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ЗАВРШЕН СЛУЧАЈ „РОЛЕРКОСТЕР”

доминантни

НЕМА РАЗЛОГА ЗА СТРАХ
Справа у забавном парку
на тамишком кеју која
је подупрта циглама
и пањевима потпуно
безопасна за вожњу
То тврде стручњаци за
безбедност из Новог Сада
– Лаж је и измишљотина да је ролеркостер у луна-парку небезбедан и да
је вожња на њему опасна по живот.
Имам доста доказа за то и мислим да
би свима који сумњају у ово што сам
рекао, требало да буде довољно то
што су ту справу детаљно прегледали
стручњаци Института за безбедност и
превентивни инжењеринг из Новог
Сада и након тога написали атест у
коме пише да је она потпуно сигурна.
Ми сарађујемо дуго с њима и никада
нису имали ниједну замерку на наш
рад. Због тога ћу тужити „Блиц”, jeр
су новинари тог листа објавили текст
против мене а да уопште нису узели у
обзир атест, нити су дошли овамо да
би чули другу страну – изјавио је Никола Бихлер, власник дела забавног
парка „Казагранде”, који однедавно
ради на тамишком кеју.
Он је додао да има разлога да сумња у то да су упозорење о томе да је
ролеркостер опасан за вожњу намерно објавили на „Фејсбуку” његови
конкуренти, који су хтели да му нанесу штету тиме што ће заплашити
потенцијалне посетиоце. Бихлер је
додао да су се у сигурност вожње на
ролеркостеру уверили и панчевачки
инспектори и комунални полицајци
који су се провозали на њему да би га
испробали пре него што је дозвољено
да почне да прима посетиоце.
На питање новинара „Панчевца”

откуд то да је ролеркостер целом дужином подупрт циглама и пањевима,
Бихлер је рекао да је то уобичајено и
да се тако ради свуда у свету, што се,
по његовим речима, може проверити
на интернету.
– Луна-парк који је дошао у Панчево је мобилан и све справе у њему су
осигуране на исти начин, циглама и
пањевима. Да је то у реду и сасвим
довољно, говори то што се до сада на
другим справама није десио ниједан
несрећни случај. Постоји могућност
да се оне поставе на бетонска постоља, али то се примењује само у лунапарковима који нису мобилни. Одговорно тврдим да су и ролеркостер и
све друге справе у овом луна-парку
безбедни за вожњу. На њима су се возила наша деца и унуци и никоме се
ништа није десило. Због тога желим
да нагласим да родитељи чија деца

долазе овамо немају разлога за бригу.
Ми стално пратимо у каквом стању су
пањеви и чим приметимо да је неки
због влаге почео да трули, одмах га
замењујемо новим – додао је Бихлер.
Да је у овом случају све чисто и по
закону, потврдила је и начелница Јужнобанатског округа Данијела Лончар.
Она је у изјави за „Панчевац” истакла да су по пријави грађана да је ролеркостер небезбедан, инспектори
рада изашли на терен и привремено
забранили његов рад. Међутим, према њеним речима, власник те справе
донео је атест новосадског института
у коме је писало да је, што се те справе тиче, све у реду и да је вожња на
њој апсолутно сигурна.
– Сви услови за безбедан рад су тиме били испуњени, па је повучена наредба о забрани рада ролеркостера –
нагласила је Данијела Лончар.

Међутим, њено мишљење не дели
наш суграђанин који је први објавио
упозорење на „Фејсбуку” да је вожња
на ролеркостеру опасна.
„Има ли краја људској глупости и
безобразлуку? Та справа је постављена на кеју на подметнутим пањевима
и на таквој скаламерији треба да се
возе наша деца и најмлађи. То не само да није безбедно него је сигуран
пут у катастрофу. Лично сам о свему
обавестио данас, 7. јуна, око поднева,
комуналну полицију и послао имејл
с неколико фотографија да могу све
да виде. То није само за забрану рада,
већ и за кривичну пријаву”, пише у
овом тексту који је објавио наш суграђанин.
Редакцији „Панчевца” се јавио и
Александар Кнежевић. Он је послао
имејл у коме пише да је након објављивања фотографија на којима се
види да цела конструкција ролеркостера стоји на дрвеним пањевима и
циглама, власник те справе покрио
„постоље” цирадом.
„Звао сам телефоном Градску
управу и инспекцијске службе да бих
пријавио да та справа опет ради након забране. Јавио ми се један човек
и рекао да је њен власник донео неопходан атест. Ја сам га питао саркастично да ли се тај документ односи
и на пањеве који подупиру ролеркостер, а он ми је одговорио: ’Да, да, на
све’”, написао је Кнежевић.
На сајту новосадског Института за
безбедност и превентивни инжењеринг може се видети да је та установа у више од педесет домаћих и
страних фирми које послују у Србији урадила извештаје о заштити од
пожара, безбедности на раду, здрављу запослених и заштити животне
средине.
М. Глигорић
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Aлександар Живковић

Жив ми ти!
Ма, ко то каже да се лоше живи у овој нашој напаћеној земљи? Лупетају,
злобне душе... Да ли стварно не виде, или само не желе да виде благостање и просперитет? Свашта, а лепо им све пише и све им се „нацрта” у већини српских медија – што националних, што локалних: све је мање незапослених, мито и корупција су готово искорењени, судство, полиција и
просвета функционишу као „сингерице”, болнице су сређене...
И зашто се онда злобници спрдају с фонтаном на Славији, на пример, која
је скоро иста као она у Барселони? Те не ваља им оно, те не штима ово, те код
Али-бабе јефтиније... Добро, мало је процурела, али поправиће се. Као да баш
свуда у тој Европи, у коју јуримо брзином светлости, све ради без грешке.
А тако смо близу Уније. Ка чланству у њој газимо самоуверено и гордо, без икаквих притисака са Запада, јер нам је у њој и место, чврсто решени да никада не признамо самосталност јужне нам покрајине! За то
се залажу и наше умне политичке главе на Косову. И шта нас брига ко ће
тамо бити премијер, важно је да се тамошња влада не може формирати
без „Српске листе”... Ма, кога то уопште и занима у овом делу света кад
је овде благостање...
Дабогда нам свима одобрили исељеничку визу ако ово није истина!

***
Овде, на северу, време је за опуштање, за феште... Иде нам лето, а проблема немамо. Мада се оне злоће с почетка текста опет нешто јављају и
критикују, уместо да се радују као сав нормалан свет.
Ономад су одржани трећи „Дани Вајферта”, а Панчевке и Панчевци са
све децом и комшијама из околних места похрлише на пиво и кобасице,
на концерте и у луна-паркове на клоцнама. Милина једна. Тако и треба
да буде. Заслужили смо.
Панчево у последње време уопште није суморан град, већ се интензивно уређује, умива, изграђује... Да неко случајно није помислио да наше
главешине можда и не знају да је Ђорђе Вајферт био и велики добротвор,
индустријалац, власник наше чувене пиваре, добровољац у српској војсци и носилац Ордена за храброст, први гувернер Народне банке Србије, да је увео динар као српску валуту… Наравно да знају. И поштују то!
Све је то лепо презентовано бројним туристима из иностранства који
су прошлог викенда посетили наш град. Сви знатижељници могли су да
виде документарни филм о најзнаменитијем Панчевцу, приказан у Вајфертовом музеју, да обиђу његову лабораторију, да оставе цветак крај
његовог велелепног споменика у центру града... Па када су се сви тако
лепо едуковали о Вајферту на „Данима Вајферта”, зашто онда и да не попију неко пиво из Зајечара, Челарева или Апатина...
Дабогда нам свима пиво из чесме текло, ако је бар једна реч овде лаж!
***
Нашој уживанцији никад краја у овој земљи, која све више личи на неку
скандинавску, на пример. Таман када се мало одморимо и науживамо у
богатим програмима, можемо да пређемо на фудбалске стадионе и да
наставимо уживанцију.
Ето опет злобника, поново им нешто не ваља...
А то што фудбалери наших најбољих клубова увелико раде и мукотрпно тренирају, њима као да није важно. Па они ће за који дан играти
европске утакмице, еј! За ривале ће имати екипе из фудбалских велесила као што су Малта, Луксембург, Молдавија, Фарска острва... Нема шале, свако са својом класом. Па шта и ако заврше европски пут већ у јулу? Нека људи мало оду на море, нека се одморе...
После им ионако следи жестока битка у нашој Суперлиги, већ у августу. А ту тек нема шале. Ту, бато, нема намештаљки! Игра се, па само пршти. Овде постоје институције као што су фудбалски савези, судије су
нам међу најбољима у Европи и уопште не учествују у сумњивим работама. Код нас се тачно зна када је пенал, када је гол-аут... Какво мешање
спорта и политике, свашта!
Идентично је и у нижим лигама. Сваки бод је апсолутно заслужен, свака победа је извојевана с тешком муком, зато најбољи и треба да прослављају и заливају своје пехаре.
Дабогда сви уболи све парове на „клаџи” ако смо исписали једну једину неистину! Е, тако!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Слобода,
једнакост,
братство
Образовање је процес промене личности у жељеном правцу усвајањем
различитих садржаја у зависности од
узраста и потреба јединке. Оно укључује и васпитање, поред образовних
садржаја. Најзначајнија образовна
институција образовно-васпитног
карактера је школа.
Сви смо чули говор средњошколца
прошле недеље на јавној расправи о
Нацрту закона о дуалном образовању. Све је констатовао, плус да се на

тај начин уводи кастински систем на
мала врата.
Каста је унутар себе затворена
друштвена скупина заснована на породичном наслеђу и строгој хијерархији моћи и утицаја.
Иако смо по мерилима београдске
чаршије провинција, захваљујући
панчевачкој гимназији и ми коња за
трку имамо, па не да нисмо ван токова, него смо практично авангарда.
Зашто се још један избор за ђака
генерације претвара у скандал јер му
прети поништење, а знамо да није
много времена прошло од када је
сличан случај завршио на суду?
Појам авангарде означава најчешће малу групу интелектуалаца и
уметника који се крећу кроз нове
културне и политичке терене, предводећи друштвене слојеве. Тим појмом се најчешће означава уметност
која је испред своје епохе, иновативна, експериментална, хетеродоксна.
У многим случајевима појам авангарда кореспондира с појмом елита.
А корен речи елита налази се у латинском и француском језику са
значењем изабрани, оно што је најодабраније – цвет нечега (нарочито
друштва), језгро (нарочито војске). У
раној фази развоја капитализма појмом елита означавала се роба изванредног квалитета, којој није могла
конкурисати друга роба, без обзира
на цену.
И у томе је кључ заврзламе с дуалним образо вањем, дво струким
аршинима и сличним терминима
који се ових дана врте по београдској,

а и по овој нашој, провинцијској чаршији.
Mатурско вече у „Хајату” било је
поклон Гимназије за ђака генерације. Лепо. Али матура је била пре него што је школа и званично одабрала
ђака генерације, па су професори тада одлучили другачије и ову награду
додели другом ђаку!?! Тако је остало
нејасно да ли је ђак генерације остао
без награде или је овај други остао
без звања?
Није овде реч о томе ко ће бити
ученик генерације, нити о томе ко ће
бити награђен бесплатним одласком
на матурско вече у „Хајату” – реч је о
томе шта ће бити након тога. Ко ће
бити елита, а ко боранија.
Ако ти је данас отето право да будеш оно што јеси, ученик генерације
у гимназији на пример, већ колико
сутра ће ти бити ускраћено право на
било шта друго, као, на пример, да
академски образујеш своју децу. Јер,
као што је данас на састанку Наставничког већа седео отац проглашеног
ученика генерације и самим својим
присуством вршио тихи притисак на
колеге, већ колико сутра ће лауреат
данашњице седети у неком комесаријату и вршити отворени притисак
на све око себе.
Правом на недуално образовање
бране се тековине републике.
Република је облик државе у коме
се сви органи државне власти бирају
на одређено време, формирају се институције власти, а грађани имају
лична и политичка права.
М. Д.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Да нема маште, требало је измислити.
• Пас је мој најбољи пријатељ. Зато ја мом Џекију сваки
дан кажем: „Баци коску!”

• Некад смо сви били атеисти. Није било бога да је неко
смео да иде у цркву.

• Ниједна жена не кува као моја мама. А ја баш такву тражим.
• Сви некуд иду, па и ја бих запалио – рече пироман.
• Ја у току дана бар сто пута помислим на секс и заситим га се.
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Наш излог
У Улици Николе Тесле, током викенда
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

БОГ СВЕ ВИДИ. ОН ЈЕ У СТВАРИ ВЕЛИКИ БРАТ.
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БОГАТ ПРОГРАМ 15. ПАНЧЕВАЧКОГ КАРНЕВАЛА

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

ЈОШ ЈЕДАН ВИКЕНД ПУН ЗАБАВЕ

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

АРХИВЕ

ИЗ

Јубиларан, петнаести „Интернационални карневал Панчево” биће одржан у петак и суботу, 16. и 17. јуна. Љубитељи
ове манифестације уживаће
оба дана, од 17 сати, у богатом
програму на више локација, а
главна поворка биће традиционално приређена у Улици
војводе Радомира Путника.
У петак, 16. јуна, у оквиру
програма „Улица традиције”,
који ће бити одржан у Улици
Николе Тесле од 17 сати, посетиоци ће моћи да уживају на
Фестивалу
традиционалне
хране, вина и заната, а у исто
време на централној бини, на
Тргу Ђорђа Вајферта, биће
одржано финале фестивала
музике за децу „Распевано
пролеће Србије 2017”. Након
тога наступиће Плесни клуб
„Балерина” из Панчева, с балетском представом „Mary
Poppins”. Пре свечаног отварања карневала у 21 сат, када
ће бити предати кључеви града, на бини ће се наћи Панчевачки дувачки оркестар (од 20
сати). „Карневал фест” захуктаће се представљањем вештине капуера панчевачког клуба

„ПАНЧЕВЦА”

Продужено радно
време угоститељских
објеката

„Capoeira” (од 21.10), а врхунац ове вечери биће упознавање са иностраним карневалским групама и концерт састава „Ritmo de la noche”.
Другог дана манифестације
можемо очекивати спектакл
какав смо већ навикли да видимо на карневалу. У 20 сати у
главној градској улици крену-

ће велика међународна карневалска поворка, а потом ће
уследити ватромет. На централној бини, од 17.30, биће
одржан „Дечји карневалски
програм”, наступ Тамбурашког оркестра, затим од 22.30
„Brazil Samba Dance Show”,
као и концерт бенда „Salsa y
punto”.

Оба дана, у оквиру „Карневала у срцу града”, панчевачки локали имаће разноврстан
програм. Град је угоститељима изашао у сусрет и омогућио продужено радно време,
па ће 16. и 17. јуна сви локали
бити отворени до 3 сата после
поноћи.
М. Марић Величковић

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

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

ГРАН-ПРИ НОВОГ САДА

Злато за Дејана

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВОЗАЧЕ

Измене у режиму саобраћаја
Због програма на централној
бини, која ће бити постављена
на Кеју Радоја Дакића, у продужетку Улице Николе Тесле /
Трга Ђорђа Вајферта, биће затворен Кеј Радоја Дакића од
Улице Николе Тесла до Улице
др Светислава Касапиновића,
16. и 17. јуна, од 16 сати.

Због ме ђу на род не кар не валске поворке 17. јуна биће
затворена Улица војводе Радомира Путника, и то од 15
сати део од Карађорђеве до
Војводе Петра Бојовића, ради
постављања заштитних ограда и технике.
У суботу од
18 сати биће затворене ули-

це: Војводе Радомира Путника, Ми ло ша Тре бињ ца од
Милоша Обреновића до Војво де Р. Пут ни ка и Ули ца
ослобођења од кружног тока
до Војводе Р. Путника.
Организатори карневала
моле возаче да у четвртак, 15.
јуна, не паркирају возила на

јавној површини у продужетку
Улице Николе Тесле ка силосу, због постављања бине, као
и да у суботу, 17. јуна, не паркирају возила на јавној површини код Железничког парка
и силоса, због испаљивања ватромета.
М. М. В.

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ РКУД-а „ЈЕДИНСТВО ИСП”

„Јединство” у октобру путује у Кину
Годишњи концерт РКУД-а
„Јединство” одржан је у уторак, 13. јуна, у дворани Културног центра Панчева. Публику у препуној сали пуна
два сата увесељавали су ансамбли „Јединства” и гости:
КУД „Неолит” из Старчева и
„3. октобар” из Банатског Новог Села. Чланови РКУД-а „Јединство” припремили су за
овај концерт пет кореографија
првог ансамбла и по две кореографије припремних и нижих ансамбала и на овај начин представили су резултате
свог рада у претходној години.
– Лагано се спремамо и за
октобар, за када је планиран
пут на међународни фестивал
светског ранга у далекој нам
Кини и надамо се да ћемо
осветлати образ Србији и приказати нашу културну традицију. Пре ове турнеје планирамо и одлазак у Републику
Српску, где смо позвани на
још један међународни фестивал, на којем ћемо гостовати

крајем јуна и почетком јула –
рекао је Милош Вуловић,
уметнички руководилац ансамбла „Јединство”.
Ово културно-уметничко
друштво тренутно чине четири секције, а само у првом ансамблу има четрдесет играча.
У три ниже секције, које су по-

дељене по старосним групама,
има од петнаесторо до тридесеторо деце. Поред дуготрајности и бројности, „Јединство” је специфично по израженом дружењу његових чланова, као и по томе што у самом ансамблу има неколико
брачних парова.

– Тренутно имамо четири
брачна пара у ансамблу, а надамо се да ће их бити још. То
је резултат квалитетног дружења, па из тог квалитетног
дружења дођу и неке велике
љубави. Код нас постоји тај
стари дух културно-уметничких друштава, која су зближавала и повезивала људе. И ми
се трудимо да чувамо ту традицију – рекао је Вуловић.
Једина ствар која отежава
њихово функционисање јесте
финансирање, јер немају никаке приходе ван друштва.
– Ово је „Стакларино” радничко културно-уметничко
друштво, а и сами знате да
„Стаклара” има велике проблеме. Финансијску надокнаду немамо више ни од тог радничког колектива ни од државе – каже Вуловић.
КУД „Јединство” финансира
се искључиво из личних прихода, од чланарине коју плаћају
чланови друштва и од улазница
за концерте.
М. М. В.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „СУНЦОКРЕТ”

Ја и мој бицикл можемо…
У оквиру пројекта „Омоцикл –
бициклистичка инфо-тачка у
Омољици”, удружење грађана
„Сунцокрет” расписало је наградни литерарни конкурс на
тему „Ја и мој бицикл можемо…”, чији је циљ промоција
бициклизма, еколошки прихватљивог вида превоза, као и
едукација деце о значају развоја бициклизма за поменуто
место.

На наведени позив могу се јавити омољичка деца између седам и четрнаест година, која
своје приче треба да доставе на
имејл адресу suncokret.omoljica@gmail.com, или у писаној
форми на папиру. Рок за слање
радова је 10. јул. Победника ће
одабрати стручни жири, а награда за најбољег управо је бицикл.
Пројекат „Омоцикл” обухвата адаптацију и опремање

простора у Омољици који ће
служити као бициклистичка
инфо-тачка и место за одмор
за све путнике на двоточкашима на људски погон који
возе европском међународном бициклистичком рутом
познатом као „EuroVelo 6”,
као и за све друге. Поред тога,
ово место биће у потпуности
отворено и за све мештане,
нарочите младе, како би на

креативан и квалитетан начин проводили своје слободно
време.
Реализацију ових активности подржало је Министарство омладине и спорта кроз
програм „Млади су закон”, затим „Траг фондација” и Секретаријат за заштиту животне средине управе града Панчева.
Ј. Ф.

Главни град Војводине био
је прошлог викенда домаћин
великог међународног турнира у стрељаштву под називом „Гран-при Новог Сада”,
на коме је наступило стотинак такмичара из шеснаест
држава. Такмичење у гађању
из ваздушне и малокалибарске пушке и пиштоља трајало је пет дана. Стрељачку
дружину „Панчево 1813”,
наш град, па и Србију успешно је представљао Дејан
Пешић, који је освојио две
медаље.
У гађању из ваздушне пушке заслужио је бронзано
одличје, с резултатом од
623,7 кругова, који му је
обезбедио међународни разред и нове бодове за стипендију Стрељачког савеза Ср-

бије, али и новчану награду
организатора.
У троставу, три пута по 40
метака у клечећем, лежећем
и стојећем ставу, у гађању из
малокалибарске пушке, с
1.167 кругова, Дејан Пешић
је убедљиво освојио златну
медаљу. И овај резултат му је
донео нове бодове за стипендију и новчану награду организатора, али и славу, с обзиром на то да је победио у
најтежој олимпијској дисциплини.
Стручни тим панчевачке
дружине, али и Стрељачки
савез Србије поносе се овим
успехом, јер је тако крунисан сав труд и мукотрпан рад
на тренинзима у Београду и
Новом Саду.
А. Ж.

НОВА АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Туцовић и други

ЧЕКА СЕ ОДГОВОР УПРАВНОГ СУДА

Независно друштво новинара Војводине, БИРН Косово,
ForumZFD и Грађанска акција Панчево приредили су
трибину и пројекцију документарног филма „Туцовић
и други”, 13. јуна, у клубу
„Купе”. У разговору који је
уследио након пројекције,
учествовали су: коаутор
филма Недим Сејдиновић,
социолог Јања Беч и књижевник Владимир Арсенијевић, а модератор је био новинар Динко Грухоњић, који
је уједно и копродуцент
филма.
Документарни филм „Туцовић и други” резултат је
пројекта „Стварни људи –
стварна решења” о односима Косова и Србије, из угла
аутора (Самир Аслани, Недим Сејдиновић, Таулант
Османи и Драган Гмизић),
уз подршку Делегације ЕУ.
Получасовни филм урађен
је у контексту данашњих односа Србије и Косова. Аутори су покушали да одговоре
на питања: како би данас изгледали односи Срба и Албанаца и зашто Србија није
одустала од националистичке политике коју је Туцовић
критиковао још 1914?

по сто ји кон ти ну и тет тог
на ци о на ли зма ко ји увек
буја кад власт нема шта
друго да понуди. Када су
писци одавде одлазили у
Приштину, наилазили смо
на пријатељску атмосферу,
а сада, када су они дошли
код нас, наишли су на протестовање – сматра Арсенијевић.
Социолог Јања Беч (један
од аутора теорије о проласку
кроз трауму) тврди да српско-албанске односе треба да
излечимо и да овај филм
представља могући почетак
онога што се у теорији зове –
пролазак кроз трауму.
– А кроз нашу историју
траума има три скока: 1389,
балкански ратови и сукоби
деведесетих... Треба да се
промисли шта се десило и
да се поново изгради поверење – рекла је она.
Сваки пролазак кроз трауму, тврди Јања Беч, има пет
фаза: конкретно насиље и
ћутање о томе, затим, оно
треба да се стави у одређени
контекст (временски, географски, економски...), трећа је жестока емотивна реакција стране која је починила патњу, а данас се то види

ГИК одбио све
приговоре и жалбе,
када се опозиција
обратила вишој
инстанци
И даље без коначних
резултата избора од
4. јуна за чланове
Скупштине Месне
заједнице Котеж
Градска изборна комисији
(ГИК) одбила је 31 приговор и
свих седам жалби опозиције
на изборе за Скупштину Месне
заједнице Котеж који су одржани 4. јуна. Група грађана
„Котеж против диктатуре”, коју су подржале све опозиционе
панчевачке странке осим Социјалистичке партије Србије
(која је имала своје кандидате
на овим изборима), поднела је
више захтеве за увид у изборни
материјал, а приговори су се
претежно односили на нерегуларност спровођења избора,
попут некоришћења УВ лампи
и спрејова за спречавање вишеструког гласања. Демократе
су се прошле недеље обратиле
и Управном суду, који је ове
недеље затражио сву документацију од Градске изборне комисије. Председница ГИК
Бранкица Јаковљевић изјавила
је да је комисија део приговора
одбацила зато што су их поднела неовлашћена лица.
– Увид у наш материјал не
може имати свако, односно
може или овлашћено лице или
сам кандидат. Они који су тра-

жили увид у изборни материјал нису имали овлашћења, а
ми смо им дали и додатни рок
за то, имали су времена да све
то исправе, а нису. Примедбе у
вези с тим да записници нису
били јавно истакнути нису тачне, јер сам лично обишла изборна места и уверила се да су
били окачени – изјавила је Јаковљевићева за „Панчевац” и
додала да су кандидати могли
да остваре увид у материјал,
али да они за то нису били заинтересовани.
Када је реч о употреби УВ
лампи и спрејова, председница Градске изборне комисије
остаје при ставу да ти рекви-

зити нису били неопходни на
овим изборима.
– Комисија нема могућности да сама за потребе ових избора наручује и купује ни лампе ни спрејове. То се набавља у
иностранству – изјавила је она
и додала да на изборима за
чланове скупштина месних заједница они нису неопходни.
Иако су се прошле недеље
демократе позивале на документ из 2011. године, наша саговорница тврди да је реч о
„старом правилнику, односно
да је Град у међувремену донео новији”.
До проглашења коначних
резултата избора Градска из-

борна комисија треба да сачека све одлуке Управног суда
на жалбе опозиције односно
Групе грађана „Котеж против
диктатуре”.
– Коначне изборне резултате прогласићемо тек када
се сва процедура заврши, односно чекам одговор суда, а
до сада нам ништа није стигло. Све што је тај суд од нас
тражио, ми смо доставили –
рекла је Бранкица Јаковљевић.
Незванично свих петнаест
места у Скупштини Месне заједнице Котеж освојили су
кандидати с листе Српске напредне странке.

РЕАКЦИЈА НА ИЗБОРЕ

Очекују поништавање
Ј. Беч, В. Арсенијевић и Н. Сејдимовић
Недим Сејдиновић каже
да је Туцовић прошао исти
третман какав су такви интелектуалци кроз целу новију српску историју пролазили, а изгледа и да из историје нисмо ништа научили.
– Туцовић је био један од
оних интелектуалаца који је
препознајући дух свог времена препознао и проблеме
с којима ћемо се ми данас
суочити. Ми смо трауматизовано друштво које није понудило ниједан други одговор на питање Косова осим
рата – изјавио је Сејдиновић.
Писац Владимир Арсенијевић рекао је да је шовинизам према Албанцима у бившој Југославији био универзални код свих народа и да
се стварао сто година.
– У протеклих сто година
можемо да препознамо да

код батинаша, и последња
фаза је да се ослободи патње
онај ко је ту патњу претрпео.
– Тек тада када траума више не боли, она не може да
буде основа за стварање нових генерација батинаша –
поручила је на крају Јања
Беч.
Димитрије Туцовић био је
вођа социјалистичког покрета у Србији, новинар и
борац за људска права и социјалну правду. Рођен је на
Златибору, 1881. године, у
свештеничкој
породици.
Пошто је 1903. предводио
мартовске протесте против
режима краља Александра
Обреновића, био је присиљен да емигрира. Вратио се
након Мајског преврата, када је и основао Социјалдемократску партију. Погинуо
је у Колубарској бици 1914.
године.

Из Покрета „Доста је било”
поручују да нису изненађени
постизборним деша ва њима
на панчевач кој политич кој
сцени, јер још нису познати
званични резултати избора за
Месну заједницу Котеж. Никола Ћебић из Градског одбора наводи да су поменути избори на најгори могући начин манифестовали, како је
рекао, сву неспособност локалне власти да организује
било шта како треба, па и изборе у једној месној заједници, који су одржани на шест
изборних места.
– Налазимо се у ситуацији
када више од недељу дана после избора и даље немамо коначне резултате, немамо могућност увида у бирачки материјал, односно записнике с би-

рачких места, али зато постоји
више од 30 приговора и жалби
на изборни процес, као и седам поступака пред Управним

судом у вези са изборима који
су одржани. Овакве ствари се
дешавају када град води некомпетентан страначки кадар

коме је интерес његове политичке организације битнији од
закона и интереса града, али и
када у Градској изборној комисији задуженој за спровођење избора седе искључиво људи блиски владајућој странци
– изјавио је Ћебић.
Покрет „Доста је било” чека одговоре Управног суда,
односно нада се поништавању избора на свих шест изборних места на Котежу 1 и
Котежу 2.
– Иако градоначелник Панчева Саша Павлов мисли да је
излазност од близу 25 одсто
изузетно велика, ми сматрамо
да то није тако и позивамо
грађане да се убудуће масовније укључе у одлучивање на
изборима на свим нивоима –
поручио је он.

ЖЕНСКА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ

Против ширења мржње према женама у медијима
Женска платформа за развој
Србије јавно je осудила серију
медијских напада на народног
посланика Маринику Тепић,
који представљају до сада, како су оценили, незабележени
облик дисквалификовања жена активних у политичком и
јавном животу Србије.
„Нажалост, досадашња реаговања, јавни апели и указивање на погубне последице ширења родних стереотипа и дискриминаторног извештавања
нису дали очекиване резултате. Из дана у дан бележимо све
теже облике кршења закона,
новинарског кодекса и све бизарније примере исказивања
нетрпељивости и мржње према женама. Жене имају право
на властити политички став и
политичко деловање. Управо
то деловање може и требало би
да буде једини предмет јавне

оцене и критике”, саопштава
ова организација.
Они су позвали уреднике и
новинаре да у својим медијима
развијају свест о значају равноправности и постану истински
партнери у измени друштвених и културних образаца.
Сматрају да такви обрасци
омогућују умножавање стере-

отипа и предрасуда о женама
које су вечно подређене мушкарцима и које зато у јавном
животу бирају пут манипулације и управљања из сенке.
„Позивамо политичарке и
жене на јавним функцијама
да покажу солидарност са женама које су изложене медијским и јавним нападима само

зато што су жене. Ако солидарност изостане, на месту на
којем је данас народна посланица Мариника Тепић, већ сутра биће нека од нас”, додаје
се у саопштењу.
Женска платформа је самостално или у сарадњи са
активисткињама женског покрета више пута реаговала у
случајевима када су нападане, јавно вређане и излагане
медијском линчу оне међу
нама које су се „усудиле” да
делују у јавности – као новинарке, активисткиње или политичарке.

Страну припремила

Марина
Димитрић
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ПО КОМ ОСНОВУ РАДИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ, ДЕПАРТМАН У ПАНЧЕВУ

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЧЕКАЈУЋИ АКРЕДИТАЦИЈУ

О новој стратегији бриге
о младима

Већ четрнаест година
траје поступак
Из Министарства нема
одговора, у новопазарском
ректорату се не јављају
на телефон
Као и увек у време уписа на факултете, односно избора будућег академског звања, у нашу редакцију стижу
питања у вези са акредитацијама
приватних универзитета. Како новинари не знају све, али умеју да се распитају, редовно обећамо нашим читаоцима да ћемо све проверити у релевантним институцијама система.
Највише упита, и ове године, било је
у вези са Универзитетом у Новом Пазару, департман Панчево.
Овог пута, нажалост, нећемо изнети потпуну слику, али не нашом кривицом: шефу кабинета министра просвете послали смо имејл с конкрет-

Дакле, дипломе се могу издавати,
али је поступак акредитације, шест
година касније, и даље у току.
Четврти министар
Генерални секретар Владе Новак Недић потписао је 26. новембра 2015.
закључак у коме између осталог стоји да ће се до „окончања поступка
акредитације високошколске установе и студијских програма” сматрати
да Универзитет „има дозволу за рад у
свом седишту и да има право на издавање јавних исправа”.
Овде су кључне речи „у свом седишту”, што значи у Новом Пазару, при
чему се не помињу департмани у Новом Саду, Суботици или Панчеву.
Можда неко мисли да би требало да
се подразумева да се и на департмане односи закључак који је припремило Министарство просвете с потписом министра Срђана Вербића; то
баш не иде тако...
Најсвежији акт веома сличне садржине, 22. новембра 2016, Универзитету у Новом Пазару послало је Ми-

А просторије у Панчеву су им у стамбеној згради...
ним питањима, али до закључења
овог броја „Панчевца” одговори нису
стигли; на број телефона у ректорату
у Новом Пазару, који смо добили од
запослене особе у департману у нашем граду, нико се данима не јавља.
Зато ћемо овог пута представити проблем акредитација диплома на основу
података које смо пронашли сами.
У току
У градској просветној инспекцији кажу да они нису надлежни за високошколско образовање, да немају никакве ингеренције када су универзитети у питању, али додају да им је проблем познат јер релативно често родитељи питају да ли су дипломе стечене на новопазарској високообразовној школи валидне. Инспектори
из Градске управе упућују подносиоце пријава на ресорно министарство
и кажу да не знају шта се потом дешава, пошто то није у њиховом делокругу посла.
На интернету је лако пронаћи чињенице у вези с дозволама за рад и
обављање делатности: прво решење у
коме стоји да се Универзитету у Новом Пазару, као установи у оснивању,
дозвољава да отпочне рад и обављање
делатности, потписао је министар
просвете и спорта Гашо Кнежевић
13. октобра 2003, на захтев предузећа
за производњу, трговину и услуге
„Рефреф” из Новог Пазара. На сајту
Универзитета стоји да је његов председник муфтија Муамер Зукорлић, а
њега јавност „држи” и за оснивача
односно власника установе.
На следећем важном документу,
од 15. децембра 2009, стоји параф
министра Жарка Обрадовића: он одговара Универзитету на захтев у вези
с потврђивањем „валидности диплома” те установе.
„Универзитет из Новог Пазара поднео је Националном савету за високо
образовање – Комисији за акредитацију и проверу квалитета – захтев за
акредитацију високошколске установе и студијских програма, у складу са
динамиком коју је утврдила Комисија, и овај поступак је у току. До окончања поступка акредитације и добијања дозволе за рад, Универзитет обавља делатност високог образовања,
укључујући издавање јавних исправа
о стеченом високом образовању...”,
пише у том акту.

нистарство просвете, науке и технолошког развоја. Испод текста је параф актуелног министра Младена
Шарчевића. Понавља се конструкција „до окончања поступка акредитације”, а на крају стоји следеће: „Дипломе, које сте као јавне исправе у
границама Ваше надлежности издавали од 2003. године до данас, издате су у прописаном облику”.
Прописано издате, а поступак
акредитације није окончан. У преводу: свршени студенти добијају дипломе које нигде у иностранству немају употребну вредност. Цинични
би рекли да је Србија посебна у сваком, па и у овом смислу: пуна су јавна предузећа и друге државне фирме
високообразованог кадра чије „јавне
исправе” ван тог сектора не важе.
Шта су објављивали медији
Министри се мењају, прича је иста:
поступак акредитације је у току већ
четрнаест година. Нешто пре последњег министарског парафа, крајем октобра 2016, у великом броју домаћих
медија појавиле су се информације о
томе да су „Зукорлићу одбијене све
акредитације”.
Под тим насловом „Вечерње новости” су пустиле текст у коме се каже да
„Национални савет за високо образовање једногласно није усвојио 16 жалби Универзитета у Новом Пазару”.
„Најважнији аргумент због кога Зукорлићеви факултети нису, ни у другостепеном поступку, добили акредитацију јесте – лош наставни кадар.
Једна професорка била је сама себи у
комисији за избор у звање за редовног
професора. Један професор је магистрирао у октобру, у децембру је докторирао, а три месеца касније биран
је за доцента. Други је 2008. магистрирао у Сарајеву, а 2009. докторирао у Новом Пазару. Трећи је за месец и по 2008. године и магистрирао
и докторирао на Универзитету у Новом Пазару. Од чланова Савета могло
се чути да је велики проблем то што
је Универзитет у Новом Пазару, иако
без акредитације, сам себи произвео
кадрове, па је готово половина предавача управо ту докторирала”.
У сличном тону извештавали су и
„Блиц”, „Политика”...
Радио „Слободна Европа” објавио
је прилог насловљен са „’Зукорлићев’
универзитет: уписи, дипломе и зарада

без дозволе?”. Цитиран је ректор Суад Бећировић: „Са променом закона
смо уредно 2009. године поднели документацију за акредитацију, а од тада смо изложени субјективном и тенденциозном оцењивању Комисије за
акредитацију и Националног савета
за високо образовање”.
Муамер Зукорлић је тада навео да
је оваква одлука Националног савета
„спрега корупције, монопола и шовинизма”, а генерални секретар тог савета Миодраг Поповић рекао је за
Радио „Слободна Европа” да је запрепашћен овом изјавом, јер такве „паушалне изјаве у академском свету нису дозвољене”.
„Од 2009. године су се променила
три састава Комисије за акредитацију,
пошто су им истицали мандати, као и
четири председника. Променила су се
два састава Националног савета и три
председника и сви ти људи су доносили малтене идентичне одлуке. Уколико толики број најквалификованијих
људи који треба да одлучују о квалитету неког универзитета у Србији мисли исто, онда се не можете позивати
на аргумент да вас неко мрзи и доноси одлуке из националних, шовинистичких или коруптивних разлога”,
казао је тада Поповић.
Подићи слушалицу
На крају, вратићемо се на почетак.
Шефа кабинета министра просвете
Марка Попадића у вези с функционисањем Интернационалног универзитета у Новом Пазару питали смо
следеће: 1. Да ли има акредитацију
за студијске програме информатике,
права, психологије? 2. Да ли има решење надлежног министарства за
обављање делатности високог образовања ван седишта, у департманима
у више градова, а посебно у Панчеву?
3. Да ли је упис студената у департману у Панчеву законит?
У циљу истинитог, тачног и правовременог информисања јавности и у
складу са интересовањем наших читалаца, надамо се да ће нам одговори из
министарства стићи до следећег издања новина. Из истих разлога желимо
да верујемо да ће неко у ректорату у
Новом Пазару на знак звона ускоро
подићи слушалицу, или да ће надлежни из Новог Пазара позвати нас.
Код нас се дежурни увек јавља на
телефон.
С. Трајковић

Израда Стратегије бриге о младима
града Панчева од 2018. до 2022. године била је прва тема на седници
Градског већа одржаној 9. јуна. Известилац је био већник Немања Ротар,
који је подвукао да је наш град увек
предњачио када су стратешки документи у вези с младима у питању.
Он то није рекао, али се то свакако односи и на период пре доласка
актуелне коалиције на власт. С обзиром на то да је истекла „Сигурна
полазна тачка за одрастање”, како

„Ивановачка ада”, „Стабло црвенолисне букве у Омољици”, „Два стабла белог јасена код Долова” и „Кестен Ћурчина у Панчеву”. У питању
је прецизирање термина у којима
Градском већу треба достављати годишње планове управљања за наредну и извештаја за претходну годину.
Потом је дато мишљење да локални парламент може да да сагласност на измене програма пословања ЈКП-а „Грејање”. Оне се тичу
права запослених на солидарну по-

се звала претходна стратегија, показује се потреба да се напише нова.
О томе ће разговарати и одборници
Скупштине града, а потом ће градоначелник именовати тим за израду
акта.
Чак пет следећих тачака дневног
реда обухваћено је заједничком расправом. Радило се о изменама одлука о заштити Парка природе Поњавица, као и споменика природе

моћ ради ублажавања неповољног
материјалног положаја, као и смањење неких трошкова. Озваничена
је, затим, прва измена финансијског
плана МЗ „Мита Вукосављев” из Долова, да би на крају, због одласка
једног члана у пензију, било измењено решење о образовању комисије за испитивање погодности такси
возила за обављање такси превоза.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КОЈА ЈЕ ВАША ОМИЉЕНА ГРАДСКА МАНИФЕСТАЦИЈА?

Пиво, музика и карневал

С. ЂОРЂЕВИЋ

Е. ВУЈИЋ

У протеклих недељу дана у нашем
граду су одржане две велике градске
манифестације – „Класик фест” и
„Дани Вајферта”, а трећу и једну од
највећих у летњем периоду, „Панчевачки карневал”, очекујемо већ наредног викенда. Њихови посетиоци
могли су приметити да наши суграђани заиста уживају у музици и дружењу и да је на свим дешавањима било људи различитих старосних доба.
Могло би се рећи да је у сваком делу
града било за сваког по нешто и да су
међу присутнима владали добро расположење и позитивна енергија.
Поводом протеклих градских догађаја и оних који су пред нама питали смо Панчевце која је њихова омиљена градска манифестација коју радо посећују сваке године.
СТАНКА ЂОРЂЕВИЋ, домаћица:
– Карневал је моја омиљена манифестација. Живим у близини и сигурно ћу ићи и ове године. Свиђа ми
се то што је све лепо, шарено и другачије. Граду треба нешто тако. Гле-

М. РОКНИЋ

М. АНКИЋ

даћемо главну поворку и све остале
пропратне догађаје.
ЕМИЛИЈА ВУЈИЋ, пензионерка:
– Нисам била у граду скоро месец
дана, али ћу свакако ићи на карневал. Ову градску манифестацију пратим сваке године. Допада ми се атмосфера на карневалу, то што су сви
весели. Поред овог, посетила сам и
карневал у Немачкој и једина разлика је у томе што код њих има више
учесника. Наш карневал је једнако
добар.
МИЛКА РОКНИЋ, привредник:
– Нисам била скоро на некој манифестацији, јер три године живим у
Немачкој. Раније сам одлазила на
карневал, а с обзиром на то да волим
рокенрол, посећујем и мото-скуп.
МИЛОШ АНКИЋ, пензионер:
– Највише ми се допада манифестација „Дани Вајферта”. Комплетна
организација је ове године била супер. Можда је могло дуже да траје.

С. СТОЈАНОВСКИ

М. ЧУМИЋ

Овог викенда ћу посетити и карневал.
Иначе волим карневале. Након панчевачког, следећи ће бити у Белој Цркви, који је такође лепо организован.
САША СТОЈАНОВСКИ,
радник у „Хигијени”:
– Највише волим карневал. Моја
супруга и ја сваке године посећујемо
ову манифестацију. Допали су ми се и
„Дани Вајферта”. Концерт „Ван Гога”
је био одличан. Планирам да посетим
и мото-скуп који ће бити одржан у јулу. Волим рок и метал музику, па ће
ово бити права прилика за то.
МИЛОШ ЧУМИЋ,
медицински техничар:
– „Дани Вајферта” су моја омиљена манифестација. Ове године је одзив био заиста велики. Значајно је да
се нешто тако лепо и занимљиво дешава у нашем граду. Ићи ћу и на
карневал, јер је то још једна од манифестација које радо посећујем.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Топлотне болести

Пише:
др Мирослав Тепшић
Лето је за многе најлепше
годишње доба. Претпостављам да ово мишљење дели
већина Панчеваца који пролеће повезују с хроничним
умором, а јесен и зиму с
прилично депресивним расположењем. Како год, топли
и сунчани дани су идеална
прилика да се надокнаде залихе витамина, да се ојача
имунитет. За све оне који
претерају у овој активности,
неће бити сувишна упозорења и савети везани за прекомерно излагање сунчевој
светлости и топлоти.
Топлотне болести настају
као резултат немогућности
терморегулаторних механизама тела да се изборе с прекомерном
температуром
околине. Лакши облици
ових стања испољавају се
отоцима на рукама и ногама,
колапсима или болним грчевима након интензивне физичке активности. Веће тегобе настају после дужег боравка на сунцу и напорних
послова који нису праћени
одговарајућом надокнадом
течности. Тада се обично
осећају исцрпљеност, слабост, нестабилност хода, главобоља и мучнина праћена
повраћањем. Температура
тела може бити нормална у
овој ситуацији, али низак
крвни притисак у усправном
положају тела и убрзана ср-

чана радња услед губитка телесних течности биће озбиљни ризици за старије животно доба или неког с хроничном срчаном болешћу. Најозбиљнија стања праћена су
поремећајем свести и високом телесном температуром
– изнад 40 степени. Деца,
старији, сиромашни и тешко
покретни веома су угрожени
и зато је неопходно обратити
пажњу на ове категорије становништва. Разлози леже у
физиолошким карактеристикама које поспешују примање топлоте, а слабе одавање када је то неопходно.
Проблем је тим већи што се
ова врсте здравствене угрожености много теже уочава
код хроничних пацијента и
старијих особа због њеног
постепеног и прикривеног
настанка.
Мере прве помоћи овим
лицима базирају се на неколико принципа. Основно је
да се прекине изложеност
неповољним
факторима
околине. Надокнада течности и електролита веома је
важна како топлотна исцрпљеност праћена грчевима
не би прешла у много
озбиљније стање топлотног
удара. Обавезно би требало
узети податке о времену изложености високој температури и интензитету напора
како би се боље проценила
ситуација. Пола кашичице
соли у чаши воде и масажа
мишића биће од велике користи пацијенту који осећа
грчеве. Високу телесну температуру требало би скидати квашењем коже млаком
водом и употребом вентилатора како би се поспешило
одавање телесне топлоте.
Сва стања праћена озбиљним поремећајем свести,
аритмијама и развојем шока
разлог су за хитну медицинску интервенцију и хоспитализацију.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Направите домаћи
шампон

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Мало времена и воље треба
вам да бисте направили одличан домаћи и здрав шампон. Куповни шампони, поготово они јефтинији, могу
изазвати иритацију коже
главе, перут, претерано машћење или исушивање косе.
Такви шампони садрже велики број штетних вештачких супстанци, боја и конзерванаса.
Састојци за домаћи шампон: 250 мл воде, 90 мл течног кастиљанског сапуна,
две супене кашике сушених
биљака (по вашем избору,
али и у зависности од типа
косе), 20 капи етеричног уља
које вам прија и четвртина
кашике уља (јојоба, кокосово, маслиново, арганово…).
Припрема: прво направите чај од изабраних биљака
са 250 мл воде. Оставите да
одстоји бар четири сата.
Процедите и сипајте у флашу,

потом додајте кастиљански
сапун и уље и шампон је готов. Он неће пенити као куповни, али ће јако пријати
коси и кожи главе.
Кастиљански сапун је
100% природан и представља идеалну базу за шампоне, јер савршено чисти и нема мирис. Можете га купити
у скоро свакој биљној апотеци. Мирис шампона ћете сами одредити употребом изабраних етеричних уља и биљака.
Као што смо већ напоменули, избор биљака зависи од
типа ваше косе. За нормалну
косу можете користити невен, камилицу, босиљак, ла-

ванду, липу или жалфију, а
за суву косу корен чичка, зову, лист гавеза или корен белог слеза. Масној коси би
пријали ловоров лист, невен,
камилица, мајчина душица,
кора лимуна, коприва, хајдучка трава...
Пре употребе промућкајте
шампон, јер ће се с временом компоненте природно
наталожити и раздвојити.

Петак, 16. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАШТО КАСНИ РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНОГ ОДЕЉЕЊА

АКО ЈУН НИЈЕ, СЕПТЕМБАР ЛИ ЈЕ?
Јавна набавка
расписана 1. јуна,
рок за подношење
понуда 3. јул
Уколико не буде
жалби, уговор са
извођачем биће
потписан у августу
Када је последњег дана марта
потписан уговор којим Управа
за капитална улагања АП Војводине преноси Општој болници Панчево средства у износу од 500 милиона динара,
намењена реконструкцији и
адаптацији Интернистичког
блока, најављено je да се први
мајстори у болници очекују у
јуну. Међутим, испоставило се
да је ова прогноза нетачна, а
најновија гласи да би радови
могли почети у септембру.
Да није реч о пуким обећањима, сведочи чињеница да је
новац обезбеђен и да се налази
на рачуну Болнице, али и то да
је у четвртак, 1. јуна, Управа за
капитална улагања АП Војводине расписала јавну набавку
за реконструкцију Интерног
одељења.
Када је 31. марта Недељко
Ковачевић, директор Управе,
посетио панчевачку болницу
ради потписивања уговора, он
је изјавио следеће:

Ружни призори ипак неће нестати овог лета
– Још 2004. године било је
планирано да се овај пројекат реализује. Међутим, тек
по сле три на ест го ди на ми
смо успели да пређемо с речи на дела. Општа болница и
Град Панчево су припремили
сву неопходну документацију, из ра ђен је про је кат и
обез бе ђе не су гра ђе вин ске
дозволе, тако да ће Управа за
капитална улагања у најскорије време расписати јавну
на бав ку. На да мо се да ће
конкурс проћи брзо и квалитетно, да неће бити жалби и
да ће болница бити урађена у
нај кра ћем мо гу ћем ро ку.
Предвиђено је да радови трају осам месеци.

Ипак, јавна набавка није
расписана тако брзо као што
се очекивало, те смо контактирали са др Слободаном Овуком, директором Опште болнице, како бисмо добили информацију о томе због чега је
дошло до одлагања.
– Тендер је каснио због припреме пројектне документације. Расписан је 1. јуна, а отварање понуда заказано је за 3. јул.
Уколико не буде жалби, очекујемо да уговор са извођачем
радова буде потписан у року од
30 дана након отварања понуда
и да затим, у договору с њим,
направимо план пресељења,
како би се ослободио цео блок.
Као што је познато, рекон-

струкција и адаптација вршиће
се од сутерена и простора физикалне медицине, преко Пријемног одељења, где су смештене Пријемно-ургентна служба
и дијагностика, затим првог
спрата, где су сада просторије
Завода за јавно здравље, до
преостала три спрата блока –
истакао је Овука.
Он је нагласио и то да је најважније да је, захваљујући синергији Републичке владе, покрајинске администрације и
локалне самоуправе, новац
обезбеђен и додао да је незахвално прецизирати тачан датум почетка радова, будући да
се не може предвидети да ли
ће бити жалби након јавног
отварања понуда. Уколико оне
изостану, у идеалним условима, септембар би могао да буде месец када ће сан о реконструкцији Интерног напокон
почети да се претаче у јаву.
Позив за подношење понуда
за извођење радова у овом делу Болнице, као и остала неопходна документација могу се
погледати на сајту Управе за
капитална улагања www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.
Како се наводи на том порталу, јавно отварање понуда извршиће Комисија за јавну набавку, пола сата након истека
рока за њихово достављање,
или тачније – 3. јула, у 12.30, у
просторијама Управе у Новом
Саду.

ИНИЦИЈАТИВА НАЧЕЛНИЦЕ ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА

Брашно за народне кухиње на Космету
На иницијативу Данијеле
Лончар, начелнице Јужнобанатског управног округа, привредници из јужног Баната су
прошле недеље, само током
једног дана, прикупили чак 22
тоне хлебног брашна за потребе народних кухиња на Косову
и Метохији које функционишу под окриљем Епархије рашко-призренске.
Брашно је на Космет стигло
у четвртак, 8. јуна, баш у тренутку кад су и последње залихе почеле да се троше. Данијелу Лончар су у манастиру Грачаница дочекали епископ рашко-призренски и косовскометохијски Теодосије и Светлана Стевић, председница хуманитарне организације „Мајка девет Југовића”. Епископ је
изразио велико задовољство
због чињенице да се овакве акције и даље организују и да су
људи спремни да помогну.
Пошто је обишла централни
магацин народне кухиње у
Прековцу, где је брашно испоручено, Данијела Лончар се
упознала и с радом организације „Мајка девет Југовића”,
која руководи народним кухињама, али и фармом коза,

неопходно, како би истрајали у борби с којом устају и
лежу свакога дана, а то је опстанак на просторима Косова. Поред задовољства које
осетите када чините добро
дело, посета српским светињама које својом лепотом и
изузетношћу представљају
јединствени рај на земљи,

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић
крава, бикова и оваца, као и
погоном за пастеризацију и
прераду млека.
– Заснивањем свог рада на
принципу самоодрживости
ова организација завређује
највише оцене. Њени чланови самостално производе и у
своје кухиње пласирају највећи део неопходних намирница. Међутим, и поред тога
им је неопходна помоћ. Истрајност и оданост коренима
и светој српској земљи ових
људи заслужује у најмању руку поштовање и обавезу да
им се помогне увек када је то

ЕДУКАЦИЈА КАДРА НА УРОЛОГИЈИ

Гостовао
др Владимир Којовић
Прошлог уторка, 6. јуна, Општу
болницу је, као гост оператор и
едукатор, посетио dr med. sc.
Владимир Којовић, дечји и
адултни уролог. Којовић је познат не само у нашем региону
већ и у свету као уролог који се
бави операцијама промене пола и реконструкције уретре.
Већ смо писали о томе да
тим лекара који раде на Оде-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

пружа посебан осећај мира и
испуњености душе – истакла
је Данијела Лончар.
Она је нагласила и то да ово
није први, нити ће бити последњи пут да привредници из
јужног Баната прискачу у помоћ Епархији и људима на Косову, који су у изузетно тешкој
ситуацији.

љењу урологије у панчевачкој
болници у последње време све
више инсистира на константној едукацији кадра и увођењу
нових процедура у лечење пацијената, те не чуди ни ова
најновија посета признатог
лекара. Он је у сарадњи с др
Предрагом Вујићем, начелником уролошког одељења, урадио реконструкцију уретре с
букалним графтом. Интервенција је била неопходна због
сужења уретре.
Према речима др Предрага
Вујића, постоперативни ток
код пацијента протиче уредно.

Домаћа нутела

Направите сами нутелу без
адитива и обрадујте укућане. Нико неће одо лети
овом фантастичном слатком задовољству. Рецепт
за домаћу нутелу прилично је једноставан, а све што
вам треба су лешници, ка-

као и још неколико састојака.
Овај кремасти намаз је
стварно изузетног укуса.
Додатно уживање пружа чињеница да је сваки залогај
богат мноштвом витамина
добрих за наш организам.

Потребно: 250 мл слатке или неутралне павлаке, 60 г кокосовог
уља, 100 г црне чоколаде, две супене кашике какаоа, 100 г печеног
лешника и мед.
Припрема: Лешник самлети у мултипрактику док се не превори у
кашу. Додати једну кашику уља и наставити млевење до потпуне
глаткоће. У шерпу сипати павлаку и остатак уља. Када проври, скинути с рингле и убацити изломљену чоколаду. Мешати док се сва чоколада не истопи, па додати какао. Чоколадну масу пресути у мултипрактик у којем се налази лешник и мућкати док се маса не уједначи. Ако је потребно, засладити медом. Масу пресути у теглицу с
поклопцем и оставити у фрижидеру да се стегне.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ДУНАВА У ПАНЧЕВУ

СИНХРОНИЗОВАНЕ АКЦИЈЕ
ШИРОМ ЕВРОПЕ
Значајна еколошка
кампања
Друштвено одговоран
однос заједнице
Град Панчево ће се ове године,
акцијом „Активни за реке”, једанаести пут придружити прослави великог рођендана Дунава. Локална самоуправа, у
својству покровитеља градске
манифестације „Дан Дунава”,
омогућила је нашем граду да
буде део велике европске породице локалних самоуправа
које славе ову значајну реку.
Панчево се придружило
Међународном комитету за
заштиту реке Дунав ICPDR
(International Commission for
the Protection of the Danub River), који сваке године реализује еколошку и друштвено одговорну кампању посвећену
најзначајнијој европској реци.
Реч је о синхронизованим манифестацијама које се одвијају на територији већине градова и насељених места подунавског региона. Треба истаћи
да прослава Дана Дунава има
статус градске манифестације
и да је Панчево 2009. године
добило цертификат Међународног комитета за заштиту
реке Дунав за организацију
ове међународне кампање.
Европски празник
Међународни дан Дунава обележава се од 29. јуна 2004. и
активно га слави четрнаест земаља потписница Међународне конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу
реке. У Србији ће манифестација традиционално бити орга-

ПРИРЕДБА У
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

Неки нови
дивни клинци

низована у подунавским градовима, под покровитељствoм
Дирекције за воде при Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Генерални спонзор је компанија
„Кока-Кола”.
Програм обележавања Дана
Дунава у Панчеву биће одржан
17. јуна на градској плажи, а
предвиђене активности одвијаће се на потезу од градске плаже до кула светиља. Према речима организатора, на овогодишњој манифестацији учествоваће многобројни волонтери и спортисти, ученици, грађани, љубитељи наутике, природе – сви који воле реку и овај
град.
Тог дана биће приређена
еколошко-ликовна радионица

у којој ће учествовати чланови
удружења оболелих од мултипле склерозе, ликовних уметника „Светионик”, „На пола
пута” и „Препознај у себи”,
као и полазници дечјег атељеа
„Мали геније” и ПУ„Дечја радост” и чланови Kлуба за стара
и одрасла лица Геронтолошког центра. Сви ликовни радови биће од 20. јуна изложену у холу Градске управе.
Конкретне активности
У плану је реализација еколошко-волонтерске акције чишћења водотока Тамиша, од
ушћа Тамиша у Дунав (од наших светионика) до градске
плаже. Учешће су најавили
волонтери из клубова „Тамиш” и „Херој Марко Кулић”,
спортисти из панчевачких

клубова, Удружење ловаца
Панчево, Феријални савез
Панчево, ОШ „Мирослав Антић” и многи други.
Да подсетимо, Дунав је после Волге најдужа река у Европи (2.860 километара) и протиче кроз Немачку, Аустрију,
Словачку, Мађарску, Хрватску,
Србију, Румунију, Бугарску,
Молдавију и Украјину. Ток Дунава кроз Србију дуг је 588 километара, а протеже се од границе с Мађарском и Хрватском до границе с Бугарском и
Румунијом. Уз слив реке Дунав
живи осамдесет милиона људи. Дунав протиче кроз четири
европске престонице: Беч (Аустрија), Београд (Србија), Будимпешту (Мађарска) и Братиславу (Словачка).

Без бакљи и петарди, без галаме и народњака, без флаша и балона с водом и осталих сценских елемената какве виђамо сваке године од
краја маја до средине јуна –
ученици Основне школе „Јован Јовановић Змај” прославили су у понедељак, 12. јуна, крај школске године.
А шта су користили уместо
„уобичајених” помагала и
специјалних ефеката? Нешто много суптилније, а далеко моћније: своје гласове и
најразличитије музичке инструменте – од укулелеа,
преко чаше с водом, до виолина, бубњева, клавијатура...
Искористили су топло поподне да једни другима, родитељима и остатку заинтересованог света покажу ко-

лико су талентовани, каквим
се ваннаставним активностима баве, какви су им наставници, али и шта знају о
другарству, љубави, тимском
духу, међусобној подршци...
Било је право уживање гледати их, слушати, аплаудирати им, играти у њиховим
ритмовима и бити заражен
њиховом младошћу и позитивом.
Дивни људи расту из наше
деце. А далеки развијени
свет баш такве воли. Треба
да мислимо о томе, док још
нису скроз одрасли, схватили и – отишли.
„Змајевци”, наклон до пода! И, срећан вам распуст!
Видимо се на следећој приредби, у септембру!
Д. К.

НОВА ИНВЕСТИЦИЈА НИС-а

Модернизација
панчевачке рафинерије

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Управљање опасним отпадом на територији Србије
Реализован значајан
програм који треба
да унапреди област
одрживог развоја
Сарадња српских,
немачких
и аустријских
стручњака
Чланице Европске уније реализовале су низ значајних
програма у области заштите
животне средине и тако дале
немерљив допринос у превазилажењу низа проблема с којима се Србија суочава на путу
европских интеграција. Последњи у низу еколошких пројеката односио се на унапређивање управљања опасним
отпадом и реализован је у сарадњи Министарства пољопривреде и заштите животне
средине и Агенције за заштиту
животне средине Аустрије и
Федералног министарства за
животну средину, заштиту
природе, изградњу и нуклеарну безбедност Немачке.
Као део захтева из Поглавља
27 у преговорима за приступање Европској унији, Србија
треба да усагласи своје национално законодавство са законодавством Европске уније.
Област управљања отпадом
представља посебан изазов када су у питању покривеност и
капацитети за основне услуге,

Страну припремиo

Зоран
Станижан

као што су сакупљање, транспорт и одлагање отпада, али
и недостатак инфраструктуре
за третман и одлагање опасног
отпада.
Институционална изградња
Две године трајала је реализација наведеног програма који
је финансирала ЕУ (милион
евра) кроз ИПА претприступну помоћ, а чији је циљ био да
се Србији помогне да испуни
стандарде из области заштите
животне средине кроз институционалну изградњу и унапређење еколошке инфраструктуре.
Тим од 39 стручњака из Аустрије и Немачке радио је с колегама из Србије, како би се
пренели знање и најбоље праксе из Европске уније у овој
области. У пројекат су биле
укључене бројне заинтересоване стране, укључујући и представнике републичких и локалних органа, индустрије и организација цивилног друштва,

кроз билатералне састанке, четири семинара и дванаест радионица широм Србије.
Најбоља пракса
Реа лиза ција овог зна чајног
програма дала је значајне резултате који ће бити од велике помоћи нашим надлежним
институцијама. Наиме, урађена је анализа законодавства
Србије у вези с посебним токовима отпада, чији су резултат препоруке које су укључене у осам подзаконских аката
израђених у оквиру пројекта.
Поред тога, израђена је Студија о институционалној организацији система управљања опасним отпадом у Србији
и дате су препоруке за унапређење тренутних система
управљања отпадом, на основу најбољих пракса из три земље чланице ЕУ. Заједничким сна га ма на пра вљен је
Интегрисани план за управља ње опа сним отпа дом и
урађена је анализа потреба за

обукама. Организована су три
семинара, на којима су полазници унапредили знања и
вештине из области управљања опасним отпадом. Како би
се осигурала одрживост одговарајућег управљања опасним
отпадом на локалном нивоу,
израђен је водич на српском
језику.
Надлежни у држави очекују
да ће пројекат довести до бољег управљања опасним отпадом у Србији, што ће резултирати ефективнијом поновном
употребом и коришћењем
вредних компонената отпада,
бољом заштитом животне средине и људи од штетних супстанци, а самим тим и свеукупним унапређењем квалитета живота грађана Србије.
Резултати пројекта такође ће
помоћи Србији у бољој припреми за процес преговарања
за приступање Европској унији за Поглавље 27, које се односи на животну средину и
климатске промене.

У оквиру додатне модернизације прераде нафте у панчевачкој рафинерији, НИС је
успешно реализовао нови
пројекат линијског намешавања моторних бензина.
Према речима надлежних у
тој компанија, захваљујући
модерном софтверском систему и прецизном линијском намешавању најквалитетнијих моторних бензина,
обезбеђен је константан квалитет производа у складу с
прописаном спецификацијом ЕУ. У овај пројекат НИС
је уложио готово десет милиона евра.
– Успешно реализовани пројекат линијског намешавањa
моторних бензина потврда је
посвећености НИС-а производњи горива врхунског квалитета. Осим тога, ова инвестиција и нови компјутеризовани систем производње
обезбеђују производњу која
је у складу с најсавременијим техничким прописима и
захтевима из области безбед-

ности на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине – истакао је Владимир Гагић, директор Блока Прерада НИС-а.
Софтверски систем, укључујући и систем за планирање и оптимизацију рецептуре
бензина, управља целокупним процесом са дванаест
цевовода и бројним пумпама
којима се допремају бензинске компоненте које се с дигиталном прецизношћу аутоматски дозирају и потом
складиште у резервоар као
готов производ. Оваквим начином намешавања обезбеђује се константан квалитет
финалног производа. Посебна вредност инвестиције је и
знатно краће време намешавања бензина, што повећава
ефикасност пословања. Раније је за производњу једне
бензинске шарже од 2.500 до
3.000 кубних метара било потребно 25 до 36 сати, а сада
се те количине произведу за
13 до 20 сати.
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ИДУЋЕГ ПОНЕДЕЉКА У НАШЕМ ГРАДУ

ПОЛИЦИЈА И НИС РАСПИСАЛИ НАГРАДУ

Тренинг безбедне
вожње за мотоциклисте

ДВА МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОДАТКЕ
О УБИЦИ

Смањење броја страдалих
мотоциклиста и њихова већа
безбедност на улицама и путевима – циљеви су заједничког пројекта Агенције за
безбедност саобраћаја Србије и Комитета за безбедност
саобраћаја града Панчева, у
оквиру којег ће 19. јуна бити
одржан тренинг безбедне вожње за возаче мотоцикала.

Петнаесторица „бајкера”
чије пријаве прве стигну и
испуне све предвиђене услове, учествоваће на овом догађају и имаће прилику да
одслушају теоријску наставу
у трајању од сат и тридесет
минута. Након тога возиће
на полигону с препрекама.
Пријаве за учешће на
овом тренингу треба слати
на имејл адресу секретара
Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева ivana.markovic@pancevo.rs.
Оне треба да садрже име и
презиме заинтересованог
кандидата, број његовог мобилног телефона, скенирану
фотокопију личне карте са
адресом пребивалишта, скенирану фотокопију возачке

дозволе одговарајуће категорије (А1, А2 и А), као и
фотокопију саобраћајне дозволе мотоцикла којим ће
управљати на тренингу. Тачна сатница и локација тренинга биће саопштене изабраним кандидатима.
Важно је и да мотоциклисти који ће учествовати на
тренингу возе технички исправне и регистроване моторе, да користе заштитну
опрему и да на место на коме ће одржати тренинг стигну најмање десет минута раније.
Они ће морати и да потпишу изјаву о прихватању
личне одговорности за случај нежељених догађаја, а од
њих ће се тражити и да се
дисциплиновано понашају и
прате упутства инструктора.
Током трајања тренинга неће смети да самоиницијативно изводе елементе вежби, нити да конзумирају
алкохол и наркотике.
Тренинзи безбедне вожње
мотоцикала до сада су одржани у Смедереву, Шапцу,
Крагујевцу, Чачку, Новом
Саду и Суботици. Деведесет
двоје учесника прошло је
практичну вожњу, а укупно
четиристо педесет четворо је
одслушало теоријско предавање. Тиме су промовисани
безбедно понашање у саобраћају и свест о значају поштовања саобраћајних прописа и коришћењу заштитне
опреме.
Од почетка године у саобраћајним несрећама је погинуло двадесет седам мотоциклиста. Неке су изазвали они, а неке недовољно
пажљиви возачи.

ОЛАКШИЦА ЗА СТАРЕ

Лична документа
на кућни праг
Грађани који због болести
или старости нису у могућности да дођу до полицијских просторија како би извадили лична документа,
сада имају могућност да
личне карте и пасоше добију на кућну адресу.
Ово важи само у ситуацијама када су оправдано спречени да сами поднесу захтев за
добијање личних докумената,

као што су болест и лечење у
болници, или ако не могу да
се крећу без туђе помоћи.
Да би остварили право да
им полицајци донесу документа, потребно је да се особа с којом живе или њихов
старатељ обрате полицији и
уз захтев за доставу документа на кућну адресу приложе
и доказ о спречености да их
изваде сами.

У КАСАРНИ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

Освештана просторија
за верске потребе

Прошле недеље у касарни
„Стевица Јовановић” освештана је просторија која ће
се користити за задовољавање верских потреба дела
припадника Прве бригаде
копнене војске који раде у
тој касарни.
Чин освештења обавио је
епископ шумадијски господин Јован, а присуствовали су

командант 11. пешадијског
батаљона и касарне „Стевица
Јовановић” пуковник Владан
Коларић, заменик градоначелника Панчева Предраг
Живковић, командант Прве
бригаде копнене војске бригадни генерал Жељко Петровић, представници Центра за
обуку и усавршавање подофицира и други.

Ко достави релевантне
информације о
нападачу који је на
бензинској пумпи
тешко ранио
деветнаестогодишњу
девојку, биће новчано
награђен
Тиме ће допринети
да он буде ухваћен
Министарство унутрашњих послова Србије и Нафтна индустрија Србије позвали су све
грађане који сматрају да имају
релевантне информације у вези са извршиоцем оружане
пљачке на бензинској станици
Велики Мокри Луг у ноћи између 25. и 26. маја, када је
смртно рањена радница Кристина Каплановић, да се јаве
на телефон 064/888-8811.
Нафтна индустрија Србије
обезбедила је награду у износу
од 2.000.000 динара за особу
која својим информацијама
допринесе расветљавању овог
случаја и помогне да се пронађе убица. Он је побегао после
пљачке и полиција га још увек
тражи.
Запослени у компанији НИС
саосећају с породицом страдале девојке и изражавају најдубље саучешће. Та компанија
пружа сву неопходну помоћ
њеној породици, а наставиће
да подржава и припаднике
Министарства унутрашњих
послова у њиховим настојањима да што брже расветле овај
случај.
Кристина је радила на бензинској пумпи од 2016. године. У почетку је била продавац, а онда је у септембру прошле године прешла на радно
место касирке. Запослила се
на бензинској пумпи јер је желела да помаже млађим сестрама и да упише факултет.

Оружана пљачка и напад на
бензинску пумпу на којој је
она радила изведени су сат
времена пре поноћи. Кристина
и двоје њених колега изашли
су напоље на паузу, када им је
пришао маскирани пљачкаш
наоружан пиштољем и затражио да уђу унутра и да му дају
новац.
У једном тренутку он је почео да гура једног од радника

посебну пажњу безбедности
запослених и купаца на бензинским станицама.
„Све бензинске станице су
покривене
видео-надзором,
алармним системима, као и
специјалним касама које омогућавају да се на бензинским
станицама налази само минимална количина готовог новца.
Осим тога, све бензинске пумпе
НИС-а су повезане, захваљујући

разбојништва и провалних крађа, а након обуке врше се контроле и тестирања на којима се
проверава шта су научили. Запослени на бензинским станицама НИС-а информишу се и
путем брошуре под називом
„Оружана пљачка” о десет најважнијих мера које треба да
примене у случају разбојништва и оружане пљачке. У једној од најважнијих препорука у

Жртва пљачке бензинске пумпе
и да маше пиштољем. Испалио је један хитац који је погодио Кристину. Када је то видео, лопов је одмах побегао.
Несрећна девојка је колима
Хитне помоћи пребачена у Ургентни центар, али је преминула после неколико дана узалудне битке коју су лекари водили да би јој спасли живот.
Поводом ово немилог догађаја Нафтна индустрија Србије саопштила је да посвећује

чему се ситуација на њима непрестано прати у центрима за
мониторинг који се налазе у Београду и у Новом Саду. Та безбедносна мера је допринела да
је од 2008. године па до данас
број разбојништава на бензинским пумпама у сталном паду.
Две хиљаде осме године их је
било 79, а прошле године само
20. Сви запослени на бензинским пумпама обучени су за безбедносне поступке у случајевима

брошури од њих се захтева да у
случају оружаних пљачки никако не пружају отпор лоповима,
посебно ако су наоружани, јер је
најважнији њихов живот. Ту пише и да запослени у таквим случајевима треба да буду кооперативни, да испуњавају захтеве,
не провоцирају и не изазивају
извршиоце кривичног дела, јер
тиме могу да угрозе своју безбедност, као и колеге и купце”,
пише у саопштењу НИС-а.

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У БЕОГРАДУ

Полиција добила нове форензичаре
Група полицајаца из Панчева,
Београда, Новог Сада, Зрењанина, Ваљева, Суботице и Ниша
ових дана је завршила курс за
криминалистичке техничаре.
Према писању интернет
портала „Полиција данас”,
они су сада оспособљени за
вршење форензичке обраде
лица места, као и за проналажење, документовање, обраду,
фиксирање, тумачење и оперативно коришћење трагова
ради расветљавања кривичних
дела и откривања њихових починилаца.
Поред тога, стекли су потребна знања и за обављање
кри ми на ли стич ко-тех нич ке
регистрације и идентификације лица и лешева, ствари и
трагова, захваљујући чему сада могу самостално да врше
увиђаје.
На крају курса, после одслушане теоријске наставе, полазници курса имали су и практичну обуку. Током ње су могли да примене теоријска знања
која су стекли и да реагују у ситуацијама када је било потребно
извршити форензичку обраду
лица места после тешке крађе,
разбојништва, силовања, самоубиства, пожара на моторном
возилу и експлозије.
Четрдесет девети курс за
криминалистичке техничаре
одржан је у Центру за форензичку обуку Полицијске академије, а присуствовало му је
20 полицајаца из седам поли-

цијских управа широм Србије.
Основна знања о послу који ће
обављати пренели су им вештаци Националног криминалистичко-техничког центра,
као и форензичари за обраду
лица места из Полицијске
управе Београд.
Центар за форензичку обуку,
који постоји у оквиру Криминалистичко-полицијске академије, отворен је 2015. године захваљујући финансијској

подршци Краљевине Шведске и
сарадњи те земље с Министарством унутрашњих послова.
С обзиром на комплексност
материје која се у њему изучава и на интензивну наставу,
од почетка рада Центра постоји пракса да кандидати за
похађање криминалистичко-техничког курса пре доласка
на обуку проведу најмање шест
месеци у одсецима криминалистичке технике полицијских

управа из којих долазе како би
стекли основна знања о тој материји. Пре доласка на обуку
они морају положити пријемни тест од 80 питања.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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Петак, 16. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

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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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Субота, 17. јун, 18 сати, дворана Културног центра: годишњи
концерт Плесног студија „Електра”.
Недеља, 18. јун, 18 сати, Културни центар: 54. зонска смотра музичко-фолклорног стваралаштва одраслих у јужном
Банату.

Изложбе
Петак, 16. јун, 19 сати, Народни музеј: пројекција филма
„Змај Огњени Вук”, у оквиру изложбе „Купиник – последња
престоница српских деспота”.
Уторак, 20. јун, 19 сати, Галерија Бате Михаиловића: изложба експерименталног стрипа „Репринт” Драгане Купрешанин.
Четвртак, 22. јун, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба слика, објеката и инсталација „Сушено месо” Александра Јестровића Јамесдина.

Позориште
Понедељак, 19. јун, 20 сати, двориште Народног музеја: монодрама „Сумрак у бечком хаустору” Драгана Маркова.

ТРЕЋИ АЛБУМ САВЕ МАРИНКОВИЋА

Музика
која доноси мир
Панчевачки музичар Сава
Маринковић објавио је свој
трећи самиздат албум амбијенталне музике, који носи
назив „Through the Air”. После краће паузе у композиторском раду урадио је
сингл по којем је албум и добио име. Пошто је песма од-

лично прихваћена на друштвeној мрежи „Jутјуб”, одлучио је да направи целину.
– Инспирисан сам природом и душевним миром.
Музика ми служи да би ме
опустила, да не кажем лечила од свакодневице – рекао
је Маринковић.

избор

МОЈ
МОЈ
Заљубљеност у бескрајна
поља сунцокрета
Душан Павлов,
музичар и програмер
МУЗИКА: Албум који тренутно слушам је први албум
пан че вач ко-бе о град ског
бенда „Soul Steamers”, под
називом „I Do Believe”, који
представља мешавину традиционалног и електричног
блуза и соула шездесетих.
Песме „Hello, My Beutiful
Home” и „Autumn in My
Town” потпуно описују заљубљеност у јужни Банат,
бескрајна поља сунцокрета,
зелене пољане у равници,
као и стандардне послове
становника војвођанских села када стигне јесен.
Песме „How She Makes
Me Feel”, „T-Ann’s” и „Moonlight Woman” описују осећања која песник може гајити према својој музи. Мелодијом и речима цртају непрегледне линије љубави и у
најситнијим тренуцима. Песме „As Long As My Heart
Beats” и „I Do Believe”, по
којој је албум добио име,
носе вибрацију и боју живота који жели да буде проживљен у потпуности и најискреније што је могуће и
симболизују непрестану потрагу за срећом и слободом
од све патње. Оне носе крик
јучерашњег дана и опојни
зов сутрашњице која мора
бити боља.
Звук за игранку из седамдесетих преносе песме „I’m
a Rattlesnake” и „Hugging &
Squeezing”, које зову на „Boogie” и омаж су удварању
момка девојци кроз стих,
метафору и риму.
ФИЛМ: Препоручујем филм
„Теорија свега”, причу о животу Стивена Хокинга и његове супруге Џејн. Њихова
љубав је оно што краси овај
филм. Пуно снажних емо-

ција између двоје људи. Те
1963. године Стивен је био
студент астрофизике на
Кембриџу, где је упознао
Џејн, која је била студенткиња књижевности. Након неколико сусрета њих двоје се
заљубљују једно у друго. Међутим, једног поподнева када је излазио из зграде факултета, Стивен изненада губи снагу у мишићима ногу и
пада на плочник. Лекари тада откривају да болује од Лу
Геригове болести, која погађа станице одговорне за мишићне активности, као што
су говор, ходање, гутање и
покретљивост уопште. На
питање да ли ће му болест
негативно утицати на мозак,
Стивен добија негативан одговор, али му доктор говори
да без обзира на то нико неће моћи да зна о чему размишља. Речено му је да има
још две године живота. Тада
почиње његова борба. Убрзо
потом Џејн и он се венчавају. Она несебично одлучује
да остане поред њега, а љубав и безусловна подршка
улиће им храброст да заснују породицу. Док се Стивеново тело из године у годину
суочава са све већом патњом
и ограничењима, његов ум
неуморно тежи истраживању крајњих граница теоријске физике.

Петак, 16. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈУБИЛАРНА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ УДРУЖЕЊА „СВЕТИОНИК”

КОНТИНУИТЕТ У РАДУ
И ПОСВЕЋЕНОСТ НАЈВАЖНИЈИ
Страст и љубав према
професији кључ
за опстанак
Јубиларном, десетом изложбом Удружење ликовних
уметника „Светионик” обележило је деценију свог постојања у четвртак, 8. јуна, у Галерији савремене уметности. На изложби је представљено тридесетак радова чланова тог удружења и гостујућих уметника.
– Изложба је замишљена
као пројекат који ће се одвијати у Галерији савремене уметности у Панчеву, а део ових
радова биће у новембру представљен и публици у Кући
краља Петра I на Сењаку у Београду. То је пројекат уметника из Панчева, а делом су учествовали и уметници из Београда, као и наши гостујући
уметници – рекла је Јелена
Лалић, председница удружења „Светионик”.
На изложби у Галерији налазе се дела осамнаест уметника из „Светионика” и једа-

наест гостију, који су сваке године својим делима доприносили разноврсности и квалитету изложби. То су били Душан Ђокић, Михајло Герун,
Властимир Николић, Снежана
Манасић, Јонел Поповић, Чедомир Кесић, Миливоје Миле
Ђорђевић, Дејан Ратковић, Зоран Деранић и Милосав Урошевић. На јубиларној изложби
гост је била Светлана Каровић
Деранић, која се представила
скулптуром.

„Све ти о ник” је на стао
спонтано, у ликовној колонији у Делиблатској пешчари
2007. године, где се група ликовних уметника окупила са
идејом да покрене сопствено
удружење. Идеја је била да
сами себи помогну, јер су једи но ор га ни зо ва ним пу тем
могли да остваре своја права.
У протеклих десет година реализовани су бројни пројекти, од којих су најзначајнији
„Ликовни трг”, сликарске ра-

дионице с децом из Предшколске установе „Дечја радост” Панчево, бројне изложбе, као и годишње изложбе
чланова Удружења. „Светионик” чине уметници који су
сликари, примењени уметници, графичари и конзерватори, а услов за чланство је завршен факултет и чланство у
репрезентативним ликовним
удружењима.
Иако је положај уметника и
данас веома тежак, на шта нам
је указала и председница
Удружења, она ипак сматра да
су посвећеност послу, страст и
љубав према професији и колегама оно што их одржава.
– Ми смо највише поносни
на континуитет у раду. Ова изложба се сваке године редовно
одржава, а ту је и пројекат с
децом „Ликовни трг”, где деца
сликају на отвореном или у
јавном простору. Уметници
кроз ове радионице спонтано
преносе наше знање деци – рекла је Јелена Лалић.
Изложба ће бити отворена
до 20. јуна.

ЗАВРШЕН СЕДМИ „КЛАСИК ФЕСТ”

Три дана уживања уз класику
Седми „Класик фест”, фестивал који промовише класичну
камерну музику, одржан је од
9. до 11. јуна на више локација у Панчеву.
Прве вечери, у Цркви Св.
Карла Боромејског, публика је
присуствовала сјајном концерту „Заборављена дела великих
мајстора”, на ком су први пут у
нашој земљи свирана дела
„Октет у Ес-дуру” П. фон Винтера, „Серенада за кларинет,
хорну, фагот, виолончело и
контрабас” К. Нилсена, „Увертира ил финто Станислао” Ђ.
Вердија и „Свита за кларинет
и гудачки квартет” Ф. Бусонија. Према речима Огњена Поповића, уметничког директора
фестивала, овај концерт је био
једна велика премијера одличних композиција које можда и
нису била заборављене, већ само неоткривене.
– Класична музика је толико богата и толико тога има
још да се одсвира да никада
неће бити до краја откривена.

То је оно што је занимљиво. Ja
се увек трудим да нешто ново
пронађем и понудим – рекао
је Поповић.
Друге вечери, у Светосавском дому, наступиле су светски познате клавиристкиње
сестре Бизјак. Оне су Панчев-

цима, свирајући клавир у четири руке, извеле композиције Моцарта, Шуберта и Равела.
Стари-нови простор је други
пут засијао у пуном сјају, уго-

стивши врхунске музичарке
које наступају с највећим
светским оркестрима класичне музике. Сутрадан, већ нешто пре поднева, наши суграђани су имали прилику да посете матине „Класика уз пиво”, одржан други пут, када је
у башти старе Вајфертове пиваре наступио оркестар лимених дувача „BC Brass”.
Фестивал је затворен чаробним концертом ансамбла Балканске камерне академије који
је приређен у дворишту Народног музеја. У несвакидашњем
амбијенту свиране су теме из
филмских хитова. Аранжмане,
који су потпуно освојили све
присутне, посебно за ово вече
написао је Константин Благојевић. Своје одушевљење није
крио ни директор Београдске
филхармоније Иван Тасовац,
који је истакао да је емоција коју је овај концерт пренео, као и
атмосфера коју је створио била
видљива по невероватном броју
потпуно одушевљених људи.

– Присуствовали смо једном јединственом догађају.
Музичари су нас без диригента, потпуно савршено, враћали не само на музику већ и на
емоције које нас сећају на то с
ким смо гледали све ове филмове, с ким смо стајали у реду
за карте... Било је потпуно феноменално – рекао је Тасовац.
Овогодишњи „Класик фест”
у потпуности је испунио очекивања своје верне публике и
организатора. Мало је рећи да
су концерти били одлично посећени. Све три вечери је умало недостајало и места за стајање. Упркос томе што се само
неколико стотина метара даље
одржавала још једна градска
манифестација, овај фестивал
је био више него успешан.
Уметнички директор фестивала је још једном, одличним
избором учесника, успео да
потпуно очара љубитеље класичне музике, који већ сада с
нестрпљењем чекају наредну
годину.

ИЗЛОЖБА СЛИКА И СКУЛПТУРА

ВЕЛИКИ УСПЕХ ЈОЖЕФА НАЂА

Људи у нама

Панчевац постао
професор на „Берклиjу”

Изложба слика и скулптура
„Људи у нама”, коју је приредило троје аутора – Мирослав
Савков, Љиљана Стевановић и
Мирослав Мунижаба, отворена је у петак, 9. јуна, у Градској библиотеци Панчево.
– Ове слике и скулптуре су
својеврсна галерија ликова који показују ко смо и какви
смо, с нашим мислима, надама, жељама, сновима, страховима; ко јесмо, а ко бисмо хтели/могли да будемо. Слике
без назива остављене су публикуму да нађе, препозна у

њима живот – објаснио је Мирослав Савков.
Мирослав Мунижаба и Љиљана Стевановић започели су
сарадњу пре четири године и
први пут су излагали радове у
Кући краља Петра 2014. године, а затим у Смедеревској Паланци 2015. године. Наш суграђанин Мирослав Савков
придружио им се 2017. године,
када су своје радове представили у Мајданпеку.
У панчевачкој библиотеци су
захваљујући простору изложени
сви заједнички урађени радови.

Прошле недеље наше суграђане обрадовала је вест да је Јожеф Нађ, виолиниста и музички педагог из Панчева, постао један од професора на колеџу „Беркли” у Бостону.
Како он објашњава, пут до
овог професионалног признања био је дугачак и нимало
лак с обзиром на све околности које су га пратиле, али бољи исход након свега није могао да очекује.
– Имао сам доста успеха у
досадашњој каријери, али је
ово заиста велико признање за
мене – рекао је Јожеф Нађ.
Он је истакао да је бити
професор на најпознатијем и
једном од најбољих колеџа на
свету, који је избацио велики
број легенди, као што су Бранфорд Марсалис, Џон Мејер,
Пет Метини, Квинси Џоунс,
Гари Бертон, Стив Вај и Ал ди
Меола, стварно велика част.
– Ово је једна од ствари које
се дешавају једном у животу.
Ако бих тражио посао из сно-

ва, онда би ово био тај – каже
Нађ.
У својој биографији овај истакнути виолиниста има забележену сарадњу на пројектима
светски познатих звезда џеза.
Објавио је два самостална албума: „Dark, Green Yet Blue”
(2016) и „Digital World” (2009).
Тренутно припрема и трећи.
Јожеф Нађ је похађао Музичку школу „Јован Бандур” у
Панчеву, а затим и академије
у Будимпешти и Нишу.
У својој каријери је сарађивао с многим домаћим групама, а панчевачкој публици је
познат по наступима са саставима „Сиви”, „RH Group”,
„Кактус Џек”, као и с музичарима Банетом Глуваковим,
Филипом Крумесом и Василом Хаџимановом.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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У СТАРЧЕВУ ОДРЖАНО ГРАДСКО ВАТРОГАСНО ТАКМИЧЕЊЕ

ГЛОГОЊЦИ АПСОЛУТНО ДОМИНАНТНИ
Резултат озбиљног
рада с младима

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Зеленило” сређивали су поњавичку плажу, а
запослени у ДВД-у „Тамиш–
Дунав” почињу да раде прилазе кућама који су оштећени приликом сређивања. Дугогодишња матичарка Бахрија Радомировић је након
више од четрдесет година
рада отишла у заслужену
пензију, а уместо ње у селу
ће поново радити Марјан
Виденовић.

Важно је што јаче
подржати добровољна
друштва
Градско ватрогасно такмичење у организацији Ватрогасног савеза Панчева и локалног Добровољног ватрогасног
друштва одржано је у суботу,
10. јуна, на старчевачком стадиону.
Међу двеста педесет учесника, поред представника домаћина, у надметањима која
углавном симулирају гашење
пожара учествовали су и Панчевци, као и Доловци, Качаревци, Глогоњци...
Ови последњи били су апсолутно доминантни и у погледу
масовности, као и по основу
остварених резултата. Освојили су прва места у свим категоријама, како мушким, тако
и женским, без обзира на то да
ли је реч о подмлатку, јуниорима или сениорима. Једино
је у конкуренцији професионалних индустријских јединица победила екипа „Петрохемије”.
Треба истаћи да су код најмлађих ова такмичења била
квалификациона за пролазак
на више нивое.
Едукација кроз игру
Председник најуспешнијег,
Добровољног ватрогасног друштва из Глогоња – Бранко
Трајковић – навео је да он и
његове колеге већ годинама акценат стављају на рад с младима, којих је око седамдесет одсто од укупног броја чланова.
– Трудимо се да ову важну
област деци приближимо кроз

Месне актуелности

игру и забаву и због тога овакви успеси не треба много да
чуде. Као друштво смо активни и, злу не требало, што се тиче пожара или елементарних
непогода, како у месту, тако и
у атарима. Највећи проблем су
финансије, али када је реч о
основним потребама као што
су одржавање нашег дома, возила и опреме или трошкови
изласка на такмичења, засад
се још увек некако довијамо –
навео је Трајковић.
Према речима присутних
гостију, а пре свега челника
ватрогасних савеза, Старчево
је, као и увек, било добар домаћин. Председник Добровољног ватрогасног друштва
Радомир Аритоновић, који је
и члан Извршног одбора Општинског ватрогасног савеза и
делегат у државној организацији испред Јужнобанатског

округа, истакао је да ће ово
бити још један велики подстицај за ширење и омасовљење
културе ватрогаства.
Држава да појача
финансирање
О томе су говорили и поменути
званичници, пре свих Драган
Јајић, први човек војвођанског
ватрогасног савеза, који је навео
да је овако успешно приређеном манифестацијом грађанима показано и на ком степену је
спремност пред долазећу жетву.
С тим се сложио и Милош
Милићевић, председник Ватрогасног савеза града Панчева, надовезујући се тиме да је
њихов главни циљ да одговоре
на све захтеве Ватрогасног савеза Војводине, као и грађана
које опслужују.
– Од огромног је значаја и
да се наши интереси не дирају
и да држава настави финанси-

рање рада добровољних ватрогасних друштава. А њих има
малтене у сваком насељеном
месту и сасвим пристојно су
оспособљена за гашење пожара. Свако од њих има јединицу
увек спремну да интервенише,
као и неопходна средства у виду возила, пумпи и друге опреме. Поред тога, она обављају
едукацију локалног грађанства и обучавају пре свега децу, али и одрасле – наводи
Милићевић.
Иако се за рад ових агилних
друштава из државних ресурса издвајају одређена средства, то ипак није на задовољавајућем нивоу. Такође, нејасна је и њихова позиција у
систему, а на то да ни близу
немају користи као њихове
колеге у многим западноевропским државама, илузорно је трошити речи.

Банатско Ново Село: Вокално-инструментални солисти
и фолклорна секција наступили су у петак, 9. јуна, на
Дечјем румунском фестивалу у Овчи. Наредног дана у
малој сали Дома културе
одржано је књижевно вече
Гордане Влајић. Први ансамбл и оркестар наведене
установе гостовали су на
концерту КУД-а „Јединство”
у уторак, 13. јуна. Теку припреме за „Тракторијаду”, која ће бити одржана 9. јула.\
Долово: Књига Срђана Божовића „Дивизија ’Принц Еуген’” промовисана је у среду,
7. јуна, у Дому културе. Удружење жена „Доловке” организовало је у својим просторијама радионице за прављење штрудле и мешења теста.
Школа ће, по традицији, учествовати на „Панчевачком
карневалу”.
Глогоњ: КУД „Веселија” наступио је у понедељак, 12. јуна, на смотри фолклорномузичког стваралаштва у
Културном центру Панчева.

ПОВОДОМ УЧЕСТАЛИХ КРАЂА ДЕСЕТИНА КОШНИЦА

Крајње време да се на лопове крене конкретно
Чланови Друштва пчелара
Старчево ванредно су се окупили у среду, 7. јуна, како би
заузели став око само једне,
али горући важне тачке дневног реда – како се изборити са
све учесталијим крађама кошница.

Реч је о недавном нестанку
по три пчелиња друштва чланова Пере Шица и Душана
Ковачевића, док је Војловчанину Гашпару Чикију отуђено
чак деветнаест кошница, али
он, за разлику од прве двојице, крађу није пријавио поли-

ПРЕД СЕД НИ КУ „НЕ СТА ЛА”
ЦЕ ЛА ПРИ КО ЛИ ЦА
Напослетку је Милутиновић прошао најгоре, јер му је пре неколико ноћи украдена приколица с комплетним пчелињаком с тридесет друштава, која се налазила на потезу
„монца”, у близини наведене касарне.
Према његовим речима, лопови су очигледно пажљиво
планирали акцију, будући да је пчелињак скривен у шикари и немогуће га је видети с главног пута. И све то немогуће је извести без трактора, што довољно говори о
озбиљности ситуације.

цији. Поред тога, било је разних неу спешних поку ша ја
лоповлука.
Председник
поменутог
удружења Коста Аћа најпре је
известио чланове да је о свему
обавестио органе безбедности,
али и да засад нема никаквих
повратних информација, нити
се представник СУП-а појавио
на састанку иако је био најављен. Друштво ће поводом
свега тога написати пријаву
полицији против Н. Н. лица и
тражити повратну информацију, а захтеве за помоћ приликом решавања ових проблема проследиће и Граду, Комуналној полицији, пољочуварској служби...
Потом су и други чланови
узели реч у дискусији, па се
дошло до индиција да извесни
бели комби често ординира у

близини кошница. Двојица
пчелара испричала су како су
њихови контејнери стационирани у близини касарне „Растко Немањић” нуђени на „Фејсбуку”, и то за мање од хиљаду
евра, уз објашњење да је „продавцу” умро деда, па да мора
да их да багателно. Тај „оглас”
је неколико дана стајао на друштвеним мрежама и за то време било је и по више стотина
прегледа. А када су поменути
произвођачи меда то пријавили полицији, речено им је да
нема основа за покретање пријаве. Касније је понуда ипак
уклоњена са интернета.
Међутим, за то време на истој локацији неколико пута је
покушано обијање кошница
председника панчевачког друштва пчелара Војкана Милутиновића.

Добровољно ватрогасно друштво било је најуспешније
на такмичењу у Старчеву.
Скупштина МЗ одржаће сед-

ницу на тему уређења пута
ка плажи „скела”.
Иваново: Основна школа
„Моша Пијаде” обележила је
завршетак школске године
различитим културним и
спортским активностима у
дворишту, а малишани су на
крају били почашћени крофнама које су за њих припремиле чланице МКУД-а „Боназ Шандор”. Сва школска
деца су протеклог викенда, у
организацији Месне заједнице, посетила Обедску бару.
„Стрела” је завршила сезону
на четвртом месту.
Јабука: Магистрални водовод је у среду, 14. јуна, спојен с локалним водоводом.
Прскање комараца из ваздуха планирано је за сутрадан.
При крају је сређивање једног дела приобаља.
Качарево: У току су последње припреме пред скори почетак сезоне купања на СРЦу „Језеро”. ЗD пројекција
филма „Пирати с Кариба 5”
биће одржана у петак, 23. јуна, од 21 сат.
Омољица: У току је наградни
литерарни конкурс удружења грађана „Сунцокрет” на
тему „Ја и мој бицикл можемо…”, а сва омољичка деца
од седам до четрнаест година могу доставити своје приче на имејл адресу suncokret.omoljica@gmail.com све
до 10 јула. Почела је изградња трибина на терену за одбојку на песку који се налази
у школском дворишту иза
амбуланте.
Старчево: У току су радови
на другој фази уређења Трга
неолита. Друштво пчелара
одржало је у среду, 7. јуна,
ванредни састанак поводом
све учесталијих крађа кошница. Пројекција документарног филма „Мора да ово
није све” одржана је у четвртак, 8. јуна, у ККК-у. Умро је
дугогодишњи матичар Ђока
Димитрић.

ЗАНИМЉИВО НАДМЕТАЊЕ И ДРУЖЕЊЕ
У ОМОЉИЦИ

Карике на флаше

ИЗЛОЖБА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У ИВАНОВУ

Куце, маце и понеко магаре
Основна школа „Моша Пијаде” у Иванову недавно је организовала пету изложбу кућних
љубимаца. Том приликом су у
дворишту поменуте установе
ученици својим другарима и
бројним посетиоцима представили омиљене куце и маце;
било је и зечева, птица и других живуљки, али највећу пажњу окупљених привукло је
једно магаре.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Овогодишњој изложби су
присуствовали и доктори ветеринарске медицине. Аница
Косара, шеф службе „Зоохиги-

јена”, одржала је ђацима краће предавање о стерилизацији
кућних љубимаца, а Бранислав Рангелов одговарао је на

њихова питања и омогућио им
је да боље упознају змију и покушају да је држе.
Као и претходних година,
изложбу су пратили ликовни и
литерарни конкурси, чија је
тема носила назив „И животиње су живе”. То је ученицима
пружило могућност да пишу о
властитим љубимцима, али и
о положају животиња у савременом друштву, као и о видовима бриге о њима. Захваљујући спонзорима награђени су
најбољи – код нижих разреда
испред осталих били су Југослав Убовић, Катарина Пољак
и Мартина Вуковић, а код виших Ливија Немет, Владимир
Милешић и Алекс Чеке.

Први пут је неко такмичење
у режији Савеза инвалида за
спорт и рекреацију Панчева
одржано у природном амбијенту. Тако се недавно у Омољици, у кући једне од чланица поменуте организације –
Братиславке Гајић и у зеленилу испред њеног дома на
углу Поњавичке и Дунавске
улице, четрдесетак учесника
углавном старије доби надметало у четири дисциплине.
Након занимљивих дуела
прво место у пикаду поделили су Љиљана Успенски и
Милош Маревић; најбољи у
набацивању карика на флаше био је Милан Јагодић, по-

менута домаћица Братиславка Гајић била је успешнија од
осталих у шутирању лопте на
голић, а екипа Клуба за стара
и одрасла лица доминирала
је у шаху. Ова установа је и
свеукупно најуспешнија, испред Савеза за спорт и рекреацију Панчева и Удружења
пензионера НИС–РНП.
По завршетку такмичарског дела уследило је дружење уз музику и мезе, а организатори најављују нове
сличне сусрете и захваљују
на подршци МУП-у и локалним институцијама – Месној
заједници и комуналном
предузећу.
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ДРУШТВО
„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Жеђ” Јуa Несбеа
Након што нам је свима застало срце на крају „Утваре”
и након што смо се уплашили да је дружењу с Харијем
Хулеом ипак дошао крај
док смо читали последње
странице „Полиције”, упорност и стрпљење читалаца
су се исплатили. Ипак, знали сте шта ће се десити, пре
или касније – након што је
неколико година паузирао
са серијалом, Ју Несбе је завршио следећи наставак,
роман „Жеђ”.
Не дајте да вас завара наслов. Откријте каква жеђ ће
морити Харија. Још један
убица оперише по граду нападајући људе који користе
апликацију „Тиндер” за налажење љубавних партнера
преко интернета. Методологија убице подсећа Харија на старог непријатеља.

„СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ” ГОСТОВАЛЕ
И У НАШЕМ ГРАДУ
Најбољи иду у Сплит

Иако би се радије држао по
страни, Хари ће преузети
случај не би ли се једном засвагда обрачунао са убицом
који му је пре много година
измакао.

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

„Свет који је требало да имамо”
Ејлана Мастаја

Омогућити свим основцима и
средњошколцима учествовање
у организованим спортским
такмичењима и другим бесплатним активностима током
лета био је главни циљ када су
први пут, 1996. године, организоване „Спортске игре младих” у Сплиту. Идеја је расла
из године у годину, па су ове
игре постале препознатљив
бренд, који се данас развија у
земљама у региону. Основни
постулати „Спортских игара
младих” јесу разумевање, пријатељство, солидарност и ферплеј, а с временом су ове игре
постале највећа манифестација аматерског спорта у Европи,
призната и од Међународног
олимпијског комитета. Само у
Србији током протекле три године преко сто хиљада малишана учествовало је на овим
играма.
У понедељак, 12. јуна, караван „Спортских игара младих”
стигао је и у Панчево. Отварање је било спектакуларно,
пред неколико хиљада малишана и уз присуство градоначелника и челних људи панчевачког спорта. Пламен „Игара”
запалио је талентовани шахиста Марко Милановић, што је
био знак да дечаци и девојчице
могу почети да се такмиче у
чак девет спортова – „између
две ватре”, малом фудбалу, од-

Толеранција, фер-плеј, другарство – то је најважније
бојци, тенису, шаху, рукомету,
стоном тенису, баскету 3 x 3 и
одбојци на песку.
– Ми желимо да децу научимо шта значе толеранција,
фер-плеј, другарство, да им
покажемо да победа није увек
приоритет, већ да је важно
учествовати и дружити се с вршњацима. Панчево је град
спорта, то је показао и сада,

али и много пута до сада. Пуно ми је срце када видим оволико деце да су дошла да се
друже и такмиче. Хвала свим
нашим координаторима и
партнерима, утисци су сјајни.
Хвала и градоначелнику Саши
Павлову, који воли спорт и помаже спортистима овог града
– истакла је председница
„Игара младих Србије” Ивана

Јовановић, иначе наша суграђанка.
Најуспешнији млади спортисти из читаве Србије окупиће се на финалном такмичењу,
крајем јула у Београду, а најбољи ће се потом надметати у
Сплиту, на завршној, највећој
манифестацији
аматерског
спорта на Старом континенту.
А. Живковић

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ АЛЕКСАНДРА СТАНОЈЛОВИЋА

Центар Панчева – рај за пешаке
има сјајну каријеру, породицу која га обожава, а можда је пронашао и сродну
душу. Да ли је онда боље да
човечанству врати изгубљену утопију или да остане и
ужива у срећи тог несавршеног универзума?

Два читаоца који до среде, 21. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која музика вас покреће?”, наградићемо по једним примерком књиге „Свет који је требало да имамо” Ејлана Мастаја. 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

Јер имена луда...
У прошлом броју нашег листа питали смо вас које је ваше омиљено место за уживање у граду. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Династија Медичи: у име породице” Матеа Струкула за два
наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Моје омиљено место за
уживање је мој удобан и леп
кревет.” 064/9694...
„Омиљено место ми је
свакако кутак испод печуркице поред Тамиша. Сунце,
пси и шећерна вуна коју он и
ја чупкамо заједно док стоје
урезана наша имена у клупи,
јер имена луда...” 063/7649...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

СПОРТСКО-ЗАБАВНА МАНИФЕСТАЦИЈА

Финале у јулу
у Београду

Два читаоца који до среде, 21. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта најрадије читате на плажи?”, наградићемо по једним примерком књиге „Жеђ” Јуa
Несбеа. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

Свет Тома Барена је нека
врста технолошког раја,
скоро нестварна оаза мира и
благостања, и то захваљујући изуму који је решио све
проблеме модерног друштва. Том је рођен у таквом
свету, али као да њему не
припада: сваког јутра када
се пробуди, он је неподношљиво усамљен. Недавно је
изгубио мајку, једину особу
која га је волела, а отац, чувени научник, сматра га неспособним и презире га. Поврх свега, заљубљен је у девојку која га не примећује, а
за коју би учинио све, прекршио чак и законе физике.
Након једног путовања
кроз време и инцидента за
који је он одговоран, Том ће
се наћи у свету који једва
препознаје – у нашој стварности. Ипак, у том свету, погрешном за њега, открива да

Петак, 16. јун 2017.
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Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на
питање која песма их асоцира на лето. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Јутарња грозница” Петера
Гардоша.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Цурице у кратким хаљинама волим!” 064/1792...
„’Wonderful Tonight’ и
она и ја у загрљају по летњој киши у нежном плесу.”
064/0541...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

Партерне површине у центру
Панчева заузимају задовољавајућу површину у односу на
величину града и број становника. Чак је утисак да је фреквенција пешака премала и да
центар града у пешачкој зони
данас делује празњикаво. Пешачке зоне су општеприхваћени модел амбијенталне и
еколошке заштите простора и
споменичких вредности у њему. Због тога је одавно одлучено да централни градски простори на Тргу краља Петра,
Тргу слободе и Гимназијском
тргу буду намењени пешацима и адекватно поплочани и
урбано опремљени.
Обнова градова данас је важан социјални, економски и
културни чин. У Панчеву преовлађује снажан ауторски печат
у креирању јавних простора и о
томе се дискутовало у среду, 7.
јуна, у Културном центру Панчева, на промоцији књиге
Александра Станојловића „Пешачке зоне у старим градским

језгрима”, у издању Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Петроварадину.
Том приликом је одржана и
отворена трибина о јавним
градским просторима. Промоција је окупила готово све ар-

хитекте који су пројектовали и
извели различите сегменте пешачких површина у Панчеву:
Градског парка, Корзоа и Сокачета, Улице Николе Тесле, Тр-

га слободе и улица и тргова у
старом градском језгру.
– Карактер целина је другачији данас него у време њихове изградње. Централна пешачка зона у панчевачком
парку изгледа потпуно другачије него почетком осамдесетих, када је изграђена. Као
свака архитектура, и партерна
мора да буде функционална,
уравнотежена, умерена и
усклађена с наслеђеним вредностима. Из тога ће изаћи њена лепота – рекао је Александар Станојловић.
Како је аутор нагласио, уређење старог историјског центра мора задовољити потребе
свих грађана, свих социјалних
група, осетљивих категорија,
особе свих доба.
– Желим да студија помогне сваком читаоцу да поглед
на град формира и утемељи на
основу конкретних параметара – додао је Станојловић.
Ова промоција је послужила да се оформи један истин-

ски форум планера, градитеља и грађана, који је дебатовао
о распореду, функционалним
и естетским квалитетима и
данашњем одржавању и коришћењу јавних градских простора. О свом раду су говориле
архитекткиње Наташа Митрески и Душка Мрвош.
Овај скуп је врло значајан с
обзиром на то да је данас све
мање јавних дискусија на тему
градских простора, а грађани
су и даље веома заинтересовани за изглед града. Носећа излагања су имали Панчевци,
аутор студије архитекта Александар Станојловић и ликовни
уредник Немања Вујић. Фотографију за корице урадио је
Александар Стојковић, који је
овом приликом поделио утиске са снимања у Зрењанину,
где је насловна страна књиге и
настала. Током промоције
пројектован је и пропратни
филм, који се под истим називом као и књига може погледати на „Јутјубу”.
М. М. В.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ

Мерење загађења
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
склопило је уговоре о контроли квалитета ваздуха за 2017.
годину с представницима завода и института задужених за
реализацију мониторинга квалитета ваздуха у оквиру државне мреже на територији
Републике Србије.
Држава је потписала уговоре о финансирању мерења нивоа опасних и загађујућих материја у амбијенталном ваздуху са осамнаест завода/института који су укључени у државну мрежу која је успостављена

Уредбом о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха. Надлежни истичу да се мониторинг квалитета ваздуха у
оквиру ове мреже спроводи
дуги низ година како би се
утврдио тренд промена у квалитету ваздуха односно квалитету животне средине на територији Републике Србије. Мерења се обављају на укупно 36
мерних места на територији
Републике Србије, а наведена
овлашћена правна лица дужна
су да послове контроле квалитета ваздуха односно мерења
нивоа загађујућих материја у

ваздуху спроводе у складу са
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха.
Државну мрежу, поред мреже аутоматских мерних станица Агенције за заштиту животне средине, чине и мрежа мерних места завода/института за
јавно здравље из Београда,
Панчева, Шапца, Пожаревца,
Ваљева, Крушевца, Крагујевца,
Краљева, Ћуприје, Чачка,
Ужица, Зајечара, Пирота, Ниша, Лесковца, Врања, Косовске Митровице и Института за
рударство и металургију Бор.

У Министарству напомињу
да се добијени подаци о квалитету ваздуха користе за процену утицаја загађујућих материја на здравље људи и животну средину и на основу њих
се извештава јавност о стању
квалитета ваздуха у Републици Србији. Достављени подаци користе се и за израду извештаја Агенције за заштиту
животне средине и за идентификацију подручја на којима
постоје проблеми загађења ваздуха како би се предузеле мере за заштиту и побољшање
животног простора.
З. С.

Петак, 16. јун 2017.

ОГЛАСИ

КРУЊАЧ, прекрупач, печењара са два ражња, дрвена врата. 064/139-04-48. (242524)

ВОЗИЛА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ рено невада караван, 1995, исправан, регистрован, 500 евра. 064/15534-92. (СМС)
ФОРД curier бензинац, дачија
соленца 1.4 МПИ, мопед тори,
аутоприколица, пуромат професионални, може замена.
064/179-28-61. (242306)
ФОЛКСВАГЕН поло 1.4, ТДИ,
2000. годиште, сервисиран.
063/472-433, регистрован до
маја 2018. (243321)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2005. годиште, петора врата, на име купца. 063/837-71-79. (242334)
СКУТЕР мотрин, електрични,
50 кубика, нов. 064/354-69-76.
ПЕЖО 406, 1.8, 2001, серво,
клима, централна, електроподизачи, одличан. 064/142-5593. (242527)
СУЗУКИ свифт 1.3, 1993. годиште, очуван. 060/311-29-64.
(242543)
ПРОДАЈЕМ летње гуме, клебер, 165/70, Р 14. 060/687-2690. (242550)
ПРОДАЈЕМ форд, регистрован, власник, 1993. годиште, у
фулу, 750 евра. 061/6987-7478. (242460)
ФОРД мондео, 2006, прва боја, у одличном стању. 013348453. (242439)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА
СТАЛНИ откуп свих врста возила, катализатора, продаја
делова. 066/409-991, 069/20300-44. (242055)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.300
евра. 062/193-36-05. (242626)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (242626)

МАШИНЕ

МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ 506,
са теговима, плугом и гуме,
фелне за фићу 145-12.
064/267-28-20. (241910)
ПРИКОЛИЦА лозница 7 тона,
киперка, први власник.
063/738-22-72. (242217)
СЕЈАЛИЦА за кукуруз, 4 реда,
нода, потпуно исправна.
063/738-22-72. (242417)

СЕРВИС телевизора, монитора, дигиталних пријемника,
даљинских... „Плус”, Д. Туцовића 28, 353-463. (242531)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ јорки теријера,
200 евра. 062/551-651. (СМС)
JUKI индустријске машине на
монофазну струју, 150 евра.
064/493-85-60. (241931)
КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, луле.
331-586, 063/805-74-60.
(241890)
МЕСНАТА прасад, стална продаја, могућност клања, печења
и резервисања. Тел. 063/311277. (241792)
НА ПРОДАЈУ ливадско сено,
100 динара бала. 062/240-643.
(242268)
ПРОДАЈЕМ пчеле на АЖ рамове. 063/752-44-20. (242188)
ТРОСЕД и сто 100 х 50 х 50.
063/386-323. (242315)

ФОЛКСВАГЕН бора, 2003. годиште, 1.9 ТДИ, дизел, сервисиран, регистрован, 2.500
евра. 063/862-11-58. (242604)
СТИЛО 1.9 дизел, 2004, фул
опрема, петора врата, власник. 064/130-36-02. (242628)

ГРАНДЕ путно 1.3, мултиџет
дизел, 2006, фул опрема, петора врата, власник.
064/130-36-02. (242628)
АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила, сервисирамо и пунимо
гасом са заменом уља и УВ бојом, пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (242660)
ПРОДАЈЕМ заставу 750, фића,
година 1981, договор.
064/230-52-21. (242661)
ПЕЖО 407, 1.6 ХДИ, 2008,
мало вожен, власник, продајем/мењам. 064/122-48-07.
(240653)
АУДИ а 3, 1.9 турбо, дизел,
металик сив, алу фелне, клима. 069/744-286. (242676)
ПРОДАЈЕМ голф, 1975. годиште, цена по договору.
069/172-68-34. (241976)

ТА пећ 3,5 кв, комбиновани
фрижидер са два мотора,
веш-машине, мање, веће, угаона гарнитура, кауч, двосед,
тросед, француски лежај.
963/861-82-66. (242547)
БИЦИКЛИ од 20 до 60 евра,
фотеља тренажер, прозор излог. 069/213-97-37. (242538)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.200, столови
од 3.500, кревети од 9.000.
Стара утва, 060/600-14-52.
(242448)
ПРОДАЈЕМ сунђер за намештај, више дебљина. 060/60014-52. (242468)
ПРОДАЈЕМ разни алат, мали
струг за метал, каљеву пећ покретну – на ложење. Лава Толстоја 25, Панчево. (242458)
ПРОДАЈЕМ машину за израду
папирних џакова, обука и купци обезбеђени. 064/424-95-10.
(242476)
ПРОДАЈЕМ хитно кауч и кухињске елементе, повољно.
Тел.063/150-58-54. (242475)
БАЛИРАНА детелина и сено
на продају, повољно. 060/44455-01. (242472)
ПРОДАЈЕМ грађевинску мешалицу за бетон. 064/813-0397. (242473)
ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве,
замрзивач сандучар, мојца
фотеље, гарнитуре, регале,
мост + регал, сто + столице,
спаваћа соба комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакари разно...
063/107-78-66.(242487)

ФОРД ескорт, 1.8, 1997. годиште, клима, централна, подизачи, плин, регистрован.
065/200-45-67. (242447)

СТИЛО 1.9 дизел, 2003, троје
врата, оцарињен, неисправан
мотор. 064/130-36-02. (24262)
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ТРАКТОР 560 ИМТ, приколица 2.5 тоне, плуг двобраздни.
062/975-56-23. (242582)
ИМТ 533, 1980. годиште, зетор 5911 и приколица ФАК
Лозница, пет тона. 064/26406-57. (242497)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕ се гаража, др Ж. Фогараша. 062/644-925 (242370)
ГАРАЖЕ у Панчеву, Синђелићева 60-а продајем или издајем. 064/818-86-61. (4717)

АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер,
уградни фрижидер и половни
делови од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-07.

ПРОДАЈЕМ коперникус ТВ 42
х 32, две фотеље велике и кауч, мали сто писаћи, и сто за
ученике, радио апарат касеташ, пирограф апарат за гравирање дрвета и летовање.
013/367-180, 065/507-93-73.
ПЕЋ за централно грејање на
чврсто гориво, 23 кв. 063/70111-33. (242317)
ТРОДЕЛНА судопера, умиваоник 50 х 42, косилица, фриз
сандучар, двосед, нова грејалица. 064/339-69-13. (242340)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3,5 кв,
елинд. 063/841-17-94. (24254)
НОВА веш-машина горење на
продају. 366-312, 064/140-2712. (242347)
ПРОДАЈЕМ циглу, бибер цреп,
грађу, итд. 064/122-69-78
КИРБИ нов, трпезаријски сто,
столице, терасни сто, столице,
фотеље. 064/955-51-85

ПРОДАЈЕМ нов душек 90 х
200 цм, гаранција десет година. Тел. 013/354-276, 064/86623-68. (242509)

ПРОДАЈЕМ веш-машину 9 кг,
вирпул, моторне маказе за
орезивање ограде. 063/81242-09. (242633)

КУПУЈЕМ полован намештај,
гарнитуре, кухиње, столове,
столице, остало покућство.
962/148-49-94. (242308)

ПРОДАЈЕМ: навигација, књиге, кофер, мајице поло, мали
бојлер, сат омега.064/354-6976. (242408)

ВЕШ-МАШИНЕ, замрзивачи,
суилице из немачке, гаранција. 062/824-23-21. (242657)

КУПУЈЕМ старе веш-машине,
шпорете, замрзиваче, фрижидере, телевизоре и стало гвожђе. 061/287-48-87. (242327)

ЛОВАЧКИ карабин застава
30-06, монтажа швенк оптика
yeis 2.5-10 х 52. 063/738-2272. (242417)
КАУЧ, витрина, мојца, сто,
столице, комода, компјутер
столови, сточићи. 062/361676. (242419)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, нова кухиња 10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (242208)
ПРОДАЈЕМ прекрупач-круњач, казан за топљење масти
са ложиштем, два тепиха. Тел.
063/717-12-03.
ПРОДАЈЕМ кухињски сто са
столицама и без, шпорет мини, фрижидер. 064/150-20-78.
(242397)
НА ПРОДАЈУ веш-машине индесит и ардо. 063/158-27-50.
(242583)
ПРОДАЈЕМ кукуруз по потреби, могу да самељем. 060/65125-55. (242586)
ПРОДАЈЕМ орахову суву даску. 063/802-98-13. (242591)
КОТАО за чврсто гориво, 35
м2, коришћен у добром стању,
200 евра. 062/803-71-88.
ПРОДАЈЕМ или мењам за рано половну одличну дрвену
столарију са термо-стаклом,
четири прозора са алуминијумским ролетнама 100 х 110,
балконска врата 160 х 210,
140 х 200, три прозора 60 х
60. 063/802-98-13. (242591)
КАЈСИЈА, бресква за ракију,
пекмез, конзумна – довозимо
на адресу. Тел. 064/232-64-33.
(242574. (242574)
ЗБОГ селидбе продајем вишак
намештаја, повољно, вреди
погледати. 060/333-68-28.
ПРОДАЈЕМ комплет ремонтоване ТА пећи и достава, монтажа, гаранција, повољно.
063/898-00-82. (242609)
ПРОДАЈЕМ породичну гробницу на Католичком гробљу.
064/848-84-22. (242620)
ПРОДАЈЕМ јагањце од 25 кг
до 40 кг. Тел. 065/220-59-89.
НА ПРОДАЈУ свињске полутке.
013/632-145, 060/500-30-91.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кауч,
бојлер, витрине, ормани, ауто
сијеру за други ауто. 064/15425-82. (242631)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
електрични шпорет, аспиратор, фрижидер, комбинацију.
064/129-73-60, 013/346-790.
КАМИН алфа рустикал, 150
евра, двосед, тросед на развлачење, 100 евра. 063/386431. (242640)

СВИЊА, 170 кг, на продају, цена 160 динара. 063/713-79-24.
ПОВОЉНО коришћени дрвени
прозори, већих димензија, једнокрилна балконска врата.
062/121-01-48. (242672)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи. 335-930,
064/366-57-87. (242544)

КУПУЈЕМ перјане јастуке и дуње, сари новац, (наш и страни), сатове, статуе, стари накит, старе флаше сифон соде
и друго. 335-930, 063/705-1818. (242544)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари
новац, стару пошту, фигуре,
бижутерију, старо покућство.
335-974, 063/705-18-18.
(242544)

КУПУЈЕМ полован намештај,
кухињске угаоне гарнитуре,
плинске боце и остало.
066/900-79-04. (242290)

КУПУЈЕМ старе: сатове, новац,
пенкала, разгледнице, књиге,
ситне антиквитете. 013/23335-01, 064/265-82-98.
(242558)

КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77. (242292)

КУПУЈЕМО полован намештај,
белу технику и сво остало покућство. Тел. 061/641-30-36.
(242470)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, вешмашине, шпорете, фрижидере, бојлере. Златко. 061/14482-80, 063/196-54-56 (242363)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, свих величина.
Долазим. 063195-07-17.
(242621)

КУПУЈЕМ гвожђе, обојене метале, креке весо, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре, фрижидере. 061/206-26-24.
(242624)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, месинг, бакар, алуминијум, веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93.
(242624)
КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум,
акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, фрижидере, телевизоре и остало.
061/322-04-94.
(242624)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре и остали отпад.
064/484-13-76.
(242624)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском
Новом Селу. 063/874-70-77.
(СМС)
ДОЊИ град, кућа са два стана, ЕГ, 7 ари. 061/224-47-97.
(242624)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

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

НА ПРОДАЈУ кућа у Тополи.
061/131-86-26 (242366)
БАЊА Врујци, кућа 60 м2, 6
ари, продајем/мењам.
064/955-51-85 (242368)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2 ара,
укњижено. 061/333-31-19,
062/860-80-94, 063/277-025.
(241849)

ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари у Б. Новом Селу.
063/863-80-15 (242354)

ЈАБУКА, усељива кућа, нова
градња, 220 м2, 7,5 ари.
064/493-85-60. (241931)

ПРОДАЈЕМ плац на старом
Баваништанском путу, 9 ари.
063/286-743 (242377)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ботошу,
сређена, 220 м2 + башта 25
ари. 062/261-483, 064/122-4194. (241796)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ кућу на
Јабучком путу преко пута сервиса „Пивашевић”. Тел.
060/348-19-88, 065/219-14-22
(242375)
ПРОДАЈЕМ воћњак, 18 ари,
Кудељарски насип. 063/472669 (242381)

ПОЧЕТАК Кудељарца, прелеп
плац 10 ари, 20.000.(398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(242525)
КУЋА, Долово, 15 ари, хитно,
звати после 16 сати. 06113437-08. (242514)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на
29 ари плаца. 371-274,
064/176-88-52. (241475)
ПРОДАЈЕМ усељиву легализовану кућу на Кудељарцу, са 9
ари плаца. 064/040-82-72.
(241784)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 065/602-55-54. (242272)

ПРОДАЈЕМ усељиву кућу, стара Миса. Тел. 069/223-24-25.
(242501)

СТАРЧЕВО, нова кућа, 200 м2,
15 ари, укњижена, усељива,
48.000. (679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83. (242396)

ПРОДАЈЕМ кућу, Качарево,
150 м2, цена договор, усељива.
013/601-472. (242387)
РЕНОВИРАНА сређена усељива, укњижена кућа, 58 м2, Топола, 23.000 евра. 060/696-0543, 061229-03-70. (242594)

КАЧАРЕВО, нова кућа, приземна, доста зеленила, на добром месту. (679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-83.
(242396)
ПРОДАЈЕМ усељиву кућу у Банатском Новом Селу. Звати на
310-697. (242398
ПЛАЦ 20,5 ари, викенд-зона
Долово, потез мале шуме.
063/738-22-72. (242417)

НОВОСАГРАЂЕНА скроз завршена кућа, 140 м2, са верандом, на 21 ар плаца, за живот
у природи. 063/341-881.
(242523)

ПРОДАЈЕМ засебан део куће
код Гимназије, 80 м2 + тераса
+ поткровље коме је дозвољена градња, 30.000 евра, звати
после 15 сати. 060/067-11-44.
(242278)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
Максима Горког. 063/301-360.
(242545)

ПРОДАЈЕМ завршену викендицу на Девојачком бунару.
063/771-68-69. (242297)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 170 м2,
плац 6.5 ари, 45.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (242559)

ЈАБУЧКИ пут, плац 4 ара, 17 х
24, и мешалица. 069/213-9737. (242548)

ПРОДАЈЕМ усељиву легализовану кућу на Кудељарцу, са 9
ари плаца. 064/040-82-72.
(241784)

КУЋА за рушење код Зелене
пијаце, на 1.2 ара плаца.
063/814-56-25. (222410)
БАШТА 17 ари, 10 х 170, уз
„Техномаркет”, вода, струја,
канализација. Тел. 402-782,
063/729-72-86. (242409)

ПРОДАЈЕМ плац, стара Миса,
грађевински или замена за ауто. 063/207-819. (242595)
ПЛАЦ, Новосељански пут, 200
м од „Кутка”. 064/808-72-51.
(2426519
ВИКЕНДИЦА код Девојачког
бунара, 200 м од центра, легализована, могућа је и замена
за стан. 061/206-30-46.
(242643)

ПРОДАЈЕМ викендицу са плацем у Добрици, код Алибунара. Тел. 068/420-06-80.
(242473)

ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову.
062/415-359. (242311)

МАРГИТА, почетак, 100 м2,
1.5 ари, без улагања, 70.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (242406)

КУЋА на продају на новој Миси, код школе, без посредника. 063/824-63-51, 373-154.
(242332)

ВОЈЛОВИЦА, 60 м2, 1.5 ар,
15.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-55-74.
(242406)

ПЛАЦ на продају, Јабука, 6,25
ара, започета градња.
064/242-53-24. (242343)

КУЋА, Панчево, Цара Душана
100, 176 м2, 8 ари плаца. 25166-46. (242496)

ПРОДАЈЕМ кућу, Цара Душана 14. 063/837-91-30. (24193)

ВОЈЛОВИЦА, две одличне
стамбене јединице, 7 ари,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (242517)

ПЛАЦ продајем, Миса, дозвољена градња, 064/866-2336.(242537)

ПРОДАЈА плацева, укњижени,
грађевинско земљиште, вода,
струја, канализација, гас, Пелистерска. 063/894-88-11.
(242666)

СТАРА МИСА, кућа од чврстог
материјала на 5,5 ари, 26.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(242516)
ПРОДАЈЕМ плац на Јабучком
путу 17,5 ари, повољно.
062/804-85-69. (242662)

ПРОДАЈЕМ њиву у Војловици,
44 ара, дозвољена градња.
064/256-35-40. (241956)
ТЕСЛА, кућа на екстра локацији за приватан бизнис и становање. 063/329-464,
066/001-050 (2423359)

ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2
+ локал 30 м2 на 7.29 ари,
32.000 евра, (097) „Перфект”,
064/348-05-68. (242534)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2 + тераса, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (242406)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан,
58 м2, етажно грејање. Тел.
060/333-56-41.
(242428)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2, 84
м2, VI спрат, без посредника.
065/398-98-99. (2418671)
ПРОДАЈЕМ, Тесла, трособан,
ЦГ, IV, терасе, без лифта.
063/770-45-55, 013/331-079.
(240624)
ПРОДАЈЕМ стан, I спрат, 101
м2, Карађорђева 15, Панчево.
063/334-430 (241218)
2

ПРОДАЈЕМ стан, 81 м , Илариона Руварца 4, Панчево.
063/334-430 (241218)
ДВОИПОСОБАН, 58 м2, ЦГ,
телефон, клима, IV спрат, Котеж 1. 063/803-14-86.
(242486)

ЦЕНТАР, једноипособан, 37
м2, IV, ЕГ, новији, 25.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (242406)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР, сређен, 33.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (242406)

ВИКЕНДИЦА на Миљу на Дунаву, 40 м2, струја, веома повољно. 065/361-13-13.
(242451)

КОД Турске главе, кућа преправљена у два локала, дворишни стан, 2 ара, 55.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (242617)

ПРОДАЈЕМ стан, 110 м2, из
два нивоа, на другом спрату, у
центру Панчева. Алуминијумска столарија, храстов паркет,
хидромасажна када, етажно
плинско грејање, власник.
063/712-62-84. (242288)
ПРОДАЈЕМ трособан стан, врло повољно. 063/807-27-07.
(242302)
ГАРСОЊЕРА 28 м2, у ширем
центру, без посредника,
19.000 евра. 060/034-74-33.
ПРОДАЈЕМ стан 38 м2, јефтино, телефон. Зоран, 062/96712-61. (242318)

НОВА КУЋА, 180 м2, са три
стана, без улагања. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(242456)
ПРОДАЈЕМ мању кућу на Баваништанском путу. 063/82643-91. (242457)
ПРОДАЈЕМ кућу, Котеж 1,
Браће Јовановић 94-ц, 6 ари
плаца, може посебно, иза куће
башта 3 ара. Договор.
064/128-38-95. (242446)
2

КУЋА 120 м , на 5 ари, власник, легализовано, усељиво.
Преспанска 15. 063/307-674.
(242467)
ДЕО куће у Цара Душана. Тел.
064/248-86-86. (242478)

КУЋА, гаража, воћњак, башта
20 ари, Пелистерска 18-е.
065/251-56-89. (242638)
МИСА, спратна, 235, 1,37 ари,
прелепа, Старчево, 104 м2,
3.66, хитно. (67), „Милка М”,
063/74428-66. (242676)
ПРОДАЈЕМ плац под воћем у
Панчеву, 14,37 ари, грађевинска зона. 063/245-225.
(242674)
БЕОГРАД, 16 ари, 8.000; Новосељански, 8 ари, 12.000.
(67), „Милка М”, 063/7442866. (242676)

ПАНЧЕВАЦ

ЈЕДНОСОБАН, сређен, ПВЦ,
нво купатило, инсталације,
мермотерм, 22.500, Доњи
град. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (242425)

ТЕСЛА, двособни; ТА, 28.000;
тераса, ЦГ, 31.500, лифт, договор. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (242425)

КУЋА, 60 м2, 3 ара плаца,
19.000 евра. Стара Миса.
061/664-39-26. (242637)

ПЛАЦ, стара Миса, Банијска,
11.3 ари, 22.500, „Перфект”,
064/348-05-68. (242534)
КУДЕЉАРСКИ насип, 88 м2,
трособна, реновирана, 4,85
ари, 37.000. „Перфект”,
064/348-05-68. (242534)

ПОТПУНО сређен стан, Тесла,
52 м2, IV спрат, без лифта,
25.000 евра. 064/444-42-90.
(242107)

ДВОСОБНИ, 55 м2, Стрелиште,
26.000; Котеж 28.000; Миса,
30.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(242434)

ПРОДАЈЕМ три стамбена
објекта, 80 + 60 + 40 м2, на
парцели 7.5 ара, стара Миса,
45.000 евра. 061/664-39-26.
(242637)

КАЧАРЕВО, одличан улични
део, око 70 м2, башта, 13.000.
(49), „Мустанг”, 062/129-9467. (242517)
ХИТНО, центар, двоипособан,
80 м2, 2-.8 ара, ЕГ, 38.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(242517)

ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, центар, двособан, 55 м2, новија градња, I
спрат, 33.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(242406)

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

ПРОДАЈА плацева, погодни за
пословни објекат, вода, канализација, струја, укњижени.
Кајмакчаланска. 063/894-8811. (242666)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две куће
на плацу за мањи стан.
064/986-21-74. (242440)

СТАНОВИ

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

ЦЕНТАР, кућа лепа, 130 м2,
домаћинска, комфорна, договор. 258-06-47. (242562)

НОВА КУЋА, 86 м2, плац 17 х
24 м2, укњижена, власник.
065/258-87-77. (242405)

ХИТНО и повољно кућа у Банатском Новом Селу. 064/61838-15. (2423159

ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица, плац 28 ари, ограђен, струја, вода, шупа. 063/734-52-25.
(242606)

СТРЕЛИШТЕ, 300 м2, ПР + I +
ПК, 58.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-96-05.
(242559)

ПРОДАЈЕМ нову кућу на новој
Миси, подне керамичке плочице. 064/221-36-12. (242300)

СТРОГИ центар, усељиво, могућност доградње, плац 6.5
ари. 064/174-54-17. (242350)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
Петра Драпшина, усељива,
власник 1/1. 064/370-79-47.
(2142489)
ВРШАЧКИ округ, две куће на
плацу 50 ари, вода, струја, телефон, асвалт, воће. 060/16845-86. (242490)

КУЋА, 80 м2, ЕТ, 3 ара, добра
локација, код Старог СУП-а,
75.000. (679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83. (242396)

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

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг Мученика 18. Тел. 064/167-04-77.
(242483)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан,
61 м2, гаража, башта, укњижен, 17.500 евра. 064/938-4199 (242371)
ПРОДАЈЕМ трособан стан, завршна фаза изградње и плац
са темељима. Тел. 013/341789 (242372)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, VI, лифт,
није задњи, без пуно улагања,
31.500. (679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83. (242396)
СОДАРА, 61 м2, ЦГ, IV, два
лифта, одмах усељив, 30.000.
(679), „Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (242396)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан на
Стрелишту, за кућу у Војловици. 064/173-85-17. (242408)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2,
III, TA, реновиран, усељив,
26.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (242406)
ТЕСЛА, двособан, 55 м2, V,
лифт, ЦГ, реновиран, 32.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (242406)
СТРЕЛИШТЕ, центар, једноипособан, 42 м2, ПР, ЦГ,
23.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (242406)
ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2, Стрелиште, Миса, 21.500; центар,
15.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (242434)
ТЕСЛА, Дис, једноипособан,
46 м2, тераса, усељив, 26.000,
договор. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (242434)

ДОБАР двособан стан, Котеж
2, приземље, 57 + тераса,
33.000, договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(242425)

ДВОИПОСОБАН, Тесла, ЕГ,
алу столарија, кухиња, ново
купатило, две терасе, 35.000
евра. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (242425)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV, ЦГ,
16.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242456)
КОТЕЖ 1, мањи двособан, 40
м2, 25.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242456)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 40 м2,
25.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242456)
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КОТЕЖ 1, Радова зграда, двособан, уредан, 58 м2, III,
30.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (242517)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ТРОСОБАН, 83 м2, две одвојене спаваће собе, сређен.
(188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (242456)
КОТЕЖ 2, двособан, 62 м2, III,
34.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242456)

2

СОДАРА, 83 м , III,ЦГ, 41.000;
војне двоипособан, 40.500;
двособан, IV, 30.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(242516)
ТУРСКА ГЛАВА, салонски 114
м2, II, ТА, 65.000; Доњу град,
салонски 104 м2, ЦГ, I,
48.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (242516)
ТЕСЛА, сређен двоипособан,
ЦГ, IV 36.000, велики избор
станова на разним локацијама. (396), „Лајф”, 061/662-9148. (242516)

СОДАРА, двособан, сређен,
IV, TA, 26.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (242456)
2

ТЕСЛА, двособан, 53 м , у најчистијој згради, с погледом на
игралишта. 060/168-45-86,
062/376-047. (242490)
ПРОДАЈЕМ стан, Содара, централно, IV, без посредника,
власник, за сређивање.
061/143-20-53. (242498)
ХИТНО продајем два стана,
може замена кућа, Кудељарац, Војловица. 064/130-2734. (242507)

ХИТНО, Кудељарац, дворишни, 22 м2, 8.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(242525)
КОТЕЖ 2, одличан једноипособан, 49 м2, V, два лифта,
27.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (242038)

СТРЕЛИШТЕ, добар трособан,
71 м2, IV, ЦГ, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/129-94-67.
(242517)
ТЕСЛА, Кутков, трособан,70
м2, I, ЦГ, 60.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(242517)
2

САМАЧКИ, приземље, 17 м ,
ЦГ, 12.500. (49), „Мустанг”,
062/129-94-67. (242517)

ЦЕНТАР, 60 м2, ПР + I, 36.000.
(636) „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (242559)
ПРОДАЈЕМ стан, 115 м2, центар, 64.500 евра, договор.
064/329-48-40. (242561)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,
ВП, 26.000, близу „Авива”.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(224563)
ЦЕНТАР Стрелишта, двособан,
60 м2, двособан, 52 м2, двориште, сређен, 17.000. „Весна
2”, 066/937-00-13. (224563)

МАРГИТА, нов двоипособан,
приземље, 54 м2, гас, 36.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (242572)

ТЕСЛА, троипособан, 79 м2, II,
49.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(242617)

КОТЕЖ 2, 52 м2 + тераса. ВП,
одржаван, 27.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(242516)

КОМФОРАН двособан стан,
63 м2, Стрелиште, комплетно
реновиран, одмах усељив.
063/391-277. (242671)

ЦЕНТАР, 2.0, I, 35.000; Котеж
2, 2.0, 26.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (242566)

НОВА МИСА, двособан, III,
ТА, 57 м2, 24.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (242572)

ТЕСЛА, двоипособан, 61 м2,
IV, без лифта, 32.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(242617)

ТЕСЛА, код мини „Максија”,
нов, лукс, 115 м2, и мањи
плац, повољно, власник.
061324-40-85. (242646)

ЕКСТРА понуда, Стрелиште,
нов, укњижен, 54 м2, двособан, 600 евра/квадрат, клима,
ПВЦ, паркинг. Хитно. 062/269566. (242668)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, Содара, 57 м2, 4/10 спрат, власник. 065/227-67-26.
(2142652О)

МИСА, поткровље, укњижено,
100 м2, сива фаза са свим
прикључцима. 065/333-55-25.

ЕКСТРА, Стрелиште, нов, 44
м2, поткровље, укњижен,
20.000, ПВЦ, клима. Хитно.
062/269-566. (242668)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5 , ЦГ, 30.000;
Миса, 50, II, 19.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (242566)
ПРОДАЈЕМ у строгом центру
трособан стан, 68 м2. 064/51125-10. (242563)

МАРГИТА, двособан, 42 м2,
приземље, двориште, 22.000.
(097) „Перфект”, 064/348-0568 (242534)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, I, TA, уредан, 24.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (242517)

ЦЕНТАР Стрелишта, 59 м2, V,
31.000. (636) „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(242559)

КОТЕЖ 2, гарсоњера 22 м2,
IV, лифт, ЦГ, одмах усељив,
16.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (242526)

МАРГИТА, двособан, 56 м2, I,
TA, реновиран, 34.000. (097)
„Перфект”, 064/348-05-68
(242534)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82
м2, 46.000; двособан, 63 м2,
31.000 евра. (097) „Перфект”,
064/348-05-68 (242534)

ЦЕНТАР, двоипособан, новоградња, 70 м2, I, 800 евра/квадрат, ексклузиван салонски
стан, договор. (636) „Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (242559)

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
28.000; трособан екстра сређен. „Весна 2”, 066/937-00-13.
(224563)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 58 м2,
35.000. (097) „Перфект”,
064/348-05-68 (242534)

ТЕСЛА, 53 м2, III, TA, реновиран, 32.000. (097) „Перфект”,
064/348-05-68 (242534)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, 27.000,
договор. (636) „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(242559)

ПРОДАЈЕМ стан, 90 м2, I
спрат, центар, одличан за пословни простор. 065/849-0938, 061/533-27-40. (242528)

КОТЕЖ 2, двособан, 65 м2,
двостран, реновиран, VI,
38.000. (097) „Перфект”,
064/348-05-68 (242534)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2, V, без лифта, 10.000. (097)
„Перфект”, 064/348-05-68
(242534)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2,
VI, ЦГ, уредан, 25.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(242517)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2, IV,
TA, тераса, одмах усељив,
21.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(242526)
ГОРЊИ град, новија градња,
прелеп четворособан, двострано орјентисан, ЦГ, гас, 85
м2, III, гаража, 61.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (242526)
СОДАРА, војне зграде, 61 м2,
ВП, ЦГ, комплет реновиран,
двоипособан, 33.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (242526)
ТЕСЛА, новоградња, 68 м2, III
спрат, ЦГ, двострано орјентисан, 46.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(242526)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, III, 53
м2, Та, комплет реновиран, одмах усељив, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (242526)

КНИЋАНИНОВА, новији двособан, 61 м2, III, плин, 31.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (242517)

КОТЕЖ 21, двособан, 63 м ,
III, ЦГ, 31.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (242526)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, ЦГ,
31.000; двоипособан, 35.000;
троипособан, 46.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(242516)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2, ТА,
III, добар, 32.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(242517)
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КОТЕЖ 1, двособан, 58 м2, III,
усељив, 30.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-10-52.
(242564)
КОТЕЖ 2, двособан сређен, 58
м2, II, 32.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(242564)
КОТЕЖ 2, трособан, 64 м2, IV,
лифт, реновиран, 41.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (242564)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58 м2,
II, TA, 27.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(242564)
ТЕСЛА, једнособан, 40 м2, ВП,
ЦГ, 24.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(242564)
ЦЕНТАР, америчке зграде, ТА,
I, 35.000; оловка зграде, дуплекс, 136 м2, 90.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (242516)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 м2, реновиран, Котеж 1, 30.000
евра. 301-165. (242389)
ПРОДАЈЕМ стан у Црепаји са
гаражом, власник. 061/72154-12. (242593)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, III, ЦГ,
25 м2, 16.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(242572)
ЦЕНТАР, двоипособан, III, ЦГ,
54 м2, 42.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(242572)
ТЕСЛА, једноипособан, III,
ЦГ, 42 м2, 24.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (242572)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2, ТA,
II, усељив, повољно. 063/78086-83. (242629)
КОТЕЖ 2, трособан, 71 м2, I,
47.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(242617)
КОТЕЖ 2, четворособан, 83
м2, VI, 50.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
КОТЕЖ 2, необичан, 151 м2,
IX, 65.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(242617)
ГАРСОЊЕРА, Самачки, 17 м2,
II, 12.500, сређена. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (242617)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2,
IV, 33.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(242617)

ТЕСЛА, четворособан, 71 м , I,
TA, 42.500. „Стан плус”, 77175-96. (242600)

ТЕСЛА, једнособан, 40 м2, ВП,
25.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(242617)

КОТЕЖ 2, троипособан, 83,40,
други спрат, у добром стању,
ЦГ. 064/225-75-97, звати после 18 сати. (242613)

ТЕСЛА, двоипособан, 70 м2,
ВПР, 45.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(242617)

2
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ИЗДАЈЕМ ненамештен двособан стан, Лава Толстоја 5.
063/194-81-95.(242623)
ИЗДАЈЕМ, Котеж 1, реновиран, једноипособан, намештен
стан, 120 Е. 060/628-66-61.
(242622)
ИЗДАЈЕМ полунамештен једнособан стан, Тесла, 30 м2,
слике: www.goo.gl/QrXapw.
064/178-38-92.(242616)
НАМЕШТЕН једноипособан
стан, ТА, код Хотела „Тамиш” 80
евра. 064/122-48-07. (242653)
ИЗДАЈЕМ стан једнособан,
Тесла. 064/354-69-76(242408)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, Стрелиште, ЦГ, тел.
060/372-03-02. (242414)
У САМАЧКОМ издајем комплетно намештену гарсоњеру!
80 евра! 062/361-676,
066/019-678. (242409
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком. 062/859-7779. (242424).
ИЗДАЈЕМ двособни дворишни
стан, посебан улаз, сат, ненамештен Карађорђева.
064/994-13-16. (242441)
ИЗДАЈЕМ намештен мањи једнособан стан 25 м2,ЦГ,Тесла.064/140-88-36. (242442).

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.

СТАНОВИ
ПОНУДА
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, нов,
укњижен, приземље, ПВЦ, клима, хитно. Хитно. 062/269566. (242668)
НОВА МИСА, већи једнособан
стан, 34 м2, II спрат, новије
градње. 060/034-20-04.
(242669)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, ВП,
53, 20.500; Котеж 1, двоипособан, 62, VII, 31.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66.
(242676)
2

ЦЕНТАР, једнособан, 34 м , I,
празан, нов, 27.000; Тесла, I,
51, новоградња, тераса. (67),
„Милка М”, 063/74428-66.
(242676)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребне гарсоњере, једнособни и
једноипособни. Брза реализација. 063/74428-66. (242262)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ једнособан стан, намештен, Котеж 2, цена 100
евра. 062/401-492. (СМС)
2

СТАН 50 м , Максима Горког,
централно грејање, клима, 100
евра , 235-17-11, 062/351711.(241938)
ИЗДАЈЕМ стан, 81 м2, II спрат,
Илариона Руварца 4, Панчево.
063/256-312. (241218)

ТЕСЛА, трособан, IV, 61, само
31.000; центар, II, 78, 39.000.
(67), „Милка М”, 063/7442866. (242676)

ТЕСЛА, двособан, полунамештен, ТА, самцима, студентима. 063/840-69-77, 061/28543-28. (и)

КОТЕЖ 2, трособан, II, 78,
48.000; Содара, ВП, 55,
31.000. (67), „Милка М”,
063/74428-66. (242676)

КОТЕЖ 1, издајем двособан
полунамештен. 063/163-5205.(241823)

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

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ за промет некретнина „Лајф” потребни станови
и куће, брза реализација.
061/662-91-48. (242516)
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура. Брза и сигурна
исплата. „Перфект”, 064/34805-68.
КУПУЈЕМ стан до 18.000 евра,
Миса, Доњи град, центар, Котеж. 063/836-23-83. (232396)

ЛОКАЛ 43 м2, центар и намештен 75 м2, Тесла издајем.
064/143-91-40. (241603)
ДВОИПОСОБАН стан, ЦГ, телефон, клима, Котеж 1, IV
спрат. Тел. 064/803-14-86.
ИЗДАЈЕМ стан у Улици Цара
Лазара. 065/602-55-54. (2422)

САМЦУ тотално реновиран
комфоран намештен једнособан стан строги центар, издајем. 063/732-61-67. (242448).
ИЗДАЈЕМ леп једнособан стан
на Кеју. Тел. 063/168-43-22.
(242461)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на почетку Котежа 2.
013/310-065, 064/929-98-49.
(242500)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан.
064/217-51-89.
(242557)

ИЗДАЈЕМ једнособан конфоран стан на Содари. 063/307816. (242532)

СТАРЧЕВО, кућа, 7 ари, етажно грејање, реновирана, алустоларија. 065/360-01-17.
(242570)

ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан у кући, Стеријина
улица.063/803-10-55. (242533)

СТАН четворособан новији у
кући, сопствено грејање-плин,
Котеж, мирно. 061/225-16-43.
(242575)
СТАН једнособан дворишни за
издавање, 064/232-64-33.
(242574)
КУЋУ издајем, шири центар,
150 м2, за пословну делатност.
062/347-667.
(242568)

СТРОГИ ЦЕНТАР, намештен,
једноипособан стан, клима,
ЦГ, СББ. 061/179-90-64,
065/251-45-43. (242531)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, лукс,
52 м2, строги центар, I спрат.
063/302-806. (242512)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. 064/351-18-78. (242551)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
кући, намештен. Котеж 1,
ЦГ,тотал ТВ.065/975-00-20.

УСТУПАМ Ћевабџиницу „016”
са комплетним инвентаром,
4.500 евра (локал је у закупу),
договор. 063/858-48-50.
(242296)

СТРОГИ центар, одличне могућности, 100 и 50 м2, у приземљу. 064/174-54-17.
(241787)
ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту,
центар, сређен, заштићен.
065/966-66-61.
(242337)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01. (24229)
ИЗДАЈЕМ двоипособан стан,
строги центар, погодан за пословни простор, нова столарија, сређен, II спрат, ЦГ, лифт.
066/661-72-30. (242299)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Горњи град, Маргита.
061/272-01-87. (242305)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру и на Стрелишту.
060/721-21-04. (242307)
ИЗДАЈЕМ намештен стан.
065/250-89-97. (242312)
ИЗДАЈЕМ једноипособан дворишни стан, полунамештен,
Доњи град. 063/248-729,
063/126-92-77. (242319)
ЈЕДНОСОБАН Стан, ЦГ, телефон, интернет, ново, једна
особа. 013/313-576, 062/96595-07. (242333)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на дужи
период, депозит обавезан.
063/617-421. (242335)
ГАРСОЊЕРА, потпуно намештена, центар, у згради, други
спрат, повољно. 064/992-9161. (242339)
ИЗДАЈЕМ стан у Браће Јовановић 24а, празан, повољно.
061/277-62-37 (242361)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 1. 065/68131-47 (242362)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 50 м2,
ЦГ, клима. Тел. 061/657-70-27.
(242267)

ИЗДАЈЕМ повољно засебан
стан 30 м2, за самице, ђаке,
самце. 013/354-952, 064/39356-09 (242365)

ИЗДАЈЕМ трособан стан на IV
спрату, има лифт. 060/643-6030, 063/351-766. (242282)

ИЗДАЈЕМ двоипособни намештен стан на Содари, ЦГ, III
спрат. 063/422-024 (242379)

ИЗДАЈЕМ нов једнособан
стан, 33 м2. 062/467-711.
(242291)

ИЗДАЈЕМ двособан, ненамештен стан на Стрелишту, 54
м2. Контакт телефон 063/17192-12 (242385)

ИЗДАЈЕМ собу ученици с грејањем, у згради, код „Авива”.
064/278-43-46. (242293)

ИЗДАЈЕМ нов двособан конфоран стан зграда II, нова
Миса. 063/801-09-85.
(242442)

ИЗДАЈЕМ стан, једнособан,
Тесла. 064/354-69-76. (42408)
ГАРСОЊЕРА полунамештена,
Котеж 2, 22 м2, ЦГ,сређена.
064/536-91-89, 062/577-553.
(242587)
САМЦИМА издајем собу у
центру. 061/113-05-20,
064/152-59-91. (242579)
ИЗДАЈЕМ двособан дворишни
празан стан. 064/255-57-79,
064/193-56-16. (242598

ИЗДАЈЕМ намештен, двособан
стан, 64 м2, у строгом центру.
061/621-32-18. (242553)
ИЗДАЈЕМ намештен, већи једнособан стан, ЦГ, клима.
063/812-42-09. (242633)
ИЗДАЈЕМ стан у центру града.
062/395-953. (242662)

НА ДУЖИ период издајем двособан стан на Содари, Ул.
Дринска 15.063/711-5837.(242479)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештена центар Wi-Fi , кабловска, одмах усељива, повољно.
065/691-88-23. (242488)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан 40 м2, у улици Марије и
Лазара Драгичевић.
064/042-48-36. (242499)
ИЗДАЈЕМ собу повољно. Тел.
060/031-07-26.
(242433)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, намештен 44 м2 са ЦГ .
060/519-93-30. (242477)

ИЗДАЈЕМ локал 30 и 40 м2,
близу центра. Тел. 063/198-4125 (242360)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, до улице излог, центар. 063/314-803

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ кућу на старој Миси, Војвођанска 97. 061/32170-83, 064/359-54-42.
(242610)
ИЗДАЈЕМ стан у центру града.
Тел. 061/288-47-85. (242540)

СТРОГИ центар, одличне могућности, 100 и 50 м2, у приземљу. 064/174-54-17. (242350)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал
18 м2, први спрат, Трубач.
063/856-74-02 (242356)
ПРОДАЈЕМ пословни простор
52 м2, Змај Јовина 2, локал 2.
Тел. 060/562-62-96. (241102)
ИЗДАЈЕМ два локала, центар,
један опремљен салон лепоте,
вреди видети. 063/734-82-31.
(242066)
ОМОЉИЦА, локал 50 м2, Ђуре
Јакшића 22, 10.000 динара.
063/577-555. (242320)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2, близина пијаце, Лава Толстоја. 333058. (242388)
ИЗДАЈЕМ локал, центар, 19
м2, 50 евра, унапред. 013/315707, 064/262-54-65 (242374)
ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту,
В. Петровића, 22 м2, 150 евра.
063/234-419. (242470)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/255-892, 063/254-155.
(241856)

ИЗДАЈЕМ радионицу-канал,
столарски сто - трофазна, магацинске собе. Карађорђева.
064/994-13-16. (242441)

ПРОДАЈЕМ локал, ТЦ „Трубач” на II спрату, 20 м2,
14.000 евра. 060/067-11-44.
(242278)

ПРОДАЈЕМ пословни простор
у Јабуци, 200 м2, погодан за
производњу. 063/386-352.

ИЗДАЈЕМ локал од 20 м2, у
Његошевој 2. 064/184-87-50.

ИЗДАЈЕМ локал, Стевана Шупљикца, на главном путу.
064/370-79-47. (242489)
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ЛОКАЛИ

ХИТНО продајем локал у Банатском Карловцу, поред школе. 063/367-750. (242494)
ИЗДАЈЕМ локал, Ул. Милоша
Обреновића 27, 40 м2, са два
улаза. Тел. 069/606-697.
(242502)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске
станице. 063/725-71-70.
(242510)
ИЗДАЈЕМ магацин 360 м2.
013/343-652, 013/313-100.
(242518)
ПРОДАЈЕМ локал 96 м2, центар, 67.000 евра. Договор.
064/329-48-40. (242561)
ИЗДАЈЕМ локал, 20 м2 + 14 м2.
Лава Толстоја 5. 063/194-8195. (242623)

ПОСАО
ПОНУДА
ПОТРЕБНЕ раднице без искуства за рад на вез машинама.
Тел. 062/471-951. (СМС)
ПОТРЕБНА продавачица за
рад у пекари. Звати радним
данима до 15 часова. 063/680594. (242249)
ПОТРЕБНЕ раднице за брање
малина у Ариљу. Храна и смештај обезбеђени. Информације на тел. Љубе Јаковљевић,
061/200-15-32, Даца Јаковљевић, 060/501-27-75. (241378)
УСТУПАМ Ћевабџиницу „016”
са комплетним инвентаром,
4.500 евра (локал је у закупу),
договор. 063/858-48-50.
(242296)
АУТОПЕРИОНИЦИ потребан
радник, Моше Пијаде 86.
063/865-27-76. (242303)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ – потребне
раднице за рад на роштиљу,
локал у центру. 063/834-88-10.
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ – потребне
раднице за рад на роштиљу,
локал у Браће Јовановић.
063/897-55-04.
(242325)
КАФЕ „Flamingo” тражи девојку за рад, са искуством.
069/364-10-04. (242316)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кафићу. 060/319-05-77,
061/263-32-87. (242346)
ПОТРЕБНИ конобар и аниматор за рад у играоници „Острво са благом ” у „Авив парку”.
062/333-502 (242355)
ПОТРЕБАН возач Ц категорије, са искуством.
013/236-72-82. (242535)

ПОТРЕБНА помоћна радница
за припрему у пекари. Звати
од 18 до 20 сати. 065/555-9444. (242521)

КАМИОНСКИ превоз до два
кубика, шљунак, песак, сејанац, шут. 062/355-154.
(242432)

ПЕКАРИ потребан помоћни
радник- радница. 064/403-5132. (242541)

РЕСТОРАНУ „Poco-Loco” потребне помоћне раднице и
шанкери са искуством.
064/874-03-01,
013/355-222.
(242459)

ПЕКАРИ потребна продавачица. 064/403-51-32. (242541)

ПОТРЕБАН мајстор за рад у
производњи намештаја.
065/507-09-84. (242511)

ФРИЗЕРСКОМ салону на
Стрелишту потребан радник са
искуством. 060/324-27-22.
(242579)

ПОТРЕБАН искусан виљушкариста, пожељно познавање рада
и на осталим грађевинским машинама. Озбиљна фирма, реодвне исплате. 064/648-24-50.

ФРИЗЕРСКОМ салону потребан мушко-женски фризер за
озбиљну и дугу сарадњу. Услови одлични. 064/255-57-31.
(242551)

ПОТРЕБНЕ искусне раднице
за шивење на индустријским
шиваћим машинама, ендлерица. 063/852-87-41.
(242430)

ПОТРЕБНИ радници: физички
радници за рад на кошењу
траве и асфалтерске радове;
возач камиона; тракториста.
Информације на телефон
013/332-526, од 8 до 16.
(242431)
ПОТРЕБАН столар, рад са
плочастим материјалом,
Панчево. 060/600-14-52.
(242468)
ПОТРЕБНИ ресторански конобари, кувари, пица-мајстор,
помоћни радници, чистачице,
хостесе за ланац ресторана у
Београду у Црној Гори.
064/290-45-39.
(242445)

ПОТРЕБНИ радници у производњи у прехрамбеној индустрији и пословођа са радним
искуством. 064/643-41-22,
064/259-96-62, 013/377-230.
ПОТРЕБНЕ раднице у продаји
за ресторан и пицерију.
064/643-41-22, 013/377-230.
(242460)

ПРОДАВНИЦИ воћа и поврћа
потребна радница са искуством. 063/755-35-20.
(242584)
РЕСТОРАНУ „Poco-Loco” потребна помоћна радница у кухињи. 013/355-222, 064/87403-01., (242588)

ПОТРЕБНА конобарица са искуством Cafeu „Picasso”.
065/504-91-07, 065/504-91-09.

АКУСТИЧКИ дуо – клавијатуре, гитара, тражи кларинетисту или виолинисту. 061/41244-50. (242577)

ПОТРЕБАН физички радник за
рад у производњи бетонске галантерије. 064/188-28-13.
(242503)

ВОЗАЧИ шлепера Ц и Е потребни за међународни транспорт, иностранство – Чешка.
062/634-304. (242670)

ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30. (242505)

КУВАР са искуством потребан
за рад у Чешкој. 062/634-304.
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ПОСАО
ПОНУДА
ПОТРЕБНА радница на индустријским машинама, са искуством. 061/721-54-11.
(242593)
ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици и радник за ноћну
смену. 064/853-83-50.
(242611)
ПОТРЕБНА спремачица „Magnolija lux” апартмани.
Информације на 064/393-5690. (ф)
ПОТРЕБНИ радници за печење меса на роштиљу на ћумур,
„Идеал”. 063/855-65-56.
(242614)
ПОТРЕБАН домар, чувар, на
тениским теренима, дневница
700 динара. 061/882-69-98.
(242649)
ПОТРЕБНЕ раднице са искуством за рад на шиваћим машинама. Тел. 063/776-08-68.
(242615)
ПОТРЕБАН конобар за рад у
Наргила бару Sahara. 064/27211-14. 242623)
АУТО-СЕРВИСУ „Станковић”
потребан механичар. 013/343153, 065/551-67-45, 061/63772-06. (242632)
ПОТРЕБНА девојка за рад Кафеу „Петица” код Аутобуске
станице. 064/997-79-09.
(242635)
„КРЧМА ШАРЕНИЦА” тражи
озбиљне конобарице за ресторан. 064/349-93-43. (242636)

РАДИМ све физичке послове.
064/144-37-65. (242264)
РЕНОВИРАЊЕ кровова, зидање, малтерисање, кречење, бетонирање, повољно радимо.
063/865-80-49. (241987)
СЕРВИС роло-комарника, ролетни, столарије, замена гуртни, стакала. 063/801-84-76,
065/801-84-76.
(241777)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76. (241)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64.
(24186)
АЛУМИНИЈУМСКА ограда, гелендери, АЛУ, ПВЦ столарија,
превоз, монтажа. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(241777)
ПАРКЕТ: постављање, хобловање старог паркета, полирање и лакирање. Дебељача.
063/822-94-82,
063/865-45-31.

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, столарија, повољно, чисто, педантно. 061/288-20-19. (242454)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(242491)
ПОВОЉНО косим зелене површине, гитер блок продајем.
064/548-63-16. (242493)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарије, гипс радови. Чисто, повољно, квалитетно.
063/304-476. (242482)
ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња
и канализације. 062/640-741.
(242536)
СТОЛАРСКЕ и браварске.
Александар. 013/351-073,
064/157-20-03. (242546)
ПРЕВОЗ ствари и робе комбијем - 061/616-27-87, или пикапом - 061/629-80-40.
(242546)
ВОДОИНСТЛАТЕР: купатила,
поправке, преправке, вентили,
одгушење канализације одмах.
063/269-173. (242393)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање
10 евра дан. Позовите,
064/235-08-15. (242418)
ПОПРАВКА - столарија, браварија, санитарије, монтажа:
бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-80-74.
(242410)
РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ, комарници, тракасте, венецијанери.
Тел. 065/337-04-09. (242426)

ПОТРЕБНА спремачица и куварица. Тел. 063/813-29-76,
064/260-04-26. (242639)
ФИРМИ „DARMIL” потребни
шивачи за рад на индустријским машинама. 063/218-795,
Дарко. (242642)
ПЕКАР помоћни на пећи и
продавачица у пекари.
064/120-09-42. (242654)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
ЧАСОВЕ немачког језика дајем повољно. 066/425-193.
(242287)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, пензионерима попуст. 013/235-7882, 065/557-81-42. (242289)
ПОМОЋ у кући, набавка и
спремање хране, повремено
или свакодневно. 062/822-0482. (242003)
МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење, лепљење тапета, фарбање
столарије, радијатора, тражи
посао. 064/174-03-23,
065/523-07-49. (242196)

ПОТРЕБАН конобар или конобарица Винарији „Ђурић”.
063/329-340. (242655)
ПОТРЕБНИ конобар, конобарица, пица-мајстор и кувар.
060/635-57-73. (242665)
СЕРВИСУ беле технике потребан радник. 013/301-300,
063/771-24-16.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1
до 5 м³, одвоз шута са утоваром, рушење. 063/771-55-44.
(242344)

ВЛАГА! изолација влажних кућа, машинско сечење зидова,
постављање најсавременије
изолације, 100% успешно. Тел.
062/427-614. (СМС)

ЧИСТИМ шут, рушим старе
објекте, подруме, таване, радници. Златко. 061/144-82-80,
063/196-54-56 (242363)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори из Ковачице.
060/066-08-60. (СМС)
АЛУ, ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (241142)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке шпорета, бојлера, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(242006)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова, каљевих пећи.
063/155-85-95. (242010)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 065/334-23-38.
(242603)
КЕРАМИЧАР, припрема и постављање свих врста керамичких плочица, повољно. Тел.
063/744-08-24. (242596)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(242652)
КЕРАМИЧАР, повољан, квалитетан и педантан и молер тражи посао. 061/203-70-87.
(242645)

КОШЕЊЕ траве, корова, обарање стабла, одношење непотребних ствари, рушења, итд.
060/035-47-40 (232467)
ЗАМЕНА поломљеног црепа,
чишћење олука, кречење – повољно. 065/535-24-56
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа. 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(242768)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар.
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94 (242386)
КОСИМО траву на свим теренима, веома повољно.
061/159-09-55, 060/149-47-50.
ДАЈЕМ часове немачког и енглеског за основну и средњу
школу. Повољно. 062/867-4482. (242279)
СПРЕМАМ куће и станове, ако
вам треба позовите. 064/27871-20. (242444)

КОМАРНИЦИ, ролетне, венецијанери, тракасте завесе, ново и поправка. 064/189-40-91,
354-777. (240870)
СЕЛИДБЕ, 1.300 динара, превоз робе са радницима. Попуст на ванградске. 063/17477-69. (238739)
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. 013/352536, 063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (242487)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(242487)

РУШЕЊЕ кућа, разбијање бетона, обарање стабла, утовари
шута, чишћење тавана, кошење траве. 064/122-69-78 (р)
СЕЛИДБЕ, превоз робе са радницима 1000 дин. тура. Златко. 061/144-82-80, 063/19654-56 (242363)

МОЛЕРСКИ и гипсарски радови. Неша. 069/444-23-76.
(СМС)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892. (Р)

КОСИМ траву тримером, повољно, дворишта и воћњаке.
Зоран. 061/683-67-48,
064/438-12-46. (242341)

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ПОПРАВКЕ електричних инсталација, бојлери,табле, итд.
Вишегодишње искуство.
066/804-46-53. (СМС)

ПОПРАВКА кровова и остaлих
грађевинских радова.
064/866-25-76, 013/361-601.
((242581)

КЛИМЕ, сервис, допуна,
уградња, најповољније.
063/740-83-98, 064/520-48-80.
(242648)
РАДИМО кровове, зидање, бетонирање, фасаде и адаптације станова. Тел. 064/183-1636, 062/894-37-18. (242659)
ЧИСТИМО ШУТ, таване, подруме, радимо најповољније.
061/322-04-94. (242624)
ИНСТЛАТЕР централног грејања. 065/608-08-57. (242667)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (235603)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85, 063/278117. (241986)

ПОВОЉНО. Превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77, 013/311514. (238245)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(242487)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић(4712)” – Борис – комбијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за заштиту
намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (242487)
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.

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.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације,
водоводне адаптације, замена
вирбли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду, 0-24,
пензионерима екстра попуст,
долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/631-51-41.
(241769)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, замене, поправке.
013/331-657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. (241889)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”. 013/301-300, 063/77124-16 (241511)

КРЧЕЊЕ и кошење, сечење високих дрвећа, чишћење плацева, вађење пањева. 064/66897-86.
KIZZA – истовар/утовар робе
виљушкарима, превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле, рушење
објеката, ископ багерима, разбијање и сечење бетона, насипање и набијање терена.
064/648-24-47.
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево – даље, цене договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(241360)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације,
адаптације, поправке, замене.
013/331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (241209)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18.
(241345)
ШЉУНАК, песак, сејанац, превоз камионом, утовар, истовар
виљушкарима, утовар шута са
одвозом. „Дракс”, 064/595-9801. (242209)

КАМИОНСКИ превоз до 2 м³,
шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.

РУШЕЊЕ објеката са одвозом
шута, ископи подрума, темеља, јама. „Дракс”, 064/595-9801. (242209)

ИСКОП багерима: темеља, подрума, септичких јама, канала, насипање терена.
063/218-894.

РАДИМО зидање, бетонирање,
поправка старих, нових кровова, фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (242119)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са
корпом за рад на висини, сечење дрвећа, вађење пањева.
063/218-894.

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(242323)

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.
(242299)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, ризла,
шут, утовар. 063/246-368.
(242469)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и
канализације. Од 0-24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/235-3921, 064/290-45-09, 061/34820-00. (242336)
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. (241769)
АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”,
антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха, одвоз,
довоз. 066/001-050, 063/329464 (242359)
КРОВОВИ, прављење, преправке старих, хидро-термоизолација кровова, наш или
ваш материјал, најповољније.
064/466-42-14 (242023)

ЛИМАРИЈА грађевинска, израда, монтажа, преправке старе, кровопокривачки радови,
све врсте лима, најјефтиније.
064/466-42-14
(242023)
СЕЛИДБЕ – превоз 1000 дин.
Могућност радника, попуст на
ванградске. 063/174-77-69
(242381)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало,
најповољније. 065/361-13-13.
(241966)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(242487)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/107-7866.(242487)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-498.
(242477)
ЛАЛЕ – превозим кипером повољно: шљунак, песак, сејанац, ризлу, одвозим шут.
064/354-69-94,
063/754-02-72. (242397)
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.
(242522)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
климе, шпорете, бојлере поправљамо са гаранцијом.
Овлашћени сервис
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(242660)
ДУБИНСКО прање намештаја
„N tim 013”. 062/873-87-20.
(242664)
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.

Петак, 16. јун 2017.

РАЗНО

ПОТРЕБНА жена до 40 година,
Немцу 75 година, за друштво.
064/360-33-75. (241667)
ОГЛАШАВАМ неважећом диплому Гимназије „Урош Предић” Панчево, друштвено-језички смер, издату 1994/1995.
године на име Славица Љубановић. (242266)
ОГЛАШАВАМ неважећом дозволу за управљање чамцем на
име Лука Гаћеша са бројем
45/292, издате 2. јуна 2015.
(242284)
ЖЕНИ средњих година потребна виспрена жена за припомоћ
у свакодневним активностима.
Постоји и могућност бесплатног становања. 065/850-00-95.
(242324).
ОГЛАШАВАМ неважећом пловидбену дозволу па 238-ц. Мирослав Закић. 242330)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство V разреда ОШ „Ј.Ј.
Змај” на име Марко Симић
(242345)
ИЗДАЈЕМ сони плејстејшен 4,
са игрицама. 063/317-029.
(242390)
УСТУПАМ гробно место са спомеником, Старо православном
гробље. 064/130-27-34.
(242507)
НЕМАЧКИ пензионер, 70 година, тражи слободну жену без
обавеза. 013/404-094, 064/02603-84. (242413)
МУШКАРАЦ, 54 године, тражи
жену за повремена дружења.
065/602-73-65. (242524)

ТРАЖИ:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу о неприступању изради студије
о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 09. 06. 2017. године, донео је
решење о неприступању изради студије о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Санација резервоара ФБ - 0712 у РНП, на к.п. бр. 3536 КО Војловица, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад из Новог
Сада, улица Народног фронта бр. 12.
Решење о неприступању изради Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КРСТИНА РАЈАКОВИЋ
1929–2017.
14. јуна 2017, отишла је у вечност.
Нека ти душа нађе мир и спокој, нека ти
је све опроштено.
Твоје ћерке и унуци

ИЗДАЈЕМ комфоран стан у Будви, 10 минута пешака од плаже. 064/140-04-98, 064/220-6599 (242373)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан апартман са терасом, нов и лепо опремљен у
апартманском насељу, 200 метара пре извора Снежник.
066/624-04-00. (242474)

(91/4717)

Последњи
стрини

поздрав

Тужна срца обавештавамо да је 10. јуна 2017.
преминула наша драга

СУТОМОРЕ, издајем комфоран
стан идеалан за одмор.
063/111-13-06.л (242465)
БАЊА ВРУЈЦИ, издајем апартман и собе. 065/608-03-66.
(242571)
ИЗДАЈЕМ апартман у Врњачкој
бањи. 063/812-06-89. (242550)

Последњи поздрав комшији

СТОЈАНКИ
БУДИМИРОВ

СТОЈАНКА
БУДИМИРОВ

Твој синовац СЛАВКО
с породицом

Ожалошћени: супруг
НИКОЛА, брат СТЕВАН
с породицом, синовац
СЛАВКО с породицом
и БОБАНА с породицом

(81/242609)

(80/242608)

Почивај у миру.

Последњи поздрав нашем драгом Вукоти

ВУКОТИ
ВУЧИНИЋУ
ВУКОТА ВУЧИНИЋ
Станари у Дринској 15
(16/242376)

ОГЛАШАВА
Назив целине

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

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

СОКОБАЊА, издајем апартмане, центар, кабловска, паркинг.
Www.sokobanja-apartmanimira.com 063/485-829, 066/485829. (i)

„ТРГОПРОДУКТ” АД - у стечају, из Панчева, ул. Војводе Петра Бојовића бр. 1
продају непокретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

МОРЕ, издајем апартмане Котор-Доброта, ТВ, клима. Тел.
063/150-80-99, 069/172-75-43.
(242210

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

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр.89/2010
дана 27. 12. 2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132.,133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије” број 104/2009), Националним
стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног („Службени гласник Републике Србије” број 13/2010) , стечајни
управник стечајног дужника

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

КРАШИЋИ, апартмани јули-август, 6 – 9 евра по особи. Тел.
063/243-859.

ИЗДАЈЕМ апартмане на Златибору, центар, КТВ, интернет,
паркинг, повољно. Тел.
063/759-98-77. (241456)
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DOO „HIDROVOD” Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292

ПОКЛАЊАМ љубитељима лепо
неговано женско маче, самостално се храни, користи тоалет. 063/812-42-09. (242664)

ТУРИЗАМ

ОГЛАСИ

СИМКЕ, ПИЛЕ, БИЉА и ЗЛАТКО
(8/242321)

Опис целине

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
(Сутерен-подрумске просторије) у Панчеву, ул. Змај Јовина 1, изграђен на к.п. 4070 КО Панчево, укупне површине
Целина 1
Пословни простор 170,11 м² , који се састоји из 4 просторије и степеништа,
у стамбеној згради уписаној у Лист непокретности 16505
КО Панчево ванкњижно власништво стечајног дужника

Процeњ.вредн. (дин.)

Депозит (дин.)

3.674.376,00

734.875,00

Напомена: Имовина која је предмет продаје детаљно је приказана у Продајној документацији.
Процењена вредност имовине која је предмет продаје није минимално прихватљива вредност, нити је
на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене
вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност
одбора поверилаца.
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
1 након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 15.000 динара +
пдв. Профактура се може преузети на адреси стечајног дужника: „Тргопродукт” АД у стечају, Панчево, Вој. Петра
Бојовића бр. 1 уз претходну најаву на телефон 013/345-041.
2 уплате депозит на текући рачун стечајног дужника бр: 355-1137465-96 код Војвођанске банке а.д, или положе
неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања
продаје (рок за уплату депозита је 24. 08. 2017. године).
У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, 6.
спрат, најкасније 24.08.2017. године до 15 сати по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 30. 10. 2017. године.
3 потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
Имовина се се купује у виђеном стању, а може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 13 до до15 сати а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног
управника).
Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, соба 314.
Крајњи рок за достављање понуда је 31. 08. 2017. године до 10.45.
У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком „Понуда” на коверти и називом продајне целине на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.
Запечаћена коверта треба да садржи:
– пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;
– потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;
– доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;
– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;
– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;
– овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике);
Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 31. 08. 2017. године у 11 сати (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, у
присуству комисије за отварање понуда.
Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда
приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.
Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:
1 чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
2 отвара достављене понуде,
3 рангира понуђаче према висини достављених понуда,
4 одржава ред на јавном прикупљању понуда,
5 проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности
предмета продаје,
6 доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,
7 потписује записник.
У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом,
исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.
Купопродајни уговор у форми одређеној законом се потписује под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника.
Уколико је понуђена цена испод 50% процењене вредности продајне целине, купопродајни уговор у законом
прописаној форми се потписује наком пријема обавештења понуђачу о добијању сагласности одбора поверилаца о
прихваћеној понуди, док се депозит, уколико је исти обезбеђен банкарском гаранцијом, мора уплатити у року од 2
радна дана од дана пријема обавештења о прихваћеној понуди. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 дана од дана потписивања купопродајног уговора у законом прописаној форми.
Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна
дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:
– не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;
– не потпише купопродајни уговор, или
– буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин.
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник Р” бр. 51/2009),
услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У
наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.
Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, mail-a или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. Услова за стицање права за учешће из овог огласа.
Oвлашћено лице: Повереник Слободан Лазић, контакт телефон: 063/861-37-07.
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Петак, 16. јун 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав нашем пословном партнеру

ЈОВАНУ ГАЈИЋУ
Последњи поздрав

ЈОВАН ГАЈИЋ

од колеткива DOO „Faktor plus” и агенције
„Faktor” Панчево

1954–2017.

(44/242462)

Кажу да Бог узима најбоље, а ти си међу њима. Носићемо те у срцу, души и мислима до краја наших живота.

Последњи поздрав мом
драгом пријатељу

ЈОВИ ГАЈИЋУ
од ДРАГАНА ВУКАШИНОВИЋА и „МБ МОНТ”-а
(23/242403)

Успомену на тебе чуваће заувек:
твоја супруга ЗОРИЦА, ћерка ВИОЛЕТА,
син ЖАРКО и унуци НЕМАЊА и ВАЊА
(63/242534)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 8.
јуна 2017. године, у 87. години преминуо наш драги

ЈОВАН ГАЈИЋ
СИНИША ЂОРЂЕВИЋ

Почивај у миру.
Сестра СНЕЖАНА,
ИВАНА и КИЋА

(64/242539)

(38/242438)

ЈОВАНУ ГАЈИЋУ

С дубоким поштовањем
и тугом опростили смо
се од нашег пријатеља

После кратке и тешке болести преминула
је наша вољена

ЈОВЕ ГАЈИЋА

МИША КОЛАРИК
Ожалошћени: син ЈАНО, ћерка АНКА, снаја КАТА, зет ЈАНО,
унуци ВЛАДИМИР, АЛЕКСАНДАР и ИВАН
и праунуке ХЕЛЕНА и АНА

Последњи поздрав драгом ујаку

СМИЉА ЂЕРФИ

ЗАРИЈУ
БОГАТИНОВИЋУ

ВЕРА и БОБАН ЂУРИЋ
с породицом

од сестрића БОРКА
и снајке РУЖЕ

(31/242429)

(34/242434)

Поштованом пријатељу, мом роду

1952–2017.

(20/242391)

Срно наша, хвала ти за бескрајну љубав
коју си нам пружила.
После дуге и тешке болести преминула је наша

Последњи поздрав

Сахрана је обављена 14. јуна 2017, на гробљу Котеж.
Заувек твоје: ЈАСА и МАЈА с породицама
(78/242601)

Последњи поздрав драгом

1939–2017.
Заувек ће остати у срцима сина ДРАГОСЛАВА,
снаје СНЕЖАНЕ, унуке ЈАСНЕ, унука
ВЛАДИМИРА, остале родбине и пријатеља
(62/242535)

Породица
СТЕФАНОВИЋ
(83/242630)

ПАВЕЛ ХРК
ПАКИ
1948–2017.

(52/242486)

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав

ОЛГИ
ПОПОВИЋ

ОЛГА ПОПОВИЋ

Последњи поздрав нашем

Последњи поздрав драгом

ЗАРИЈИ БОГАТИНОВИЋУ ЗАКИЈУ
Увек ћемо се сећати твог лика, твоје доброте и поштења.
Последњи поздрав од ГОРАНА МИШКОВИЋА
с породицом

Тужна срца и с болом
обавештавамо родбину
и пријатеље да је 13. јуна 2017, у 84. години,
преминула наша драга

Последњи поздрав драгом брату

ЗАРИЈУ
БОГАТИНОВИЋУ

ЗАРИЈУ
БОГАТИНОВИЋУ
ЗАКИЈУ

ЗАРИЈУ
БОГАТИНОВИЋУ
ЗАКИЈУ

од тетке СЛАВИЦЕ,
МЛАДЕНА, МАЈЕ,
ВУКА и НИНЕ

од тече МИРКА, тетке
ЉИЉЕ, ЈОВАНЕ
и ЈЕЛЕНЕ
с породицама

од СИНИШЕ, СРЂАНА,
БОРИСА, МИЛОША,
БИЉАНЕ, ГОРДАНЕ,
НАДЕ, КИКЕ
и МИЛИЦЕ

(51/242485)

(50/242485)

(37/242437)

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

ХАЈРИЈА, СНЕЖА,
САВА, ПАЈА, КОСТА,
ДРАГАН, ТИТО, ПЕДА,
З.Т.П., АГИ, МОМЕ,
ЉУБИША, ЗЕМО,
МИЋА, ПАЈКО, СУЉА,
МИШКО, ФРАНЦУЗ,
ЧОЧЕ и СРКИ

Сахрана је обављена 15.
јуна 2017, у 13 сати на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: брат
СТЕВО КАНГРГА
с породицом, ужа
и даља породица
и пријатељи

Тешко је правдати одлазак судбином, живео
си бескрајном љубављу
и подршком коју смо ти
пружали. Верујем да
одлазиш на пут који чека све добре, искрене,
праведне и пламените
људе.
Ожалошћена дада ОЉА
и зет МИЛЕ

(9/242326)

(86/242650)

(33/242450)

од породице
ВУКЛИШЕВИЋ
(40/242449)

ЗАРИЈУ
БОГАТИНОВИЋУ
ЈОВАНКА
ВРАЊЕШ

ЗАРИЈИ
БОГАТИНОВИЋУ

14. јуна навршило се четрдесет дана откако није с нама наш драги
отац и деда

ЖИВОЈИН
МЛАДЕНОВИЋ
ЗАРИЈА
БОГАТИНОВИЋ
Последњи поздрав драгом ујаку који ме је
учио животу и занату.
Живот није фер!
Од сестрића ЖАРЕТА
и ЈОВАНЕ
(35/242434)

ЗАРИЈУ
БОГАТИНОВИЋУ

ЗАРИЈУ
БОГАТИНОВИЋУ

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.
Твоје ћерке ГОРДАНА
и СУЗАНА с породицама
(24/242404)

1967–2017.

од ЗОКИЈА и МИКИЈА
с породицама

од супруге ГОРДАНЕ,
ћерке МИЛИЦЕ,
УРОША и ФИЛИПА

(36/242434)

(32/242435)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Петак, 16. јун 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Много нам недостајеш

19. јуна 2017. године навршава се четрдесет тужних дана од смрти наше ћерке и мајке

12. јуна 2017, у 86. години, преминула је наша

НАДА ТОДОРОВСКИ

ВАЛЕНТИНЕ УРОШЕВСКИ

Твоји: мајка МАРИЈА, сестре ДРАГИЦА
и ЉУБИЦА с породицама
(84/242646)

АНА РУПИЋ

рођ. Димић
1966–2017.
Тугу у нашим срцима време неће моћи да избрише јер ћеш остати део наших живота.
Твоји: син ВЛАДИЦА и родитељи
ЈЕФТА и СТОЈНА
(74/242578)

рођ. Костолањи
У суботу, 17. јуна, у 10
сати, дајемо пола године оцу

17. јуна 2017, у 10 сати,
на Новом гробљу, дајемо пола године вољеном супругу

17. јуна 2017, у 10 сати,
на Новом гробљу даваћемо полугодишњи помен од смрти мога оца

Ожалошћена породица

ВАЛЕНТИНА
УРОШЕВСКИ

(90/4717)

БОШКУ
БЕРИЋУ
Шест месеци како није с нама

Дани пролазе а туга све
већа.
Твоја ћерка
СВЕТЛАНА, зет СТОЈАН
и унука ЗОРИЦА

БОШКУ
БЕРИЋУ

БОШКА
БЕРИЋА

Чувам те у срцу и мислима.
Твоја СТАНА

У мислима с тобом син
ЈОВИЦА, снаја ИВАНА
и унук СТЕФАН

Туга је све већа...
Много нам недостајеш...
Твоја сестра МИКА
и ДЕЈАН

(45/242464)

(46/242464)

(47/2424654)

(75/242588

Прошло је пола године
од смрти нашег брата

Прошло је деветнаест
година откако више није с нама

Вољеној

НАДА ТОДОРОВСКИ
рођ. Ђуровски

ВАЛЕНТИНИ УРОШЕВСКИ

Мама,
нема те, знам...
Али није то заувек
Вратићеш се ти кроз снове, сећања, успомене...
Сваки пут када помислим на тебе.
кроз сваку моју сузу волим те до неба.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Стрина ТАНА и браћа ГОРАН и ЗОРАН

БОШКА
БЕРИЋА

РАДМИЛА
(26/242410)

Неутешни: брат
МОМЧИЛО
с породицом, сестре
РУЖИЦА и ЉУБИЦА
с породицама

Сестра ИВАНА, брат
СТЕВАН и отац ДАНЕ

(48/242464)

(69/242565)

СЕЋАЊЕ

19. јуна 2017. навршава се осам година без нашег

1979–1998.

20. јуна 2017. навршавају се четири године од
смрти нашег вољеног
супруга и оца

15. VI 2011 – 15. VI 2017.

Бол и празнина остају вечно.
Брат СЛОБОДАН с породицом

Дана 17. јуна 2017. године даваћемо шестомесечни помен нашој
драгој баби и прабаби

ВИДА
РАДОЈЧИЋ
баба КЕВА
2013–2017.
Прошло је четири године откако ниси с нама.
Недостајеш.
Твоји: РАНКО, БОЖА,
ДРАГАН, МАРИЈА,
МИЛОШ и ВЕЉКО

СЛАВКА
СТОЈЧЕВСКИ

ДРАГАНА ВУЈОВИЋА

(89/242673)

МИЛАН
МАРКЕЗ

МИЛОЈА
ЂОКОВИЋА
ЛИЦЕ

С љубављу чувамо успомене на тебе.

ЈУЛКИ
ПИПЕРСКИ
Остају само бол и туга.
Син МИЛИВОЈ
с породицом
(18/242383)

(73/242577)

17. јуна 2017. дајемо годишњи помен

(85/138)

Твоји најмилији
(66/242577)

Прошло је годину дана откако нас је напустио
наш колега

17. јуна, у 11 сати, на
Новом гробљу даваћемо шестомесечни помен нашем

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Драги тата, живео си само за нас и док живимо
заслужио си нашу љубав,
поштовање и сећање.
Много нам недостајеш.
Твоји: ЗОРАН, ГОРАН
и ЛАЛА

ОЛГИ МАРКОВИЋ
Успомену на тебе чуваће заувек
ћерка СЛОБОДАНКА с породицом
(88/242651)

(82/242625)

Сећање на вољене родитеље

17. јуна 2017. дајемо годишњи помен

ЈАЊИЋ

ДЕСИМИР СИМИЋ СИМКЕ
С љубављу и поштовањем ћемо се сећати твоје
доброте и племенитости.
Твоје колеге из одржавања ВИ „Утва”
(67/242550)

ВАСИ
Време пролази, а неизмерна туга и бол не престају. Заувек те носимо
у срцима.
Супруга МИЛИЦА, син
БОРКО и унук СТЕФАН

10. VI 1998 – 2017.
17. VI 2014 – 2017.
Вољени никад не умиру.
Ћерка СНЕЖАНА с породицом

(72/242779)

(76/242584)

БЛАГОЈЕ

МИЛЕНА

ОЛГИ МАРКОВИЋ
Много је лепих успомена да те вечно памтимо.
Син СТАНКО с породицом
(87/242651)
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Петак, 16. јун 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 17. јуна 2017, у 11 сати, на Старом православном гробљу,
даваћемо годишњи помен нашем вољеном супругу, оцу и деди

Дана 17. јуна 2017. навршавају се четири
године од прераног одласка наше драге

17. јуна навршавају се четири године откако није с нама наша најдража

АЛЕКСАНДРЕ ВАРГА

АЛЕКСАНДРА ВАРГА

ВАСИ ИЛИЋУ

16. VI 1994 – 17. VI 2013.
Време није лек већ тиха патња и вечита
туга. Године пролазе, тугу не односе, а ми
с љубављу у срцима и неизмерном тугом
чувамо успомену на тебе.

Пролази само време.
Празнина и туга остају.

Твоји најмилији: сестра МАРИЈА, мама
ЉИЉА, деда БОРКО и баба РАДА

Твоји најмилији
(39/242446)

Празнина у срцу и животу, сузе у оку. Туге превише да би у један живот стало.
Недостајеш нам анђеле.
Твоји: тата, баба, деда и МАРИЦА
(14/242349)

(17/242378)

СЕЋАЊЕ

Својим родитељима

19. јуна навршава се осам година откада
нас је заувек напустио наш

АМБРУШ
ПОМЕН

Четрдесет дана није с нама наш вољени

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА

ЛАСЛО

24. VI 2016 – 24. VI 2017.
1985–2017.
Прошла је тужна година од смрти наше мајке
Данице и тридесет две тужне године од смрти
нашег оца Ласла. Помен за нашу мајку Даницу
и сећање на нашег оца Ласла, обавиће се у недељу, 18. јуна 2017. године, у 11.30, на Војловачком гробљу, и у 17 сати, у војловачкој Католичкој цркви. С поштовањем и љубављу чувамо успомену на вас.
Ваша деца: ћерке ВЕРОНА и КЛАРА и синови
ЛАСЛО и ШАНДОР с породицама

НИКОЛА ТАДИЋ
2009–2017.
Са пуно љубави и непролазном тугом,
увек је присутан у мислима, разговорима
и сећањима.
Твоји: супруга ВЕРА, синови ЂОРЂЕ
и САША, унуци ЈЕЛЕНА, НЕНАД, САША,
АЛЕКСАНДРА и МИЛИЦА и снаје
ДРАГАНА и ВУКИЦА

(42/242452)

(5/242304)

Помен ће се одржати у недељу, 18. јуна
2017, у 11 сати. Ништа више није исто.
Носимо те у срцу и души.
Бескрајно нам недостајеш.

(43/2424559

Драги Драгане, и даље живиш у нашим срцима

(70/242569)

Супруга МИЛКА, ћерка МИМИЦА, зет
МИЋА, унуке ТАМАРА и АНА
с породицом и многобројна родбина

2007–2017.
Све ове године које су
прошле нису избрисале
празнину коју носимо у
срцима.
Без тебе велика бол, а
много тога смо могли
заједно.
Супруга НАДА
и синови ИГОР
и ИСИДОР

НЕНАД Ђ. КОНЧАР

(41/242450)

Брат ТОМА и снаха МАРИА

21. јуна 2017. навршава се пет година откако није с нама наша драга мајка и баба

ДРАГОЉУБ
СТЕЈИЋ СТЕЈА

ТОДОРА СИМЈАНОВСКИ

1953–2016.

1938–2012.

20. јуна навршава се годину дана откад нас је
напустио наш драги
Стеја.

ДРАГАНА и МИКИ
(71/242573)

Радо га се сећају:
МИЛАН, МАРКО,
МИЛИЦА, УРОШ,
ЛУКА и НЕНА

Ћерке ЗЛАТА и СЛАВИЦА с породицама

Добром другу
и пријатељу
ПЕРЦЕ и ДЕЈА
(79/242602)

МИЛИЦИ
КОЧОВИЋ
1940–2017.
С љубављу и тугом у срцу чуваћемо успомену
на тебе.
Много ми недостајеш.
Сестра ЉУБИЦА,
ЗОРАН и СТОЈАН
с породицом
(58/242539)

И после десет година
остају вечни бол и туга
за тобом.
Сестра НАДА
и зет АЦА с децом
(25/242307)

СЕЋАЊЕ
Син МИЛЕ и ћерка
ГОРДАНА
с породицама
(55/242513)

ПОМЕН

ТОДОРА
СИМЈАНОВСКИ

МИЛИЦИ
КОЧОВИЋ

ДРАГОЉУБ
СТЕЈИЋ СТЕЈА

1940–2017.
Помен ћемо дати 21. јуна, у 11 сати, на гробљу
у Јабуци.

Четрдесетодневни помен драгој тетки

Сећање на мог брата

ЈОВАНА
НИКОЛОВСКОГ

(60/242530)

(29/242416)

Четрдесетодневни помен драгој сестри

Прошло је четрдесет тужних дана откада нас је
напустила наша драга
мајка

МИЛИЦА
КОЧОВИЋ

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Већ годину дана нема мог брата

СТЕЈЕ

ЈОВАН
НИКОЛОВСКИ
ЈОЛЕ

МИЛИЦА
КОЧОВИЋ

1940–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ЗЛАТА и СЛАВИЦА
с породицама

2012–2017.
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.
Сестра ЉУБИЦА
и снаја МИЛИЦА
с породицом

(59/2142529)

(61/242530)

1940–2017.
Заувек си у нашим срцима.
Снаја МИЛИЦА с децом
(56/242513)

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

ЖАРЕТУ
2013–2017.

ЖАРКО
КОСТАДИНОВИЋ
Четири тужне године су
прошле откада ниси с
нама.
Твој
прелеп
осмех и племенито срце
остаће вечно у нама.
Твоји родитељи
и сестре с породицама
(57/242515)

Можда ће некада ветрови и кише избрисати наше трагове, али нико никад неће избрисати твој
лик у нашим срцима.

Твоји: ЦАЦА, МАРИЈА
и АНА
(53/242495)

Петак, 16. јун 2017.

16. јуна 2017. године, у 11 сати, на гробљу
Котеж у Панчеву даваћу десетогодишњи
помен мом супругу

ДРАГОСЛАВУ ЈОНИЋУ
ЈОНКИ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Најдражи

18. јуна 2017. даваћемо
петогодишњи помен

СТОЈАНОВИЋ

ГОРДАНА

ИВИЦИ
СПАСОВСКОМ

ИВИЦА

Ни после десет година не верујем истини да
Те немам више. Ућутало је велико срце твоје, у коме је било места за мене. Ја остајем
нема, али поносна што сам те таквог имала.
Време ипак неће донети заборав на тебе
Драгане. Почивај у миру у твојој вечној кући са анђелима и нашим родитељима.
Ожалошћена супруга НАДЕЖДА ЈОНИЋ

2014–2017.
2000–2017.
Наши родитељи су неком били ружни,
али нама најлепши. Неком стари, а нашем
оку вечно млади. Неко их није волео, наша срца су била пуна љубави за њих. Неком су били трн, а нама најлепша ружа.
Неко их је већ одавно заборавио... али у
срцу нашем вечно живе, мајка и отац најмилији и никад заборављени.
Заувек с тугом у срцу ваши: син ДРАГАН
и ћерка ДАЦА с породицама

(1/241847)

(6/242313)

СЕЋАЊЕ
17. јуна 2017. навршава се петнаест година откако није с нама
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1986–2012.

СЕЋАЊЕ
Две године без драгог пријатеља

Време пролази, а бол у
души остаје вечно. Никада те нећемо заборавити.
Твоји: тата ДРАГАН,
мама МИЦА, СЕКА,
МОМА и син АКИ
(2/232187)

РАДОВАНА МРВОША

21. јуна 2017. навршава
се тужна година у нашем животу откад смо
несрећним случајем изгубили вољеног сина

Године туге и бола

СТОЈАНОВИЋ

ЗОРИЦА, СЛАВИЦА и СНЕЖА
(12/242331)

У суботу 17. јуна 2017. даћемо четрдесетодневни
помен, колегиници

ПЕТАР КРЧАДИНАЦ

ГОРДАНА

ИВИЦА

рођ. Јовановић

2000–2017.

1950–2002.
Вољени никада не умиру. Почивај у миру и нека
те анђели чувају.
Твоји најмилији: супруга ЉИЉАНА,
син МИЛОРАД, ћерка НАТАША, зет ЖЕЉКО
и унуци НЕМАЊА, ИВОНА, ЛАЗАР и ЈАНА

2014–2017.
Драга моја сестро, неописиво ми недостајеш.
С љубављу те чувам у срцу, а с тугом живим без
тебе.
ЛОЛА с породицом

(4/242294)

(7/242313)

У суботу, 17. јуна, у 10 сати, на Новом гробљу,
даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној

Прошло је пет година откада није с нама

ВИДОСАВА
ЂОРЂЕВИЋА
1975–2016.
Неутешни: мама
ВИДОСАВА,
тата ТОМИСЛАВ
и сестра ИВАНА
с породицом

ОЛИВЕРИ ДАБИЋ
Колеге из пројектног бироа „МС 1990”
(27/242412)

(22/241400)

Болно сећање на нашег
унука

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКИ АНЂЕЛКОВИЋ
1934–2016.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твој супруг БОРИВОЈЕ, син ВЛАСТА, ћерка
БИСЕРКА, снаја СЛАЂАНА, зет НИКОЛА
и унуци ЈОВАНА, МИЛОШ и АНА
(15/242358)

ВЛАДИМИР ЛИСИЦИН ЋИПЕ
Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом
и захвалношћу помињемо и с поштовањем од заборава увек чувамо.
Воле те твоји: СЛОБА, МИРА и НЕША
с породицама
(21/242394)

21. јуна навршава се
двадесет година откако
није с нама наша

17. јуна 2017, је тужна година од смрти нашег
драгог супруга, оца и деке

1934–2017.

Заувек у срцима ЛЕПЕ, САНЕЛЕ и ТАМАРЕ
(30/242423)

ПРЕДРАГ
ПРЕМЧЕВСКИ
ПЕЂА

ГОРАНА

ГОРАНА
КОЈИЋА

КОЈИЋА

16. VI 2011 – 16 VI 2017.
Време није ублажило
тугу која траје и трајаће
вечно. Недостајеш нам.
Твоји најмилији

1975–1996.
Увек ће туговати
за тобом: деда СТЕВА
и баба СТОЈАНКА

Заувек ожалошћени
твоји најмилији

(28/242415)

(11/242328)

(10/242328)

Прошло је четрнаест тужних година откада није с нама моја мама

СТАНИЈА
БУРЈАНОВИЋ

СЛАВКА ДИМИТРОВА

Тужно и болно сећање
на нашег драгог сина и
брата

1975–1996.

17. јуна, у 10.30, даваћемо полугодишњи помен вољеној

МИЛКА
ИВКОВИЋ

До пре годину дана живела си само за нас и заслужила нашу вечну љубав и сећање.
Ћерка ЈОВАНКА, унук
НИКИЦА, унука БИЉА
и праунук МИЛОШ

Син СТОЈАН, унук
МИЛОРАД, унука РАДА
и праунуци НЕМАЊА
и МИЛОШ

(19/242384)

(13/242342)

АНЂЕЛИЈИ СТАМЕНОВИЋ
1950–2016.
Воли те твоја верна породица
(49/242481)

РИСКА МИТИЋ
1941–2003.
Заувек с љубављу чувамо успомену на све дивно што си нам била.
Твоји: ТАЊА, ПЕРА,
БОЈАНА и МИКИ

Опростили смо се за кратко време од сестре и зета

ПАВЛОВСКИ

Навршава се четрдесет дана откада нас је напустио наш

(3/и)

НИКОЛА В. ЋУРЧИН
ДОБРИЦА
2017.

БЛАГОЈЕ
2017.
БОРКА с породицом
(54/242506)

18. VI 2010 – 2017.
У нашим си срцима и мислима заувек.
Твоји најмилији
(65/242549)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЗОРАН РАСТОВАЦ
Помен ће се одржати 17. јуна 2017. године, на Новом
гробљу у Панчеву.
Породица РАСТОВАЦ
(68/242560)
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ИНФО/ЗАБАВА

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ
Добили близанце – сина и ћерку

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

31. маја: Рудолфа и Леу – Анамарија и Никола Фрицкер.

Добили ћерку
21. маја: Доротеу – Сандра Станојковић и Милош Нинић; 24. маја: Ангелину – Рејчел
Меј Руварац и Бојан Руварац; 26. маја: Исидору – Драгана Јовановић и Жељко Мићић,
Чарну – Тамара Мелих и Милош Раковић; 27. маја: Сару – Ивана и Драган Гвозден;
29. маја: Анђелу – Милица и Синиша Стојановић, Ангелину – Нина и Петар Срдић; 30.
маја: Миону – Марина и Мирослав Милаков, Неду – Милица и Дејан Стојановић; 31.
маја: Николину – Мартина и Раде Љубовић, 1. јуна: Ању – Наташа и Жељко Томашик;
2. јуна: Јелену – Марина Радосављевић и Марјан Спасић, Лену – Анђела и Марко Панић; 5. јуна: Аниту – Сања и Мирослав Медвеђ.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

АНАГРАМИ

УКРШТЕНИЦА
ВОДОРАВНО: 1. чистина на ивици или у средини шуме, 2. новински
извештачи, 3. старогрчки баснописац – област у Саудијској Арабији,
4. поклон – личност из Пучинијеве комичне опере (Ђани), 5. изборна
комисија (скр.) – гужва, метеж, 6. предлог уз локатив – заједница људи у родовском друштву – четврти вокал, 7. прича (лат.) – градски секретаријат (скр.), 8. место код Књажевца – крупна змија, удав, 9. један словенски народ – неискривљен, 10. спустити летелицу на земљу,
11. наш лирски песник (Бранко).
УСПРАВНО: 1. радник у предионици, 2. продоран, оштар – име ТВ
водитељке Ковачић, 3. горак, трпак – помало сед, 4. свештеник – музички инструменти с диркама, 5. симбол лоренцијума – име истакнутог ликовног критичара Бошњака – ништа (турц.), 6. пустиња у Чилеу
– раније, 7. које нису сиве – комад ситне стоке, 8. лука у Чилеу – наш
политиколог (Владимир), 9. Институт за железничку технику и технологију у Београду.
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(2) СЛАДОКУСАЦ

(1) ЈЕДАН СПОРТИСТА

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Пробајте како знате и умете да одложите сваки дужи пут, јер ће се завршити неуспешно. Већ крајем седмице вам се отварају нове могућности. Идеја коју дуго носите у глави
могла би да доживи реализацију.
Емотивно сте нестабилни и растрзани између реалности и снова.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Имате осећај да нешто радикал-

те посао, не оклевајте. Позив из иностранства може вам деловати сумњиво, али пре но што одбијете, добро
размислите да не бисте пропустили
животну прилику. Веза о којој маштате, ако је реч о особи с којом радите,
нема шансе да се реализује.

но треба да мењате. Нисте још
начисто одакле да кренете. Можда сте превише емотивни. Пробајте да не схватате ствари лично,
замислите да се то дешава неком
другом. Ствари пропуштене у прошлости, сада су поново актуелне.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Искористите сваки слободан

Ваша директност ће вас овог пу-

тренутак да прикупите снагу, јер
вас наредних дана чека маратонска игра надмудривања. Ако будете довољно стрпљиви, успећете
да окренете воду на своју воденицу. Све што сте ставили под тепих, полако излази на површину.

та довести до циља. Будите упорни и истрајни, упустите се у ризик
и успећете. Кројите своју судбину
према својој мери, без обзира на
савете. Партнер пролази кроз тешке тренутке и потребна му је ваша безрезервна подршка.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
Уморни сте од надмудривања и
доказивања да сте у праву. Пакујте
кофере и дајте себи одушка. Напуните батерије за окршаје који вам
тек предстоје. Финансије су стабилне. Особа која је физички далеко од
вас, стално вам је у мислима. Потрудите се да је поново освојите.

Девица
КАМО ШУТЕР,
играч врли,
ужурбано
увек хрли?
Одбрану би
да финтира,
a голмана
изматира.

Кад је неко
MНОГО СТАР,
a куварски
има дар,
такав дека,
чему крити,
сладокусац
мора бити.

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Колико год да имате новца, јед-

Ако будете довољно тактични и

ноставно не умете да га сачувате.
Изненада ће вам се створити прилика да решавате стамбено питање кроз наследство или неку врсту замене, уз минималну доплату. Не упуштајте се у паралелне везе, поготово на радном месту.

дипломатични, успећете да остварите своје пословне замисли. Потражите помоћ отворено и добићете је. Добри друштвени контакти
ће се исплатити. Помало занемарујете партнера, што понекад доводи до мањих свађа и пецкања.

КОЊИЋЕВ СКОК

СУДОКУ

9

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као
занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.
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Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
мудру латинску изреку.
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11

пратити и све ћете решавати у ходу. Могућ је хонорарни посао и
непланирани пут у иностранство.
Можете очекивати мањи новчани
добитак од родбине или породичног пријатеља. Када сте задовољни, ширите радост око себе.

Бик

Осећате да сте спремни да се покренете и срушите све препреке на путу
до циља. Поново ћете активирати важне контакте из прошлости и успећете да склопите битне пословне договоре. С друге стране, емотивно сте се
расплинули и желите да загрлите цео
свет. Емоције су вам налик вулкану.

Припрема: Момир Пауновић

Период добрих догађања ће вас

Ако вам се укаже прилика да мења-

УМРЛИ
1. јуна: Надежда Новичић (1937), Биљана Миљковић (1981), Благоје Пардањац
(1950); 2. јуна: Недељко Мишљеновић (1950), Милета Закић (1954); 3. јуна: Ана
Језиџић (1940), Саватије Милуновић (1930), Томислав Марчетић (1948), Бранко
Вујасиновић (1948), Добривој Ћирић (1933), Милан Недељков (1957), Розалија
Митровић (1956); 4. јуна: Невенка Љиљак (1936), Добрица Којчић (1939); 5. јуна:
Јованка Цвејић (1933), Киро Величковски (1944), Добрица Беочанин (1952), Владимир Јаковљевић (1980), Никола Илић (1935); 6. јуна: Вукота Вучинић (1938),
Дарко Владисављевић (1961); 7. јуна: Ласло Борош (1954), Ненад Обрадовић
(1972), Зорка Албу (1943), Јожеф Шебешћен (1926); 8. јуна: Никола Устић (1951),
Павел Хрк (1948).

(23. 9 – 22. 10)

Када проблеми улазе на врата,
љубав излази кроз прозор. Некако
вам све измиче из руку и када сте
на корак од решења, оно нестане и
распрши се. Немојте се превише
поверавати, концентришите се на
приоритете и ма колико да боли –
сеците. Финансије су променљиве.

ВЕНЧАНИ
3. јуна: Исидора Филиповић и Горан Милошевић, Весна Сујић и Младен Станковић,
Ева Кухарик и Бобан Скрчевски, Марија Милисављевић и Владимир Јарковачки,
Милица Бјелобрк и Милан Жалац; 4. јуна: Маријана Анђелковић и Иван Етински,
Милица Павловић и Миладин Радовић, Кристина Шмит и Урош Живковић, Јелена
Ђорђевић и Марко Јовчић, Јелена Прица и Слободан Туцаков; 8. јуна: Ружица Карловић и Золтан Тотка, Викторија Бунђаи Вукашин Чукић.

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Очекујте добитке, а крајем седмице и мало већи новац. Сарадња
са странцима је наглашена. Правне заврзламе ће се решавати захваљујући повољним околностима. Бићете као громом погођени
приликом сусрета са особом коју
ћете упознати преко пријатеља.

Добили сина
21. маја: Јована – Весна и Драшко Патић; 24. маја: Марка – Милица Велиновић и
Никола Богићев; 25. маја: Дамјана – Милена Милић и Далибор Милићевић, Вука –
Мирјана Павловић и Владимир Фишћаг, Андреја – Јозефина и Никола Дечов; 26.
маја: Страхињу – Љиљана Васић и Бранислав Петровић; 29. маја: Алексеја – Каја Крајиновић Сакан Васић и Милош Васић, Василија – Драгана и Марко Мошоринац; 30. маја: Страхињу – Данијела Радић и Милија Сташевић, Уроша – Драгана
Првуљ и Ненад Туцовић; 2. јуна: Уроша – Ива и Иван Шулаја; 4. јуна: Ђорђа – Моника Ђерфи Грбић и Александар Грбић.

Ован

СРПСКО-АЛБАНСКИ ДИЈАЛОГ (Н = Р)

ВЕЛИК СПОР,
НОСИ БРИГЕ
РЕШЕЊА – Укрштеница: пропланак, репортери, Езоп, Асир, дар,
Скики, ик, кравал, о, племе, о, нарата, гс, Иново, боа, Чеси, прав, атерирати, Радичевић. Судоку: 423758619, 156429387, 798316542,
674891253, 512634978, 389275461, 835967124, 241583796,
967142835. Стиховни анаграми: (1) рукометаш, (2) гастроном. Анаграм: бриселски преговори. Коњићев скок: Кад си у невољи, не заборави да ће доћи боља времена.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
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ЈУГОСЛАВИЈА У МАЛОМ ПОНОВО НА ЧАРДАКУ

ЦАРСТВО У КОМЕ ЦАРУЈЕ АКЦИЈАШТВО
Људи који су у време постојања Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
можда најлепше дане проводили на радним акцијама, поново су се окупили на Чардаку. Нашли су се да у једном од
најраскошнијих делова Делиблатске пешчаре, пре свега,
евоцирају успомене, али и да,
с обзиром на њихов неугасиви
ударнички пламен, опет допринесу општем интересу.
И било их је, као некад „по
кључу”, из свих делова тадашње земље и сви они добро се
сећају како су у та безбрижна
времена, поред поменутог друштвено корисног рада, штошта
могли да науче, имали и изузетну прилику да склапају познанства, пријатељства, па чак
и бракове...
Треће окупљање акцијаша из
свих делова Титове Југославије одржано је прошлог викенда у једном од бисера Пешчаре – на Чардаку. Сви они су
одреда били очарани лепотом
природе, али и препуни ретко
виђеног набоја позитивних
емоција.
И Панчевци оставили траг
Међу главним протагонистима овог скупа био је и један
Панчевац – Слободан Ђерић,
који је, поред осталог, када су
1978. године настајали поменути павиљони, био први командант омладинским бригадама.
– Две хиљаде седамсто младих људи из свих делова Југославије ударнички је градило
овај вансеријски комплекс.
Ентузијазма никад није мањкало, па се запињало до пуцања жуљева, а притом, иако смо
по инерцији свакодневно певали заклетву Титу и слали му
телеграме, и те како смо имали
свест о ономе што стварамо.
Тако смо се, рецимо, упркос
стриктном пројекту по којем
је требало да све улице између
павиљона буду ушорене,
оштро успротивили одсецању
стогодишњих борова. Захваљујући акцијашима површина
заштићеног добра увећана је
за 7.000 хектара, а због свега
тога наредне године прослави-

Рад за опште добро дубоко у крви

ћемо како доликује четрдесет
година од почетка изградње
Чардака. С тим у вези, као
Панчевац морам напоменути
и то да су акцијаши пре исто
толико година направили и
Спортски центар „Младост”
на Миси, па би било веома лепо и то адекватно обележити –
истиче некадашњи први командант омладинских радних
акција у овом региону.
На Чардаку се окупило много оних који са огромном носталгијом памте та времена, а
међу њима је и Панчевка Звездана Дејић (девојачко Борканов). Додуше, већ након девет
месеци одселила се у Кладово,
али ни до данас није престала
да долази у родни град и обилази родбину. И њу је почетком осамдесетих година ухва-

тила акцијашка грозница, а за
то је везује и нешто посебно –
„ухватила је последњи воз”,
пред распад Југославије, да се
уда за акцијаша.
– То се догодило 1990. године у Кладову. Радила сам у
штабу акције као технички секретар, а муж је довео бригаду
из Лопара. Било је обострано и
на први поглед; забављали смо
се два и по месеца и убрзо се
венчали, а плод те љубави су
Невена (25), Небојша (18) и Јелена (14). И када је дошло до
ратова и нестанка свих тих
вредности, акцијаштво је и даље текло нашим венама, па
смо и потомке одгајали у том
духу – наводи ова југоносталгичарка.
Дејићи су већ трећи пут заредом на Чардаку, а овог пута

Братски, јединствено и ударнички

су довели и своју децу, која су и
досад живела ту причу – учена
су да раде за опште добро, али
и да немају предрасуде приликом склапања познанстава.
Штавише, све троје волело би
да се некако врати то време
дружења, љубави, слоге...
Од Вардара па до Триглава
Главна домаћица је Софија
Кијановић из удружења „ОРА
– Делиблатски песак”, учитељица из Београда, али пореклом из Мраморка. Она је и
сама учествовала у радним акцијама на Чардаку средином
осамдесетих година.
– Кроз насеље су прошле хиљаде и хиљаде бригадира, а од
пре три године први пут се
скупљамо да евоцирамо успомене. Наравно, какви бисмо то
акцијаши били када не бисмо
нешто урадили за опште добро, па смо овог пута сређивали један павиљон и организовали добровољно давање крви,
а лани смо рашчишћавали пожарне путеве. Дошли су нам
представници свих делова некадашње Југославије, а највише је оних који су овде били у
другој половини осамдесетих
година. Међу њима су и двојица из Мостара – Србин и Хрват
– које ни рат није раздвојио,
иако је чак један код другог
био заробљеник. А ту су и они,
попут поменутих Дејића, које

је радна акција спојила за цео
живот – говори Кијановићева.
Македонка Јасмина Јакимовска из Скопља била је на
Чардаку са својих петнаест година, и то у последњим трзајима 1988/89. године.
– Поред осталог, учествовали
смо у изградњи гасовода у Долову, Јабуци, Качареву... Памтим када смо чистили неке канале, па су нам Качаревци свакодневно доносили пуну ванглу
крофни. А сада када сам након
три деценије први пут дошла
овамо и чула „Хеј, хај, бригаде”,
преплавило ме је море емоција
и суза, па још када смо запевали пешчарску химну „Љубав
наша као злато, живеће Делиблато...”, изливима носталгије
није било краја. Са мном је дошло деветоро акцијаша из Македоније, а међу њима и Павел
и Лина Томашевски, који су
баш овде уткали пут ка срећном браку. Иначе, код нас у
Македонији има много жала за
тим временима, чак и код младих генерација. Тако је моја
ћерка учествовала у санацији
Краљева, на некој врсти радне
акције – каже ова Македонка.
Одмах поред ње, иако са сасвим друге стране некадашње
братске заједнице народа и
народности, нашао се и Коломан Лајиншћек, председник
акцијаша Словеније.
– Овде све врца од емоција,
јер ко једном буде акцијаш,
остаје то вечито. Дошао сам са
екипом из Велења, за нас и даље Титовог Велења. Томе у
прилог говори и податак да једино у нашем месту, у Словенији, и даље постоји маршалов споменик висок четрнаест
метара. И док је нас акцијаша,

нико га не сме пипнути. Остали смо другови душом и телом
и увек када ме неко прозове
господином, кажем да ћу га
тужити за увреду и клевету –
каже Лајиншћек.
Тешко је побројати све те позитивне ликове, као што је, рецимо, Весна Петковић из Кикинде, председница удружења
„Дора”, иницијатора оваквих
окупљања од 2008. године. А
шта тек рећи о Драгану Мандићу, који је од 1970. године
завредео тридесет шест ударничких значака, а две године
касније у Нишу оборио рекорд
чувеног Алије Сиротановића?
Поред осталог, овај Ковинац
учествовао је у постављању камена темељца за комплекс на
Чардаку, које је каснило месец
дана због земљотреса у Црој
Гори, где је његова бригада
вредно радила и након само
дана паузе провела цео месец у
сређивању овог дела Пешчаре.
И сви који су се протеклог
викенда тамо затекли, могли
су још једном да се увере у лепоту ове банатске оазе природе,
па би било јако лепо да догодине достојно буде обележен
немали јубилеј – четири деценије омладинских радних акција на Чардаку. Приде, организатори намеравају да у то
укључе и двеста година откако
је Марија Терезија почела да
ради заштиту Делиблатског
песка, као и сто година од завршетка Првог светског рата и
припајања Војводине Србији и
потом Југославији.
Заиста је много разлога за
акцију, а када то крене, обично се зачује она: „У свету постоји једно царство, у њему
царује другарство...”

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА У ЧАСТ ЂОРЂА ВАЈФЕРТА

Добро занатско пиво и ништа лошије расположење
Трећи „Дани Вајферта”, одржани протеклог викенда, потврдили су реноме и висок потенцијал ове манифестације, а
поред добре организације, садржајног програма и, наравно,
квалитетног занатског пива,
догађај је карактерисао велики број расположених људи.
Све то заједно учинило је да
атмосфера на тргу који носи
име једног од највећих житеља Панчева буде неописиво
пријатна, док се на сваком кораку осећала патина неких
старих, кудикамо мирнијих и
неупоредиво једноставнијих
времена.
Дани посвећени једном од изузетних великана који су прославили овај град – Ђорђу Вајферту – уприличени су у петак
и суботу, 9. и 10. јуна, када је
на Тргу који поносно носи његово име велики број посетилаца имао шта да види и окуси.
Поред изложби старих аутомобила и дечјих карикатура, у
ударном делу манифестације
приређено је по једно вече за
љубитеље рокенрола и старо-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

градске музике. Тешко је измерити које је било успешније, јер се о укусима не расправља, али сасвим је сигурно да
није мањкало позитивне енергије индуковане ликом, делом
и духом Ђорђа Вајферта. И
мање је битно да ли су расположени људи уживали уз бендове „Резервни план”, „Трипут” и „Ван Гог” или уз „Војвођански сан”, Ђуру Морнара и
„Гарави сокак” и друге.
Ипак, вероватно највише
уживанције било је око штандова петнаест занатских пивара
из целе земље. Сви они задовољни су одзивом интересената, а љубитељи пива могли су
поново да се увере у неоспоран квалитет произвођача текућине настале од хмеља, слада, квасца и воде.
Поред осталих, ту се нашло
места и за четири панчевачке
пиваре.
Братислав Стојановић Браца, чувени дугогодишњи директор у то време славне
„Панчевачке пиваре”, нашао
се иза штанда удружења грађана „Музеј пиварства”, чији
је технолог израде многима
омиљеног пенушавог пића.
– Судећи по расположењу
потрошача, мислим да су задовољни нашим производима. У
спомен на величанственог суграђанина нудили смо светли

„гувернер”, црни „рудар”, јер
зна се да је Ђорђе Вајферт био
и гувернер Народне банке и
власник рудника. Поред тога,
имамо и црвено, које је од слада мало тамније боје. Иначе,
сва ова занатска пива прављена су од квалитетних састојака
и зато су мало скупља од конвенционалних. Све остало је
ствар укуса, који зависи од рецептуре: неко хоће горче, неко
пуније; негде је више хмеља,
другде је у сладовини више материја које не превиру, с мањом температуром беланчевина, што доводи до тога да је пиво гушће – наводи Стојановић.
Представник новосељанског
пива „балтазар” Милан Богојевић истиче да га праве по старој технологији мешањем

хмеља и јечма и додаје да су
им мушкарци највише узимали светло пиво, док су девојке
биле наклоњеније тамном.
Срђан Станковић директор
је пиваре „Принц”, коју су недавно основали Омољчанин
Јовица Божић и принц Ђорђе
Карађорђевић. Будући да су
настањени у Енглеској, власници су пожелели да део богате британске пивске традиције пренесу у нашу земљу.
– Оданде смо допремили и
опрему, а њихови мајстори долазе да нам покажу технологију. Нудимо такозвана рилејл пива, која се точе из специјалне буради кроз славине. Јединствени смо и по начину точења; немамо класичне точилице које раде уз помоћ

угљен-диоксида, већ пиво излази директно из буради. Понекад излети и јачи млаз, али
и то је део ритуала. И начин
хлађења буради, путем посебних омотача, веома је специфичан. Постоје и мобилне полице, што све добро дође за
служење на фестивалима.
Иначе, пивара у којој ће се
производити поменуто пиво
недавно је изграђена у Омољици, па ће ускоро и наши љубитељи моћи да уживају у њему – најавио је Станковић.
Иван Гњатовић, један од
власника занатске радње „Дилема”, основане у мају, пиварством се бави више три године.
– За то време развијали смо
наше рецепте све док нисмо

сазрели да отворимо пивару.
Највећи акценат стављамо на
квалитет, не користимо никакве адитиве и конзервансе,
нема вештачких арома, али
зато има много хмеља и слада. Нудимо пшенично пиво
по мало модификованој баварској рецептури – са укусом банане и каранфилића, а
друго је јаче и горче, с мирисом цитруса, који потиче искључиво од хмеља. А што се
реакције конзумената тиче,
очекивали смо да ће бити добро, али овако добро – свакако не – закључио је овај млади пивар.
Последња констатација можда најсликовитије описује и
минуле „Дане Вајферта”.
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НАСТАВЉЕНО НАДМЕТАЊЕ У TCR ШАМПИОНАТУ

„БОЖЕ ПРАВДЕ” У МОЦАРТОВОМ ГРАДУ
Други тријумф
Душана Борковића

Најбољи српски аутомобилиста
Душан Борковић, наш суграђанин, на феноменалан начин започео је пети тркачки викенд
светског TCR шампионата, пошто је на стази Салцбургринг у
Аустрији остварио друго време
у квалификацијама.
Возач аутомобила „алфа ромео ђулијета TCR” с бројем 62
НИС–Петрол тима, уз подршку грузијског тима „ГЕ форце” и италијанског „Ромео ферарис”, са овим успехом бога-

суграђанин у једном тренутку
имао најбоље време, а пласирао се у завршни део квалификација као шести. Велемајсторском вожњом Душан је
показао да је најбоље оставио
за крај. Први је изашао на стазу и остварио време од 1:25,68,
а онда је у следећем кругу био
само стотинку спорији.
Недуго затим Борковић је
пао на треће место, али је онда узвратио са два нова вансеријска круга и, захваљујући
времену од 1:25,55, заузео је
друго место.
– Квалификације су прошле
сјајно. Возио сам „алфу” до
крајњих лимита, мислим да
брже није могло. Показао сам
колико могу кад аутомобил

зма. То је иста она стаза која је
прошле године била тако малерозна... Сада се све вратило... У Салцбургу, граду Волфганга Амадеуса Моцарта,
орило се „Боже правде”, а Дуца се попео на највиши степеник победничког постоља.
Наш ас је започео трку с
другог места, иза Словака Мата Хомоле. Оно што је и обећао после суботњих квалификација, Дуца је спровео у дело.
„Алфа” га је послушала на
старту и кренула савршено,
тако да је већ у првој кривини
престигао лидера и докопао се
првог места.
Душан је из круга у круг повећавао предност и када се чинило да ће убедљиво оставити

тији је за нова четири бода у
генералном пласману, а прву
недељну трку започео је из првог реда, тик поред Мата Хомоле, коме је припала пол-позиција. Српски ас је у другој
трци, због правила која предвиђају обрнути поредак прве
десеторице, стартовао као девети.
Да ће субота, 10. јун, остати
у лепом сећању Борковићу,
дало се наговестити већ на
слободним тренинзима, када
је Дуца бележио сјајна времена. Уследила је прва квалификациона сесија, у којој је наш

ради како треба. Хвала свим
навијачима и мом тиму на
фантастичној подршци – рекао је Дуца после квалификација.
Недеља, 11. јун – још један
дан за понос. Најбољи српски
аутомобилиста Душан Борковић поново је осветлао образ
Србије, пошто је у првој трци
петог викенда TCR светског
шампионата остварио свој
други овосезонски тријумф.
После надметања у Бахреину, и Салцбургринг остаће
златним словима уписан у
историји српског аутомобили-

ривале иза себе, десила су се
два инцидента на стази. Управо та чињеница није дозволила Борковићу да сачува убедљиву предност, па је трка, с
првобитних петнаест, продужена на седамнаест кругова.
Хомола је после прекида
кренуо на све или ништа, па је
већ у једанаестом кругу напао
Борковића у борби за прво место. Свима на стази застао је
дах, али не и Душану, који је
прибрано остао на идеалној
путањи, па је одмах узвратио
ударац, осигуравши лидерску
позицију. То је уједно био и по-

На реду
је Хунгароринг

СВЕТСКИ КУП У РАФТИНГУ

ДОБАР ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ
У Бањалуци је прошлог викенда одржано такмичење у
оквиру Светског купа у рафтингу, у дисциплини Р6.
Подмлађена екипа панчевачког Вира наступила је у саставу: Милош Петровић, Бранислав Барашевић, Александар Пантелић, Марко Стојановић, Јован Њагул и Ненад
Миковић.
Због разних потешкоћа и
повреда чланова тима, на-

шим суграђанима је ово било тек прво такмичење у сезони. Првог дана, у дисциплини слалом, Вир је заузео
седмо место. У дисциплинама спринт и х2х био је пети,
а у спусту четврти. Убедљиво
прво место у свим дисциплинама освојио је клуб Теикеи из Јапана.
Већ за две недеље Панчевцима предстоји учешће на
Европском купу у Бугарској.

ТРОФЕЈ БЕОГРАДА

ОГЊЕН РУШИ РЕДОМ...
У нашем главном граду прошлог викенда одржано је велико надметање у кик-боксу,
познато под називом „Трофеј
Београда”. У веома јакој конкуренцији надметао се и наш
суграђанин Огњен Драгојерац, члан КБК-а Нови Београд и „Српске Спарте”.

Овај момак, студент Више
медицинске школе у Београду, већ две године доминира
у српском рингу. Најсјајнија
одличја доносио је у свој град

с готово свих турнира на којима је учествовао, а заблистао је и овог пута – у категорији до 84 кг Огњен је освојио још једну златну медаљу.
У полуфиналу је савладао
Дарка Пешића из Земуна, а у
борби за највреднији трофеј
убедљиво је тријумфовао над
још једним Земунцем
– Миланом Остојићем.
– Ову медаљу посвећујем мојим пријатељима из Дома за лица
са оштећеним видом
из Панчева. Они ме бодре на свим такмичењима, али овог пута
нису могли да дођу у
Београд, па зато овај
трофеј припада и њима. Искористио бих
ову прилику да захвалим Жељку Вуковићу,
тренеру из КБК-а Нови
Београд, али и тренерима из „Српске Спарте” Зорану Рајачићу,
Зорану Ставревском и
Зорану Савићу – рекао
је после освајања још
једног злата Огњен
Драгојерац.
Још један наш суграђанин био је прошлог викенда у спортској арени. На великом ММА турниру у
Подгорици Александар Терзић се борио у мечу
вечери, али је због неправедне одлуке судија изгубио од
домаћег борца Стефана Шушкавчевића.

следњи покушај неког од конкурената да га угрози, а када је
у петнаестом кругу ван стазе
остао и Верне, трка је дефинитивно прекинута и Борковић је
могао да започне славље.
Српски ас је у другој трци,
због правила која предвиђају
обрнути поредак прве десеторице, стартовао као девети.
Нажалост, од самог старта се
видело да су поједини проблеми са аутомобилом које је
Борковић имао у претходна
два викенда, поново испливали на површину.
Упркос великој жељи и труду да се и у другој трци дочепа
бодова, Борковић је био немоћан да заузда аутомобил на
стази, што је довело најпре до
пада на дванаесто место, а онда и до излетања са стазе у
седмом кругу због проблема с
поломљеном полуосовином.
Срећом, чак и у таквој ситуацији Дуца је успео да сачува
аутомобил без оштећења.
– Поносан сам и пресрећан
што сам још једном успео да
представим Србију у најбољем
светлу. Не могу речима да
опишем част и осећања када
сам слушао српску химну и
овде у Аустрији. Надао сам се
да ћу и у другој трци стићи до
бодова, али нажалост није могло. Упркос свему одлазим
срећан на следећи викенд, у
Мађарску. Хвала мом тиму и
свим навијачима који су били
уз мене и овог пута – истакао
је Дуца.
Душан Борковић после петог викенда може да буде презадовољан, будући да је у Аустрији сакупио нових 29 бодова, само један поен мање од
актуелног светског шампиона
Стефана Коминија. Дуца је
остварио и напредак у генералном пласману, у коме сада
заузима пето место, са 82 бода. Тако је напредовао за једно
место, а да није било пеха у
другој трци, после овог викенда био би чак четврти.
Следећи викенд TCR шампионата биће на програму 17.
и 18. јуна на стази Хунгароринг у Мађарској. Тада ће
Борковићева „алфа” имати 20
килограма баласта, а његови
конкуренти Комини и Колћаго имаће 30 односно 10 килограма додатне тежине.

КАРАТЕ ТУРНИР У БОТОШУ

МАЛИ БОРЦИ НА ПРАВОМ ПУТУ
Такмичари Карате клуба Динамо постижу одличне резултате и овог пролећа. Они су у
недељу, 11. јуна, освојили десет
медаља на турниру у Ботошу.
Највреднији трофеј зарадила је Милица Гагић, а сребром су се окитили Огњен Чекеревац, Стефан Стојковић и
Јелена Милентијевић. Бронзе
су заслужили: Лана Стојади-

перспективних репрезентативаца Србије. На позив селектора, у Караташу ће боравити
и чланови КК-а Динамо – јуниори Јана Којичић и Урош
Петровачки.
Традиционалан турнир под
називом „Куп задругара”, на
коме је учествовало око 300
младих каратиста из 24 клуба
из Србије и БиХ, одржан је у

ТАКМИЧЕЊЕ АТЛЕТСКИХ ВЕТЕРАНА

ДВА ОДЛИЧЈА ЗА САВУ
У Сремској Митровици је
прошлог викенда одржано
шеснаесто појединачно Првенство Србије у атлетици за
ветеране.
Члан АК-а Тамиш Сава Живанов, професор физичког
васпитања, освојио је сребрне
медаље у тркама на 100 и 200
метара. Са два одличја, Сава
је био један од најуспешнијих
такмичара на овом шампионату, а уједно је обезбедио и
учешће на Првенству Балкана
за ветеране, које ће бити одржано у августу у Бугарској.

нов, Данијел Станковски, Јована Стоилковски, Павле Милошев, Вања Чекеревац и Боривоје Весин.
Карате федерација наше земље организује припреме

недељу, 12. јуна, у Лазареву.
Поред такмичарског дела,
приређени су и ревијални мечеви између репрезентације
Војводине и осталих региона
наше земље и селекције БиХ.

За репрезентацију Војводине
наступиле су Тара Ђурђевић и
Сара Жунић и освојиле су прво место.
КК Младост се представио
са двадесет такмичара, који су
освојили петнаест медаља.
Највредније трофеје зарадили су Маја Жунић и Лазар
Петковић. Сребром се окитио
Јован Спасић, а бронзе су заслужили: Јована Новаков,
Милица Миловановић, Тара
Ђурђевић (две – у катама и
борбама), Сара Жунић, Катарина Петровић, Нина Арађанин, Теодора Митровић, Ма-

ша Јованов, Тања Ковач, Никола Брацановић и тим кадеткиња у борбама за који су наступиле Ј. Новаков и М. Миловановић.
Учествовали су и: Лена Крсмановић, Теодора Ђоровић,
Милица Јелесијевић, Сара
Лепедат, Тамара Липић и
Марко и Алекса Јањић.

Стране припремио

Александар
Живковић
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КАДЕТИ ФК-а ДИНАМО 1945 ОСТВАРИЛИ ВЕЛИКИ УСПЕХ

СИЛНИ ДЕЧАЦИ ПАНЧЕВАЧКИ
Шампиони Војводине
Од јесени са
Звездом,
Партизаном...
Кадетска селекција ФК-а Динамо 1945, дечаци рођени
2000. и 2001. године, које
предводи тренер Кристијан
Стојанов, остварили су историјски успех, постали су шампиони Војводине и пласирали
су се у Квалитетну лигу Србије, па ће од јесени за ривале
имати и вршњаке из Црвене
звезде, Партизана и осталих
најбољих клубова у земљи.
У првом делу првенства капитен Александар Николајев
и његови другари такмичили
су се у Кадетској лиги група
„Банат”, где су у конкуренцији
с Радничким из Зрењанина,
Железничаром, Вршцем, ковинским Радничким, Пролетером, Кикиндом и Вршцем
јунајтедом освојили прво место и пласирали се у кадетску
лигу Војводине, заједно с победницима и другопласираним екипама из осталих региона наше покрајине.
Кристијанови клинци су у
плеј-офу за противнике имали
Војводину, Спартак из Суботице, Раднички из Зрењанина,

Борац из Новог Сада и ТСЦ из
Бачке Тополе. Одиграли су десет утакмица и остварили скор
од седам победа и само три пораза. У спортским аналима
остаће забележено и то да су
наши млади суграђани два пута савладали новосадску Војводину...
Велики успех панчевачког
фудбала остварили су: Урош
Андрејић, Гојко Милојевић,
Вук Перић, Никола Николић,
Александар Николајев, Вук

НОВА КРУНА ЗА „БРЗИ ВОЗ”
Фудбалери Динама 1945 на најлепши начин крунисали су
сјајну сезону.
Они су у среду, 14. јуна, на стадиону „Карађорђе” у Новом
Саду освојили Куп Војводине и пласирали се међу 32
најбоља клуба у нашој земљи.
Дуел са Борцем из Шајкаша завршен је нерешеним
резултатом 1:1, али су Панчевци тријумфовали после бољег
извођења једанаестераца (5:4)

Живаљевић, Марко Стојанов,
Лазар Танасковић, Јаков Деранић, Немања Младеновић, Ирфан Зулфић, Марко Шаренац,
Никола Јанковић, Бранислав
Граовац, Чедомир и Матеја
Грујичић, Урош Церовић, Ненад Котрља, Кристијан Маринковић, Александар Тадић, Лазар Митровић, Василије Савин,
Слободан Богојевић, Урош Јованчевић, Михајло Марковић,
Владимир Јоковић, Давид Рошу и Страхиња Нинков.
– Остварили смо изванредан успех. Никада у историји
фудбала на овим просторима
јужни Банат није имао представника у Квалитетној лиги
Србије. Свака част момцима,
изванредни су, заиста су сјајна
генерација. Њих седам-осам
можда мало одскаче, али само
као тим могли смо стићи до
овако великог резултата. Можда је интересантно да се први пут десило да су отац и син

учествовали у стварању успеха, јер је мој син Марко био
члан овог тима, али није било
никаквих попуста нити привилегија. Све дечаке сам гледао
као своју децу. Ова генерација
фудбалера сада прелази у
омладинце, а ми ћемо се трудити да и у Омладинској лиги
остваримо завидан резултат.
Желимо и у тој категорији да
се пласирамо у Квалитетну
лигу Србије, у такмичење које
је у рангу Српске лиге за сениоре. Биће тешко, али даћемо
све од себе – рекао је Кристијан Стојанов, тренер кадета
ФК-а Динамо 1945, али и први
сарадник Душану Ђокићу у
раду са сениорским тимом
„брзог воза”, који се прошле
недеље окитио титулом шампиона у Војвођанској лиги
„Исток”.
Од 25. јуна до 10. јула ови
сјајни млади фудбалери биће
на заслуженом одмору, а по-

лувремена, када су Пантери
водили с 30:0.
Домаћи тим је форсирао
игру трчањем, па је на тај начин постигао свих шест тачдауна. У главним улогама били су
квотербек Камерон Мејфилд и

свестрани Мајкл Кембел. Сомборци су и у овом мечу били веома слаби у нападу, па ће се наредне сезоне поново надметати
у друголигашком друштву. Бараж меч за опстанак у елити
биће на програму 24. јуна.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПАНТЕРИ ЈУРЕ ОПСТАНАК
Прошлог викенда одиграно
је седмо коло Прве лиге Србије у америчком фудбалу.
На СЦ-у „Младост” панчевачки Пантери су угостили
Келте из Сомбора, а тај меч је
био од велике важности за
оба тима. Састале су се једине две екипе које нису осетиле сласт по бе де у до са да шњем делу шампионата. То
је био дуел за голи живот, јер
по бед ник до би ја шан су да
кроз бараж избори опстанак у
ели ти. На сре ћу љу би те ља

америчког фудбала у нашем
граду, Пантери су успели. Савладали су госте са 44:0, па су
тако заузели седмо место на
табели, што им омогућује да
кроз бараж с другопласираном екипом из Друге лиге
Србије ипак остану у друштву
најбољих и од јесени.
Иако су и једни и други
имали тешку и мучну сезону,
Панчевци су с много више жеље ушли у овај одлучујући дуел, а питање победника било
је познато већ после првог по-

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СРЕБРО ЗА АНУ
Тренер Саша Стојиловић наступио је прошлог викенда са
својом групом атлетичара из
Панчева на великом међународном митингу у Крању, на
којем је учествовало преко
800 атлетичара из Словеније,
Аустрије, Чешке, Италије,
Србије, Хрватске и БиХ.
Наш суграђанин Саша
Стојиловић, рекордер Југославије на 800 метара и освајач трију златних медаља
баш у Крању (1986, 1987. и
1988. године), заслужио је
част да се нађе у званичном
протоколу на затварању овогодишњег надметања, па је
додељивао медаље и поклоне
најуспешнијим учесницима.
И ове године млади Панчевци имали су запажене наступе. Личне рекорде поста-

вили су пионирка Доротеа
Балог на 100 и 300 м и млађи јуниор Урош Остојин на
600 м. Млађа пионирка Ана
Драгојевић освојила је сребрну медаљу у трци на 300 м.

„АКАДЕМЦИ” НИЖУ УСПЕХЕ

Најмлађи чланови Џудо клуба „Академија Јочић” из
Старчева настављају да
остварују добре резултате на
свим такмичењима на којима учествују.
Прошлог викенда на Првенству Војводине за полетарце, одржаном у Каћу, популарни „академци” имали
су максималан учинак. Дуња
Јочић постала је вицешампионка наше покрајине, Ања
Матић и Петар Стојић освојили су бронзане медаље, а
Миленко Стригић такође је
одлично радио, али је поражен у борби за трофеј.
– Најмлађи „академци”
још једном су показали квалитет и најавили своје бли-

ставе каријере у будућности.
Наш клуб је организационо и
стручно спреман за озбиљне
спортске резултате и у старијим узрастима, ако буде
разумевања и финансијске
помоћи локалне самоуправе,
што свакако очекујемо од
ове гарнитуре људи у панчевачком спорту – рекао је Мирослав Јочић, некадашњи
олимпијац и први човек ЏКа „Академија Јочић”, који је
у Каћу био и председник такмичарске комисије.
На овој лепој манифестацији челни људи ЏСВ водили
су рачуна о томе да организација такмичења и безбедност
деце буду на највишем нивоу,
што је и постигнуто.

ОМОЉЧАНИ У ВИШЕМ РАНГУ

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ ЏУДИСТА

КОФЕРИ ПУНИ ТРОФЕЈА
Најбољи млади џудисти из
наше покрајине окупили су се
прошлог викенда у Каћу, где
је одржано Првенство Војводине за полетарце. На такмичењу које је окупило 150 малих бораца из 28 клубова, одличне резултате остварили су
и панчевачки џудисти.
ЏК Динамо се представио
са седамнаест такмичара, ко-

ји су освојили три медаље, а
Марија Стојановски заслужила је и пехар намењен најбољој полетарки у Војводини.
Она је све ривалке савладала
ипонима.
Поред Марије, златну медаљу је освојио и Алекса Ђуровић, а Никола Долинга окитио
се сребрним одличјем. На пета места пласирали су се Не-

Прошлог викенда је спуштена завеса на првенство у Првој јужнобанатској лиги. Прво место и пласман у виши
ранг, у Војвођанску лигу
„Исток”, обезбедили су фудбалери Младости из Омољице, који су на свом терену са-

владали Југославију из Јабуке са 6:1.
У последњем колу постигнути су следећи резултати:
Партизан (Г) – Слога 2:1,
Вултурул–Стрела 3:2, Полет–Борац 4:2 и Јединство (К) –
Војводина (С) 5:0.

ШАХОВСКИ КУТАК
мања Ђуришић, Никола Мирковић и Милена Секуловић.
Одлични су били и чланови
ЏК-а Панчево, који су зарадили чак три најсјајнија одличја.
Шампиони Војводине постали
су Александар Лупулов, Сара
Ђурђев и Милица Нишић, а на
пета места пласирали су се Вук
Вељковић и Лазар Ваневски.
Такмичари овог спортског
колектива учествовали су про-

шлог викенда и на турниру
под називом „Сребрно језеро”
у Великом Градишту.
Златне медаље су освојили
Филип Паланачки и Јован
Милошев, а сребрним одличјима окитили су се Нина и Лазар Албијанић, Немања Нишић и Немања Вељковић.
Бронзу је зарадио Алекса Перак, који је наступио за ЏК
„Академија Јочић”.
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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...

Уз ветар

СЈАЈАН ВИКЕНД ЗА АТЛЕТИЧАРЕ ДИНАМА

Брзина понекад значи све.
Рецимо, када кола Хитне помоћи треба да превезу особу чији
живот виси о концу до ургентног центра.
Или, када у тренутку, без много размишљања, с две-три реченице или у неколико потеза, скретања, мораш да решиш нешто
што потенцијално мења суштину ствари, па и само постојање.
Незгодно је то, али постоје они што су често у „брзим моментима” и увек возе уз ветар.

ЗОРАНА ДВОСТРУКА
ПРВАКИЊА СРБИЈЕ
У рангу с најбржим
Европљанкама
Сјајни Стефан Михајлов
Сениорско Првенство Србије у атлетици одржано је прошлог викенда у
Крушевцу. Такмичење на којем су се
надметали најбољи атлетичари у нашој земљи, имало је и изборни карактер за састав нашег националног тима
који ће учествовати на Купу Европе и
Балканском првенству.
У тако јакој конкуренцији чланови
АК-а Динамо освојили су четири медаље. Марко Миловановић је у тркама на 5.000 и 3.000 метара заслужио
сребрно односно бронзано одличје.
Он је тако још једном показао да је
стасао у одличног дугопругаша и да
ће заједно с братом Милошем чинити ударни тандем Атлетског клуба
Динамо на свим наредним такмичењима.
Ипак, највише је одушевила сјајна
Зорана Барјактаровић, која је постала
двоструки првак Србије у две најкраће спринтерске дисциплине. И овог
пута била је сигурна, убедљива, пуна
самопоуздања, једноставно – најбоља.
Првог дана надметања Зорана Барјактаровић је тријумфовала у надметању на 100 метара. Трку је истрчала
за 11,55 секунди, с мало јачим ветром
у леђа – 2,7 м/с. То је фантастичан резултат, али се не може званично рачунати, јер је дозвољена јачина ветра
два м/с.
Наша сјајна суграђанка била је најбржа и у трци на 200 метара, али је ве-

Пустити глас

тар од 2,3 м/с мало покварио осећај
њеног фантастичног резултата од
23,45 секунди. Било како било, времена која је Зорана постигла у тркама на
100 и 200 метара сврставају је међу
најбоље Европљанке у овој години.
– Сјајни резултати. Ипак, морам
још једном нагласити да се они неће
водити у званичној статистици, али

је, одржаном на стадиону Војне академије у Београду. Динамо су на том
такмичењу представљала четворица
атлетичара, а највећи успех остварио
је репрезентативац Стефан Михајлов.
Он је првог дана освојио сребрну
медаљу у трци на 100 метара, с резултатом 11,29 секунди, што је његов
лични рекорд, али и најбољи овогоди-

Има и веома важних одлука до којих мораш доћи релативно брзо.
Прихватити пословну понуду или не.
Купити неку некретнину чија вам цена одговара или не.
Постати родитељ или не – то је најважнија из корпуса оваквих
одлука.
У таквим ситуацијама, а има их још, човек мора да буде тих и
миран изнутра и да пусти јасан глас док се испољава.

ТРИ ЈУМФ У ЗЕ НИ ЦИ
У Зеници је у среду, 7. јуна, одржан највећи интернационални митинг у
региону, на којем наступају само најквалитетнији атлетичари.
Зорана Барјактаровић је учествовала у трци на 100 метара и убедљиво победила, с резултатом 11,76 секунди.
Са овим временом, она је оборила рекорд митинга, који је одржан у
неповољним временским условима, уз јак ветар и кишу.
смо сада у једно сви сигурни – оба државна рекорда Зорани су надохват руке и само је питање времена када ће
их она оборити. За четрнаест дана наступиће на Купу Европе у Израелу, а
потом и на Првенству Европе за млађе сениоре у Пољској, што нам је и
најважније такмичење ове године. Верујем да ће нас Зорана обрадовати на
тим митинзима и да ће достојно, као
и увек до сада, репрезентовати АК
Динамо, град Панчево и земљу Србију – рекао је Зоранин тренер Љупчо
Цветкоски.
Млађи јуниори су прошлог викенда учествовали у финалу Купа Срби-

шњи резултат у Србији за његово годиште. Трка је била веома битна, јер
се захваљујући њој још више приближио репрезентацији која ће учествовати на ЕЈОФ-у.
У недељу, 11. јуна, млади Михајлов
је поновио одличан успех зарадивши
сребрно одличје и у надметању на 200
метара, с резултатом 23,29 секунди.
Поред Стефана, на том такмичењу су
учествовали и Алекса Живанов и
Младен Митрић, а њима је то била и
генерална проба за државно првенство, које ће бити одржано следећег
викенда.
А. Живковић

За себе
Постоје и решења о којима се тако дуго вага да ти се чини да тапкаш у мраку.
Шта изабрати за животни позив?
Да ли остати овде и животарити или отићи преко и живети?
Постоји ли снага у човеку да пред крај пута буде искрен сам
са собом?
Одговорима на ова питања треба приступити зрело, уз помоћ
најближих, уз свесност да ништа не иде глатко, без отпора.
Уз ветар, пустити глас за себе!

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ана Иванов,
гимназијалка:

Мина Павловић,
гимназијалка:

Лука Белић,
фудбалер:

– У понедељак
и уторак још идемо
у школу, па ћу учити
да бих добро завршила ову школску годину.
Увече ћу изаћи с
друштвом. Време ћемо
највероватније
провести на Тамишу.

– Планирам да одем на
базен, можда и на неку
журку. Немам више ништа
да учим, јер се школска
година завршава у петак.
Дружићу се с другарицама,
изаћи ћемо и највероватније отићи на карневал.

– Планирам да
изађем с друштвом
и да се лепо
проведем
на карневалу.
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банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca
Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства
за информације Републике Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs
• e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

