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Хроника
ОДЛУКА БЕОГРАДСКОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

ПОНАВЉА СЕ СУЂЕЊЕ У СЛУЧАЈУ „РАФИНЕРИЈА”
Бивши директори
панчевачке Рафинерије
под сумњом да су тражили
мито од власника једне
шабачке приватне фирме
како би им омогућили да
добију уносне послове
Захваљујући томе, та
фирма је остварила
огромне зараде
Суђење бившим директорима панчевачке Рафинерије Виктору Славину,
Џагџиту Сингу и Станиславу Кислицину, као и нашим држављанима Александру и Драгиши Деспотовићу, који
су 19. децембра у Вишем суду у Пан-

чеву осуђени на укупно тринаест година затвора због сумње да су примали и

давали мито, мораће да се понови –
одлучио је београдски Апелациони суд
на седници одржаној ових дана.
Одлука о враћању тог судског процеса на почетак, како пише у образложењу Апелационог суда, донета је
због тога што су током првостепеног
поступка учињене битне повреде кривичног поступка. Стога није могуће
утврдити „правилност утврђеног чињеничног стања”.
Првостепеном суду је наложено да
их у поновљеном поступку отклони и
да се обаве неопходна вештачења.
Апелациони суд је затражио од судија у Вишем суду у нашем граду и да
поново одлуче о предлозима одбране
за саслушање неких сведока поводом
одређених околности.
Подсећамо, у оптужници коју је подигло Више јавно тужилаштво против петорице осумњичених у овом
случају писало је да постоји основана
сумња да су Славин и Синг тражили
мито од Александра Деспотовића и
да су потом, у два наврата, у Аустрији
примили 303.000 евра од његовог курира да би му пренели поверљиве пословне информације из Рафинерије.
„Оптужени Џагџит Синг је као заменик председника Комисије за набавке у панчевачкој Рафинерији заузврат омогућио Александру Деспо-

товићу да његова фирма добија послове за које су расписани тендери у
Нафтној индустрији Србије. То је радио тако што је Александру Деспотовићу у више наврата саопштавао податке о висини буџета које је НИС
предвидео за сваки од тендера. Синг
му је давао податке о ценама и условима које су понудили остали понуђачи и слао му упутства о томе како
да формира своју понуду. Објашњавао му је како да на тзв. комерцијалним преговорима буде изабран за најповољнијег понуђача. У том акту се
такође наводи да Синг то није смео
да чини, јер је на тај начин нарушавао принцип конкурентности приликом бирања најповољнијег извођача
радова у Рафинерији”, пише између
осталог у оптужници.
У њој се додаје и да је другооптужени Виктор Славин био сагласан са
Синговим поступцима, као и да су се
њих двојица договорили да Деспотовићима траже провизију од десет одсто од зараде коју на НИС-овим тендерима буду остварили.
Као резултат тога, фирма Александра и Драгише Деспотовића победила је на шест тендера, јер је њена понуда изабрана као најповољнија. Захваљујући томе, ти шабачки приватни ци су оства ри ли за ра ду од
22.834.105,76 евра и 123.271.262,96
динара без ПДВ-а – такође пише у
оптужници Вишег јавног тужилаштва.
Иначе, кривичну пријаву на основу
које су ухапшени бивши директори
Рафинерије поднели су највиши руководиоци и унутрашња служба безбедности те фабрике. Како је поводом тога објашњено у медијима, „то
је био један од резултата систематског рада на спречавању корупције у
оквиру Нафтне индустрије Србије”.
Високи руководиоци у тој компанији изјавили су поводом овог случаја да „НИС никада не толерише кршење принципа транспарентности
процедура у тој компанији, као ни
кршење принципа слободне конкуренције”.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Најважније споредне
козје приче
Хмм, да – заиста је тешко остати „локалан” у једном тако глобалном
тренутку. И то у оном „најважнијем споредном”.
Да, мале су шансе да вас не обузме мундијалска пандемија, у ком
год кутку планете да се налазите. И свеједно да ли сте били у самом
„епицентру” – на „Лужњикију”, у Нижњем Новгороду, Самари или
данас руском „екстериторијалном” Калињинграду, а некад немачком илити источнопруском Кенигзбергу, месту у којем су својевремено живели и стварали такви великани као што су филозоф Кант
или композитор Вагнер, или сте пак сав тај „карневал” посматрали с
„маргина” – из велелепног Токија, аргентинског Розарија, неког картонског предграђа сенегалске престонице Дакар или, што да не, из
далматинског Задра.
Премда, након свега виђеног, малтене фантазмагоричног, мала је
вероватноћа да је поменути градић на Јадрану остао у запећку. Ма,
никаква, јер је тамо рођен (од пре неки дан) званично најбољи играч
двадесет првог Светског првенства у фудбалу – Лука Модрић. Овај
„шутљиви” Далматинац тако је досањао сан сваког детета; сан о којем је, рецимо, маштао један петогодишњи малишан док је предратне 1990. године на обронцима Велебита, у три броја већој јакни, помагао оцу да с паше врати стадо коза. Е, тај дјечарац данас је нико
други до данас најбољи играч света.
И ако лаже „коза” (потписник ових редова), не лаже „рог” – документарац под називом „Човјек-вук”, који је снимио извесни Павле
Баленовић, познат и као басиста можда једине афирмисане кантри
групе са ових простора – загребачке „Плаве траве заборава”.
Остатак приче је одиста филмски, јер је дом власника нареченог
стада убрзо спржио надолазећи ратни ураган, а они, Модрићи, избегли су у колико-толико сигурно уточиште иза зидина града Задра. У
међувремену је, након још драмскијег велеобрта, у млађаном Луки
откривен вансеријски таленат у баратању „бубамаром”, што га је с
непуних петнаест довело на загребачки „Максимир”, одатле за рекордну суму у хрватским „ногометним мјерилима” у лондонски „Тотенхем”, да би се на крају скрасио тамо где му је очигледно и место
– у краљевском „Реалу”. Трешње на тој величанственој торти су мундијалско финале и титула најбољег на тек окончаној највећој планетарној смотри најважније споредне ствари на свету.
Нема шта, права холивудска сторија са сузама за хепиенд.
Али и ми једног сличног срећника за трку имамо. Као што је познато, истог дана, након подужег резултатског поста, у наше животе
вратио се Ноле Национале. И то на најбриљантнији могући начин –
освајањем „Вимблдона”, незваничног светског првенства у можда
најпрефињенијем светском спорту. И ту бисмо могли да испредамо
бајке о срећном свршетку (додуше, не баш тако драматичне као о
Лукином случају). А поред тога што су на планетарни трон дошли у
истом дану (малтене и сату), што су са ових наших југословенских,
упс – западнобалканских простора и што за собом имају, као што
рекосмо, и сличне романе од прича, ову двојицу несумњивих великана везује и једна кореспонденција која је ових дана претила да засени све оно космички велико што су постигли.
Погађате, реч о је о оној бљутавој навијачко-националистичкој
кампањи која је куљала на релацији између две суседне земље. Много отровних стрелица је одаслато за то време, а бујицу је изазвало
Нолетово признање да навија за „ватрене”, на чему му је међу првима захвалила управо поменута светска „златна копачка” пореклом
из Задра.
Тиме су главни актери ове саге још једанпут показали колики су
витезови, а разни убоги медиокритети који су се дрзнули да скаредним коментарима из свега тога убирају јефтине поене и скрећу пажњу на себе, поново су показали своју духовну ситноћу.
И сама та тема – ко ће у једној игри (била она и најважнија споредна) за кога навијати и по ком основу (националистичком, патриотском, „добролошесуседском”...), вредна је ама ништа више од измета становите козе с Велебита.
И ту свако има људско право да зготиви кога год му жеља – била
то Русија, Енглеска, Хрватска или, што да не, и тамо неки „чунга-лунга” Сенегал...

ФОТОГРАФИЈА Чаробни барјак.
У центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

ЗАШТО „ПАНЧЕВАЦ” НИЈЕ БИО
ПО ВОЉИ ВЛАСТИМА
Коментар објављен на првој страни
„Панчевца” број 19, одштампаног 8.
марта 1873. године (пете године излажења), још једном је показао због
чега је наш лист тада важио за опозициони, а зашто његов главни уредник
и власник Јован Павловић није био
по вољи властима.
Тема коментара је била одлука о
повећању пореза, а главна теза аутора била је да је то био безразложан
потез и ударац на ионако низак стандард грађана.
„Министарство се одлучило да
предложи Сабору повећање пореза.
Зашто и с којим разлозима? Како је
саопштено, та мера је била нужна да
би се финансијска ситуација у земљи
довела у ред и да би се могли подми-

поверење гласача”, писало је између
осталог у том тексту.
И у том „Панчевцу” и дан-данас привлаче пажњу мали огласи. У једном од
њих пише да се тражи нови општински
бележник у Алибунару. Онај ко жели

рити разни издаци које има држава.
А ко је закомпликовао финансијску
ситуацију? Да ли је народ крив за то?
Какви су то издаци и јесу ли заиста
изазвани због потреба државе? Лако
је закомпликовати финансијску ситуацију кад се неразумно и лакомислено управља са приходима и расходима земаљским. Да је било памети код
оних који су руковали финансијама,

не бисмо данас стењали под теретом
дефицита, нити би држава била дужна да повећава порезе”, писало је између осталог у том коментару.
Једна од ударних тема тог броја био
је и спор поводом захтева команде
градске војне јединице да јој тадашње
локално руководство поклони 150 ланаца државне земље за вежбање. Гласовима већине одборника тај захтев
је прихваћен, што је „Панчевцу” био
повод за критике.
„Скрећемо пажњу гласачима који
су бирали такве одборнике да су урадили нешто што је супротно варошким интересима. Због тога они који
су их изабрали и гласали за њих имају право да им поставе питање поверења. Ко на такав начин поступа с општинском имовином, тај не заслужује

да добије тај посао, на то може да рачуна једино ако говори четири језика
(српски, немачки, румунски и мађарски). Колико је тај посао тада био тражен и важан, говори податак да ће будући бележник примати плату од 400
форинти, да ће добити празан стан, два
метра дрва и још неке „потрепштине”.
У сле де ћем огла су се ре кла ми ра
ри бља маст из Бе ча, као про ве рен

и по у здан лек за ле че ње број них
здрав стве них про бле ма. О то ме да
је та да би ла на до бром гла су, го во ри то што се пре по ру чи ва ла као
„нај бо ље, нај чи сти је, нај при род ни је и нај ле ко ви ти је сред ство про тив
мно гих бо ле сти” и што се про да ва ла у број ним апо те ка ма у Бе о гра ду, Пан че ву, Бе лој Цр кви, Зе му ну
и Вр шцу.
М. Глигорић
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ГДЕ ЋЕМО СЕ КУПАТИ ОВОГ ЛЕТА

КАЧАРЕВО И БЕЛА ЦРКВА СВАКАКО,
ИВАНОВО НИКАКО
Можемо се купати
и на Тамишу и на
Дунаву
Одступања нису од
здравственог значаја
Пажња: ово је
тренутно стање,
могуће су промене
Иако је време овог лета такво
да се на помен купања у рекама и језерима већина нас само
стресе, кампање испитивања
површинских вода у Панчеву
и Белој Цркви ипак су спроведене и резултати су прилично
добри.
Град Панчево и ове године
финансира контролу вода за
купање и рекреацију на девет
мерних места. Река Тамиш се
контролише на купалиштима
у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,
река Дунав на купалишту Бела
стена лево и десно од шпица,
Поњавица на купалиштима у
Омољици и Банатском Брестовцу, а испитују се још воде на
купалишту у Иванову и у језеру у Качареву.
Како кажу у Заводу за јавно
здравље, резултати прве кампање показују да је река Тамиш
треће класе – умереног еколошког статуса и да се може користити за купање и рекреацију. Одступања од максимално
дозвољених концентрација физичко-хемијских параметара
воде реке Дунав нису од здравственог значаја, те иако она
припада четвртој класи, која
показује да је слабог еколошког
статуса, не очекује се њихов

Не заборавите на правила понашања на
утицај на здравље људи. Вода лошки статус. Још бољи кваПоњавице на купалиштима у литет површинских вода имаОмољици и Банатском Брестов- ју белоцркванска језера, која
цу такође је четврте класе – припадају другој класи, имају
слабог еколошког статуса, али добар еколошки статус и као и
према испитаним физичко-хе- сваке године прва су на листи
мијским параметрима, који су за препоруку где провести топовећани, не очекује се утицај пле летње дане”, наводи се у
саопштењу Завода.
на здравље људи.
Ова установа наглашава да
„Једино вода на купалишту
у Иванову није за купање и ре- ипак не треба заборавити да
креацију, јер је микробиоло- резултати анализа показују сашки оптерећена и такође при- мо тренутно стање квалитета
пада четвртој класи, односно воде за купање и рекреацију, а
слабог је еколошког статуса. да свакодневно треба водити
Од свих панчевачких површин- рачуна о хигијени плажа, поских вода најбоља је вода језе- нашању купача, безбедном одра у Качареву, која припада лагању смећа, обезбеђењу функдругој класи и има добар еко- ционалних тоалета и тушева,

плажи
које треба обавезно користити
након сваког купања.
У Заводу подсећају и на нека
додатна правила понашања на
плажи. Малу децу не треба пуштати да се купају без надзора
родитеља, а без обзира на то што
су ови дани умерено топли, треба водити рачуна о заштити од
сунца. Време које купачи проводе на сунцу не треба да буде
сувише дуго. Особе које су осетљиве или имају хронична обољења не треба да буду на сунцу
између 11 и 16 сати. Током целог дана треба уносити довољно
течности, најбоље обичне воде,
а избегавати алкохол и газирана пића.
Д. Кожан

УХАПШЕНИ ОТАЦ И СИН

„Стерео банана”
с гостима

Починили два
кривична дела

жан утисак и на чланове тог
сада већ култног бенда. Успешна година је крунисана наступом у сарајевској „Скендерији”, где су на позив „Дубиозе колектива” имали прилику
да забављају више од десет хиљада људи. Недавно је концерт
у нишком „Фидбеку” био распродат, а испред клуба је остало око триста људи. Крајем
прошле године одржали су концерт у клубу „Терминал 1” у

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву су на периферији града, у
једној кући, запленили 786 грама марихуане, око 35 килограма резаног дувана, дигиталну
вагу и 380 евра.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, против
тридесеттрогодишњег мушкар-

ца биће поднета кривична пријава у редовном поступку због
постојања основа сумње да је
починио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, a његов педесетседмогодишњи отац ће се теретити због
недозвољеног промета акцизних производа.
М. Г.

НАРЕДНОГ ВИКЕНДА НА ТАМИШКОМ КЕЈУ

Деветнаести
мото-сусрет

Софији, који је један од најбољих алтернативних клубова у
Бугарској. У јуну 2014. албум
„Шијемо самбу” доживео је своје званично дигитално издање
за издавачку кућу „Lampshade
Media” из Београда.
Пре месец дана је изашао
први сингл с другог албума,
који ће се појавити за неколико месеци.
М. М.

Су тра дан у 17 сати по чеће
дефиле мотора градским улица ма, на ста виће се увек занимљивим бајкерским игрица ма на кеју, а му зички део

Из архиве „Панчевца”

Као и претходних година, Мото-клуб „Coyote” oрганизоваће
међународни мото-сусрет у петак и суботу, 20. и 21. јула, на
кеју код тамишког мостa.

Састав постоји већ дуги низ година, а учествовао је на бројним фестивалима, као што су
„Бекство у природу”, „Дођи на
Амфи”, 3D фесту, „Countryside Jam-у” у Вршцу, Фестивалу
уличних свирача у Новом Саду, „Love Fest-у” и на фестивалу „Nisomnia” на Нишкој тврђави, где је наступио после „Дубиозе колектива” и оставио сна-

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

глед кошта 2.000 динара, ултразвучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара, док
обе ове услуге у пакету коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено,
сви набројани специјалистички прегледи обављају се само
суботом, а заказују се радним
данима путем телефона 013/2190-900 и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиоло-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
ИМУНОХЕМИЈСКИХ
АНАЛИЗА

ХИП-ХОП ВЕЧЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

У летњој башти Дома омладине у суботу, 21. јула, од 21 сат,
биће одржан концерт састава
„Стерео банана”, као и промоција хип-хоп радионице коју
води Зоран Стефанов, фронтмен групе „Исказ”.
Група „Стерео банана” је пре
четири године избацила свој
први студијски албум, под називом „Шијемо самбу”. Овај
двојац је лансирао и сингл „Да
ли ви мастурбирате пред град?”.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Првог дана, у подне, биће
отворен камп. Вечерњи програм стартоваће од 21 сат, концертом клупског бенда „Blues
Delivers”, а наставиће се свирком групе „Стоп” и легендарног састава „YU grupa”.

манифестације, поново од 21
сат, попу ниће свирке ло калне гру пе „Trouble Heart”, чу веног са ста ва „Најда и Смак”
и увек атрак тив ног бен да
„ProRock”.
Ј. Ф.

АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

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

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

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

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

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

шке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно урадити прегледе и анализе на
једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да се
у Заводу, примера ради, све
врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ОПОЗИЦИЈЕ

Зашто „Азотара”
иде у стечај
Да ли је граду
потребна најстарија
фабрика у јужној
зони?
Представници седам опозиционих политичких организација
– Демократске странке, „Толеранције Србије”, Народне странке, Демократске странке Србије, Двери, Покрета слободних

грађана и Нове странке, као и
двеју одборничких група у Скупштини града: „Слободног Панчева” и „За наше Панчево” –
организовали су заједничку конференцију за новинаре 18. јула
испред зграде Градске управе.
Тема је била „Азотара”.

Они су нагласили да планирани стечај „Азотаре” значи да
ће „радници добити отпремнине и отказ”, а да већем делу
фабричких постројења предстоји „конзервација”, па распродаја. Додали су:
– Ка ко је мо гу ће да РТБ
Бор, који има вишеструко веће ду го ве, не иде у стечај?
Ми као по ли тичка опозиција владајућој ве ћини у Пан-

чеву тра жи мо да се она из ја сни – да ли је гра ду потреб на „Азо тара”.
На крају су изразили подршку радницима, који се „боре
за могућност да се у ’Азотари’
ради и заради кроз домаћинско пословање”.

КОНЦЕПТ
Бедни Вучићеви медији лажу, јер само то знају. Пошто ми
супруга ради у Ургентном центру у Новом Саду, знам да је
више од 100 деце завршило тамо синоћ (14. јула) због узимања екстазија.
(Бојан Пајтић, некадашњи председник ДС-а, „Твитер”,
15. јул)
***
Менаџмент Клиничког центра Војводине демантује наводе
који су се појавили у медијима да је током јучерашњег дана
у нашу установу примљено више од сто деце због екстазија.
Од почетка „Егзита” збринуто је четрдесет четворо пацијената, међу којима је 13 било с тровањима, 23 с повредама и
осам с другим дијагнозама. Сви су после указане помоћи пуштени на кућно лечење.
(Из демантија Клиничког центра Војводине, 15. јул)
***
Aуто-путевима Србије данас се креће 20 милиона возила више него што је то био случај пре две године.
(Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зорана Михајловић у интервјуу за „Танјуг”, 15. јул)
***
Кинески трговци све масовније одлазе из Србије. Готово свакодневно затварају радње, а као разлог наводе пад промета и
немогућност да плате закуп. Њихове српске колеге тврде да
је разлог то што више не могу да послују на црно. Да ли је куповна моћ Срба толико опала или је Кинезима рад у Србији
постао неисплатив због честих контрола, још није јасно. Извесно је да се број кинеских радњи смањио за више од 20 одсто.
(„Блиц”, 15. јул)
***
Бивши потпредседник владе и некадашњи министар Млађан Динкић одлично се сналази у приватном бизнису, а одскора је и саветник црногорског председника Мила Ђукановића. И док њему сјајно иде, његова бивша странка Уједињени региони Србије, чији је и даље званични заступник, грца
у дуговима. Oни су достигли чак 182,4 милиона динара, или
око 1,5 милиона евра!
(„Блиц”, 15. јул)
***
Много волим Вељковића и Миленковића. Oни су будућност
нашег фудбала, добри су момци и поштено су радили и борили се за место као сваки играч. Међутим, моје мишљење је
да је с Бразилцима требало да играмо Бранислав Ивановић и
ја. Не знам да ли бисмо победили, али сигурно је да имамо у
ногама милион таквих утакмица и да бисмо знали како с таквим противницима.
(Фудбалер Душко Тошић у интервјуу
за нови „Недељник”)
***
Честитам репрезентацији Хрватске на изузетном успеху на
Светском првенству. Људи, играјте фудбал. То вам много боље стоји од певања Томпсона.
(Маркетиншки стручњак Небојша Крстић, „Твитер”,
15. јул)

Петак, 20. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗАШЛА КЊИГА О СВЕТУ МАРКЕТИНГА

ОСАМДЕСЕТ ОСАМ АУТОРА,
604 СТРАНЕ
Ауторски прилози о
оглашавању и развоју
тржишних
комуникација и
односа с јавношћу
Практични примери
примене филозофије
маркетинга
Жозеф Иван Лончар, главни и
одговорни уредник часописа
„Табу”, најзаслужнији је за то
што је књига „Сведочанства о
једном времену – о свету маркетинга некада и сада” ових
дана изашла из штампе. Он је
окупио 88 аутора, и то осамдесет троје из Србије, троје из
Хрватске и по једног из Словеније и САД, а тај тим је створио јединствену књигу обима
604 стране, у тврдом повезу
(„тежине око четири килограма”, каже Лончар).
Ауторски прилози су слободни састави што говоре о времену од настанка рекламе, оглашавања, тржишних комуникација до настанка и развоја маркетинга и сродних предмета,
који су не само у функцији
привреде већ друштва уопште.
Пет панела у низу
Књигом су, поред оглашавања
и развоја тржишних комуникација, обухваћени и развој односа с јавношћу, дигитални
маркетинг и, уопште, примена
интернета у развоју комуникација. Заступљени су и политички маркетинг, као и маркетинг у спорту и у многим другим областима. Лончар објашњава:
– Суштина ове књиге је да
њен садржај нису теоријски
прилози, уз све уважавање развоја теорије, већ низ практичних примера примене филозофије маркетинга, понекад и
из критичког аспекта стања,
пре свега, у Србији. Посебан је
осврт на могућност да се, разумевањем и умећем примене

филозофије маркетинга, допринесе новом процесу индустријализације земље, с обзиром на садашњи степен девастиране привреде, уништене
НАТО агресијом, који не омогућава примену термина „реиндустријализација”.
Интересантна је одлука да се
не одржи класична промоција
књиге, када, како каже Лончар,
„неколико изабраних стручњака или представници одређених професија, заједно са ауторима, говоре о садржају књиге
и њеним битним особинама”,
те да би, у овом случају, „то чак
било и технички скоро неизводљиво, јер би о садржају и циљевима изнесеним у ауторским
прилозима требало да говори
осамдесет осморо аутора”.
„Свет маркетинга”, издавач
часописа „Табу”, определио се
за други приступ: организацијом „пет панела у низу” покушаће да на овај специфичан начин
допринесе оживљавању и оспособљавању привреде Србије.
– Све више смо сведоци да
се у тржишној утакмици не бирају средства, нарочито од стране мултинационалних компа-

нија, које, све видније, користе различите облике комуницирања и оглашавања који би,
у њиховим земљама, били строго санкционисани. Први у низу од пет панела биће одржан
у уторак, 24. јула, у свечаној
сали управне зграде Београдског сајма. Почетак је у 14.14.
Тај први панел, по садржају,
требало би да представља, на
неки начин, суштински увод:
„Разумевање филозофије маркетинга и умеће њене примене” – прича Лончар.
Кокошка или јаје?
О томе ће говорити угледни
аутори књиге: доцент др Татјана Мамула, директорка истраживачке агенције МАСМИ, Мирослав Шутић, оснивач најстарије агенције за маркетиншка
истраживања „Партнер”, Миша Лукић, оснивач и директор
новоосноване агенције „NewStrategy, BusinnesDesignConsulting”, и Игор Чернишевски,
коме је основна преокупација
дигитални маркетинг, а запослен је у специјализованој агенцији „DirectMedia”.
Лука Мијатовић, познати радио-водитељ, и доцент др Мили-

ца Слијепчевић, директорка маркетинга „Дунав осигурања, са задовољством су прихватили улоге
модератора панела.
– Други панел, који ће бити
приређен у другој половини
септембра, посветиће се вечитој дилеми „кокошка или јаје”,
тј. да ли треба рећи „креативност, знање, информатика” или
постоји неки други редослед.
Трећи, у првој половини октобра, бавиће се темом: „Креативна стратегија у контексту
разумевања потреба потрошача, постојећих или потенцијалних”. Панел под редним бројем четири биће отвореног типа и намењен је заинтересованим посетиоцима шездесет трећег Сајма књига, од 21. до 28.
октобра: „Директни маркетинг
и окружење – степен разумевања”. Иначе, „Свет маркетинга” биће званичан излагач четрдесет деветог Сајма образовања у оквиру Сајма књига, на
коме ће сваког дана гостовати
неко од аутора књиге – јасан је
Лончар.
Последњи, пети панел биће
одржан крајем новембра, а тема ће бити односи с јавношћу.

НАТАША АНДРЕЈЕВИЋ, СЕКРЕТАР ГРАДСКОГ ВЕЋА И ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Стручност, искуство, доследност
Неопходно је
константно пратити и
проучавати прописе
из различитих
области
Само током ове – 2018. године, закључно са 17. јулом, одржано је 49 седница Градског
већа, а градоначелник је донео 770 аката из своје надлежности. Да би све у вези с тим
било најбоље могуће организовано, стара се мноштво људи из неколико градских секретаријата, а посебан, координациони печат томе даје Ната ша Ан дре је вић, се кре тар
Градског већа и градоначелника, која седницама локалне владе увек и присуствује.
Дипломирала је на Правном
факултету Универзитета у Београду 1983, а пет година касније положила је правосудни
испит.
Наташа Андрејевић је од септембра 1986. године запослена у органима управе града
Панчева, у којима је обављала
бројне стручне послове. У два
мандата, почев од јуна 1997,
била је на дужности секретара
Извршног одбора СО Панчево.
Практично, од почетка 2005.
године до данас Наташа Андрејевић је на позицији секретара панчевачке владе – најпре Општинског, а затим Град-

ског већа, као и секретара председника општине и потом градоначелника.
Она, најпре, истиче:
– У обављању послова из своје надлежности, као секретар
Градског већа и градоначелника, свакодневно комуницирам
са запосленима из секретаријата Градске управе у поступку
припреме материјала за одлучивање. Потом, пре разматрања предмета и доношења одлука чланова Градског већа и
градоначелника, контролишем
достављене материјале. Да би

се овај посао стручно обављао,
с обзиром на постојање бројних надлежности градских челника утврђених Законом о локалној самоуправи и Статутом
града Панчева, неопходно је
константно пратити и проучавати прописе из различитих
области.
Додаје да је један од услова
да све буде у најбољем реду
успешна сарадња с градоначелником, члановима Већа и
запосленима у Градској управи, која је, како каже, „увек била, и сада је, веома добра”.

– По ред ком пе тент но сти,
стручности и искуства, који су
неопходни за успешно обављање послова секретара Градског
већа и градоначелника, морам
да истакнем да је изузетно важно бити посвећен, обављати
дужности с вољом и ентузијазмом и бити упоран и доследан у настојању да се све обави
на најбољи могући начин. Стога мој радни дан често траје од
јутра до 19 сати – прича Наташа Андрејевић.
Некада се у току дана одржава више седница Градског
већа, па је мало времена за организацију. Објашњава:
– Крајем календарске и буџетске године највећи је обим
послова, односно број предмета за одлучивање. Међутим,
може се рећи да нема паузе у
раду током целе године, јер се
седнице Већа одржавају и током лета, а градоначелник, такође, током целе године разматра и доноси акта из своје
надлежности.
Дешавало се да већници заседају и за време празника, суботом и недељом, али Наташи
Андрејевић то никад није представљало проблем.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ОБРТ У ВЕЗИ С ПУЦЊАВОМ ИСПРЕД ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

УХАПШЕН ЈОШ ЈЕДАН ОСУМЊИЧЕНИ
ЗА НАПАД НА МАРАДОНУ

Град конкурише
за двадесет милиона

У питању наш
суграђанин

Градски већници састали су се 17.
јула како би прошли кроз осам тачака дневног реда. Прва од њих тицала се извештаја о извршењу одлуке о буџету града за првих шест
месеци ове године.
Об је ди ње но је во ђе на рас пра ва
о фи нан сиј ским из ве шта ји ма јав них ко му нал них пред у зе ћа „Гре -

Предложено да буде
задржан у
тридесетодневном
притвору
Припадници Полицијске управе у
Панчеву 17. јула су ухапсили и с кривичном пријавом привели у Више јавно тужилаштво у нашем граду Г. К.
(1978) због основане сумње да је повезан са оружаним нападом на познатог ММА боксера Владимира Јовановића Марадону, када је он задобио повреде опасне по живот.
Јовановић је због тога неколико дана био у критичном стању, али је преживео.
Осумњичени за умешаност у тај напад, који је многе запањио с обзиром
на то да се десио усред дана, испред
дечјег вртића „Кефалица” у Улици Светозара Милетића, саслушан је у Вишем јавном тужилаштву у среду, 18.
јула. Након тога је предложено да му
се одреди тридесетодневни притвор.
Ова одлука је образложена узнемирењем јавности и могућношћу да, уколико би остао на слободи, утиче на сведоке и да побегне.
Да подсетимо, напад на Владимира Јовановића догодио се око 7.30.
Особа која је пуцала у њега била је
сакривена иза паркираних аутомобила у близини вртића, чекајући да Јовановић остави дете које је довео и да
изађе напоље. Када је Јовановић кренуо према свом аутомобилу, нападач
на њега, који је био маскиран, истрчао је иза заклона, кренуо ка Јовановићу и, када му се приближио, испалио у њега више метака из пиштоља.
Погодио је Јовановића у ногу, руку
и стомак, али он због јаког организма
није одмах пао, већ је почео да се тетура.

Ускоро нове водоводне
цеви?

Покушао је да се сакрије најпре иза
„форда фијесте”, једног од аутомобила који су ту били паркирани, а потом је, највероватније с последњим
делићима снаге, ушао у то возило.
Међутим, нападач није стао, већ је
пришао рањеном Јовановићу, скочио
на хаубу и наставио да пуца. Због тога су на „форду” остали видљиви трагови крви и рупе од метака.
– Изгледало је страшно. Дивљачки је
насртао на рањеног боксера, као да је био
потпуно пијан или дрогиран – изјавио је
један од очевидаца овог догађаја.
Само два дана после бруталног оружаног напада на ММА борца панчевачка полиција је ухапсила осумњиченог, 38-годишњег црногорског држављанина В. М.
Информацију о хапшењу потврдило је Више јавно тужилаштво. Саопштено је да му је одређен тридесетодневни притвор и да је то учињено да
не би утицао на сведоке, да би се онемогућио да доврши кривично дело
које је започео, као и због тога што је

узнемирио јавност тиме што је урадио.
Према незваничним информацијама, В. М. се одмах после напада на
Јовановића сакрио у тајни стан и привремено притајио. Након тога је покушао да побегне у Мађарску, али га
је панчевачка полиција спречила у
томе и ухапсила.
Околност да је после његовог хапшења панчевачка полиција лишила слободе и привела још једну особу која се
доводи у везу с нападом на Владимира
Јовановића јасно говори о томе да овај
случај за Полицијску управу још није
готов и да није стављен ад акта, што је
за похвалу.
Треба очекивати да ће током истраге коју води Више јавно тужилаштво овај догађај бити у потпуности
расветљен и да ће се открити шта је
био мотив за напад на Јовановића.
Засад, то је још увек загонетка.
М. Глигорић

ја ње”, „Во до вод и ка на ли за ци ја”
и „Хи ги је на” за 2017. Ди рек тор ка ЈКП-а „Гре ја ње” Зден ка Јо кић
об ја сни ла је да ће оства ре ни при ход би ти уло жен у те ку ће по сло ва ње. Пред став ни ци ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја” су, по ред
осталог, одговарајући на новинарско пи та ње, ре кли да је у то ку
при ба вља ње нео п ход не до ку мен та ци је за спро во ђе ње иде је да се
сва се ла при кљу че на град ски во до вод – пре о ста ло је још Ба нат ско Но во Се ло.

Потом је представљена прва измена програма пословања ЈКП-а „Зеленило” за 2018.
Прошао је и предлог закључка у вези са учествовањем града на другом
конкурсу за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној
својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у
2018. Ради се о пројекту „Изградња водовода у улицама: Скадарска, Власинска, Охридска и Кудељарски насип –

Прва у Панчеву”. За потребе пројекта
Град ће конкурисати за износ од двадесет милиона динара, односно за две
трећине укупне вредности, без ПДВ-а.
У случају одобрења пројекта ребалансом градске касе ће се, у року од 15
дана од дана евентуалног потписивања, обезбедити 15.594.160 динара, а
за носиоца посла биће одређен ЈКП
„„Водовод и канализација”.
На крају, за манифестацију од јавног интереса за град Панчево проглашена је „Еко-регата Тамиш”, која се одржава од 17. до 19. августа.
С. Т.

НАША АНКЕТА

ЦРНА СТАТИСТИКА БЕЗ КРАЈА

ДА ЛИ МОТОЦИКЛИСТИ ВОЗЕ БЕЗБЕДНО?

Мотоциклисти и даље гину

Прави бајкери коректни

Прошле недеље се поново на најстрашнији могући начин видело како је
мало потребно да се страда на мотору
и колико су мотоциклисти, али и возачи скутера и мопеда, угрожена категорија у саобраћају. У саобраћајним
удесима који су се догодили 15. јула у
Добановцима и Руми погинула су два
возача двоточкаша, а учесник једне од
тих несрећа је тешко повређен.
У првом удесу живот је изгубио
мотоциклиста који се кретао главном улицом у Добановцима. Иако је
имао првенство пролаза, на њега је
из споредне улице у пуној брзини налетео аутомобил и срушио га. Сумња
се да је његов возач у тренутку када
се догодила несрећа, био под дејством алкохола. Несрећни младић

кога је „покосио” страдао је на лицу
места, а другар којег је возио на мотору превезен је у болницу с тешким
повредама.
Дан касније догодио се још један
удес који је завршен трагично по возача двоточкаша. У Руми је страдао

56-годишњак који је возио мопед. Нажалост, и у Панчеву се недавно догодила саобраћајна несрећа која је завршена погибијом. Двадесетдвогодишњак који је возио мотор страдао је у
судару са „аудијем А4” на углу улица
Ослобођења и Ружине.
Иако је почетком пролећа Агенција за безбедност саобраћаја упутила
упозорење возачима двоточкаша и
аутомобилистима да пазе једни на
друге у саобраћају како не би било
погинулих и ове године, то није имало ефекта. Подсећамо, на возаче двоточкаша тада се апеловало да, док
возе, обавезно носе хомологоване заштитне кациге, штитнике за руке и
ноге и осталу заштитну опрему, која
треба да буде у што уочљивијим бојама.
Препоручено им је и да редовно
контролишу техничку исправност својих мотора, скутера и мопеда, да поштују саобраћајне прописе и да на време сигнализирају возачима аутомобила и других возила кад почну да претичу, желе да скрену или изврше неке
друге радње.
Возачима двоточкаша је скренута
пажња и да избегавају нагле промене
саобраћајних трака и да никада не
започињу вожњу уколико су уморни,
под стресом или под дејством алкохола и наркотика.
Агенција за безбедност саобраћаја упозорила је и возаче аутомобила
да пазе на мотоциклисте, као и на
возаче скутера и мопеда. Њима је
указано на то да обавезно сачекају
уколико излазе из улице без права
првенства пролаза и да се прво увере да ли им неки двоточкаш не долази у сусрет.
Саветовано им је и да не скрећу
нагло док су у вожњи и да изненада
не мењају правац, а да уколико желе
да ураде нешто од тога, обавезно претходно укључе мигавац.
М. Г.

Б. МОМИРОВ

Д. СТАЈИЋ

Према званичним подацима, у Србији је у последњих десетак година
око двадесет пет хиљада људи доживело лакшу или тежу повреду возећи
мотоцикл, а више хиљада људи је погинуло. Нажалост, сваке године по
неколико људи и с наше територије
настрада возећи ово превозно средство, па се може закључити да се мотоциклисти од осталих учесника у
саобраћају одвајају по ризику страдања.
Најчешћи разлог за то је непоштовање законских одредби, а ту се мисли углавном на ношење кациге, која
мора бити тестирана, закопчана и коришћена према упутству.
Највећи број несрећа дешава се у
судару мотоцикала и моторних возила и углавном у раскрсницама, где се
највише мора водити рачуна. Један
од узрочника може бити и употреба
алкохола.
Битан податак је и да 33 одсто регистрованих мотоцикала у Србији чине спортски мотоцикли, а да 45 одсто погинулих у саобраћају чине управо возачи спортских мотоцикала. Због
тога стручњаци за саобраћај саветују
да спортски мотоцикл не треба да буде први избор када се одличите на
куповину мотора.
Прошле године су Агенција за безбедност саобраћаја и Асоцијација за
безбедност мотоциклиста почеле да

М. АЛАТИЋ

А. ГАВРИЛОВ

спроводе едукацију возача, а тој акцији се придружило и неколико општина широм Србије.
С обзиром на то да ће у нашем граду
наредног викенда бити одржан мото-скуп, питали смо суграђане шта они
мисле: да ли мотоциклисти у Панчеву возе безбедно?
БОСИЉКА МОМИРОВ,
пензионерка:
– Као мала сам се возила мотором
и то је заиста леп осећај. Ипак, морам да кажем да данашњи мотоциклисти не воде довољно рачуна о вожњи. Ја гледам на Тесли како возе.
Већина њих не носи кацигу и пролећу великом брзином. Просто се најежиш када прођу поред тебе. Увек помислим само да дођу кући својој мајци живи и здрави. Требало би да прилагоде брзину када возе у насељу. Није добро ни тамо где нема саобраћаја
да ризикују, а камоли овде где улицу
прелазе и старији људи и деца.
ДРАГАНА СТАЈИЋ, мед. сестра:
– Мислим да прави бајкери возе
веома безбедно. Они су поуздани возачи. И када се одржава мото-скуп,
веома су пажљиви, никада нема проблема. Они кампују неколико дана у
нашем граду, за собом не остављају
никакав неред. Када погледам генерално, има разних возача.

Ј. СКУМПИЈА

И. ПЕТКОВСКИ

МИЛИЦА АЛАТИЋ, наставница:
– Нисам се до сада никада возила
мотором, нити ико из мог окружења
има мотор. Не примећујем да се дешавају неки проблеми, чини ми се
да је све коректно.
АЛЕКСАНДАР ГАВРИЛОВ, одбојкаш
на песку:
– Искрено, не волим моторе, али видим да доста људи ужива у томе. Верујем да возе безбедно, али наравно да
има оних који умеју да возе неприлагођено. Ја не посећујем скуп бајкера
зато што нисам ту преко лета, јер се
бавим одбојком на песку.
ЈОН СКУМПИЈА, пензионер:
– Возио сам мотор доста дуго и немам лоше мишљење о мотоциклистима. Бајкери нису лоши људи, те предрасуде вероватно потичу само од имена клубова. Мислим да већина мотоциклиста данас вози веома добро. Ове
године ћу отићи на неки од концерата у оквиру мото-скупа.
ИВАН ПЕТКОВСКИ, спасилац на језеру:
– Сматрам да има различитих возача: и добрих и лоших. Бајкери возе
нормално, али они који имају мало
јаче моторе, често не возе како треба.
То је најчешће пребрза вожња у насељеним местима, углавном без кацига.
Анкетирала Мирјана Марић Величковић
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„ХИП–АЗОТАРА” ПРЕД СТЕЧАЈЕМ

БАЈАТОВИЋ: ПРЕДЛАЖЕМ
СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ
Дуговања преко
220.000.000 евра
За раднике 300 евра
по години радног
стажа

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Овас
Овас или зоб (Avena sativa
L) припада групи правих
жита. Поседује велики привредни значај, јер има врло
разноврсну употребу. У далекој прошлости употребљавао се као каша или хлебно
жито за исхрану људи. Данас се мање користи за справљање хлеба, међутим у новије време све више пажње
поклања се његовој употреби за људску исхрану. По
количини угљених хидрата
у зрну овас је иза других
правих жита, по богатству
беланчевинама раван је њима, док их два до три пута
премашује у погледу садржаја масти. Зрно овса има
квалитетне беланчевине, с
великом растворљивошћу и
сварљивошћу, а богато је витаминима и аминокиселинама.
Од овса се справљају разноврсни производи: брашно, гриз, пахуљице, какао
флекице, разни желеи и др.
Хранљивост ових производа је велика, а сварљивост
врло лака. Због тога се нарочито користе за исхрану
деце и болесника који болују од стомачних болести.
Најчешће се користи ваљани овас, или као гриз и брашно. Овсани гриз се углавном једе као каша, мада се
може користити и у разним
печеним намирницама, као
што су овсени колачи, кексови и хлеб. Овас је исто тако састојак многих оброка
за доручак, а посебно муслија. Познато је да брашно
овса успорава појаву ужеглости, па се користи код
па ко ва ња, тран спор та и
ускладиштења животних намирница, као оксиданс и
стабилизатор. Сем тога употребљава се као подлога за
производњу разних биопрепарата.
Овас се ипак највише користи у сточарству. Зрно
представља одлично концентровано храниво за стоку, а нарочито за мушка
приплодна грла. Како зрно
овса утиче на темперамент
и живахност код животиња, доста се користи за исхрану коња. Ниједна друга
зрнаста храна не поправља
тако брзо снагу коња као
овас. Такође повећава млечност крава, стимулише кокошке носиље, раст јагњади и оваца. Обично се зрна
изломе ваљањем, да би га
стока лакше сварила, мада
се могу користити и цела.
Овас је уједно и најквалитет ни ја ра тар ска крм на
биљка, користи се као чист
усев или здружен с грахорицом и грашком, за справљање врло квалитетне зелене хране, сена или силаже. Поред зрна, овас има
меку, фину сламу и плеве,
које имају неупоредиво већу хранљиву вредност него
код осталих жита, па се искључиво користи у исхрани домаћих животиња, а
ређе за простирку.
Гајена врста овса највероватније је настала укр-

штањем самониклих врста
овог рода. Историја гајења везана је за европски
континент, на коме се овас
гаји више од 3.600 година, па се за то сма тра
„европ ским жи том”. У
Европи су га први гајили,
још у бронзано доба, германски народи Келти, који су живели у планинским
областима средње и северне Европе. У исто време и
словенски народи су ову
биљку гајили на широком
про сто ру се ве ро и сточ не
Европе, претежно у области ма у ко ји ма се услед
не по вољ них усло ва ни су
могла гајити друга жита.
Ареал распрострањености
овса мањи је него код осталих пра вих жи та. Оп ти мални услови гајења на север ној по лу лоп ти на ла зе
се између 44 и 65 степени
северне географске ширине, а идући ка југу од 44
степени с. г. ш. површине
се смањују, јер овас не подноси високе температуре,
па се стога у том делу гаји
углав ном у пла нин ским
подручјима.
Овас има озиме и пролећне форме, али како је од
свих правих жита најмање
отпоран на ниске температуре, преовлађују пролећне.
Такође има веће потребе за
водом, јер образује већу лисну масу. Значај овса је у
томе што су потребе овог
правог жита према условима спољне средине и агротехници мање него у осталих правих жита, па се може гајити у екстензивнијим
условима.
Овас је иде алан усев за
здру жи ва ње с јед но го ди шњим и ви ше го ди шњим
лептирњачама, било за потре бе обезбе ђи вања ка ба сте сточне хране, било као
по кров ни усев. Има велики агротехнички значај јер,
као и остала пра ва жи та,
рано у то ку ле та са зрева,
па по сле ко сидбе крм них
сме ша или же тве зр на
оста је дуг период до зиме, што омо гу ћава пострну се тву или при ме ну тех нологије покровних усева,
с ви ше стру ким по год но сти ма за земљиште и наредни усев. Че сто се упо тре бља ва као по кров ни
усев за зе ле ни шно ђу бриво. Сматра се да је овас
усев ко ји ле чи зе мљиште,
па га у ру ралним подруч ји ма тради ци о нални произ во ђа чи још увек че сто
ко ри сте за одмор земљишта. Сла ма оби лу је кал ци ју мом и има тенденцију да „заслади” зе мљиште.
Корен и сла ма су бога ти
угље ни ком, па по већа ва ју
ни во ор ган ске материје у
зе мљи шту. Због своје више стру ке упо треб не вред но сти и по вољ них биолошких и агрономских особи на овас представља врло по годну биљ ну врсту за
гајење у плодоредима одржи вих си сте ма по љопривредне про изводње.

Након састанака с представницима менаџмента и радницима „ХИП–Азотаре” који је одржан у понедељак, 16. јула, директор ЈП „Србијагаса” Душан
Бајатовић саопштио је да ће
над овим предузећем бити покренут стечај.
Он је об ја снио да од лу ка о
стеча ју није суд ски формал но до нета, али да постоје за конски испуњени услови због
дуговања и да ће он бити уведен.
– Тренутно користимо ситуацију, пошто је „Азотара” у процесу приватизације, да до увођења стечаја, а то је у наредних месец дана, спроведемо
социјални програм уколико се
радници за то определе. Мој
предлог је 200 евра по години
радног стажа, а додатних сто

евра ће дати „Азотара” сама уз
помоћ „Србијагаса”, за оне који нису до сада користили социјални програм. Што се тиче
процеса рада, не можемо никако ући у ситуацију да разговарамо са стратешким партнером из простог разлога што је
процена вредности имо ви не
110.000.000 евра, а дуг је тренут но 220.000.000 евра. За
де сет го ди на по тро ше но је
450.000.000 евра с ра чу на

„Србијагаса”. Влада Републике Србије каже, и то под прити ском ММФ-а, да ви ше то
не ће да пла ћа – из ја вио је
Ду шан Ба ја то вић.
У свом обраћању је нагласио
да без инвестиција које су на
нивоу 70.000.000 евра „Азотара” неће моћи да послује профитабилно чак и ако користи
најјефтинији гас. О томе ће се
наредних дана у предстечајном поступку у сарадњи са стечајним судијом и стечајним
управником разговарати. Он је
додао да ће, када дође стечајни управник, којег ће именовати Агенција за лиценцирање
стечајних управника, бити остављено довољно обртних средстава за плате какве су тренутно, али да верује да стечај неће бити уведен пре 15. августа,
јер мора да прође месец дана
за исплату новца у оквиру социјалног програма за оне који
се за то определе.
– За конзервацију фирме биће ангажоване специјализоване фабрике, јер је то неопходно обавити како би било мо-

гуће поново покренути производ њу ка да до ђе сте чај ни
управник. Фабрика која није
конзервирана и није је могуће
покренути неће вредети ништа ни радницима ни држави. То су реалности о којима
причамо. Део новца који се
дугује за гас ћемо паркирати
у „Србијагасу” и, ако буде требало, биће одобрена нека позајмица. Део робе и амонијака биће остављен на залихама
као обртна имовина, уколико
дође до договора да стечајни
управник у сарадњи с приватним капиталом уз помоћ „Србијагаса” дође у позицију да
покрене производњу – рекао
је Бајатовић.
Он је овом приликом одговорио на питање о враћању запослених на посао уколико поново крене производња, нагласивши да неће сви бити враћени на посао, али да ће се
причати о томе шта ће бити с
посебним постројењима за која су потребни квалификовани људи, као што је Амонијак,
када за то дође време.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ГОРДАНЕ ВЛАЈИЋ

Београдска промоција збирке „Усуд.”
У Удружењу књижевника Србије у петак, 13. јула, одржана
је промоција књига „Усуд.” наше суграђанке Гордане Влајић
и „Мит о човеку” књижевника
Војислава Вукотића.
У пуној Свечаној сали Удружења о збирци књижевнице
Гордане Влајић говорили су
Миодраг Јакшић, књижевник
и председник Матице исељеника и Срба у региону, књижевник Радомир Мићуновић и
Стефан Тићми, млади писац
који се ових дана вртоглаво пење на лествици најчитанијих
са својим романом првенцем
„Ја сам Акико”. О збирци „Мит
о човеку” Војислава Вукотића
своје похвално мишљење изнели су књижевник Миљурко
Вукадиновић и књижевна критичарка Љиљана Симић.
Песме Гордане Влајић и Војислава Вукотића представили су сами аутори, уз помоћ

надареног Виктора Влајића,
који је поред самосталног наступа побрао аплаузе и за песму „Аперитив од младе јесени”, коју су рецитовали заједно мајка и син – Гордана и
Виктор Влајић.

О новој збирци Гордане Влајић су се кроз кратке приказе
изразито похвално изразили,
поред осталих, и Љубивоје Ршумовић, новинар Михаило Меденица и књижевница Јасмина Малешевић.

Љубивоје Ршумовић је рекао: „Изненадила си ме поново, Гордана. Овог пута циклусом песама и сналажењем у
ритмизовању стварности и личне лиричности. Ти умеш да поштујеш реч, то блиста из твојих стихова. Успут, она тачка у
наслову књиге је искорак, свиђа ми се. Настави да предњачиш, понашај се као да је Рембо теби написао ’Писмо видовитог’, а не Демијеу”.
Гордани Влајић је ово десета, а Војиславу Вукотићу дванаеста књига. Након Лисабона
(Португал), Бургаса (Бугарска)
и Решице (Румунија) београдска промоција књиге „Усуд.”
својеврстан је наставак представљања збирке по Србији, након што је глумица Јелена Ступљанин говорила једну од песама на априлском књижевном маратону „Београдски читач” у Чубурском парку.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

Пословни форум у Марибору
Међународни B2B (Business to
Business) пословни форум SEE
MEET 2018 биће одржан у Марибору 10. и 11. октобра. Скуп
представља прилику за успостављање нових пословних веза између компанија југоисточне и северозападне Европе. У

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

фокусу ће бити пољопривреда, прерађивачка индустрија,
дигитализација и ICT и енергетска ефикасност. Привреднике из Србије предводиће делегација ПКС.
SEE MEET организује Мариборска развојна агенција у
сарадњи с Министарством за
економски развој и технологију Словеније, агенцијом „Spirit” Словенија и другим партнерима. У 2017. години учествовало је више од сто компанија, одржано је 1.300 саста-

нака и договорен велики број
нових послова. Учесници из Србије могу се похвалити двама
уговорима о сарадњи и једним
основаним представништвом
у Марибору, уз подршку ПКС
и Шта јер ског тех но ло шког
парка.
Више информација заинтересовани могу пронаћи на адреси www.seemeet.si. Регистрација учешћа врши се до 7. септембра на линку www.futurallia.com/seemeet/2018/portail/demandeinfo.aspx.

Чланице ПКС, захваљујући
партнерству Коморе са организаторима скупа, плаћају нижу цену котизације. Приликом
регистрације треба само навести Привредну комору Србије
као лидера делегације, како би
се остварило право на попуст.
За више информација и подршку при регистрацији треба
контактирати с др Даницом
Мићановић (066/875-10-54, danica.micanovic@pks.rs) или Иваном Путник (066/875-11-58,
ivana.putnik@pks.rs).
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Петак, 20. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ТУРНИР У СТРЕЛИЧАРСТВУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ПАНЧЕВАЦА
Повратак искусних
такмичара

„Чича Глиша”
Си Џеј Тјудор
Раскомадан леш у шуми, деца која га проналазе пратећи необичне путоказе, мрачне тајне из детињства које се
враћају да прогоне сад већ
средовечне људе – окосница
су овог невероватно напетог
психолошког трилера.
Све је почело оном страшном несрећом на вашару,
кад се дванаестогодишњи Еди
први пут сусрео са Чича Глишом. Чича Глиша је дао Едију
идеју: да он и његови другари
једни другима остављају тајне
поруке цртајући Чича Глише.
У почетку им је то врло забавно, а онда их цртежи доведу
до тела једне девојке. До Чича
Глишиног ремек-дела.
Отада је прошло тридесет
година и Еди мисли да је

Одлични и почетници
У Новом Саду је 15. јула одржано занимљиво надметање у
стреличарству, познато под називом „Џоова стрела”. Конкуренција је и овог пута била веома јака, а чланови СК-а Панчево су поново остварили запажене резултате.
Такмичење су обележили повратак на врх нашег суграђанина
и некадашњег репрезентативца

Предрага Бекића, као и одлично
гађање Стефана Жикића. Бекић
је био трећи у квалификацијама,
а Стефан је изједначио тренутни
државни рекорд од 695 кругова,
који је такође поставио такмичар СК-а Панчево Данило Миоковић још 2013. године.
Дра ги ша Јев тић је од лич но га ђао у ели ми на ци ја ма и

стигао је до финала, где ипак
ни је ус пео да по бе ди др жав ног ре кор де ра Лу ку По по ви ћа, па је мо рао да се за до во љи сре бр ним од лич јем. Ве о ма су се ис та кли и по чет ни ци клу ба из на шег гра да,
ко ји су у сво јим ка те го ри ја ма по сти гли за па же не ре зул та те.

Највредније трофеје су освојили Марија Љубинковић, Стефан Жикић и Барбара Бекић.
Сребрним медаљама су се окитили Јован Шпехар, Драгиша
Јевтић и екипа СК-а Панчево
у саставу Дејан Форго, Предраг
Бекић и Драгиша Јевтић. Бронзу је зарадио Мирослав Алтеров.
А. Живковић

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ПРИПРЕМЕ МЛАДИХ РАГБИСТА

„Дивљи веприћи” најбројнији
Рагбисти Динама 1954 из нашег града су најбројнији у кампу за перспективне спортисте
Србије. Два термина у јулу су
резервисана за припреме младе репрезентације наше земље,
а после тога момцима предстоји наставак клупских припрема за јесењи део сезоне.
Наши млади суграђани су
већ две године окосница омладинске репрезентације Србије,
а из Динама 1954 на окупљање
најбољих младих рагбиста у земљи позвани су: Петар Хинић,
Михајло Марјановић, Милош
Цветковић, Никола Адвигов,
Владан Дабић, Данило Рашета, Младен Јокић, Милош Божић, Александар Кркљуш, Стефан Милевски и Стефан Драмићанин.

Поред играча, у улози помоћника савезног селектора нашао се тренер сениорског тима Динама 1954 Ђорђе Гавриловић.
У другој групи репрезентативних припрема клуб из нашег града представљали су:
Драган Паунов, Страхиња Аџић,
Страхиња Грубор, Лазар Алексић, Марко Кошпић, Иван Воштић и Вукашин Васић.
Добар глас се далеко чује, а
добар и квалитетан рад с најмлађима не може да остане непримећен. Сви у РК-у Динамо
1954 поносни су на овај велики успех и чињеницу да је чак
деветнаест играча учествовало
на бесплатним припремама националне селекције наше земље.
А. Ж.

прошлост иза њега. А онда
добија писмо у којем су само комадић креде и цртеж
Чича Глише. Кад прошлост
почне да се понавља, Еди
схвата да се игра није ни завршила…

Два читаоца који до среде, 25. јула, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Када сте ви први пут нацртали Чича Глишу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Чича Глиша” Си Џеј Тјудор. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Правила више не важе”
Џонa Сандфордa
Убица је поремећен, али бриљантног ума. Оставља поруке на свакој својој жртви.
Правила убиства.
Никад немој да убијеш некога кога познајеш. Никад
немој да имаш очигледан мотив. Никад немој да следиш
неки образац. Никад не чувај оружје након што га употребиш. Пази да не оставиш
материјалне доказе.
Правила у његовој болесној, насилној игри смрти.
Убија из чистог задовољства
и ужива да поставља замке
које збуњују полицију. Сваки паметан потез који повуче само је још један разлог
да буде поносан на себе. Али

када истрагу преузме поручник Лукас Давенпорт, посвећени полицајац и најгора
моћна мора сваког серијског
убице, убица коначно добија
равноправног противника.
Јер Лукас Давенпорт не игра
по правилима.

Два читаоца који до среде, 25. јула, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли
имате строга правила у животу?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Правила више не важе” Џона Сандфорда.
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.

УЛИЧНА ТРКА У МИОНИЦИ

Пет медаља за Панонију
На традиционалној уличној
трци у Мионици у недељу, 15.
јула, наступило је и шест чланова Атлетског клуба Панонија из нашег града, који су освојили пет медаља.
Учествовало је преко 200
атлетичара свих узраста, од
предшколаца, преко сениора,
до ветерана.
У надметању предшколаца
Петар Секуловић је освојио
бронзану медаљу, а Лазар Првуљ се пласирао на четврто место. У трци девојчица из трећих и четвртих разреда Хана

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
Јарамаз је заблистала и овог
пута, па је заслужила још један највреднији трофеј. Ана
Драгојевић је такође наставила низ успешних наступа, па је
освајањем златне медаље у Мионици обогатила своју ризницу одличја. У тркама атлетичара из седмих и осмих разреда Катарина Њари је освојила
бронзу, а Дамјан Чикић се окитио најсјајнијом медаљом.
Атлетичари Паноније ће и у
наредном периоду учествовати на бројним митинзима и тркама широм земље.
А. Ж.

Замакао из замка
у замку
У прошлом броју нашег листа питали смо вас с ким сте
били најсрећнији у животу.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Срећа за двоје”
П. З. Рајзина за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Онај с ким сам била и с
ким сам још увек најсрећнија, јесте човек који свакодневно испуњава мој свет,
који за мене представља највеће богатство, највећу срећу, највеће задовољство, човек који ме свакодневно засмејава, човек који ме воли
онако како жену треба волети: искрено и јако, тако да –
с ким сам најсрећнија? Најсрећнија сам с мојим човеком.” 066/2073...
„С јед ном та јан стве ном
особом из снова, која је сада
тако близу, а тако далеко.”
064/4930...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање на шта их асоцира реч
замак. Они ће освојити по
један примерак књиге „Жене из замка” Џесике Шатук.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Замак ме асоцира на онај
моменат кад неко замакне
иза угла па налети на замку.” 063/3224...
„Где ме нађосте! Тако се
звала пицерија у којој смо
јели капричозу на првом састанку. Ето зашто је он мој
принц.” 064/2407...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Подсећање на
прописе

Пише:
др Мирослав Тепшић
Брз и сигуран транспорт пацијента до болничке пријемне службе мора да задовољи
неколико циљева – вожња
треба да буде што течнија,
без оштрог кочења и агресивне промене правца, како
се не би угрозили стабилност пацијента, његов живот и животи чланова медицинског тима. Нужно је да
се спречи могућност новог
саобраћајног инцидента, који би додатно отежао указива ње по мо ћи па ци јен ту и
узроковао друга трауматизована лица. Трансфер пацијента до пријемне јединице мора бити најбржи могућ. Сви закони у свету који
регулишу правила понашања возила ургентних служби
на путу базирају се на основном правилу по којем возач
санитетског возила мора да
управља возилом на сигуран
начин како би се избегло било какво угрожавање сигурности других учесника у саобраћају.
У Србији је Законом о безбедности саобраћаја дефинисано да возила с првенством пролаза, када дају посебне звучне и светлосне знаке, имају предност у односу
на сва друга возила. На њих
се не примењују ограничења
брзине, обавеза пропуштања
пешака, као и забрана претицања и обилажења возила,
али под условом да не угро-

жавају безбедност других учесника у саобраћају. Возила с
првенством пролаза немају
првенство само у случајевима када наилазе на возила с
пратњом или на возила која
се крећу раскрсницом на којој је саобраћај регулисан семафором или знацима полицијског службеника када
им је тим знацима забрањен
пролаз.
Када у Закону о безбедности саобраћаја не би постојала обавеза других учесника у саобраћају да пропусте
возила с првенством пролаза, онда би ове одредбе закона значиле да возила с првенством пролаза не би смела да прелазе раскрсницу када је на семафору црвено светло у правцу њиховог кретања. Међутим, с обзиром на
то да закон јасно дефинише
обавезу осталих учесника у
саобраћају да пропусте возила с првенством пролаза, да
им омогуће мимоилажење и
претицање односно обилажење, да по потреби уклоне
возило с коловоза или се зауставе, то другим речима значи да санитетско возило успорава пред раскрсницом, пропушта возила која имају зелено светло на семафору и
која неће да стану, а онда када се сва возила зауставе и
када се уочава јасна намера
других учесника у саобраћају да пропусте санитетско возило, оно пролази раскрсницу и поред чињенице да на
се ма фо ру све тли цр ве но.
Иста правила важе и за пешаке, који у овим случајевима не смеју да ступе на коловоз, али истовремено никако не сме да буде угрожена њихова безбедност.
Сматрамо својом обавезом
да поновимо одредбе Закона
о безбедности саобраћаја како се оне не би једнострано
и погрешно тумачиле, а што
може имати несагледиве последице по рад ургентних
служби.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Епилација

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Када се говори о епилацији,
мисли се на три технологије
(SHR, IPL и ласер) којима је
могуће уклонити маље на дужи период. Најновији апарати користе SHR и IPL технологију у једном уређају и могу се прилагодити свим дебљинама и бојама длаке (осим
седих, код којих се користи
иглична епилација). Предности синергије SHR и IPL у
односу на ласер су у томе што
је метода безболна и што је
цена услуге знатно повољнија, а резултати су одлични.
Сам процес уклањања маља тражи време и планирање, јер је за дуготрајне резултате потребно поновити третман пет до осам пута на месец или месец и по дана. Лети је такође могуће радити

епилацију, али је битно придржавати се правила. Наиме, третман треба урадити
најмање седам дана пре или
најмање месец дана после
сунчања (како би кожа избледела). Регије које се не
излажу директно сунцу, као
што је пазух или бикини зона, могуће је урадити и дватри дана пре сунчања.
У паузи између третмана
епилације, ако длачице израсту, потребно их је искључиво бријати како би се задржао корен на који ћемо деловати фотоепилацијом. Ако из
било ког разлога између два
третмана епилације желите
да направите паузу дужу од
два месеца, онда је у том периоду боље радити депилацију. Када се поново одлучите за епилацију, битно је да
се не депилирате воском бар
месец дана пре поступка.
Ко жа на кон епи ла ци је
SHR-ом и IPL-ом нежна је и
ослобођена упалних процеса
насталих у фоликулу длаке.
IPL технологија емитује светлост у распону од 600 до
100 нм, што гарантује да она
не утиче на воду у ткиву и не
може да произведе штетне
последице било које врсте.
Иначе, мењањем филтера код
IPL апарата успешно се уклањају акне и флеке, а кожа се
подмлађује.

Петак, 20. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НСЗ ОРГАНИЗУЈЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОБУКЕ

ПОСТАНИТЕ ПРОГРАМЕР – БЕСПЛАТНО
У програм ће бити
укључено 775
кандидата у десет
градова у Србији
Рок за пријављивање
недеља, 22. јул
Онлајн тестирање
планирано за август
Национална служба за запошљавање подсећа незапослене
да су у току пријаве за атрактивне обуке које ће им обезбедити неопходна знања и вештине за рад у IT сектору. Јава програмирање, израда веб-апликација, PHP и .NET програмирање само су неки од програма
који ће будућим полазницима
олакшати пут до посла.
Програм преквалификације
за IT покренула је Влада Републике Србије 2017. године, а сада, у његовом наставку, незапослени имају још једну прилику
да стекну потребна знања и постану програмери почетници.
Теорија и пракса
У НСЗ-у кажу да су обуке ускладили с потребама тржишта рада, ослањајући се на чињеницу
да је IT сектор један од најбрже растућих у економији Србије, с порастом извоза од преко 20% го ди шње. Сто га IT
стручњаци имају највише могућности за запошљавање на
тржишту рада како у нашој земљи, тако и широм света.
У плану је да специјалистичке информатичке обуке буду
реализоване у десет градова широм Србије: у Београду, Новом
Саду, Нишу, Чачку, Ваљеву, Крагујевцу, Новом Пазару, Ужицу,
Суботици и Зрењанину. Ако не
живите ни у једном од наведених градова, нека вас то не обесхрабри: можете се пријавити
без обзира на то одакле сте, а

Програмирање светлије будућности
ако будете изабрани, наставу
ћете похађати у граду који вам
је најближи. У обуке, у оквиру
првог циклуса, који почиње у
септембру, треба да буде укључено 775 полазника. Пријаве су
отворене 9. јула на сајту www.itobuke.rs, а рок за пријављивање
истиче у недељу, 22. јула.
Како изгледа тест
Како је најављено, програми
ће трајати између 250 и 400
часова, након чега следи пракса од 20 радних дана у некој
од IT компанија. Сви пријављени кандидати проћи ће први круг селекције кроз онлајн
тестирање које ће бити спроведено у августу, док ће финални избор кандидата вршити извођачи обука.
Прва фаза ће обухватити психолошку процену кандидата и
тестирање знања енглеског језика (ниво А2), док ће у другој
фази уследити још један тест
енглеског, а провераваће се и

КОНКУРС ИНСТИТУТА „БАТУТ”

За најбољи плакат
50.000 динара
Центар за промоцију здравља
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” расписao je прошле недеље наградни конкурс за идејно
решење плаката на тему „Заштитимо се од дувана”. Право
учешћа имају студенти уметничких факултета у Србији.
Идејно решење плаката треба да укаже на потребу за заштитом од коришћења разноврсних дуванских производа и
на неопходност очувања здравља појединца и друштва у целини, без обзира на узраст, пол,
расу и вероисповест. Кандидати могу поднети
само један аутор ски рад у
оригиналу и он
не сме би ти
претходно објављиван, излаган
или на било који начин публикован и не сме
кр ши ти пра ва
тре ћих ли ца.
Поднети радови
тре ба да бу ду
од штам па ни у
формату Б2 (50 x
70 цм), у колору. Одабир жанра и ауторски приступ потпуно су слободни.
Радове треба доставити лично или по сла ти по штом на
адресу: Институт за јавно здра-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

вље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, за Канцеларију за
превенцију пушења, Улица др
Суботића 5, 11000 Београд, с
назнаком „за ликовни конкурс”
(под шифром). Рок за слање
радова је 1. новембар. Уз рад
је обавезно приложити затворену коверту с јасно исписаном шифром на полеђини, која ће садржати одштампану или
читко штампаним словима попуњену пријаву за конкурс, која се може добити при предавању радова или на захтев електронском поштом путем мејла
tatjana_nov@yahoo.com.
Стручни жири ће одабрати 12 најуспешнијих плака та, чи јим
ће ауторима
припасти
нов ча не на гра де. Пр ва
износи 50.000
динара, друга
40.000,
трећа 30.000,
а девет осталих – по
10.000 динара.
Резултати конкурса биће објављени на сајту www.batut.org.rs до краја 2018. године.
Ако одлучите да се пријавите, на сајту „Батута” обавезно
погледајте и детаљне пропозиције конкурса. Додатне информације могу се добити код Татјане Шљивар, путем имејла
tatjana_nov@yahoo.com или путем телефона 011/26-84-566,
локал 178.

да ли кандидати имају одговарајуће предзнање у области рада на рачунару (није неопходно познавати програмирање).
Уколико желите да похађате неку од IT обука, треба да
испуните следеће услове: да сте
на евиденцији незапослених
Националне службе за запошљавање, да имате најмање завршену средњу четворогодишњу школу, да поседујете склоности за информатичко програмирање, да познајете рад на
рачунару и да знате енглески
језик најмање на нивоу А2.
За више информација обратите се свом саветнику за запошљавање или пратите сајт
www.nsz.gov.rs, где ће редовно
бити објављиване све информације о овом програму. Детаљнији опис обука и више података о тестирању можете пронаћи
и на сајту www.itobuke.rs, а додатна питања можете поставити надлежнима у Националној
служби за запошљавање путем
мејла itobuke@nsz.gov.rs.
Има ефекта
Прошлогодишње искуство показало је да се, после прве фазе

преквалификација, преко 30
одсто учесника запослило на
IT позицијама с просечном почетном платом од око 45.000
динара. Још 700 кандидата завршава другу фазу преквалификација у јулу и августу, а
неколико десетина се, тврде у
НСЗ-у, већ запослило. Јавне
набавке за организације које
ће се лек то ва ти и об у ча ва ти
кандидате су у току и могу се
пратити на сајту Националне
службе.
Имамо добре вести и за оне
који се не налазе у евиденцији
НСЗ-а јер имају посао, а желели би да науче да програмирају и промене професију. Наиме, у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања најављују да ће у
септембру бити отворен позив
за преквалификације за IT намењен управо запосленим грађанима.
Иначе, у јуну су на евиденцији Националне службе за
запошљавање била 579.072 лица, што је за десет одсто мање него прошле године у исто
време.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Карамел сутлијаш
Лагана летња посластица с рижом
и фином пеницом од карамела, ако
се послужи добро расхлађена, пријаће вам попут сладоледа.
Састојци: 220 грама риже округлог зрна, шест децилитара воде,
кашичица шећера и 50 грама сувог
грожђа.
За крему: четири децилитра млека, три жуманцета, четири кашике шећера и два ванилин-шећера.
За пену: пет беланаца, 12 кашика шећера и нарибана чоколада за
декорацију.
Припрема: Скувати рижу у шест децилитара воде заједно с једном кашичицом шећера. Ако је потребно, оцедити вишак воде, па
додати суво грожђе и све измешати.
Умутити жуманца са четири кашике шећера, па додати и један децилитар хладног млека. Преостало млеко ставити да проври заједно с ванилин-шећером, померити с рингле и умешати жуманца.
Вратити на ринглу и сасвим кратко кувати. Пазити да не проври, јер
ће се створити грудвице. Довољно је да крема почне да се подиже
и одмах померити с рингле.
Још топлу крему прелити преко риже и све пажљиво измешати.
Расподелити у чинијице за компот или сервирати у једној већој из
које ћемо касније служити. Умутити чврст шам од беланаца и додати пет кашика шећера, а преостали шећер растопити као карамел.
Не прекидајући мућење, сипати у танком млазу растопљени шећер
преко беланаца и све још кратко мутити миксером. Не брините, шећер који остане на зидовима посуде лако ће се касније истопити, само сипајте топлу воду и оставите тако неко време.
Преко риже ставити шам, па помоћу две мале кашике направити
пуслице. Одгоре нарибати чоколаду или посути чоколадним мрвицама. Охладити добро пре служења.
Напомена: за припрему овог десерта користити кочанску рижу из
Македоније, која је кратког, округлог зрна и има велику моћ упијања.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ФИЛМ О ПАНЧЕВАЧКОМ СЕЛУ

„У ДОЛОВИМА РАВНИЦЕ” ЈЕ НАЈБОЉЕ
Ауторско остварење
Бојана Војнова из
Долова награђено
у Сокобањи
На интернационалном филмском фестивалу „Врмџа фест”,
одржаном протеклог викенда
надомак Сокобање, документарац под називом „У доловима равнице”, чији је аутор Бојан Војнов из Долова, добио је
награду за најбољи туристички филм.
Ово остварење представља
жељу младих ентузијаста да
своју импресију и љубав према
природи, традицији и култури
прикажу кроз објектив камере
и подстакну суграђане на размишљање о разноврсним богатствима села.
– Документарни филм „У доловима равнице” снимали смо
две године, а суштина приче је у
путовању кроз сан младе девојке која нас води кроз скривене
пределе бескрајне равнице с много долова. Мотивима из свог сна
ова сањарка исликава платно на

којем представља живот малог
човека на селу, подсећајући нас
на обичаје, културу и традицију,
на исконске и праве вредности
на које понекад, намерно или
случајно, заборавимо. Током
филма главна актерка нас упознаје с лепотама села, дочаравајући нам откуцаје, укусе и мирисе минулих времена. Идеја
нам је била да путем неког новог концепта представимо наше
село као туристички бисер за који данас у свету влада велико

интересовање и за којим трага
савремени човек већ помало
уморан од пребрзог начина живота – истакао је Војнов.
Он је потписао и сценарио и
режију награђеног филма; камермани су били Зоран Компар, Предраг Филипов и Лука
Ивановић, који је био задужен
и за монтажу, а пратеће музичке нумере компоновала је
Лена Гађански Ешана.
У улози наратора нашла се
Весна Бојовић Војнов, а прео-

стале роле у овом документарцу изнели су Александра Дабетић (сањар), Живко Новковић (сликар), Жељана Николић и Милана Станковић (девојке у народној ношњи), Мирослав Петковић и Драган Траилов (паори) и Негица Стокић
(домаћица).
Филм је новчано подржао
Град Панчево на јавном конкурсу за су/финансирање пројеката у области културе за
2017. годину, а подржали су
га и Месна заједница „Мита
Вукосављев”, ЈКП „Долови”,
Подрум старе банатске куће
„Стајић” и доловачки Дом културе. Директор те установе Мирослав Првуљ је и извршни
продуцент пројекта под називом „Про мо ци ја кул тур ноисторијског наслеђа и културно-туристичких потенцијала
Долова”, чији је носилац био
КУД „Банатски вез”, а координатор – поменути Бојан Војнов, док су се у својству партнера ангажовале доловачке институције – Месна заједница
и Дом културе.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” уређивали су сеоско гробље. Они
су орезивали грање и растиње које омета саобраћај у улицама Жарка Зрењанина, Змај
Јовиној и Бориса Кидрича.
Комарци су запрашивани у
понедељак, 16. јула.
Банатско Ново Село: Шеста
„Тракторијадa” одржана je у
недељу, 15. јула, у Новом Селу, на локацији познатој као
„вашариште”. Пре тога цео
тај крај покосили су и уредили радници локалног кому нал ног пред у зе ћа. Те ку
припреме за такмичење у кувању говеђег гулаша „Бангул”, које ће бити одржано
29. јула.
Долово: По налогу Месне заједнице, током протекле недеље постављена су нова дечја игралишта на четири локације у Долову. Културно-забавно вече КУД-а „Банатски
вез” биће одржано у оквиру

СЕОСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – ЈАБУКА (3)

Много књига на македонском језику, али нико их не чита
Током најтоплијег годишњег
доба и летње шеме „Панчевац”
се бави актуелним стањем сеоских библиотека, које годинама функционишу под окриљем домова културе.
С тим у вези, биће речи и о
интересовању житеља насељених места за књигу, о томе колико и шта се чита, као и о
перспективама у будућности.
Библиотека Дома културе у Јабуци дели судбину свих других када је реч о набавци књига. У пре во ду – рас по ла жу
скромним финансијским средствима, па се довијају на разне
начине да дођу до новца за куповину нових наслова.
Према речима директорке поменуте установе Маријане Загорац, књиге углавном купују захваљујући акцијама продаје папира или донацијама грађана.
Слађана Богдановић, по вокацији професор разредне наставе, која од 2005. године у
Јабуци ради као виши књижничар, каже да у тешким временима функционишу сасвим
добро и да поседују књижни
фонд од 8.700 наслова.

– Било би и боље да у време
оних несрећних ратова, када су
овде биле смештене војска и
избеглице, није нестало око
3.500 књига, што је тешко надокнадиво. С друге стране, некад смо из Покрајине добијали
бар по двадесетак хиљада динара, али је та пракса престала
пре пет година. Због таквих
ствари били смо принуђени да
уведемо чланарину, а износ поодавно није мењан – за ђаке и
студенте је и даље 200 динара
на годишњем нивоу, а за одрасле 300 динара. Но циљ нам
није да од тога зарађујемо новац, већ да читаоцима приближимо што више вреднијих књига – наводи библиотекарка.

Она додаје да постоји петсто чланова који дођу бар неколико пута у дванаест месеци. У просеку у библиотеку
дневно наврати од седморо до
петнаесторо корисника, који
траже некакву услугу. Највећа
је гужва пред крај школске године или на самом распусту,
када не ради школска библиотека. И радно време је подешено (понедељком и петком
од 12 до 18 сати) како би што
више корисника могло да дође по књигу.
– Трудимо се да удовољимо
жељама читалаца, превасходно када је реч о новим насловима. А тренутно су најатрактивнији домаћи списате-

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У ГЛОГОЊУ?

Да је Тамиш мало чистији...
Да дају одговоре на питање како проводе
најтоплије годишње доба у свом месту, избор је (сасвим оправдано) пао на глогоњске
тинејџерке узраста између тринаест и петнаест година, а оно је што их спаја је велики
успех – недавно освојено прво место на државном ватрогасном првенству за јуниорке.
Једна од њих је Јелена Трајковић, која
се свакодневно обично прошета с друга-

рима, док увече време проводи на телефону или с братом Петром погледа неку
серију попут „Династије”. Јелена Додић
је преко дана углавном код куће; понекад оде на базен или, кад је баш вруће, на
Тамиш, а увече с пријатељима, међу којима су и Анита, Ивана и Марио, наврати
у локалну пекару на палачинке. Јана Јаћимовски распуст углавном проводи с
друштвом у парку, а неретко порани, око

5 сати, како би с братом Владимиром
отишла на Тамиш на пецање; ноћу погледа серију „The Originals”, а будући да
воли рок музику и бендове као што је
„Guns N’ Roses”, уобичајава да оде и на
свирку на летњој сцени Дома културе.
Викторија Стојку распуст проводи напољу с друштвом, а овог лета је често,
попут свих саговорница, била ангажована у вези с ватрогасним државним првенством јуниорки, као и око уписа у
школу, али додаје да је, иако је било напорно, веома вредело. Викторија сматра
да се нико не купа у Тамишу, јер је Тамиш, према њеном мишљењу, прилично
прљав, па кад је превруће, оде на градски базен. Анита Кирка летњи распуст
проводи као и многе вршњакиње – с дру-

љи Је ле на Бачић Алимпић,
Вања Булић и Тома Фила; од
старих се издвајају Фалконес,
Ху ра до и Му ра ка ми, а код
деч јих је нај по пу лар ни ји
Урош Петровић. Догоди се и
да поједина дела прочита по
тридесетак чланова, а по актив но сти бих из дво ји ла су гра ђа не Све то за ра Је ши на,
Владиславу Масникосу и малу Машу Гаћешу. Морам да
се похвалим да нам је пре два
месеца једна некадашња Панчевка, Мирјана Бачник, настањена у Љубљани, поклонила
личну заоставштину своје покојне сестре од петсто квалитетних књига. Имамо и највећи фундус књига на македонском језику – тачно 2.005 наслова – што је убедљиво највише у јужном Банату, али нажалост нико то не чита – навела је Слађана Богдановић.
Јабучка библиотека има електронску читаоницу, са умреженим рачунарима и штампачима, што је прикладно пре
свега за ђаке, али овамо долазе и грађани с разним захтевима, на које им љубазно особље
увек одговори позитивно.

летњег програма Дома културе у суботу, 21. јула, од 20
сати, на тргу у центру.
Глогоњ: Завршен је већи део
програма поводом сеоске славе Петровдан; преостала је
још Летња лига у малом фудбалу, која је стартовала у суботу, 14. јула, на школском
терену, где ће наредних дана
играти седамнаест екипа. КУД

„Веселија” је учествовао на
интернационалном фестивалу „Ватра Миоритеи” у румунском граду Фоксању.
Иваново: Школа је сређивала
бетонске стазе у дворишту, тако што су најлошије замењене новим, а то је урађено и
код сале и спортских терена,
као и према будућем вртићу
и око зграде где наставу похађају ученици нижих разреда.
Јабука: У току је уређивање
свих тамишких плажа надомак села, у чему Месној заједници помажу ЈКП „Водком”, удру же ња по љо при вредника и еколога („Наш
Тамиш”), као и мештани Јабуке. Трећи „Илинденски турнир у малом фудбалу” почиње у суботу, 21. јула.
Качарево: Представа „Свлачење” биће изведена у петак, 20.
јула, од 20 сати, на летњој сцени. У том комаду играју Катарина Жутић и Јелица Сретеновић, а сценарио и режију
урадила је Мирјана Бобић Мојсиловић, која ће пре представе одржати књижевно вече.
Омољица: Месна заједница
је, уз помоћ комуналног предузећа, Дома културе, Одбојкашког клуба „Младост” и љубитеља тог спорта, у суботу,
14. јула, завршила радове на
терену за бич-волеј, а уређен
је и околни простор. Утакмица између фудбалера домаће
„Младости” и ОФК Београда
биће одиграна у суботу, 21.
јула, од 18 сати, на Спортском центру „Поњавица”.
Старчево: Школа је поставила нове клупе на спортском
терену у дворишту. Овогодишњи „Дани дружења” почеће
27. јула и трајаће до 18. августа, а за то време биће приређено седамдесетак програма.

АКТИВНОСТИ КУД-а „ВЕСЕЛИЈА”

Вредни Глогоњци

штвом седне на клупу у парку, па до миле воље сурфују по интернету и прате
„Инстаграм” и „Фејсбук”. Тамара Даковић је у слободно време најчешће с браћом Огњеном и Лазаром, као и са две
поменуте другарице, а посебна „летња
посластица” им је одлазак у аква-парк у
Ковачици.
Ана Павловски током топлих дана шета с другарима или вози ролере, и то

углавном по парку. Интересантније јој је
у данима сеоске славе Петровдана, и то
првенствено због рингишпила и тобогана. За разлику од многих, она нема проблем да се окупа на тамишкој плажи „скела”, без обзира на то што је вода мутна,
што има муља на улазу у реку и понекад
нагази на шкољку. Анђела Ђорђевић се
сваке вечери прошета с другарицама Анђелом, Анастасијом и Милом, а увече радо гледају серију „Истине и лажи”, у којој
им је најомиљенији лик Марина. И она
би волела да Потамишје буде чистије.

Културно-уметничко друштво
„Веселија” не мирује ни током летњих месеци, па је тако недавно учествовало на интернационалном фестивалу
„Ватра миоритеи” у румунском граду Фоксању. Поред
бројних ансамбала из те суседне земље, као и из Бугарске, Молдавије и Украјине, и
ова глогоњска организација
представила се румунским песмама и фолклором. Током
три дана фестивала програм
се одвијао у више термина и
на различитим трговима у поменутом месту.
Пре тога „Веселија” је наступила на словачком фестивалу „Танцуј, танцуј” у бачком
селу Гложану, а потом и на
градској смотри у Панчеву.
Ово дру штво се још од
1938. године бави очувањем
румунске традиције са ових
простора, а да све буде нај-

боље могуће организовано,
старају се кореограф Лучијан Данилов, диригент оркестра Дорел Марјану и председник Корнелију Идворјан.
Вредан рад није промакао,
поред осталих, ни градским
и покрајинским структурама,
као ни румунској влади, што
је резултовало многим одобреним пројектима или добијањем спонзорства.
Због тога чланови друштва
не морају ништа да плаћају,
попут чланарине, трошкова
превоза или набавке ношње,
а до краја лета учествоваће и
на манифестацијама у Долову, Овчи, Вршцу, румунској
Дети и, наравно, Глогоњу.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
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ПЕДЕСЕТА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

ПОЛА ВЕКА ДРУЖЕЊА

Изложбе
Четвртак, 19. јул, 20 сати, галерија Дома омладине: изложба цртежа Барбаре Лаковић.

Петак, 20. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Учествује осамнаест
сликара из Србије,
Бугарске и
Македоније

Музика
Петак, 20. јул, 21 сат, летња сцена Дома омладине: концерт
Бети Ђорђевић и састава „Београдски џез трио”.
Петак, 20. јул, 21 сат, тамишки кеј: концерт састава „Blues
Delivers”, „Stop” и „YU grupe” (мото-скуп).
Субота, 21. јул, 21 сат, летња сцена Дома омладине: наступ
бенда „Стерео банана” с гостима и промоција хип-хоп радионице Дома омладине Панчево.
Субота, 21. јул, 21 сат, тамишки кеј: концерт састава „Trouble Heart”, „Најда и Смак трибјут” и „ProRock” (мото-скуп).

Тематски програм
Уторак, 24. јул, 16 сати, Народни музеј: радионица за ручно
прављење папира.
Среда, 25. јул, 20 сати, Школа цртања Дома омладине: предавање Марије Станојловић, дипломиране керамичарке, под
називом „Израда керамике”.

МОЈ

избор МОЈ

Дух прохујалих
времена

ПРИЧА о Старој банатској
кући „Стајић” у Долову води нас у време с почетка
18. века, када је Долово као
насеље почело да се форми ра. Љу ба зни до ма ћин
Ђорђе Стајић посетиоцима
куће његових предака приповеда о временима која се
про те жу уна зад, без ма ло,
три пуна века. У његовој кући можете пробати доловачко вино, уживати у амбијенту пространог дворишта,
раз гле да ју ћи број не ста ре
предмете који су сведочанство о постојању једне породице у Долову од настанка тог места па до данашњих
дана. Треба споменути да је
Ђорђе члан Удружења винара и виноградара „Свети
Трифун” Долово и да у свом
подруму чува сада већ чувена доловачка вина која то
удружење производи. Удружење организује две манифе ста ци је то ком го ди не,
„Винаријаду” и „Брање грожђа”, стварајући тиме подстицајну атмосферу за раз-

У периоду од 20. до 28. јула биће одржана јубиларна, педесета Ликовна колонија „Делиблатски песак”, у којој ће учествовати осамнаест сликара из Србије, Бугарске и Македоније.
Како је нагласио председник
Културно-просветне заједнице
Стојан Бошков, одржавање педесете ликовне колоније је веома значајно. Њена дуготрајност симболизује истрајавање
и борбу да се потврди квалитет и постигну највећи уметнички домети.
– То је педесет година рада
и ангажмана у једној стратегији потврђивања Панчева као
озбиљног ликовног центра. Колонија је с временом мењала
своју улогу, а захваљујући Миливоју Ђорђевићу и Чедомиру
Кесићу прерасла је у једну од
најстаријих градских манифестација и спада у групу најеминентнијих професионалних
колонија у оквиру Републике
Србије – рекао је Бошков.
Он је додао да је ова манифестација увек била својеврсни показатељ ликовних прилика, процеса и тежњи унутар
саме ликовне уметности, посебно у групацији колонија.
– Оно што је за нас значајно,
јесте да је колонија допринела
да се број сликара знатно увећа.
Увек смо били специфични и
када су у питању млади. Желели

Д. Ђорђевић, М. Урошевић и С. Бошков
смо да се они представе на нај- бити Панчевци Милосав Уроширој ликовној сцени и буду у шевић („Куманово 2018”, Мадодиру с већ еминентним умет- кедонија), Ивана Маркез Финицима како би стекли искуство липовић („Гамзиград”, Зајечар)
и научили занат од афирмиса- и Милан Панић (Сокобања).
них сликара – истакао је Бошков.
– Колонија је увек била меОве године у колонији ће би- сто сусрета различитих уметти заступљене три генерације ника, схватања и поетика, разуметника. Учествоваће Томи- личитих међусобних утицаја
слав Нешковски из Куманова једних на друге, и то је оно
(Македонија), Антонија Кара- што је стварало изузетно позииванова из Плевана (Бугарска), тивну и креативну атмосферу.
Љиљана Стризе Трајковић (Вра- Наши Панчевци били су увек у
ње), Зоран Чалија (Београд), прилици да ослушну и виде
Небојша Јоцић (Косовска Ми- шта се ради у другим срединатровица), Момир Армуш (Со- ма и да испрате актуелне тренкобања), Александра Совљаков дове – нагласио је председник
(Нови Сад), Ивана Миленко- Културно-просветне заједнице.
вић (Зајечар), Александар МиРезултат дугогодишњег рада колановић (Ниш) и Мухамед Ђе- лоније је преко хиљаду триста ексврек Макс (Нови Пазар). Од поната, који ће бити представљепанчевачких сликара у коло- ни на ретроспективној изложби
нији ће боравити Нада Оњин средином октобра ове године.
Жужић, Чедомир Кесић, ЈелеИдеја је да се на ретроспекна Лалић, Драган Ђорђевић, Је- тивној изложби под називом
лена Бадњевац Ристић, Зоран „Сведочанство времена” од укупДеранић, Ивана Штопуљ и Иван ног фонда представи нешто маВеличковић. За време одржа- ње од осам одсто радова у четивања колоније на размени ће ри галеријска простора: Гале-

ОСАМНАЕСТА ФИЛМСКА КОЛОНИЈА

Мирослав Првуљ,
доктор уметности и директор
Дома културе Долово
МУЗЕЈСКА ЗБИРКА старовре мен ских мо то ци ка ла
„Маркушев” Панчево налази се у кућ ном про сто ру
Драгана Маркушева, љубитеља и колекционара старих моторних возила. Током 30 го ди на Дра ган је
прикупио преко сто мотоцикала, а у својој колекцији има и аутомобиле и аутобус из периода од пре Другог светског рата. У његовој
збирци се могу видети и стари радио-апарати, а посебан доживљај посетиоцима
Драган приређује кроз пуштање старих грамофонских
плоча из двадесетих година 20. века на грамофонима из истог периода.

Троје стваралаца из
Панчева на размени

рији савремене уметности, у
два простора у Музеју и у холу
Градске управе. Од укупно педесет слика из иностранства,
биће презентовано четрнаест.
Од петсто четрдесет радова из
ликовних центара Србије на
изложби ће бити четрдесет седам, а од петсто шездесет дела
панчевачких аутора биће изложено четрдесет девет. Селектор изложбе је Миле Игњатовић, историчар уметности и кустос из Новог Сада.
– Ми смо једна група ентузијаста и верујемо да ћемо успети да тај драгуљ ликовне ситуације Панчева представимо
на задовољство свих. Жеља нам
је и да направимо комплетан
преглед и списак свих дела која поседујемо, јер сматрамо да
ће то бити добар извор података који ће некада некоме послужити за даља истраживања
– закључио је Стојан Бошков.
На конференцији поводом јубиларне, педесете ликовне колоније учествовали су и Милосав Урошевић, Драган Ђорђевић
и Иван Величковић. Милосав
Урошевић је говорио о значају
Ликовне колоније „Делиблатски
песак” за рад самих уметника,
док је Драган Ђорђевић у први
план истакао положај сликара у
данашњем друштву, који би, према његовим речима, могао да
буде бољи и афирмативнији.
Рад Ликовне колоније подржао је Град Панчево с 500.000
динара, а за припремну фазу
ретроспективне изложбе издвојено је 150.000 динара. Највећи трошак представља штампање каталога, за који ће бити
неопходно обезбедити додатна
средства.

Таленат и стечено знање на делу

вој винског туризма у Долову.
ЕТНО-СОБА Удружења жена „До лов ке” на ла зи се у
просторијама тог удружења
у оквиру зграде Дома културе Долово. Простор је пажљиво уређен и одише духом про ху ја лих вре ме на.
Предмети у соби су ручни
уникатни радови, почев од
дрвеног кревета, колевке и
креденца, до везених радова. Удружење је активно и
бави се очувањем вештина
ручног рада, попут везења и
плетења, и вештине прављења домаће штрудле. Удруже ње успе шно ор га ни зу је
манифестацију „Штрудлијада”, у оквиру које и остала
удружења жена представљају производе свог ручног рада. Треба споменути и некада чувену собу-збирку Марије Петров из Долова, која
је била својеврсни претеча
ове лепо уређене собе Удружења жена „Доловке”. Оно
што је заједничко овим просторима и музејским збиркама, што је уједно и неопходно за њихово настајање
и опстајање, јесте љубав људи који брину о њима. Значајно је то што се, захваљујући њима, обогаћује култур но-ту ри стич ка по ну да
града Панчева.

Филмска колонија Групе за
филм Регионалног центра за
таленте „Михајло Пупин” одржана је од 10. до 18. јула у Делиблатској пешчари.
Група за филм је основана
2001. године, када је одржана
прва колонија. Основна идеја
била је да полазници уче теорију филма и о филму уопште,
а да после тога стечено знање
употребе у пракси. Кроз колонију је прошло преко сто полазника, а из године у годину
се број учесника мењао у зависности од материјалних средстава. Ове године је учествовало око двадесет пет полазника, међу којима су се нашли и
старији учесници који су наставили сарадњу с Центром.
Као и претходних неколико година, учествовали су и два дечака и две девојчице из школе
анимираног филма из Лозовика („Лаф”).
– Филмска колонија је специфична по томе што се људи
овде вежу. Они који су кренули 2003. године, остали су и

Детаљ са снимања
дан-данас пријатељи. То је велика ствар, коју лично доживљавам као успех. Ми смо формирали језгра интелектуалаца
који су били везани љубављу
према филму и дан-данас то
исто подржавају. Неки од њих
су били с нама и ове године да
пренесу своје знање на млађе
и помогну у решавању дилема
– рекао је Иван Ракиџић, ментор Групе за филм.
Некадашње учеснице колоније које су радиле с младим
полазницима биле су Татјана

Ристић, Маријана Јовандић и
Владислава Станивуковић.
– Била сам у колонији први
пут пре тринаест година и тада сам се бавила снимањем
звука и монтажом. Сада сам и
професор у Регионалном центру за таленте „Михајло Пупин”, па сам и у том смислу
испомоћ при снимању – рекла
је Маријана Јовандић, професорка у Електротехничкој школи „Никола Тесла”.
Она је додала да је у оквиру
Групе за филм последњи пут

учествовала у снимању филма
пре три године, а да сада само
помаже на дечјим филмовима.
– Наша улога је да испратимо процедуру писања сценарија, да дамо неке наше идеје
за сређивање проблема на које
су наишли, а касније се то односи и на процес снимања, кадрирања; ако у режији настане
проблем или касније у монтажи, да исконтролишемо тај
процес. Деца прихватају сугестије, то су све креативни умови, па ако и нешто није могуће, лако се преоријентишемо
на нешто друго – рекла је Маријана Јовандић.
Ове године полазници су снимали два филма, а специфичност је у томе што су после дужег времена с младима глумили професионални глумци
из Београда Никола Марковић
и Тања Миланов.
Рад Филмске колоније подржали су Град Панчево и Покрајински секретаријат за културу и информисање.

САБОР ФРУЛАША ВОЈВОДИНЕ

Старчевац најбољи фрулаш
Седамнаестогодишњи Алекса
Милетић из Старчева освојио
је прво место на Сабору фрулаша Војводине под називом
„Шкрипи ђерам”, који је ове
године, 14. јула, одржан двадесет трећи пут, у Дому културе
у Иђошу. Ову културно-туристичку манифестацију организује Културно-просветно друштво
„Миливој Оморац” с циљем да

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

се традиционално стваралаштво Војводине сачува од заборава.
Музичари су се такмичили
у три категорије: изворно и савремено свирање и дует. Млади Панчевац победио је у категорији савремено свирање, у
којој се наступа заједно са орке стром. Нај бо љи уче сни ци
представљаће покрајину на Републичком такмичењу фрулаша у Прислоници код Чачка у
недељу, 22. јула.
Алекса Милетић је ученик
Музичке школе „Мокрањац” у
Београду и средње Машинске
шко ле у Пан че ву. У шко ли

„Мокрањац” похађа етно-смер,
који је једини у Републици Србији. У школи свира инструмент кавал код професора Ми-

лоша Николића, а како је овај
инструмент веома аутентичан
и налази се на листи нематеријалних културних добара Републике Србије, Алекса често
свира на државним скуповима, па је већ два пута свирао у
Народној скупштини и једном
при ли ком по се те ки не ског
председника.
Фрулу свира последњих пет
година. Првенствено ју је учио
код Горана Стаменковића у
Старчеву, а сада је усавршава
у Крагујевцу код Милинка Ивановића Црног, који води школу „Свети владика Николај”.

Петак, 20. јул 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пежо 307
ХД, 2005. хитно
065/956-05-00
(СМС)
ПРОДАЈЕМ копач за
трактор, 20 ширина,
80 дубина. 064/56895-76. (263131)
ПРОДАЈЕМ југо 45,
1981. олдтајмер, италијански мотор, регистрован. 062/378420. (263154)
КСАРА 1.6, 2004, петора врата, клима,
прва боја, нерегистрован, повољно.
065/809-11-83.
(263168)
ФИЈАТ браво 1.9 Д,
1995. годиште, регистрован, цена по договору колико даш.
062/303-215.
(263190)
БАЊА ВРУЈЦИ, повољно, одличан смештај, Слоба.
064/438-12-35.
(263201)
ПРОДАЈЕМ даеву тико, регистрован, исправан, 500 евра.
065/413-52-55.
(263202)
КЛИО 1.5 Д, 2003, на
име, може замена.
064/158-15-90.
(263213)
ПЕЖО пик-ап, 2002.
дизел, 1.9, може замена. 064/158-15-90.
(263213)
МАЗДА МХ 3, 1.6, 16
В, 1991. годиште, нерегистрован, леп
двосед спорт купе,
550 евра, власник.
063/848-62-45.
ГОЛФ 2005, 2.0 дизел, фабричко стање,
4.500 евра. 062/504504. (263225)
ОПЕЛ астра Г, 2000.
годиште, 2.0, дизел,
700 евра фиксно.
Обавезан превод.
061/167-63-44.
(263272)

ФОЛКСВАГЕН поло
1.4, бензин, 1988. годиште, очуван, гаражиран, власник.
064/159-86-09. (2632
РЕНО меган 2010,
сервис, документација у супер стању,
4.500 евра. 069/15180-28. (263306)
СИТРОЕН 4 аутоматик, 1.6 бензинац, са
уграђеним гасом,
116 КС, 2006. годиште, 130.000 км. Гаражиран, први власник. Тел. 013/312029. (263330)
АДРИА камп-прикоица, први власник.
Звати после 14 сати.
066/408-426.
(263358)
ОПЕЛ зафира 2013,
дизел, као нова, седам седишта.
063/244-674.
(263345)
ПУНТО 1.2, 8 вентила, 2001. годиште,
1.100 евра. 064/24067-56. (263336)
ОКТАВИЈА А 4,
2008, 1.9 ТДИ, није
регистрован, власник. 065/610-45-67.
(263384)
ОПЕЛ вектра Б,
2000. годиште, караван, 1.6 и, плин
атест, власник.
064/913-72-24.
(263387)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, децемар, петора врата, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(263436)
АСТРА Г 2001, 1.8,
плин, караван, беп.
Власник, 1.300 вра.
069/641-124.
(263411)
БМВ 320, караван,
плав, 2002, 3.000
евра, могућа замена.
069/641-124.
(263412)
АУДИ 80 1.6 ТД,
1988, зафира, 203,
фабрички метан,
власник. 063/320670. (263410)

ОГЛАСИ

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо и пунимо гасом. Пуњење са заменом уља и УВ бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(263418)
КЛИО 1.2, 2001, децембар, клима, није
увоз, купљен у Србији, нов. 064/130-3602. (263436)
МЕРЦЕДЕС Ц 180,
купе, 2002, фул
опрема, у првој боји,
204.000 км, може и
замена. 064/130-3602. (263436)
ФОЛКСВАГЕН фокс
1.2, 2005, фул опрема, 102.000 км, власник. 064/587-50-24.
(263436)
ФИЈАТ пунто, 2001,
дизел, 1.9, нерегистрован, радио, кука,
хитно, 400 евра.
062/115-15-78.
(263446)
ВОЗИЛА
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КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
од 70 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(263399)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ зидану
гаражу у Жарка Зрењанина 18-ц.
060/080-37-57.
(263283)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, замрзивач, и половни
делови од веш-машине. Тел. 013/252-0510, 063/703-76-07.
(262961)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463,
063/877-38-21.
(263328)

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање и годиште
небитно, до 1.800
евра. 063/165-83-75.
(4773)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(262412)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(262412)
КУПУЈЕМ фолксваген
бубу. Тел. 064/40439-06.
КУПУЈЕМ све врсте
возила до 2.000 евра.
065/809-11-83.
(263968)

ПРОДАЈА улазних
дрвених блиндираних врата, одличног
квалитета, више модела. 069/248-88-26.
(СМС)
ОГРЕВНО дрво, буква, багрем, храст,
бесплатан превоз,
мерење кући.
065/501-56-51.
(259779)
БУКВА, цер, багрем.
Услужно сечење и
цепање. Босанац.
064/357-82-08.
(263001)
СВЕ врсте огревног
дрвета, исечено и исцепано. 064/080-8699. Повољно.
(263001)
ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
услужно печење на
дрва, ражањ, повољно. 064/997-79-09.
(263108)
ПРЕОСТАЛО огревно
дрво прве класе, превоз бесплатан, цена
договор.
064/528-86-42.
(259780)
РЕГАЛ, кауч, отоман,
судопера, брачни
кревет, када, шпорет.
064/339-69-13.
(263132)
КОЗЈИ сир, млеко,
сурутка и прасићи.
063/838-67-02,
064/217-79-22,
013/263-81-21.
(263138)
ПРОДАЈЕМ врцаљку
за мед.
Тел. 064/701-16-63.
(263156)
ПРОДАЈЕМ столарску тезгу и електромотор 4.5 кв.
063/807-27-07.
(263172)
ПРОДАЈЕМ: угаону
гарнитуру од еко-коже, два очувана тепиха и жичано језгро
за француски лежај.
062/172-58-97.
(263174)

ПРАСИЋИ, детелина
на продају. 061/28020-35. (263370)
ПРОДАЈЕМ половну
расхладну витрину,
витрину за млечне
производе и полице.
062/182-72-06.
ПРОДАЈЕМ полован
цреп кикинда 272,
мала кикинда, око
1.200 комада.
064/612-81-40.
(263191)
ПРОДАЈЕМ машину
за одвајање коштица
из воћа. 064/201-7216. (263194)
ПРОДАЈЕМ исправну
веш-машину беко,
туш каду и ве-це шољу. 064/313-88-52.
(263199)
ПРОДАЈЕМ балирану
детелину. 064/22201-23. (263292)

ХИТНО, јефтино:
округао лежај, две
фотеље масивине –
еко-кожа, шпорет
равна плоча, стакло
за сто 2 цм.
064/288-00-44.
(263212)
ПРОДАЈЕМ фриз са
фиокама.
062/655244.
(263241)
ПРОДАЈЕМ мини сушару и пони бицикл.
013/332-558,
061/554-12-03.
(263220)
ДРВЕНА корита, три
ком. Рем и прекрупара. 064/560-09-98.
(263259)
ДВА гробна места на
Католичком и јамаха
125 ццм, у фулу.
066/670-46-23.
(263268)

НОВА гарнитура за
седење, двосед, фотеља, табуре. Производња: Италија.
Удобна, предивна,
камел дарк боја.
063/865-24-32. (263)
ХАРМОНИКА дугметара 140 басова, чекичар: круни, меље,
цирулар абрихтер.
063/859-55-53.
(263293)
СУДО-МАШИНА,
веш-машина, нов
трокрини орман,
кревет, двосед, тросед, старински зидни
сат, душеци, сточићи, комоде. Тел.
063/861-82-66.
(263305)
КРЕВЕТ на спрат са
дормео душецима,
могу и одвојено.
062/769-070.
(263426)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ЕЛЕКТРИЧНИ шпоКУПОПРОДАЈА
рет, тестеру, колица,
ПОТРАЖЊА
телевизор, лустер, пекач, кожне јакне.
064/635-77-42.
КУПУЈЕМ старо гво(263312)
жђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине и остали отпад.
063/101-11-47,
064/158-44-10.
(261590)
КУПУЈЕМ казан за раПРОДАЈЕМ судоперу кију. 064/127-57-49.
и остале кухињске
(263123)
елементе, нова судоКУПУЈЕМ полован напера, 3.000 динара.
мештај, плинске боце,
063/773-45-97, 371ТА пећи, старо гво568. (263319)
жђе и остало.
ПРОДАЈЕМ јариће,
066/900-79-04.
може и заклане, до(236145)
носим кући, цена 250
динара. 617-336 или КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
063/865-80-31.
сатове, пенкала.
(263332)
013/313-458,
ПРОДАЈЕМ веш-ма063/199-60-36,
шину, половне дело- 064/481-14-77.
ве, фрижидер комби- (263159)
новани. 064/129-73КУПУЈЕМ исправне,
60. (263338)
неисправне ТА пећи,
ЛЕП, удобан лежај,
столове, столице, уга4.000 динара, антионе кухињске клупе.
декубит душек 7.000. 062/150-68-54.
060/551-64-50.
(263308)
(263354)
КУПУЈЕМ фрижидере,
КАЗАН за ракију, ло- замрзиваче, старо
жишта, табарке, дна, гвожђе, веш-машине
мешачи, луле. 331и остали отпад.
586, 063/805-74-60.
064/158-44-10,
(262356)
063/101-11-47.
ПРОДАЈЕМ половну
(263331)
санитарију, два изло- КУПУЈЕМ старо гвога и врата металне
жђе, фрижидере, законструкције.
мрзиваче, веш-маши063/734-82-31.
не и остали отпад.
(263392)
063/101-11-47,
064/158-44-10.
(261590)
КУПУЈЕМ сатове, пенкала, ордење, медаље, разни алат, кошење траве, корова.
064/867-48-11.
(263430)
КУПУЈЕМ сатове, пенНА ПРОДАЈУ турска
кала, фото-апарате,
калдрма, преостала
стрипове, стари нодрва топола и врба.
Откупљујем старе ал- вац, ордење, значке,
плоче, ситне антиквибуме, сличице.
тете. 066/354-412,
063/423-446.
063/804-57-99.
(263401)
(263438)

НА ПРОДАЈУ ТА пећи, кревети, фрижидери, замрзивач, кухиње, столови, столице, веш-машина, столови за кафиће, комоде, француски лежај, душеци, теписи,
намештај „бошњачки”. 064/155-38-13.
(263431)
МЕДИЦИСНКИ дрвени кревет са електричним командама
и антидекубит душек
са компресором. Договор. 064/407-18-22,
064/210-69-33.
(263442)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу шири центар,
повољно. 066/937-0013 (СМС)
ПРОДАЈЕМ 53 ара
грађевинског земљишта, Рибарска и кућа
на 7.6 ари, фронт 15
м, Уроша Предића.
060/555-69-35.
(262923)
МАЊА кућа са 9 ари
плаца на Баваништанском путу.
064/888-42-43.
(262866)
ПРОДАЈЕМ легализовану кућу на Кудељарцу, на 9 ари плаца. 064/040-82-72.
(262953)
КУЋА на продају, стара Миса. 069/223-2425. (263248)

ОГЛАСИ

СТАРА МИСА, плац
601 м2, струја, вода,
телефон, излази на
две улице. 064/41845-66. (263056)
НА ПРОДАЈУ укњижени грађевински
плацеви, Стрелиште.
064/119-04-31.
(263059)
ПРОДАЈЕМ плац 20
ари, на Девојачком
бунару. Тел.
063/450-172.
(263088)
КУЋА у Панчеву,
Маргита, Јове Максина, 180 м2, 3.5 ара
плаца. Сређена, усељива одмах.
063/740-22-41.
(262791)
ДВОСПРАТНА кућа у
Качареву, 250 м2, одлична локација. Тел.
062/865-20-39.
(262814)
МРАМОРАК, хитна
продаја или замена
комфорне куће.
069/255-87-86.
(262885)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр. 80. 062/415359. (262567)
ПРОДАЈЕМ викендицу на Златибору, Гајеви. 064/668-89-00.
(262181)
СТАРА кућа, 10 ари
плаца, Старчево.
064/167-75-93.
(262121)

ПРОДАЈЕМ укњижену кућу, Тесла, две
јединице, 170 м2, 3.8
ари, сређена.
063/743-03-71.
(262424)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30 ари, дозвољена градња, Братства јединства, други
просек. 366-234.
(262471)
СТРЕЛИШТЕ, кућа
95 м2, подрум, гаража, шупа (огрев), 3
ара. 064/407-73-77.
(И)
ПРОДАЈЕМ плац 10
ари, Јабучки пут код
„Пивашевића”. Цена
15.000. 060/353-9910. (263141)
ПРОДАЈЕМ кућу, Долово, са помоћним
објектима, на 30 ари
плаца. Тел. 063/70719-64. (263146)
ПРОДАЈЕМ бараку,
има струју и воду,
служила за становање. 069/213-97-37.
(263150)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Омољица, 6 ари, етажно грејање на дрва.
064/168-84-32,
013/618-652. (26317)
КУЋА на Тесли на
продају, може замена уз доплату.
063/849-94-07.
(263185)
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ПРОДАЈЕМ стамбени
објекат, од 350 м, недовршен, плац 18
ари, у Мраморку.
Тел. 062/182-72-06.
НА ПРОДАЈУ башта 6
ари, под воћем, Новосељански пут. Тел.
063/865-80-77.
(263196)
КУЋА 100 м2, 5 ари,
Стрелиште, хитно,
36.000 евра. „Гоца”,
063/899-77-00.
(263225)
ПРОДАЈЕМ мању викендицу у Националном парку у Песку,
близу базена. Тел.
063/352-324.
(263228)

НА ПРОДАЈУ седам
ланаца земље, Јабука. Тел. 063/789-5820. Влада. (263239)
ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан, уз доплату. 062/655-244.
(263241)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Томашевцу, близина
Тамиша и канала
ДТД, цена повољна.
063/807-75, 069/00268-80. (263245)
ОМОЉИЦА, 65 м2,
6.5 ари, помоћни
објекти, усељива,
1/1. 064/961-00-70.
(263247)
ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу у Банатском
Новом Селу. Звати на
310-697. (263249)
КУЋА 100 м2, на 8
ари, помоћне просторије, Стевана Шупљикца, одлична локација за све делатности, 60.000 евра,
укњижено, власник.
064/222-51-33.
(263220)
ПРОДАЈЕМ четири
ланца земље на малом Наделу, уз асфалт. 063/241-758.
(263255)

КУЋА, Топола, сређена, 58 м2, 22.000.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
(263253)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу, у
Војловици.
013/232-21-30,
063/162-50-00
(263260)

ПАНЧЕВО, центар,
кућу-стан 67 м2,
укњижено, власништво. 063/765-65-63,
061/295-40-40.
(263264)
ПЛАЦ површине 40
ари, у првом просеку
Братства јединства.
064/832-46-38.
(263275)
ПРОДАЈЕМ башту 13
ари, 49 м2, са зиданом кућицом и подрумом. 060/0803757. (263283)
ПРОДАЈЕ се кућа на
пет ари плаца,
29.000 евра.
063/864-09-85.
(263276)
КУЋА, Бања Врујци,
60 м2, 6 ари, продајем/мењам. 064/95551.85. (263298)
КУЋА 108 м2, центар,
код болнице и једноипособан стан Тесла.
064/635-77-42.
(26332)
ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу. 062/97685-76. (263323)
ПРОДАЈА/ЗАМЕНА
за једнособан у Панчеву, кућа у Омољици са локалом и инвентаром, 16 ари
плаца, 20.000.
„Лајф”,
061/662-91-48.
(263322)

КУЋА, Цара Душана,
90 м2, 2 ара, 86 м2
плаца. Звати од 18
до 20 сати. 064/83213-35. (263335)
ПРОДАЈЕМ део куће
у центру града. Повољно. 064/548-2929. (263353)
ПРОДАЈЕМ воћњак
18 ари, ограђен, уређен, 1/1. 063/472669, Александар.
(263352)
КУДЕЉАРАЦ, сређена, две стамбене јединице, 2,2 ара,
55.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(263354)
ОМОЉИЦА, нова,
прелепа, двориште
излази на Поњавицу,
27.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(263354)
КУЋА за адаптацију
код Народне баште,
на 3 ара и 85 м2. Тел.
066/303-999.
(263551)
МИСА, грађевински
плацеви по 6,76 ари
и 6.77 ари, један поред другог, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(263342)
ШИРИ ЦЕНТАР, грађевински плац комплетно комунално
опремљен, 21 ар, са
започетом халом, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(263342)

ПРОДАЈЕМ незавршену кућу 100 м2 и
10 ари баште на Баваништанском путу,
16.500 евра.
063/268-575.
(263343)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360.
(263344)
ЊИВА на продају, 56
ари, 90 м2. 064/06064-20. (263368)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, нова кућа, усељива, укњижена, 5
ари, 26.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (263373)
УЖИ ЦЕНТАР, 130
м2, 5 ари, прелепа,
65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(263373)
ПРОДАЈЕМ кућу у
ширем центру, хитно,
повољно. 064/27156-61. (263411)

КУЋА у центру, нова,
180 м2, са уређеним
двориштем, функционална, за уживање и
бизнис. Власник,
125.000 евра. Договор. 063/156-44-20.
(263388)

ПЛАЦ продајем, Миса, дозвољена градња. 064/866-23-36.
(263429)
КУЋА 450 м2, три
стамбене јединице,
етажирано, укњижено, 1/1, 110.000
евра. 060/535-94-49.
(263110)
КУЋА, Стрелиште, ½
по хоризонтали, I
спрат, и ПТК (дуплекс) 197 м2, 5.0,
укњижено као стан,
сређен, 90.000.
060/535-94-49.
(263440)
КУЋА, Стрелиште, ½
по хоризонтали, ПР,
127 м2, 5.0, два стана, укњижено,
30.000. 060/535-9449. (263440)
КУЋА, центар, 103
м2, 2.25 прелепа,
75.000; Старчево,
главна улица, одлична, 28.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4773)
КУЋА, Брестовац,
укњижена, ПР, усељива, 7.45, 17.500;
Јабучки пут, до улице, две стамбене јединице, хитно,
25.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(4773)
ПРОДАЈЕМ плац 17,5
ари на Јабучком путу. 063/719-42-71.
(263454)
САЛАШ и пет ланаца
уз асфалт, северна
зона 066/354-791.
(263452)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Војловици, I просек,
Б. Јединства.
060/431-46-65.
(263450)
ПРОДАЈА плацева,
Пелистерска, Кајмакчаланска, укњижени.
065/894-88-11.
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУЋА, Стрелиште, 53
м2 + помоћне просторије 27 м2, све легализовано, на 3 ара,
24.000 евра.
063/771-42-24.
(263385)
КУЋА 100 м2, са 3
ара, реновиран, усељив, 1/1, 29.000
евра.Миса,
Козарачка 10.
Тел. 063/804-07-85.
(263406)
ПЛАЦ 8 ари, 1/1, са
три стамбене јединице посебне, 100 м2 +
70 м2 + 60 м2, 49.000
евра. Миса,
Козарачка. Тел.
063/804-07-85.
(263406)
ОМОЉИЦА, плац
11,5 ари, започет
објекат, гаража,
струја, вода, власник.
064/260-05-34.
(2634279)

ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈА „Дива”
купује стару кућу у
Доњем граду, исплата одмах. 345-534,
064/246-05-71.
(263423)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове
на Котежу 1 и 2,
Стрелишту, Тесли,
ширем центру,
повољно.
066/937-00-13
(СМС)
ЦЕНТАР, 47 м2, II
спрат, лифт,
паркинг, нова
градња, гас, укњижен, власник,
усељив одмах.
063/449-798.
(263216)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА: трособан,
ЦГ, IV спрат, 80 м2,
терасе, усељив, власник. 013/331-079,
063/770-45-55.
(260945)
СТАН Миса, 66 м2,
23.500, 34 м2, 13.500.
063/377-835.
(262828)
СТАН, нова Миса,
једнособан, 39 м2,
укњижен, грејање,
реновиран, договор.
063/727-76-29.
(262896)
ГАРСОЊЕРА 26 м2,
Куткова зграда, Улица Светозара Шемића, високо приземље,
има подрум. Власник. 063/101-10-13.
(263129)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан до улице,
Жарка Зрењанина,
власник. 061/382-8888. (263139)
СТРЕЛИШТЕ, стан 62
м2, пети спрат, грејање. 064/124-62-59.
(263160)
ПРОДАЈЕМ локале у
центру града у завршној фази, може као
стан. 060/634-01-26.
(263184)

ТРОСОБАН стан, 80
м2, на продају. Тел.
061/231-38-94.
(263172)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, близина „Авив
парка”, 39 м2 + 26
м2, 26.000 евра.
069/507-08-88. (265)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева.
060/505-54-25.
(263206)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
телефон, ЦГ, грејање, договор, 28.500
евра. 060/030-11-62.
(263200)
ЛЕП стан, 55 м2, центар, први спрат,
27.500 евра.
063/253-593. (26331)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
двособан, хитно,
ПВЦ, 29.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(263225)
ЦЕНТАР, 55 м2, двособан, лифт, ЦГ,
39.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(263225)
СОДАРА, 56 м2, двособан, II, ЦГ, хитно,
32.000; 74 м2, трособан, 36.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(263225)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, 60 м2, двособан, 36.500; 60 м2,
двоипособан, 37.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (263225)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, реновиран,
IV, ЦГ, 30.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(263225)
СТАН – продаја/замена, Тесла за центар, 53 м2, ТА грејање, ВП, паркет, лођа.
061/135-50-99.
(263226)

МИСА, 43 м2, једноипособан, нов, I, са
терасом, 21.500.
„Гоца”, 063/899-7700. (263225)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 53 м2, ЦГ, III,
лифт, власник.
063/250-416.
(263278)

13

marketing@pancevac-online.rs

ЦЕНТАР, стан са ординацијом, вртом (75
+ 70 м2), ЦГ. Тел.
063/751-07-79, од 10
до 12 сати. (263258)
СОДАРА, двособан,
II спрат, 60 м2,
35.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
МИСА, нов сређен,
40 м2, III спрат,
20.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
СОДАРА, двособни,
од 28.000, ТА, до
34.000 евра, ЦГ, договор, први спрат.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(263302)
ДВОИПОСОБАН, 73
м2, Содара, 38.000
евра.(470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (263302)

КОТЕЖ, двособан,
од 30.000 до 35.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (263302)
СОДАРА, двоипособан, сређен, 32.000.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
(263253)
СТАН, 56 м2, центар,
преко пута Суда, 12.
спрат, 32.000 евра.
062/353-688. (и)
КОТЕЖ 2, двособан,
62 м2, ЦГ, VII спрат,
договор. 063/185-2695. (263310)
ПЕПЕЉАРЕ, трособан, ВП, етажно грејање, 27.000; Самачки, 25 м2, приземље,
ЦГ, 15.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(263322)

СОДАРА, леп трособан са ЦГ, 42.000 и
са ТА, 40.000.
„Лајф”,
061/662-91-48.
(263322)
ТЕСЛА, леп једнособан, II, ТА, ПВЦ, паркети, 22.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(263322)
СОДАРА, једноипособан, II, ЦГ, 45 м2,
25.500. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(263360)
ЦЕНТАР, Светозара
Милетића, двоипособан, 60 м2, IV, ЕГ,
39.000. (353),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(263360)

КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.500.
(353), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(263360)
КОТЕЖ 2, двособан,
59 м2, ВП, ЦГ,
34.000, договор.
(336) „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(263360)
НОВОГРАДЊА, Лава
Толстоја, трособан,
75 м2, I, ЦГ, усељив,
880 евра/квадрат.
(336) „Олимп”,
351-061, 063/274951. (263360)
ШИРИ ЦЕНТАР, гарсоњера, 25 м2, ВП,
ЦГ, 16.500, договор.
(336) „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(263360)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, једноипособан, III, 38 м2, ЦГ,
22.000. (336)
„Олимп”, 351-061,
0630/274-951.
(263360)
ТЕСЛА, двособан, 61
м2, VII, ЦГ, 29.000,
договор. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(263363)
ЦЕНТАР, трособан,
салонски, II, TA, 76
м2, 42.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(263363)
ЦЕНТАР, дворишна
гарсоњера, 20 м2, ТА,
10.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(263363)
СОДАРА, трособан,
75 м2, ЦГ, VI, добра
зграда, два лифта,
38.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(263363)
КОТЕЖ 1, двособан,
квалитетан, изворан,
IV, лифт, 58 м2, ЦГ,
34.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(263363)
ТИП СТАНКО, двособан, II, 48 м2, 21.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(263363)
ТЕСЛА, троипособан,
ВП, 77 м2, ЦГ, добар,
45.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (263363)
КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, ЦГ, 58 м2,
32.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(263363)
ТЕСЛА, двособан, 49
м2, IV без лифта, ЦГ,
новији, 25.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(263363)
ЦЕНТАР, Самачки,
прземље, 25 м2, ЦГ,
16.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(263363)
МИСА, једнособан,
37 м2, 20 м2 тераса,
III, 20.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (263354)

ТЕСЛА, једноипособан, 39 м2, ВП, ЦГ,
све ново, 29.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(263354)
ЦЕНТАР, 2.0, 74,
33.000; гарсоњера,
24, договор, Самачки, 25, 16.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(263361)
ЦЕНТАР, једнособан,
IV ЦГ, 39 м2, усељив,
24.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(263360)
ТИП СТАНКО, једнособан, I, 32 м2, ТА,
20.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(263360)
СОДАРА, двособан,
VI, 56 м2, ЦГ, 27.000.
(353), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (263360)
МИСА, 3.0, зграда,
70 м2, ЦГ, II. (908),
Concept centar,
063/870-74-56.
(263346)

КОТЕЖ 2, 60 м2, V,
37.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(263342)
КОТЕЖ 2, III, 54 м2,
33.500, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(263342)
ЦЕНТАР, 47 м2, IV,
33.000, хитно, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(263342)
САМАЧКИ, 25 м2,
ПР, 15.500. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (263342)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
I, 35.000, новоградња. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(263342)
СТРЕЛИШТЕ, 74 м2,
III, ЦГ, 36.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (263342)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2,
III, 58.000, овоградња, смарт блок.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(263342)
ДВОИПОСОБАН
стан, 60 м2, Стрелиште, новоградња.
060/365-16-79.
(263376)
СОДАРА, двособан,
56 м2, ЦГ, V, 33.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(263373)
СОДРА, 61 м2, ЦГ, V,
прелеп, Доситејева,
38.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(263373)
КОТЕЖ 1, 61 м2, ЦГ,
I, укњижен, усељив,
35.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(263373)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 45 м2, ЦГ, VIII, Радова зграда,
28.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(263373)
СТАН од 70 м2, продајем повољно, могућ договор. Тел.
064/276-04-08.
(263408)
ПРОДАЈЕМ стан 48
м2, Карађорђева 13,
40.000 евра.
066/235-752. (26347)
СОДАРА, одличан,
двоипособан, ЦГ, шести спрат, поглед на
Тамиш, 41.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (4773)
СТАРА кућа, комплетно реновирана,
ЦГ, 7. јули, без посредника. 064/42471-26. (263441)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, сређен, Горњи
град. Тел. 060/35954-39. (263448)
СТАН, 40 м2, I спрат,
М. Кулића 32, реновиран, усељив,
13.000 евра. Тел.
063/804-07-85, звати
после 5. (263406)

ЗЛАТИБОР, апартман, нов, 39, I, вреди, договор, Владимировац, кућа, 15
ари, 42 м2, 10.000
евра. „Милка М”,
063/744-28-66.
(4773)
ТЕСЛА, једноипособан, лукс, 36 м2, договор; Миса, двоипособан, III, 42 м2,
20.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(4773)
СТАРА МИСА, стан
дуплекс, два улаза,
95 м2, 29.000; Дубока
бара, 6 ари, викендица, вреди, 16.000.
„Милка М”, 063/74428-66. (4773)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ХИТНО купујем стан
око 25 м2, приземље,
туш-кабина, ближи
центар.
069/267-48-59.
(263140)

АГЕНЦИЈА „Дива”,
Ж. Зрењанина бр. 14,
купује за познатог
купца једнособан
стан у згради.
345-534,
064/246-05-71.

ПОТРЕБНЕ некретнине на свим локацијама града. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605.(263342)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

КУПУЈЕМ стан, центар Стрелишта, 36 –
45 м2, I, II, III спрат,
ЦГ, лифт.
064/474-62-87.
(263257)
АГЕНЦИЈИ „Купола”
потребни станови.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
(263254)
КУПУЈЕМ стан до
19.000, дајем ауто
(2.500), остало
готовина.
064/134-06-30.
(262944)
ХИТНО потребан мањи стан на Стрелишту, брза реализација. (636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(263342)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру
Панчева. 062/978-34
-26. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
064/128-38-95 (СМС)
ПОТРЕБАН стан за и
здавање, 60 м2 и већи. Новоградња! Шири центар. 064/10559-91 (СМС)
ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике. Тел.
063/233-558. (26303)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, посебан улаз,
кабловска. 062/331273. (263144)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, опремљен,
зграда. 063/262-127.
(263151)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
ПАКЕТ 7

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА
Цена: 100 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара

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

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

•

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

др Небојша Тасић

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

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

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, комплет намештен, ЦГ, клима, кабловска, интернет.
335-807. (263158)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту у
приватној кући.
062/891-72-56.
(263157)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, шири центар.
060/054-27-91.
(263195)
СТАН, Стевана Шупљикца 121, 40 + 4
квм тераса, Котеж 2.
наметшен, 90 евра.
064/280-29-92.
(263208)
ИЗДАЈЕМ стан 50
квм, опремљен, Котеж 1. 064/158-1590. (263213)
РЕНОВИРАН двособан ненамештен
стан, 56 квм, Содара,
I спрат, централно
грејање, 140 евра.
063/868-02-06.
(263229)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, Кудељарац.
062/156-99-30.
(263218)
СТАН, дворишни, намештен, ТА, 46 квм,
Жарка Зрењанина
13, центар. 064/17252-51. (232254)
ИЗДАЈЕМ стан на
Миси. 372-677.
(263270)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу са купатилом.
063/761-03-56.

НАМЕШТЕН једнособан стан, 30 квм,
центар Стрелишта,
ЦГ, приземље.
064/224-61-84. (268)
ИЗДАЈЕМ стоматолошку ординацију, центар Панчева.
061/209-18-00,
063/720-73-76.
(263289)
ТАМИШ капија,30
квм, II, ЦГ, 100 евра.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(263342)
СТРЕЛИШТЕ, 56 квм,
I спрат, полунамештен, 120 евра.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(263342)
ИЗДАЈЕМ мању гарсоњеру, Миса, Тимочка 32. Тел.
013/371-635,
064/993-71-74.
(2633629
ПОВОЉНО издајем
мањи намештен стан,
ужи центар. 063/81092-39. (263349)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
самцу или самици.
Тел. 060/761-11-81.
(263393)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан на Тесли. Тел. 063/849-9407. (263398)
ИЗДАЈЕМ двособан
реновиран стан, Котеж 1. 063/436-805.
ЗАСЕБНА намештена
кућа, Старчево, 65
квм, одлична, 90
евра. 064/305-80-73.
(263437)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
063/839-56-81,
013/370-398.
(263413)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, трећи спрат, Котеж 2,
Панчево. Тел.
065/449-78-36.
(2634159
КОМПЛЕТНО намештен двособан стан,
56 квм, у самом центру гртад.а 065/20541-83. (263420)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
, први српат, у Самачком. 060/629-4150. (263432)
ИЗДАЈЕМ стан, 86
квм, намештен, Котеж 2. Тел. 064/85661-43. (2634149
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39
квм, центар Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (262462)
ИЗДАЈЕ се двоипособан полунамештен
стан у центру, грејање, ТА.
Тел. 060/131-29-08.
(263280)
ИЗДАЈЕМ локал у
Милоша Требињца 7,
код СУП-а. 065/54321-41.
ПРОДАЈЕМ локал 21
квм, угао Карађорђеве 21 и Б. Јовановића, 14.000 евра.
065/849-71-94.
(263417)

ИЗДАЈЕМ локал 30
квм, у Његошевој,
некадашња оптика
„Атина”. 063/815-4448. (263428)

ИЗДАЈЕМ локал 23
квм, код Аутобуске
станице. 352-105.
(2634459
ИЗДАЈЕМ салонски
локал, центар, 150
квм. 063/389-972.
(263336)

ИЗДАЈЕМ локал, Војвођанска 33. Тел.
064/319-76-67.
(263187)
ПРОДАЈЕМ киоск за
продају кокица у
центру Панчева.
060/066-13-05.

ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
013/251-39-95.
(263347)
ИЗДАЈЕМ локале,
Његошева 2, 15 квм,
Немањина 8, 26 квм.
064/184-87-50.
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ нов локал,
центар, за салон лепоте, канцеларија.
063/734-82-31.
(2263391)

ШТЕПЕРКА потребна, ибердек, ендлерица, звати само поподне. 062/868-5809, 013/317-429.
(262918)
ПОТРЕБНИ кувари и
помоћни кувари, са
искуством. 064/39356-90. (ф)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан возач.
063/820-87-61.
(263002)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН радник
са искуством за рад
на отпаду. 065/55117-22 (СМС)
ПОТРЕБАН вулканизер са искуством за
рад на путничком и
теретном програму.
065/551-17-22 (СМС)
ПОТРЕБНА жена за
чување старе слабо
покретне баке.
065/551-17-22 (СМС)
Потребна конобарица, 30.000 + проценат, пријава, пут, топли оброк. Б.Н.Село.
063/105-09-49 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Б
категорије за дистрибуцију штампе. Звати
од 9 до 15 сати.
069/867-72-07.
(262657)

ПОТРЕБАН помоћни
радник за рад у производњи. Локација –
Панчево, Кудељарски насип прва 124-г.
Искуство није потребно. Послати CV
на posaopancevo@
gmail.com (ф)

ПОТРЕБНЕ жене за
рад у кухињи, ћевабџиници „Хало
Лесковац”.
063/897-55-04.
(262738)
ПОТРЕБНИ момци и
девојке за рад на
шалтеру и на роштиљу, ћевабџиници
„Хало Лесковац”.
063/897-55-04.
(262738)

ПИЦЕРИЈИ попај потребни пица-мајстор
и раднице за палачинке. 063/820-87-61.
ПОТРЕБНИ физички
радници. Звати на
тел. 065/203-32-56.
(263130)
ПОТРЕБНИ радници
обезбеђења са и без
лиценце. Тел.
064/658-23-45,
011/317-71-74. (ф)

ПОТРЕБНА жена са
нове Мисе за помоћ
у стану старијој особи. 063/870-73-51.
(263073)
ПОТРЕБНА радница
за прехрамбену продавницу са искуством. 069/307-0289. (263162)
ДОО „Ауто оаза”,
сервис и продаја
акумулатора, потребан радник. 063/234419. (263179)
КАФЕ „Љубичево”
тражи девојку за рад,
са искуством.
069/364-10-04.
(263182)
ПОТРЕБНА продавачица за пекару.
063/130-75-40.
(263186)
ПОТРЕБАН пекар.
063/130-75-40.
(263186)
ГРИЛ БУМ ћевабџиници поребна жена
за рад на роштиљу.
064/323-92-77 (киоск код Сунчаног сата). (263328)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари. Звати
од 9 до 12 сати.
013/342-025.
(263261)
ПОТРЕБНА радница
у пекари, Качарево.
062/282-145.
(263261)
ПОТРЕБНА радница
за рад у трговинској
радњи. 064/169-3235. (263271)
ПОТРЕБАН зидар,
тесар и помоћни
радник. 064/206-5091. (263273)

КРОЈАЧКОМ салону
потребна радница.
064/380-54-50.
(263301)
ПОТРЕБНА радница
за рад на Зеленој пијаци, тезга, продаја
воћа. 069/649-097.
(263316)
ПОТРЕБАН мушкоженски фризер/фризерка. 064/380-5541. (263329)
ПОТРЕБНА радница
са или без искусктва,
за рад у прехрамбеној радњи. Доћи лично, али прво позвати
на 069/303-20-09,
Pro Trade. (263333)
ПОТРЕБНЕ конобарице. Кафе „Пацифико”. 061/236-3287, 060/319-05-77.
(263348)
ПОТРЕБНА три вариоца са знањем ЦО 2
варења, није потребан сертификат већ
знање и потребан
радник на есцентар
пресама. 060/30964-55. (263364)
РЕСТОРАНУ домаће
кухиње хитно потребне конобрице за
стални радни однос.
064/349-93-43.
(263375)

ПОТРЕБНЕ раднице
са искуством за рад
на индустријским
шиваћим машинама.
064/110-16-66.
(263380)
ПОТРЕБНИ радници:
ЦО 2 заваривачи, елткро-заваривачи,
бравари, монтери и
физички радници.,
064/160-32-34.
(263403)
ПОТРЕБНИ радници
за рад на салатари и
роштиљу (ћумур).
065/900-50-08.
(263443)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим кипером, до два
кубика. 064/664-8531, 013/342-338
(СМС)
ИЗДАЈЕМ казан за
печење ракије, 120
литара, са превозом
и монтажом.
063/315-381 (СМС)
ИЗДАЈЕМ казан за
печење ракије 120 л
са превозом и монтажом. 063/315-381
(СМС)
ФАСАДЕ, глетовање,
кречење, гипсарски
радови. 060/521-9340. (263222)
ЦЕПАМ и сечем дрва
на дизел. 063/83312-14. (262915)

ДУБИНСКО прање
намештаја, тепиха,
душека, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(262631)
ВАСПИТАЧИЦА у
пензији, за чување
деце у вечерњим
сатима.
064/590-22-29.
(263005)

КОСИМ траву тримером воћњаке, дворишта, повољно. Зоран.
061/683-67-48,
064/438-12-46.
(262771)
АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, радим,
уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
КАЗАН за печење ракије издајем. Дуле.
064/163-58-85.
(262206)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, бетонирање,
реновирање, кровови, стиропор, бавалит фасаде, кречење.
063/865-80-49.
(262498)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(252517)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(262136)
СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина,
откуп беле технике.
Јован, 061/616-2787. (263167)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,
кречење, глетовање,
столарија, веома повољно. 064/280-2615.(262136)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(262735)
НЕГОВАТЕЉИЦА,
мењам пелене и дискове. 060/421-0591. (262602)
НЕГОВАТЕЉИЦА,
чувала би старије
особе и непокретне,
од 8 до 17. 060/42105-91. (262602)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, бетонирање,
реновирање, кровови, стиропор, бавалит фасаде, кречење.
063/865-80-49.
(262498)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 351-073,
064/157-20-03.
(263167)
БЕТОНИРАЊА стаза,
дворишта, разбијање
бетона, рушења кућа, одношење ствари. 060/035-47-40.
(263176)
РАДИМО све физичке послове: рушења
кућа, шупа, бетонирања, обарање стабала, кошења.
064/122-69-78.
(263676)
НЕГОВАТЕЉИЦА,
мењам пелене дискове и на сате кувам.
060/421-05-91.
(263183)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, пеглање веша. 061/412-4450. (263180)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста унутрашњих радова: молерај, керамика, ламинати...
063/187-4642.
(263173)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови.
065/842-84-29,
063/842-84-29.
(263235)

ТВ и сателитске антене: монтажа, дигитализција вашег ТВ-а и
IPTV и антена плус.
064/866-20-70.
(263198)
ЕЛЕКТРИЧАР ради
нове инсталације, поправља старе, поправка бојлера и
осталих кућних апарата. 060/521-93-40.
(263222)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправка старих,
монтажа нових цеви,
одгушења. Монтажа
санитарије.
062/382-394.
(263211)
УНОСИМ дрва, угаљ,
копам канале и друго. 062/190-71-60.
(263242)

ПРЕВОЗИМ кипером
повољно, шљунак,
песак, сејанац, утовар, одвозим шут.
064/354-69-94.
(263244)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судоепре,
купатила, адаптације, поправке, замене,
повољно.
013/331-657,
064/495-77-59.
(263265)

ОЗБИЉНА и одговорна жена чувала
би и неговала старију
особу.
065/624-76-23.
(263281)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
замена цеви, вентили, поправка, преправке, одгушење канализације одмах.
061/193-46-42.
(263252)
НАЈПОВОЉНИЈЕ
кречење,
глетовање.
064/035-88-55.
(263304)
КЛИМЕ: уградња,
сервисирање,
допуна,
повољно. Тел.
064/520-48-80.
(263317)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи
посао.
064/120-77-64.
(263355)
КРЕЧЕЊЕ,
глетовање,
фарбање столарије,
гипс радови, обрада
шпалета, чисто, педантно,
повољно.
063/304-476,
061/189-97-33.
(263326)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (263341)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације купатила,
сервис, повољно, одмах. 013/377-930,
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(263371)
МЕДИЦИНСКИ педикир, урасли нокти,
курје очи, медицинска релакс масажа.
061/308-95-86.
(263395)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665220, 063/847-74-38.
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат, керамика,
гипс. 064/390-00-87.
064/390-00-87.
(263153)
МОНТАЖА и сервис
клима-уређаја, поправка беле технике.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(262420)
ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут.
063/246-368.
(262863)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(261469)
МОЛЕРСКИ радови,
столарија 062/15602-07. (265153)
МОЛЕРСКО-фарбарски радови,
061/283-66-41.
(1263153)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(263297)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних ЦО
2 апарата, ауто-електричар, корекција
километраже, поправка разних електро-уређаја.
063/800-01-96.
(263166)
ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне подупираче, мешалице за
бетон.
064/351-11-73.
(263175)
СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз,
екипа радника, одвозимо непотребне
ствари.
064/280-30-16,
063/731-77-67,
013/236-77-34. Владимир. (263189)
ПАРКЕТАР: поставка
паркета, бродског
пода, ламината, хобловање, фуговање,
лакирање старог паркета. 060/625-80-61.
(263416)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена врибли, вентила, батерија, санитарије,с ве за воду, 024 сата. Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89.
(263197)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com
(263288)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(263288)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-6674.(263288)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(263288)
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АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребни радници

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

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

за радно место:

СПРЕМАЧИЦА
Заинтересовани треба да се јаве на
број телефона 013/219-09-03
или дођу лично у просторије Завода „Панчевац”,
на адресу
Вука Караџића 1.

РАЗНО

raspisuje KONKURS za prijem novih

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

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(263311)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
КЛИМЕ свих типова и канализације. Од 0
и произвођача серви- - 24 сата, пензионесирамо, поправљамо рима екстра попуст.
и уграђујемо са ове- Долазим одмах.
реном гаранцијом.
013/404-560,
„Фриготехник”,
064/290-45-09,
361-361,
061/348-20-00,
064/122-68-05.
062/845-96-26.
(263418)
(263311)

МУШКАРАЦ, 56 година, материјално
обезбеђен, жели да
упозна жену или девојку до 40 година,
ради дружења, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203.
(263226)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу пензионерску карту издату од АТП-а на име
Милка Павловић.
(263313)
ТУРИЗАМ

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55.
(263339)

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра и Соко терме,
ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зорица (259468)
РИСАН. Собе са употребом кухиње и купатила. Телефон:
+382/32-371-657 и
00382/69-123-099,
ШЉУНАК, песак, се- 064/078-52-62.
јанац од 1 до 5 м³,
ВРЊАЧКА БАЊА, изодвоз шута са утова- дајем мањи двособан
ром, рушење.
апартман са терасом,
063/771-55-44.
нов и лепо опремљен,
(263351)
у апартманском насељу, 200 метара пре
ВЕШ-МАШИНЕ, фри- извора Снежник.
жидере, замрзиваче, 066/624-04-00.
(262450)
климе, поправљамо
квалитетно с гаранСОКОБАЊА, нови
цијом.
апартмани код парка
„Фриготехник”,
Борићи. Резервишите
361-361,
на време. 064/507064/122-68-05.
20-84, 064/993-72(262810)
07. (262840)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора,
повољно. 063/70944-97. (263193)
ЛЕТОВАЊЕ, Петровац на мору, стан пет
лежајева. 066/309996. (263209)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан
апартман са терасом,
нов и лепо опремљен,
у апартманском насељу, 200 метара пре
извора Снежник.
066/624-04-00.
(263237)
СОКОБАЊА, повољно издајем апартмане „Хармонија” Стојиљковић. Сајт
www.harmonijasokobanja 018/837-717,
065/616-81-97.
(263262)
СОКОБАЊА, издајем
апартман у центру.
Цена по договору.
065/205-45-48.
(263360)
СОКОБАЊА, издајем
апартмане, дечји
паркић, дворитше,
паркинг, интернет,
кабловска. 064/81076-77. (и)
ИЗДАЈЕМ повољно
собе и апартмане на
црногорском приморју у Бјелој.
00382/31-683-459,
+382/69-669-648,
Ђоле. (263386)
ИЗДАЈЕ се повољно
смештај у центру Сокобање. Тел.
064/129-35-63.
РИСАН, повољно, летовање 6 евра са употребом кухиње.
063/848-04-12, Зорица. (263447)
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Милице моја, ниси смео да одеш

Брате наш једини

БОЈАНЕ

БОЈАН БЕЛИ

БОЈАНЕ

30. III 1998 – 13. VII 2018.

Памтиће те твоје сестре по добрим делима.

Прерано, сувише прерано си отргнут из наших загрљаја... Анђеле,
полетећеш високо, кроз небеске даљине, кроз божанске пољане,
преко рајских вртова... осмеху наш најдражи.

Заувек твој осмех носићемо у срцима.

Пронађи мир у свом путовању ка вечној кући одакле ћеш нас чувати.

Да наставимо тамо где смо стали.

Остајемо поносне и насмејане

(42/263296)

јер ћемо се срести једног дана
Чувај нам два места бато.

Заувек ће те волети твоји: мама БИЉАНА, тата БОБАН, сестре
БОЈАНА и МИРЈАНА и зет НЕМАЊА

Твоји чувари заувек: сестра МИРЈАНА
и сестра БОЈАНА

(42/263295)

(41/263295)

Бато мој!

Одлазиш срећо с’ анђелима.
На њиховим крилима пронађи пут на свој вечни
починак.
Заувек ћеш нам бити у срцима и мислима.
Твоја баба ЗОРА и ујак ЗОРАН с породицом

Анђеле, сине мој, душо дадина, твој одлазак ми
је донео огромну тугу и бол

Отварају се рајска врата да светлошћу обасјају
мог мезимца

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

БОЈАНЕ
Твој прерани одлазак у вечни сан направио је
ожиљак на срцу мом.
Одлетео си на крилима, тамо где ћеш пронаћи
вечни мир. Кад год погледам у небо знаћеш да те
и даље волим и мислим на тебе.
Волећу те заувек!
Твоја дада ВЕСА и зет ВЛАДА

БОЈАНА БОЋУ

средом од 8 до 15,
а четвртком и петком

Лети, лети, мој анђеле,
а моје ће срце куцати за обоје.

БОЋО
Живећеш вено у срцу мом и моја љубав ће те
пратити на путу твом.
Трудићемо се да не плачемо, јер знамо да би ти
то значило.
Дада ВИКИЦА, зет БАНЕ и сестричине
ТАША и МАКИ
(44/263296)

од 8 до 13 сати

Твоја тета СНЕЖА
(45/263296)

(43/263296)

Последњи поздрав
Последњи поздрав брату

Последњи поздрав нашем вољеном

БОЈАН БЕЛИ
Боки, чувај се.
Колектив „Двориште”
(80/263394)

МИЛОРАДУ
ИЛИЕВСКОМ

МИЛОРАДУ ИЛИЕВСКОМ МИКИЈУ
1968–2018.
Оставио си траг који се не брише, доброту која се не заборавља и
тугу која не пролази.
Мајка СТОЈАНКА, супруга СНЕЖАНА, ћерка ИРЕНА, брат
ГОРАН, снаја ЉИЉАНА и братанац БОЈАН

од сестре БРАНКИЦЕ и
зета ДРАГЕТА с породицом

ПОПУСТ

(77/263382)

од другара из ОШ „Братство јединство”.

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

(72/263381)

21. јула 2018, је седам дана откако ниси с нама

БОЈАНУ

21. јула 2018. је седам дана откако ниси с нама

МИКИ

МИКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја сестра ДУШИЦА с породицом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Стрина ЈАНКА с породицом

(74/263381)

(75/263381)

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

Твоје VIII-2
(92/263453)

Последњи поздрав брату

МИЛОРАДУ
ИЛИЕВСКОМ
од сестре РУЖИЦЕ
с породицом

Последњи поздрав

МИКИЈУ
Живећеш вечно у нашим срцима.
Снаја МИЛКА, братанице ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА
с породицама

(76/263382)

ПАНЧЕВАЦ
У неверици и болу обавештавамо родбину и
пријатеље да је 12. јула 2018. године преминула
наша тетка

БОРКА МЛАДЕНОВИЋ
1940–2018.
Сахрана је обављена 13. ула 2018. године на гробљу Котеж.
Ожалошћен: братанац ВЛАДИМИР
с породицом
(5/263148)

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

(73/263381)
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Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав тетки

МАРИЈА ЋУЛИБРК

МАРИЈИ

МАРИЈИ
ЋУЛИБРК

1951–2018.

ЋУЛИБРК

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 12. јула 2018. преминула
наша драга

Ожалошћени: ћерке ЈАСМИНА и МАРИЈА и унуци НИКОЛА,
НЕМАЊА и КАТАРИНА
(48/263300)

Последњи поздрав нашим најмилијима

Последњи поздрав ујаку
од сестре АНЕ и зета
АНДРАША

од НАНДИЈА и ОЉЕ
с породицом

(51/263302)

(50/2563301)

Последњи поздрав тетки

Последњи поздрав деда

МАЛИНОВИЋ
ДМИТРУ ВУЈАНИЋУ
од породице КЕЛЕБУДА
(35/263282)

МАРИЈИ
ЋУЛИБРК

ДУШАНКИ

ДМИТРУ

ДУШАНУ

1929–2018.

Последњи поздрав драгом супругу

1924–2018.

Ожалошћени: ћерке СЛАВИЦА и НАДА,
синови НАСКО и ЧЕДОМИР, зет МИЛЕ, снаја НАДА,
унучад, праунучад и остала родбина

од ХЕРМИНЕ
и ПЕЛЕТА с породицом

од породице ШКАРДАЈ

(49/263302)

(32/263282)

Последњи поздрав течи

(19/26)

ДМИТРУ ВУЈАНИЋУ
1930–2018.

С тугом и жалошћу јављамо да је
од супруге ЉУБИЦЕ
(33/263282)

ДМИТРУ ВУЈАНИЋУ
Највољенијој
од МИЛАНА и ЗОРИЦЕ

БРАНИСЛАВ АНТОНИЈЕВИЋ

(34/263282)

преминуо 12. јула 2018, у 81. години.
Ожалошћени: супруга ВОЈИНКА, син МОМЧИЛО с породицом
и ћерка МИЛАНКА с породицом

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав комшији

(62/263325)

МИРЈАНИ МУДРИЋ МИРИ
После дуге и тешке болести, 17. јула 2018. престало је да куца срце нашег

Последњи поздрав и вечна слава.

Последњи поздрав

Брат МИРКО с породицом

БОЦИ

БОРИСЛАВА ПЕТРОВИЋА

БРАНИСЛАВУ
АНТОНИЈЕВИЋУ

Породица ДАУТОВИЋ

Никада нећемо заборавити твоју доброту и племенитост.
Породица КОСТИЋ

(61/263324)

(63/263321)

деда БОРИ

(46/263297)

Последњи поздрав нашој драгој

1940–2018.
Ожалошћени: супруга НАДА, син МИЛАН,
снаја ИВАНА, унук ДАРКО са супругом
МИЛКОМ и остала родбина
(59/2633209

ПАНЧЕВАЦ
од породице
МИЛЕНКОВ
(60/2633321)

Поштованој

Последњи поздрав

телефон:
013/301-150

(9/263169)

НИКОЛИ
МИЧИЋУ

Поштованој

НИЏИ
1938–2018.

РАДИЦИ ФИЛИПОВ

МИРЈАНИ МУДРИЋ
од супруга АЛЕКСАНДРА, сина БРАНИСЛАВА и снаје
ЖАКЛИНЕ
Почивај у миру.

РАДИЦИ ФИЛИПОВ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка ОЛИВЕРА, зет СЛОБОДАН, унуке ДИЈАНА
и МИЊА и праунуци НАЂА и МАТЕЈА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син ДРАГАН, снаја ДИЈАНА и унук МАРКО

(79/263389)

(78/263390)

од колеге и друга
ВЛАДЕ с породицом
(28/263256)

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

Петак, 20. јул 2018.
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Последњи поздрав

15. јула 2018. године заувек нас је напустио наш вољени син и брат

БАТИ

ВЕСЕЛИНКО КУЛИШИЋ БАТА

ВЕСЕЛИНКО КУЛИШИЋ БАТА

од ДЕКИЈА, МИЛОША,
ВЕКИЋА, БУБЊА,
СТЕФАНА, НИКИЦЕ
и ВЛАДЕ

1965–2018.

1965–2018.
Вољеном сину последњи поздрав.

Последњи поздрав мом вољеном брату.

Куцаћеш у мом срцу заувек.

Заувек остајеш у мом срцу.

(91/263444)

Отац ИГЊАТИЈЕ

Сестра ВЕСНА, зет БРАНО и сестрић САША

(56/263317)

(58/263317)

18. јула 2018. у 72. години преминуо је наш

ВЕСЕЛИНКО
КУЛИШИЋ
БОСКЕ БАТА
Последњи поздрав од
ДРАКСИЈА, ЈАНКА,
САЛЕТА, ИГОРА
и другова из
„Ђенерала”: ГАГИЈА,
ДАДЕ, КУРЕТА
и ДОЛОВЦА

ЖИВА МИОКОВ

(81/263398)

1946–2018.

ВЕСЕЛИНКО КУЛИШИЋ БАТА

Сахрана ће се обавити 21. јула 2018, у 13 сати, на Новом гробљу у
Панчеву.

1965–2018.

Прошло је претешких
шест месеци

Ожалошћени: породице МИОКОВ, МАСЛИЋ и FISCHER

Последњи поздрав мом вољеном брату.

(89/2634349

Твој осмех заувек у мом срцу.
Брат ДАРИНКО, снаја ТИЈАНА и братанице НАТАЛИЈА
и НЕВЕНА

15. јула 2018. године напустио нас је наш драги

Прошло је шест месеци
од погибије

ИШТВАН
ЛЕЧЕИ

(57/263317)

1975–2018.
Последњи поздрав чика Стеви

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛОЈЕ ДАМЊАНОВИЋ
1933–2018.
Сахрана је обављена 17. јула 2018. године, на
гробљу у Банатском Новом Селу.
Ожалошћени: син ЉУБОМИР, кћерка ЗЛАТА,
снаја МИЛКА, зет МАРКО, унука МИЛИЈАНА,
зет НЕГОСЛАВ, унуци МИЛАН и БОЈАН,
праунук ДУШАН, као и остала родбина и пријатељи

СТЕВАН МАРТИНЧЕВИЋ
Мото клуб Coyote
(88/263422)

(87/263421)

(70/263378)

(71/263379)

ИШТВАН
ЛЕЧЕИ
1975–2018.

ЖИВИ
МИОКОВУ

Заћутале су заувек струне виолине нашег дугогодишњег
музичара

ПАНЧЕВАЦ
МИРА и САША
с породицом

ТОМАША
БРЕЗИНЕ

Вољени не умиру док смо
живи ми који их волимо.
ЛЕОНТИНА

„Снове ми нико не може
одузети. У сновима увек
поред тебе могу шетати,
за руку те држати. Знам
да увек ћу тамо те наћи,
тамо ћу те чувати, у снове ћу се враћати. Само
због тебе.
Супруга ГАБРИЈЕЛА
и ћерка АННА

(90/263438)

Драга мама

ПАНЧЕВАЦ

телефон:

телефон:

013/301-150

013/301-150

Годишњи помен нашој драгој мајци, свекрви, баки и
прабаки

ЉИЉАНА ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2018.
Памтићу те мила моја, не могу ти рећи збогом.
Твоја ДРАГАНА с породицом

С тугом и поштовањем ансамбл „Златна јесен”
(39/263291)

(54/263314)

IN MEMORIAM
16. јула 2018. навршило се
десет година откако није
с нама наш супруг и отац

Прошло је шест месеци
откад те нема

ГОРДАНИ ВЛАЈИЋ

ФИДАНКА
СТАМЕНКОВИЋ

С тугом и поносом чувамо те од заборава.
Син МИЋА и ћерка БРАНКА с породицама
(14/263203)

1947–2017.
Сећање на нашу вољену мајку

ЈОВАН
ПАКАШКИ

ЉИЉАНА
ВИТОМИРОВ

ИШТВАН
ЛЕЧЕИ

Твоја БРАНКА

Двадесет четири године
је прошло без тебе, требала си да будеш са нама,
да делимо и тугу и бол.
Воле те твоји; ВЛАДА,
МИЛЕНА, САРА
и ПЕТРА

(65/26337)

(86/263419)

24. VII 1994 – 24. VII 2018.

1975–2018.

1927–2008.
Увек си у нашим мислима.
МАТИЛДА и СВЕТЛАНА

Још увек верујем у бајке,
упркос свему … у инат.
ТАЊА и ИВАН с децом

(1/263045)

(69/263377)

ДАНИЦУ ПРОДАНОВ
Прошло је седам тужних година
Ћерка САЊА и син ЗОРАН с породицама
(85/263409)

ЉИЉАНА
ВИТОМИРОВ

Време односи године, а
туга и сећања остају.

21. јула, у 10 сати, окупићемо се на годишњи помен
нашој драгој Фиданки.
Време пролази, али сећање на тебе је вечно.

Твоји: БОБАН, АНА
и КАЋА
(82/263401)

22

Петак, 20. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21. јула 2018. године, у 11 сати, на гробљу у Долову, дајемо годишњи помен нашој драгој

РАДИВОЈЕ РАША

ПЕТАР ПЕРИЦА

1922 – 20. VII 2003.
дипломирани правник

ЂУРЂЕВКИ ГРУБЕТИЋ ЦЕЦИ

ПОМЕН

БЛАГОЈЕВИЋ

1952 – 23. VII 1996.
професор математике и географије

С љубављу, захвалношћу и поштовањем мислимо на вас.
ЛИДИЈА и ЈОВАНКА

Дани пролазе, а ниједан без суза и сећања на тебе. Постоји љубав
коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

(64/244341)

ВАЛЕНТИН
МАРИЋ ВАЊА
24. јула навршава се девет година бола и туге за
мојим дететом.
Неутешна мајка
МИЛИЦА и очух КОСТА
(4/263145)

Твоји најмилији: супруг ЈОВАН, син НИКОЛА
и ћерка ЈОВАНА с породицом

21. јула 2018. године одржаћемо двогодишњи
помен драгом

(16/263207)

ВУКОЈЕВИЋ
ВЛАДИМИР ИЛИЋ

ЖИВОРАДУ ЖИКИ
АНЂЕЛКОВИЋУ

2000–2018.
Време пролази, а бол и туга заувек остају.
Твоји најмилији: мајка МИЛЕНА и сестра
АЛЕКСАНДРА с породицом

ЉУБИЦА
ВУКОЈЕВИЋ

ПЕРО
20. VII 2001.

ЉУБИЦА
24. VII 2016.

Били сте брижни родитељи, велика подршка, најбољи дека и бака. Увек ћемо вас
чувати од заборава, памтити по добром и
бити поносни што смо вас имали.

(26/263246)

24. VII 2016.

21. VII 2016 – 21. VII 2018.
Две тужне године туге, плача, растанка с тобом и
надања да ћеш се појавити однекуд, али ти си заспао и утонуо у дубок сан.
Тугују за тобом: мајка СТОЈАНКА
и сестра НАДА с породицом
(25/263329)

Вечно ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији:
РАША, ВЕСНА
и СТАНИША

СЕЋАЊЕ

(38/263291)

21. јула 2018, у 11 сати, посетићемо њихову вечну кућу.
Ћерка ВЕСНА, син БАТА, унуци ПЕРО,
СРЂАН и РАДОВАН, зет СТАНИША
и снаја ЉУБА

СВЕТОЗАР ВЛАШКИ

ОЛГА СТАНКОВИЋ

(37/263290)

19. VII 2015 – 19. VII 2018.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Навршава се четрдесет дана од смрти нашег

СИНИША
ВУЧУРОВИЋ
У суботу, 21. јула 2018.
даваћемо годину дана.
Дани пролазе, успомене
остају.
Недостајеш нам...
Ожалошћени: твоја
супруга БОЈКА
и најмилија твоја унука
ЈОВАНА

Твој СТОЈАН

Породица ВЛАШКИ

(27/263251)

(66/263340)

21. јула, у 11 сати, на Католичком гробљу, даћемо пола године нашој сестри и тетки

ГОДИШЊИ ПОМЕН

(3/

ОБРЕНА КНЕЖЕВИЋА

22. јула 2018. навршава
се двадесет година од
смрти мог оца

ДОБРИНКИ МЕНЕШИ

Помен ћемо одржати у суботу, 21. јула, у
11.30, на Новом гробљу у Панчеву.

ТРАЈАНКА ГРГОВСКИ

рођ. Мартинов

Његови: МИЛЕНА, ИВАН, ВУЛЕ, БОЈАНА
и ЛУКА

Твојим одласком оставила си нам велику бол и
вечну тугу.
Воле те твоје КАЈА, ДАЦА и ЈОЦА

Твоји најмилији

(52/26303)

(67/263365)

(13/263180)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНА
ВОДЕНИЧАРА
Ћерка МИЦА
с породицом

У суботу, 21. јула 2018. године, у 11 сати, на Старом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

Нашој вољеној

Магла свуда, магла око
нас

(12/263177)

СЕЋАЊЕ

РАТОМИР
НОВИЧИЋ
2009–2018.

ЈЕЛЕНА
ЛАЦКОВ

Заувек ћеш живети у
срцима супруге
МИЛОДАРКЕ и ћерке
ВИОЛЕТЕ с породицом

С љубављу и
поштовањем
твоји најмилији

(84/263405)

(83/263404)

НАДИ
ВЕЛИМИРОВИЋ

ЈОВАНУ ЈОВАНОВУ
ЦАНКО
ДИМИТРИЈЕВСКИ
20. VII 2013 – 20. VII 2018.
Твоји најмилији
(36/263285)

Време пролази, а ти нам у срцу остајеш.
Твоји: син и сестре са породицама
(53/263309)

дајемо једногодишњи помен 21. јула 2018, у 11 сати, на Старом православном гробљу.
С љубављу породица
ВЕЛИМИРОВИЋ
(68/263371)

НИКОЛА
ШИМИЋ
19. јула 2018. навршавају се четири године
Волимо те.
Твоја породица:
супруга ГОРДАНА, син
ЂУРА и ћерка САРА
с породицом
(55/263317)

Петак, 20. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 21. јула 2018. године, у 10 сати, дајемо годишњи помен
нашем драгом

Остала сам ускраћена за моје две велике љубави
вољену сестру и
најдражу маму

МИРЈАНУ
Лукић МАТЕЈИЋ
Драги мој Буле,

ДУШАНУ РАДУСИНОВИЋУ
1944–2017.
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НЕВЕНКУ
Борковић
ЛУКИЋ

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији: БЕЛА, ПЕЂА и ГАГА

мој анђеле, свугде
Мајко моја драга,
те чујем, осећам,
предобра,
а не видим.
душо мила,
Пуно ми требаш,
пуно ми
љубави моја.
недостајеш.
Увек у срцима ЉИЉАНЕ, СТЕВЕ, НИНЕ
и САНДРЕ

(20/263223)

(11/263174)

Увек ћеш бити у нашим срцима у сећању.

У суботу, 21. јула 2018, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, обележићемо годишњи помен мом тати

Драги наш деда

МИРЈАНА
МАТЕЈИЋ

НЕВЕНКА
ЛУКИЋ

шест месеци
пет година
Бол и туга се не мере речима, ни временом које
пролази, већ празнином која је остала. Имали
сте све особине које чине човека великим, доброту, поштење и племенитост.
Успомену на Вас чувају ИВАНА, СВЕТЛАНА,
ДРАГУТИН, ДУШАН, ДУЊА, МАТЕЈА и ИВАН
(7/263162)

У суботу, 21. јула 2018, у 11 сати, на Католичком
гробљу дајемо четрдесетодневни помен нашем
драгом и вољеном

ДУШАН РАДУСИНОВИЋ
БОЖИДАРУ ЛОЈАНИЦИ
МИЋИ

Недостајеш нам.

АЛЕКСАНДРУ БУКУРУ
1969–2018.

Воле те твоји: ДУШАН, ДАРИЈА и МАТИЈА

С љубављу и тугом његова МИРЈАНА

(8/263169)

(21/263223)

У суботу, 21. јула 2018. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу одржаћемо полугодишњи помен нашем драгом

(22/263230

21. јула, у 11 сати, на
гробљу у Качареву даваћемо годишњи помен нашој вољеној

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН

ЈОВАНУ ТОФЕЛУ
Све више нам недостајеш.
Најлепше успомене на тебе живе у нама.
С љубављу: МИША, МИЛИЦА, РАСТКО и ДЕЈАН
(10/263170)

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
КАТАРИНА, ЈЕЛЕНА и ТАРА

17. VII 1921
17. XI 1922
6. IV 1952
– 29. VII 2016. – 19. III 2009. – 24. VII 2014.
Сећање на наше драге родитеље и брата.
С љубављу и поштовањем живе у нама.
МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД
и АНДРЕЈА са својим породицама
(23/263235)

Помен поводом четрдесет дана драгом тати

Помен поводом четрдесет дана драгом тати

ПАУНУ
МИРЧЕТИЋУ

ПАУНУ
МИРЧЕТИЋУ

ИЛИНКИ
АНАСТАСОВ
Супруг АЛЕКСАНДАР,
ћерка АЛЕКСАНДРА,
унука МАРТА,
зет ДАНИЛО и остала
родбина

од ћерке ЈЕЛИЦЕ
с породицом

од ћерке ДАНИЦЕ
с породицом

(17/263217)

(18/263167)

(24/263236)

Драгом

СЕЋАЊЕ

ПАЈКО ПЕТРУ

ЖИВКО
ЧАКАЛИЋ

21. јула 2018. године навршавају се четири године откако није с нама наш драги

Шест месеци од смрти нашег драгог супруга и оца

Шест година није с нама
наша драга

БРАНКА САВУЛОВА

ДРАГОЉУБ МИШКОВИЋ
Време пролази, али туга и бол за тобом заувек остају.
Твоји најмилији

С љубављу и поштовањем супруга СТОЈАНКА, син
СТЕВИЦА и ћерка СНЕЖАНА с породицама
(47/263297)

(2/263136)

СЛОБОДАНКА
20. јула 2018. навршавају се две године како није с нама.
Био је вредан и частан
човек, чувар своје породице. Велики отац, су-

Време пролази, а туга и
бол за тобом никада.
Увек си у нашим мислима и срцима, вољени Жиле наш.

22. јула биће две године откако смо остали без тебе

1950–2012.
Заувек у нашим срцима и
мислима. С љубављу у се-

најмилијих

Твоји: супруга РУШКА,
синови СИНИША
и САШКО, унук САЛЕ,
унука БОЈАНА
и снаја ТАЊА

С љубављу и великим поштовањем, које заслужујеш, чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

(30/223277)

(15/263204)

(29/263263)

пруг и поносни деда.
Заувек у срцима

МАНДИЋ

СЕЋАЊЕ

ћању...

МИОДРАГ ЈОВАНОВИЋ

БРАНИСЛАВ СТОЈАДИНОВ

наставник
јул 2017–2018.
Време пролази, а љубав и сећање никад.

МИЛАН, КАЋА, ДЕЈАН,
САЊА и АЦА
Породица
(6/263149)

(31/263281)
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Магдалену – Марина и Радојица Сарић.
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очекивали, а можда ће га бити још.
Размислите како је најпаметније уложити и умножити га. Можда би сарадња с провереним људима била
најбоља. Консултујте партнера, он
вам је увек велика подршка. Могућ
је краћи пословно-рекреативни пут.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
До краја седмице очекујте да се
све коначно искристалише и да
обећани новац стигне. Не правите планове док не почнете да га
бројите. Отвара вам се нова могућност рада са странцима. Скочите у ватру, нећете се опећи.
Љубав вам сада није приоритет.

ВЕНЧАНИ

Све се одвија онако како сте за-

Направили сте крупне кораке у

7. јула: Славица Тасић и Слободан Илић, Оља Лабус и Денис Јелито, Јелена Петковић и Бојан Царић; 8. јула: Милена Недељковић и Игор Петровић,
Мина Беч и Страхиња Костић, Бојана Крстовић и Горан Перић, Милена
Станојевић и Драган Станојковски; 12. јула: Бранка Тодоров и Зоран Папић, Санела Дудуј и Матеја Ортопан, Муша Ћеховић и Омер Ћеховић.

мислили. Сачекајте, не пожурујте
оне од којих вам зависи даље напредовање у послу или запослење. Новац вам само пролази
кроз прсте и то је главни проблем
расправе с партнером. Пробајте
да се мало боље организујете.

свом животу и није време да одустајете. Неће бити лако, али с вашим начином и брзином размишљања све ће почети да долази
на своје место. Љубавна прича се
завршава браком или разлазом.
Урадите оно што је најбоље за вас.

УМРЛИ
5. јула: Јованка Тисман (1937); 6. јула: Катица Мандрино (1933), Реља
Мартиновић (1930), Вера Тановић (1955), Олга Добросављев (1951); 7. јула: Станиша Павловић (1939), Ружа Урошевић (1929), Рада Вукашинов
(1933); 8. јула: Ђорђе Кузмановски (1936), Светлана Миловановић (1950),
Милојка Брајовић (1935), Милунка Коларски (1937); 9. јула: Азра Савин
(1959), Ђурђевка Бакаловић (1938), Драгоје Божовић (1925), Стеван Папић
(1948), Перса Миљковић (1939); 11. јула: Стеван Мартинчевић (1942), Радица Филипов (1949), 12. јула: Бранислав Антонијевић (1938), Живан
Алексић (1948), Марија Ћулибрк (1951).

КОКТЕЛ

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пустите друге да раде онако како
мисле да је то најбоље, ма колико
вам се чинило да греше. Нађите себи мотивацију у свом делу посла.
Мањи проблеми са старијим члановима породице. Без обзира на то да
ли сте сами или заузети, тренутно
нисте спремни за емотивна давања.

Стара чекалица. Нико не зна тако
добро да направи стратегију и да стрпљењем стигне до циља. Сарадња
са странцима је сигурна, па се припремите за изненадни мало дужи
пут. Можда је прави тренутак за отворени разговор о томе шта и како даље. На тај начин вратићете свој мир.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Ако се бавите трговином, посредовањем или организацијом послова, ове седмице очекујте добитак. Волите ризик, то је оно
што вас мотивише, али људи око
вас нису увек спремни да играју
на несигурно. Партнер се с пуним правом осећа занемареним.

НАША
ГЛУМИЦА

Ове седмице ћете радити као у
руднику, али ће вам се то и те
како исплатити. Пред вама је
склапање великог посла и потписивање уговора који ће вам
обезбедити стабилност на дуже
време. Плашите се да отворено
разговарате с партнером.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

MA,
БАРЕМ
ИГРАЈ!

бизнис или улагање у партнерске
послове, требало би два пута да
размислите. Водите рачуна ако
нешто потписујете и потрудите се
да не пробијате рокове. Особа из
прошлости вам већ данима не да
мира, али прошлост је прошлост.
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Само радите онако како сте замислили и не обазирите се превише на
друга мишљења. Када нешто стварно желите, ви то и добијете. Мањи
непланирани трошак ће вас само
успорити, али неће пореметити ваше
планове. Добро се осећате, пуни сте
енергије. Успех је ваш стимуланс.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

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.

1

(19. 2 – 20. 3)

Ако планирате неки самосталан

СУДОКУ

8

8

Новац је стигао, више него што сте

ли већину својих планираних послова и обавеза. Пазите наредних
дана да не будете предмет неке интриге у кругу породице. Потребан
вам је краћи одмор да напуните
батерије. Веза вам је стабилна, мале варнице су само стимуланс.

цији биће принуђени да раде и
прековремено како би завршили
све своје обавезе, јер ће пред викенд искрснути неки непланирани
посао. Односи с партнером су као
на клацкалици. Нађите мало времена за себе и одморите се.

3

7

(23. 9 – 22. 10)

Бикови запослени у администра-

АНАГРАМ

8

Вага

(21. 3 – 20. 4)

12. јуна: Дамјана – Јована и Невен Селаковић; 21. јуна: Алексу – Бојана Јаковљевић и Милош Јовановић; 23. јуна: Рељу – Јелена Милаковић и Ђорђе Пећанац; 28. јуна: Адема – Данијела Милић и Расим Мујић, Уроша – Здравка и
Марко Нонковић; 29. јуна: Илију – Марија Мијатовић; 30. јуна: Вукана – Владислава и Јездимир Рачић; 2. јула: Алена – Дашурије Гаши и Газменд Хајризај, Вукана – Катарина Стаменић и Марко Ђоковић; 3. јула: Игњата – Хелена
и Милан Тодоровић; 4. јула: Максима – Анђелија Ђукановић и Александар Весковић, Уроша – Валентина Цветковић и Стефан Црепајски, Богдана – Катарина и Владимир Мургуљ, Филипа – Бојана и Бојан Арсић; 5. јула: Угљешу –
Барбара и Марко Ђоковић; 6. јула: Даниела – Чила и Душко Папуга, Хану –
Тијана и Иван Стојсављевић, Петра – Бојана и Жељко Станишић; 7. јула: Луку – Дубравка и Саша Љубић; 8. јула: Уроша – Ана и Марко Кривокућа.

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
Код ове укрштенице сами треба да откријете положај црних поља
и да их уцртате у лик. Њихов број је означен у загради на крају
описа за сваки ред односно колону.
ВОДОРАВНО: 1. избор робе у продавници (0), 2. турско полуострво,
Анадолија (0), 3. менично јемство – компјутерски програм (1), 4. име
певача Чарлса – ципела са шиљатим врхом (2), 5. коњ (турц.) – иностранство (1), 6. симбол азота – америчка филмска глумица (Хеди) –
предлог (2), 7. особа која трује – старији (скр.) (1), 8. град у Немачкој –
потпуно, целокупно (1), 9. ухода, шпијун – име гимнастичара Штукеља
(1), 10. скривено се подсмевати (0), 11. оригинално име Паје Патка (0).
УСПРАВНО: 1. једногодишња биљка, штир – француски писац нобеловац (Андре) (1), 2. поука – кост грудног коша (1), 3. ланено уље – течно
средство за негу тела (1), 4. стара мера за површину – грчки ресторан
(1), 5. показна заменица – чувена немачка пијанисткиња (Клара) – симбол илинијума (2), 6. скаут – скраћеница наркотичког средства (1), 7.
име новинара Марића – муслиманско мушко име (1), 8. име америчке
глумице Дан – износ новца (1), 9. изнад, поврх – човек хронично исцрпљеног организма (стр.) (1).

Ован
Овнови су били вредни и заврши-

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ

1

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
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Речи су састављене од следећих слогова: ДО,
ЛИ, ЛИ, ЛИ, МИ, МИ, НА, НА, НА, НЕР, ТАР,
ТАР, ТИ, ТИ, У, У.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. имати намеру,
наканити, 2. низина, мали равничарски предео,
3. хиљадити део литра, 4. некадашња америчка
тамнопута рок певачица.
РЕШЕЊА – Бела укрштеница: асортиман, Мала Азија, авал, ворд,
Реј, шими, ат, туђина, н, Ламар, с, тровач, ст, Есен, све, жбир, Леон,
иронисати, Доналд Дак. Анаграм: Марија Бергам. Укрштени слогови 4 х 4: наумити, удолина, милилитар, Тина Тарнер. Судоку:
658142937, 197635284, 243897156, 561429378, 732581469,
984763512, 325976841, 879314625,416258793.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 20. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ШЕСТА „ТРАКТОРИЈАДА” ОДРЖАНА У НОВОМ СЕЛУ

ОД ПРИКАЗА МОЋНИХ МАШИНА ДО „ПРЕВРТАЊА ГУМА”
Од раног прошлонедељног јутра ка новосељанском „вашаришту” грмела је тешка механизација. Није мањкало ни приватних возила, у којима су се
налазили сви они који су желели да се увере у то шта се све
нуди на шестој „Тракторијади”.
А домаћини, чланови Удружења пољопривредника „Новосељански паори”, за госте су
припремили богат садржај –
од изложби разноврсне опреме, преко корисних предавања, до забавних игрица и опуштања уз иће, пиће и ћаскање
с пријатељима и колегама под
белим шатрама.
Овогодишња, шеста „Тракторијада” окупила је бројне излагаче из светски реномираних фирми када је реч о пољопривредној механизацији, али
те недеље, 15. јула, на новосељанском „вашаришту” виђено
је још много тога – од презентације машина у раду до наградних и других веома забавних игара за одрасле и децу.
Две су се издвојиле по атрактивности. У првом реду групна
вуча трактора, у којој је најбољи резултат остварила домаћа
екипа пољопривредног газдинства Михајловић. Поред капитена и власника тог добра –
Ненада, своје мишиће озбиљно су напрегнула још петорица снажних момака и његових

пријатеља – Жељко Вулета, Лазар и Бојан Цикуша, Вук Поповић и Богдан Драховац. Они
су за собом оставили „Векелаше” из Песка и екипу Новосељанина Далибора Јакшића.
С друге стране, у дисциплини „превртање гума”, најбољи
је био његов двадесетогодишњи
суграђанин Шпиро Драгиче-

вић, а друго и треће место заузели су Дејан Чичић из Баваништа и домаћи такмичар Нистор Марчел.
За остатак публике је, поред
осталог, организована и наградна игра, па је, рецимо, Панчевка Снежана Перић, након што
је њен купон извучен из кутије,
била пријатно изненађена по-

уобичајених у режији Института „Тамиш”, а представили
су се и семенске куће и заступници великих светских брендова, као што су трактори „Deutz-Fahr” и „New Holand”,
„Styer”... Добар део машина
приказан је у раду како би потенцијални купци на делу сагледали њихове стварне могућности. Први пут се на манифестацији појавила извесна фирма из Румуније, која је изложила машине за селектирање
житарица. За разлику од већине овдашњих, оне раде без сита и по принципу тежине зрна,
а у сат времена могу да обраде
седам тона. Поред тога, посетиоци су премијерно могли да
виде и турски трактор „басак”.

љан истакао да је и ова „Тракторијада” имала сличан склоп,
сачињен од разних презентација и предавања, до дружења
пољопривредника и забавних
такмичења за одрасле и децу.
– Циљ нам је да младе стимулишемо како би остали на
селу. Међутим, то ће нам бити
веома тешко зато што пољопривреда тоне из године у годину. Зашто је то тако, вероватно је много разлога, а за неке имамо решења, али очигледно да за то нема слуха. Када је
реч о овој сезони, бар у Новом
Селу, жито је што се тиче приноса било у лошем стању с просеком од 2,8 до три тоне по катастарском јутру, што је горе
него лане. Кад сведемо биланс,

Као што је од почетка, организатор манифестације било је удружење „Новосељански паори”, којем су у томе помогли Министарство пољопривреде и покрајински секретаријат који се бави том
облашћу, као и Град Панчево, а
стручну логистику су давали Институт „Тамиш” и Пољопривредни факултет у Новом Саду.
Председник поменуте ратарске организације Сорин Арде-

не рачунајући радове и поправке машина, у „добитку” смо
700 динара. Али при овим откупним ценама, поскупљењу
горива и просечној аренди од
око двеста евра, с поменутом
зарадом у чистом смо губитку.
Сада нам преостаје да се донекле вадимо сунцокретом и кукурузом, под условом да буде
довољно сунца – навео је Ардељан.

клоном у виду моторног уља,
нарочито због тога што се њен
муж бави пољопривредом.
Што се тиче оног ужестручног дела „Тракторијаде”, према речима организатора и посетилаца, приказана је најновија механизација коју је могуће наћи на тржишту Србије.
Било је и предавања попут већ

„Селектор” за житарице

БРОЈНИМ ПРОГРАМИМА ОБЕЛЕЖЕНА ГЛОГОЊСКА СЛАВА

Много лепог током петровданских дана
Обележавање овогодишње глогоњске славе практично je почело у недељу, 8. јула, када су
у Цркви Светог Петра и Павла,
у оквиру „Петровданских духовних вечери”, наступили тамошњи црквени хор, певачка
етно-група КУД-а „Станко Пауновић” и вокални солисти Дома културе, које је предводила
Биљана Гулић.
Уследили су спортски програми: домаћи рукометаши су
у уторак, 10. јула, у пријатељском мечу победили Уздинце
са 27 : 24, а сутрадан је оди-

платоу Дома културе свирао
панчевачко-старчевачки бенд
под називом „Ултразвук”, који
је домаћим поп и рок хитовима разгалио солидан број присутних.
На сам дан славе, у четвртак, 12. јула, од ране зоре на
Петровданском купу надметали су се чланови Удружења голубара, а прва три места заузели су Драган Спасић, Слађан
Николовски и Синиша Кузман.
У међувремену је у пензионерском клубу организовано дружење уз шах и домине, а нешто
заједнице. Том приликом званице је поздравио њен председник Славко Јовановски, који се укратко осврнуо на период између две славе.
– Свакако је најважније то
што смо коначно решили проблем пијаће воде тако што смо
се прикључили на градски водо-

вод. Истовремено смо отклонили и проблеме с притиском, чак
и сада у току лета када је велика потрошња. Поред тога, управо су у току радови на уређењу
околине капеле, што значи да
ће по њиховом завршетку тај
објекат добити употребну дозволу. Исто важи и за зграду

Церемонија у Месној заједници
грана ревијална утакмица ветерана и првог тима локалног
фудбалског клуба. Увече је на
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касније почели су и главни догађаји овогодишњег обележавања Петровдана.
Најпре је у цркви служена
литургија, у чему је учествовао и епископ банатски Никанор, а потом је уследило резање славског колача на свечаној седници Скупштине Месне

Најбољи ученици

Дома културе, која је на то чекала више година. Задовољни
смо и наставком комасације и
будућом изградњом атарских
путева, а по потписивању јавно-приватног партнерства у
Граду Панчеву очекујемо и асфалтирање двеју највећих улица – Млинске и Првомајске.
Што се културног живота тиче, мислим да је то нешто најбоље што имамо, а у прилог
томе говоре и последњи резултати фолклорне секције, која
је освојила златну медаљу на
републичкој смотри, док су јуниорке недавно постале државне првакиње на ватрогасном
такмичењу – истакао је Јовановски.
Одмах затим он је уручио захвалницу поменутим шампионкама из Добровољног ватрогасног друштва, а потом су, по
устаљеној пракси, додељени
златници и пригодне награде
најбољим ученицима осмих разреда Основне школе „4. октобар” – ђаку генерације Анастасији Петковић, вуковцима Кристини Рацић и Алекси Николићу, а награђена је и Викторија Стојку, која је током школовања имала све петице.
Славски дан заокружен је
културно-уметничким програмом на препуном платоу Дома
културе, када су се играма из
целе Србије представили поменути ансамбли те установе – три
дечја и један женски, а наступили су и фолклораши из Јасенова и Сакула. Истовремено се

у организацији Удружења жена „Глогоњке” одвијала изложба њихових рукотворина и
традиционалних јела, која су
касније послужена фолклорашима.
Локална секција ловаца је у
недељу, 15. јула, приредила
такмичење у гађању глинених
голубова, на којем је у екипној
конкуренцији победила екипа
Брестовац 2, испред Јабуке и

Литургија
Старчева, док су појединачно
били најбољи Брестовчани Стева Ђурин и Јован Штрбан, а
треће место припало је домаћем стрелцу Зорану Додићу.
Дан раније стартовала је Летња лига у малом фудбалу, уз
учешће рекордних седамнаест екипа, које су подељене у
две групе и надмећу се по бод-систему, да би потом у нокаут за вр шни ци би ло ре ше но
питање најбољег.
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ТЕКУ ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕВЕТУ „ЕКО-РЕГАТУ”

КАКО ПОВЕЗАТИ МЛАДЕ С ПРИРОДОМ

Позив љубитељима
пловидбе Тамишем

ОРИЈЕНТИРИНГ ЗДРАВ ЗА ТЕЛО И МОЗАК

Пријаве послати
што пре

Фото: архива „Панчевца”

Организатори овогодишње, девете „Еко-регате Тамиш” пре неки дан су озваничили позив свим
наутичарима и љубитељима ових
вода да им се придруже у пловидби која ће бити уприличена
између 17. и 19. августа, од панчевачке градске плаже до Опова

прелази петнаест метара, а ширина четири метра. Када је реч
о газу тих бродова, зацртана
мера је до једног метра, док би
висина највише непокретне тачке пловила од водене линије
могла да иде од 3,5 до четири
метра, што ће варирати у зависности од водостаја.
Напомене ради, девета екорегата почеће окупљањем наутичара у петак, 17. августа, у

8 сати, на градској плажи на
Та ми шу, ис пред про сто ри ја
УСРН-а „Херој Марко Кулић”,
а полазак се очекује око 10
сати по завршетку евидентирања присутних и поделе регатних обележја. Прво заустављање је у Јабуци, након чега
су планирани ручак и ноћење
у Глогоњу. У суботу ће, по устајању и доручку, конвој само
проћи поред Сефкерина, како би стигао до завршне тачке – Опова. За последњи дан
Фото: архива „Панчевца”

(и назад). Том приликом ће, као
и досад, сви учесници, поред
уживања у прелепом природном крајолику који окружује
овај водоток, моћи да помогну
и у његовом чишћењу.
Заинтересовани треба да што
прецизније попуне пријаве и
пошаљу их у што краћем року
на мејл организатора (milorad.timcenko@pancevo.rs).
– Морам да нагласим да ће
од ове године укупан број пловила за учешће у нашој регати

бити лимитиран на четрдесет.
Притом, сва она морају да задовољавају габарите које диктира пловни пут Тамиша до
Опова, при, како се надамо,
неком оптималном водостају –
навео је Милорад Тимченко,
координатор регате.
Према томе, максимална дужина пловила не би смела да

предвиђен је повратак у Панчево, са задржавањем на глогоњској плажи и на ручку у
Јабуци.
О свим другим информацијама и, пре свега, о могућим
изменама у лимитирајућим димензијама пловила, учесници
регате биће обавештавани правовремено.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

ПЕРКЕЛТ ОД ШТУКЕ
(за четири особе)
Састојци: килограм штуке,
три главице црног лука, мало димљене сланине, по кашичица слатке и љуте млевене црвене паприке, три ловорова листа, два децилитра
белог вина, један децилитар
пасираног парадајза, со, бибер, вегета.
Припрема: Штуку очистите, оперите, исеците на комаде и посолите. Оставите
да стоји пола сата. Лук исецкајте на ситне коцкице и ставите да се динста на уљу с
коцкицама димљене сланине. Када лук порумени, додајте комаде штуке и лагано
промешајте. Оставите да се
динста.
После пет минута досипајте топле воде да прекрије рибу. Кад проври, додајте слатку и љуту млевену паприку,
вегету, ловоров лист, те со и
бибер према укусу. Више немојте мешати да се риба не
би распала.

После десет минута додајте
пасирани парадајз, пустите
да кратко проври, па сипајте
вино. Лагано протресите посуду да се састојци помешају. Пустите да се лагано динста још петнаестак минута,
пробајте и додајте још љуте
паприке или соли ако је потребно.
Перкелт је готов кад је риба мекана.
Прилог: Тесто скувајте у
сланој води. Када је готово,
исцедите га и помешајте са
свежим сиром.
P. S.
Пазите на кости, штука их
има много.

Много је оних који у ери свеопште дигитализације и компјутеризације истичу да нарочито деца не треба да претерују с рачунарима, мобилним
телефонима или игрицама и
акцентују како је од несагледивог значаја за здравље и правилан развој малишана што
чешћи боравак на отвореном,
и то, по могућству, у што незагађенијој природи.
Многи, дакле, само говоре,
а неки, нажалост малобројнији, не троше узалуд речи, већ
увелико прелазе на дела.
Из наведених разлога, током
лета ова рубрика представиће све
оне који се у свом домену труде
да на том пољу позитивно утичу
на оне којима ће свет остати...
Још једна од релативно новијих организација које у склопу
својих активности настоје да
што интензивније усмеравају
децу (и све друге људе добре
воље) на боравак у природи,
јесте Оријентиринг клуб „Оса”.
Поред тога што све заинтересоване окупља у живописним
зеленим пределима препуним
кисеоника, као и на редовним
тренинзима двапут недељно у
Народној башти, поједини чланови бележе и завидне резултате у овој помало необичној,
али веома занимљивој спортској дисциплини.

зентативац пласирао се на четврто место и тиме је постао
најуспешнији такмичар наше
се лек ци је у при лич но ја кој
конкуренцији од десет држава.
Негде у исто време Оријентиринг клуб „Оса” освојио је
још две медаље, и то на првом
купу Панчева у Делиблатској
пешчари. Реч је о злату Дуње
Шорбан у категорији девојчица узраста до дванаест година.

јентираца и тренера – чланова
државне радио-оријентиринг
репрезентације – најавио је Вуковић.
Иначе, Оријентиринг клуб
„Оса” наставиће одржавање редовних тренинга у Народној

башти, сваке среде и недеље,
од 11 сати. Окупљање је код
кружног павиљона, а све друге
информације могу се добити
на телефон 060/500-31-05.
И наравно – сви су добродошли...

Дуња проналази контролу
Елена улази кроз циљни коридор
Подсећања ради, суштина је
да такмичар, уз помоћ карте и
компаса, по задатом редоследу пронађе све контролне тачке и за најкраће могуће време
стигне на циљ.
Прште медаље с домаћих и
страних такмичења
О томе је „Панчевац” већ нашироко писао, а у међувремену су стигли и нови успеси, па
их и ово згодом вреди истаћи.
Од не дав но ви три не овог
панчевачког спортског удружења красе и две сребрне медаље с минуле тринаесте Балканијаде у радио-оријентирингу, одржане крајем јуна у румунском месту Таргу Жију.
Ове трофеје је освојио Драган

С друге стране, ни старији нису били у запећку, па се на истом
такмичењу Јелена Стаменковић
на постоље попела као друга међу женама до тридесет пет година, а већ следеће недеље на
ПТТ купу на Дивчибарама узела је бронзану медаљу.
Двапут недељно у Народној
башти
Сви ти успеси како на домаћим,
тако и на међународним такмичењима јасно указују на то
да се у клубу озбиљно и студиозно ради, а његов први човек
Миодраг Мика Вуковић наводи
да је то резултат пре свега велике љубави према бављењу спортом и, можда још више, према
провођењу времена у природи.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Овчарка
Женка немачког овчара пронађена је прошле недеље у Омољици, али нажалост није имала огрлицу са ознакама, нити
микрочип, тако да се није могло доћи до власника.
Она се тренутно налази у
градском прихватилишту, одакле је власник може преузети,
а уколико се не (по)јави, неко је може удомити.
Ова лепојка биће вакцинисана, обележена и стерилисана
о трошку службе „Зоохигијене”, а све информације могу се
добити на телефон 352-148.

Гаша
Борковић на стази
Борковић, и то у дисциплини
КТ, а постао је вицешампион
и у укупном пласману. Поред
то га, у ди сци пли ни УКТ и
спринт овај државни репре-
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– Све више је младих заинтересованих за овај занимљив
и надасве здрав облик физичке активности, па ћемо током
летњих месеци организовати и
школу оријентиринга. Предвиђени су и обиласци терена на
Кошутњаку и Авали, као и мали камп између 23. и 26. августа у Делиблатској пешчари.
Тамо ће бити уприличене обуке под вођством искусних ори-

Враголасти жућкасти мачорко, стар око три месеца, тражи
нови дом. Када је пронађен на
улици, био је у прилично лошем стању, а након неколико
недеља у привременом смештају и уз интензивну негу наше хумане суграђанке, потпуно се опоравио и поправио, јер сада већ једе чврсту храну.
Гаша уме лепо да се понаша, а веома је питом и одлично
се слаже с мачкама и псима.
Остале информације могу се добити на телефон 062/80087-88.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ПЛИВАЊУ

ДИНАМОВЦИ „ОСВОЈИЛИ” СУБОТИЦУ
Одлични резултати у
свим селекцијама
Пуни кофери трофеја
На Првенству Војводине које
је недавно одржано у Суботици чланови Пливачког клуба
имали су много успеха.
Првог дана такмичења надметали су се пионири. У конкуренцији је било 130 малишана из дванаест клубова, а
динамовци, предвођени тренером Биљаном Шондић, освојили су петнаест медаља.
Женска штафета у трци на 4
x 50 м слободно освојила је
најсјајније одличје, а пливале
су: Андреа Нађ, Јана Обрадовић, Марта Константинов и Дуња Стоев. Петар Ранковић је
постао вицешампион Војводине у тркама на 100 и 200 м прсно, баш као и Андреа Нађ у
истим дисциплинама, а сребрним медаљама окитила се и
Дуња Стоев на 50 и 200 м краул. Мушка штафета у трци на
4 x 50 м мешовито такође је
друга стигла на циљ, а тим Динама чинили су: Виктор Нађ,
Страхиња Шондић, Петар Ранковић и Лазар Антонијевић.
Бронзана одличја су зарадили
Петар Ранковић (400 м краул
и 200 м мешовито), Страхиња
Шондић (100 м леђно и 100 и
200 м прсно) и Дуња Стоев (100
и 200 м слободним стилом).
Кадети, омладинци и сениори су на базен СРЦ-а „Дудова
шума” у Суботици изашли сутрадан. На Првенству Војводине је учествовало скоро 300 пливачица и пливача из 24 клуба, а
такмичаре Динама, који су освојили седамнаест медаља, предводила је Влатка Комленац.
Вања Грујић је освојила златне медаље на 100 и 200 м леђно у јуниорској категорији. У
трци на 200 м леђно заслужила

је сребро, а на дупло краћој деоници истим стилом освојила
је бронзано одличје у апсолутној категорији. Јелена Врховац
је тријумфовала на 200 м делфин, а Ивана Гојсовић је заслужила сребрну медаљу у надметању на 50 м леђно. Дуња
Нишић је освојила бронзана
одличја у тркама на 50 и 200 м
делфин и 200 м мешовито. Катарина Белић је постала шампионка Војводине на 200 м мешовито, а сребром се окитила
после трка на 100 и 200 м прсно. Огњен Стојшић је у надметању на 100 м прсно други
стигао на циљ, док је на 50 м
истим стилом био трећи. Бронзу су зарадиле и Миа Пољак
на 50 м делфин, Теодора Ногуловић на 50 м прсно и штафета Динама у трци на 4 x 50
м мешовито.

ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У ГАЂАЊУ ИЗ
МАЛОКАЛИБАРСКЕ ПУШКЕ

БРОНЗАНА МЕДАЉА
ЗА ДЕЈАНА ПЕШИЋА

У Новом Саду је прошлог викенда одржано финале Купа
Србије у гађању из малокалибарске пушке у троставу

тима у финалу. Тако је потвр дио сво је ква ли те те и
оправдао очекивања стручног
савета СД-а „Панчево 1813”,

(три пута по 40 метака, у клечећем, лежећем и стојећем
ставу). Надметало се осам најбољих појединаца у мушкој
и женској конкуренцији, који су се у завршницу пласирали после борбе за бодове у
три кола.
Члан СД-а „Панчево 1813”
Дејан Пешић у жестокој борби освојио је бронзану медаљу с 1.152 круга у основном
мечу, али и добрим резулта-

али и селектора Србије Драгана Доневића, који га и даље прати у саставу репрезентације.
Дејану предстоје још два
важна такмичења. Последњег
викенда у јулу наступиће на
Првенству Србије у Новом Саду, а потом и на међународном надметању такође у главном граду Војводине, где је
прошле године освојио златну медаљу.

ТАКМИЧАРИ КК-а ДИНАМО У ЛЕТЊЕМ
КАМПУ У АПАТИНУ

АЛЕКСАНДАР ЗДЕШИЋ
НОВИ МАЈСТОР КАРАТЕА

После повратка из Умага кадети, јуниори и наде Карате
клуба Динамо наставили су
са активностима, па су тако у
периоду од 11. до 17. јула боравили у Летњем кампу перспективних такмичара Карате

екскурзија Урош Петровачки
и Милош Стефановић.
Сви учесници кампа радили су под стручним надзором
савезних селектора за кате и
борбе, а на крају кампа обављено је лиценирање тренера,

савеза Војводине, који традиционално организује ово окупљање.
Због великог интересовања
и великог броја пријављених
такмичара, овог пута је у Апатину боравило само четворо
кадета и јуниора: Јана Којчић, Александар Здешић, Јелена Милентијевић и Милица Гагић. Због опоравка после повреда и болести нису
путовали Дарко Спасковски
и Никола Ивановић, а због

судија и службених лица Карате савеза Војводине.
У Апатину је одржано и полагање за мајсторска звања.
Нови млади мајстор карате
спорта постао је Александар
Здешић, кога је комисија похвалила као једног од најбољих кандидата на испиту.
Сада је пред члановима КК-а
Динамо мали одмор, а већ почетком августа следи нови
циклус припрема, такође у
Апатину.

ОМОЉИЧКА МЛАДОСТ У ПУНОМ ПОГОНУ

ПОЈАЧАЊА СА СВИХ СТРАНА

Руководство Фудбалског клуба Младост из Војловице, с директором Драганом Лукићем
на челу, вредно ради како би
сви заједно што спремније дочекали нови шампионат у Војвођанској лиги група „Исток”.
У договору с новим тренером
Бранком Ђокићем, трага се за
појачањима...
Бранислав Тошић и Милош
Ђукановић, који су у прошлој
сезони наступали за Младост
из Војловице, постали су нови
чланови омољичке Младости.
Искусни везиста и некадашњи
капитен „брзог воза” Брани-

слав Тошић, који је поред Динама 1945 играо и за суперлигаше Доњи Срем и Хајдук из
Куле, не крије задовољство што
ће у наредној сезони носити
дрес клуба из Омољице.
– После позива директора Лукића, кога одлично познајем, и
довођењем искусног тренера Ђокића, одлучио сам да променим средину и да каријеру наставим у Младости. Знам да је
у клубу одлична и здрава атмосфера и то је један од разлога што сам приступио. Доста
бивших саиграча игра у мом садашњем клубу, тако да ће ми

бити лакше и брже да се привикнем на рад. Мој основни задатак је да се што боље припремим и да се добрим играма наметнем тренеру Ђокићу за стартну поставу – рекао је Тошић.
Милош Ђукановић је повратник у клуб, јер је некада носио
дрес Омољчана, такође игра на
месту везног играча и својим
искуством много ће помоћи
тиму који предводи тренер
Бранко Ђокић.
– Довели смо двојицу проверених и искусних играча који ће много значити овом тиму у борби за пласман у горњи

део табеле. Надам се да ћемо
завршити преговоре с још тројицом младих играча. Тренер
Ђокић је изнео своје захтеве
око појачања и верујем да ћемо то и испунити у наредним
данима, како бисмо мирније
ушли у почетак првенствене
трке, која ће ове сезоне бити
занимљива – рекао је Драган
Лукић, директор ФК-а Младост.
Пред Омољчанима је радно
лето, али они су сигурни да ће
с почетком надметања у Војвођанској лиги обрадовати своје навијаче.

МЛАДИ ИГРАЧИ БОРЦА У КАРАТАШУ

ЈАЈАСТА ЛОПТА У КРУПНОМ ПЛАНУ
У кампу перспективних спортиста Србије, који се и ове године одржава на обали Дунава
у Караташу, први пут учествују и чланови РК-а Борац из
Старчева. Поред петорице рагбиста, позив су добила и двојица тренера из тог клуба.
– Овим позивом указана је
велика част играчима и тренерима Рагби клуба Борац. Свако
од нас ће моћи да научи нешто
ново и да склопи нова пријатељства. Овај позив РСС-а је
значајан за нас младе тренере
да видимо неке нове методе рада и да се усавршавамо – рекао
је Игор Томашић, један од тренера старчевачког клуба.
Млади играчи Борца су добрим игра ма током се зо не
скренули пажњу на себе. Њихови од лични резултати, по ред из у зет ног та лен та ко ји

Искористио бих прилику да захвалим челницима Спортског
савеза Панчева Слободану Битевићу и Дејану Перићу, који
су нам то омогућили. На овај
начин се деца из насељених
места изједначавају с децом из
градских клубова – додао је
Радивој Ћосић, тренер старчевачких малишана.
У окви ру ма ни фе ста ци је
„Дани дружења”, 5. августа на
стадиону Борца биће одржан
традиционалан турнир ветерана, којим ће се обележити
и леп јубилеј – четрдесет година рагбија у Старчеву.

ШАХОВСКИ КУТАК
Šedei
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по се ду ју, свакако су и „производ” рада њихових „учитеља”.
– Ово је само предигра за
почетак нове сезоне. У Кара-

ташу је петоро наше најбоље
деце, али већ од петка, 20. јула, петнаесторо малишана креће на припреме на Дивчибаре.

Страну припремио

Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кг4)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Одоше
У очима станује душа.
Тако бар мисли незнани аутор познате крилатице: „Очи су
прозори душе”.
У грудима куца срце.
Докле год је човек жив.
У кућама живе људи.
Има и оних у којима их нема.
Одоше, и душа и срце.

Пас Џуби, Биса и Саша понели залиху у
Сиднеј да имају шта да читају.
Небојша Тасић, Браће Јовановић 40,
Панчево

Возови
Небојша, Миленковићи,
честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Кроз свачији живот људи пролазе.
Долазе и одлазе.
Донети послом, емоцијама, игром случаја...
Однети променама.
Околности и, опет, емоција.
Али, на срећу, има и оних људи који заувек остају у нама и уз
нас.
Ту срећу треба појурити.
Јер је она, као и воз и човек, пролазна.

У небеса
И у зградама живе људи.
Срећни, задовољни, успешни...
И поседници префикса „не” испред тих атрибута.
У сваком случају, неопходно је бити присебан.
Интересантно: на земљи су најчешће они који је обрађују.
А они често, с разлогом, гледају у небеса.
Неки од нас и одлазе тамо.
Ако у то верују и ако им је то битно.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Димитрије
Шајковић,
студент:
– Одмарам се од
испита и спремам
следеће већ за септембар. Планирам
да одем некуд на
одмор крајем недеље, али још је неизвесно.

Милена Јерков,
мед. сестра:
– Углавном радим. Један део одмора који
користим провешћу
код куће, а други на
селу.

Драган
Лончаревић,
радник у музеју:
– Лето ћу провести у
спортским активностима, пошто учествујемо на „Купу
Панчева” у Ловачком удружењу. После тога планирам
да идем у викендицу
и на море.
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