајна сезона. Тачно се зна
ко шта ради у клубу. Сјајна је
атмосфера, клуб је финансијски стабилан... Било је успона
и падова током првенства, али
моје највеће задовољство су
пуне трибине, а посебно када
на њима видим дечаке из наше школе рукомета. То је будућност нашег клуба, с њима
сјајно ради Миша Драслар –
додао је капитен и спортски
директор Динама Бранко Радановић.
Представницима медија тада су се обратили и председник Динама Данијел Суботић
и најбољи играч Петар Жујовић. И они су у етар послали
јасну поруку – ово није Динамов зенит. Прави успеси тек
долазе!

ки, наше кајакашице су показале велику борбеност и самопоуздање, па су кроз квалификације успеле да стигну до
финалне трке, у којој су их чекале најбоље кајакашице из
целог света.
Уз велику борбу с таласима,
наше репрезентативке предвођене тренером Ђурицом
Левнајићем заузеле су осмо
место.

У Новом Саду је прошлог викенда одржано финале Купа
Србије у гађању из малокалибарског оружја по А-програму. Најбољи стрелац СД-а
„Панчево 1813” Дејан Пешић
одлично се борио током два
дана такмичења, али овог пута
недостајало му је мало спортске среће да би стигао до трофеја.
У основном мечу тростава
Дејан је постигао свој најбољи
резултат у овој сезони, погодивши 1.167 кругова, па је тако
потврдио национални разред и
освојио треће место. Ипак, у
финалном мечу је лошије
стартовао, па је морао да се задовољи седмим местом. Сутра-

дан, у основном мечу лежећег
става, био је пети, са 613,9 кругова. У финалу је добро кренуо,
већим делом меча био је други
на табели, али је на крају завршио на четвртом месту и за само 1,4 круга изгубио медаљу.
Током оба дана доминирали
су стрелци из Крагујевца, који
имају далеко боље услове за
тренинге и много стабилније
финансирање од осталих клубова у нашој земљи.
Наредног викенда Дејан ће
наступити на међународном
турниру „Гран-при Новог Сада”, а поред надметања у гађању из малокалибарске пушке
у оба става, такмичиће се и у
гађању из ваздушног оружја.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МЕДАЉЕ
ЗА МИЛАНОВИЋЕ
У нашем главном граду прошлог викенда одржана су два
кадетска турнира, на којима
су се окупили најквалитетнији
млади шахисти из нашег региона. На оба престижна такмичења Марко Милановић био је
једини представник Панчева,
надметао се против две године
старијих дечака од себе, а са
оба турнира вратио се са златним медаљама.

У суботу, 3. јуна, под покровитељством ШК-а Глига, одржан је двадесети турнир, на коме је, као и на претходном,
Марко првим местом потврдио
позивницу за меморијални
турнир „Бранко Боговац”, познат по богатим наградама, који ће бити одржан у септембру.
Дан касније водећа шаховска школа у земљи, под вођством селектора репрезентације Србије велемајстора
Бранка Тадића, организовала
је други гран-при турнир. У
средњој старосној категорији
Марко је такође био један од
најмлађих учесника, али то му
није сметало да убедљиво тријумфује.
На овом такмичењу у најмлађој категорији учествовао
је и Марков петогодишњи брат
Павле Милановић. Он је такође остварио запажен успех – са
четири поена из пет партија
освојио је сребрну медаљу.

УСПЕШАН ВИКЕНД
У Новом Саду је у суботу, 3. јуна, одржан међународни пливачки митинг „Змај”, на којем
су учествовала 372 млада пливача из 27 клубова. У јакој
конкуренцији запажене резултате остварили су и чланови
ПК-а Динамо.
Стефан Милтеновић је тријумфовао у трци на 50 м леђно, а сребрне медаље је освојио на 200 м мешовито и 50 м
краул. Срна Милутиновић заслужила је злато на 50 м делфин и сребрна одличја у тркама на 50 м леђно и 50 м краул.

ПАНЧЕВАЧКИ ТРИАТЛОН – ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТИ ПУТ

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА
Тријумф
Ање Давидовић

Александар
Живковић

Овог викенда
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СТРЕЛА
Избиште: ПОЛЕТ–БОРАЦ
Влајковац: ЈЕДИНСТВО – ПАРТИЗАН (У)
Омољица: МЛАДОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Црква: БАК–БУДУЋНОСТ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВОЈВОДИНА (С)

Следи Првенство
Србије у акватлону
Недеља, 4. јун – дан када је
наш град био у знаку ТК-а Тамиш. Један од најуспешнијих
спортских колектива из нашега града наставио је лепу традицију – двадесет четврти пут
организовано је надметање
широм Србије, па и Европе,
познато као „Панчевачки триатлон”. Уједно, то је била трка
и СТУ купа, па се на тамишком кеју окупио крем овог
спорта у нашој земљи. Учествовало је око 120 такмичара
у свим категоријама.
Надметање је почело трком
почетника, наставиле су га
младе наде и наде, а завршено
је главном трком – на дистанцама од 750 метара пливања,
20 километара вожње бицикла
и пет километара трчања.
Чланови ТК-а Тамиш су и
овог пута били веома успешни, па су освојили чак једанаест медаља. Посебно је одушевила млада Ања Давидовић, која је тријумфовала и у
елитној трци, али и у конкуренцији јуниорки. Сјајан је
био и Марјан Лукић, један од
организатора овог надметања,
који је победио у својој старо-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Фудбал

Све утакмице играју се у недељу од 17.30

Прошлонедељни
резултати
Рукомет

сној групи, а у главној трци
освојио је бронзано одличје.
У конкуренцији почетника
Ива Божичковић и Алекса Кежић освојили су највредније
трофеје, а Стефан Јелача окитио се бронзом. Лука Глигорић се такмичио у групи младих нада и освојио је златну
медаљу, а у конкуренцији нада
Марко Глишић је трећи стигао
на циљ. Фантастични су били
и панчевачки јуниори. Ања
Давидовић је освојила најсјајније одличје, а Алекса Карлаш
је заслужио бронзану медаљу.
Филип Рудаковић је тријум-

фовао у групи такмичара од
18 до 30 година, а Марјан Лукић у групи триатлонаца од 41
до 50 година. У апсолутној
конкуренцији најбоља је била
Ања Давидовић, а Марјан Лукић се окитио бронзом.
– Дао сам максимум. Победио сам у својој групи, али ми
је веома драго што сам освојио
бронзу у апсолутној конкуренцији, јер сам за ривале имао и
момке који су двадесет и више
година млађи од мене. Време је
било веома тешко, а дувао је и
јак ветар. Али навикли смо, ми
триатлонци морамо да се при-

лагођавамо условима – рекао је
после трке Марјан Лукић.
Сјајан такмичарски дан на
тамишком кеју улепшан је информацијом из Кине, где је
наша најбоља триатлонка Вида Медић на трци ИТУ купа
заузела дванаесто место у изузетно јакој конкуренцији.
За чланове ТК-а Тамиш нема
времена за одмор. За петнаестак дана предстоји им организација трке Првенства Србије у акватлону (километар
пливања и пет километара трчања), која ће такође бити
одржана у Панчеву.

ПЛЕЈ-ОФ
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК

24:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Н. Сад: СЛАВИЈА–ДОЛОВО

24:28

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Шид: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА – ЈЕДИНСТВО (К)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК
Уљма: ПАРТИЗАН–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (В)
Иваново: СТРЕЛА–ПОЛЕТ
Б. Н. Село: СЛОГА–ВУЛТУРУЛ

нале, а њих шест се окитило
златним медаљама.

Захваљујући таквим успесима БК Професионалац је био

СТИГЛИ
НОВИ ТРОФЕЈИ
убедљиво најуспешнији клуб
на турниру, а биланс од петнаест борби у полуфиналу и финалу, уз скор од тринаест победа и само два пораза, заиста
је за поштовање.
Уз све то, наша суграђанка
Јованка Радуловић проглашена је за најбољу такмичарку на
турниру.
После петог кола Лиге Бео гра да БК Про фе си о на лац
заузима прво место на табели, па је најозбиљнији кандидат да се и ове године окити титулом шампиона, баш
као што је то било и 2013. године.

АТЛЕТСКО НАДМЕТАЊЕ У ВРШЦУ

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ТАМИШ ДОНЕО ОДЛИЧЈА

ОДЛИЧНИ МАЛИ БОРЦИ

У организацији АК-а Атина, у
Вршцу су прошлог викенда
одржане „Атинске атлетске
игре”, на којима су учествовали
клубови из региона. АК Тамиш
из нашега града имао је много
успеха на том такмичењу.
У групи предшколаца медаље су освојили Никола Бранисављевић (две златне), Александар Томић (сребро и бронза)
и Тереза Ковачевић (две златне). У конкуренцији млађих
основаца Стефан Марић заслу-

рић је освојила златне медаље у
тркама на 60 и 200 метара, а
Сашка Раданов је два пута друга стигла на циљ. Алекса Нертица је био трећи на 200 м, Јелена Васиљевић је тријумфовала на 60 и 200 м, а Марији Балинт су припала два сребра.
Алексија Коцић победила је
у групи шеснаестогодишњакиња на истим деоницама, а
Ивана Велимировић освојила
је сребрне медаље. Стефан Лазић је тријумфовао на 200 м, а

жио је злато и сребро, Огњен
Волфанд зарадио је бронзу,
Емилија Јелесијевић освојила
је сребро и бронзу, а Соња Стојков бронзано одличје. У категорији млађих пионира Сања Ма-

у конкуренцији сениора Александар Бошковић био је трећи
на истој дистанци.
Тренер АК-а Тамиш Зоран
Коцић био је главни судија на
старту.

Такмичари ЏК-а Динамо учествовали су прошлог викенда
на међународном турниру „Радомир Ковачевић Џиги” у Београду, на којем се надметало
око 400 младих бораца из 49
клубова из: БиХ, Црне Горе,
Хрватске, Македоније и Србије. Клуб из нашега града представио се са 17 такмичара, који
су освојили девет медаља, а полетарцима је припао пехар намењен најуспешнијој екипи.
Највредније трофеје зарадили су: Матеја Стојановски,
Алекса Ђуровић, Милица Секуловић и Матеја Зубовић.
Сребром се окитио Никола
Мирковић, а бронзе су заслужили: Немања Ђуришић, Ма-

3:1
1:1
3:2
3:2
5:1
5:0
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ПРОФЕСИОНАЛАЦ НА ПРВОМ МЕСТУ
Прошлог викенда настављено
је боксерско надметање у Лиги Београда, у којој се такмичи и БК Професионалац из
нашега града. Такмичење је
одржано у Барајеву, а конкуренција је и овог пута била
прилично јака. Ипак, момци и
девојке које предводи тренер
Звонко Димитријевић поново
су показали завидан квалитет
и таленат, па засад убедљиво
воде на табели.
У полуфиналним мечевима,
када се у обзир узму све категорије, Професионалац је
имао осам представника, од
којих је чак седам ушло у фи-

1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (С) 4:0

РЕГИОНАЛНО НАДМЕТАЊЕ У БОКСУ

Марта Константинов је друга
стигла на циљ на 200 м мешовито и 100 м леђно, а трећа је
била на 100 м прсно. Дамјан
Аџић и Јана Обрадовић зарадили су сребрне медаље у тркама на 50 м краул односно
100 м прсно. Мартин Ћирковић је био најбржи на 50 м прсно, а Никола Латиновић је
освојио бронзу у надметању на
100 м леђно.

Стране припремио
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рија Стојановски, Милена Секуловић и Ђорђе Јакимовски.
У исто време Андреа Стојадинов се надметала на Европском
јуниорском купу, који је одржан
у аустријском граду Лајбницу.
Андреа је у првом колу била
слободна, а у другом је изгубила
од немачке такмичарке.
Запажен успех у нашем
главном граду остварили су
чланови ЏК-а Панчево.
Нина Албијанић и Немања
Нишић освојили су златне медаље, Милица Нишић је зарадила
сребро, а Сара Ђурђев бронзу.
Лазар Албијанић је учествовао на Балканском првенству
за кадете у Турској и пласирао
се на седмо место.

У новосадској дворани „Спенс”
у суботу, 3. јуна, одржан је традиционалан карате турнир под
називом „Сремскокарловачки
куп 2017”. Међу 300 такмичара
из Црне Горе, БиХ, Хрватске и
Србије, наступило је и пет бораца из КК-а Младост.

Златне медаље освојили су
Дејана Ивановић, Бранислав
Срећков (две – у борбама и катама) и Милица Миловановић, а бронзама су се окитили
Младен Големовић и Анастасија Крстић.
Сутрадан је у Београду одржан престижни „Рода куп”, на
коме је учествовало око 800
такмичара из седам земаља.
Најуспешније су биле Миљана Тодоровић, која је освојила
златну медаљу, и Анастасија
Чоловић, која се окитила бронзаним одличјем. Иако су остали без трофеја, одлично су радили и: Тара Арсеновић, Драгана Мацура, Михајло Пантелић и Лука Станојковић.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг6)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

С ЈЕСЕНИ – ГРАДСКИ ДЕРБИ
Железничар стабилан у
трећем рангу
Динамо 1945 пласирао се
у Српску лигу
Завршена је првенствена трка за бодове у Српској лиги група „Војводина” и
Војвођанској лиги „Исток”. Очи панчевачких заљубљеника у најважнију
споредну ствар на свету биле су током
сезоне упрте управо у трећи и четврти
ранг такмичења, где су се с много пажње пратиле активности ФК-а Железничар и ФК-а Динамо 1945.

КАО ПРЕ ПО ЛА ВЕ КА
У сезони 1964/65. тадашњи Динамо играо је у Војвођанској лиги, а
за улазак у виши ранг такође се
борио с Радничким из Сутјеске.
Панчевци су победили с 9:1,
освојили прво место и пласирали
се у Српску лигу, у којој су тада
наступали и клубови из Београда.
Популарна панчевачка „дизелка” је
прошлог викенда гостовала у Шиду,
где је од домаћег Радничког изгубила
с 1:0, а гол одлуке постигнут је у финишу утакмице – из једанаестерца.

Железничар је тако завршио шампионат са скором од девет победа, девет
нерешених резултата и десет пораза,
уз позитивну гол-разлику (36:34) и с
36 бодова. Такав учинак био је довољан за пласман на седмо место на табели. Када се подвуче црта, поготову
после пролећног дела шампионата, у
коме је „дизелка” била врло успешна,
симпатизери овог спортског колектива могу бити задовољни сезоном.
У уторак, 6. јуна, на СЦ-у „Младост”
одиграна је и пријатељска утакмица
између два Железничара – панчевачког и лајковачког, којом треба да буде
успостављена сарадња између два клуба, својевремено основана под окриљем „Југословенских железница”.
Резултат је био у другом плану, али
нека остане забележено да су Панчевци победили с 3:1, а голове за тим из
нашег града постигли су Стајчић,
Трипковић и Ковачевић.
У последњој званичној утакмици у
сезони 2016/2017. тренер панчевачке „дизелке” Ненад Стојчић поверење је поклонио екипи у саставу:
Јевтић, Целин, Текијашки, Руњаић,
Спасковски, Симоновић, Трипковић,
Јанићијевић, Ковачевић, Стајчић и
Савков, а играли су и: Катанић, Јовановић, Шалипуровић, Вигњевић,
Дробњак и Михајловић.
Како то спортски колективи који
држе до свог имиџа и раде, после
утакмице је приређено заједничко
дружење, коме су присуствовали сви

чланови и пријатељи клуба, али и
спортски званичници нашега града.
У суботу, 3. јуна, на Градском стадиону у Панчеву све је било спремно
за велику фешту и пре почетка утакмице последњег кола Војвођанске лиге „Исток” између Динама 1945 и
Радничког из Сутјеске.
Популарни „брзи воз” је у последњу
рунду ушао с два бода вишка у односу
на другопласирану Козару из Банатског Великог Села, па је тријумфом
над екипом из Сутјеске постао шампион и пласирао се у виши ранг, у
Српску лигу група „Војводина”. Тако
ће сви љубитељи фудбала у нашем
граду од јесени имати прилику да
присуствују и градском дербију.

Дремајуће стање
Човек мора да одмори: вијуге, руке и ноге, цело тело.
Да би дошао себи.
Псу је неопходно да се опусти, како би повратио глас, да би
могао поново да лаје.
У том смислу, подразумевајући је ноћни сан, али нема ничег
бољег од поподневне дремке.
Јер, дремајући сањамо, зар је могуће да то нисте приметили.

Самства

Динамо 1945 савладао је Раднички
са 4:0, а голове су постигли Николић
(два), Скокна и Тошић.
Тренер Душан Ђокић је за овај важан дуел поверење поклонио екипи у
саставу: Томић, Каранфиловски, Дашић, Војиновић, Ракић, Стојановски,
Јанковић, Николић, Скокна, Јавор и
Теофанов, а прилику су добили и Јањовић, Тошић и Арбутина.
По завршетку сусрета агилна управа Динама 1945 приредила је велику
фешту на Градском стадиону за све
пријатеље клуба и суграђане – било је
песме, точило се пиво, окретао се во
на ражњу... Славила се титула!
„Брзи воз” је у силном налету, али не
жели да се заустави у трећем рангу...

Реч из наслова је сасвим нелогична због тога што је у множини.
Самство подразумева једнину.
Али олакшавајућа околност нам је та што једно самство значи
једном човеку.
Многа самства имају тежину за мноштво.
Како год било, свако самство требало би да води ка истом циљу, иако то није увек баш тако.
Морало би да помогне да човек дође себи.

А. Живковић

НОВОСТИ С ТАТАМИЈА

ТРОФЕЈИ СА СВИХ СТРАНА
Чланови Карате клуба Динамо успешно су привели
крају пролећни део такмичарске сезоне.
Кадети су прошлог викенда учествовали на турниру у Новом Саду, где се
Дарко Спасковски окитио
златном медаљом, а Милош Стефановић и Никола
Ивановић освојили су сребрна одличја.

У друштву
На „Рода купу” у Београду
Милица Гагић зарадила је
злато, а Јелена Милентијевић
сребро. У ревијалном делу су
наступиле репрезентације
региона Београда, Војводине
и централне Србије. Златну
медаљу, као члан репрезентације Војводине, освојио је
кадет Дарко Спасковски, а
сребром се окитио сениор
Никола Јовановић.
A. Ж.

Има ли сврсисходнијег, ефектнијег начина да се дође себи од
уживања у добром друштву.
Нема овде знака питања, баш као ни на крају последње реченице у потпису испод прве фотке, јер се ради о реторичком питању, тврдњи.
Још нешто је у овој рубрици неупитно: три наслова заједно
увек дају једну мисао.
Пажљивији читаоци су то већ сигурно приметили.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Радован
Марчетић,
гимназијалац:
– За викенд ћу учити,
с обзиром на
то да је последња
недеља, и вероватно
ћу се видети
с друштвом.
Сигурно нећу изаћи.

Нађа Божовић,
гимназијалка:
– Планирам да учим
за следећу недељу,
али ћу ићи на прославу
осамнаестог рођендана
код друга. Вероватно
ћу мало и тренирати.

Анђела
Милошевић,
гимназијалка:
– Овог викенда ћу учити
пошто се ближи крај
школске године,
али биће времена
и за изласке, посебно
за осамнаесте рођендане,
којих ће бити сва три
дана викенда.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом одговорношћу
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног и одговорног уредника:
Александар Живковић • Редакција: Михајло Глигорић, Марина Димитрић, Драгана Кожан, Драгана Младеновић, Јордан Филиповић • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана
Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска
банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca
Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства
за информације Републике Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs
• e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

