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Бојкот увек
отворена опција

Панчевачке
ветрењаче
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цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 14. ЈУЛА 2017.
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Село
„Неолићани” шпартају

ТРАГЕДИЈА У СТАРАЧКОМ ДОМУ НА КОТЕЖУ

УБИО СУПРУГУ, ПА СЕБЕ

Европом
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Култура
Размена искустава и

Старији мушкарац најпре
пуцао и убио своју жену,
а онда извршио
самоубиство
Не зна се шта их је навело
да учине тај трагичан
корак
Тома Степановић (1933), један од
станара у Дому за старе на Котежу, у
среду, 12. јула, у раним јутарњим
сатима, хицем из пиштоља убио је
супругу Драгицу (1939), а онда је
пуцао себи у слепоочницу.
Запослени у Дому пронашли су
њихова беживотна тела око 7.45,
након почетка прве смене. Две медицинске сестре које су биле у редовном обиласку приметиле су на вратима
собе 208, у којој су Тома и Драгица
живели, цедуљу на којој је писало:
„Обратите пажњу на ову собу”.
Када су медицинске сестре ушле
унутра, затекле су слику која их је
запањила. Драгица је пронађена с
погнутом главом за столом, а Тома на
столици с видљивом раном на слепоочници. По свему судећи, он је најпре
пуцао у супругу, а потом себи у главу.
То је учинио из пиштоља за који је
имао дозволу и он му је остао у руци.
Запослене у Дому за старе који су
ушли у Томину и Драгичину собу
шокирало је и када су на њиховим
креветима пронашли опроштајна
писма у којима су објаснили разлоге
због којих су се одлучили на самоубиство, чаршаве којима треба да их
покрију, личне карте, ципеле, уредно сложену гардеробу у коју треба да
их обуку, визиткарту једног од
погребних удружења и новац за кремацију.

Познато је и то да нико од старих
особа које су смештене у дому на
Котежу није чуо хице из пиштоља
када су испаљени. Због тога се засад
само претпоставља да се овај трагичан догађај одиграо између 1 и 2 сата
после поноћи.
Сви су их волели
Запослене у Дому за старе растужила
је и изузетно погодила вест о трагедији која се догодила у њиховој установи.
Милентије Максимовић, руководилац Радне јединице „Домски смештај”, изјавио је да су Тома и Драгица били пуни живота и да су их сви у
Дому волели.
– Они су живели код нас од 1997.
године, када су искористили законску
могућност да држави уступе стан у

коме су пре тога живели, а да им заузврат буде омогућено да до краја живота бораве у дому. Драгица је активно
учествовала у неколико секција и
често певала на нашим приредбама, а
Тома је ишао на пецање, возио
бицикл и дружио се са осталим станарима. Сваки пут када би нам дошла
нека новинарска екипа, истицали смо
њих двоје као пример за позитивну
енергију и осмишљен живот и у
позним годинама. Никада нећу заборавити Драгичин допринос у уређењу
нашег парка и колико је због тога
била срећна. Осим тога, њен муж је
примао солидну пензију, захваљујући
чему су могли нормално да живе и
нису имали финансијске проблеме.
Били су складан пар и не можемо да
схватимо шта је могло да их наведе на

тако трагичан корак, поготову зато
што га ничим нису наговестили –
истакао је Максимовић.
На питање новинара да ли су Тома
и Драгица имали неку родбину, Максимовић је одговорио да су, по свему
судећи, били сами, јер им до сада
нико није долазио у посету.
Све се променило због болести
Нажалост, пре годину дана почели су
први проблеми. Драгица је за кратко
време доживела два инфаркта, због
чега су јој уграђени стентови. Запослени у Дому тада су стекли утисак
да су она и њен муж после тога почели мање да се друже са осталима и да
се затварају и повлаче у себе.
Према њиховим речима, промена
Драгичиног здравственог стања сигурно је тешко погодила и њу и њеног
супруга, јер су годинама пре тога били здрави, витални и покретни и
сами су могли да се старају о себи.
„Панчевац” незванично сазнаје и
да у опроштајним писмима која су
Драгица и Тома оставили није наведен ниједан конкретан повод за одлуку о самоубиству. Уместо објашњења,
у њима су могле да се прочитају само
констатације о бесмислености даљег
живота и бесперспективности.
Поводом самоубиства у Дому старих припадници панчевачке полиције извршили су увиђај. Након тога
Више јавно тужилаштво није тражило дозволу да се обави обдукција и
дат је налог за сахрану.
Због трагичног догађаја Дом старих на Котежу обишли су и инспектори Покрајинског секретаријата за
социјалну политику и републичког
Министарства за рад, запошљавање,
борачку и социјалну политику,
државних институција у чијој надлежности је та установа.
М. Глигорић

позитивне енергије
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Ко ће попустити у Крагујевцу?
Да ли ће радници крагујевачког „Фијата” постићи нешто штрајком који
су започели 27. јуна или ће њихова обустава рада остати без ефекта, с
обзиром на то да врх италијанске компаније никада не преговара са синдикатима?
Одговор на то питање треба да буде познат до краја недеље. Подсећамо, синдикат фабрике у Крагујевцу тражи повећање плата са 38.000 на
50.000 динара, смањење преоптерећености радника – с обзиром на то да
многи међу њима раде и неколико послова да би одменили оне који су
на боловању, затим исплату бонуса за 2016. годину, као и надокнаду
трошкова превоза за запослене који су ангажовани ван стандардног времена.
На први поглед, нема ничег спорног у захтеву за повећање плата. У
шест „Фијатових” фабрика, колико их та компанија има у Италији, као
и у погону у Пољској, зараде се крећу у распону од 1.600 до 2.300 евра, а
радници у Крагујевцу примају око 320 евра, што је огромна разлика.
Немогуће је занемарити и то да је компанија „Фијат” у Србији привилегована, с обзиром на то да је наша држава омогућила том италијанском аутомобилском гиганту многе повластице. Само у прошлој години
„Фијату” је исплаћено 30 милиона евра, а осим тога, италијанска компанија је од почетка свог пословања у Србији била ослобођена плаћања
доприноса за све запослене и пореза на зараде.
„Фијату” је прогледано кроз прсте и када је реч о плаћању пореза на
добит и локалних пореза, а након отварања фабрике у Крагујевцу та компанија је добила поклон од наше државе у виду субвенције за сваког радника у износу од 10.000 евра. Има ли „Фијат” у Србији још повластица,
није познато, с обзиром на то да је, подсећамо, уговор који је потписао
менаџмент те фабрике с нашим државним врхом 2008. године и дан-данас строго чувана тајна.
С друге стране, намеће се питање да ли су радници у Крагујевцу отишли предалеко у свом револту када су одлучили да њихова обустава рада
буде потпуна. Материјална штета коју је та фабрика због тога претрпела
и још увек трпи, огромна је, што не чуди када се зна да од почетка штрајка није произведено више од 4.000 аутомобила. Пре штрајка производња у Крагујевцу одвијала се у две смене, а с трака је свакодневно силазило 440 аутомобила.
Нажалост, сада је рад обустављен и у кооперантским фабрикама које
снабдевају крагујевачког произвођача ауто-деловима, што губитке у
пословању чини још већим. Да ли би пословодство неке фабрике у таквој
ситуацији уопште хтело да преговара с радницима?
Подсећамо, штрајк радника у крагујевачкој фабрици почео је само
месец дана после свечане премијере новог модела „фијата 500 л”. Тада
је саопштено да је то најзначајнији догађај од 2012. године, од када је
почела серијска производња „Фијатових” возила у Крагујевцу, и да је то
велика извозна шанса за Србију. Најављено је и да ће се учинити све да
се омогући продаја наших „фијата” у Русији.
Међутим, сада је због штрајка то под знаком питања. Да ситуација
буде још гора, све чешће се чују најаве да врх „Фијата” размишља о
повлачењу из Србије. Као разлог за то наводи се пад продаје возила које
прави крагујевачка фабрика, с обзиром на све јачу конкуренцију других
произвођача.
Када се то узме у обзир, основане су прогнозе да ће менаџмент италијанске компаније настојати да смањи трошкове и да ће потпуно обуставити или, ако не то, смањити на минимум производњу у фабрици у Крагујевцу. У прилог томе иду информације да се италијанска влада залаже
за то да евентуални проблеми у производњи у „Фијатовим” фабрикама
широм света ничим не смеју да угрожавају пословање те компаније у
Италији.
У таквим околностима штрајк радника у Крагујевцу може само убрзати одлуку о повлачењу „Фијата” из Србије. То би био тежак ударац за
нашу привреду будући да је та фабрика најјача у Србији и да учествује са
осам одсто у нашем извозу и три одсто у бруто друштвеном производу.
Засад је извесно једино то да због штрајка у Крагујевцу сви губе и да
би било добро када би се што пре постигао компромис. Не дође ли до
тога, највише ће испаштати две хиљаде радника, колико је запослених у
фабрици у Крагујевцу, и чланови њихових породица.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Тачно време за – колапс
У уторак, 11. јула, на панчевачком асфалту
Снимио Владимир Ђурђевић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

У Босни су сви
страдали
Саша Јанковић, некадашњи заштитник грађана, а сада председник
Покрета слободних грађана, ових
дана је учинио нешто што је заслужило пажњу. Испунио је обећање да
ће отићи у Сребреницу на годишњицу тамошњег масакра и одати пошту
стрељаним Муслиманима, али је
после тога отишао и у оближње село
Кравицу и положио венац са цвећем
на споменик српским жртвама које
су страдале од муслиманске војске у
последњем рату. Нажалост, то је
забележено само у једним српским
дневним новинама, и то у неколико
редова.
„Поточари, где жртве говоре, а
живи занеме. Кравице. Још једно
место туге. Превише их је за ово
мало земље и људи”, написао је Јанковић испод фотографија које је
поставио на „Твитеру”.
Због чега Јанковићева посета Кравицама заслужује пажњу? Зато што
је он први српски политичар од петооктобарских промена 2000. године
који је уважио чињеницу да су на
подручју Подриња током претходног
рата подједнако страдали Муслимани и Срби.
Осталима, а нарочито лидерима
неких наших партија, члановима
невладиних организација и председнику државе Борису Тадићу, који су
до сада посећивали Сребреницу,
било је важно да се поклоне само
муслиманским жртвама. Након тога

су се враћали у Србију а да ниједном
нису свратили у Кравицу.
Спомен-комплекс у Сребреници
до сада су посетили и бројни светски
политичари, попут Била Клинтона,
али ни од њих нико није отишао у
Кравицу. Као да су им муслиманске
жртве биле вредније од српских и
као да последњи рат није био подједнако трагичан за све у Босни.
Да то није смело да се деси, сведочи податак да је у том српском селу у
периоду од 1992. до 1995. године убијено 3.267 Срба, међу којима је било
жена, деце и старих, и да су их све
ликвидирали муслимански војници
којима је командовао Насер Орић.
Подједнако је трагично то што ни
после двадесет две године, колико је
прошло од последњег рата, још увек
нема краја противречним реакцијама
када је реч о страдању у Сребреници.
Оне се крећу од потпуног негирања да
су тамо уопште убијани Муслимани
па до покушаја да се тамошњи ратни
злочин окарактерише као геноцид, а
да се за њега оптуже сви Срби.
Они који оспоравају сребренички
масакр као да су заборавили да је
непобитно утврђено да је тамо стрељан велики број људи. С друге стране, босански политичари који би да
кривицу за то колективизују и да је
припишу целокупном српском народу и даље игноришу чињеницу да је
осам високих официра Војске Републике Српске правоснажно осуђено
у Хашком трибуналу због догађаја у
Сребреници. Није ли то довољно да
се тај злочин преда прошлости?
М. Г.
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ИЗ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ОД 1. АВГУСТА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

ВОДА НА ЧЕТИРИ КУПАЛИШТА ДОБРА

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Освежење се
препоручује на
Тамишу у Панчеву и
Јабуци, на Белој
стени на Дунаву и
на језеру у Качареву
Према последњим резултатима анализе квалитета вода на
осам купалишта, на територији Панчева купање је дозвољено на четири места: на купалиштима на Тамишу у Панчеву и Јабуци, на Белој стени на
Дунаву и на језеру у Качареву.
Ова купалишта имају квалитет воде треће класе, што значи да је њихов еколошки статус добар. Купалишта која
нису безбедна и препоручљива
за купање јесу: Поњавица у
Омољици и у Банатском Брестовцу, Тамиш у Глогоњу, као
и Дунав у Иванову. Ова четири
купалишта имају квалитет
воде четврте категорије, што
значи да је њихов еколошки
статус слаб. Узорковање је 28.
јуна обавио Завод за јавно
здравље Панчево.
Када говоримо о класама
квалитета површинских вода,
подсећамо да вода треће класе, на основу граничних вредности, обезбеђује услове за
живот и заштиту риба и може
се користити за купање,
наводњавање, индустријску

Још кад би градска плажа била уређенија...
употребу, али и за пиће уз
претходну филтрацију и дезинфекцију. Вода четврте категорије није добра за купање,
нити за живот риба, а може се
користити само за наводњавање и индустријску употребу.
Најбољи квалитет јесте вода
прве и друге класе, а најлошија

је пета, која се ни за шта не
препоручује.
Стручњаци Завода за јавно
здравље Панчево током летњих месеци контролишу на
поменутим купалиштима микробиолошко стање (фекалне
бактерије, цревне ентерококе)
и раде физичко-хемијску ана-

лизу количине живе, никла,
цинка, олово-нитрата, суспендованих материја и др.
Како саопштава градски Секретаријат за заштиту животне средине, убудуће ће ови извештаји
бити доступни купачима и на
сајту Града.
М. Димитрић

КОНКУРС ДРУШТВА „ЉУБИМЦИ”

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

У БАШТИ ДОМА ОМЛАДИНЕ

Концерт састава
„Артан Лили”
Дом омладине Панчево, у
оквиру „Панчевачког културног лета”, приредиће концерт
београдског састава „Артан
Лили” у суботу, 15. јула, од 22
сата, у летњој башти.
Група „Артан Лили” настала је 2013. године. Након
одређених промена ова noise
pop четворка из Београда
наступа у својој препознатљивој постави: Бојан Слачала (бас и вокал), Романа Слачала (вокал и даире), Марко

Брините о животињама, освојте награду

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.

Ајковић (бубањ) и Драган
Кнежевић (гитара).
Својим сингловима освајају прва места свих релевантних радијских и ТВ топ-листа
у земљи и региону. Дебисингл „Ако станемо ту” из
2014. године био је на првом
месту легендарног Дискомера „Студија Б”, што је до тада
пошло за руком само „Бијелом дугмету”, „Екатарини
Великој” и групи „Кал”.
М. М. В.

РАД С МЛАДИМ МУЗИЧАРИМА У ПЕШЧАРИ
Друштво пријатеља животиња
„Љубимци” у периоду од среде
до среде, од 12. до 19. јула,
организује мини наградни
конкурс чији је циљ да се што
више наших суграђана укључи
у акцију пружања помоћи
уличним животињама током
врелих летњих дана.
Друштво „Љубимци” позива
све старатеље, као и оне који

желе да помогну напуштеним
псима и мачкама да поставе
чиније за воду на неком мање
прометном месту или испред
локала или канцеларија у
којима раде. Потом треба да
фотографишу посуду и да
фотографију доставе путем
имејла на адресу ljubimci@gmail.com или да је друштву
„Љубимци” пошаљу преко дру-

штвених мрежа „Фејсбук”,
„Инстаграм” или „Твитер”.
По завршетку акције биће
изабрана најзанимљивија фотографија, чији ће аутор бити
награђен.
– Награда је специјална склопљива посуда за воду и флаша. У
посуди ће власник љубимца
моћи да понесе освежење за себе
и свог четвороножног пријате-

ља, како би што лакше и пријатније проводили заједничке шетње – открио је Иван Курајов из
друштва „Љубимци”.
Он је истакао да ће ипак
највећу награду кроз овакву
акцију свакако добити сви они
чупавци који ће се освежити
овог лета, а којима ће посуде
сређивати и допуњавати наши
хумани суграђани.
Д. К.

Прва интернационална
тамбурашка радионица

ОСАМНАЕСТИ МОТО-СУСРЕТИ

АРХИВЕ

ИЗ

Мото-клуб „Coyote” организоваће наредног викенда, од 14.
до 16. јула, традиционалан,
18. међународни мото-сусрет
на тамишком кеју.
Камп ће за учеснике бити
отворен од петка, 14. јула,
када се очекују и гости из
Србије и иностранства.
Прве вечери, од 21 сат,
наступиће бендови „Trouble
Heart”, „Fat Walk” и „Najda”, а у
паузи између наступа манифестацију ће званично отворити
градоначелник Саша Павлов.
За други дан је планирана
вожња катамараном у организацији Туристичке организације Панчево, а од 17 сати
биће одржани традиционалан
дефиле двоточкаша и чувене
бајкерске игрице.
У вечерњим сатима љубитеље музике и мотора забављаће
састав „Blues Delivers”, трибјут
бенд „Атомско склониште” и
група „ProRock”.
М. М. В.

„ПАНЧЕВЦА”

Уживање за љубитеље мотора и рокенрола
Тамбурашки центар „Тамбураторијум” Панчево организовао је прву Интернационалну тамбурашку радионицу од 9. до 15. јула у
Школско-рекреативном
центру Чардак у Делиблатској пешчари.
Идеја организатора, с председником „Тамбураторијума”
професором Будимиром Стојановићем на челу, јесте да се
окупе млади тамбураши од
десет до осамнаест година,
како би стекли нове вештине
и знања у тамбурашкој области. Радионице се састоје од
солистичког, камерног и
оркестарског дела, а већина
полазника долази из музичких школа.
За радионице се пријавило
тридесетак деце и младих из
Србије, Црне Горе, Републике Српске, Македоније,

Чешке, Румуније и Хрватске,
а предавачи су еминентни
стручњаци у тамбурашкој
области. С младим тамбурашима су радили проф. Владо
Чатић и проф. Тихомир
Дамјановић из Хрватске,
проф. Будимир Стојановић и
Мариjaна Марки, диригенткиња из Суботице.
– Младим тамбурашима
много значе ове радионице,
јер уче нешто мимо школског
програма, а имају и прилику
да у раду с другим предавачима стекну ново искуство, као
и да обогате свој репертоарски опус и да технички и
музички напредују – рекао је
професор Стојановић.
Резултати рада биће презентовани на концерту у
суботу, 15. јула, од 19 сати, у
Народној башти.
М. М. В.
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У ТОКУ ЈАВНА НАБАВКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

У СУСРЕТ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Монографија
о Панчеву

БОЈКОТ УВЕК ОТВОРЕНА ОПЦИЈА

Градска управа расписала је
јавну набавку за израду
монографије о Панчеву. Реч
је о јавној набаци мале вредности, а рок за подношење
понуда истиче 14. јула у подне. Предмет овог јавног
позива налази се и на сајту
Града. Градска управа тражи
понуде за услуге писања
ауторског текста, превода,
дизајна и припреме и вредност тог посла проценила је
на 490.000 динара, као и
понуде за услуге штампања,
које су процењене на 670.000
динара, без ПДВ-а.

када ће се одржати жребовање. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које
имају једнаку најнижу понуђену цену.
Они који буду добили овај
посао, биће у обавези да
израде нову монографију о
Панчеву. Она мора да садржи есеј о Панчеву који треба
да дочара савремен дух града са елементима основних
историјских, географских и
културних особености, а
текст монографије треба да
буде преведен и на енглески,
немачки и руски језик. Такође,

Опозиција ће о
евентуалном бојкоту
заседања панчевачког
парламента одлучити
на самој седници
Примедбе остале
исте од прошле
седнице
Одборници опозиционих политичких партија присуствоваће седници Скупштине града
која је заказана за 13. јул, а да
ли ће је демонстративно напустити, одлучиће на самој седници. Одборници ДС-а, СРС-а,
„Доста је било”, СПС-а, ЛСВ-а
и самостални одборници бојкотовали су последње заседање, 20. маја, када су, након што
је утврђен дневни ред, изашли
из сале.
Како су образложили, то су
учинили у знак протеста због
тога што је дневни ред „преко
ноћи дуплиран” и што приликом утврђивања дневног реда
није прихваћен ниједан предлог опозиције. Они су тада и
тражили да се на седници не
расправља о тим накнадно убаченим тачкама дневног реда. У
холу испред велике сале Скупштине Панчева сви опозициони
одборници (њих двадесет један)
обратили су се новинарима.
Н. Ћебић

Како је критерујум за
доделу уговора „најнижа
понуђена цена”, а не „економски најповољнија понуда”, наручилац ће уговор
доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба –
наводи се у позиву за подношење понуда. Градска управа ће писмено обавестити
све понуђаче који су доставили своје понуде о датуму

седнице одлучити, али и да је
„питање Дирекције пре свега
законско питање”, односно
обавеза Града.
Шеф одборничке групе
„Доста је било” Никола Ћебић
каже да је за одборнике ДЈБ
напуштање заседања локалног парламента отво рена
опција, јер су и даље на снази

радиће на дизајну корица и
унутрашњег дела, обраду и
лектуру текста и обраду и
потписивање фотографија.
Када је реч о штампи,
Градска управа тражи 800
комада, а они који буду
добили овај посао, мораће да
обезбеде и испоруку монографије, која ће бити димензија 300 x 240 mm, на 200
страна.

Н. Дангубић
Гламочанин изјавио је да се
радикали не либе да, ако треба, и овог пута бојкотују заседање. Не мењају став да у Панчеву парламентаризам не постоји и да је понашање владајуће већине диктаторско.
– Лично сам за бојкот док
год је диктатуре, јер радикали
не желе да учествују у представи СНС-а. Када је реч о
конкретној седници, видећемо. Зависиће и од понашања
владајуће већине, али и од
евентуалног договора опозиције – изјавио је шеф Одборничке групе СРС-а.
Социјалисти сматрају да не
треба бојкотовати сваку седницу, јер су одборници ипак
„изабрани представници народа” те такво понашање не би
било политички одговорно.
Шеф одборничке групе СПС-а
Никола Дангубић рекао је да је
на последњој седници, када су
подржали бојкот парламента,

Д. Стојић
исте замерке као и на последњој седници.
– Не постоји никаква дискусија у панчевачком парламенту, и не само то, он се претворио у машину за изгласавање
одлука, а не место где се
дискутује – поновио је Ћебић.
Једина одборница Лиге
социјалдемократа Војводине,
Соња Радивојев, такође нам је
рекла да је она, ако се опозиција договори, за бојкот, и да
ће увек подржати њене захтеве, јер су оправдани.
– Како се већина буде договорила, ја ћу подржати. Знате
и сами да сам ја иначе веома
активна на седницама и увек
се јављам за реч и указујем на

Ма, шта ми рече!
За младог човека је тешко кад схвати да нешто не може,
а у годинама је кад мисли да може све, имао сам диоптрију више од седам, на једном оку два цилиндра, а на
другом један, а данас ми је вид знатно слабији... Стало ми
је шта ви мислите о мени, о војсци и држави, јер ја нисам
служио војску и бескрајно вам завидим на томе што ви
служите. Ништа у животу нисам више желео него да служим држави као ви, у униформи с оружјем, и жао ми је
што нисам, али то не значи да своју државу не волим.
(Министар одбране Александар Вулин у разговору
с војницима на добровољном служењу војног
рока у ваљевској касарни „Војвода Живојин
Мишић”, Н1, 10. јул)

***
Пре пола године дат је налог за прислушкивање државног
врха Србије. Мислите ли да то не чине и у случају Хрватске? Ја верујем да се то догађа... Шеф ОБА Осман Мехмедагић Осмица назове посланике, чак и поједине Србе, и
онда креирају закључке. Осмица је директни изданак
ригидне структуре СДА. Главни ликови који не одговарају тој политици су Драган Човић и Милорад Додик.
(Председник РС Милорад Додик,
„Вечерњи лист”, издање за БиХ, 10. јул)
***
Рекла бих да је у последњих петнаест година велики
напредак постигнут. Можемо то да видимо по нивоу искоришћености средстава, засад смо на нивоу од близу 80
одсто. Јавна администрација се реформише, ствари иду у
добром правцу. Треба да радимо на јачању приватног сектора. Јавна улагања на дуги рок морају да се препусте приватном сектору, који је ефикаснији. Видимо развој модела
јавно-приватног партнерства (ЈПП) које је јако битно да би
се дошло до више активности приватног сектора.
(Дубравка Негре, шефица канцеларије Европске инвестиционе банке – ЕИБ за западни Балкан, Н1, 10. јул)
***
Министарство културе и информисања ће предложити,
кроз медијску стратегију коју треба да завршимо до краја године, да локалне самоуправе, то смо приметили да
избегавају понекад, буду у обавези да преко конкурса за
суфинансирање финансирају медијске пројекте у неком
износу од минимум један посто, зато што је запажена
појава да су после повлачења државе из медија, медији
препуштени тржишту.
(Министар информисања Владан Вукосављевић,
УНС, 5. јул)

Када је реч о седници која
ће бити одржана на дан када
„Панчевац” излази, питали
смо панчевачку опозицију да
ли се и шта променило од
последње седнице, односно да
ли је могућ поновни бојкот
рада парламента.
Утисак је да јасног става,
макар дан пре седнице, нема.
Годишњи одмори су у току,
тако да поједини одборници
неће ни присуствовати заседању. Радикали су највише за то
да се седница бојкотује, а најмекши став према томе имају
социјалисти.
Шеф одборничке групе Српске радикалне странке Срђан

– Могућ је бојкот, као и прошлог пута. Има још времена да
видимо да ли ће дневни ред
бити проширен, али и ако не
буде, није то био једини наш
захтев. Самостални одборници,
а бивши лигаши, присуствоваће седници, па ћемо на њој
видети како се понаша владајућа већина – поручио је самостални одборник Павле Ђукић.
Када је реч о демократама,
и они су сличног става и подржавају своје опозиционе страначке колеге.
– Бојкот нам је отворена
опција. Ниједан наш амандман

П. Ђукић
сам рад био практично неизводљив, јер је вече уочи седнице
дневни ред био дуплиран. Каже
да сличан сценарио не очекује
од председавајућег Скупштине.
На наше питање како ће
социјалисти гласати када је
реч о две најзначајније тачке
– ребалансу буџета и реорганизацији панчевачке Дирекције, одговорио је да ће до

С. Гламочанин
проблеме које имају становници Долова – каже ова
одборница ЛСВ-а.
Самостални одборници –
бивши лигаши саопштавају да
су њихови захтеви остали исти
и не одбацују бојкот седнице.

С. Радивојев

није за годину дана усвојен. То
је крајње безобразно понашање
панчевачке власти. Ништа се у
понашању и према опозицији,
али и према граду, није набоље
променило, напротив. Ни глас
опозиције не може, осим у
„Панчевцу”, да се чује – рекао
је шеф одборничке групе
Демократске странке Душан
Стојић.
Председавајући Скупштине
града Тигран Киш сазвао је
седницу за 13. јул у 10 сати, а
она ће бити одржана у великој
сали Градске управе. Дневни
ред броји око 40 тачака и, како
је Киш рекао, неће бити
дуплирања броја тачака дан
уочи седнице.
Издва ја мо и тач ку реба ланс буџета, након којег ће
град ска каса изно си ти 5,9
милијарди динара, а кредитно заду же ње 853 мили о на
дина ра. Када је реч о ЈП
Дирекцији за изградњу и уређење Панчева, на седници ће
бити више тачака у вези са
овим градским предузећем,
које ће због законске обавезе
доживети неку врсту трансформације, промениће име,
остаће без 46 својих радника
(биће посла ти у Град ску
управу, ЈКП „Водовод и канализацију” и ЈКП „Грејање”), а
добиће и директорку, јер је
предложено да Маја Витман
из в. д. статуса добије мандат
директора од четири године.

ФОРУМ ПЕНЗИОНЕРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Акција за поништење закона о смањењу пензија
Форум пензионера Демократске странке Панчево позива
суграђане да се укључе у акцију
„Право и правда за пензионере”, коју је покренула та странка ради поништења Закона о
привременом уређивању начина исплате пензија.
Демократе ову акцију покрећу с циљем да пензије буду
враћене на ниво пре смањења,
а траже и да им буде враћена
сва разлика (закинути делови
пензија), и то са законском
каматом, као и да се пензије
усклађују с растом инфлације
и растом БДП-а у периоду од
2014. године па све до поништења актуелног закона.
Форум пензионера Демократске странке обавештава да
ће акцију водити адвокатски

Ово тело обавештава грађане и да је на седници одржаној
прошле недеље формиран
Форум пензионера Демократске странке Панчево, када је за
председника Форума изабран
Димитрије Тошић, за потпредседнике Љиљана Станковић и
Ђорђе Белић, а за секретара
Славица Давинић.
Изабран је и нови састав
Извршног одбора Форума
пензионера, који броји седам
чланова.

тим ДС-а, и то потпуно бесплатно. Све информације у
вези са овом иницијативом,
као и потребну документацију

заинтересовани могу добити у
просторијама ДС-а у Улици
војводе Радомира Путника 15,
средом од 10 до 12 сати.

Страну
припремила

Марина
Димитрић

Петак, 14. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
НА САСТАНЦИМА ГРАДСКИХ ВЕЋНИКА

ПРИПРЕМЕ ЗА СЕДНИЦУ ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА
Распоређивање преосталог
салда неутрошених
средстава из 2016.
Дирекција постаје
„Урбанизам”
Предлог измена
кадровских планова
У последњих недељу дана одржане су
чак три седнице Градског већа. Овај
висок радни темпо већника на високим температурама сасвим је логичан,
јер је Скупштина града заказана за
четвртак, 13. јул, па је требало одборницима припремити материјал за рад.
Најпре се 6. јула на дневном реду
нашло десет тачака. Градоначелник
Саша Павлов објаснио је да су измене Одлуке о буџету Града Панчева за
2017. годину важна тема, те да тај
документ треба доставити представницима грађана на време, тј. што
пре. Како ће о овоме бити речи и у
извештају са Скупштине града, сада
ћемо само у кратким цртама изнети
најважније моменте.
Овим ребалансом ће се извршити
рас по ре ђи ва ње пре о ста лог салда

неутрошених средстава из 2016.
године у износу од 43.234.135 динара. Такође, на основу прихода остварених у периоду јануар–јун 2017, те
процене до краја године, планирано
је повећање прихода од неколико
врста пореза, као и из осталих извора, од 54.673.210 динара. Приходи
по посебним прописима увећани су
за 82.545.129 динара, текући трансфери од АП Војводине за 22.950.602
динара, капитални из истог извора за
37.038.644 динара, из буџета Републике скоро двадесет милиона...
Обједињено је расправљано о нацртима одлука о изменама одлука о
задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих
расхода, а у вези с кредитом из 2016,
те оним за 2017. Скупштини града су
на разматрање и доношење упућена
ова два акта, важна јер се ради о прилично великим износима. Већници
су утврдили и предлог решења о давању сагласности на одлуку НО ЈП
Дирекција за изградњу и уређење
Панчева о променама пословног имена и седишта предузећа: када одборници већински подигну руке, ново
име биће ЈП „Урбанизам” Панчево, а
седиште у Карађорђевој 4.
Градско веће било је сагласно с
предлогом овог јавног предузећа да у

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „О СКАНДАЛУ”, „ПАНЧЕВАЦ”
БРОЈ 4719

О ученику генерације,
последњи пут
У броју 4717 изнели сте тврдњу да се
у Гимназији десио скандал приликом избора ученика генерације. Ту
тврдњу сте поткрепили с неколико
проверивих и неколико непроверивих тврдњи. На део мојих питања
постављених у реаговању у броју
4718 дали сте одговор, углавном
несувисао.
Што се тиче награђивања ученика
генерације, у Правилнику не пише да
лауреат мора добити бесплатно
матурско вече, већ да то може добити. Да ли сте читали Правилник или
Вам га је неко препричавао? Нажалост, финансијска ситуација је таква
да не можемо никоме платити
матурско вече. Ученик генерације
добио је на поклон пригодну књигу.
Све поменуте додатне гратисе обезбедила је агенција која организује
матурски бал. Гимназија је била
страна која је вршила притисак и
успела да издејствује додатне гратисе, чији су трошкови пали на терет
агенције. Другим речима, Гимназија
никоме није поклонила матурантски
гратис ове године.
Питао сам Вас када је гимназијски
случај избора завршио на суду, а Ви
моје питање преносите: „Питате ме
када је поништен избор за ђака генерације”. Срамота. Да ли сте читали
текст или Вам га је неко препричао?
Одговор на моје питање је: никада!
Немојте да се правите да не видите
разлику између тврдњи „стићи на суд”
и „поништити одлуку”. Не бежим од
проблема с којима се суочава Гимназија, али зашто ико има потребу да
туђе проблеме вештачки чини већим
него што су стварно? Можда ће Вас
занимати, тај проблем са избором
ученика генерације настао је на основу правилника у којем су се ученици
бодовали. Покушали смо са, како Ви
кажете, јасним критеријумима, па
смо се „заглавили”. Многе школе
имају „бодовне” правилнике, али
незадовољство заинтересованих расте. Покушајте да замислите шта све
треба да се бодује и колико који успех
треба да донесе бодова. Тврдим да ће
сваки правилник донети простор да
буде оспораван. Ако постоји савршен
правилник, радо ћу га предложити на
усвајање. На све то треба додати
чињеницу да не постоји дефиниција
ученика генерације. Другим речима,
ученик генерације је интуитиван
појам, па га и проглашавамо на основу личног утиска.
Што се тиче „сукоба интереса”,
напомињем да Наставничко веће и
друга већа и органи школе више пута
годишње гласају о ђацима. На такав

начин се доносе и одлуке чији је значај засигурно већи од почасне титуле. Илустрације ради, у претходних
двадесетак година кроз Гимназију је
прошло педесетак ученика чији
родитељи раде у Гимназији. Како
мислите да спречимо тај „сукоб
интереса”? Да отпустимо професоре
чији ђаци упишу Гимназију, да им
забранимо да долазе на посао или да
једноставно ту децу не упишемо?
Кад се већ разумете у просвету боље
од нас који од ње живимо, предложите решење. Само водите рачуна о
прописима.
Што се тенденциозности извештавања тиче, не можете га порећи. Ја
јесам добио прилику да говорим о
избору ученика генерације, али сам
лишен могућности да демантујем
лажи о Гимназији које сте написали.
За то право сам се сам изборио. Јасно
је да се овде ради о личном ставу.
Проблем је што сте га градили на неистинама. Да сте хтели, могли сте лако
да проверите то о чему сте писали. Не
бринем ја о писању о школи коју
водим, нити о ставу „Панчевца” према Гимназији. Две можда и најважније институције у Панчеву (историјски
гледано) сигурно неће ратовати.
Најважнији разлог због ког сам
реаговао јесте писање о ученику
генерације. Једино што сте о њему
написали јесте да му отац ради у
Гимназији и безобразно сте се осврнули на његову будућност. Први део
је професионална срамота, други део
лична.
Интересантно је да два пута истичете како је Гимназија изгубила
титулу најелитније установе у граду.
Уместо понављања става, зашто
нисте написали када је Гимназија
изгубила ту титулу, због чега, ко је
преузео примат... Распитајте се мало.
По мом мишљењу, избор ученика
генерације непотребно је добио простор у медијима. Основно питање је
зашто се уопште о овоме дискутовало
на друштвеним мрежама. Иначе, не
пратим друштвене мреже јер тамо
може свако да пише шта хоће, лишен
обавезе да говори истину. Баш као и
Ви. Немам намеру да учествујем у
препуцавањима путем друштвених
мрежа, нити да озбиљне медије претварам у каљугу неодговорног писања. Ја се више нећу оглашавати у вези
са овогодишњим избором ученика
генерације. Следећи пут ћу за лажи
уперене против школе коју водим
задовољство потражити на суду.
Владимир Марић,
директор Гимназије

случајевима прекида посла услед
наступања околности на које уговорне стране не могу утицати, Град као
инвеститор с другом уговорном страном треба да потпише споразум
којим ће се утврдити све чињенице о
наставку уговореног рока. Конкретно, ово се односило на послове у вези
са израдом техничке документације
за различите потребе.
Већници су потом прихватили
предлоге да се распишу јавни позиви
за вршење услуга скидања усева, као
и за откуп пољопривредних производа са земљишта у државној својини.
На крају, што не значи да је то најмање важно, градска влада је утврдила
предлог измена кадровских планова
Градске управе, Градске службе за
буџетску инспекцију, Службе интерне ревизије Града Панчева, Градског
правобранилаштва и Стручне службе
заштитника грађана града Панчева
за 2017. годину и упутила их нашем
парламенту на разматрање и усвајање. Следи тумбање запослених и не
само то (опширније о овој теми следеће недеље).
Сутрадан, 7. јула, на седници се
разговарало о промени максималног

бро ја запо сле них на нео д ре ђе но
време у систему државних органа,
јавних служби и локалне самоуправе. У то ће се укључити Градска
управа, Библиотека, новосељански
дом културе, КЦП, ЈКП „Водовод и
кана ли за ци ја” и ЈКП „Гре ја ње”.
Дирекција ће бити обавезана да у
року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке донесе акт о унутрашњој организацији и систематиза ци ји рад них места ускла ђен с
њом.

Скупштини града је упућен предлог одлуке о Градској управи, који
говори о њеној организацији, делокругу и начину рада, као и програма
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на
територији Панчева за 2017.
Већници су се поново окупили 12.
јула. Пред њима су били финансијски
извештај овлашћеног ревизора и онај
о реализацији програма пословања
ЈКП-а „Младост”. О томе ће бити
информисани и одборници. Трећу
измену и допуну доживеће последњепоменути програм, као и акт који се
бави коришћењем субвенција из
буџета Града за 2017. Било је речи и о
пословању и финансијском плану
ЈКП-а АТП, а прича о градском јавном превознику биће настављена на
седници Скупштине, баш као и о
изменама и допунама програма
пословања ЈП-а ГСА за ову годину.
Током наступајућег викенда, у
организацији „Којота”, на кеју ће бити
одржан 18. међународни мото-скуп.
На седници Већа донет је закључак да
се окупљање бајкера утврди за манифестацију од јавног интереса за град,
па је на овај начин организатор ослобођен плаћања трошкова који ће
настати због привремене измене
режима саобраћаја и ванредног обављања комуналних услуга.
С. Трајковић

ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ ГРАДА
Пред одборницима ће се 13. јула, када овај број „Панчевца” буде био у
штампи, наћи бројне теме. О већини њих писали смо у оквиру извештаја са седница Градског већа. У оригиналном позиву пише да постоји 29
тачака дневног реда, али он је допуњен с још петнаестак.
Свакако најважнији је ребаланс буџета Града, али ако опозиција у
складу с надањима њених бирача буде била у форми, интересантне расправе могле би се чути и у вези са изменама кадровског плана и максималним бројем запослених у јавним службама и фирмама. Ништа мање
занимљиве не би требало да буду тачке које се тичу програма пословања јавних и јавних комуналних предузећа.
Опозиција је на потезу.

НАША АНКЕТА
ЗАШТО СЕ МЛАДИ СВЕ ТЕЖЕ ОДЛУЧУЈУ НА СТВАРАЊЕ ПОРОДИЦЕ?

Несигурност и незапосленост

Р. СТОЈОВИЋ

И. АБЦИ

Од 1990. године владе широм света,
у сарадњи с Популационим фондом
УН (УНФПА), 11. јула обележавају
Светски дан становништва низом
активности, у складу са актуелном
темом и тренутним потребама, како
би се развојне стратегије унапредиле. Овај дан се обележава у јулу зато
што је тог месеца 1987. године светска популација достигла број од пет
милијарди становника.
Иако се број становника на целој
планети драстично повећао, у нашој
земљи је стопа наталитета и даље
ниска. Панчевце смо овог пута питали зашто се у нашој земљи млади све
теже одлучују на стварање породице.
РАТОМИР СТОЈОВИЋ, пензионер:
– Потребни су бољи друштвеноекономски односи, генерално боља ситуација у друштву. Ја сам радио четрдесет две године и ниједан дан нисам
био без посла. Никада нисам имао
моменте да не знам шта ћу да радим
са собом, док данас није таква ситуација код младих. Колико мало људи
зарађују. Влада велика несигурност.
Родитељи који су пензионери морају
доста да помажу својој деци.
ИЛОНА АБЦИ, домаћица:
– Деца када порасту не могу да се
запосле, ваљда тако сви размишљају

С. НЕДУЧИЋ

Н. СТОЈАНОВИЋ

М. ВАЛКАНОВ

К. ЂУРИЋ

данас. Па онда мисле чему толико
деце. Некада се о томе није мислило,
па су имали по петоро-шесторо деце,
а сада једно-двоје. Често немају уопште деце, живе заједно, не венчавају
се. На пример, у Мађарској, када
неко има једно дете, порез је мањи,
па затим двоје, а за троје малтене
немају да плате порез, а добијају и
помоћ. Код нас тога нема.

разлога. Помериле су се и границе
рађања. Све се продужи због удовољавања сопственим потребама. Тражите
савршеног партнера с којим бисте
засновали породицу, а ако превише
услова поставите, то иде теже. У том
пребирању човек се навикне да буде
сам и готово. Још један од разлога је и
проблем стерилитета, који је такође
присутан, опет због стреса, бриге...

САВА НЕДУЧИЋ, пензионер:
– Држава треба да подстиче младе,
и то новчано, да рађају што више
деце. Мајке треба наградити за прво,
друго и треће, а поготово за четврто
и пето дете. Велики проблем је што
млади не могу да се запосле. Како да
заснују овде породицу – и ако се
запосле, радиће за мале паре. То су
све познате ствари, али сигурно је то
проблем. Када би се системски
решавала ова ситуација, било би
много више деце.

МИРОСЛАВ ВАЛКАНОВ,
физички радник:
– Највише зависи од финансија,
јер људи не могу да нађу посао.
Мислим да би можда град могао да
помогне више, кроз социјалну
помоћ, запошљавање. Све се мање
деце рађа, а све више људи умире
због сиромаштва.

НЕДА СТОЈАНОВИЋ,
оперски певач:
– По мом скромном мишљењу,
млади се не одлучују за децу из егзистенцијалних разлога, због несигурности, тј. због немогућности да било
шта планирају, а с друге стране зато
што не знају да ли ће и шта моћи
деци да обезбеде. То су основна два

КАТАРИНА ЂУРИЋ,
техничар ПТТ саобраћаја:
– Мислим да је финансијска ситуација пресудна, јер млади нису самостални. Млади нису запослени и
онда се не решавају да заснују породицу. И старосна граница рађања се
померила. Држава би могла паровима да да више новца и да се ради на
томе да се они лакше одлучују на тај
корак.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ДРУШТВО

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Права жита
у покровним усевима
У покровним усевима најчешће се користе махунарке
као биолошки фиксатори
азота за наредни усев, али
често и травне врсте, међу
којима се посебно истичу
права жита: раж, тритикале,
пшеница, јечам, овас и друга.
Заснивање покровних усева правим житима, која се
одликују великом продукцијом биомасе у делу године када је земљиште голо,
омогућава ефикасну заштиту земљишта од ерозије.
Нарочито су погодна озима
права жита, јер у зимском
периоду добро покривају
земљиште. Биљке у покровном усеву својим кореновима везују честице земље, а
надземном биомасом спречавају испирање или одувавање ветром финих честица
с површине.
Прекомерна
употреба
азотних хранива доводи до
нагомилавања нитрата у
земљишту, који се у
кишним периодима испирају и загађују подземне
воде. Ова појава негативна
је и за пољопривреднике, јер
представља губитак хранива
за усеве. Биљке из групе
правих жита моћним кореном накупљају хранива,
нарочито азот, која остају у
земљишту после жетве, па

се тако за три месеца накупи и до 70 кг Н ха-1. Усвајањем азота травни покровни
усеви могу да спрече његово
испирање и да га сачувају за
наредни усев, али тако спречавају и загађење подземних вода. Раж у покровном
усеву искористи од 25 до
100% заосталог азота из производње претходног главног
усева. Употребом травних
покровних усева у чијим
биљним остацима је однос
Ц : Н изнад 30 (раж у пуној
зрелости) микроорганизми
за њихову разградњу троше
азот, па се ова појава може
искористити за управљање
нитратима у земљишту.
Свакако треба поменути и
рутави овас (Avena strigosa
Schreb), који се све више
користи у борби против
нематода из фамилије Trichodoridae, јер спречава
њихов развој.
Сетву озимих правих
жита за формирање покровних усева треба обавити
раније у односу на препоручене оптималне рокове
(крај августа, почетак септембра), како би биљке
формирале довољну количину биомасе до сетве главног усева и тиме обезбедиле

вршење функције покровног усева. Захваљујући
израженој отпорности на
ниске температуре, најчешће се користи озима раж.
Остала озима права жита
(пшеница, тритикале и
јечам) мање су отпорна на
ниске температуре од ражи,
па је ова особина у покровним усевима у којима се
они раније сеју, још више
изражена. По дужини вегетационог периода најпре
доспева раж, а затим јечам,
тритикале, па пшеница.
Раж расте изузетно брзо у
пролеће, када формира
велику биомасу, а неке старе сорте постижу висину
стабала и до два метра.
Јечам и пшеница имају спорији раст, формирају мању
биомасу и нижа стабла, па
се може очекивати да остварују мање погодности у
покровном усеву од ражи.
Уништавање покровног
усева врши се две до три
недеље пре сетве главног усева, ваљком за покровне усеве,
ситнилицом биљних остатака
или хербицидима. Кашњење
уништавања доводи до ризика да током сувих пролећа
биљке у покровном усеву
потроше већи део земљишне
влаге за наредни усев. Позитивни ефекти употребе пок-

ровних усева изражени су у
потпуности само ако су њихови биљни остаци остављени
на површини земљишта као
малч, док се њиховим уношењем у земљиште тај ефекат
мање испољава.
Уништавањем покровног
усева и формирањем слоја
биљних остатака на површини земљишта (малч)
чува се земљишна влага и
повећава инфилтрација воде од падавина, чиме се
стварају повољни услови за
заснивање главног усева. У
таквим условима директном сетвом (без обраде) или
делимичном обрадом (у
траке) и сетвом врши се
заснивање главног усева, а
формирани малч касније у
главном усеву спречава
појаву корова и чува земљишну влагу. После уништавања покровног усева травних
врста биљни остаци имају
висок однос Ц : Н, што узрокује врло споро разлагање и
краткорочно ствара недостатак азота за главни усев,
али дугорочно утиче на
повећање садржаја органске материје у земљишту.
У наредном броју „Панчевца” читајте о лептирњачама у покровним усевима.

Петак, 14. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

О ЗАБОРАВЉЕНОМ ГРАДИТЕЉСТВУ И НЕСТАЛИМ ВАРОШКИМ СИМБОЛИМА

ПАНЧЕВАЧКЕ ВЕТРЕЊАЧЕ
О нечему што је Панчево
„лебом ’ранило”, о млиновима
који су „имали ветар за
мотор”, до сада није много
писано. Само су их хроничари
помињали (Милекер и други),
а једини и данас „видљиви”
траг остао је на Плану вароши
панчевачке (Ј. Вајгла, израђен
у Темишвару), приложеном уз
прву монографију – „Историјску скицу Царског-краљевског
војног комунитета Панчова”
Луке Илића Ориовчанина из
1855. године.
У Горњој вароши, на потезу од
Пилотске школе до Средње
пољопривредне школе „Јосиф
Панчић” и Новосељанског
пута, пре више од једног века,
постојала су три млина-ветрењаче, названи по презименима власника: Еклова, Кнерова
и Фоглова. Панчевачки археолози, историчари, етнолози и
други истраживачи нису се до
сада бавили ветрењачама
„којих више нема”, па вероватно зато и нема сачуваних
материјалних трагови о њиховом постојању. Нема их, као
да их је однео ветар.
Ипак, Милекер је забележио да је прву ветрењачу у
Панчеву, „по холандском начину”, подигао И. Екл 1827.
године. Вероватно само неколико година касније подигнуте су и преостале две. У Банату, према тврђењу професора
Мирка Барјактаровића, који
их је први (1948. године) проучавао и истраживао, појавиле
су се почетком прошлог века.
До појаве ветрењача, а и
више деценија касније, жито и
кукуруз су се млели у сувачама, о којима, нажалост, као и о
ветрењачама, има само писаних трагова. Суваче су млинови
у којима су, преко преносних
зупчастих точкова, камени
жрвањ окретали упрегнути
коњи. Биле су то приземне
округле зграде, а захватале су
површину „једног овећег гувна” (највише до 20 метара у
пречнику). У сувачи се „млело
кад се хтело”, за разлику од
ветрењача, чији је рад зависио
од ветра и посебно његове
јачине. На колима се у сувачу
довозило мливо, а коњи су
упрезани (један пар или више)
на млински точак. По Милекеру, прва „ерарска (државна)
сувача ради прибирања пореза
у натури” подигнута је 1727.
године.

Меленци
камену жито, а на другом
кукуруз. По тој карти, сувача
је било највише у Горњем граду, на потезу између данашњих улица Светог Саве и
Синђелићеве, од Улице браће
Јовановић до Улице Иве Курјачког. О томе сведочи и први
назив данашње улице Светог
Саве: у том делу носила је име
– Млинска улица.
Ветрењаче у Банату, па и
оне три у Панчеву, по професору Мирку Барјактаровићу,
биле су „редовно зидане грађевине, док су се у Украјини,
Румунији, Словачкој и средњој и западној Европи јављале
и дрвене”, које су биле знатно
мање од банатских. Подизане
су на „уздигнутим местима,
даље од кућа и воћњака”, како
би се избегло „ломљење и растурање ветрова”. Зидови су
били од цигле и ћерпича, а
остала конструкција је грађена од дрвета (дрен, багрем или
граб). Само неки, најнужнији
делови били су од гвожђа.
Личиле су на зарубљену купу.

два спрата и таван, као и најмање двоја врата и по два или
више прозора на сваком спрату. Међуспратне греде су биле
масивне, узидане и подупрте
јаким дирецима. Покретан
дрвени кров ветрењаче био је
„плитког” купастог или пирамидалног облика. Покретао
се („вирао”) са земље „помоћу

У доњем делу, у темељу, биле
су пречника од шест до десет
метара, а на врху двапут уже –
од три до пет метара. Зидови
су при дну били дебели до
метра (или и више), док су
при врху били знатно тањи.
Ветрењаче су имале (повезано степеницама) приземље,

направе од греде”. На врху
крова је била покретна метална птица која је показивала
правац ветра. Главна дрвена
осо вина, коју су „помоћу
косог, таван ског и вели ког
точка”
покретала
крила
ветрењаче, била је дужине од
четири до седам метара и „у

Џамтоски

Равно Село

На плану-карти Панчева
Лудвига Ланга из 1820, која се
чува у Историјском архиву, на
периферији тадашњег града
налазиле су се 22 суваче – 14
„с једним каменом” и осам „с
два камена”. У једнокаменим
сувачама млело се само жито,
а у двокаменим на једном

квадрату дебела од 50 до 70
центиметара”, а завршавала
се гвозденим шиљком, „јер би
се дрво на том делу услед силног трења упали ло и брзо
излизало”.
Четири крила „налик на
авионску елису” дужине (од
„врата”) од 10 до 11 метара
(по могућности од једне греде
и обавезно исте дужине и
тежине) била су „намештена
даскама и ако је могуће и американ платном”, тако да су
„радила и при малом ветру”. У
случају олује или јаког ветра,
ветрењачари су платно „усукивали” (омотавали око греде), а даске су скидали с крила. Преко преносних точкова
главна осовина је покретала
по два (или три) покретна
камена „горњака”, који су
налегали на непокретне „доњаке” (у пречнику од 80 до
130 центиметара). Изнад „горњака” су се налазили кошеви
са житом или кукурузом и
справа за скидање камена, а у
приземљу су били олуци, сандуци за брашно и точак за
подизање „горњака”. За дан и
ноћ, под условом да стално
има ветра, на једном млинском камену могло је да се
самеље до 700 килограма
млива. По досадашњим истраживањима, банатске (па и
панчевачке) ветрењаче млеле

су просечно „по два-три сата
дневно”.
Ветрењаче је, као и суваче,
средином деветнаестог века,
потиснула нова енергија –
пара, односно појава парних
машина. Јула 1843. године
„стављен је у промет” парни
млин с три коша, под фирмом
„Први парни млин Доби и
комп.”, а налазио се на Старчевачком путу, у данашњој улици
Жарка Зрењанина. Био је то
први парни млин у Банату.
Наредних деценија је подигнуто још неколико парних млинова у граду, па су ветрењаче
изгубиле трку с парном енергијом и новим технологијама.
Али до данас је, као што је
већ речено, остало неистражено и нерасветљено – када су и
под којим околностима оне
нестале с лица земље, када су
рушене и срушене. Као значајан део наше градитељске
баштине, ветрењаче „које као
да су у земљу пропале” заслужују да им стручњаци посвете
више пажње, а архитекте и
садашњи неимари да им
подигну „споменик” – ново
здање таквог облика, са „садржајем” примереним времену
садашњем и будућем. Можда
би и данас крила неке нове
ветрењаче, ношена неусахлом
и свевременом панчевачком
„ружом ветрова”, могла да
дају нову светлост неком делу
града, крајолику, приобаљу...
Ваљало би о томе, ако
ништа друго, бар размислити.
Ђорђе Џамтоски, дипл. ек.
угоститељско-туристичког
смера, одсек хотелијерства

7

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА

Петак, 14. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СЕДМО ОКУПЉАЊЕ МАТЕМАТИЧАРА И ФИЗИЧАРА

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

НАУЧНИ КАМП ЗА МЛАДЕ

Новац за куповину
кућа на селу

У Идвору се од 8.
до 18. јула одржава
седми научно-едукативни скуп,
који је окупио
двадесет ђака
Тема је компјутерска
симулација у физици
Златни генијалци Србије, освајачи бројних награда на републичким и међународним такмичењима, ових дана бораве у
Идвору, месту рођења великог
српског научника, проналазача и професора на Универзитету Колумбија – Михајла
Пупина, у оквиру научног и
едукативног кампа „Михајло
Идворски Пупин 2017”.
Свечано отварање приређено је 8. јула у Народном дому,
када је седми пут Идвор, односно Регионални центар за
таленте „Михајло Пупин” из
Панчева угостио најбоље младе ђаке, овог пута двадесет
ученика осмог и седмог разреда основне школе.
Овогодишња тема кампа је
„Компјутерске симулације у
физици коришћењем алата
ЕЈС”. Током једанаест дана,
колико ће овај бесплатни камп
трајати, с полазницима ће
радити два ментора: Слободан
Тршек, професор програмирања у Машинској школи Панчево и предавач у Регионалном
центру за таленте, и Милан
Сурла, дипл. физичар и сениор
софтвер инжењер и члан Програмског савета у РЦТ „Михајло Пупин” Панчево.
Гостујући предавачи су
проф. др Јован Пузовић, шеф
катедре на Физичком факултету, магистар Јован Јовић из
Електромреже Србије и Панчевац др Лазар Карбунар,
научни сарадник на Електротехничком факултету у Београду.
Деца ће радити програмски
језик „Javа” и EJS
– Са овим сјајним младим
људима радиће се примена
програмирања у физици,
односно радиће језик „Java” и
EJS и то ће за њих бити нешто
ново, јер у школи нису то
радили. Они ће ово градиво
савладати за једанаест дана,
па ће урадити апликацију или
компјутерску симулацију неког догађаја у физици, а у
понедељак, 17. јула, браниће
своје радове – рекао је Драгољуб Цуцић, главни координатор

кампа и руководилац Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”.
Седми камп је свечано отворио проф. др Бранко Ковачевић, председник Надзорног
одбора ЕПС-а, а младе математичаре, физичаре и информатичаре поздравили су и
наставник у пензији Драгиша
Матић, као и заменик председника Скупштине општине
Ковачица Зоран Саванов.
Професор Ковачевић је том
приликом рекао да је неопходно да се сваке године у Идвору
говори о иновацијама и креативности и изразио је наду да
ће камп опстати много година,
попут чувене Истраживачке
станице Петница.
Пошто је реч о надареној и
свестраној деци, организатори
су припремили и богат пратећи програм, те ће тако 14. јула
организовати дружење, када
ће их посетити бројни пријатељи панчевачког Регионалног центра за таленте, а дан
касније биће одржан рок концерт зрењанинског бенда
„Оружјем противу отмичара”.
У понедељак, 17. јула, након
што ђаци буду одбранили своје радове, биће им организован излет до Ковачице, када
ће обићи музеј, а дан ће бити
завршен релаксацијом на
базену.
Ко су овогодишњи
полазници кампа
Координатор кампа Драгољуб
Цуцић каже да су полазници,
као и претходних година,
бирани на основу јасних кри-

теријума у Регионалном центру за таленте. Реч је о освајачима награда с територије
Баната, а водило се рачуна и о
томе да буде подједнак број
девојчица и дечака, јер су
математика и физика предмети у којима су ипак мало више
заступљени дечаци.
Сјајни млади и паметни
ђаци, освајачи бројних награда, налазе се у Идвору и ако
тежимо уређеном, модерном
друштву, они сутра треба да
буду његова елита, а то су: Вељко Радић (прво место на Српској информатичкој олимпијади, друго републичко место из
математике, треће републичко
место из физике и репрезентативац Србија на балканијади),
Александар Цуцић (друго
место из физике у Србији, друго у Србији из математике,
треће место на Српској физичкој олимпијади, кандидат за
Међународну јуниорску научну олимпијаду), Добрица Јовановић (прва награда на Државном такмичењу из физике,
прво место из математике у
Србији, златна медаља на балканијади, прво место на Српској физичкој олимпијади и
кандидат за Међународну јуниорску научну олимпијаду),
Маја Артуковић (учешће на
бројним такмичењима из
физике), Филип Ранковић
(друго место на Државном
такмичењу из физике), Огњен
Петров (друго место у Србији
из математике, друго место на
Петом купу Математичке гимназије и учешће на Српској
математичкој олимпијади),

Маријана Николић (учешће на
бројним такмичењима из
физике), Анђела Миловановић
(друго место на Државном
такмичењу из физике, треће
место на Српској физичкој
олимпијади, кандидаткиња за
Међународну јуниорску научну олимпијаду), Вања Миладинов (прва награда на
ИНФОС-у), Светлана Ђукановић (прво место из физике у
Србији), Мина Тршек (прво
место на Окружном такмичењу из програмирања и похвала
на Окружном такмичењу из
математике), Алекса Вучковић
(друго државно место из физике), Алексеј Федор Павков
(учешће на бројним такмичењима из физике), Стефан
Сремчев (прво место из физике у Србији), Душко Филиповић (такмичар из математике,
физике и програмирања, полазник Центра за таленте), Драгана Ђукановић (друго републичко место из математике),
Наталија Чакован (похвала на
Државном такмичењу из физике), Исидора Мајкић (трећа
награда на Државном такмичењу из математике и треће
место на Петом купу Математичке гимназије), Никола
Цинцовић (друга награда на
Државном такмичењу из
физике и трећа награда на Државном такмичењу из информатике).
Спонзори овогодишњег кампа „Михајло Идворски Пупин”
јесу Град Панчево, Општина
Ковачица, Покрајински секретаријат за спорт и омладину,
ЕПС и МЗ Идвор.

Завод за равноправност полова расписао је 5. јула конкурс за доделу бесповратних
средстава брачним и ванбрачним паровима на територији АП Војводине за куповину кућа са окућницом.
Како се наводи на сајту тог
завода, циљеви конкурса су:
подстицање развоја руралних средина, побољшање
демографске структуре Војводине, економско оснажење
и повећање броја жена власница непокретности.
У условима стоји да један
од учесника конкурса не сме
бити старији од четрдесет

година, да подносиоци захтева имају минимум пет
година непрекидно пребивалиште у Војводини, да су
минимум годину дана у браку или у трајнијој ванбрачној
заједници (закон ближе
дефинише), да нису власници или сувласници непокретности или да је нису отуђили у протеклих пет година, да је један у радном
односу и да нису у родбинским везама с потенцијалним продавцем куће са окућницом.
Конкурс је отворен до 30.
септембра 2017. године.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Већа потрошња због
клима-уређаја
Тропске температуре захтевају већу употребу климауређаја и потрошњу електричне енергије, а систем
Електропривреде Србије сигурно и стабилно снабдева
електричном енергијом грађане и привреду – саопштио
је ЕПС.
Према њиховим наводима,
потрошња електричне енергије приближила се рекордима потрошње у режиму хла-

ђења, јер се процењује да би
ових дана могла да достигне
91 милион киловат-сати, што
је за око 20 одсто више од
просечне дневне потрошње у
јулу.
„Током 10. јула, при максималној температури од
38,2 степена Целзијуса у
Београду, Електропривреда
Србије је купцима испоручила 86 милиона киловата”,
наводи се у саопштењу.

ОД 13. ДО 15. ЈУЛА

Пети фестивал руске
музике „Бољшој”

ГРИН ФЕСТ 2017.

Отворен филмски „зелени” конкурс
Центар за унапређење животне средине отворио је конкурс
за такмичарске филмове који
ће бити приказани на осмом
Међународном фестивалу зелене културе „Грин фест”,
који ће бити одржан од 14. до
17. новембра у београдском
Дому омладине.
На конкурс, који је међународног карактера, могу се
пријавити филмови о животној средини, екологији, природи, као и иновацијама и
технологијама које доприносе смањењу човековог утицаја на планету. У разматрање
ће бити узети филмови произведени након 1. јануара
2015. године, чије трајање не
прелази 60 минута. Доку-

Страну
припремила

Марина
Димитрић

ментација за пријављивање
може се пронаћи на званичној страници фестивала –
www.greenfest.rs.
Рок за пријављивање на
конкурс је 4. септембар, а
списак филмова који су
ушли у селекцију за прикази-

вање биће објављен до 20.
октобра.
Филмови ће бити награђени
у укупно шест категорија: најбољи српски филм, најбољи
филм о природи, најбољи анимирани филм, најбољи кратки
филм, најбољи филм до једног

минута, најбољи омладински
филм (до тридесет година).
Међународни фестивал зелене културе „Грин фест” највећа је „зелена” манифестација у југоисточној Европи,
која се одржава сваке године.
Током претходних седам
година на конкурсе за такмичарске филмове стигло је
готово 3.000 филмова са свих
континената, одржано је преко 140 радионица за ученике
основних и средњих школа и
студенте и представљено је
преко 120 излагача и уметника, са укупном посетом од око
65.000 грађана. Осми Међународни фестивал зелене културе „Грин фест” спроводи
Центар за унапређење животне средине, а финансира
Министарство омладине и
спорта РС, уз подршку Амбасаде Републике Француске и
Француског института, као и
многобројних партнера и
пријатеља.

У националном парку Мокра
гора од 13. до 15. јула биће
одржан пети фестивал руске
класичне музике „Бољшој”,
под покровитељством компаније „Гаспром њефт”.
Програм су представили
Емир Кустурица, редитељ и
оснивач фестивала, и испред
„Гаспром њефта” Сања Лубардић, заменик генералног
директора и директор Функције за односе с јавношћу и
комуникације
компаније
НИС. У такмичарском делу
овогодишњег фестивала учествоваће више од 60 младих
талената из Србије, Републике
Српске и Русије. У оквиру
културног дела програма, на
фестивалу ће и ове године
наступити звезде савремене

музичке сцене – виолиниста
Роман Симовић, мецосопран
Милијана Николић, виолончелиста Јустус Грим и виолинисткиња Татјана Самуил.
Другог фестивалског дана
публика ће моћи да ужива у
светској премијери наступа
клавирског квинтета Романа
Симовића, посебно оформљеног поводом петог, јубиларног фестивала „Бољшој”.
На програму овогодишњег
фестивала је и концерт симфонијског оркестра „Бољшој”, под диригентском
палицом маестра Србољуба
Динића.
Као и претходних година,
звезде фестивала одржаће
мајсторске курсеве младим
талентима.
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ХРОНИКА
КОНКУРС ЗА ОМЛАДИНСКЕ ПРОЈЕКТЕ

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Нема цену,
а не цени се

Пише:
др Мирослав Тепшић
У сукобу жеља и стварности, замишљеног и реалног,
протиче свакодневни рад
наше службе, а рекло би се
и многих других здравствених установа. Понекад није
лако пронаћи мотивацију
која би извукла оно најбоље
из нас, а потиснула не баш
тако пријатна осећања разочарања и беспомоћности.
Разне капитационе формуле, коефицијенти и корективни фактори стоје попут
Кинеског зида између
здравственог радника и пацијента, а простора за садржајну комуникацију готово
да и нема.
Ипак, живот, здравље,
пат ња или радост нису
нешто што се тек тако обуздава бирократским стегама. Немогуће је израчунати
вредност дечјег осмеха или
информације да је млада
жена коју смо споменули
пре две недеље изашла из
тродневне коме, а већ сутрадан препознавала чланове породице. Само неколи-

ко минута делило ју је од
сигурне смрти или стања у
ком би вегетирала до краја
живота. Онај исти господин
ког смо споменули у протеклом тексту, ускочио је у
наш транспортни санитет
као да се ништа није дешавало неколико дана раније.
Медицинска сестра у пратњи с неверицом је слушала
да је пацијент био оживљаван не само у Општој болници Панчево већ и читаву
ноћ у београдској терцијарној установи. Срце је неколи ко пута пре стаја ло да
ради. Са уграђеним стентом велика је вероватноћа
да ће овај наш суграђанин
доживети дубоку старост.
Позитивне примере из
праксе нисмо навели да
бисмо замаглили оне не
тако добре. Није нам намера да здравство приказујемо
другачијим него што оно
стварно јесте. Постоји само
нескривена жеља да се
истакне чињеница како смо
сви, на овај или онај начин,
део здравственог система и
да свако од нас може допринети његовом бољем функционисању. То се, наравно,
односи и на неприкосновене чла но ве коми си ја и
инспек ци ја који доно се
коначне судове о прековременом раду у здравственим
уста но ва ма или о бро ју
запо сле них здрав стве них
рад ни ка. Претпостављамо
да ту категорију људи никада не може задесити судбина двају пацијената које смо
поменули.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Заштитите кожу
лица од врућине

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Лето и велике врућине лоше
утичу на кожу лица. Високе
температуре, сунце и топао
ветар чине да се кожа много
зноји и на тај начин остаје
без влаге, па постаје сува и
осетљива.
Стога је важно да се
често умивамо, али и да
користимо лагане креме
или емулзије које не оптерећују кожу, а хидрирају је.
У случајевима када смо
директно изложени сунцу,
обавезна је крема са
заштитним фактором. Када
је кожа дехидрирана, она
изгледа увело, настају боре,
могу се појавити капилари,
а нису ретки ни перутање и
црвенило. До промена
долази и у дубљим слојевима, а оне с временом постају видљиве и на површини.
Ако није пажљиво негована и навлажена у
дубљим слојевима, кожа
брзо губи влагу. Као последица дехидратације, поред
већ наведених промена,
долази и до губитка еластичности, тонус слаби, губе се
сјај и свежина, ослабљени су
микроциркулација и допре-

мање хранљивих састојака.
Кожа делује суво и уморно.
Оно што можете да учините како би се кожа хидрирала, јесте да сами направите
маску од две кашичице
меда, четвртине шоље јогурта и једне банане. Све ово
можете ручно изгњечити
или измешати у блендеру.
Ова освежавајућа маска ће
веома пријати свим типовима коже.
За другу, мало скупљу
маску коју можете самостално направити потребни
су вам половина авокада,
пола шоље бобичастог воћа
и мало јогурта. Све састојке
добро изблендирајте и нанесите на лице. Држите маску
око двадесет минута, а

потом исперите млаком
водом и нанесите хидратантну крему. Авокадо је
богат омега 3 масним киселинама, које потпомажу
подмлађивање, те хране и
хидрирају кожу.

Петак, 14. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

МЛАДИ СУ ЗАКОН!
Рок за предају
пројектних идеја
18. јул
За најмање осам
пројеката по
30.000–100.000 динара
Резултати 12. августа
Вест која ће посебно интересовати младе од 18 до 30 година
гласи да је Центар за грађанско деловање као Ресурс центар за Јужнобанатски и Београдски округ, у оквиру програма „Млади су закон”, 3. јула
расписао конкурс за финансирање омладинских волонтерских пројеката с циљем подстицања активизма и волонтирања младих.
Конкурс се реализује у сарадњи с канцеларијама за младе
Града Панчева, Беле Цркве и
Обреновца, као и „Младим
истраживачима Србије”, те
удружењем грађана „Connecting People“, Фондацијом за
младе Обреновца, Организацијом за промоцију активизма
ОПА и Бољевачким удружењем
младих – БУМ 8, а уз финансијску подршку Министарства
омладине и спорта.
Инфо-дан
Овим поводом у уторак, 11.
јула, у просторијама Дома
омладине, представници удружења „Connecting” и Канцеларије за младе Града Панчева
приредили су инфо-дан како
би заинтересовани млади Панчевци и Панчевке добили неопходне информације у вези с
програмом, начином аплицирања и критеријумима за добијање средстава.
– Конкурс је намењен младим креативним, храбрим и
хуманим људима који имају од
18 од 30 година и желе да омогуће квалитетнији живот својим вршњацима и другим суг-

Промоција активизма и волонтеризма
рађанима. Теме пројекта управо их подстичу на то да кроз
активно учешће и волонтерско
ангажовање у својој локалној
средини учествују у уређењу
јавних простора у којима млади проводе слободно време
или других простора од јавног
интереса; да организују активности за локалну заједницу; да
учествују у акцијама заштите
животне средине; да промовишу међугенерацијску сарадњу;
да позивају на разумевање,
толеранцију и једнаке шансе за
све младе; да подстичу солидарност и хуманост према
угроженим групама; да указују
на здраве и безбедне стилове
живота или да организују едукацију која се односи на
информационе и комуникационе технологије. На конкурс се
могу пријавити удружења младих и неформалне омладинске
групе састављене од најмање
пет чланова с територије
Јужнобанатског и Београдског
округа. Важно је напоменути
да неформалне групе морају
имати минимум једну пунолетну особу – рекао је Дениз
Хоти из удружења „Connecting”.

ПРЕДСТАВА „ВЕСЕЛЕ СЕДАМДЕСЕТЕ”

Радост игре

У дворишту Народног музеја у
суботу, 8. јула, у вечерњим
сатима, око сто људи нашло се
у временској машини и отпутовало у 1974. годину, на неугледну железничку станицу у
малом селу у Банату.
Тамо су затекли сиромашног
отправника возова, иначе страсног љубитеља фудбала. Кроз
чекаоницу његове станице пролазили су различити ликови,
али отправник није марио, јер
је у току било Светско првенство... Животну колотечину
његове породице прекинули су
наједном весели догађаји...
Путовање у прошлост завршило се аплаузом публике
упућеним члановима драмске
секције Клуба за одрасла и
стара лица, који су својим

Страну
припремила
Драгана

Кожан

одличним наступом употпунили летњи програм Народног музеја изводећи представу
„Веселе седамдесете”.
– Представа је премијерно
одиграна 1. априла у „Аполу”
и представља својеврстан
наставак наше прве представе,
„Камелија”. Ово нам је шесто
извођење и све смо уигранији.
Сви смо данас оптерећени
разним проблемима и мислим
да је дар који имамо – дар
игре нешто узвишено и да је
то оно што треба да конзумирамо како бисмо вратили радост животу. Ми управо то радимо на сцени – истакла је
Александра Ксенија Милосављевић, сценаристкиња и редитељка представе.
Ова уметница се са члановима драмске секције Клуба
за одрасла и стара лица састаје једном недељно. У току су
припреме и за трећу представу, „Сестре Дангубић”, чија се
премијера очекује за неколико
месеци.

Хоти је изразио жаљење због
тога што је буџет програма
„Млади су закон”, који постоји
већ осам година, из године у
годину све мањи, па је тако пре
три године износио око 1,8
милиона динара, а сада је сведен на свега 600.000 динара.
– Вредност једног пројекта
може износити од минималних тридесет до максималних
сто хиљада динара, при чему
се не признају трошкови хонорара учесника, куповине техничке опреме и куповине или
штампања промотивних материјала којима се нарушава
здравље или се промовише
неприхватљив стил живота. Из
буџета могу бити финансирани они трошкови који су неопходни за примену пројекта и
директно доприносе остваривању планираних резултата –
објаснио је Хоти.
Како се пријавити
Заинтересовани млади из
Јужнобанатског и Београдског
округа треба да пошаљу попуњен образац за писање предло-

га идеје омладинског волонтерског пројекта до 18. јула на
имејл: nvocegrad@yahoo.com
или поштом на адресу: Раденка Ранковића 13, 11500 Обреновац, с назнаком: „Млади су
закон – пријава на конкурс”.
Образац се може преузети с
портала удружења „Connecting” или Кан це ла ри је за
младе.
Како је објаснио Хоти, пројектне идеје које добију позитивну оцену комисије, улазе у
наредну фазу. Тада ће аутори
добити менторску подршку
како би креирали коначне
предлоге пројеката, који треба
да буду достављени до 9. августа. Комисија ће 12. августа
одабрати најмање осам пројеката који ће бити финансирани. Они треба да буду спроведени у периоду од 12. августа
до 31. октобра.
Опширније информације о
програму „Млади су закон”,
као и текст конкурса заинтересовани могу погледати на
сајту удружења „Connecting”:
www.connecting.org.rs.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Ледени чај од брескве

Чај је пиће које лечи и окрепљује. Да не бисмо морали
да чекамо зиму како бисмо
га конзумирали, ту је његова
ледена варијанта.
Ледени чај је једноставно
направити. Можете га припремити од свог омиљеног
зимског чаја, који само треба да охладите и да му
додате лед, а можете и да
експериментишете правећи
комбинације са свежим
сезонским воћем и цитрусима. Како год да одлучите

да га спремите, добићете
здрав и укусан напитак за
себе и децу. Његова највећа
предност у односу на куповне производе тог типа јесте
у томе што је потпуно природан и здрав – без вештачких боја, адитива, конзерванаса и сличних додатака.
Ледени чај за који вам
нудимо рецепт, по укусу је
најсличнији управо онима
који се могу наћи у продавницама, па га деца самим
тим највише и воле.

Потребно: литар воде, 25 г чаја од нане, мед, пет нектарина и лимун.
Припрема: воду кувати до кључања, па искључити. Ставити чај у
воду и након пет минута процедити. Засладити медом и оставити
да се охлади.
Брескве исећи и убацити у чај. Оставити у фрижидеру преко ноћи.
Сутрадан служити с бресквама или без њих уз много леда и неколико колутова лимуна.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЛИКОВНА КОЛОНИЈА СТРЕЉАЧКЕ ДРУЖИНЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

УМЕТНОСТ УЗ КУПАЊЕ И ТАМБУРАШЕ

„Затворено преко зиме”
Јерна Лира Хорста
На приобаље се спустила
јесења магла. Уве Бакеруд
пошао је у викендицу да у
њој проведе још један миран
викенд пре него што је
затвори преко зиме. Међутим, затиче хаос пошто су
његову викендицу похарали
провалници. А у суседној
кући проналази нешто још
горе: мушкарца претученог
до смрти.
Виши полицијски инспектор Вилијам Вистинг већ се
нагледао чудовишних убистава, али очајање с којим ће се те
јесени сусрести у Ставерну за
њега је нешто сасвим ново.
Вистингу је први циљ да сазна
идентитет жртве. Међутим,
ствари се компликују јер возило с телом није стигло до
Института за судску медицину
у Ослу. Појављује се још једна
жртва, а онда с неба почињу да
падају и мртви врапци.

Спас од врућина
у Белој Цркви
Погодности за
панчевачке „феријалце”
На осам десетак кило ме тара
источ но од Панчева налази
се гра дић Бела Црква,
познат по кар невалу цве ћа,
али пре свега по језе рима,
међу који ма су најпо знати ја
Глав но или Град ско језе ро,
затим Врачевгајско, Шаран ско, Шљункара...

На Главном језеру, које је и
најпопуларније, налази се и
одмаралиште Феријалног савеза Панчево, у коме су посебно занимљива тематска дружења викендом. Једно од њих
одржано је од 7. до 9. јула. Тада
је приређена традиционална
ликовна колонија Стрељачке
дружине „Панчево 1813”.
Један од главних „криваца”
за то што се уметници на
овом месту оку пља ју већ
шеснаест година, свакако је
Синиша Вељковић, директор
СД-а „Панчево 1813” и члан

Извршног одбора Феријалног
савеза Панчева.
Иако се у овој колонији окупљају сликари, песници и музичари, акценат је стављен на сликарство. У недељу, 9. јула, педесетак сликара из Панчева, Београда, Смедерева и других места
стварало је на платнима која је
обезбедила Стрељачка дружина
„Панчево 1813”. Уз уметност иду
и освежење у језеру и укусне
„шпеције”, које су се све време
крчкале у котлићима. А када се
на све то додају музика и песма
тамбураша, утисак је потпун.

– Суштина овог окупљања и
јесте у тој позитивној размени
енергије. Уметници кроз целодневно, а неки и вишедневно
дружење, износе своје импресије, и све то на крају има и хуманитарни карактер, јер се слике
настале у овој колонији сакупљају и излажу у просторијама
Стрељачке дружине или у панчевачком Геронтолошком центру почетком јесени, а затим се
поклањају успешним спортистима и донаторима, што је у
ствари један од главних разлога
за одржавање колоније – рекао
је Синиша Вељковић.
Један од учесника колоније
од првог дана и њеног оснивања пре шеснаест година, сликар Живко Новковић, истакао
је да му је велико задовољство
што је део овог сликарског
дружења и што на тај начин
помаже рад Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
У одмаралишту Феријалног
савеза Панчева у Белој Цркви
биће сличних активности до
краја лета. Сви чланови овог
савеза могу да искористе
погодности које им се пружају, а они који нису, могу врло
једноставно да се учлане.
За оне којима језера и стајаћа вода ипак нису довољни за
освежење, Бела Црква нуди и
купање у две оближње реке –
Нери и Карашу.
Н. Радоњин

„Јерн Лир Хорст пише
класичне криминалистичке
романе – он се не ослања на
спектакуларне заплете и
жестоке акционе сцене, већ
напросто на начела истражног поступка који његов
јунак спроводи сталожено и
систематично.”

Два читаоца који до среде, 19. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које спортове на води препоручујете?”, наградићемо по једним примерком књиге „Затворено преко
зиме” Јерна Лира Хорста. 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

„Док смо били живи” Рут Вер
Једина ствар која треба да
вас плаши, то сте ви сами.
Жртва или убица? Била
једном једна кућа од стакла
смештена дубоко у шуми.
Четири девојке, један момак и будућа невеста забављају се игром „истина или
изазов”. Истина? Лаж. Изазов? Смрт.
Када повучена списатељица Нора Шо добије позив за
девојачко вече од другарице
из детињства, она нерадо
пристаје да отпутује на прославу у колиби усред густе
шуме у Нортамберланду. Већ
прве вечери тајне многих
пријатеља – нових и старих –
биће откривене, а једно
застрашујуће сећање додатно

ће узнемирити Нору. Како
време пролази, одабрана
дружина почеће да сумња да
је још неко у шуми, а Нора ће
схватити да је направила највећу грешку у животу.

Два читаоца који до среде, 19. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико времена проводите у природи?”, наградићемо по једним примерком књиге „Док
смо били живи” Рут Вер. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Облак брже,
дода брже
У прошлом броју нашег
листа питали смо вас какве
књиге читате на плажи.
„Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „У опасним
годинама” Кели Килорен
Белсимон за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„На плажи читам лако штиво, да не потонем кад уђем у
воду.” 063/7416...
„Џепна издања, зато што
не заузимају пуно места у
торби, обавезно на тему
љубави, где главни лик има
осмех Бреда Пита и... јооој,
истопи ми се сладолед!”
066/3525...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање

како одржавају физичку
кондицију током лета. Они
ће освојити по један примерак књиге „Госпођа Енгелс”
Гавина Макреја.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од
наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Дању ми тело обликује
врућина топећи салце, а
ноћу радим кардио и затежем мишиће ловећи комарце по стану.” 064/8770...
„Кондицију одржавам бежећи – од мува, од комараца,
од посла, од врућине, од
таште, од жене, од рачуна, од
проблема... Али не вреди:
облак брже, дода брже, дода
брже...” 063/2512...
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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ПОТРОШЊА ВОДЕ
ПРЕМАШИЛА РЕКОРДЕ

Драгомир
Драган
Лубарда
У најплододатнијем годишњем
добу – месецу јуну, незнаног
дана, отишао је аутохтони мајстор цртежа, вечито чисто
речит учитељ, Драгомир Драган
Лубарда, да у божјем миру, под
окриљем Свевишњег, настави
потрагу за врхунском естетиком.
И јесте Драган Лубарда урадио све да издахне сам међу
својим цртежима, јер само су они знали сваки откуцај
његовог срца, сваки трептај његове душе, знали, јер је он
у њих уткао цело своје биће, сву своју емоцију, љубав која
се могла мерити чистотом линије као зраком сунца.
Он је био витез светлосне црте, која иде од срца кроз
руку до белине папира по коме је исписивао најлепшу
оду духа, а може се рећи и цивилизације. Јер у космос
као призив другим световима није упућена ни слика ни
песма, упућен је цртеж као најрепрезентативнији факат
нашег постојања, нашег деловања у свеукупном божјем
шару.
Лубарда се цртању давао без остатка, без зазора, без
калкулисања – достојанствено и господски у најлепшем
смислу тих речи. Чувени су његови кожни блокови,
пуни мајсторског умећа, као лавиринти у чију су се
дубину благобојажљиво и с пуно поштовања загледали
његови студенти. У ту дубину сам се једном давно и ја
загледао, као његов одабрани ученик, и имао срећу да
ми се ти блокови, као и врата његовог дома, широм
отворе, да тамо угледам реализовану моћ врхунског
ствараоца – мајстора без премца. Тешко ми је и да
замислим да се то више неће догађати.
Једном је рекао: „Деца се рађају да би цртала”. Није
лако деци великог особеног уметника, али Игор, Борис
и Невена заиста могу бити поносни на свога оца, који је
иза себе оставио широк траг и био једна од најупечатљивијих личности овог града.
Није се Драган Лубарда расипао руковањем и тапшањем по раменима. Он је своју шаку утиснуо на површину папира, опцртао је, а у оквиру пет прстију исписао
пет временских одредница: Дан, Недеља, Месец, Година, Век. То је шака пружена кроз време и у вечност.
Објављена је у каталогу за изложбу „Збјег” уз стихове
њему посвећене.
Драги професоре, једном си рекао да је величина твојих цртежа једнака површини коже твоје главе. То је
више него довољно да они заузму своје место у историји српске културе. Почивај у завређеном миру, нека ти
је вечна слава и хвала!
Бајо Луковић
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Прим. др
Бранко
Стевановић
(1928–2017)
У Панчеву је 29. јуна преминуо
наш суграђанин прим. др
Бранко Стевановић. Медицински факултет и специјализацију из медицине рада завршио је
у Београду. Скоро цео свој радни век провео је у панчевачкој здравственој служби. Био је директор Завода за
здравствену заштиту у Панчеву и иницијатор да се 1.
јануара 1969. од Завода и постојећих самосталних
фабричких здравствених станица створи јака и респектабилна установа под називом Завод за здравствену
заштиту и медицину рада. Директор ове установе био је
до 1984. године.
Током 1975. обезбедио је потребан смештајни простор за Завод и специјалистичке службе Медицине рада
у новој згради Интерног одељења панчевачке болнице.
Током шездесетих година прошлог века, у време највеће индустријализације Панчева, организацију и функционисање Службе медицине рада довео је на највиши
ниво, примењујући препоруке проф. др Карајовића.
Био је врло активан и у осталим сегментима панчевачке здравствене службе, а и шире. У периоду од 1960.
до 1965. године био је управник Општинског, затим
Среског и на крају Међуопштинског здравственог центра и члан Савета за народно здравље НОО Панчево.
Био је први директор МЦ „Јужни Банат” у Панчеву,
основаног 1. јула 1972. године. У једном мандату био је
председник Подружнице ДЛВ–СЛД у Панчеву и у два
мандата секретар те подружнице. Био је члан председништва Секције за медицину рада Војводине, Покрајинског здравственог центра Војводине и Здравствених
радних организација Војводине. У пензију је отишао 1.
јануара 1997. године. Сахрањен је у свом родном крају,
у Сокобањи.
Напустио нас је, али ће га његове колеге и пријатељи
памтити као доброг човека, организатора и руководиоца, преданог лекарској професији и дужностима које је
обављао.
Драгиша Ђорђевић

Петак, 14. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Воде има довољно,
и овог лета без
рестрикција
У Хитној помоћи
више амбулантних
прегледа и кућних
интервенција него
раније
Иако је од почетка паклених
врућина које су нас задесиле
овог лета на територији Панчева потрошња воде повећана
за 40 одсто, до сада није било
никаквих проблема и ни ове
године неће бити рестрикција,
изјавио је Александар Радуловић, директор ЈКП-а „Водовод
и канализација”.
– Највећа потрошња воде од
почетка овог месеца измерена
је 5, 6. и 7. јула, а износила је
500 литара у секунди. То за нас
није страшно, јер се дешавало
да је била и по 800 литара.
Утврдили смо да она достиже
максимум увече, између 19 и
20 сати, а да ли је то због тога
што наши суграђани у то време масовно заливају баште, не
могу да кажем. Важно је да
воде има довољно и да смо
свели на минимум све губитке
у односу на претходне године.
Посебно је битно то што нас
повећана потрошња нимало не
угрожава и поред тога што смо
прикључили Качарево и Долово на градски водовод. Иако
нам је због тога осетно повећан број потрошача, немамо
никаквих проблема. Очекујемо да ће тако бити и када ускоро прикључимо Јабуку и Глогоњ на наш водовод. Важно је
и то да су резултати мерења
квалитета воде и даље добри,
што значи да она испуњава све
стандарде – рекао је Радуловић.
Он је додао да је задовољан и
због тога што су радници ЈКП-а
„Водовод и канализација” недавно поставили у Скробари
чесму с водом за пиће. Према

његовим речима, становници
тог места више неће морати да
одлазе до града и до Качарева
да би тамо напунили балоне.
Радуловић је нагласио да је то
само привремено решење.
Објаснио је да је при крају
израда пројекта за изградњу
водоводне мреже у Скробари и
најавио да ће, уколико „Водовод и канализација” добије
довољно новца из градског
буџета, тај посао почети идуће
године. Рекао је и да ће чесма
у Скробари ових дана бити
званично пуштена у рад након
што стигну резултати микробиолошких анализа воде које
су обављене у Заводу за јавно
здравље.
Радуловић је додао и да су
радници ЈКП-а „Водовод и
канализација” недавно оспособили чесму с водом за пиће
испред „Гвожђара”, као и фонтану испред Градске управе.
Фонтана која се налази у Градском парку ради већ два месеца.
Од почетка врућина повећан
је број интервенција које оба-

вљају запослени у Хитној помоћи. Начелник те службе др
Мирослав Тепшић рекао је да је
током последњих дана у амбуланти свакодневно око 70
суграђана тражило помоћ, а да
су екипе те службе и по 30 пута
дневно вршиле кућне прегледе.
– Највише се жале хронични болесници, они који болују
од неких респираторних болести и пацијенти којима је
дијагностикована нека врста
рака. Има и оних који траже
нашу помоћ због варирања
крвног притиска, гушења и
болова у грудима, отицања
ногу и руку, а посебно су угрожени тешко покретни или
непокретни болесници. Осим
тога, свакодневно интервенишемо у просеку по пет до шест
пута због колапса на јавним
местима. Њих најчешће доживљавају млади који прескачу
доручак и наши стари суграђани који не уносе довољно течности у организам, због чега
дехидрирају. Да не би долазило до тога, важно је уношење

довољних количина течности.
Када је реч о томе, хтео бих да
нагласим да је изузетно важно
да се течност не уноси тек
онда када се осети жеђ, него
на сваких двадесетак минута
до пола сата, како би се спречила дехидратација. Веома је
важно и да особе које су млађе
или средњег доба на оваквим
врућинама избегавају уношење алкохола, кафе и заслађених енергетских пића зато
што у том случају убрзавају
дехидратацију – истакао је
Тепшић.
Он је апеловао на родитеље
деце до шест година да ових
дана што више пазе на њих,
јер је способност њихових
организама да се изборе са
честим променама температуре врло слаба.
Додао је да би док трају
енормне врућине, требало
обратити пажњу и на особе које
су непокретне или су тешко
покретне, јер и оне могу лако
да доживе топлотни удар.
М. Глигорић

УПОЗОРЕЊЕ КОЈЕ НЕ БИ ТРЕБАЛО ИГНОРИСАТИ

Лето идеално за провалнике
Сваког лета повећава се број
провала у куће, станове и
пословне просторе, због чега
би требало предузети мере за
одвраћање лопова
Најефикасније је постављање
камера за надзор, блиндираних
врата и аларма. Њихове цене
сада су ниже него ранијих година, захваљујући чему су доступни већем броју грађана. Међутим, они који немају довољно
новца, могли би да се заштите и
постављањем лажних камера,
јер чак и оне одвраћају провалнике од крађа, а могу се купити
на бувљацима.
Једна од мера безбедности је
и постављање обичне дупле браве на улазна врата, чији цилиндрични уложак се не види споља. У супротном, ако је он приметан, лопови могу веома брзо
и лако да га сломе импровизованим направама које користе
за разваљивање брава.
Онима који ће ићи на летовање, полиција препоручује да
обавезно оставе кључ од куће
или стана неком од комшија у
кога имају поверења. Та особа
после њиховог одласка треба
да свакодневно обилази простор у коме живе, да пали светло и отвара поштанско сандуче. Уколико то нико не ради,
лоповима је то поуздан знак
да у тој кући или стану нема
никога.

Пре одласка на летовање
никако не би требало остављати кључ испод отирача, у
поштанским сандучићима,
испод саксија и на сличним
местима, јер лопови могу лако
да га нађу и да без икаквих
проблема уђу у стан.
Грађани који изгубе кључ
од стана треба одмах да промене браву. Кључеве не би
требало остављати на радном
столу, у хотелским собама и
на другим лако доступним

местима. Такође, новац,
накит и друге драгоцености
требало би чувати у сефовима
банака, посебно у ситуацијама када су грађани током
дужег времена одсутни из
својих станова. Не би било
лоше и да фотографишу драгоцености које имају, као и да
запишу серијске бројеве скупоцених уређаја, јер ће у случају да буду жртве крађа, то
олакшати посао полицији
након откривања лопова.

Полиција скреће пажњу и
на то да су на мети крадљиваца често старе особе које живе
саме у кућама и становима, па
би зато требало да их родбина
чешће обилази. Они који оду
на летовање, не треба да објављују фотографије на „Фејсбуку” и другим друштвеним
мрежама, јер и то може бити
поуздан сигнал лоповима да у
њиховим кућама и становима
нема никога.
М. Г.
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АКТИВНО ЛЕТО ЗА ФОЛКЛОРАШЕ ИЗ СТАРЧЕВА

ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДЕ ДОЛОВКЕ

„НЕОЛИЋАНИ” ШПАРТАЈУ ЕВРОПОМ

Анђеоски глас
Милице Николић

Представљали Србију
на северу Румуније
На реду Турска или
Грчка
Културно-уметничко друштво
„Неолит” из Старчева расте из
дана у дан, из године у године
у годину, па самим тим осваја
све више поклоника фолклора
који прате његове активности.
Популарни „неолићани” на
сваком гостовању оставе
изванредан утисак, па онда и
не треба да чуди што их организатори фестивала из готово
свих европских земаља позивају да буду њихови гости.
Тако је и овог лета. Старчевци су се недавно вратили с
турнеје по Румунији, где су
боравили од 28. јуна до 5. јула
и представљали Србију на
међународном фестивалу у
граду Радауци, који се налази
на крајњем северу ове земље, у
покрајини Буковина. Поред
фолклораша из Старчева и
много румунских ансамбала,
учествовала су и друштва из:
Молдавије, Украјине, Грчке,
Турске и Мађарске. Наши
суграђани имали су три наступа, а пред многобројном публиком представили су се играма
из Груже, влашким играма, као
и играма из Врања, Гњилана и
Баната.

– Било је то још једно гостовање на коме су наши фолклораши оставили одличан утисак, па користим ову прилику
да свим члановима честитам
на изванредном наступу и
исказаном професионализму.
Захвалност дугује и наш суграђанин Аделин Стан, који је
био и највећи „кривац” што

смо започели ову сарадњу с
колегама из Румуније. Директор фестивала Овидију Фока
није крио задовољство нашим
наступом, па смо добили
позив да и следеће године
гостујемо у Радауцију. Искористио бих ову прилику да
захвалим Немањи Ротару,
члану Градског већа задуженом за културу, који нам је
одобрио део средстава за
далек пут – рекао је по повратку из Румуније председник
КУД-а „Неолит” Урош Бан.
Експедиција од тридесетак
Старчевки и Старчеваца, коју
је предводио уметнички руководилац Бранислав Живковић, имала је времена и за
туристички обилазак Буковине, али и за посету граду Клужу. Као и прошле године,
растанак с домаћинима протекао је у заједничком дружењу, уз традиционалну румунску музику. До следећег лета...
А пре одласка у Радауци
чланови КУД-а „Неолит” били

су гости ансамбла народних
игара „Лијевче” из места Разбој код Штрпца у БиХ.
На том фестивалу представили су се играма из Пчиње и,
као по правилу, изазвали овације публике. То је био сасвим
довољан разлог да председница домаћег ансамбла Драгана
Кушљић упути позив „неолићанима” да и следеће године
гостују у Разбоју. Али пре тога
КУД „Лијевче” треба да гостује у Старчеву и узврати посету.
На помолу је још једна лепа
фолклорашка сарадња...
Иако су тек „прошпартали”
више од 2.000 километара,
чланови КУД-а „Неолит” не
мирују. После неколико дана
паузе већ су почеле припреме
за традиционалан наступ на
„Данима дружења” у Старчеву,
а увелико трају и преговори да
се крајем августа отисну пут
Грчке или Турске. На међународни фестивал, наравно.
Добар глас далеко се чује...
A. Живковић

ЛЕТЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Дефиле фијакера и лепих коња
Одржана је још једна „Доловачка фијакеријада”. Поред
мештана, окупили су се и
њихови гости из: Мраморка,
Панчева, Старчева, Баваништа, Ковина, Црепаје, Иланџе
и Сопота. Сви они упрегли су
најбоља грла која имају, како
би се подичили њима и продефиловали доловачким улицама. Организатори овогодишњег дружења, чланови Коњичког клуба „Доловац”, потрудили су се да обезбеде добре
услове како за учеснике, тако
и за гледаоце.
Програм су отворили чланови КУД-а „Банатски вез”, а
потом је на хиподрому стартовало такмичење. Жири који су
чинили Милан и Мирослав
Живојновић, Бранислав Николић и Жељко Адамчев Ристић

најпре је оцењивао једнопреге
са упрегнутим пастувима. У
тој конкуренцији шампионски
пехар освојио је Милош Кова-

чевић из Панчева, вицешампион је постао Саша Михајлов
из Ковина, а треће место је
освојио Александар Војинов
из Иланџе. У конкуренцији
једнопрега, али са упрегнутим
кобилама, тријумфовао је
Панчевац Миле Сабовљев,
испред Старчевца Златка
Петрова и Ковинца Мише
Кокоре.
У надметању двопрега у које
су била упрегнута грла млађа
од две године, победио је
Дејан Станков из Баваништа.
Милош Ковачевић из Панчева
освојио је вицешампионски
пехар у овој конкуренцији, а
трећи је био Златко Петров из
Старчева. У групи двопрега са
старијим грлима шампионски
пехар заслужио је Бојан Кова-

чевић из Панчева. Вицешампион је постао Срђан Паповић
из Ковина, а Иван Петров из
Баваништа био је трећи.
Занимљиво је било и у конкуренцији тропрега, у којој је
тријумфовао Александар Војинов из Иланџе, испред Ивана Петрова из Баваништа и
Петра Нићифоровића из Сопота. Једна од најлепших
дисциплина била је надметање четворопрега. Најбољи
фијакер са четири коња имао
је Милош Ковачевић из Панчева. Одмах иза њега био је
Дејан Станков из Баваништа,
а треће место заузео је његов
суграђанин Миле Магличић.
Најстарији возач на овогодишњој фијакеријади био је
Петар Лупулов из Црепаје, а
најмлађи Мирослав Нићифоровић из Сопота. Најлепшу
кобилу је приказао Душан
Вишњички из Црепаје, а најлепшег пастува Слободан Крачун из Мраморка. Ђура
Анђелков из Ковина имао је
најлепши прибор, а пехар за
најлепши фијакер припао је
Марку Јованову из Мраморка.
Специјалну награду, намењену најуспешнијем члану КК-а
„Доловац” у 2016. години,
заслужио је Жељко Адамчев
Ристић. Пехар за најбројнију
запрегу, овог пута са пет
упрегнутих коња, у Панчево је
понео Бојан Ковачевић.
Н. Р.

Четрнаестогодишња девојчица из Долова Милица
Николић освојила је у протекла два месеца неколико
вредних признања на музичким такмичењима. Она је
најпре победила на школском републичком надметању, а затим је заслужила и
специјалну награду на трећем фестивалу под називом
„Глас анђела – Тијана Јурић”,
који је одржан у Бајмоку.
Милица је крајем маја учествовала на републичком
такмичењу у извођењу етно-песама које је одржано у
организацији музичких педагога Србије. Она је, од могућих 100, освојила 96 бодова и
тако заузела прво место.
Непосредно пре тога, на
аудицији за трећи фестивал
„Глас анђела – Тијана Јурић”,
млада Доловка је успела,
иако је конкуренција била
веома јака, да се пласира у
финале, међу петнаест младих и талентованих певача
из разних крајева Србије.
Финално вече је одржано
1. јула у Бајмоку. Милица је
имала подршку пре свега
својих родитеља, али и професорке Гордане Стефановић, која је вредно радила с
талентованом девојчицом и
током припремања за републичко такмичење, али и за
фестивал у Бајмоку. Део
тима био је и Бојан Гавриловић, свештеник у доловачкој
Великој цркви и идејни творац хора „Свети Александар

Невски”, који већ неколико
месеци успешно функционише у Долову, а чији је
Милица члан.
Свих петнаест младих певача који су се такмичили у Бајмоку добили су задату песму,
коју су отпевали уз пратњу
оркестра. У веома јакој конкуренцији Милица је освојила
вредну специјалну награду у
виду једногодишњег бесплатног школовања у школи етно-

музиколога Бојане Николић,
која је и сама била део жирија
и која није крила своје импресије наступом талентоване
Доловке.
Милица је члан доловачког
хора „Свети Александар Невски”, као и КУД-а „Банатски
вез”, а часови певања који ће
почети у септембру у поменутој школи још више ће усавршити њен анђеоски глас.
Н. Р.

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

Не бледи сећање
на борце
Удружење бораца из свих
ратова 20. века из Долова обележило је 4. јул, некадашњи
Дан борца. Председник удружења Никола Брзован поздравио је окупљене и изразио
наду да ће се у будућности
више младих придружити
њиховим акцијама одавања
почасти палим борцима, али
и наставити традицију обележавања историјских датума,
без обзира на идеологију.
У Долову више нема аутентичних бораца из Другог

светског рата, али има из
сукоба с краја прошлог века.
Након скупа у Месној заједници окупљени су најпре прошетали до оближњег спомен-обележја из Првог светског
рата које се налази у центру
села, испред Велике цркве,
где су положили букет цвећа.
Затим су сличне букете оставили и код споменика
жртвама из Другог светског
рата, у централној долини и
Учитељском парку.
Н. Р.

ЈУНСКИ БРОЈ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Oсмацима
највећа пажња
Најновији, 283. број месечника „Старчевачке новине”
почиње коментарима главног и одговорног уредника
на локалнополитичке теме.
Следе текстови о радовима у
оквиру друге фазе уређења
Трга неолита, то јест о
реконструкцији пијаце, као
и о замени крова римокатоличке цркве.
Опширни извештај с последње седнице месне скупштине, на којој је донето више
одлука, садржи и вест о формирању одбора за организацију двадесет других „Дана
дружења”. У интервјуу је
Небојша Гајић, директор
АТП-а, навео да засад неће
бити измена траса, а на наредној страни, у причи о недавно
одржаном општинском такмичењу ватрогасаца на старчевачком стадиону, истакнуто
је да су Глогоњци убедљиво
надвисили све ривале. Ту су и
разговори с бившим возачем
Драгољубом Ставровим, повртарком Душанком Јевремо-

вић, а „лице с насловнице” је
естрадни музичар Бобан
Здравковић. „Култиватор” је
наставио да се бави старчевачким сокацима, док се у другом делу представио тинејџер
Стефан Кузмановић.
Саговорници у анкети
одговарали су на питање да
ли се здраво хране; стране
посвећене култури баве се
активностима фолклораша
КУД-а „Неолит” и учешћем
бенда „Креативни неред” на
све популарнијем „Арсенал
фесту” у Крагујевцу, а значајан простор добила је тужна
прича о недавном спаљивању
реплике неолитског насеља.
Нису изостале ни редовне
стране посвећене извиђаштву, спорту и школи. Када је
реч о овој установи, још
нешто – по већ устаљеној традицији у ово доба године, у
средини новина налази се
уметак на две стране који
представља све мале матуранте, то јест свршене осмаке. Лепо, нема шта...
Ј. Ф.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 14. јул, 21 сат, тамишки кеј, мото-скуп: концерти
бендова „Trouble Heart”, „Fat Walk” и „Najda”.
Субота, 15. јул, 19 сати, Народна башта: концерт учесника
прве Интернационалне тамбурашке радионице.
Субота, 15. јул, 21 сат, мото-скуп: концерти групе „Blues
Delivers”, трибјут бенда „Атомско склониште” и састава „ProRock”.
Субота, 15. јул, 22 сата, башта Дома омладине: концерт београдског састава „Артан Лили”.

Тематски програм
Субота, 15. јул, 17 сати, центар града, мото-скуп: традиционалан дефиле моториста.

ЏЕЗ КОНЦЕРТ

Концерт састава
„Hot Club of Belgrade”
У петак, 14. јула, од 21.30, у
башти Дома омладине биће
одржан концерт џез састава
„Hot Club of Belgrade”.
„Hot Club of Belgrade” гаји
manoushe jazz, који је почетком
прошлог века настао на фузији
музике Рома западне Европе и

америчког џеза. У последњих
неколико година веома су
активни на домаћој концертној
и клупској сцени. Састав чине
Бранко Маћић (соло гитара),
Панчевац Филип Крумес (виолина) и Небојша Пешић
(ритам-гитара).

избор

МОЈ
МОЈ
Порнографска афера
Оливера Глумац
Фазловски,
проф. српског језика и
књижевности
КЊИГА „Лазарове жене” младе руске књижевнице Марине
Степнове јесте нешто што с
радошћу препоручујем својим пријатељима. Реч је о
роману који се 2012. године
нашао у најужем избору за
награду „Руски Букер”. Радња
романа обухвата време од
краја 19. до краја 20. века. У
средишту дела налазе се
генијални руски научник и
три жене које су с њим у различитим односима. Роман о
генијалности и роман о љубави оставља нас без даха. Судбине јунака су чврсто повезане са историјом Русије – с
тужном атмосфером нестајуће царске Русије, суровошћу
комунистичке, која има
милости једино за генијалног
научника (наравно, само зато
што јој он треба), па све до
Русије с краја 20. века. Најстарија од три жене нема своју
децу, иако је то силно желела,
али јој судбина додељује улогу велике мајке што спасава
децу која су услед великих и
насилних миграција препуштена страшној смрти од глади и хладноће. Судбина друге
жене показује нам како у
репресивном друштву човека
лако могу издати чак и сопствени родитељи. Трећа жена
је као петогодишња девојчица
остала без мајке и нашла се
сама у окрутном свету туђих и
хладних људи, али све време
у потрази за изгубљеном
љубављу и топлином. „Лазарове жене” преиспитују све
осим љубави. Родитељство,
брак, државна и идеолошка
репресија, глад, миграције,
рат, балет, туга за изгубљеном
мајком, слобода, генијалност
осуђена на страшну усамљеност – све су то теме које
читаоца терају да дубоко
зарони у свој унутрашњи свет
и тамо потражи праве одговоре на сва ова питања.
ФИЛМ „Порнографска афера” („Une liaison pornographique”) јесте француски
филм белгијског редитеља
Фредерика Фонтејна из 1999.
године. Снимљен је у маниру
лажног документарца. Ако се

Петак, 14. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА СЛИКА ИЗ 48. КОЛОНИЈЕ „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА
И ПОЗИТИВНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Представљена дела
осамнаест сликара
из Србије
и иностранства
Изложба слика из прошлогодишње, 48. ликовне колоније
„Дели блат ски песак”, коју
тра ди ци о нал но орга ни зу је
Културно-просветна заједница
Панчево са Стојаном Бошковим на челу, отворена је у уторак, 11. јула, у Галерији савремене уметности.
Том приликом представљени су радови осамнаест уметника из Србије, Бугарске,
Македоније и Румуније, а највећи број су чинили сликари
из Панчева.
Један од „највернијих” учесника колоније је Драган Ђорђевић, уметник из Ковина,
који је прошле године учествовао 47. пут.
– У прошлогодишњој колонији је било предивно. Било је
млађих колега, што нас посебно радује. Ту се онда дешава
размена позитивне енергије, а
и учимо једни од других.
Пешчара је један диван резерват који треба упознати, а мене
је инспирисало све што се догађало, позитивна атмосфера и
хармонија – рекао је Ђорђевић.
Сликар с дугогодишњим
искуством Зоран Деранић и
млади уметник Александар
Станојев учествовали су у
колонији први пут. Деранић је
истакао да је за сликаре веома
значајно да се на овај начин
сусрећу и размењују искуства.
– Ово је одлична прилика да
се размене нека мишљења, да

се организујемо око неких
ствари, али и да се преиспитају неки ставови – рекао је
Деранић.
Он је додао да колонија
„Делиблатски песак” треба да
добије мало већи значај него
што га тренутно има.
Млади Александар Станојев
објаснио је да је за уметнике
који су тек на почетку каријере колонија веома значајна,
јер представља прилику да се
направе професионални контакти са уметницима који
имају богато искуство.
Једна од њих је и проф. др
Александра Перић Николић
из Лесковца, која је колонију у
Песку посетила други пут.
– Колеге које сам срела и с
којима сам стварала, доживела сам као људе које познајем
и с којима се дружим читавог
живота. Било је пуно смеха,
прича, шала, музике и песме.
Атмосфера је била радна и
уродила је плодом, што се
може видети и на изложби.

Ова колонија је веома специфична због дивне природе,
позитивне енергије, добрих
домаћина и помоћног особља,
домаће атмосфере и домаће
кухиње. Ја сам у све слике које
сам тамо радила, уткала и
покоје зрно Делиблатског
песка, као успомену на предивне дане које сам тамо провела – рекла је професорка.
Свечаности је присуствовао
и потпредседник Народне
скупштине Верољуб Арсић,
који је изложбу отворио следећим речима:
– Колонија је у свом трајању
од педесет година била и остала
специфична ликовна творевина
и важан стожер ликовне ситуације у Панчеву. Делиблатски
песак је без дилеме уметничка посебност и то треба да
остане.
У 48. ликовној колонији
„Делиблатски песак” учествовали су Красимира Кирилова
(Русе, Бугарска), Трајан Трајковски (Куманово, Македонија),

проф. Емилијан Попеску (Крајова, Румунија), проф. Мишко
Павловић (Београд), проф.
Томислав Сухецки (Вршац),
проф. Александра Перић Николић (Лесковац), Драган Стокић
Рајачки (Зајечар), Јелена Тишма
(Нови Сад), Драгана Кнежевић
(Неготин), Марија Алексић
(Ниш), Александар Станојев
(Београд), Зоран Деранић (Панчево), Милосав Урошевић (Панчево), Ивана Маркез Филиповић (Панчево), Ивана Величковић (Панчево), Јелена Лалић
(Панчево), Јелена Колунџић
(Панчево) и Драган Ђорђевић
(Панчево).
За прошлогодишњу манифестацију издвојено је 500.000
динара из градског буџета, а
Покрајински секретаријат за
културу и информисање обезбедио је 50.000 динара. Овогодишња ликовна колонија биће
реализована крајем јула, а Град
Панчево је и ове године обезбедио подршку у износу од
500.000 динара.

„ПАУНОВИЋ” УЧЕСТВОВАО НА ФЕСТИВАЛИМА У ИНОСТРАНСТВУ
неко определи за филм због
наслова, његова очекивања
биће прилично изневерена,
јер је овај филм заправо
прича о једној необичној и
помало тужној љубави. Двоје средовечних људи налазе
се преко огласа. Желе да
остваре своје сексуалне фантазије. Врло брзо разлог
њиховог сусрета постаје
неважан и пратимо вртоглава дешавања на нивоу осећања. Кадрови су дуги и статични, а изванредна глума
ту долази до пуног изражаја.
Натали Баје добила је награду за најбољу женску улогу
на Филмском фестивалу у
Венецији 1999. године. Сержи Лопез је прати у стопу.
ПРЕДСТАВА „Родољупци”
Јована Стерије Поповића у
режији Андраша Урбана на
сцени Народног позоришта у
Београду враћа нас у тужну
свакодневицу Смрдића и
Жутилова. Показује да се
обичаји нису променили, да
лицемерје царује, морална
начела и принципи се мењају као чарапе, а иза свега се
крију свеопшта болесна
похлепа и лични интереси.
Радња ове комедије дешава
се 1848. године, али ју је
Урбан режирао из данашњег
угла и у духу Скерлићевих
речи: „Не мислите да волети
свој народ значи били слеп
пред његовим манама и гресима и варварски мрзети
људе друге расе и вере; клоните се кобних самообмана,
а свом душом својом мрзите
лаж, јер је истина прва
дужност према народу...”
Сјајан глумачки ансамбл,
предвођен Предрагом Ејдусом и Нелом Михајловић,
очигледно верује у оно што
игра. А и било би тешко преварити гледаоце.

Специјална награда женскoj певачкoj групi
После богате концертне активности и учешћа у значајним
програмима у нашој земљи
чланови првог ансамбла КУД-а
„Станко Пауновић НИС–РНП”
наставили су представљање
наше традиционалне културе и
народног стваралаштва на фестивалима у Републици Српској
и Словачкој.
У Зворнику у Републици
Српској 24. јуна одржан је
Видовдански сабор, уз учешће
фолклорних ансамбала из
Зворника, Сомбора, Обреновца,
Ужица и Панчева. Ансамбли су
извели по две кореографије.
Циљ организатора овог фестивала је представљање игара из
свих крајева Србије и Републике Српске. Учесници су прво
извели игре из свог краја, а у
другом представљању кореографију по свом избору. Играчи
„Пауновића” извели су игре

Срба из Баната у пратњи тамбурашког оркестра и игре из Доње
Јасенице у пратњи народног
оркестра. Представили су се и
женска група певача и свирач
на фрули Јован Јованов.
Од 3. до 7. јула први извођачки ансамбл КУД-а „Станко
Пауновић НИС–РНП” Панчево
учествовао је на Међународном
фестивалу фолклора универзи-

тетских ансамбала „Академик
Зволен 2017” у Зволену у Словачкој. Том приликом су наступили академски фолклорни
ансамбли из Словачке и гостујући фолклорни ансамбли из
Шпаније, Босне и Херцеговине,
Србије и с Кипра. Током фестивала изведен је низ разноврсних програма на трговима у
том словачком граду. Главни

програми, које је пратила
стручна комисија, приређени
су у зволенском позоришту. У
склопу главног фестивалског
програма чланови „Пауновића”
представили су игре из околине
Београда и Доње Јасенице, а
женска група певача извела је
две песме из централне Србије.
Програм нашег ансамбла привукао је значајну пажњу публике и стручне комисије, о чему
најбоље сведочи специјална
награда вокалном трију у саставу: Јована Величковић, Јована
Грубић и Вања Чукановић, за
стилско извођење песме „на
глас” „Ој, девојко Зајечарко”. То
је била једина награда која је
додељена ансамблима из иностранства.
Током лета следи учешћа
ансам ба ла „Пау но ви ћа” на
фестивалима у Бугарској и
Русији.

РОМАН ДРАГАНА БРУЈИЋА

Један дан на крају света
Издавачка кућа „Мали Немо”
објавила је прошле недеље
први роман Панчевца Драгана
Брујића, под насловом „Један
дан на крају света”.
„Ово је лирски роман о
постапокалиптичкој свакодневици преостале шачице људи
након велике катастрофе. Та
планетарна катастрофа отвара
врата ’добу разарајућег бесмисла и бесмисленом разарању’.
Ова софистицирана романескна структура баштини
врсту светске литературе чији
је најзрелији репрезентант, у
српској књижевности, Борислав Пекић (у ’Атлантиди’ или
у ’1999’). Усред таквог окру-

жења и вредносног система
главни јунак и јунакиња (Учитељ Лепог и Модена) покушавају да живот организују следећи, намерно и ненамерно,
идеале Лепоте и Смисла”,
наводи издавач.
Драган Брујић је до сада објавио књиге „Водич кроз свет
антике: Грчка, Рим, Персија” и
„Водич кроз свет Византије: од
Константина до пада Цариграда”, а коаутор је књиге „Илустровани водич кроз Српску
Спарту: фусноте из историје
Панчева” (1998) и обимне илустроване монографије „Београдска надбискупија и њено окружење у времену и простору”.

– Роман „Један дан на крају
света” настао је пре неких
шест-седам година, али хтео
сам да га прочистим да буде
поетски. Књига није сурови
опис живота постапокалиптичког друштва, већ представља унутрашње доживљаје
главних јунака у сусрету с једном таквом појавом као што је
пропаст света – рекао је аутор
књиге.
Он нам је открио да се у центру овог књижевног дела налази Панчево и да ће сваки Панчевац то моћи да препозна.
– Дуго се бавим историјом,
а овај роман и јесте нека врста
краја историје. Моје интере-

совање, само са оне друге
стране. Међутим, иако главни
јунак наилази на остатке и
пропаст цивилизације, други
део приче је љубавни. Ово је
нека љубавно-филозофска бајка – додао је Брујић.
Он је у неколико наврата
објављивао у часопису „Свеске”,
а његова приповетка „Ланци”
уврштена је у литерарну монографију „Панчево, варош где се
Дунав улива у Тамиш”.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

РОВЕР 200, дизел,
регистрован годину
дана. 063/332-476.
(243961)
СКУТЕР педа, PE 50,
QT-C, cobra, 49
кубика, 3,3 кс, регистрован до јуна
2018, 400 евра, договор. 063/870-0639. (243971)
МЕРЦЕДЕС бенц А
140, 2002. годиште,
у одличном стању.
061/360-34-32.
(243979)
ФИЈАТ пунто дизел
1.9, 2001. годиште,
кука, мали потрошач, повољно, 650
евра. 061/251-5058. (244014)
ПРОДАЈЕМ или мењам за новије возило голф 4, 1.9 ТДИ,
2001. и опел астру Г
караван, 2000, 1.7.
064/952-19-80.
(244020)
ФИЈАТ сеићенто
1.1, година производње 2002, регистрован до 18. фебруара 2018.
064290-46-44.
(244080)
ХЛАДЊАЧУ ивеко
дели, 2005. регистрован у функцији.
063/776-16-73.
(244087)
ПЕЖО 407, 1.6 ХДИ,
2008, 4.800 евра,
може замена, јефтиније. 064/122-4807. (244135)
ПРОДАЈЕМ опел зафиру 1.6 ЦНГ (метан), 2002. годиште,
повољно. Тел.
063/871-34-87.
(144128)
ЗАСТАВА, корал
1.1, 2005. 72.000,
одличан, власник.
062/658-100. (4721)

РЕНО меган 2004,
црне боје, власник,
продаја/замена.
064/558-42-90.
(4721)
ПРОДАЈЕМ голф
2.0, ГТИ, 1995. годиште, регистрован.
062/193-36-05.
(244265)
ПУНТО 1.2, 8 В,
2008, петора врата,
атестиран плин,
98.000 км. 064/13036-02. (244266)
СТИЛО 1.9, дизел,
2004, децембар,
фул опрема, власник. 064/130-3602. (244266)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиџет, 2006, петора врата, фул
опрема, власник.
064/130-36-02.
(244266)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, сервисирамо и пунимо
фреоном, пуњење
комплетно, 2.500
динара. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(244280)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ откуп свих
врста возила, катализатора, продаја
делова. 066/409991, 069/203-00-44.
(242055)
КУПУЈЕМ томос аутоматик и АПН, исправне, неисправне.
064/171-22-13.
(2721)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно,
до 2.000 евра.
063/165-83-75.
(244265)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
од 70 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(244265)

ОГЛАСИ

МАШИНЕ

ПРСКАЛИЦА, нова
440 л, словеначка,
мењам за ауто, култиватор. 064/95608-66. (2442129
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер, уградни
фрижидер и половни делови од вешмашина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(244034)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРЕОСТАЛО огревно дрво.
061/646-77-13.
(243278)
ПРОДАЈЕМ намештај са покућством,
због селидбе.
064/175-86-96, звати до 17.
(243711)
КАЗАН за ракију,
ложишта, табарке,
дна, мешачи, луле.
331-586,
063/805-74-60.
(243666)
МЕСНАТА прасад,
стална продаја, могућност клања, печења и резервисања. Тел. 063/311277. (243757)
ПРОДАЈЕМ намештај са покућством
због селидбе.
064/173-86-96, звати до 17 сати.
(243711)
ПРОДАЈЕМ ТВ, рисивер, скенер,
штампач, ел. радијатор, висећу.
062/318-668.
(244005)
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НАВИГАЦИЈА, шатор, павиљон, алат,
бојлер, мали миксери, експанзиона посуда.
064/635-77-42.
(244015)
ПАВИЉОН, косилица, тримери, прозори, кревет, ТВ, гоблени, лустер стари.
064/635-77-42.
(240015)
ПРОДАЈЕМ ормар и
двосед, нов, дечје
собе. 065/409-5503. (244028)
ПРОДАЈЕМ судоперу, остале кухињске
елементе, нова кухиња 10.000 динара. 063/773-45-97,
371-568. (244058)
ПРОДАЈЕМ пластичну бурад за комину. 063/355-932.
(244063)
ПРОДАЈЕМ полован
намештај, ради селидбе. 066/944-5582. 244066)
ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче, замрзивач
сандучар, мојца фотеље, гарнитуре, регале, мост-регал,
сто + столице, спаваћа соба комплет,
ел. шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакари разно.
063/107-78-66.
(244072)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, гаранција, повољно.
063/898-00-82.
(244101)
КАМП-ПРИКОЛИЦА треска 3 + 1,
предшатор, туш-кабина, кухиња (фрижидер-плин) 12 V,
220 вати. 069/20630-72. (244112)
САМОСТОЈЕЋИ сталак за четири бицикла, 3.000 динара.
064/125-22-20.
(244133)
ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче, замрзивач
сандучар, мојца фотеље, гарнитуре, регале, мост+регал,
сто + столице, спаваћа соба комплет,
ел. шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакари разно.
063/107-78-66.
(244137)
ПРОДАЈЕМ гробницу на гробљу Котеж.
062/744-181.
(244178)
КУПОПРОДАЈА ТА
пећи, ремонтоване
ТА, достава, монтажа, гаранција, акција. 063/195-07-17.
(244177)
КОКЕ носиље, старе
месец дана, вакцинисане, расе тетра
SL. 063/315-381.
КАЈСИЈА, бресква за
ракију и пекмез, довозим, продајем.
Тел. 064/232-64-33.
ДВЕ фотеље на развлачење са јастуцима и табуреима, кутијама за постељину. 063/361-13-13.

КРУЊАЧ/ПРЕКРУПАЧ, стари писаћи
сто, печењара са
два ражња, собна
дрвена врата и улазна, и прозор.
064/139-04-48.
ПРОДАЈЕМ машину
за производњу папирних џакова, обука и купци обезбеђени. 064/424-9510. (244248)
ПРОДАЈЕМ циглу
мали формат, половну грађу, бибер
цреп, повољно.
064/122-69-78.
(244253)
ПРОДАЈЕМ фрижидере комбиновани,
веш-машину, шпорет електрични –
мини. 013/346-790,
064/129-73-60.
(244260)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ веш-машине, старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче. 064/158-4410, 063/101-11-47.
(243213)

ПАНЧЕВАЦ

КУПУЈЕМ полован
намештај: плинске
боце, кухињске угаоне клупе и остало.
066/900-79-04.
(243969)
КУПУЈЕМ значке,
ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(244050)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

МЕТАЛНЕ резервоаре за нафту купујем.
065/827-00-00.
(4721)

ПРОДАЈЕМ кућу са
пратећим објектима, у Плочици.
060/133-66-86.
(СМС)
КУЋА, без дворишта, Доњи Град,113
м2, 36000. 060/45458-22. (СМС)

ЊИВА, Скробара,
33 ара, 2.800 евра.
065/852-71-99.
(243189)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, асфалт,
условна, усељива,
струја, купатило,
повољно.
063/832-50-97.
(243808)
МОНТАЖНА кућа,
68 м2, на 30 ари
плаца код „Родића”,
могућа замена за
стан, уз доплату.
065/610-32-72.
(243743)
КУЋА, Доситејева 8а, 2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(243666)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову.
062/415-359.
(242311)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу,
усељива. 013/26380-51. (243970)

ПРОДАЈЕМ кућу
120 м2, гаража 50
м2, плац 12 ари, мењам за стан, Тамишка 43, Јабука.
063/890-70-01.
(243496)
КУЋА на продају
код цркве
Горњи град.
064/133-32-02.
(243013)
КУЋА комплетно
сређена са два стана, ЕГ, плац, 1/1.
061/224-47-97.
(243167)

ПРОДАЈЕМ 6 ари
плац, на Старом
Тамишу,
под воћем.
061/162-50-25.
(243970)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу,
усељива.
013/263-80-51.
(243970)
ПРОДАЈЕМ кућу у
околини Народне
баште, договор.
062/803-11-93,
069/355-28-44.
(243975)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Војловица,
сређена, 180 м2,
46.000, могућ договор и кредит.
062/132-26-46
(СМС)

ОГЛАСИ

ЛЕГАЛИЗОВАНА
викендица на 10
ари, Девојачки бунар. 063/895-34-28.
(244009)
ВОЈЛОВИЦА, две
одличне стамбене
јединице, 7 ари,
26.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(244013)
КАЧАРЕВО, одличан улични део, око
70 м2, башта,
13.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(244013)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 60 м2, 13,5 ари,
26.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(244013)
КУЋА, две одвојене
стамбене јединице,
гаража са каналом,
грејање, ПВЦ. Тел.
064/124-48-15.
(244016)
БАЊА ВРУЈЦИ, кућа
60 м2, 6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85.
(243363)
ВИКЕНДИЦА са
фармом за товне
пилиће и воћњаком,
трофазна струја, викенд насеље Долово. 063/760-49-87.

СТАРЧЕВО, 200 м2,
15 ари, нова,
48.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(244050)
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НА ПРОДАЈУ плац
на Караули, поред
пута. Тел. 062/19813-88. (244055)
КУЋА од чврстог
материјала, има гас,
Горњи град.
062/967-66-45.
(244061)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Трг мученика 18,
Дом војске Србије.
Тел. 064/167-04-77.
(244072)
ДВЕ куће на плацу
7,5 ари, легализовано, трофазна, канализација, власник
1/1, 30.000 евра.
065//435-69-93.
(244099)
ПРОДАЈЕМ плац 13
ари, поред „Брилума” код „Хладњаче”.
064/508-60-40.
(244100)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу, у
Војловици.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(244104)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Омољица, плац 6
ари, новија кућа.
013/618-652,
064/168-84-32.
(244107)
КАРАУЛА, нова кућа, 86 м2, плац 4
ара, укњижена, власник.
065/258-87-77.
(244107)
КУЋА, Тесла, екстра
локација, за приватан бизнис и становање. 063/329-464,
066/001-050.
(244110)
У СТАРЧЕВУ, плац
10 ари, укњижен,
продајем 700
евра/квадрат. Тел.
633-358. (244115)
КУЋА у изградњи
200 м2, Банатско
Ново Село, фиксно
25.000 евра. Тел.
063/193-63-59.
(244125)

ДЕБЕЉАЧА, 150 м2,
7,5 ари, продајем/мењам за панчевачки стан.
064/928-89-68.
(244151)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу 3,8 ари плац,
Максима Горког.
063/301-360.
(244154)
ХИТНО, кућа, Долово, 15 ари, звати после 16 сати.
061/134-37-08.
(244164)
УСЕЉИВА кућа 120
м2, на 5 ари, власник, легализовано,
Преспанска 15.
063/307-674.
(244168)
КУЋА, Војловица, на
18 ари плаца, две
стамбене јединице,
85 м2 и 40 м2, са помоћним објектима,
ЦГ, клима. Тел. 26380-93, 064/084-2162. (244160)
ДЕЛИБЛАТО, 24
ара, продајем/мењам за ауто.
065/684-33-68.
(244158)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ 36 ари, Баваништански пут, до
пута. 064/347-9880. (244157)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ар, без
улагања, 70.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (244157)
ВОЈЛОВИЦА, 60 м2,
1.5 ар, 13.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (244157)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, 80 м2, или
мењам за село.
064/902-28-80.
(244173)
ПЛАЦ, 11 ари, Девојачки бунар, 2.950
евра. 063/858-4755. (244175)

ПОРОДИЧНЕ куће,
Стрелиште, Новосељански пут, Миса,
од 45.000 до 62.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(244195)

ПЛАЦ, 28 ари, 15
метара ширина, дозвољена градња,
Ул. Кудељарски
насип, прва.
064/866-25-18.
(244210)

КУДЕЉАРАЦ, дворишни једнособан
стан, 22 м2, 8.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(244195)
ЈАБУЧКИ пут, плац 4
ара, хала на 5 ари и
мешалица.
069/213-97-37.
(244202)
ПЛАЦ 8,7 ари, уведена струја, вода,
код Новог гробља.
063/371-325.
(244201)
ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2 + локал 30 м2 на 7.29
ари, 32.000 евра,
(097) „Перфект”,
064/348-05-68.
(244194)
МИСА, спратна кућа 260 м2, на 4.5
ара, 42.000. (097)
„Перфект”,
064/348-05-68.
(244194)
СТРЕЛИШТЕ, 180
м2, три стамбене целине на 2,25 ари,
59.000. (097) „Перфект”, 064/348-0568. (244194)
ПЛАЦ грађевински,
стара Миса, може
замена за ауто.
060/011-96-66.
(244207)
ПРОДАЈЕМ плац 8
ари, Иваново. Ул.
29. новембра 27.
069/379-02-20.
(244207)

ЗАСЕБНА кућа 40
м2, на Маргити.
063/747-74-41.
4721)
КУЋА, Качарево,
1/1, 70 м2, 6 ари.
Тел. 063/694-451,
063/163-52-05.

КОД ТУРСКЕ главе,
кућа преправљена у
два локала, дворишни стан, 2 ара,
55.000. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(4721)
КУЋА у Тополи на
продају, хитно.
061/131-86-26.
(244251)
КУЋА са две посебне стамбене јединице, 70 + 40 м2, 5
ари, 25.000 евра,
стара Миса.
061/664-39-26.
(244244)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, нова, 60 м2, 3
ара, 16.500 евра,
стара Миса.
061/664-39-26.
(244244)

КУЋА, Патријарха
Чарнојевића, 100
м2, гас, усељива.
069/822-48-24.
(244250)

ЈУЖНИ банат, две
куће у селу на 50
ари под воћем.
Струја, вода, телефон, асфалт.
060/168-45-86.
244257)

ТЕСЛА, код мини
„Максија”, плац 1.5
ар, само 9.900 евра,
власник. 061/32440-85. (244271)
ОМОЉИЦА, плац са
започетим објектом,
11.5 ари, струја, вода. 064/260-05-34.
(244274)
ПРОДАЈА плацева,
грађевинска зона,
укњижен, Пелистерска и Кајмакчаланска. 063/894-88-11.
(244282)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, ТА, II спрат,
Стрелиште.
069/304-78-85,
063/344-751, 304788. (243716)

ТЕСЛА, троипособан стан новије
градње, 61 м2, други
спрат у мирној, слепој улици, са зиданом гаражом у дворишту. Стан је одмах усељив, са кухињом и плакаром,
45.000 евра.
060/628-46-56
(СМС)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, реновиран, 22.000 евра.
Тел. 060/359-54-39.
(СМС)
СТРОГИ центар, 2.0,
50 м2 + 8 м2 тераса,
ЦГ. Комплет реновиран, ПВЦ столарија. Простран и
светао, V спрат без
лифта. Веома повољно.
062/286-519.
(СМС)
ДВОРИШНИ једнособан стан са баштом продајем,
12.500. 062/885-4320. (243889)

СТАН 56 м2, нова
градња, високо приземље, Маје Југовића 13, 680 евра/квадрат, могућ договор. 064/859-13-01.
(243717)
НОВОГРАДЊА,
Светозара Милетића, 45 м2, одличан
распоред, двособан.
40.000. 060/445-7185. (243725)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру у завршној
фази, од 49 м2.
060/634-01-26.
(243739)

ПРОДАЈЕМ стан 52
м2, Котеж 2, вреди
погледати.
062/445-614.
(243591)
НОВ, укњижен стан,
центар, 120 м2, паркинг место, ЕГ, 590
евра. 069/617-059.
(243540)

ДВОИПОСОБАН, 58
м2, ЦГ, телефон,
клима, IV спрат,
Котеж 1. Тел.
063/803-14-86.
(243865)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
у ширем центру.
Власник. 060/03474-33. (243900)
ПРОДАЈЕМ стан са
спратом на Старом
Тамишу, усељив.
061/162-50-25.
(243970)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ стан у Ћуприји,
зграда, I спрат, 100
м2, за 38 – 50 м2
исто зграда, шири
центар. 064/184-8465. (243997)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан, 32 м2, дозвољена градња,
шири центар, Содара. 064/184-84-65.
(243997)
ПРОДАЈЕМ двособан стан у центру,
52 м2, III, ЦГ.
063/546-653.
(244013)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2,
I, TA, уредан,
24.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(244013)
ЦЕНТАР, трособан,
52 м2, I, TA, 25.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(244013)
ТЕСЛА, двособан,
52 м2, VI, ЦГ,
30.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(244013)
ТЕСЛА, двособан,
53 м2, ТА, III, сређен, 32.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (244013)
КОТЕЖ 1, Радова
зграда, двособан,
одличан, 57 м2, II,
32.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (244013)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
уредан, 25.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(244013)
МИСА, 48 м2,
18.000; 70 м2 + двориште, 24.000.
063/377-835.
(244013)

ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, сређен.
069/129-19-87.
(244030)
СТРЕЛИШТЕ, стан
57 м2, реновиран,
усељив. 060/82115-87. (244048)
СТРЕЛИШТЕ 53 м2,
IV, ТА, 21.000. Тел.
064/344-74-36.
(244057)
ДВОИПОСОБАН, 58
м2, етажно грејање,
клима, интерфон,
сређен, одмах усељив. 060/333-56-41.
(244059)
СОДАРА, 60 м2 трећи спрат, лифт, реновиран, укњижен,
власник. 060/72417-25. (244069)
СОДАРА, 75 м2, ЦГ,
II, два лифта, први
власник, 43.000.
„Трем 01”, 061/83623-83. (244050)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ,
VI, није задњи,
32.000. „Трем 01”,
061/836-23-83.
(244050)
СОДАРА, 2.0, I,
35.000, два локала,
30, 24.000. (338),
„Јанковић”, 348025. (244084)
КОТЕЖ 2, 2.0, ЦГ,
26.000; Стрелиште,
2.5, 54, 29.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (244084)
МИСА, 50, одлично,
19.000; Котеж 1,
трособан, 38.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (244084)

ТЕСЛА, „Дис”, одличан распоред, једноипособан, 46 м2,
тераса, повољно.
(324), „Медиа”,
315-703, 064/22399-20. (244102)
ЈЕДНОСОБАН, 34
м2, Стрелиште,
21.500, центар,
15.000; Тесла
17.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(244102)
ДВОСОБАН, 55 м2,
Стрелиште, 26.000;
Котеж 28.000; Тесла
30.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(244102)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у центру града, 36 м2, Штросмајерова улица.
060/025-52-05.
(244122)
МИСА, продајем
стан 45 м2, укњижен, ЕГ, кабл, телефон, власник.
064/186-70-06.

ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА
2, мањи двособан,
39 м2, приземље,
гас, 25.000.
060/861-83-05.
(244126)

СОДАРА, 55 м2, IV
спрат, власник, за
сређивање.
061/143-20-53.
ЦЕНТАР, I спрат,
двособан, идеалан
за ординацију, канцеларију, 35.000.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(244141)

ТЕСЛА, двособни,
ТА, 28.000 евра, ЦГ,
31.000 евра, договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/24605-71. (244141)

ДВОИПОСОБАН,
Тесла, сређен, усељив одмах, 35.000.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(244141)
ДВОСОБНИ, Котеж,
тераса, 31.000 евра.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(244141)
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ЈЕДНОСОБАН, реновиран, Доњи град,
22.500, договор, замена за већи. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(244141)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244155)
СОДАРА, војне
зграде, двоипособан, ПР, сређен,
33.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244155)

ТЕСЛА, двособан,
55 м2, V, лифт, ЦГ,
реновиран, 31.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (244155)

СТРЕЛИШТЕ, центар, једноипособан,
42 м2, ПР, ЦГ,
23.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244155)
СТРОГИ центар,
двособан, 62 м2, први, ТА, тераса,
48.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-5574.(244155)
МИСА, гарсоњера,
новија градња, 21
м2, ВП, усељива,
16.500, договор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (244147)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22 м2, IV спрат,
Цг, усељива, 16.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(244147)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, VI, ЦГ,
одличан, усељив,
31.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (244147)

ОГЛАСИ

ГОРЊИ град, новија
градња, четворособан, 84 м2, III спрат,
ЦГ, двострано оријентисан, без улагања, са уграђеном
кухињом, 4 климе и
гаражом, 40.000.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (244147)
КОТЕЖ 2, двособан,
60 м2, III спрат, ЦГ,
31.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (2447)
СОДАРА, двособан,
57 м2, IV спрат,
лифт, ЦГ, одмах
усељив, 30.500 евра.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (244147)
СОДАРА, 83 м2, III,
41.000, војне двоипособан, V, 40.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.

КОТЕЖ 2, двособан,
II, 31.000; 42 м2,
сређен,V, 26.000;
Тесла, леп дуплекс,
II, 46.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (244153)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан, ЦГ, 43.000;
двособан, VI,
30.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (244153)
СТРОГИ центар, дуплекс, 136 м2,
90.000; 100 м2,
75.000; 55 м2, нов,
43.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (244153)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, за сређивање, I,
двоипособан, договор, сређен, II, TA,
37.000. (396),
„Лајф”,
061/662-91-48.
(244153)
НОВА МИСА, 62 м2,
ВП, 31.000; мањи
двоипособан, III,
27.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (244153)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV, ЦГ, 16.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(244144)
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КОТЕЖ 1, ближе
центру, мањи двособан, 40 м2, 25.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-8750.(244144)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV,
27.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (244144)
ТРОСОБАН, 83 м2,
две одвојене спаваће собе, сређен.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(244144)
КОТЕЖ 2, двособан,
62 м2, III, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(244144)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан на Котежу 1, Панчево,
063/865-27-89.
(244214)
СОДАРА, двособан,
сређен, IV, ТА,
26.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (244144)
НОВА МИСА, 40 м2,
новија градња,
22.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (244144)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 103 м2, дуплекс, 780 евра/м2,
договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (244189)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2,
комплет намештено,
ново, 28.500. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (244189)
ШИРИ центар, новоградња, ПДВ, 30
м2, ВПР, I, 58 м2, V,
780 евра/квадрат.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(244189)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 44 м2,
укњижен, власник,
ВПР, ТА, комплетно
реновиран, 28.000,
без посредника, могућа замена за Београд, уз доплату.
063/737-39-93.
(244194)

КОТЕЖ 1, једнособан, очуван, 34 м2,
V, ЦГ, 22.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (244195)
СТРЕЛИШТЕ, леп
двособан, 53 м2, IV,
22.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (244195)
ШИРИ ЦЕНТАР,
прелеп двособан, 52
м2, ЕГ, терасе, ВП,
34.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (244195)
ТЕСЛА, трособан,
65 м2, I, двориште,
60 м2, тавански простор, 42.000. (097)
„Перфект”,
064/348-05-68. (24)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, II, ТА,
26.500. (097) „Перфект”, 064/348-0568. (244194)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, IV, ТА,
реновиран, 21.000.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68.
(244194)
ЦЕНТАР, двособан,
52 м2, реновиран,
етажно грејање, III,
40.000. (097) „Перфект”, 064/348-0568. (244194)

МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, I, TA,
реновиран, 34.000.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68
(244194)

МАРГИТА, двособан, 42 м2, двориште, 22.000. (097)
„Перфект”,
064/348-05-68
(244194)
КОТЕЖ 2, двособан,
реновиран, 58 м2 +
тераса + остава, први спрат, 35.000.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68
(244194)
КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2, II, лифт,
ЦГ, 35.000.
(097)
„Перфект”,
064/348-05-68
(244194)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82 м2,
46.000; двособан,
66 м2, 30.000 евра.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68
(244194)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 42 м2, II,
ТА, 18.000. (097)
„Перфект”,
064/348-05-68
(244194)
ТЕСЛА, четворособан, 71 м2, I, TA,
40.000. (069), „Стан
плус”, 063/771-7596. (244203)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, на Котежу 1, Панчево.
063/865-27-89.
(244214)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1, у одличном стању, 24
м2. 063/413-573.
(243864)
СТАН, Моше Пијаде, Котеж 2, I спрат,
72 м2, три спаваће
собе, реновиран.
064/226-81-91.
(244223)
СТАН 55 м2, двособан, центар, VII, В.
Р. Путника 8-а.
064/002-15-44,
013/345-488. (4721)
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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
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАН, 39 м2, ЦГ,
ВП, Цвијићева 4,
Стрелиште.
064/932-65-54,
064/559-15.27, Владимир. (244226)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру, 55 м2, двособан. 060/026-1960. (244219)
МАРГИТА, Кутко,
гарсоњера, 35 м2,
гас, III, 19.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(244232)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 35 м2, Цг,
са стварима, 23.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(244232)
ЦЕНТАР, двособан,
55 м2, ЦГ, II, 34.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(244232)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, IV, ЦГ,
25.000. (320), „Премиер”, 063/800-4430. (244232)

ПАНЧЕВАЦ

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, V,
31.000; Стрелиште,
I, 20.000; 7. јул, једноипособан, ексклузиван, 21.000. „Весна 2”, 066/937-0013. (244225)
ТЕСЛА, трособан,
нижа спратност, ЦГ,
42.000; једнособан,
сређен, 21.000.
„Весна 2”, 066/93700-13. (244225)
КОТЕЖ 2, трособан,
71 м2, I, 45.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (4721)
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КОТЕЖ 2, четворособан, 83 м2, 49.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (4721)
МИСА, поткровље,
100 м2, сви прикључци, сива фаза,
укњижено. 065/33355-25. (244263)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан у центру
за мању кућу. Тел.
064/927-53-03.
(244255)
ПРОДАЈЕМ трособан стан на Тесли.
065/339-23-25.
(4721)
СТАН, Тесла, дуплекс, ЦГ, тераса,
паркинг место, новоградња. 069/82248-24. (244250)
СТАН, Тесла, двоипособан, гас, тераса, остава, новоградња, усељив.
069/822-48-24.
(244250)
ТЕСЛА, двособни,
53 м2, гледа на запад и на игралишта.
Тел. 062/376-047 и
060/168-45-86. (24)
ЕКСТРА понуда,
Стрелиште, нов,
укњижен, 54 м2,
двособан, 600
евра/квадрат, клима, ПВЦ, паркинг,
хитно. 062/269-566.
(244279)
ЕКСТРА, Стрелиште,
нов 44 м2, поткровље, укњижен,
20.000. ПВЦ, клима,
хитно. 062/269-566.
(244279)

СТАН, Котеж 1, двособан, III спрат,
сређен, власник.
063/306-802,
063/347-471. (4721)
ДОЖИВОТНО, издржавање, по најповољнијим условима.
Пуна правна сигурност. „Елпис”,
061/324-40-85.
(244271)

СТАНОВИ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ИЗДАВАЊЕ

ХИТНО потребне
куће и станови у
Панчеву, брза реализација. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (244189)
КУПУЈЕМО станове
и куће свих структура. Брза и сигурна
исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан на
Тесли, ЦГ, телефон.
064/175-63-14.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан у кући, Војвођанска 97.
064/359-54-42. (24)
ДВОСОБАН, полунамештен + једноипособан полунамештен, у згради.
Стрелиште.
013/362-406,
064/218-83-45,
013/362-436.
(243585)

ПАНЧЕВАЦ
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан
на Котежу 1, од 1.
августа. 064/294-2140. (243956)
ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, ненамештен.
065/372-52-50.
(243943)
ДВОИПОСОБАН,
полунамештен стан,
ЦГ, телефон, клима,
Котеж 1, IV спрат.
Тел. 063/803-14-86.
(243966)
ПОЛУНАМЕШТЕН
стан, 40 м2, Ослобођења 64/1, нова
градња, ЦГ.
064/040-85-33.
(243947)
ИЗДАЈЕМ стан на
Тесли, 50 м2, намештен, 120 евра.
063/370-670. (2439)
НЕНАМЕШТЕН једноипособан стан,
Котеж 1, код апотеке „Фабег”.
069/222-55-77,
064/370-74-93.
(243980)
ИЗДАЈЕМ стан на
Содари од 56 м2.
Тел. 063/861-42-91.
(243987)
ИЗДАЈЕМ празан
стан у центру, 50 м2,
ЦГ. Тел. 061/657-7027. (243988)
ИЗДАЈЕМ стан, 34
м2, центар. 063/436745. (243989)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком хотелу. Тел.
064/255-58-23.
(243991)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан комфоран
стан, Моравска, Содара, 063/802-2671. (244011)
ИЗДАЈЕМ стан на
Содари, на дужи период. Тел. 063/71158-37. (244029)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 063/555-041.
(244038)
ИЗДАЈЕМ стан на
Тесли. 064/163-5608. (244060)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, нова
Миса, Тимочка 32.
013/371-635,
064/993-71-74.
(244067)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, полунамештен, дворишна
зграда, 80 евра.
063/248-729,
063/126-92-77.
(244073)
ИЗДАЈЕМ намештену собу за ученике и
студенте,
Содара.
064/439-40-89.
(244076)

ЈЕДНОСОБАН стан,
Стрелиште, Ул. Мике Аласа 4, ненамештен. 064/856-6143. (244083)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан, нов, има
све. Тел. 062/96595-07, 064/582-2285. (244085)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ стан 40 м2, празан, у центру. 25213-66, 064/413-6165. (244086)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, I
спрат, Содара,
предност ученици.
062634-112.
(244088)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
Тел. 063/818-07-76.
(244111)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком, самици или
самцу. Тел.
060/519-11-14.
(2441249)
ИЗДАЈЕМ од 1. септембра 2017. гарсоњеру, нова Миса.
064/327-60-75.
(244129)
НАМЕШТЕН једнособан + једноипособан, новоградња,
двориште, 80 евра,
код Хотела
„Тамиш”.
064/122-48-07.
(244135)
СТАН, четворособан, новији, у кући,
грејање плин, може
канцеларије,
Котеж.
061/223-93-29.
(244132)

ПОВОЉНО, издајем
намештену гарсоњеру, ужи центар.
063810-92-39.
(244143)
ИЗДАЈЕМ намештен, двособан
стан, 64 м2, у строгом центру. Тел.
061/621-32-18.
(244133)
ИЗДАЈЕМ новији
стан у центру, ЦГ.
063/866-25-31.
(244025)
МАЊИ намештен
стан издајем – кабловска, интернет,
близу центра.
060/555-85-62.
(244204)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен једнособан стан, Котеж 1.
Тел. 063/809-46-55.
(244198)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан у
центру града. Тел.
062/823-55-67.
(244149)
ЗА ИЗДАВАЊЕ двособан комфоран
стан, комплет намештен, ТА пећ.
013/352-710,
066/352-710.
(244165
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, једноипособан стан,
празан, засебан
улаз. Центар.
061/131-79-04.
(2441739)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан на Тесли.
064/983-16-20.
(244169)
ПРАЗАН стан, 75 м2,
телефон, ЦГ, две терасе, спрат,
Котеж 2. 313-994.
(244221)
ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан
на Котежу 1.
Панчево.
063/865-27-89.
(244214)

ИЗДАЈЕМ собу студентима, средњошколцима. 064/98899-10, 061/189-0093. (2441199
ИЗДАЈЕМ комплет
намештен стан, Моше Пијаде, Котеж 2,
три спаваће собе.
0964/226-81-91.
(244233)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан на Стрелишту.
063/351-766,
060/643-60-30.
(244228)
ИЗДАЈЕ се стан 35
м2, нова градња, Цара Душана 38.
062/886-56-02,
430-431. (244230)
ГАРСОЊЕРА, намештена, Котеж 2.
063/865-66-54,
063/189-74-50.
(4721)
ИЗДАЈЕМ полунамештен једнособан
стан у Стеријиној
улици.
063/803-10-55.
(4721)
ИЗДАЈЕМ самцу
намештену гарсоњеру, центар, ТА, 90
евра + депозит.
064/186-50-87.
(244258)
ИЗДАЈЕМ једнособан дворишни стан,
има степенице. 632029. (244260)
ИЗДАЈЕМ кућу сезонским радницима,
са више лежаја,
преко пута
Рафинерије.
060/322-78-01.
(244260)
ИЗДАЈЕМ намештену кућу у Старчеву.
063/191-73-60,
063/830-14-55.
(4721)
ИЗДАЈЕ се дворишна намештена гарсоњера на Тесли.
060/333-01-50, после 15 сати.
(242272)

ИЗДАЈЕМ лепо
опремљен једнособан стан на Стрелишту, код школе.
069/334-17-03.
(244281)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за стан локал
од 39 м2, у центру
Стрелишта. Тел.
064/267-71-74.
(243773)
ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2,
Змај Јовина 2, локал
2. 060/562-62-96.
(243607)
МАГАЦИН 360 м2,
издајем. 013/343652, 013/313-100.
((243993)
ИЗДАЈЕМ локал 110
м2, магацин 100 м2 и
канцеларијски простор, АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца
88. 063/278-250.
(243982)
ИЗДАЈЕМ локал 15
м2 у пролазу и канцеларију 25 м2. Војводе Путника 29.
063/278-250.
(243982)
ЦЕНТАР. Његошева
3, локали 14, 30 и
60 м2, издавање.
063/240-817.
(244021)
ИЗДАЈЕМ локал на
Миси. Тел. 064/87408-91. (243998)
ИЗДАЈЕМ локал, излог, ПВЦ столарија,
код улаза у пијацу.
060/351-03-56.
(244007)
ИЗДАЈЕМ локал 123
м2, до улице излог,
центар. 063/314803. (244116)
ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
063/725-71-70.
(244161)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ комплет
опремљену аутоперионицу, локал 120
м2, погодно за сличне делатности.
064/226-81-91.
(244222)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 90 м2, Миса, трофазна, четири просторије, три
улаза. 064/082-3307. (244222)
ИЗДАЈЕМ магацине
са гаражом, Горњи
град, може и самац.
064/558-42-90.
(4721)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена за
негу болесне жене у
Француској.
060/419-84-19.
(СМС)
ФИРМИ за чишћење
потребне жене за
рад у Панчеву.
064/557-76-81.
(СМС)

ПОТРЕБАН конобар/ица са искуством, за рад у ресторану „Кафана
са разлогом”.
064/060-50-50.
(СМС)

ПОТРЕБНИ возачи –
физички радници са
Б или Ц категоријом
за дистрибуцију пића на територији јужног Баната.
062/446-285.
(242877)
ФИРМИ за обезбеђење потребни потребни радници за
рад, посао у Панчеву. Контакт
011/423-05-18,
063/105-05-60. (ф)
ПОТРЕБНА жена за
чување старих лица
у Немачкој, мало
познавање немачког
језика. Тел.
062/571-007. (2427)
ФИРМИ „DARMIL”
потребни шивачи за
рад на индустријским машинама.
063/218-795, Дарко.
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ
потребне раднице
за рад на роштиљу,
локал у центру.
063/834-88-10.
(243102)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ
потребне раднице
за рад на роштиљу,
локал у Браће
Јовановић.
063/897-55-04.
(243102)

ПОТРЕБНИ продавци за рад на терену.
062/825-27-25.
(243116)
ФАРМАЦЕУТ потребан приватној апотеци у Панчеву.
060/353-99-10.
(243962)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у Маркету
„Бомбончић”, доћи
у петак, 14. јула
2017, у Улици Иве
Курјачког 59-а, од
18 до 20 сати.
(244072)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у Маркету
„Бомбончић”, доћи
у недељу, 16. јула
2017, у Улици Жарка Фогараша 36, од
18 до 20 сати.
(244072)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у Маркету
„Бомбончић”, доћи
у суботу, 15. јула
2017. године у Улици Браце Петров 53,
од 18 до 20 сати.
(244072)
ПОТРЕБАН возач са
Ц и Е категоријом за
повремену и сталну
вожњу камиона, роба је ринфузна. За
информације позвати 061/155-98-18.
(244078)

ПОТРЕБНИ вариоци, електричари и
бравари за рад у
Немачкој. 064/37542-47. (244109)
ПОТРЕБАН виљушкариста са искуством за рад у дистрибутивном центру Weifert,
063/494-512.
(244138)
КАФИЋУ „Перла”
потребна конобарица са искуством.
064/151-17-31.
(244139)
САЛОНУ НАМЕШТАЈА потребан
продавац/монтажер, са искуством.
Пријаве слати:
namestajnovidomluks@gmail.com

060/645-91-43.
(244140)
ПОТРЕБНЕ раднице
и пословођа у производњи у прехрамбеној индустрији.
Тел. 377-230,
064/643-41-22,
064/259-96-62.
(244186)

ПОТРЕБНЕ раднице
у пицерији. Тел.
377-230, 064/64341-22. (244186)
ХИТНО потребна
мушко-женска фризерка за озбиљну сарадњу. 064/255-5731. (244187)
ЋЕВАБЏИНИЦИ потребна радница са
искуством, роштиљ
на ћумур. Тел.
061/807-62-99.
(244162)
ФРИЗЕРСКОМ салону на Стрелишту
потребан радник са
искуством.
060/324-27-22.
(244189)
ПОТРЕБНА радница
за рад на индустријским шиваћим машинама. 069/23807-65. (244220)
ПОТРЕБНА кућна
помоћница средњих
година за помоћ
старијој жени.
062/103-90-40.
(244221)
ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Анчи колачи”
потребна жена за
рад у продаји.
www.anciklaci.com/
zaposlenje
(244227)
ПОТРЕБНА девојка
за рад у Слот клубу
Kentucky у Његошевој. 064/474-74-47.
(244261)
ТРАЖИ се радница
са искуством за кухињу, куварица, помоћни радник.
069/822-48-23.
(244250)
ПОТРЕБНИ физички
радници, рад на асфалту, кошење траве (рад са тарупом).
013/332-526.
(243160)
ПРОДАВАЦ у киоску за продају кокица и сладоледа потребан. СМС поруке
са личним подацима
слати на контакт
тел.
062/772-787. (ф)
ПОТРЕБНА касирка
у месари у продаји.
063/362-427,
стални радни
однос.
(244276)

ПОТРЕБНИ радници
за рад у производњи
фасадних материјала. Заинтересовани
да се јаве на тел.
063/109-78-88, или
на адресу Боре Шипоша 9-б, Панчево.
ДОО „Silex”, Панчево. (244273)
ПОТРЕБНЕ раднице
на индустријским
машинама са искуством. 061/721-5411. (244280)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута
малим и великим
кипером.
064/664-85-31,
013/342-338.
(СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови,
мајстори из
Ковачице.
060/066-08-60.
(СМС)
КАМИОНСКИ превоз до два кубика,
шљунак, песак, сејанац, шут.
062/355-154.
(242432)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари,
селидбе и све остало, најповољније.
065/361-13-13.
(244088)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс, повољно,
пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(244196)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери,
тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
(243732)
АЛУ, ПВЦ столарија,
комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни.
064/181-25-00.
(242285)

РОЛЕТНЕ, комарници, ПВЦ и АЛУ столарија, сервис и
уградња, замена
гуртни и стакала.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(243728)

АЛУМИНИЈУМСКА
ограда и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија, монтажа, демонтажа и превоз.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(243732)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ, основе
електротехнике,
професор са искуством. 062/801-9758. (243719)
ШЉУНАК, песак,
сејанац од 1 до 5
м³, одвоз шута са
утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(242344)
ПАРКЕТАР, постављање, хобловање,
фуговање, лакирање, паркета, бродског пода. 060/47681-55. (243891)
ИЗДАЈЕМ казан за
печење ракије. Дуле, 064/163-58-85.
(243914)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13.
РАДИМО физичке
послове: шут, селидбе, ископе, разно.
065/600-05-30.
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(243972)
ЗАМЕНА поломљеног црепа, поправка
крова, чишћење
олука, кречење, повољно. 065/535-2456. (244024)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа. 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(243990)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, гипс,
пензионерима попуст. 013/235-78-82,
062/856-64-94.
(243993)
СПРЕМАМ куће и
станове, ако вам
треба позовите.
064/278-71-20.
(244018)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке шпорета,
бојлера, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића. 064/310-4488. (244025)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, монтажа нових
цеви, монтажа санитарије, одгушења.
062/382-394.
(244037)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови,
гипс, ламинат, повољно. Проверите.
061/141-38-02,
013/210-44-74.
(244197)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, поправке,
славине, одгушење
канализације одмах.
061/193-00-09.
(144159)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством тражи
посао. 064/120-7764. (244180)

ОГЛАСИ

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег
телевизора.
064/866-20-70.
(244065)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарије, чисто, квалитетно, повољно.
063/304-476.
(244075)
КЛИМЕ и електроинсталације, монтажа и сервис, брзо,
ефикасно, повољно.
065/305-73-92.
(244090)
ДРВОСЕЧА, исећи
ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369846. (244102)
ПРЕВОЗ ствари,
комбијем. 061/61627-87, или пик-апом
061/629-80-40.
(244114)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 061/627-3324. (244114)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора,
комплетне адаптације. 0637893-3994. (244121)
ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим кипером, до
два кубика.
065/334-23-38.
(244206)
РУЧНИ ископи комплет септичке шахте, сечење, вађење
дрвећа.
064/422-52-00.
(244216)
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ШЉУНАК, песак,
сејанац од 1 до 5
м³, одвоз шута са
утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(244209)
МЕДИЦИНСКИ техничар са искуством
врши све врсте медицинско-техничких
услуга. 060/444-7121. (244224)

БЕТОНИРАЊЕ, чишћење шута, изношење ствари, старе
таване и подруме.
061/131-86-26.
(244240)
ТРАЖИМ посао чувара ваше имовине
или брање воћа и
поврћа. 062/170-2055. (244275)
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.
(243004)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адаптације купатила, сервис, одгушења канализације, одмах, повољно.
377-930, 063/11571-67. (244217)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, шупа,
разбијање бетона,
бетонирање, одношење ствари, итд.
064/122-69-78.
(244253)
РУШЕЊА кућа, бетона, кошење траве,
обарање стабала,
чишћења подрума.
060/035-47-40.
(244253)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс, столарија,
повољно. 061/28820-19. (244214)

ПОПРАВКА беле
технике, монтажа и
сервис клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”.
013/301-300,
063/771-24-16.
(242999)

КОМАРНИЦИ, ролетне, венецијанери,
тракасте завесе, ново и поправка.
064/189-40-91, 354777. (240870)

СЕЛИДБА – превоз
1000 дин. Могућност радника, попуст на ванградске.
063/174-77-69
(242381)
КАМИОНСКИ превоз до 2 м³, шљунак,
песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(243029)
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.
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. 063/218894.(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.
ПЕРФЕКТ: демит
фасаде, зидање,
малтерисање, кречење, глетовање, керамика, кровови.
063/122-14-39.
(243856)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, замене вентила, батерија, санитарије, поправке.
013/331-657,
064/495-77-59.
(243656)

ПАНЧЕВАЦ

ПОВОЉНО. Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-1477, 013/311-514.
(238245)
СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом,
екипа радника, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117.
(241986)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање:
кровови, кречење,
бетонирање, повољно радимо. 063/86580-49. (243574)
БАЛТОКАД када,
обнова глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-3018. (241345)
РОЛЕТНЕ, венецијандери, комарници,
тракасте завесе, израда, монтажа, поправка. 063/775-9608, 013/353-923.
(243280)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабина,
славина, бојлера,
котлића. 063/83684-76. (241768)
ДУБИНСКО прање
намештаја „N TIM
013”. 062/873-8720. (243961)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије,
прикључка воде и
канализације. Од 024 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(243968)
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,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(243968)
ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне подупирачи, мешалице
за бетон. 064/35111-73. (243982)
СЕРВИС телевизора,
ТВ антена, јуградња
ауто-радија, аутоелектричар, сервис
ЦО 2 апарата.
063/800-01-96. (24)
СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз,
екипа радника, одвозимо непотребне
ствари. 063/731-7767, 064/280-30-16,
013/236-77-34, Владимир. (244040)
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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.
(244039)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан
долазак и процена
посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com

, www.selidbe-bomboncic.com (244072)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(244072)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(244072)

СЕЛИДБЕ комбијем
и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-7866.(244072)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа
радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-7866.(244072)

ЛАЛЕ – превозим
кипером повољно:
песак, шљунак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94,
063/754-02-72.
(243831)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха. Превоз бесплатан. 066/001-050,
063/329-464.
(244150)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(244141)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24
сата. Ми смо ту због
вас. 013/367-386,
064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић. (244156)
КЛИМЕ свих типова
и произвођача, сервисирамо, поправљамо и уграђујем,
с гаранцијом, овлашћени сервис „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(244280)
РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу
пензионерску карту
на име Дејан Стокић, издату од АТПа. (244000)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1. 069/40283-42. (244071)
НЕМАЦ, 75/178,
тражи, добру душу у
лепом телу, до
40/175, и за Берлин
зими. СМС:
064/360-33-75.
(244082)
ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра. Кабловска,
двориште, ново.
061/636-08-57,
063/768-32-68, Зорица.
www.soko-banja.org
КРАШИЋИ, апартмани 7 – 9 евра,120
м од мора. +38163243-859, +38232679-098. (243072)
ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, базен,
СПА. 063/719-98-30.
(242813)
СОБЕ на мору, 6
евра, Бар, Добре воде. 003823/036-4524. (242720)
БОКА, Рисан, собе са
употребом кухиње.
Повољно.
003823/237-16-57,
064/078-52-62,
003826/912-30-99. (и)
ИЗДАЈЕМ апартмане на мору, Доброта
– Котор. Клима, ТВ,
инернет, тераса, кухиња, купатило.
069/301-56-54,
+382/69-889-861.
(243929)
ПОВОЉНО, апартман и собе, Бања
Врујци. 065/608-0366. (243621)
ЛЕТОВАЊЕ у Шушњу код Бара, повољно. Тел. +38267-834-996.
(243777)
ВРЊАЧКА БАЊА,
издајем мањи двособан апартман са
терасом, нов и лепо
опремљен у апартманском насељу,
200 метара пре извора Снежник.
066/624-04-00.
(244042)
БАЊА ВРУЈЦИ, одличан смештај за
2,3, или 4 особе.
Слоба. 064/438-1235. (244051)

marketing@pancevac-online.rs

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

OBAVEŠTENJE
Obaveštava se javnost da za projekat distributivnog
gasovoda od Pe cevi pritiska do 4 bar za snabdevanje naseljenih mesta Uzdin i Putnikovo sa korisničkim gasovodnim priključcima na lokaciji, ulice naseljenih mesta Uzdini i Putnikovo, na katastarskim parcelama sa sledećim brojevima : 2376, 2346, 2375,
2393, 2392, 2402, 2371, 2364, 2365, 2374, 2373, 2372,
2351, 2382, 2383, 4815, 8030, 2401, 2378, 2377, 2395,
2381, 2380, 2379, 2339/2, 7971, 7916, 2352, 2353/1,
2384, 8011, 8013, 8007, 8015, 8014, 8012, 2361, 2390,
2389, 2367, 2368, 2355, 2388, 2387, 2347, 2348, 2349
i 2350 sve u K.O. Uzdin na teritoriji Opštine Kovačica,
nosioca projekta JP „SRBIJAGAS” (MB: 20084600;
PIB: 104056656) iz Novog Sada, Narodnog fronta br.
12., nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog
rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog
obaveštenja u sredstvima javnog informisanja, preko
nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske uprave
- Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove.

ПОВОЉНО
издајем апартмане
у Сокобањи, клима
и интернет,
погледати на сајту
www.apartmanihar
monija-sokobanja.
info Апартмани
„Хармонија”
Стојковић,
065/616-81-97,
018/837-77-17.
(244089)

ВРЊАЧКА БАЊА,
издајем апартман.
311-861, 0963/81206-89. (244106)
ИЗДАЈЕ се повољно,
студио и собе у центру Сокобање. Тел.
062/804-84-43.
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ прелепу кућу у
Врњачкој бањи.
064/970-37-20,
013/365-346.

Preduzeće „HIPRA” d. o.o.

oglašava potrebu za popunu radnog mesta – operater CNC obradnog
centra – glodalica, sa iskustvom.
CV (radnu biografiju) poslati na:

office@hipra.rs

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине
На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр.37/14,
54/14, 37/16 и 29/17) и члана 11., а у вези са чланом
23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС”
бр. 135/04 и 25/2015), Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине, даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о израђеном нацрту интегрисане дозволе
Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине урадио нацрт интегрисане дозволе за
оператера НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а. д.
(НИС а.д.) Нови Сад – Рафинерија нафте Панчево
из Новог Сада, број захтева: 130-501-2409/2013-05 од
23.12.2013. год., за рад постројења РАФИНЕРИЈА
НАФТЕ ПАНЧЕВО и обављање активности производње, прераде, дистрибуције и промета нафте и нафтних
деривата на локацији у Панчеву, Спољностарчевачка
199, катастарске парцеле: 3319, 3523/2, 3576, 3527,
3531, 3541, 3552, 3563, 3582, 3533, 3535, 3537, 3539,
3544, 3546, 3548, 3550, 3554, 3556, 3558, 3560, 3567,
3569, 3571, 3573, 3575, 3522, 3524, 3525, 3526, 3529,
3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3545, 3547,
3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3562/1, 3564,
3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579,
3580, 3581, 3523/4, 3523/5, 3523/7, 3523/8, 3523/1,
3523/3, 3523/6 и 3523/8 К.О. Војловица.
Увид у нацрт може се извршити у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 39, приземље), сваког радног дана од 11
до 14 сати, или на сајту Секретаријата
www.ekourb.vojvodina.gov.rs у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Заинтересована јавност може доставити мишљење
на НАЦРТ интегрисане дозволе овом органу у року од
15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(„Службени гласник РС” 135/04 и 25/15).
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Прошло је једанаест година откад није с нама
наш драги

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛАН ВУЈОВИЋ

ВЛАДИМИР ТОПАЛОВИЋ

ДАНИЦА
БАДАЛОВСКА

др ЕВСТАТИЈЕ
БАДАЛОВСКИ

1937–2017.

1963–2010.

Твој брат СЛОБОДАН с породицом
(98/ф)

1937–2007.

професорка биологије

специјалиста

у пензији

неуропсихијатрије

Твоји: РОСАНА, ДАНИЦА и МИЛОШ
(30/244018)

С љубављу и поносом мислимо на маму, тату и баку и деду.
Ћерка РОСАНА, ДАНИЦА и МИЛОШ ТОПАЛОВИЋ

7. јула 2017. преминула је наша драга мајка

(29/244018)

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

Последњи поздрав вољеном

АНТАЛ
БОЛДИЖАР
1940–2017.
Последњи поздрав
драгом Анталу
од супруге, сина
и ВЛАДИМИРА
(25/240006)

ЉУБИНКА МИЛАНОВИЋ
Последњи поздрав драгој

Драги тата

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.
Твоје ћерке: ТОМКА и СЛОБОДИНА,
зетови ОБРЕН и МИЛАДИН, унуци
ЂОРЂЕ и АЛЕКСА
и унуке ИВАНА и ЈЕЛЕНА

НОВИ МИХАЈЛОВУ
1934–2017.

(96/244277)

Од супруге МИРОСЛАВЕ, ћерке ВИОЛЕТЕ, унука НЕМАЊЕ
и зета АЛЕКСАНДРА

Отишао је наш комшија

10. јула 2017. напустила
нас је

(11/243978)

Последњи поздрав сину

Последњи поздрав

НОВА
МИХАЈЛОВ

ДЕЈАНУ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Отац СТЕВАН и маћеха СЛАВИЦА
(74/244179)

НОВИ

СЛОБОДАНКА
МИЛИЋЕВ

Лепо се здравили на
улазу зграде. Шале смо
правили. Тако велики
људи раде.
КАТАРИНА, ЈЕЛЕНА
и ЖАРКО

1944–2017.
Успомену на њу чуваће
сестрић ЗОРАН
СТОЈАНОВ
с породицом

(76/244184)

(84/244213)

МИХАЈЛОВУ
16. јула навршава се десет година откако није с нама
наш драги

Комшије
у Војвођанском
булевару 10

Последњи поздрав

ПОПУСТ

(47/244077)

МИЛАН БОДЛОВИЋ МИША
Чувамо успомене на тебе.
Супруга РУЖИЦА с децом
(65/244145)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

НОВИ
МИХАЈЛОВУ
Породица ВЕРЧЕВИЋ
(92/244262)

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

проф. ДАНИЦИ
БАДАЛОВСКИ

АЛЕКСАНДАР
ЂЕРФИ
Увек ћеш бити у нашим
срцима.

СМЕРЕНДИЦА
и СИЛВИЈА БРАЂАН

ФИЛИП и НАЂА

(57/24441)

(85/244215)

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је 5. јула
2017, у 80. години преминула наша драга

Поводом смрти наше
драге мајке и баке ДАНИЦЕ БАДАЛОВСКИ
желимо да изразио искрену захвалност медицинском особљу Хируршог и Неуролошког
одељења
панчевачке
болнице, СХМП и кућног лечења ЗЦ „Јужни
Банат”. Посебно изражавамо захвалност директору Болнице за интерну медицину
др
Слободану Продановићу, начелници Неуролошког одељења др
Славици Ђокић, др Горану Додевском и др
Душану Стојићу, као и
комплетном медицинском особљу панчевачке болнице.
Породице КОЛАРСКИ
и ТРПЕНОВСКИ

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

(59/244117)

проф. ДАНИЦА
БАДАЛОВСКИ
Сахрана је обављена 6.
јула 2017, у 15 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка
ЕРНА с породицом,
унук АЛИМПИЈЕ, снаја
АЛЕКСАНДРА
и праунук ИЛИЈА
(58/244117)
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Драги

Последњи поздрав

БРАНКО

БРАНИСЛАВ ЧОБАНОВ

Судбина је хтела да прерано напустиш своје вољене, али твој ведри
лик, лепота и доброта
ће вечно остати у нашим сећањима и успоменама.

ЧОБИ

1981–2017.

Последњи поздрав вољеном сину.

од: ДРАЖЕ, ШТРБАНА, ЖИКИЈА, МИШЕ, ЈОСИПА и ЈОВЕ
(60/244118)

Последњи поздрав од
породица МИЛИЋ
и МИХАЈЛОВ
(49/244081)

Ветар дува где хоће, и шум његов чујеш,
али ти не знаш одакле он долази, ни куда
иде. Тако је сваки који је рођен од духа.
(Јн. 3:8)

Испуњени вечном тугом мама и тата
(15/243992)

Драги наш
Мили мој

БРАНИСЛАВ
ЧОБАНОВ
1981–2017.

БРАНКО
Све је требало да буде другачије. Прерано
си нас напустио.

БРАНКО

Волимо те!

Љубави моја,

Поздрав од ДУШКЕ и ДУЛЕТА

Неизмерно тужни ЈОВАНА и ЈАНАХ

(71/244170)

(18/243992)

хвала ти на свему.
Увек ћу те волети.
Преминула

Последњи поздрав нашем драгом

Твоја НЕВЕНА
(16/243992)

Тужни смо, прерано си
нас напустио

Драги наш, добри зете

БРАНКО

УЈИ

Бићеш нам у сећању,
нашао си мир.

Сестра БРАНА, зет ЗОРАН, ГОГА и БОЛЕ
(56/244123)

ПАНЧЕВАЦ

Кратко си био с нама, али довољно дуго
да те заувек заволимо...

Ујаци: ГАГА и МИША
с породицама
(44/244064)

8. јула 2017, у 74. години напустио нас је

1931–2017.

ВЕРА ЈАКОВЉЕВИЋ
и породица ПАНТИЋ

Последњи поздрав:
ПЕТАР и МАРИЈА
ПУТИЋ с породицом

(73/244174)

(80/244199)

БРАНИСЛАВ
ЧОБАНОВ

БРАНКО

СОФИЈА
ГУЦУЉ

Душо наша

телефон:
013/301-150

Много ћеш нам недостајати.
Последњи поздрав

Брате, друже, велики
човече...

АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ

Таст ЈОВА и ташта СЛАВИЦА
(17/243992)

ШАНДОР
ШОРБАН

Последњи поздрав

Већ шест година тугујемо.
Буди поносан на твоје пилиће.
У срцу и мислима твоји: СУКИ, СТАША и ПЕЂА
и несрећна сека ЦЕЦА

БАКИ
ЧОБИ
БРАНКУ
од породице ФИЛИПОВ
(62/244118)

од: АЊЕ, КАЋЕ и ЈОВЕ
(61/244118)

Знамо да си на некој небеској води и да радиш
оно што си највише волео. Никада те нећемо
заборавити!
ТОМА, МАКИ САЊА,
МИЋКО,
СЗТР „ПЛОВАК ПЛУС”
(35/244043)

С љубављу
и поштовањем његова
породица: супруга
ЦВЕТА, ћерка ЛИДИЈА,
син ГЕЗА, зет ЗОРАН,
снаја АНА
и унуке ТАМАРА
и МИА
(77/244185)

(68/244150)

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

Петак, 14. јул 2017.
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Последњи поздрав драгој

10. јула 2017. преминула је наша драга

тетка РАДИ
29. јуна 2017. преминуо је мој отац
од радника Стоваришта
„Јавор дрво”
(83/ф)

РАДМИЛА ИГЊАТОВ
Добром човеку и пријатељу

1942–2017.

БРАНКО СТЕВАНОВИЋ
Никад више, никад више...
Сахрањен је у Сокобањи.

Ти нас нећеш благо звати,

Његова НАТАША

никад више твоје руке

прим. др
БРАНКУ
СТЕВАНОВИЋУ

загрљај нам неће дати...
Нека те анђели чувају.

(36/244043)

Последњи поздрав

Последње збогом.
Породица ПРИНЦИП
(37/2440439

Ћерка СВЕТЛАНА, синови МИЛОВАН и ЂОРЂЕ, зет ДИТА,
снаје ЈЕЛЕНА и СВЕТЛАНА, унуке ТАТИЈАНА,

Последњи поздрав драгом комшији

САЊА и ИВАНА и унуци МИХАЈЛО и ИЛИЈА
(82/ф)

прим. др БРАНКУ СТЕВАНОВИЋУ
С поштовањем његови сарадници: др ОЛГА, др ЕСТИ,
др РАДА, др ЈЕЛЕНА, др САЊА, медицинске сестре
МИРА, ГОЦА, ЈЕЛИЦА, ЉИЉА, РАДА и остали
(38/244046)

У суботу, 15. јула, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној

Последњи поздрав

ТУЖНА ГОДИНА
21. VII 2016 – 21. VII 2017.

РАТКУ
ПАНИЋУ

ДРАГОСЛАВИ МИХАЈЛОВИЋ

од станара у Савској 8

СТЕВАНУ ЖИВАНОВУ

(81/244200)

1932–2017.

Чувамо Те у срцу и сећању.

Последњи поздрав

С љубављу твоја захвална деца

Ожалошћени: породица и пријатељи

(97/2714)

(75/

ЖИВОРАД АНЂЕЛКОВИЋ ЖИКА
Заспао си и никако да нам се пробудиш, вољено
наше, али зато смо ми ту да те се сећамо, отргнемо од заборава.
Твоји заувек неутешни: мама СТОЈАНКА, сестра
НАДА, зет СЛАВКО с децом ВЛАДИМИРОМ
и ДРАГАНОМ
(46/244070)

Драга

ПАНЧЕВАЦ

Драга наша

чика СТЕВИ

телефон:

од РОЗАЛИЈЕ
и ПРЕДРАГА

013/301-150

У суботу, 15. јула, у 10 сати, дајемо пола године
драгом тати и седмогодишњицу драгој мами

КАЛУЖА

(79/244192)

У суботу, 15. јула 2017, у 12 сати, на православном гробљу у Старчеву даваћемо годишњи помен нашем

ЛИДИЈА

ЛИДИЈА САБОВЉЕВ

САБОВЉЕВ

рођ. Стојановски
Већ тринаест година нема твојих очију, не чујемо ти глас...
Мислимо на тебе и с поносом те чувамо од заборава.
Твоји: мама ЗЛАТА, тата КИРА, супруг ДУШАН,
ћерка ДУШАНА и свекрва НАДА

Време пролази, али сећање на тебе не бледи.
НЕНАД, ЛУЛА
и МИЛАН
(32/244023)

ЈОСИП
ВАСИ ЂУКИЋУ
2016–2017.
Породица ЂУКИЋ

(31/244022)

IN MEMORIAM
16. јула 2017. навршиће се девет година откада није с
нама наш супруг и отац

(66/144146)

Шест месеци туге без наше маме

ШАРЛОТЕ ТОТ
МАТИЛДА и СВЕТЛАНА

17. I – 17. VII 2017.
Много нам недостајеш.
Ћерка ИРЕНА, син ЈАНОШ с децом и сестра
ЕРЖЕБЕТ с породицом

(40/244049)

(39/

ЈОВАН ПАКАШКИ
Недостајеш нам.

1927–2008.

(51/244094)

СЕЋАЊЕ

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

ЗДЕНКА

19. I 2017.
2010–2017.
Свако сећање на вас пробуди топлину и тугу у
нашим срцима и бескрајну љубав према вама која никад неће нестати.
Ћерке: СЛАВИЦА, КАТИЦА и ОЛГИЦА
с породицама

КАЛУЖА

ЈОСИП

ЗДЕНКА

У нашим срцима сте.
Унуци ВЕСНА, АНИТА, СРЂАН и НИКОЛА и праунуци
ВОЈИН, САРА, СТЕФАН, АНЂЕЛА, СИМЕОН и НИКОЛИНА
(52/244094)
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17. јула навршава се седам година откако није са
мном мој вољени

ЈОВАНКИ МАРИНКОВИЋ

МИОДРАГ МАРИНКОВИЋ МИЋА

Имати мајку да те дочека на кућном прагу из даљине, јер много је љепше него имати куће и имања!!! Залуд све ако те нема ко дочекати, руке
пружити и загрлити!!!
Твоја ћерка ДАНА, зет СЕРЂО, унук
и унуке са фамилијом

Знао си колико сам те волела, али никада нећеш
сазнати колико ми недостајеш. Ја те волим и даље, само док моје срце куца.
Твоја супруга ВЕРА
(22/24003)

(21/246002)

У суботу, 15. јула, у 11 сати, на Старом гробљу,
даваћемо годишњи помен нашој најдражој

МИОДРАГ
МАРИНКОВИЋ
МИЋА
Увек си у нашим мислима и срцима.
Никад нећеш бити заборављен.
Његов шурак СТЕВА
и ЗОРИЦА

ЈОВАНКИ МАРИНКОВИЋ
1931–2016.
Увек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији
(24/240004)

(23/243003)

Вољеној мајци и баки, 15. јула, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо
шестомесчени помен

Четрдесет дана није с нама наш вољени

БРАНКО
АЏАИП АЏО

ВУКОТА ВУЧИНИЋ

ДУШАНКА АВРАМОВИЋ
27. XII 1933 – 17. I 2017.

Помен ће се одржати у суботу, 15. јула 2017. године, у 10 сати.

Време пролази, али туга за тобом не престаје.

Твоји: ГОРАН, ЂОРЂЕ и ЛЕПА

Твоји: ћерка МАРИНА и син МИЛАН с породицама

(78/244191)

(53/244095)

2010–2017.
Прошло је седам тужних година, бол за тобом неће никада.
Твоји: тата РАДОВАН,
мама РУЖИЦА, брат
ЗОРАН с породицом
и деда БРАНКО
(19/243945)

20. јула 2017, у 10 сати, посетићемо вечну кућу
нашег

16. јула 2017. навршава се година откада те нема

НОВИЦА СТАМЕНКОВИЋ

ПЕТРА ПАЈКА
Година је прошла, али све успомене на тебе, на
Твој лик, речи, мудрост и дела остаће у нашим
мислима, молитвама и сећањима.
Заувек твоји најмилији
(69/244162)

1960–2016.
Отишао си у вечност, изненада, без поздрава, с
љубављу коју смрт не прекида и тугом коју време не лечи.
Остајеш у најлепшим успоменама.
Твоји: ЈАРМИЛА, АЛЕКСАНДРА,
БОЈАН и НЕВЕНА
(89/4721)

У недељу, 16. јула 2017. године, у 10 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо помен поводом шеснаест година откако нас је напустио
наш

НОВИЦЕ
СТАМЕНКОВИЋА
1960–2016.
Нека те анђели чувају.

Годину дана откако није с нама

НОВИЦА
СТАМЕНКОВИЋ

Таст и ташта БЕШКА

(90/4721)

(91/4721)

Навршило се четрдесет
дана откада нас је напустио наш деда Лаћа

У сећању остаје твоја
доброта, нежност и велика љубав коју си нам
даривала.
Твоје сестре ЉИЉАНА,
ДУШАНКА
и СТОЈАНКА
с породицом

Четрдесетодневни помен нашем вољеном

МИЛЕ
ЦВЕТКОВСКИ

Само је време прошло, љубав, бол и празнина заувек остају.

Успомена на тебе ће вечно живети у нама.
Твоја породица

Твој СТОЈАН

(72/244172)

(54/244096)

На Петровдан је било
две године откада те нема, али ти си увек с нама.
Син АНДРЕЈА, мајка
СНЕЖА, отац БОБАН
и брат САША

МИЛАН
ЛАЦКОВИЋ
1930–2017.

Његови најближи
(88/4721)

(41/244052)

Прошло је шест месеци
без тебе

МАРИЈА
ЗОРИЋ

(67/144148)

19. VII 2015 – 19. VII 2017.

15. јула 2017, у 11.30, на
Новом гробљу, дајемо
шестомесечни помен

15. јула навршава се година откако ниси с нама

Чувамо успомену на тебе.

Породица ОНДРИК

СЕЋАЊЕ

ОЛГА СТАНКОВИЋ
ИВАН ПЕТРОВИЋ

16. јула навршава се година од смрти

Шестомесечни помен

СЕЋАЊЕ

БРАНКУ
ВУЈАСИНОВИЋУ
Недостајеш нам.
Супруга РАДОЈКА, син
ПРЕДРАГ, снаја
ДРАГАНА и унуке
МИЉАНА и МИЛИЦА

Прошло је шездесет година од преране смрти
моје драге мајке

(86/4621)

Четрдесетодневни помен

НАДИ САВИЋ
ВЛАДИМИРУ
РУДИНЦУ
По доброти те памтимо,
с поносом спомињемо.
Супруга МАРИЈА
и ћерке СНЕЖАНА
и СВЕТЛАНА и унуци
и зетови
(45/244068)

БРАНИСЛАВ
ПЕРИЋ
Неутешни синови:
БОГДАН и ДРАГАН
с породицама
(10/243976)

1937–2017.

ТОДОРА
МИЛКОВИЋ

МАРИКЕ
БОЈКОВИЋ

НЕМАЊА
ДАКИЋ

Твоји најмилији

12. VII 2013 – 12. VII 2017.
И после четири године
чувамо сећање и љубав
на тебе, као што си ти
нама пружала и урезала
у срце.
Твоји најмилији

Чуваћу те од заборава.
Твој син МИЛЕ

Породица

(64/244131)

(93/244267)

(95/244270)

(70/2144166)

Прошло је шест тужних
месеци. Увек ћеш остати у нашим сећањима.

1923–1957–2017.

1989–2017.

БРАНКУ
ВУЈАСИНОВИЋУ

Вечно сећање.

од породице
ВЕЛИЧКОВИЋ
(87/4621)

Петак, 14. јул 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Најбољем тати

16. јула 2017. навршава се осам година откако није с нама наш син и брат

НИКОЛА МАРЈАНОВИЋ
1950–2017.
Како дани пролазе све нам више недостајеш.
Тешко нам је да прихватимо да смо те заувек изгубили. Био си наш понос, подршка и ослонац.
Заувек ће твоја љубав, несебичност и осмех живети у нашим срцима.
Супруга АНА, син ДЕЈАН, ћерка ВЕСНА
и снаја ЖЕЉКА

ПРЕДРАГ ЈОЦИЋ
Заборав не постоји!

(4/243964)

Много је лепих успомена које не дају да
те заборавимо сине.
Помен нашем драгом
брату и сестрићу

Живиш у нашим срцима и мислима.

Драги наш ујко

Тата, мама и сестра

НИКОЛИ
МАРЈАНОВИЋУ
Тешко је живети с раном
у души, видети те свуда,
а нигде те не наћи.
С љубављу коју смрт не
прекида, живећеш вечно
у мом срцу, драги тата.
Хвала ти за неизмерну
брижност и топлину коју си ми пружио.
Твоја ћерка ВЕСНА

(2/243964)

(6/243966)

Навршава се осам година од смрти

16. јула навршава се
шест месеци откада није с нама наш вољени

СЕЋАЊЕ
8. VI 1946 – 11. VII 2015.

РИСТО РАДУЛОВИЋ
С љубављу и поштовањем чуваћемо те од заборава.
Породица РАДУЛОВИЋ
(9/243974)

НИКОЛИ
МАРЈАНОВИЋУ

НИКОЛА
МАРЈАНОВИЋ

1950–2017.

ПРЕДРАГА ЈОЦИЋА
Чувамо успомену на тебе.
Тетка ЗОРИЦА, теча САВА и браћа БРАНИСЛАВ
и СТАНКО с породицама
(12/243984)

У суботу, 15. јула, у 11 сати, даваћемо годишњи
помен нашем драгом оцу, деди и свекру

СЕЋАЊЕ

Наша туга се не може
описати, наш бол ни
вечност не може излечити.
Ожалошћене: сестре
МАРИЈА и ЉУБИЦА
и сестрић ГОРАН
са својим породицама

Велика

КИШ МИХАЉУ

је

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

БОГОЉУБ
ИГЊАТОВИЋ
из Омољице

МАЈА, ДАДА и БЕКА
(5/243960)

(7/243466)

15. јула, у 11 сати, на
Новом гробљу дајемо
годишњи помен нашој
вољеној

празнина

остала после тебе.

Поштована кума

Време које пролази не
може избрисати нашу
тугу.
Супруга НАДА и ћерке
СВЕТЛАНА
и ЖАКЛИНА
с породицом

ЗОРИЦА
УГЉЕШИН

СПАСОЈЕ
БУКУР

14. VII 2012 – 14. VII 2017. 15. I 2009 – 15. VII 2017.
Била је част познавати вас.
Ваши најмилији
(13/242980)

(34/244033)

Нећемо те никада заборавити.
Твој син МИША с породицом и снаја ОЛИВЕРА
с породицом

МИРОСЛАВА
ШПИЦА

(50/244091)

14. јула навршава се двадесет година од смрти
нашег

МИРОСЛАВИ
ШПИЦА

МИЛАНА КОВАЧЕВИЋА

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Кумови
МЛАДЕНОВИЋИ
(48/244078)

Ожалошћени: супруг
РАЈКО, син МИЉАН
и ћерка БИЉАНА
с породицама, кумови
и остала родбина

15. јула навршава се
петнаест година откад
није с нама наш драги

АНДРАШ СИЧ
2002–2017.

Драга мајко, недостајеш нам

(20/244001)

ЗОРИЦА
УГЉЕШИН
14. VII 2012 – 14. VII 2017.

ДАРКО
ФАЗЛОВСКИ
14. VII 2010 – 14. VII 2017.

Недостајеш!!!
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ОЛГА с децом

ВУКА и МИЛКИЦА
с породицом

OЉА и МАРТА

(42/244053)

(14/243987)

(1/243639)

1937–1997.
Петогодишњи помен

13. јула 2017. навршава се година откад нас је напустила наша драга и добра мама, нана и прабака

Породица КОВАЧЕВИЋ
(26/40010)

МАРИЈА
ХАНЗЛИЋ
16. јула навршава се
шест година откако није с нама наш вољени

18. јула навршава се година откако није с нама,
али зато живи у нама

ВЛАДА ИВИЧИН
20. VII 2016 – 20. VII 2017.
Увек ћеш нам недостајати.
Твој син ДРАГОСЛАВ
и супруга ЦУКА

ЕМИЛ, СТЕВИЦА
и АНИЦА с породицама
(8/243973)

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
ЖИКА, АЦА и ВУК

ЛАКУШИЋ

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

Чувају те од заборава
твоји најмилији

(3/243965)

(55/244097)

КСЕНИЈА и ВЛАДА с породицом
(27/240012)

Двогодишњи помен

МИРЈАНА
МИЛКОВСКИ
2016–2017.

СМИЉАНА СТОЈАКОВ

(33/244027)

(43/244063)

СЛОБОДАН
КРЊАЧКИ

ДЕСАНКИ
МАРКОВИЋ

СОФИЈА ГОЛУБОВИЋ
ДРАШКО

НЕВЕНКА

ИВО
КРАЈИНОВИЋ

1987–2017.
2006–2017.
Када боли све што недостаје, остаје сећање.
Ћерка БРАНКА с децом

16. VII 2015 – 16. VII 2017.
Породица

(63/2441279)

(94/244269)

14. VII 1997 – 14. VII 2017.
Године које пролазе не умањују успомену на тебе.
Твоји најмилији
(28/244017)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 14. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку

Ован

Вага

13. јуна: Сару – Ева Каналаш и Блажо Стојанов; 19. јуна: Јелену – Олгица
Шајн и Савица Керчуљ; 22. јуна: Аурору – Јелена Петровић и Марјан Сакач; 27. јуна: Петру – Драгана и Предраг Антонијевић, Бјанку – Ивана Богдановић и Владимир Пурић; 1. јула: Неду – Данијела и Немања Станковић,
Јулију – Атина и Душко Бекан; 3. јула: Миону – Јелена Јањић Томић и Владан Томић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Добили сина
13. јуна: Немању – Маријана Нистор и Зоран Станојев; 23. јуна: Лазара –
Кристина и Жељко Савић, Димитрија – Јелена Бакић и Филип Ердеи, Игњата – Наташа Николић и Слободан Мунћан, Уроша – Санда Стефановић;
24. јуна: Филипа – Гордана Бечејски и Алекса Гиошев; 28. јуна: Филипа –
Весна и Ђула Нађ, Филипа – Александра и Владимир Бенка; 29. јуна: Рељу – Јасмина Митић и Зоран Тасић; 30. јуна: Емилијана – Кристина и Данијел Бањаш, Милоша – Милица и Дарко Милошевић, Марка – Кристина
и Жељко Векић; 1. јула: Луку – Моника и Марко Митић, Растка – Јована и
Веселин Тодоровић; 4. јула: Данила – Марина и Дејан Квас.

1. јула: Јована Лукић и Марјан Тодоровић; 2. јула: Наташа Веселиновић и
Милан Коцић, Злата Ћирић и Никола Штрбан; 6. јула: Мирјана Живковић
и Предраг Крнета.

УМРЛИ
29. јуна: Драгомир Петров (1937), Жива Крецуљ (1931), Илија Стојановић
(1935), Милева Васић (1938), Ђура Шевић (1940), Бранко Стевановић
(1928); 30. јуна: Љуба Сувачар (1938), Радмила Прстојевић (1942), Јеина
Садаки (1937), Неџат Далипи (1969); 1. јула: Недељка Маравић (1936),
Никола Лазичић (1961); 2. јула: Видосава Рашковић (1926), Лазар Маринковић (1949), Нева Војка (1933), Александар Станисављевић (1955), Зоран
Станисављевић (1953), Славиша Недељковић (1986); 3. јула: Александар
Ђерфи (1975), Етел Стаменковић (1958), Милош Вукојичић (1929); 4. јула:
Марио Гусар (1985), Антал Болдижар (1940); 5. јула: Радислав Милосављев (1948), Даница Бадаловски (1937); 6. јула: Секлија Филипоска
(1931).

Припрема: Момир Пауновић

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВОДОРАВНО: 1. држава у Средњој Америци, 2. усисивач, 3. врста
драгог камена – недостатак, 4. орган чула мириса – британски
рок певач, Џо, 5. сто квадратних метара – државна дажбина,
порез, 6. лука у Чилеу – показна заменица, 7. амерички тенисер, Сем – тишина, спокој, 8. озледе – украсна дугмад на народној ношњи, 9. дечји кликер, 10. венецијански ренесансни сликар, Јакопо Робусти.
УСПРАВНО: 1. манастир у Шабачкој епархији – симбол хришћанства, 2. прогласити спорним, 3. избављење – француски
филозоф и писац, Ернест, 4. лака провидна тканина – врста
ударца у боксу, 5. симбол аргона – тканина земљане боје, 6.
стари евергрин шлагер – катран, 7. Одисејево острво – француски сликар импресиониста, Клод, 8. савезна држава у САД, 9.
врећа од кострети – град у средишњем делу Италије.
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Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Прилив новца ни ове недеље неће бити велики, али ће новца бити.
Ако радите у медијима или банци,
биће турбуленција. Ове недеље бићете закупљени бригом за драгу
особу. Прошлонедељни лептирићи
у стомаку могу вам донети емоционалну стабилност. Опустите се.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Следите своју интуицију, али у
битним одлукама се посаветујте с
неким. Некад је и прихватање
пораза победа. Реагујете превише исхитрено. Заинтересованост
за ваше идеје је велика. Прекидате везу која већ дуго не функционише.

Ништа не препуштате случају,
потпуно сте организовани. Ако
вас мучи неки заостали дуг, пробајте да се договорите и да га
враћате у ратама. Венера вам
баш не да мира: позиви за изласке пљуште на све стране. Пазите да се не префорсирате.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Дуго нисте били у тако повољ-

Неправда која вам је давно учи-

ном периоду што се тиче новца.
Не одбијајте понуђену понуду да
промените канцеларију, па чак и
место становања. Ракови имају
сву подршку планета да напокон
среде свој љубавни живот. Физички сте добро.

њена, коначно би могла бити исправљена уз помоћ неке особе на
положају. Можете очекивати зараду која има везе са етно-културом
вашег краја. Ваш поглед-скенер
понекад уме да уплаши потенцијалне удвараче. Више спавајте.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Највише успеха имају Лавови

Ако сте пре неколико година по-

који се баве лепим стварима –
уметношћу, хотелијерством, туризмом, издаваштвом, модом...
Искористите помоћ пријатеља да
се нађете у друштву особе до које вам је стало. Убедићете је да
сте ви оно што је одувек чекала.

кренули неки радни спор, до краја ове недеље очекујте повољне
вести. Постоји могућност да вас
врате на посао. Чувајте се Девица – то може бити слатко, али јако кратко. Водени знаци вам доносе мир. Раздражљиви сте.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Пут који сте изабрали показао

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. име италијанске филмске глумице
Кардинале, 2. оркестарски увод у оперу, 3. лирска песма којом се слави срећа и уживање (мн.), 4. врста птице из породице фазана.

АНАГРАМИ
(1) УМИШЉЕН ПИСАЦ
КO „ПЛАСИРА”
књиге лако,
шкрабало је
и те како.

се као делотворан и сада следи
награда. Сарадња са странцима
доноси вам повећану зараду. Ако
вам се удвара нека Водолија, тешко да ће одустати док вас не
освоји. Размишљате о преуређењу дома.

9

8

(2) АНАГРАМНИ ПАР
У складишту војном,
ко се брзо снађе,
покретач мотора,
може да пронађе.

(3) НАША ПЕВАЧИЦА
(М = Ћ)

7

ДОБРА, ПОНЕГДЕ СПОРА

9

(5) OБНОВЉЕНИ МАНАСТИР

10

ПOЂИ, УЂИ, TУ СВE ВРИ!

1

4
5

8

2

8

7
3

4

5

2
7

4

8
5

3
6

2

9

РЕШЕЊЕ – Укрштеница: Костарика, аспиратор, опал, мана, нос,
Кокер, ар, данак, Арика, та, Квери, мир, ране, токе, стакленац, Тинторето. Укрштени слогови 4 х 4: Клаудија, увертира, дитирамби, јаребица. Судоку: 982715436, 457683912, 631942875, 745891263,
829536147, 163274598, 398127654, 276459381, 514368729.
Анаграми: (1) пискарало, (2) арсенал – анласер, (3) Тијана Богићевић, (4) непосредна погодба, (5) Ђурђеви ступови.

8

6
3

3

5
(4) METOДА ПРОДАЈЕ (Н = Р)

мушког члана породице. Сарадњу
са женама ове седмице, ако је могуће, сведите на минимум. Осећате да партнер нешто крије. Не инсистирајте да вам каже шта га мучи. Када за то дође време, први
ћете сазнати. Песимиста сте.

1
7

MA, БИЋЕ
ГOTИВНИJA!

7

Очекујте финансијску подршку

СУДОКУ

4
5

Када трошите, не умете да се
зауставите. Ако радите у некој
издавачкој делатности или у
спорту, следи успех. Ваге које су
имале несугласице са сталним
партнером морају да размисле
вреди ли опростити или не. Преконтролишите бешику.

Бик
Планете вас снажно подржавају,
зато искористите понуде које вам
пристижу. Претпостављени виде
велики потенцијал у вама. Обуздајте жељу за трошењем. Могло би се
десити да сретнете особу која вам
је суђена. Психички сте ојачали,
све остало ће доћи на своје место.

ВЕНЧАНИ

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

УКРШТЕНИЦА

Осећате прилив енергије која
ће вас носити током целе седмице. Новац вам неће представљати проблем – он стиже, кроз сарадњу са женама. Приуштите
партнеру романтичан излазак.
Одавно нисте имали прилику за
добар провод као сада.
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ПЕТА НОВОСЕЉАНСКА „ТРАКТОРИЈАДА”

АФИРМАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ МЕЂУ МЛАДИМА
Нова подстицајна
аграрна политика
на републичком и
покрајинском нивоу

и заступника пољопривредних
машина и механизације.
За све време трајања „Тракторијаде” посетиоци су обилазили изложбу механизације,

слатким крофнама, а они који
су били у могућности, финансијски су подржали изградњу
куће породици Крајњан из
Банатског Новог Села.
Права летња жега није обесхрабрила заинтересоване посетиоце да се укључе и у такмичарски део ове манифестације, у којем су их очекивале
вредне награде: мајице, семена, уља за тракторе и акумулатори.
Јуниори су се надметали у
скакању у џаковима, а најбољи
у томе био је Милан Боројевић
из Новог Села, као и у превртању мале тракторске гуме, у
чему је победио Петар Секешан из Владимировца.
Потом су уследила такмичења за одрасле. У полигонској вожњи и вожњи у
рикверц најбоље умеће показао је Душан Амбрашић из
Владимировца, друго место
припало је Стевану Јовановићу из Мошорина, а треће
Марину Брошћану из Владимировца. У екипној вучи трактора тријумфовала је екипа
„Црвени” из Банатског Новог
Села, друго место заузео је
тим из Владимировца, а тре-

али и трговали на штанду с
половним тракторима. Једно
од дешавања била је презентација рада трактора и прикључних машина на огледној парцели код Вашаришта. За прављење традиционалних јела
побринуле су се чланице удружења „Новосељанке/Boboаcele”,
тако да су многи уживали и у

ћепласирана је била домаћа
екипа „Јањани”. У превртању
велике тракторске гуме прво
место је освојио прошлогодишњи победник Шпиро Драгичевић из Новог Села, други је
био Мирослав Милутиновић
из Доброг Дола, а трећи Новосељанин Сава Милитаров.
М. Јовишић

Интересантна
надметања
Недеља, 9. јул. Сунчан и врео
дан у Банатском Новом Селу
протекао је у знаку „Тракторијаде 2017”, манифестације коју
организује удружење „Новосељански паори”, а која већ пету
годину заредом окупља паоре
из шире околине, али и пољопривредне стручњаке, као и
дистрибутере репроматеријала и пољопривредне механизације. О значају ове манифестације можда најбоље говори и
подршка градских, покрајинских и републичких челника
који су 9. јула посетили Банатско Ново Село.
Овогодишњу „Тракторијаду” званично је отворио
Сорин Ардељан, председник
удружења „Новосељански паори”, а потом се бројним посетиоцима и гостима обратио
и градоначелник Панчева
Саша Павлов.

– Значај ове манифестације
огледа се у томе што спаја две
основне тачке стратегије развоја града Панчева. То је с једне стране манифестациони
туризам, а с друге стране пољопривреда, као стратешки битна
тачка за развој Панчева. „Тракторијада” нема само улогу да
се пољопривредници сусрећу,
размењују искуства, долазе до
нових сазнања и тргују својом
механизацијом, већ и да приближе нашим новим нараштајима лепоту пољопривреде и
агробизниса – истакао је градоначелник.
После првог човека Панчева
пред микрофон је стао Зоран
Јањатовић, помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади
Републике Србије.
– Ова манифестација је веома важна и надам се да ћемо
моћи да је подржимо и у
наредним годинама. Министарство се потрудило да изађе
у сусрет захтевима пољопривредника по питању набавке
опреме, механизације и трактора. Прва решења су већ издата. Посебан фокус треба ставити на младе, па ми је драго

када видим много младих
људи, који треба да постану
ослонац савремене пољопривреде – рекао је Јањатовић.
Вук Радовић, секретар Покрајинског секретаријата за по-

љопривреду, водопривреду и
шумарство, приметио је да
„Тракторијада” превазилази
оквире града Панчева и да
представља манифестацију од
огромног значаја за цео јужни
Банат. Похвалио је ентузија-

зам домаћина и организатора
и додао:
– Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду
и шумарство први пут уводи
меру аграрне политике Војводине која се тиче субвенционирања набавке нове погонске
прикључне механизације. Свесни смо чињенице колико је
механизација застарела и неопходности да се она обнови.
Нова покрајинска влада и
секретаријат су ово препознали
као један од приоритета и ребалансом буџета определили смо
додатна средства за ову меру.
Желим да најавим да ће Покрајински секретаријат у наредних
десетак дана расписати конкурс
за набавку нове погонске прикључне механизације. И министарство и секретаријат први
пут реализују меру подршке
пољопривредницима млађим
од четрдесет година, који ће
имати прилику да дођу до нове
погонске прикључне механизације. Истовремено, пољопривредници млађи од четрдесет
година и жене носиоци пољопривредних газдинстава моћи
ће да остваре повраћај средстава до 70 одсто по основу

изградње експлоатационих бунара, система за наводњавање,
производње у заштићеном простору, противградне мреже и
мреже за засене.

У наставку програма уследила су предавања стручњака са
Института „Тамиш” и професора Пољопривредног факултета
из Новог Сада. Заинтересовани
су могли да присуствују презентацији семенских кућа, банака
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ОМИЉЕНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ РИБОЛОВАЦА

ПЛОВАК У ВОДИ – ОДМОР ЗА ДУШУ
Спортски риболов је одувек
важио за једну од најпопуларнијих летњих разбибрига. Најбоље је поранити, па
звезду, кад упече, дочекати
у дебелој хладовини, поред
неке воде... Још и ако пловак заигра на светлуцавом
природном огледалу... Па
нема веће среће...
Наш град практично лежи на
две реке. Али и места у околини Панчева имају дугу пецарошку традицију. Бројни канали
и рукавци веома су популарне
дестинације у летњем периоду.
Иако се пецароши жале да је
рибе све мање, ваља поранити
како би се жељено место поред
воде и заузело... Уколико сте
пак почетници, па сте се тек
заинтересовали за овај хоби,
ево места где наши суграђани
и суграђанке најчешће забацују удицу.
Железнички мост на Тамишу
Љубитељи природе и спортског
риболова који желе да се изолују из градске гужве најчешће
одлазе на пецање испод Железничког моста на Тамишу.
Ова локација је скривена у
шуми, али до ње је лако доћи
и пешице, бициклом, мотором
или аутомобилом. Река је овде
прилично дубока, пуна корења
и дрвећа, а обала је кривудава,
па је често баш на том месту
омиљено станиште рибе. Готово да нема пецароша из Панчева или околине који није
забацио
код
популарног
„Жељака”.
„Кифла” на Тамишу
На путу из Панчева ка Београду, код популарне преводнице,
преко пута бензинске пумпе
склоњена је ограда због камиона. Управо тим путем, десно,
али не испод моста, иде се ка
једној од омиљених дестинација панчевачких и београдских риболоваца – популарној

Бела стена

Миље
„Кифли”. Има места за паркинг, хладовина је идеална, а
постоји и педесетак метара
лепе обале. Уколико пецате
фидерима на тридесетак центиметара, раде ситнија деверика и бодорка, а ако забаците

када се Дунавац заледи, овамо
долазе пецароши из целе
Србије, највише из Краљева,
Ваљева, Ћуприје, Јагодине и
Ниша. На пецање иду организовано, аутобусима, у суботу
ујутро, остају цео дан и увече
се враћају, углавном зато што
немају где да преноће. Сем

или камповања, тако да ову
локацију често посећују како
локални становници, тако и
гости из других градова.
На Миљу се могу уловити
крупнији примерци риба као

њих ту су риболовци из Панчева и Београда, који долазе
чамцима или аутомобилима.
Зимовник је сада познат и
по бројним кућицама на води,
али је и даље идеално место за
камп и боравак у природи.
Обале су приступачне и до
њих је лако доћи моторним
возилима или бициклом.
Поњавица
Поњавица се налази у близини
Омољице. Некада је била
рукавац Дунава, али је током
година преграђена, тако да
сада има карактеристике стајаће воде.
Поњавица је познато место за
пецање свих врста беле рибе, а
може се наћи и штука. Обале су
приступачне, а локација је идеална за камповање и роштиљ.
Иако је и даље пуна живота,
проблем Поњавице представља
загађење и немар, на шта
последњих година указују многе еколошке организације.
Околина Беле стене – Дунав
Бела стена је острво на Дунаву, окружено двама рукавцима, који се називају Стари и
Турски Дунав. Целокупно подручје је врло атрактивно за
пецароше, јер је приступачно
и са обале, до које се може
стићи аутомобилом, али до
самог острва могуће је доћи
само чамцем.
Локација се одликује крупним примерцима свих врста
риба које се иначе могу наћи у
Дунаву. На самом острву налази
се викенд-насеље, а већина становника су искусни пецароши...

током јесени се овде по правилу чека – штука.
Градски кеј у Панчеву
Када се крене Кејом Радоја
Дакића ка „Бродоремонту”,
долази се до идеалних локација за почетнике, али и иску-

„Кифла”

Зимовник

даље у Тамиш, чека се дуже,
али се пеца крупнија риба.
„Кифла” је део реке који је
настао када се градила преводница – тада је ток Тамиша
промењен, а онда је „пресечен” насипом. Ако током лета
и не буде крупнијег улова,

Kej

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

МРЕНА НА ПОВРЋУ
Састојци: већа мрена (до 1,5
кг), један лимун, со, бели
бибер, вегета, гранчица рузмарина, две кашике маслиновог
и две, кашике сунцокретовог
уља. два парадајза, две паприке бабуре, два већа кромпира,
и један плави патлиџан.
Припрема: Љубитељи речне
рибе сложиће се да од свих
врста које су пробали, управо мрена има најлепши
укус. Мана јој је то што има
много ситних костију, па
будите опрезни. Очишћену
рибу зарежите на сваки центиметар, како бисте елиминисали мале кости.
Рибу и споља и изнутра
премажите мешавином сока
од пола лимуна, рендане
коре лимуна, бибера, соли и
вегете, а у трбух рибе ставите гранчицу рузмарина.

увек је најбоље ако се за превозно средство користи чамац.
Миље – Дунав
Излетиште Миље познато је
риболовачко место које се налази на Дунаву, између Панчева и
Старчева. Овде се налази и
викенд-насеље, па постоји могућност изнајмљивања викендице

Парадајз, паприку, кромпир и патлиџан исеците на
веће комаде, посолите,
додајте мало алеве паприке
и помешајте са две кашике
сунцокретовог уља. Поврће
ставите у ватросталну посуду, а преко њега положите
рибу преливену маслиновим уљем.
Пеците у рерни претходно
загрејаној на 220 степени.
Након десетак минута смањите температуру на 200
степени.
Пријатно!

сније пецароше који немају
времена за одлазак ван града.
Ово место је годинама веома
посећено, а када риба ради, у
овом делу Тамиша могу се ухватити и: шаран, штука, бабушка,
буцов, деверика, црвенперка,
бодорка, бандер, гргеч…
Простор је уређен и избетониран, али има и хладовине,
па је идеалан за опуштање с
малишанима. Уз све то, продавнице и „цивилизација” су
надохват руке, ако затребају...
Панчевачке куле – ушће
Тамиша у Дунав
На ушћу Тамиша у Дунав
налазе се светионици који су
саграђени почетком прошлог
века. Кажу наши суграђани да
риба овде и не „гризе” баш као
на другим местима, али природне лепоте саме локације и

могућност пецања у обе реке
наводе људе да овамо свакодневно долазе.
До популарних кула може
се стићи пешице или бициклом, понекад и колима, али
Панчевачке куле

ЛЕТЊИ САВЕТИ

„ПАНЧЕВАЦ”
КАО ЗАМКА ЗА КОМАРЦЕ
Ако вам досадне летеће крвопије не дозвољавају да у
вечерњим сатима уживате на
тераси или у дворишту, постоји начин да их се отарасите.
Требају вам само два децилитра воде, 50 грама смеђег
шећера, један грам свежег
квасца, једна пластична флаша од 1,5 или два литра и стари број „Панчевца”.
Врх флаше исеците ножем,
отприлике до трећине боце. У
већи, доњи део флаше сипајте
воду и растопите шећер у њој.
Када се шећер скроз отопи, по
површини воде поспите размрвљени квасац. Одсечени
врх окрените наопако и поставите га у флашу, али пазите да
грлић не буде зароњен у теч-

Страну припремио

Александар
Живковић

ност, већ да између остане
мало простора, како би комарци могли да упадну у замку.
Флашу потом умотајте у
неколико листова старог броја
„Панчевца” и поставите је у
близини места на коме боравите. Комарце привлаче тама
и мирис ферментисаног квасца, па је ова клопка стога
идеална. Када једном упадну у
њу, нема им изласка. Сада
можете да на миру уживате и
у новом и у старом броју
вашег омиљеног листа!
П. С. Наравно, уместо „Панчевца” можете користити било
које друге новине, али у том случају за учинак не гарантујемо.

што су смуђ, шаран, сом, толстолобик, деверика, бабушка...
До Миља се може доћи
бициклом, мотором или колима, тако што се на путу од
Панчева ка Старчеву скрене
десно, наспрам главног улаза
у Рафинерију.
Зимовник у Иванову
Иваново, место од хиљаду становника, смештено на самом
ободу територије града Панчева, на обали Дунава, одувек је
било рај за риболовце. Захваљујући ивановачком Дунавцу,
популарном Зимовнику, природном мрестилишту шарана,
Иваново иза себе има цео век
рибарске традиције.
Нажалост, од ње је сада
остао само викенд риболовни
туризам. Целе године, осим

Поњавица

(Наставак у следећем броју)
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СЕДМИ ВИКЕНД TCR ШАМПИОНАТА

КУП РЕГИОНА У АТЛЕТИЦИ

КВАРОВИ ЗАУСТАВИЛИ БОРКОВИЋА

ДВА СРЕБРА ЗА СТЕФАНА

Велики проблеми
са аутомобилом
После паузе –
Тајланд
Седми тркачки викенд у TCR
шампионату био је на програму прошлог викенда у немачком граду Ошерслебену. Наш
суграђанин, најбољи српски
аутомобилиста Душан Борковић и његови навијачи неће по
лепом памтити то надметање,
јер је ко зна који пут ове сезоне наш ас имао великих проблема са аутомобилом.
Иако је био равноправан с
ривалима, упркос слабијем
мотору, Борковић је у квалификацијама заузео четрнаесто
место, јер му је поново пукла
полуосовина на аутомобилу.
– Опет проблем са „алфом”.
Надао сам се да ћу овде остварити бољи пласман у квалификацијама, али споре стазе попут
ове једноставно не одговарају
мом аутомобилу – рекао је Дуца
пре трке, надајући се да ће механичари поправити аутомобил.
Ипак, наш ас, упркос одличној вожњи, није могао против
кварова на аутомобилу. Борковић није успео да освоји
нове бодове пошто је имао
проблема са аутомобилом. У
обе трке му је због електронског квара отказао сервоуправљач, осми пут у овој сезони.

Након старта са четрнаесте
позиције Дуца се муњевито
пробио за три места и дошао
надомак пласмана који му
гарантује бодове. Вешто избегавши неколико инцидената у
првих пет кругова, имао је
дуеле с Паулсеном, који је у
више наврата ударио „алфу”
нашег возача, наневши му
непоправљиву штету.
На Дуцином аутомобилу
најпре је пукао сплитер, затим
му је блокирала летва волана,
да би му на крају страдао и
хладњак, после чега је дефинитивно морао у бокс, у једанаестом кругу.
Почетак друге трке био је
најузбудљивији од почетка
шампионата, пошто се већ на
старту догодио инцидент у

коме је учествовало једанаест
возача, а Борковић је надљудским рефлексима успео да
избегне огромну гужву на стази и да се докопа шестог места.
Ипак, старт је поновљен,
Борковић је био седми, а потом
је изгубио две позиције. То га
није обесхрабрило и већ у трећем кругу муњевито се пробио
за три места. Када се очекивало да ће Дуца наставити да
убрзава и да ће обићи и актуелног првака света Коминија, на
његовом аутомобилу се поново
јавио исти квар, чиме је веома
малерозан викенд заокружен.
– Јако сам бесан. Не могу да
верујем да ми у свакој трци, од
када су после Бахреина заменили шасију, откаже исти део.
Јако сам разочаран генерално,

а поготово ми је жао што сам у
другој трци имао сјајну шесту
позицију и повратио бих шесто
место у генералном пласману.
Аутомобили већ у среду, 12.
јула, крећу у Тајланд, где се
после паузе наставља шампионат, па механичари неће имати
времена да открију зашто само
на мом аутомобилу једна те
иста ствар отказује, када је све
ново. Све су променили на
возилу и проблем не нестаје.
Хвала свима на подршци –
рекао је Борковић након трка.
Наш ас тренутно има 82 бода
и заузима седмо место у генералном пласману. Сада предстоји летња пауза у TCR светском шампионату, који ће бити
настављен 2. и 3. септембра у
тајландском Бурираму.

У Београду је прошлог викенда први пут одржан Куп региона у атлетици за млађе јуниоре. Част да брани боје репрезентације Војводине имао је
члан АК-а Динамо Стефан
Михајлов. Он је био једини
учесник из Панчева, али и из
јужног Баната, који је био у
саставу репрезентације.
Стефан је имао две трке. У
првом надметању, на 100
метара, заузео је друго место у
изузетно јакој конкуренцији,
иза првопласираног Немање
Јоргића из Сремске Митровице. Сребрним одличјем окитила се и штафета репрезентације Војводине, која је
наступила у саставу: Михајлов, Обилић, Бобар и Јоргић.
Треба истаћи да је Стефан
трчао у конкуренцији годину

дана старијих момака и да је
његов пласман заиста вредан
пажње.
Овим такмичењем завршена је летња такмичарска
сезона, у којој је Стефан
Михајлов постигао фантастичне резултате. Подсећамо, он је првак Србије на 100
метара, поставио је чак четири лична рекорда, а тренутно има време од 11,16 секунди. Бранио је боје српског
националног тима на Првенству Балкана у Турској, где је
као члан штафете освојио
сребро. На државном шампионату у дворани освојио је
бронзу на 200 м, а потом још
две бронзане медаље на
Отвореном првенству Србије
– на 100 и 200 метара.
Свака част!

СВЕТСКИ КАРАТЕ КАМП ЗА МЛАДЕ

ПАНЧЕВЦИ ЗАПАЖЕНИ У УМАГУ

ПРВЕНСТВО БАЛКАНА У СПРИНТ-ТРИАТЛОНУ

ТРОФЕЈИ ЗА ВИДУ И АЊУ
У бугарском граду Русе прошлог викенда одржано је
Првенство Балкана у спринт-триатлону. У веома јакој конкуренцији ТК Тамиш из нашега града представљало је четворо такмичара, и то: Вида
Медић (најбоља сениорка Србије), Ања Давидовић (најбоља
јуниорка Србије), Лука Глигорић (перспективни кадет) и тренер Коста Мирковић, који је
био у улози селектора кадетско-јуниорске
репрезентације
наше земље.
Чланови ТК-а Тамиш дали
су пун допринос успеху српског националног тима. Вида
Медић је одбранила титулу
вицепрвакиње Балкана, а овог

пута надметање је завршила
иза ривалке из Турске. Ања
Давидовић је одрадила добру

трку у конкуренцији старијих
и искуснијих такмичарки, а
притом је стекла велико искуство, које ће јој помоћи у
даљој каријери. Ања се такође
из Бугарске враћа с медаљом
око врата, јер је била чланица
мешовите штафете наше
репрезентације. Српски тим
су чинили: Ања Давидовић,
Вида Медић и два најбоља
српска триатлонца: Огњен
Стојановић и Милан Томин из
Новог Сада. Њих четворо су у
изузетно узбудљивој трци као
трећи прошли кроз циљ, иза
штафета Хрватске и Турске.
Биланс медаља освојених за
Србију додатно су повећали
Огњен и Милан, који су заузели

прва два места у конкуренцији
сениора.
ТК Тамиш је током прошлог
викенда имао још активности,
па је тако истакнути члан клуба Драшко Петровић освојио
златну медаљу на међународном пливачком маратону
„Ада Међица”, где је у групи
такмичара од 50 до 54 године
освојио златну медаљу на дистанци од 2,5 километара. У
исто време, на другом крају
Европе, у Немачкој, Ненад
Богар се надметао у трци
Челенџ серије на ајронмен
дистанци (3,8 км пливања,
180 км вожње бицикла и 42,1
км трчања). Трку је завршио
за 11 сати и 29 минута.

путује у Крупањ на седмодневне припреме, а контролне утакмице почињу већ у суботу, 15.
јула, када ће Данило Ковачевић и његови саиграчи одмерити снагу с Првом искром у
Баричу. У недељу, 16. јула, од
18 сати, „Жеља” ће гостовати у

Омољици, а током боравка у
Крупњу одиграће контролне
утакмице против Рађевца,
Јадра и Лознице. За 29. јул
заказан је сусрет с Бежанијом у
Београду, а за 2. август са Омладинцем у Новим Бановцима.
У нашем граду ће 5. августа
гостовати ОФК Београд, који
предводи Петар Дивић, а
генералну пробу уочи почетка
такмичења у Српској лиги
„Војводина” Железничар ће
имати на Новом Београду у
утакмици с Радничким.
Почетак првенствене трке
за бодове заказан је за 19.
август.

ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ЗАПОЧЕЛИ РАД

ЗАХУКТАВА СЕ „ДИЗЕЛКА”
У суботу, 8. јула, одмор је завршен и за фудбалере Железничара. На СЦ-у „Младост” прозивку првотимаца извршио је шеф
стручног штаба Ненад Стојчић,
коме ће у новој сезони помагати
Звонко Лазаров и тренер голмана Владимир Растовић.
На првом тренингу панчевачког српсколигаша у новој
сезони окупило се 29 фудбалера, међу којима је било
неколико јуниора, али и играча који су дошли на пробу.
Момке су поздравили председник Железничара Зоран
Наунковић и генерални секретар клуба Ненад Бојковић.

– Најважније је да је готово
комплетан тим из прошле сезоне остао на окупу, а то је још
један доказ да су момци задовољни условима и радом у
Железничару. Списак играча на
које рачунамо у новој сезони
биће познат до краја недеље, али
ми већ сада знамо свој циљ.
Неће нам бити лако у новом
шампионату, јер је лига веома
квалитетна, али трудићемо се да
играмо што боље и да имамо још
једну успешну сезону – рекао је
Ненад Стојчић, шеф стручног
штаба популарне „дизелке”.
Већ у поне де љак, 17. јула,
екс пе ди ци ја Желе зни ча ра

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ „ПАНЧЕВО 2017”

АУТО-ЕЛЕКТРИЧАРИ НАЈБОЉИ
Традиционалан, осми турнир
у малом фудбалу „Панчево
2017” одржан је и овог лета на
СЦ-у „Младост”.
Надметало се дванаест екипа из Београда, Смедерева,
Качарева и Панчева, а као и
претходних година, публика је
уживала у сјајним потезима,
лепим акцијама и головима.

Екипа Слот клуба Елдорадо у
полуфиналу је савладала Скај
сат – Бели нарцис с 5:1, а другом мечу Аутоелектричарска
радионица „Горан и Данијел”
победила је СТР „Љуба” са 6:1.
Скај сат – Бели нарцис освојио
је треће место савладавши екипу СТР „Љуба” са 8:3, а у великом финалу Аутоелектричарска

радионица „Горан и Данијел”
тријумфовала је над екипом
Слот клуба Елдорадо са 6:2.
Најбољи играч на турниру
био је Драган Ђорђевић, најефикаснији стрелац (са девет
голова) био је Ненад Радосављевић, а за најсигурнијег голмана проглашен је Жељко
Јаћимовић.

Чланови Карате клуба Динамо играли су запажену улогу
у кампу и на Светском купу
за младе у Умагу. Европска
карате федерација сјајно је
организовала велико окупљање најперспективнијих младих спортиста из целог света,
а спровођење стручног рада
поверено је најеминентнијим
светским карате стручњацима. Велику улогу у едукацији
младих имао је и Предраг
Стојадинов, шеф стручног
штаба КК-а Динамо.
Петоро најбољих младих
такмичара Динама вредно је
тренирало у Умагу, а у
последња два дана надметали су се на Светском купу, на
ком су остварили завидне
резултате.
Александар Здешић се
пласирао на четврто место у
катама у конкуренцији 55
такмичара до четрнаест година. Он је победио ривале из
Бугарске и Русије, да би у трећем колу изгубио од домаћег
такмичара. Саша је у реперсажу тријумфовао над борцем из Мађарске, а потом је у
борби за бронзану медаљу
изгубио од колеге из репрезентације Србије. Урош Пет-

ровачки и Никола Ивановић
заузели су девета места у својим категоријама. Петровачки је на старту турнира победио такмичара из Уједињених Арапских Емирата, а
онда је претрпео пораз од
ривала из Пољске, који је
пласманом у финале „повукао” Уроша у реперсаж. Урош
је у првом мечу реперсажа
савладао борца из Индије, а у
другом мечу, после 1:1, изгубио је од Француза, који је
први у мечу зарадио поен.
Никола Ивановић је на
старту победио такмичаре из
Италије и Индије, а потом је
у трећем колу претрпео
пораз од такмичара из Француске, који је ушао у финале.
Ипак, Никола је у првом
мечу реперсажа изгубио од
каратисте из БиХ. Јуниорка
Јана Којчић била је слободна
у првом колу, а у другом је
претрпела пораз од одличне
такмичарке из Турске. Кадет
Милош Стефановић такође
је био слободан у првом колу,
а онда је, у наставку такмичења, и поред сталне активности у мечу, на прегласавање
судија, незаслужено изгубио
од такмичара из Немачке.

ШАХОВСКИ КУТАК
Gagner
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Страну припремио

Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да4)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Историјски

Лепхалале – град у Јужноафричкој Републици.
Слободан дан и шетња молом.
Александар Николић, Јована Ристића 1/15

Какав „монјумент”, односно споменик.
Делује као локална верзија Стоунхенџа.
Додуше, метална.
И недовршена.
Изгледа као ментална разбибрига.
Непознатог аутора.
Подсећа и на стубове некаквог античког храма.
Дакле, трип је историјски.
Ипак, искрено, скаламерија надомак кеја не личи ни на шта.
А притом и не ради. Вијуге.

Жедни
Имењаци, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац” ће
стизати на вашу адресу.
Редакција

Претопло је. Јул баш уме да зажари, запали масу.
Као што је то знала и политичка организација из друге половине деведесетих која се звала једнако као седми месец у години.
Сећате се најступидније крилатице: ЈУЛ је кул.
Нису се много промениле ствари у држави од онда.
Само су имена странака и политичара другачија, мада не
свих.
И тада смо били жедни. Слободе, пре свега осталог.
И гладни.

Преко воде

Велики поздрав са Увца!
Александар Станковић, Синђелићева 6,
Банатски Брестовац

Некада се говорило: отишао је трбухом за крухом. Сада крух доживљавају као страну реч, па се ова фраза код нас не користи.
Доживљавамо још нешто: никада већи одлив младих људи у
иностранство. Одлазе сви: конобари, лекари, занатлије, трговци,
менаџери...
Неки од њих се не снађу из прве, насучу се као чамац с фотке, али никада не одустају да се преко поново нађу. Било где: у
западној Европи, Великој Британији, Америци – преко воде.
Упс, каже се: преко баре.
В. Ђурђевић
С. Трајковић

µ
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КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Матеја Зарија,
гимназијалац:
– Скоро сваког дана
идем на базен с
другарима и на неки
спорт – кошарку, фудбал,
тенис. За два дана
идем у Паралију на море
с друштвом, а пре тога
ћу сигурно отићи код
баке на ручак.

Жељана Пејић,
студенткиња
фармације:

Александар
Станишковић,
гимназијалац:

– Овог лета нећи ићи на
море јер ћу спремати
испите. Слободно време
проводим на
панчевачком базену,
а можда ћу отићи на
неколико дана на
Дивчибаре с друштвом.

– Тренутно сам учествујем
у летњем едукативном
програму „Кад порастем,
бићу...”. Средином месеца
идем на море с породицом,
а када се будем вратио,
ићи ћу на турнеју
с фолклором.
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