„Динамо” бољи
од шампиона

» страна 4

» страна 31

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Панчевачка
опозиција заједно

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 26. MA JA 2017.

Број 4714, година CXLIX

КАДРИЛ

Хроника
Једнима одела,
другима ни
опанци
» страна 5

Просвета/екологија
Изабрана нова
генерација младих
хероја
» страна 7

Хроника
Волонтирање ми је
изградило карактер
» страна 8

Култура
Место сусрета аутора
НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

О РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

Усамљени одборници
из власти

На шта су се
Панчевци жалили

Опозиција напустила
заседање и послала
јасну политичку поруку
Да ли су медији
непристрасни?
То што је дневни ред 11. седнице Скупштине града Панчева током дана и ноћи који су јој претходили нарастао с 36
тачака на 71 тачку, био је основни разлог да сви опозициони одборници –
укупно 21 – напусте велику салу убрзо
након њеног почетка. Самим тим даљи
рад локалног парламента 20. маја свео

Такође, без образложења, са дневног реда скинуте су тачке које су се
односиле на финансијски извештај
Центра за социјални рад „Солидарност” за 2016, као и на план рада те
установе за 2017. годину.
За говоницу је прво изашао Никола Ћурчин (ДС), који је предложио
одборницима да се у дневни ред уврсти „формирање радног тела Скупштине за праћење реализације пројеката и трошења средстава за јавно
информисање”, које би се бавило и
питањем доступности јавних простора у граду.
– После конкурса прошле године
остало је врло дискутабилно да ли су

у региону
» страна 10

Хроника
Како реаговати на
вршњачко насиље
» страна 12

Друштво
Сећање на преминуле
од сиде
» страна 13

Фото-репортажа
Током 2016. године
примљено 1.330
различитих притужби

се на то да председник тог тела Тигран
Киш ишчитава тачке, а да одборници
из локалне власти без расправе усвајају све по (дневном) реду.
Пре тога Киш је обзнанио да је одборничка група ЛСВ-а престала да постоји, јер су одборници Павле Ђукић,
Јовица Петровачки, Владан Кељевић,
Оливер Петковић и Денко Тончев
изашли из те странке и сада наступају
као самостални одборници. Ђукић је
накнадно објаснио да су они напустили Лигу са жељом да буду ослобођени
притисака странке и казао да желе да
њихова „активност и рад буду усмерени искључиво на проблеме локалне
средине и њихово решавање”.

сви медији који су добили средства
свих пореских обвезника извештавали непристрасно. Врло је интересантно да ове године скоро половина
оних чији су пројекти прихваћени
није с територије нашег града. Зато
треба формирати радно тело од
представника свих одборничких група. Такође, у последњих девет месеци велики број грађана и удружења
није могао да дође до градских јавних простора како би организовали
јавне активности, па стога имамо људе на улици, што није институционално решење – објаснио је Ћурчин.
» Наставак на страни 5

У пословном делу једне зграде на
Стрелишту отворена је месара, која
је стварала буку и вибрације, због чега су се станари побунили. О том
проблему су обавештене Грађевинска
инспекција и Инспекција за заштиту
животне средине, а заштитнику грађана града Панчева поднето је тринаест притужби.
Након препоруке заштитника и
налога Грађевинске инспекције о измештању главних извора буке, она је
смањена и сведена на дозвољене
вредности.
Ово је само један од бројних случајева које су током прошле године решили Јелена Стојковић Соколовић,
заштитница грађана града Панчева,
и њен заменик Драгиша Ћалић.
Током 2016. године њима се жалило
1.330 наших суграђана. Њихове притужбе су се односиле на рад комуналних

предузећа, служби Градске управе,
Националне службе за запошљавање,
Пореске управе, Радио-телевизије Војводине, Фонда за пензионо и инвалидско осигурање, Електропривреде Србије, Центра за социјални рад.
Панчевци су се обраћали заштитнику грађана и због спорова са скупштинама стамбених зграда, накнада
за одводњавање, несугласица с банкама, незадовољства робом коју су
куповали у неким продавницама и
неусаглашености градске одлуке о
плаћању вртића са законом.
У 2016. години било је и оних који
су имали замерке на рад Владе Србије, Републичког геодетског завода,
Јавног предузећа ПТТ Србије и Електропривреде Србије.
Због немогућности да реагују, с обзиром на то да нису надлежни за републичке институције, панчевачка
заштитница грађана и њен заменик
тражили су информације од њих,
или су тужбе грађана прослеђивали
републичком омбудсману.
» Наставак на страни 13

Тамиш – дивно место
за пецање и опуштање

» страна 29

Спорт
Пљуштале медаље,
падали рекорди...

» страна 30
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Пијани мајмун
Има један занимљив феномен који ће запазити свако ко ужива у томе
да, што испод вести на интернет порталима, што на друштвеним мрежама, прочита коментаре „обичних” људи на теме које нам сликају свакодневицу. Та појава једнако је присутна и у ћаскањима у кафићу, на паузи на послу, у превозу, на кућним седељкама... Има га баш свуда.
Дотични феномен се зове „неко други је крив”. Шта год да се деси –
неко други је крив. Тај неко обавезно је врло неодређен, апстрактан и неретко је немогуће против њега се изборити. Кад се све сабере и одузме,
на врху листе криваца за све и свашта тренутно се налази – држава.
Ако устанемо надрндани или нас мрзи да уопште устанемо – криво је
стање у држави. Ако нам се десетогодишње кћери снимају док причају о
контурисању лица бронзерима и хајлајтерима које им је мама донела с
пропутовања Европом, па те снимке постављају на „Јутјуб” – наравно да
је крива држава што родитељи морају да састанче и јуре паре по цео дан
па немају времена да поведу рачуна о томе шта им наследници раде у
слободно време. Ако та иста деца налете на креацију монструма у виду
игрице „Плави кит”, па након вишедневног и вишенедељног (!!!) испирања
мозга и сецкања жилетима (!!!), које нико није приметио (!!!), трагично
окончају свој живот (!!!), наравно да је крива држава, и то због чега хоћете
– од тога да игрицу није забранила, преко тога што демона који ју је измислио није хоспитализовала и ланцима везала, па опет до тога што родитељи раде за минималац...
Ако старлети пукне силикон у задњици – опет је крива држава што је
дозволила силиконе и старлете и што уопште ми морамо сад да пратимо
серијал о некој профукњачи и још морамо да је гледамо у „Фарми”, „Паровима” и сличним ријалити гадостима. Ако преглед код специјалисте
можемо да закажемо за догодине; ако се фирме затварају; ако лопови
краду, а убице убијају; ако се наркомани дрогирају; ако просјаци просе –
зна се ко је крив! Др-жа-ва!
Држава нема лице, нема тело, нема име и презиме, нико не зна ни како тачно изгледа, ни где заправо обитава, ни како би се с њом могло ступити у контакт, а звучи врло реално и свеприсутно. Нешто као модерна
верзија кривца који је раније био најпопуларнији да га прозовемо за све
што нас жуља – Бога.
Е, али шта је заправо истина? Истина је да сви ми, или бар огромна већина нас, имамо у свом уму једно пијано мајмунче задужено за проналажење кривца за све што нисмо урадили, а требало је, и за све што јесмо,
а није требало. Тај мајмунчић седи негде у нашој глави, пије виски, пуши томпус и једини задатак му је управо да кад год му дамо сигнал –
пронађе кривца. У „уговору о раду” који је мајмунчић потписао са својим шефом – нама самима, је л’ те, пише следеће: „Кривац може бити
било ко, осим газде твојега или неког ко ти газду може угрозити ако газда буде у њега упро прстом да је крив”. И мајмун ради ко „сингерица”.
Није много креативан, јер је пронашао цаку, па и не мора да буде. Док је
у моди био Бог, редовно је њега вадио из рукава. Сад је неко друго време
дошло, па се прешалтовао на државу. Може сад слободно наш мајмун и
да се ождере ко свиња и да остане тек тол’ко свестан да довикне: „Држава је крива!”, кад год га позовемо у помоћ.
Али, газда, неће то још дуго тако моћи, знаш и сам. Док год ти пијани
мајмун кроји живот, не можеш се ничем добром надати. Време је да се
мајмунче мења. Укинути му алкохол и увести нови правилник о раду.
Наредити мајмуну да ти сваки пут кад се нађеш у проблему, довикне
болну, сурову, али велику истину: „Газда, сам си крив! Ти и само ти си и
крив и одговоран за све што ти се дешава у животу!”
Тек када то схватимо, прихватимо и себи признамо, тек када постанемо та промена коју желимо да видимо у свету и тек када свако од нас
скупи храброст да направи тај велики корак за себе и прихвати своју одговорност и каже: „И ја сам та држава. Скуп свих нас је држава!”, и почне и да се понаша у складу с тим чистећи најпре све што се почистити
може у сопственом дворишту, е, тек тада ће велики корак бити начињен
и за човечанство! Тада ћемо еволуирати – од пијаних мајмуна до људи с
великим Љ!
И дајте ућуткајте овог мајмуна који управо престрављено виче: „Ма,
немаш ти појма, шта лупаш, откуд ми криви, нисам ја држава!”

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Војводство
Танатоса
Атмосфера у ваздуху који свакодневно, хтели – не хтели, морамо да удишемо, све директније утиче на наше
мозгове. Прецизније, етар нам је темељно контаминиран разним опасно
загађујућим тварима. А најопакију
од њих као да је одозго по овдашњим

мученим главама просуо један од
најозлоглашенијих античких богова
– сам Танатос. За неупућене, према
старогрчкој митологији, он је персонификација смрти (супротно од Ероса – симбола воље за животом).
Танатос није имао осећај за милосрђе или за оно што данас зовемо
емпатија, већ је математички прецизно долазио до особе коју би злехуда
судбина одабрала, грабио јој душу и
немилосрдно је приносио Хаду – богу
подземног света.
Иако мало одлутасмо у антику, то
и није превише у колизији с нашим
тренутком данашњим. Јер, судећи
по овдашњој реалности, нарочито у
области свепрожимајуће политике,
неодољиво делује као да је свирепи
Танатос жестоко умешао прсте у
креирање ових туробних времена.
А он нам се недавно, ко зна који
пут, поново приказао. И то у лику
његове најрадикалније верзије – кога
другог, него „војводе од зарђале кашике”.
И таман када помислимо да је наречени досегао горњи лимит лоботомије, он нас очас посла демантује.
Овог пута превазишао је себе поводом случаја Анастасијевић. Подсећања ради, реч је о Дејану, новинару

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

недељника „Време”, којем је, пре око
деценије, у пола ноћи бачена кашикара под прозор. Вуче се та прича
још одонда, али истрага готово ни
макац. И кога је брига – једна експлозија више или мање... А и шта хоће лајави новинар?! Ионако је жив и
здрав, док, с друге стране, још увек
нису решени ни покојни Дада, Ћурувија, Пантић...
Али манимо се ироније и вратимо
се војводи од Танатоса.
Веома је интригантно шта је, поред осталог, рекао човек који је „растурио Хашки трибунал”, одбацујући
оптужбу да је организовао покушај
ликвидације поменутог журналисте:
„(...) Да сам хтео да га убијем, ја бих
то сигурно учинио...”
Па, да, кад он нешто реши – на
пример, да неког укока (!) – тај нема
никакве шансе. Зна, ваљда, искусан
човек попут њега шта говори и за такву тврдњу вероватно има јаке аргументе. Јер, тешко да би неко био толико категоричан у вези с нечим
што никад досад није пробао.
И зато, кога Танатос намерачи да
принесе Хаду, шефу подземља, једино
му преостаје да саставља тестамент.
Ако има од чега...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Босанац је мушка плавуша.
• У Србији још једино живи легенда да је некад било боље.
• Наш поп Милојко вози најновији „ауди”. Такве су његове
духовне потребе.

• Магарац има нешто по чему је јако препознатљив.
Тврдоглав је као коњ.

• Да није добра мачка, не би била главна риба у крају.
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Цеца, Кеба, „север”, „југ” – гимназијалци
Центар града, као и сваке године око 20. маја

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СМО САМИ СЕБИ НАЈВЕЋИ НЕПРИЈАТЕЉ КОЈИ ВРЕБА
СА СВИХ СТРАНА.
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НА ПОЗИВ ГРАЂАНА

ПЧЕЛАРИ УКЛАЊАЈУ РОЈЕВЕ ПЧЕЛА
Без новчане надокнаде
чланови Друштва
пчелара уклањају
ројеве пчела из
дворишта и објеката
Панчеваца
Неизоставни део бујања природе током пролећа јесу пчеле
односно појава ројева пчела.
Могу се пронаћи у двориштима, кућама, окућницама, а
углавном на њихово постојање
људи посумњају када примете
нешто већи број ових медоносних инсеката у својој близини. Панчевци помоћ могу потражити од пчелара, уједно
чинећи добро дело за саме организме.
Чланови Друштва пчелара
подружница Панчево ових дана на позив грађана и без новчане накнаде безбедно уклањају ројеве пчела. У овом периоду, током пролећа, пчеле
започињу своје уобичајене активности, што, како пчелари
тврде, не би требало да плаши
грађане.
– Пчеле су заштићена врста,
то треба увек имати на уму, и
оне само доносе добробит заједници. Долази период ројења

пчела, што је природно за ово
доба године, па обавештавамо
грађане који примете рој да
нас позову на број телефон
064/18-71-575, а ми ћемо се
потрудити да у што краћем
времену изађемо на терен и
нешкодљиво их уклонимо –
рекао је пчелар Миодраг Поповић.
Ројење код пчела траје до
месец дана, односно од краја
маја до краја јуна. Поповић
саветује грађанима да не покушавају да их се сами реше,
јер се могу повредити, али и
апелује да их не убијају.

прилика, а после тога пчеле се
аутоматски пребацују на нектарну пашу у околини. Каже
да је скоро рађена анализа која је показала да сви пољопривредни производи које пчеле
опраше забележе повећање
квалитета приноса од 30 одсто
до, на пример код малина и
купина, чак 78 одсто.
– Ратари и воћари то знају и
често зову нас пчеларе када је
сезона опрашивања, јер су свесни да ће приноси бити бољи.
Стога сви они Панчевци који
имају воћњак или испред својих кућа лозу, не треба да убијају или терају пчеле. Треба да
знају да им пчеле могу донети
само добро – поручује Поповић.
Уклањање стршљенова или
ројева пчела раде и многе приватне фирме које се баве дезинсекцијом и дератизацијом, али
те услуге наплаћују, па је ово
прилика да без новчане накнаде суграђани реше проблем, а
истовремено и спасу пчеле.
Ови инсекти су заштићени законом, као драгоцена животињска врста, и забрањено их је
уништавати. То свакако значи
да је забрањено уништавати и
пчелиња гнезда, па и она изграђена у природним стаништима.
М. Димитрић

– Уколико грађани примете
рој пчела, треба одмах да обавесте пчеларе. Након десетак
дана врло је мала вероватноћа
да се рој нешкодљиво уклони.
Када се матица оплоди и формира своје легло, она га неће
напустити без борбе. Оне су
тада много агресивније. Ако
нас грађани не обавесте на
време, па рој уђе у ролетну и
формира, на пример, саће, немогуће је да га ми извадимо –
каже Поповић.
Појашњава да само опрашивање биљке траје око десет дана, у зависности од временских

Помозимо Јелени Зорић

Је ле на хит но мо ра у Беч на
че твр ту опе ра ци ју, а на кон
то га је че ка и ве ли ки број

У НЕДЕЉУ, 28. МАЈА

Спортско обарање руке

хемотерапија, као и рехабилитација.
Како то већ у Србији бива,
Јеленини родитељи продали
су све што су могли, позајмљивали новац од кога год су
сти гли... Опе ра ци ја у Бе чу
кошта 40.000 евра, а породици Зорић преостали су сада
још само људи добре воље и
нада да ће они помоћи да се
новац прикупи.
Срећом, има их. Управо
они ће у уторак, 30. маја, од
19 сати, у дворани Културног
центра приредити ху ма нитарни концерт под називом
„За осмех који нема цену”, а
сав новац од продатих улазница, чија је цена 300 динара, биће намењен за Јеленино
лечење. Наступиће културно-

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

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

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

НАГРАДНА ЕКСКУРЗИЈА

Вуковци у Голупцу

У УТОРАК ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Била је успешна кошаркашица и, као и сва деца, имала је
велике снове, који су почели
да се остварују. Захваљујући
спортској стипендији завршила је колеџ у Америци и након
завршених студија вратила се
у Београд.
И онда, прошле године, све
се срушило. Учестале и јаке
главобоље, дуготрајно спавање, несигуран ход и зујање у
ушима одвели су је код лекара, где је, на основу бројних
анализа и резултата магнетне
ре зо нанце, устано вље но да
она има ретку врсту малигног
тумора, и то на мозгу. Јелена
Зорић сада има 26 година,
три операције и 33 зрачења
иза себе. То, међутим, није
донело очекиване резултате и

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

-уметничка друштва „Абрашевић” и „Станко Пауновић
НИС–РНП”, ученици Балетске школе „Димитрије Парлић”, као и тамбурашки оркестар „Невен” Музичке школе
„Јован Бандур”.
Организатори и учесници
програма позивају Панчевке и
Панчевце и све друге људе доброг срца да куповином карте
и евентуалном донацијом
прилога допринесу да Јелена
оде на операцију и победи тешку болест. Продаја улазница
и прикупљање донација вршиће се 26, 27. и 28. маја од 12 до
20 сати у „Авив парку”, затим
од 26. до 30. маја од 12 до 20
сати у Градском парку, а на
сам дан концерта, 30. маја, донаторске кутије биће постављене и у Културном центру,
од 12 сати.
Јелени можете помоћи и уплатом новца на динарски жиро рачун 160-463422-14 или на девизни 00-540-0001929.4 IBAN:
RS35160005400001929427. Могуће је послати и СМС поруку
са садржајем 241 на број 3030,
а цена је 200 динара. Ова врста
донација, као и електронске
уплате путем платних картица
реализују се преко фондације
„Буди хуман – Александар Шапић”, на чијем сајту се могу
пронаћи и додатне информације о току ове акције и висини
прикупљених средстава.
Д. К.

Вуковци панчевачких основних школа били су у понедељак, 22. маја, на једнодневној наградној екскурзији коју
је реализовала локална самоуправа, у сарадњи са Активом директора основних
школа из Панчева. Матуранти, њих 156, добитници дипломе „Вук Караџић” у
школској 2016/2017. години,
обишли су Смедеревску тврђаву, Сребрно језеро и антички град Виминацијум.
Мр Татјана Божић, чланица

Градског већа задужена за
образовање, тим поводом је
рекла да је Панчево прошле
године први пут организовало једну овакву екскурзију:
– Наставили смо то и ове
године и на овај начин желимо да наградимо матуранте. Видимо да су деца јако
задовољна због тога – рекла
је мр Татјана Божић.
Град Панчево је за ову
екскурзију одобрио укупно
296.400 динара.
З. Ст.

НОВА АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

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

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

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРИВАТНИМ ВРТИЋИМА У ГРАДУ
Наш град ће осму годину заредом бити домаћин најјачим
људима у Србији. У недељу,
28. маја, на програму ће бити
Првенство Србије у спортском
обарању руке, у женској и мушкој конкуренцији.
Од ове године, с циљем омасовљења такмичара, организо-

вано је и надметање аматера,
оних који први пут долазе на
једно такмичење у спортском
обарању руке.
И овај шампионат буће одржан у Хали спортова на Стрелишту, од 15 сати, а улаз је
слободан.
А. Ж.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Стиже новац за превоз
Градска управа обавештава
студенте који су остварили
право на регресирани превоз у
овој години на територији Војводине да новац могу преузети
од 25. маја. На свим шалтерима

Банке Поштанска штедионица
и Поште Србије студенти могу,
уз личне карте, подићи регресирана средства за превоз за
период јануар–јун.
М. Д.

Исти услови за све
Град суфинансира
боравак тридесеторо
деце
Делимично
превазилажење
проблема
Локална самоуправа је средином марта донела Одлуку о
праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је
оснивач друго правно или физичко лице на територији града Панчева за 2017/2018. годину. На овај корак власт се

одлучила како би изашла у сусрет родитељима јер капацитети вртића „Дечје радости” не
задовољавају потребе уписа.
Овом одлуком је дефинисано да Град може да потпише
меморандум о сарадњи са
оснивачем приватног вртића,
под условом да оснивач поседује решење о верификацији и
доказ о упису у Регистар Привредног суда у Панчеву, којим
би се оснивач обавезао да ће
се у свему придржавати наведене одлуке. На пример, недавно је Покрајински секретаријат за образовање издао решење о испуњености услова
предшколске установе „Кефа-

лица” за обављање делатности
предшколског васпитања и
образовања за децу узраста од
једне до пет година и шест месеци у три васпитне групе. Добијањем дозволе за рад овај
приватан вртић стекао је право да, уколико је уписан у Регистар Привредног суда Панчево, потпише с Градом меморандум о сарадњи. Град је
спреман да из локалног буџета суфинансира боравак деце
у тој приватној установи под
истим условима као и у ПУ
„Дечја радост”. Прецизније,
може да дотира 80 одсто економске цене за услуге, тј. највише 22.615 динара месечно,

сходно Решењу о утврђивању
цена услуга за ову област, које
је донела Скупштина града 29.
новембра прошле године.
Надлежни у локалној самоуправи истичу да по овом основу за календарску 2017/2018.
могу да суфинансирају трошкове боравка у приватним
предшколским установама за
тридесеторо деце – оне која
буду прекобројна на листи
пријема у вртиће „Дечје радости” или објекте исте намене у
насељеним местима. Коначне
листе уписа у панчевачке вртиће треба да буду готове у
другој половини јуна.
З. Ст.
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ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

ПРОТЕСТ ЗБОГ НАЧИНА РАДА ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

Панчевци да изађу
на изборе

ПАНЧЕВАЧКА ОПОЗИЦИЈА ЗАЈЕДНО

Градски одбор Демократске
странке позива грађане Месне заједнице Котеж да на
изборима за чланове Скупштине Месне заједнице у
недељу, 4. јуна, гласају за
кандидате Групе грађана
„Котеж против диктатуре”.
„Потребно је да месне заједнице буду отворене за све
грађане, независно од политичке припадности. Основни предуслов за било какав
напредак и решавање проблема Панчеваца који живе
на Котежу је равноправан
приступ јавним просторима.
Дискриминација по политичкој припадности, медијски

линч политичких неистомишљеника, присутан у појединим панчевачким медијима који се издашно финансирају новцем свих грађана, и елементарни услови
за обављање посла контроле
власти кроз Скупштину града натерали су нас на напуштање по следње сед нице
Скупштине. Планирамо да
заједно с колегама формулишемо листу захтева како
би се омогућио недискрими натор ски однос према
по ли тичким стран ка ма и
организацијама у Панчеву”,
саопштила је Демократска
странка.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Успоставити нарушене
принципе демократије
Градски одбор Демократске странке Србије (ДСС)
позива грађане Месне заједнице Котеж да на изборима за чланове Скупштине
Месне заједнице у недељу,
4. јуна, дају свој глас кандидатима Групе грађана „Котеж против диктатуре”.
„Потребно је успоставити
нарушене принципе демократије и власт која ће бити
у служби грађана, а не политичких интереса. Сматрамо да људи у месној заједници треба да буду активно заинтересовани за
проблеме грађана, да буду

отворени за свакодневну
комуникацију с њима и да
представљају јавни сервис
за све грађане, без обзира на
политичку припадност. Потребно је омогућити свима
равноправно коришћење
јавних простора, што до сада није био случај. Исто тако,
потребно је више укључивати заинтересоване грађане
да изнесу своје проблеме
нашим представницима,
који ће заједно с њима радити на њиховом решавању, као и на побољшању
животних услова”, саопштио је ДСС.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

За групу грађана
И Градски одбор Покрета
Двери подржао је групу „Котеж против диктатуре” која ће
учествовати на изборима 4. јуна у тој месној заједници и
позива све симпатизере и чланове да изађу на изборе и подрже своје комшије с те листе.
– Ни је све једно ко ће
представљати грађане и бити у прилици да у име свих
ини ци ра, контроли ше и
спро води све најважни је
пројекте у МЗ Котеж. Кандидати на другој листи крију се иза туђег имена, јер
њихова листа носи назив

„Александар Вучић – СНС”.
Не верујемо да ће он поред
свих функција које има бити и члан Скупштине МЗ.
Зато не чуди што се листа
одважних људи зове „Котеж
против диктатуре”. Они шаљу јасну поруку да ће заједно са својим комшијама на
Котежу зауставити, а ускоро и променити лош систем
вредности који се надвио
над свима нама, а оличен је
у људима на власти – рекао
је Милу тин Илић, члан
Главног одбора Српског покрета Двери.

ДВАНАЕСТ КАНДИДАТА

Котеж
против диктатуре
Представници свих опозиционих партија осим СПС-а
(који ће имати своју листу)
подржали су кандидате
Групе грађана „Котеж против диктатуре”. Кандидати
с те листе, њих дванаест, у

заједничком саопштењу поручили су да је та листа настала као одговор на стање
у коме се налази та месна
заједница, али и град.

„Ово је својеврстан позив на шим ком ши ја ма,
пријатељима и рођацима
да се сви лично ангажују и
изборе за пристојнији живот. Као чланови Скупштине МЗ спроводићемо
све ини ци ја ти ве
наших комшија и
заједно ћемо учинити боравак лакшим и лепшим за
све. Приоритети ће
нам бити уређењe
зелених површина,
асфалтирањe прилаза контејнерима,
из град ња
но вих
паркинг-простора,
замена клупа, реновирањe и ограђивање дечјих игралишта и претварање
пољане у Браће Јовановић
у терене за кошарку, фудбал и игралиште за децу”,
навели су у заједничком
саопштењу.

Одборници ДС-а,
СРС-а, ДЈБ, СПС-а,
ЛСВ-а и самостални
одборници напустили
седницу Скупштине
града
Председници
градских одбора ових
партија одлучили
да убудуће наступају
уједињено
Одборници опозиционих политичких партија у Скупштини града напустили су заседање седнице 20. маја, у знак
протеста што је дневни ред
„преко ноћи дуплиран” и што
ни на овој седници, приликом његовог утврђивања, није
прихваћен ниједан предлог
опо зи ци је. Они су, та ко ђе,
тражили да се на седници не
расправља о накнадно убаченим тачкама дневног реда. У
хо лу ис пред ве ли ке са ле
Градске управе сви опозициони одборници, њих двадесет
један, обратили су се новинарима, уз опаску да нема нови на ра ло кал не те ле ви зи је
Панчево.
Демократе су огорчене јер
ни на овој седници владајућа
већина није желела да у дневни ред уврсти њихово питање
о Апотеци Панчево. Сматрају
да је ово прави потез опозиције и да ће тако уједињени наступати и на предстојећим
градским изборима на Котежу. Шеф одборничке групе
ДС-а Душан Стојић понавља
да власт ни о једној теми која
је за град значајна неће да полемише.
– Имамо проблем с јавним
просторима, јер они не дају да
их неко други користи, имамо
проблем с јавним информисањем, са Апотеком Панчево...
Ево, на пример, чујемо да је
све договорено с надлежним
министарством, да постоји

понуђено решење, али да не
постоји добра воља да се проблем Апотеке реши. Даље, без
објашњења су сменили директорку Дома здравља. Играју се
људима као фигурама и то могу да раде са својим чланством, с нама другомислећима не. Котеж је место где ћемо
одмерити снаге. Њихов однос
према Панчеву је крајње неодговоран и томе нећемо да дајемо легитимитет – поручио је
Стојић.
Шеф одборничке групе Српске радикалне странке Срђан
Гламочанин изјавио је да се
седнице заказују само због законске обавезе. Каже да парламентаризам не постоји, а
понашање владајуће већине
оценио је као диктаторско.

седнице шаљу одлуке? Уколико они не ускладе метод рада,
пре свега са законом, нећемо
ни убудуће учествовати у раду
– изјавио је Гламочанин.
Социјалисти поручују да је
протест опозиције, која се,
тврде, спонтано у нашем граду
ујединила, једино логично решење и одговор на све оно што
се дешава у Панчеву.
– Ми желимо да се о нашим
предлозима у Скупштини расправља, а до тога до сада никада
није дошло. Дан пре седнице
дневни ред је чинило 38 тачака, а онда је преко ноћи он допуњен с још тридесетак. То је
неозбиљно. Не можемо ни да
се припремимо како бисмо изнели своје ставове. Ми смо за
дијалог с влашћу. Тога сада

одлуке како њима падне на
памет. То раде од самог почетка, али ово сада је баш безобразно. Реч је и о злоупотреби
свих прописа, јер се често најважнији материјали преко ноћи уврштавају у дневни ред
седница – изјавио је Никола
Ћебић, одборник „Доста је било”, и додао да види простор
за сарадњу опозиције.
– Очекујем да ће избори на
Котежу показати да овај град
има врло квалитетну опозицију, неупоредиво квалитетнију
од владајуће странке.
И новооснована самостална
одборничка група коју чине
петорица бивших одборника
ЛСВ-а нашла се уз опозицију.
– Напустили смо седницу
парламента због егоизма од-

– Сведоци смо да седнице
кратко трају јер конструктивне расправе и нема. Овде су на
делу њихове диктаторске методе. Скупштина је потпуно
обесмишљена, као и ми, представници народа. Парламент
не служи ничему. Зашто не
поштују рок од седам дана за
достављање материјала одборницима, него нам ноћ уочи

нема и надамо се променама –
изјавио је Никола Дангубић,
шеф одборничке групе СПС-а.
Одборници Покрета „Доста
је било” не сматрају да ако неко има скупштинску већину,
може да одлучује и „да ли је
дан или ноћ”.
– Ово је чиста злоупотреба
демократије, јер господа из
СНС-а мисле да могу да донесу

борника владајуће странке, који им не дозвољава да саслушају опозицију. Чак ни најдобронамерније наше сугестије они
не виде као нешто што је добро
за овај град. На изборе на Котежу излазимо обједињени, па
ћемо видети какви ће бити резултати – изјавио је самостални
одборник Павле Ђукић.
Сада једина одборница ЛСВа Соња Радивојев такође подржава опозицију у Панчеву.
– Знате да сам на свим претходним скупштинама увек излазила за говорницу и указивала на проблеме конкретно
Доловаца, тражила сам допуне дневног реда, затим да се
реши питање цене изношења
смећа... и ниједном од септембра 2016. године нису желели
о томе да разговарају. Ако ни
на седницама локалног парламента не можемо да говоримо
о проблемима које имају становници села, не знам на који
други начин да допремо до
панчевачке власти – изјавила
је Соња Радивојев, која је била
и једина одборница која се на
заседање вратила јер је имала
одборничко питање.

ОШТАР ОД ГО ВОР СУ ШЕ ЦА
Шеф одборничке групе Српске напредне странке Жељко Сушец изјавио је за „Панчевац” да
је за напредњаке овај потез опозиционих одборника био очекиван јер, како је оценио, то раде само с циљем да добију што више гласова на изборима на Котежу, односно да дискредитују СНС.
– Уједињује се оно што је неспојиво. Они сви имају различите политичке ставове, а уједињује их само патолошка мржња према Српској напредној странци. На седници је било преко
60 тачака важних за Панчево, а опозиција је показала да су јој важни лични интереси, попут
избора на Котежу, па је кренула са страначким промоцијама. Панчево није само Котеж, већ
и друге месне заједнице, али они, очигледно, немају ту интелектуалну ширину да то виде.
Преко 60 тачака дневног реда су у интересу грађана, а ако сматрају да на седници не треба
да буду, онда и не заслужују да буду одборници и то њихови гласачи треба да знају. Мој став
је да се никада не напушта скупштинска говорница, зато што се ту заступају интереси грађана. Демократије у Панчеву има, а они су удружени за пропаст, јер не могу ништа паметно да
ураде. Једино им је преостало да иду да шетају, а не би ме чудило да су дошли и да плешу заједно с нашим матурантима. А то што тврде да нема демократије у Скупштини... Колико знам,
баш наша скупштина је проглашена за једну од најбољих у Србији – изјавио је Жељко Сушец.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Кандидати с три листе
Рок за пријаву изборних листа странака и групе грађана
за учешће на ванредним изборима 4. јуна за Скупштину
Месне заједнице Котеж истекао је 23. маја у поноћ.
У Градској изборној комисији су нам потврдили да ће
10.623 бирача гласати за кандидате с три листе, и то: Српска
напредна странка – Александар Вучић, Група грађана „Котеж против диктатуре” и Социјалистичка партија Србије.
Напредњаци су једини поднели пуну листу од 15 кандидата, колико чланова броји
скупштина те градске месне
заједнице. Група грађана је
поднела 12 кандидатура (било
их је 13, па се један кандидат
повукао), а Социјалистичка

партија Србије има листу од
осам кандидата.
На Котежу има шест бирачких места, која ће у недељу, 4.
јуна, бити отворена за гласање
од 7 до 20 сати. Бирачи ће, у
зависности од тога где гласају,
бирати једног, два или три
кандидата.

На шест бирачких места грађани ће гласати заокруживањем броја испред имена кандидата, а биће и назначено са
чије је листе он предлог. На
бирачким местима број 35, 37,
38 и 40 бирачи ће гласати за по
три кандидата, на бирачком
месту 36 за по два кандидата, а

на бирачком месту 39 гласаће
за једног кандидата за члана
те градске скупштине.
У Градској изборној комисију су нам рекли да се све одвија по законској процедури и
да до сада није било забележених примедби на ток изборних радњи.
Највише бирача уписано је
на бирачком месту 38 у згради
МЗ Котеж (2.033), а најмање на
бирачком месту 36 у ОШ „Стевица Јовановић” (1.324).

Страну припремила

Марина
Димитрић
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РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА

ЈЕДНИМА ОДЕЛА, ДРУГИМА НИ ОПАНЦИ
Већини пројекти
обесмишљени малим
износима, а нераспоређена
23 милиона
Наш лист ће сам
финансирати додатке
на језицима националних
заједница
Градоначелник Саша Павлов је својеручно потписаним рeшењем прихватио предлог одлуке комисије за оцену пројеката у вези с расподелом
средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. Он је одобрио
средства у укупном износу од
14.880.000 динара.
То су непорециви факти. Питања је
много. На пример: зашто је расподељено нешто мање од петнаест милиона када је, оригинално, требало да
фонд буде 38 милиона? Или: ко су
чланови комисије за оцену пројеката? Њихова имена постоје, познато
нам је да су особе из Бечеја и Беле
Цркве, али не знамо им биографије.
Преостаје нам да будемо добронамерни и да верујемо да се ради о људима од струке, односно о професионалцима чији је једини интерес да
безинтересно процене шта је од понуђеног најважније за информисање
грађана.
Апликанти наивци
Једна од процена чланова комисије
јесте да новинари који нису из Панчева могу квалитетније да се баве
продукцијом информација од јавног
значаја за Панчевце од панчевачких
колега. Кул. Прихватамо да нисмо
најпаметнији, али да су нам извори
ближи и да их боље/дуже познајемо –
то су чињенице.
Тако ће нас с Панчевом упознати
Београђани, који ће нам и понудити
представу о јавном информисању у
нашем граду. Њихови суграђани с
оне стране Саве – Новобеограђани –
наступиће с пројектом „Зашто волим
Панчево”. Лепо. Воле наш град. Тема

Вршчана је интерес грађанског друштва, а Ковинаца „Мој комшија”. Добросуседски.
Логично би било и да се тражени
износи умање да су сва предвиђена
средства подељена. Овако су неке добре идеје обезвређене, односно њиховим ауторима је онемогућено да спроведу замисли од почетка до краја.
Један од медија који су на овај начин оштећени јесте портал „013 инфо”. Александар Стојковић, уредник
сајта и његов суоснивач, каже:
– Тражили смо скоро осам милиона, а добили смо 400.000 динара, уз
образложење да нам је буџет предимензиониран. Нисмо комерцијалан
медиј, производимо информације,
па ћемо узети то што нам је намењено. Прошле године смо добили два и
по милиона од тражених шест: с обзиром на то да смо створили преко
пет хиљада жанровски различитих

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Усамљени одборници
из власти
» Наставак са стране 1
Његов страначки колега Душан Стојић потом је затражио од колегиница
и колега да се дневни ред допуни тачком у оквиру које би се разговарало о
Апотеци Панчево, јер се „већ годину
дана не дешава ништа у вези с њом”.
– Људи тамо су у врло лошој ситуацији; сада им прети и искључење
струје. Важно је говорити о томе и
покушати да се дође до неког решења. Град Панчево је оснивач Апотеке
– подсетио је Стојић присутне.
Затим је Оливер Петковић предложио
да се с дневног реда скину накнадно
уврштене тачке, јер одборници нису
имали времена да се припреме за
расправу о њима.
– То би морало да се уради због,
пре свега, важне и обимне одлуке о
завршном рачуну града за 2016. годину – додао је Петковић.
С обзиром на то да, очекивано, одборници владајуће коалиције нису
прихватили предлоге својих колега,
представници грађана из редова опозиције су, пошто је верификован записник с претходне седнице, устали
са својих столица и напустили заседање. Потом су у холу Градске управе одржали заједничку конференцију
за новинаре (опширније о томе на
страни 4).
Киш је констатовао да су „опозиционе одборничке групе послале политичку поруку тиме што су напуштајући седницу искористиле то своје легитимно право”. Пошто је, као
председник Скупштине, казао да му
је жао због тога, позвао је све остале
да наставе рад.
Потом је све текло брзо, као по лоју.
Усвојене су измене и допуне планова

регулације за две локације, а онда је
за говорницу стао Предраг Живковић, заменик градоначелника задужен за финансије, који је образложио дан раније на Градском већу
усвојени документ о завршном рачуну буџета Града за 2016.
– Штета што представници опозиције нису овде како би изнели евентуалне замерке на документ који не
може да се промени, јер се ради о
оствареним приходима и расходима. Укупни приходи у прошлој години износе пет милијарди четиристо петнаест милиона и шестсто деведесет хиљада динара, а расходи су
знатно мањи: четири милијарде петсто деведесет седам милиона и сто
деветнаест хиљада динара. Разлика,
односно салдо који се из 2016. године преноси, већ се увелико троши.
Ребаланс овогодишњег буџета биће
тема на следећој седници Скупштине – рекао је између осталог Живковић.
Скупштинска већина је, без расправе, изгласавала одлуке, како појединачно, тако и у оквиру обједињених тачака. О великој већини њих
смо писали у оквиру извештаја са
седница Градског већа. Немања Ротар, градски већник за културу, пошто су на ред дошли финансијски
извештаји и планови установа културе, причао је о „мноштву квалитетних програма у граду”, апострофирајући Бијенале скулптуре, Џез фестивал, класичну музику...
Седница Скупштине града са
обимним дневним редом трајала је
укупно седамдесет минута. И тај податак говори много о (не)функционисању локалног парламента.
С. Трајковић

новинарских производа, испунили
смо сва очекивања, и конкурсна и
сопствена. Сада можемо да живимо
два-три месеца, а онда ћемо морати
да будемо волонтери како грађани
Панчева не би били ускраћени за
другачији поглед на ствари.
Боде очи податак да је нераспоређено остало преко 23 милиона динара.
– Остаје нам да нагађамо зашто је
то тако. Кућа РТВ Панчево није добила
ништа. Претпостављам да је у расподели суме новца првобитно одвојене
за информисање требало да учествује
и та медијска кућа блиска власти.
Пронађене су им грешке у документацији, па једноставно није могло да
им се ишта да. Али Телевизија Панчево мора од нечег да живи. Могуће
је да се чека прва прилика како би се
нашао начин да им се пребаци новац
за функционисање. Питаћемо надлежне о чему се ту ради. Важно је и
следеће: био сам убеђен да је расписан конкурс за производњу, а не за
копирање медијских садржаја. Општепознато је да се информације

стварају на једном месту, а да их онда локална телевизија и неки сајтови
у граду дистрибуирају – објашњава
Стојковић.
Неговање мултиетничности
Мало је задовољних резултатима
конкурса. У оној много већој групи је
и редакција „Панчевца”. Прошле године наш лист је за писање и објављивање додатака на четири језика
најбројнијих националних заједница
тражио девет, а добио пет милиона
динара. С тим је, уз ревидирани буџет и мањи број планираних медијских садржаја, могло да се озбиљно
ради.
Сада је ситуација потпуно другачија. Аплицирајући за износ од 9,4 милиона динара, редакција листа је желела да оно што је 2016. године започето, унапреди и развије. Треба рећи
и да су реакције на осмостране додатке на румунском, мађарском, словачком и македонском језику биле
одличне, како читалачке публике,
тако и колега из других медија и новинарских удружења.

Али изгледа да комисија за оцену
пројеката производње медијских садржаја и градоначелник нису били
информисани о томе, те је за суфинансирање пројекта „Мултијезични
додатак у недељнику ’Панчевац’” (чија је укупна планирана вредност била
11.800.000 динара) наменила само
1.500.000 динара. Приликом аплицирања финансијска конструкција је
подробно разрађена, а сврсисходност
пројекта детаљно објашњена.
Ево колико је процена комисије
погрешна:
1. ако је износ укупно додељених
средстава 1.500.000 динара, то значи
да по једном додатку од укупно 16
планираних Град намерава да учествује са 93.750 динара;
2. ако се узме у обзир да за израду
сваког додатка треба допунски ангажовати преводиоце, лекторе, новинаре, фото-репортера и уредника, а који би били ангажовани по уговору о
повременим и привременим пословима, на које се плаћају порез и доприноси 58,22 одсто, произлази да је
нето износ којим лист може платити
наведене активности свега 59.250 динара (59.250 x 1,5822 = 93.745);
3. како је требало да само трошкови штампе и дистрибуције кроз пројекат буду финансирани од стране
локалне самоуправе са 50.000 динара по додатку (800.000 за 16 додатака), по додатку остаје бруто 43.750.
Када се од тог износа одбију порез и
доприноси, нето износ за укупне активности израде додатка био би свега
27.650 динара, што је занемарљиво
учешће у реализацији овако озбиљно
осмишљеног пројекта.
Због свега наведеног „Панчевац” се
градоначелнику Павлову захвалио на
опредељених 1.500.000 динара за суфинансирање пројекта и обавестио
га да одустаје од тих средстава.
С обзиром на важност неговања мултиетничности, као и на то да је прошле
године сваки од објављених додатака
наишао на одобравање мултинационалне јавности Панчева, менаџмент и
власник најстаријег живог недељника
на Балкану наћи ће начин да и без учешћа Града из сопствених средстава финансирају поновно излажење додатака
на мађарском, македонском, румунском и словачком језику.
Читаоци не смеју да буду оштећени.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ КУПУЈЕТЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ НА ПИЈАЦИ?

Квалитет оправдава цену

Љ. ЛАЗАРЕВИЋ

Д. ЗДРАВКОВИЋ

Тезге на панчевачкој пијаци добро су
снабдевене воћем и поврћем. Питали
смо наше суграђане да ли купују на
пијаци, јесу ли задовољни квалитетом
и ценама и имају ли омиљену тезгу...
ЉИЉАНА ЛАЗАРЕВИЋ, незапослена:
– Ретко кад купујем воће и поврће
на пијаци. Пазарим у једној добро
снабдевеној радњи, у којој се продаје
све што ми је потребно. Купујем кад
шта има, јер то није велика радња, а
квалитетом и ценама углавном сам
задовољна.
ДРАГАН ЗДРАВКОВИЋ,
машински техничар:
– Углавном на пијаци купујем воће и поврће, зато што рачунам да је
свежије него у радњама. Задовољан
сам избором, али не и појединим
продавцима – углавном су то накупци. Било би боље да има више произвођача. Некад кренем код одређеног
продавца и наиђем, на пример, на
лошу туру парадајза, па онда мењам.

С. ЛУКИЋ

М. ПЕЈЧИЋ

Не везујем се много. Гледам да оно
што купујем буде визуелно што боље.
САВА ЛУКИЋ, пензионер:
– Узимам воће и поврће на пијаци
и задовољан сам понудом. Мало је
скупо, али мора да се купи. Купујем
банане, јужно воће, киви, јагоде, јабуке... Разочаран сам што продавци
одвајају исту врсту производа. Рецимо, цена бољег је две стотине динара,
мало лошијег 150, а од сто динара
није више за употребу, тако да је квалитет дискутабилан. На пијаци имам
одређена места где пазарим. На пример, мед купујем увек на истој тезги,
воће на другој. Другачије те гледају
кад долазиш стално код њих, па хоће
и да кажу кад да купиш, а кад је тура
лошија.
МИРЈАНА ПЕЈЧИЋ,
просветни радник:
– Набављам воће и поврће на пијаци и задовољна сам понудом. Пошто
сам из Старчева, немам одређене тезге

И. МАТЕЈИЋ

О. КОНСТАТИНОВИЋ

на којима пазарим, већ како где шта
нађем. Кад купујем, важан ми је квалитет, али и цена утиче на мој избор.
Цене нису ниске, али су подношљиве. До сада нисам наишла на лош
квалитет.
ИЛИЈА МАТЕЈИЋ,
дипломирани правник:
– Понекад купујем на пијаци. Задовољан сам и понудом, и квалитетом, и ценама. Волим да се враћам
истим трговцима, имам омиљене тезге на којима купујем – воће и поврће не толико, чешће дезодорансе и
сапуне.
ОЛГА КОНСТАНТИНОВИЋ,
пензионерка:
– Све купујем на пијаци и много је
квалитетније него у продавницама.
Увек је свеже и мало је јефтиније, а
цене оправдавају квалитет. Немам
одређена места на којима купујем,
већ где ми се свиди, тамо и купим.
Анкетирала Милица Манић
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О ПРИВРЕДИ КРОЗ ЖИВОТОПИС: САВА ЛАЗИЋ

ДЕМОТИВИСАНИ РАДНИЦИ,
ДЕСЕТКОВАНА ПРОИЗВОДЊА
Некадашњи гигант
ПИК „Тамиш” пропао
с транзицијом

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Биодиверзитет
земљишта
„Биодиверзитет или биолошка разноврсност је целокупност свих живих организама, копнених и водених, а укључује разноврсност унутар врста, између
врста, животних заједница,
али и разноврсност између
екосистема” (ЦБД, 2016).
Овом дефиницијом обухваћен је и биодиверзитет
земљишта у коме живи тешко мерљива количина организама. Већина њих су
једноћелијски, који учествују у једном од најважнијих процеса на планети
– кружењу материје. Земљишни организми пружају
читав низ услуга непроцењиве вредности за екосистем. Осим кружење материје то су: формирање земљишта и примарна продукција, утичу и на водни
режим земљишта, индиректно и на климу, а у агроекосистемима на појаву болести и штеточина.

угрожени услед великог
притиска који се на њих
поставља: гајење ГМО усева, практиковање монокултуре, унос неселективних
хемијских материја (минерална ђубрива, пестициди),
неадекватна обрада.
Обим и значај овог проблема може се јасно представити чињеницом да је
само током 2006. и 2007.
године на светском нивоу
потрошено 2,4 милиона тона пестицида. Такође, прекомерно изловљавање имало
је велики утицај на изумирање и угрожавање многих
врста, поготово крупних
сисара. Интродукција инвазивних алохтоних врста
такође је значајан чинилац
у осиромашењу аутохтоне
флоре и фауне, где врсте
староседеоци нису компетитивне у односу на придошлице. Загађење и претерана употреба хемијских
токсичних материја пред-

Сматра се да четвртина
укупног броја врста које насељавају планету обитава у
земљишту. Микроорганизми као што су бактерије,
алге и гљиве чине већину
биомасе земљишта, а већина њих живи у површинском слоју, на пет до 20
центиметара дубине. Ту се
налази већина органске
материје, нутријената, коренова биљака, а самим
тим одвија се и највећа биолошка активност.
Последњих деценија све
је већи притисак на земљиште и његове становнике
услед многих, углавном антропогених фактора. Сведоци смо највећег популационог раста у историји човечанства и све веће потребе за храном. Земљишта
све више бивају претварана
у обрадиве површине,
стамбене, индустријске зоне, путне мреже. Услед свега тога долази до губитка
станишта и њихове фрагментације, што несумњиво
доводи до осиромашења
екосистема. Од свих могућих типова, пољопривредна земљишта и њихов биодиверзитет су највише

стављају можда неке од
кључних чинилаца угрожавања врста.
Шта се може предузети
како би се зауставио или
макар успорио процес губитка биодиверзитета земљишта? Увођење органске производње, одговорно
и редуковано коришћење
син те тичких пе стицида,
употреба органских ђубрива (компост, згорели стајњак и друга), као и увођење у плодоред технологије
покровних усева и конзервацијска обрада земљишта
умногоме доприносе побољ ша њу ква ли те та зе мљишта са становишта биодиверзитета.
Одговорно коришћење
природних ресурса, поготово тако важног као што је
земљиште, а понајвише пољопривредно, није само
могућност појединца, већ
обавеза читавог људског
рода. Како бисмо скренули
пажњу на ово питање, у наредним бројевима „Панчевца” читајте о различитим методама које могу да
очувају и унапреде постојеће стање биодиверзитета
земљишта.

Велику помоћ у раду
инспекције пружио
панчевачки
Ветеринарски институт
Мајка му је била домаћица, а
отац пекар. Никада није био
члан ниједне странке. Сава
Лазић, звани Бата, све је сам
постигао у животу.
Завршио је Ветеринарски
факултет у Београду. После
кратког волонтерског стажа почео је 1979. године да ради као
ветеринар у ПИК-у „Тамиш” у
Банатском Брестовцу, на фарми свиња и говеда. После годину и по дана прешао је у Ветеринарску станицу Панчево. Путовао је у Омољицу и Иваново.
Холдинг
Врло брзо су дошли из Брестовца по њега да би га ангажовали за управника сектора
сточарства.
– Изградили смо, нас око
120 радника, и фарму кунића
с капацитетом од 2.500 женки. Постојали су и мешаона,
која је имала могућност да
дневно самеље три вагона
сточне хране, као и сабирни
центар за откуп млека. Капацитет фарме, када сам дошао,
био је негде око 600 крмача и
300 крава, а када сам 1990. године одлазио, имали смо 800
крмача и 500 крава музара.
Годишње је фарма свиња производила близу 15.000 товљеника, а дневни просек нам је
био између осам и десет тона
млека. У Италију смо извозили чак и до 50.000 кунића го-

ристио све могуће ресурсе –
објашњава Бата.
Присећа се и најужег руководства сложене организације
удруженог рада: Шарић, Зорић, Шећковић, Лапчевић...
Помиње и колеге, старе ветеринаре, попут Деановића,
Станкова, Нинкова...
Опадање сточног фонда
Сава је 1990. године прешао у
општинску ветеринарску инспекцију, у којој је остао две
године, до формирања републичке инспекције.
– Преузели су ме и поставили за координатора републичке
ветеринарске инспекције на територији јужног Баната и шефа

Ветеринарски факултет у Београду 1972:
Лазић стоји у првом реду, други здесна
дишње – о резултатима производње у Брестовцу током
осамдесетих прича Лазић.
Много веће фарме свиња у
оквиру тадашњег ПИК-а постојале су на Старом Тамишу,
у Владимировцу и Банатском
Карловцу. „Банат” је могао да
закоље 300.000 комада товљеника стокилаша годишње.
– СОУР ПИК „Тамиш” је у то
време био моћна организација, која је запошљавала преко
10.000 радника. На Западу би
је звали холдинг. Та фирма је
имала све што јој је потребно у
свом кругу: производњу, прераду, живу стоку... Постојали
су и семенски центар, фабрика
сточне хране, пекара, пивара,
млекара... Имали смо чак и
интерну банку! Широка лепеза
послова и производа. Све то је
пропало почетком деведесетих, с транзицијом у друштву и
приватизацијом делова СОУР-а,
која је била јако болна за раднике. Тај процес је показао оно
најгоре што капитализам може да покаже: до краја је иско-

за здравствену заштиту. На том
месту сам провео тринаест година, када сам поново почео да
радим као инспектор у Панчеву. Потом сам, 2009, пребачен у
Управу за аграрна плаћања.
Она је била у Шапцу, па сам две
године свакодневно путовао из
Панчева до тог града и обављао
дужност самосталног саветника републичке ветеринарске
инспекције и радио на обради
података о субвенционисању
сточарства. У националну референтну лабораторију прешао
сам 2012. Бавили смо се суперанализама онога што су контролисали институти. Одлазио
сам и на испомоћ у министарство. Последњих пола године
радног века, до децембра 2014,
провео сам у свом Панчеву – о
каријери каже Лазић.
У време док је био координатор за јужни Банат, појављивале
су се заразе попут бруцелозе
код оваца и говеда. Повећао се
и број угриза паса и мачака.
– Опадао је сточни фонд када се ради о крупним животи-

њама, а повећавао се број птица, паса и мачака. Код угриза,
власници паса, рецимо, нису
хтели да прихвате да су то њихови љубимци. И поред микрочиповања паса, људи нису
хтели да се придржавају прописа. Од 1999. до 2005. године
имали смо и еутаназију великог броја – више хиљада – оваца, крава, свиња, па и магараца. Било је случајева куге свиња, чак и америчке куге легла
пчела – морали смо да их спаљујемо. Увезли смо леукозна
грла говеда, па смо и њих морали да елиминишемо. Страховито много нам је помагао
панчевачки Ветеринарски институт. Све оно што ветеринарске службе примете на терену, као што су животињски
узорци или угинуле пчеле –
ношено је код њих. Инспекцију су у складу са законском
обавезом обавештавали о појави било какве заразе – прича
Лазић и додаје да институт и
данас добро ради.
Од пужева до нојева
Ветеринарски инспектор, када
дође на посао, мора прво да се
бави папирологијом, попут
прегледања поште или налога
из министарства. Долазе и
странке које се жале, рецимо,
на квалитет купљеног меса.
– Бавили смо се и извозом
стоке и кретањем малих животиња; давали смо цертификате
у вези с болестима. Потом смо

контролисати живину. Био
сам и председник комисије за
пријем објеката који су везани
за ветеринарску инспекцију.
Било је у јужном Банату и педесетак фарми пужева! Саветовао сам људе да то није исплативо, што се касније и показало. Било је оних што су гајили нојеве, којима треба велики простор, да би се некако
профилисали – сећа се Бата.
Поређење времена прошлог
и садашњег – доноси поражавајуће резултате.
– Као што је десеткована
стока, тако је умањен и број
оних који се баве сточарством
и пољопривредом. Нови власници – приватници више су
заинтересовани за земљиште
зато што сточарство захтева
свакодневно људско присуство. У пољопривреди с данашњом технологијом не мора
да ради велики број радника.
Још увек понешто муземо, товимо и беремо, па не можемо
да кажемо да је све потпуно
пропало. Али да је све већ дуго у фази смањења вредности
и количина – то је сигурно.
Власници су менаџери, њих
занима само профит. Они не
познају довољно конкретне
послове, па ангажују људе који
мање или више умеју да пливају – јасан је Сава.
У оно време мислило се и на
то да и радници, уз поштовање
норми, имају зараду; Лазић је
био трећи по рангу у Брестовцу када би се гледао коефицијент, али...
– Када смо на крају године
правили резиме о исплатама,
увек би се испоставило да сам,
гледајући зараду, био између
осамдесетог и сто десетог места
од 350 запослених. Људи су,
попут тракториста, имали могућност да раде и да зараде. Тога нема више. Држава је могла
да предупреди неке негативне
трендове, али се власт исувише
брзо мењала. Субвенције нису
морале да се дају само странцима, требало је и спасавати
неке фирме – каже Лазић.
Он није потпуно песимистичан када се прича о пољопривреди. Објашњава:
– Пољопривреда је увек била цењена, јер живимо од чисте воде и хране: здравог воћа,
поврћа, меса и житарица.
Имамо довољно ресурса да све
то можемо да радимо, потребно је само да се субвенције на
прави начин окрену на праву
страну. Не треба нам странац
да нас учи како се музу краве.

Сава на почетку каријере у Брестовцу, 1980. године
одлазили на терен. Радни дан
инспектора не траје осам сати,
активни смо док има посла.
Узгред, тешко је сада све постићи: од некадашњих 26 инспектора у нашем округу остало је само девет. Реагује се, на
пример, на пријаве сваког грађанина о угинулим голубовима или галебовима. Требало је

У Србији има паметних и способних, важно је да им се обезбеде услови за рад. Исплата
произведених добара и рада
на време је основна ствар!
Пензионер Сава Лазић воли
шах, енигматику, музику и добро друштво. И одлично је
друштво...
С. Трајковић

АКЦИЈА НИС-a И ФОНДАЦИЈЕ „EXIT”

ИЗАБРАНА НОВА ГЕНЕРАЦИЈА
МЛАДИХ ХЕРОЈА
Млади, талентовани
и амбициозни
Инспирација, понос
и узор за генерације
које долазе
Недавно су на свечаности у
Новом Саду проглашени победници другог националног
конкурса „Youth Heroes”, који
је покренула фондација „Exit”
у сарадњи с компанијом НИС,
чиме је Србија добила нову генерацију младих хероја. Циљ
конкурса је да се успешни
млади људи представе јавности и промовишу, како би постали инспирација, понос и
узор за генерације које долазе.
Да подсетимо, конкурс је расписан почетком ове године, а
стручни жири је изабрао седамнаест најбољих кандидата
из целе Србије, који су награђени за своја остварења у укупно четири области: образовање
и наука, предузетништво и
креативна индустрија, друштвени активизам и култура.
Највише победника изабрано
је у области образовања и науке,
међу којима су и средњошколци
и студенти. Пројекат „Youth Heroes” подржан је путем НИС-овог
програма „Заједници заједно”, а
циљ је да се пружи подршка
младима у Србији.
Средњошколци и дипломци
Прво место у области образовања и науке у категорији

Знање и умеће је друштвени престиж
средњошколаца и дипломаца освојио је Михајло Спорић, ви ше стру ки злат ни
олимпијац и државни првак
у области физике и астрономије. Друго место је освојила
Мар та Авра мо вић, ко ја је
осмислила помагало за слепе и слабовиде, а трећа награ да до де ље на је Ти ја ни
Станић, студенткињи молекуларне биологије на Јејлу.
Међу дипломцима и студентима победник у области
образовања и науке је Михаило Мартиновић, двоструки
доктор наука, астрономије и
астрофизике. Друго место је
заузео Ђорђе Ђурица, који је
својим истраживањима поспешио електронско пословање, а
трећа награда отишла је у руке Ивану Залетелу, младoм
асистенту на Медицинском
факултету.

У области друштвеног активизма прву награду добио је
Јован Милић, који својим залагањем помаже младим људима који живе у лошим условима. Другу награду је освојио
Милан Срдић, особа са инвалидитетом, који друге на свом
примеру учи да је важно не
одустајати, а трећу награду је
добила Јелена Огњановић, дипломирана историчарка уметности, чија је мисија да уметност приближи свима.
Креативан дух
Валерија Спасојевић победница је конкурса „Youth Heroes”
у категорији предузетништва и
креативних индустрија. Она је
добитница признања за креирање паметног одела за астронауте, које јој је доделила НАСА. Огњен Влашкалин освојио
је друго место, јер његова
платформа „Outimagine” омо-

гућава младим иноваторима
из региона да пласирају своје
изуме и идеје на глобално тржиште. Јована Леа Симић је
хероина која је од традиционалног џема направила српски бренд, док је Лазар Јовановић осмислио наводњавање
биљака на даљину преко СМС
поруке и на тај начин постао
херој модерне српске пољопривреде.
Прву награду у области културе и уметности освојила је
млада сликарка Ана Вртачник,
друго место у тој категорији
припало је Душану Чегањцу,
светском шампиону на хармоници, док је Ана Крстајић,
млада композиторка и будућа
студенткиња престижног музичког колеџа Беркли, освојила трећу награду. Специјално
признање освојио је Никола
Ранковић, тринаестогодишњи
Београђанин и најмлађи музичар и хуманиста, који је издао
рокенрол албум на ком се налазе песме чији је он аутор и
извођач.
У оквиру свечаности поводом доделе награда младим
херојима одржана је и панел-дискусија под називом „Херој
се рађа или се постаје?”, на којој су учествовали Милан Распоповић, бивши директор Математичке гимназије, Снежана Лакићевић испред компаније НИС, као и добитници
признања Михаило Мартиновић, Валерија Спасојевић, Ана
Вртачник и Никола Ранковић.

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ БИВШИХ УЧЕНИКА ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА”

Шест деценија након матуре
Електротехничари који су
Електротехничку школу „Никола Тесла” у Панчеву завршили
давне 1957. године окупили су
се да обележе 60. годишњицу
од завршетка школовања. У ту
генерацију уписало се седамдесет петоро младића и девојака из свих крајева Србије, па
и из других република тадашње Југославије. До четвртог
разреда стигло их је четрдесет
шесторо.
До сада припадници ове генерације нису пропустили да
обележе ниједан јубилеј, почев
од десетогодишњег, а последњих петнаест година састају се
сваког маја. Тако се догодило
да се 1987. године њихов јубилеј, 30. годишњица дипломског
испита, поклопи с јубилејом
школе: 40. годишњица оснивања. За ту прилику припадници
ове генерације су својим средствима омогућили изливање
барељефа с ликом Николе Тесле, који је на тој прослави
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свечано откривен, а и данас
краси улаз у школу. По завршетку школовања тада млади
људи расули су се по целој Југославији, да својим знањем,
радом и трудом допринесу изградњи и функционисању многих значајних објеката у грађевинарству и инфраструктури,
индустријских и процесних
постројења. Неки су се отиснули и даље, по Европи, па и у
Америку.

У суботу, 20. маја, окупило
их се једанаесторо. Поред тројице Панчеваца, дошли су и
људи из Зрењанина, Алибунара, Београда, Опова, Шапца,
Младеновца и Јагодине. Већ
традиционално приликом сваке значајније годишњице некадашњи ђаци, а сада времешни људи, и овог пута су посетили своју школу, где их је дочекао директор Никола Ћурчин. Он их је поздравио у име

садашњег колектива и истакао
да му је посебна част што има
прилику да буде домаћин онима који су допринели стварању великог угледа школе. Такође, упознао их је са успесима које ЕТШ постиже, као и с
тешкоћама с којима се сусреће у образовању нових генерација електротехничара. Организовању окупљања и овог пута допринели су Мирослав
Живковић и Душан Степанов,
који је у улози редара извршио прозивку, након чега су
присутни минутом ћутања
одали почаст професорима и
другарима из ђачких клупа
који више нису међу живима.
Евоцирање успомена и пребирање по сећањима наставило
се током дружења у једном од
панчевачких ресторана. За
следећи сусрет није било потребе посебно се договарати,
јер се зна да је то прва субота
после 20. маја идуће године.
Д. С.

КОНКУРС АП ВОЈВОДИНЕ

ОДРЖАНА ЈУБИЛАРНА МАНИФЕСТАЦИЈА
МАТУРАНАТА

Заједнички
синхронизовани плес
Матуранти панчевачких средњих школа су у петак, 19. маја, петоминутним плесом
здруженим снагама свечано
обележили крај свог средњошколског образовања. То је
био десети панчевачки матурантски плес, у коме је преко
600 свршених ђака увежбаном кореографијом плесног
клуба „Беоденс” из Панчева у
паровима отплесало неколико
тачака. Реч је о манифестација Плесног савеза Словеније
која се реализује под називом
„European Quadrille Dance Festival” – средњошколци широм
Европе у исто време изводе
исту кореографију уз музику
Јохана Штрауса.

Премда је реч о класичној
музици, која је младима најчешће страна и одбојна, матуранти су и ове године веома озбиљно прихватили задатак, тако да је на платоу
испред зграде панчевачке
локалне самоуправе синхронизовани плес одушевио
присутне. У овом пројекту су
до сада учествовали матуранти из Чешке, Словачке,
Естоније, Мађарске, Словеније, Хрватске, Аустрије,
Македоније, Црне Горе и
многих других земаља, а у
нашем граду ову манифестацију организује Канцеларија
за младе града Панчева у сарадњи с Домом омладине.

ПОДРШКА ЂАЦИМА ПУТНИЦИМА

Регресирани превоз

Покрајинска влада потписала је прошле недеље с представницима 45 градова и општина у Војводини уговоре о
регресирању средњошколског ученичког превоза. За
ову намену из покрајинског
буџета је издвојено 183 милиона динара, а међу потписницима овог документа је и
Панчево – наш град је добио
7,5 милиона динара.
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе,
управу и националне мањине –
националне заједнице Михаљ
Њилаш тим поводом је рекао
да је Покрајинској влади веома
стало до ђака и да надлежне
службе улажу велики напор да
ученицима обезбеде нормалне
услове за школовање.
– Пружамо им могућност
избора да, ако у њиховом месту не постоји средња школа
или жељени образовни профил, могу да путују у неко
друго место. Овим конкурсом смо, такође, показали да
желимо да и даље сарађујемо
с локалним самоуправама, да

проналазимо решења у заједничком интересу, да се
помажемо. У тој сарадњи
брига о младима мора имати
посебно место, јер само заједница која се стара о младости може рачунати на благостање у будућности – рекао
је Михаљ Њилаш.
Он је додао да је и овај конкурс само један корак у низу
који нас води ка стварању бољег и лепшег друштва, друштва једнаких шанси за све, у
коме је образовање доступно
свима.
Кад је реч о критеријумима
за доделу ових средстава, поред
броја ученика путника, комисија је разматрала и дужину реализације путовања, степен развијености општине, као и могућност финансирања превоза
из локалних буџета. Сви ови
фактори утицали су на коначну
одлуку о расподели новца. Вреди напоменути да у школској
2016/2017. години у Војводини
има преко 21.000 ученика путника, што је једна трећина у односу на укупан број војвођанских средњошколаца.

ИЗ ТЕСЛИНОГ ДВОРИШТА

Одржана радионица
за ђаке

Савремена настава
Покрајински Секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице доделио је
Основној школи „Свети Сава”
средства за набавку опреме и
програмске трошкове за одржавање двојезичке наставе (на
српском и енглеском језику).
Реч је о финансијској помоћи
школама у Војводини која се
реализује кроз конкурс за финансирање и суфинансирање
основних и средњих школа у

Страну припремиo

Зоран
Станижан

АП Војводини у којима се обавља двојезичка настава у 2017.
години. У овој панчевачкој
образовној установи истичу да

ће тим новцем купити неопходне пројекторе.
Према речима Оливере Штетин Остојић, директорке ОШ

„Свети Сава”, ученици те школе биће у прилици да похађају
наставу на савремен и модеран
начин, уз коришћење дигиталних уџбеника.
– Употребом савремених технологија утиче се на активност,
мотивисање и заинтересованост
ученика за рад и учење на часу.
Интернет веза омогућава коришћење различитих додатних
материјала, филмова који употпуњују садржаје наставе. С друге
стране, надокнада програмских
трошкова је наставак процеса
рада наставника на квалитетнијем извођењу овог вида наставе,
који се спроводи у нашој школи
у шест одељења у овој школској
години – рекла је директорка
„Савине школе” за „Панчевац”.

Ученици и професори ЕТШ
„Никола Тесла” приредили
су у среду, 24. маја, радионице под називом „Математика
из Теслиног дворишта”, у
оквиру манифестације „Мај
– месец математике”.
Према речима Николе
Ћурчина, директора панче-

вачке
електротехничке
школе, циљ ове акције је да
се окупе пре свега основци
и средњошколци и да им се
кроз конкретне примере, на
практичан начин, предочи
примена ове значајне природне науке у електротехници.
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ХРОНИКА

Х РАНА З А Д У ШУ

Путовања

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, сви знамо неке
људе који се роде с немиром
у срцу и једино их непрестано облетање планете испуњава и усрећује. Имају кофере препуне километара
исписаних авионима, возовима и осталим точковима.
Неки претворе своја лутања
у животни позив стварајући
предивне путописе далеких
предела.
Неки други се тврдоглаво
држе једног места изигравајући потпорни стуб своје
прошлости и не дозвољавајући никоме и ничему да их
помери. Поједини своја путовања облаче у слике лажних препланулих осмеха и
бираних дестинација, прекривајући на тај начин јад и
чемер који кроз нападе мигрене избијају из дубине самог бића и најбоље осликавају живот таквог путника.
Најчешћа путовања су она
која воде у порицање и заборав – две најпосећеније дестинације на свету. Тамо путују и они с давно истеклим
пасошима. Дају осећај да
смо се решили невоља, туге,
разноразних угрожавајућих
изазова... Свако је изградио
своју пречицу у порицање.
Кад тамо оставимо све оно са
чим избегавамо да се суочимо, имамо тренутни осећај
олакшања. Заправо тиме само јачамо уверења уз помоћ
којих смо створили то што
сада поричемо да постоји.
Свако од нас доласком на
овај свет добија карту за нај-

лепше путовање које можемо да замислимо. Карта је
увек у једном правцу и свима је позната последња станица. Нисмо у могућности
да бирамо дужину пута, не
знамо када је готов, али можемо да бирамо да ли ће
нам пут бити праволинијски или кривудав и испуњен. Слепи путници су неизбежни на сваком путовању:
накаче се страхови, стрепње, огорчености, непраштања, љутње, патње, ћутања...
воле оне праве путеве, јер у
кривинама испадају. Срећемо људе с таквим сапутницима, који „замру” у тридесетим и дочекају дубоку
старост када стигну пред
циљ жалећи за пропуштеним могућностима.
Постоје и сапутници који
нам, самим тим што смо их
изабрали, улепшавају пут и
чине га дужим креирајући
фантастични животни фрактал. Људе с таквим сапутницима препознајемо по сјају у
очима који превазилази број
нанизаних година. Они бирају да их кроз живот прате
вера, љубав, радозналост,
праштање, захвалност, креативност, нежност...
Када бисте добили могућност да видите себе у дубокој старости, на последњој
станици свог путовања, коју
поруку бисте послали себи?
Да ли бисте жалили за пропуштеним приликама? Да
ли бисте опростили много
раније и тако улепшали себи пут, да ли бисте више радили на остварењу својих
снова, а мање на реализацији туђих, да ли бисте више
слушали, а мање причали,
видели добро чак и ако је
нешто прекривено наслагама туге, љутње, брига и
страхова? Да ли бисте онима које волите то више говорили, да ли бисте себи дали
другу шансу за многе ствари
које сте сместили у заборав?
Слепи путници или животни сапутници – избор је, као
и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Маске од сезонског воћа

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Сезона је јагода и трешања.
Поред тога што су укусне и
здраве, од њих се могу направити одличне маске за
лице. Јагоде су богате снажним ан ти ок си дан сом –
витамином Ц, као и другим
витаминима. Кожу чине
глатком и блиставом, па их
тако можемо користити као
третман за подмлађивање
коже лица, врата и деколтеа.
Прва маска коју ћемо представити прави се само од јагода и меда. Виљушком добро
изгњечите пет већих јагода,
додајте кашичицу меда и све
добро промешајте. Маску нанесите на чисто лице. Оставите да делује 15–20 минута, а
потом исперите и нанесите
одговарајућу крему. Воћне
киселине из јагода у комбинацији са умирујућим и хранљивим дејством меда пружају
кожи мекоћу, чине је глатком
и благо исправљају. Следећу
маску можете направити од

неколико јагода изгњечених
виљушком и помешаних с кашиком павлаке. Оставите је
на лицу 15–20 минута. Ова
комбинација воћних киселина и млечне киселине освежава, изједначава тен и брише ситне боре.
Трешње су богате витамином Ц, витаминима Б-групе,
калијумом, натријумом, као
и бројним антиоксидансима.
Одличне су за лице, јер јачају везивно ткиво и спречавају
настанак бора. Узмите шаку
зрелих трешања, очистите их
од коштица, убаците у блендер или испасирајте. Добијену смесу ставите у танком
слоју на газу, па њоме прекријте лице. Након двадесет
минута умијте се млаком водом и намажите кожу хранљивом кремом. Одмах ћете
приметити да су вам поре
чистије, а лице свежије и
блиставије. Маска је одлична
за хидратацију и спречава
продубљивање бора. Пасиране трешње можете помешати
и с киселим млеком како би
ефекат био још јачи.
Маска од комбинације јагода и трешања још је моћнији
борац за лепшу кожу. Изгњечите шест зрелих трешања и
шест јагода и додајте две кашичице меда. Умасирајте нежно маску и након двадесет
минута исперите. Резултат ће
вам се веома допасти.

Петак, 26. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: САВА ВЕСЕЛИНОВИЋ, КООРДИНАТОР У ЦРВЕНОМ КРСТУ

ВОЛОНТИРАЊЕ МИ ЈЕ
ИЗГРАДИЛО КАРАКТЕР
Већини Панчевки и Панчеваца Сава Веселиновић познат је
као координатор Тима за борбу против трговине људима
Теренске јединице Црвеног
крста Панчево. Његова скромност и лепи манири неће му
дозволити да вам каже да ова
„титула” представља тек мали
проценат онога чиме се у животу бави. Ми ћемо, међутим,
то радо учинити.
Сава је рођен 1993. године и
студент је пете године Медицинског факултета у Београду.
Пошто избор факултета сам
по себи за њега очито није био
довољно изазован, одлучио се
да предавања слуша на енглеском језику. Највероватније
ће љубав према хирургији
усмерити његово даље школовање. Наравно, већ волонтира
на различитим клиникама како би стекао искуство и вештине. Осим тога, Сава је на
факултету демонстратор на
предмету прва помоћ и на
курсу хируршког шивења, а
већ три године је и координатор радионица на Глобалној
студентској конференцији. Пошто је током средњошколског
образовања боравио у истраживачкој станици Петница и био
полазник Регионалног центра
за таленте, логично је то што
га је интересовање за истраживачки рад мотивисало да се
сада укључи у неколико пројеката различитих института.
Нисмо набројали све Савине
активности, али ако бисмо
овако наставили, до приче о
његовом недавном боравку у
Португалији, што је један од
повода за наш разговор, тешко
да бисмо стигли. Стога ћемо
још само додати да је преостало да се Сава током шесте године на факултету одлучи да
ли ће остати на специјализацији у Србији или ће потражити своје место на неком од
престижних института у Великој Британији, што му је велика жеља.
ПАНЧЕВАЦ: Дугогодишњи
сте активиста Црвеног крста и
иза себе имате много успеха на
том пољу. Како је све почело?
С. ВЕСЕЛИНОВИЋ: У Панчеву је 2006. године организовано државно такмичење у
пружању прве помоћи. Приметио сам обавештење о томе
док сам шетао Градским парком. Привукла ме је та прича,
јер се поклапала с мојом жељом да постанем лекар у будућности. Када је позив из Црвеног крста стигао у моју
основну школу „Јован Јовановић Змај”, одмах сам отишао
на следећи састанак, који је
заправо био уводно предавање
из прве помоћи. Моја тадашња идеја била је да ту будем
годину дана, тек да видим како то изгледа. Међутим, већ на
првом такмичењу са екипом
сам освојио сребрну медаљу у
категорији подмлатка, па су
нас „прекомандовали” у омладину, када смо узели бронзу,
те су кренуле да се нижу и медаље с покрајинских такмичења – како моје личне, тако и
оне намењене екипама које
сам с другом из екипе припремао за такмичења... Напоран
рад је 2011. године на Летенци
крунисан дуплом круном: ја
сам је освојио у категорији
омладине, а екипа коју сам обучавао – у категорији подмлат-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ка. Иако је моја каријера као
такмичара завршена, наставио сам да се бавим спремањем екипа, што је прошле године поново довело до златне
медаље на покрајинском такмичењу.
• Како сте постали члан Тима за борбу против трговине
људима?
– Почетком 2009. године завршио сам тренинг за едукаторе

настао након већ одржаног
тренинга за тренере у Београду прошле године, а идеја је
била да дванаест тренера обучених том приликом реализује обуку за тридесет волонтера
у Португалији. С обзиром на
то да је ову акцију иницирао
Црвени крст Србије с циљем
дисеминовања методологије и
дидактичког материјала из
Програма борбе против трго-

на Програму борбе против трговине људима, а 2010. за тренере и након тога постао координатор поменутог тима.
Успешни пројекти су се с временом низали, а улога и начин
рада Тима су се све више кристалисали. Прва велика акција
на коју смо поносни реализована је у сарадњи са „Авив парком”, поводом 18. октобра –
Европског дана борбе против
трговине људима. Тада смо у
излоге већег броја бутика поставили специјално припремљене лутке, како бисмо подигли свест о овом проблему. Након тога смо осмислили „Руту
плавог срца”, која сваке година
обара сопствене рекорде по
броју укључених грађана.
• Тим је познат и по реализацији Дечјег сајма, у оквиру
којег најмлађе и њихове родитеље информишете о опасностима које прете од трговаца
људима?
– Тако је. Прошле године
смо успели да реализујемо ту
идеју, коју сам имао од почетка мог координисања Тимом.
Тај догађај сваке године расте,
а увек је оцењен као фантастичан и од стране деце и од стране
родитеља, васпитача и учитеља.
Стога је читав тај концепт, као
и наш дидактички материјал,
преузет и сада се примењује
широм Србије. Оно што је посебна част за нас, јесте то што
су представници нашег тима
укључени у Координациони
тим за борбу против трговине
људима Града Панчева, где
смо имали прилику да учествујемо у креирању акционог
плана за период 2014–2017,
али, што је можда и битније,
добили смо поверење свих
чланова тог тела да управо ми
будемо носиоци активности
Акционог плана.
• Недавно сте, као представник Црвеног крста, боравили у
Португалији. Шта је био повод
за ваш одлазак тамо?
– Од 4. до 8. маја присуствовао
сам Међународном тренингу
за едукаторе, који су организовали Црвени крст Португалије
и Центар за сарадњу на Медитерану. Тренинг је корак даље,

вине људима, моја улога, као
члана групе за развој тог програма, била је да на тренингу
надгледам његову имплементацију. Тренери из девет земаља медитеранске зоне одлично су припремили своје задатке, а учесници су сјајно прихватили материјал и методологију, те с нестрпљењем иш-

чекују да започну имплементацију у својим локалним срединама.
• Какве је још активности
ове године спровео Тим за борбу против трговине људима?
– Реализовали смо велики
број информативних предавања и радионица за различите
циљне групе, од основношколског до средњошколског узраста. Посебно смо поносни на
организацију и реализацију
другог Дечјег сајма превенције
трговине људима. Указана нам
је и част да организујемо мини
дечје сајмове тог типа у оквиру
Међународног мини баскет
турнира на Београдском сајму,
као у оквиру фестивала „Миксер кидс”, који ће бити одржан
идућег викенда у Београду. Са
истим партнерима планирамо
и реализацију jесењег трећег
Дечјег сајма. Пре тога планирамо да одржимо и један тренинг за нове едукаторе, а чека
нас и формирање „Руте плавог
срца”, традиционалне акције
поводом обележавања 30. јула
– Светског дана борбе против
трговине људима.
• Ко све може постати члан
Црвеног крста, на који начин
и какве активности се нуде заинтересованима?
– Волонтери су највреднији
и најдражи део Црвеног крста,
те свако ко је заинтересован да
нам се прикључи, може да дође
уторком у 20 сати у просторије
Црвеног крста, које се налазе у
Улици Жарка Зрењанина 15, и
да се детаљније распита о нашим бројним активностима.
Онима који се двоуме око тога
да ли да тако нешто учине, могу да поручим да ме је волонтирање у Црвеном крсту током
ових једанаест година изградило у човека какав данас јесам и
управо тај период никада не
бих мењао за било шта друго.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Домаћи „руменко”

Време је све топлије, па је
логично то што тражимо начине да се расхладимо. Освежење, сладолед, јагода и стигосмо асоцијацијама зачас
до „руменка”. Његово величанство „руменко” обожавају

велики и мали већ више од
четрдесет година. Брзо се
прави, а још брже једе, па се
спремите да га правите много пута овог лета. Можете користити свеже или замрзнуте јагоде, а ево и рецепта.

Потребно: 300 г јагода, две-три супене кашике меда и 150 мл воде. Такође, потребни су сецко или блендер и девет калупа за сладолед. Ако немате калупе, сипајте сладолед у ракијске пластичне чаше и забодите штапић или парче цевчице као дршку.
Припрема: Јагоде оперите и очистите од петељки. Мељите их у сецку док се не претворе у кашу. Додајте воду и мед и наставите мешање. Овом смесом напуните калупе и оставите у замрзивачу, најбоље преко ноћи. Пре служења ставите калуп или чашицу кратко под
млаз вруће воде, како би се сладолед лакше одвојио од калупа. Повуците за дршку и извуците сладолед. Уживање може да почне!
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ
И СКРОБА У ФЕЦЕСУ
Цена: 600 динара
ПАКЕТ 3
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH
Цена: 450 динара сваки
ПАКЕТ 4
• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА
Цена: 100 динара
ПАКЕТ 5
• ТУМОР-МАРКЕР PSA
Цена: 650 динара
• ТУМОР-МАРКЕР fPSA
Цена: 750 динара

НОВО

САМО СУБОТОМ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ
(ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ)
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара
ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 26. мај, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
концерт оркестра хармоника, под диригентским вођством
проф. Бранимира Ђокића.
Петак, 26. мај, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
Николе Васиљевића (клавир).
Субота и недеља, 27. и 28. мај, 9 сати, дворана Културног
центра: четврти Балкански олимпијски фестивал музике и
игре „Dunav International”.
Понедељак, 29. мај, 19 сати, сцена Културног центра: концерт Катарине Пејак (вокал, клавир).
Понедељак, 29. мај, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: концерт ученика гудачког одсека Музичке школе.
Уторак, 30. мај, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
млади пијанисти из класе проф. Маје Бошковић Новицки
одржаће традиционалан концерт.
Среда, 31. мај, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: концерт ученика трубе из класе проф. Константина Сотировског.
Уторак, 30. мај, 19 сати, дворана Културног центра: свечани концерт поводом обележавања осамдесет година КУД-а
„Абрашевић”.
Среда, 31. мај, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.

Књижевност
Петак, 26. мај, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
књижевно вече Иване Димић, у оквиру манифестације „Мајски дани књиге”. Разговор ће водити Вуле Журић.
Понедељак, 29. мај, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине: представљање нове књиге песама Јасмине Топић „Плажа несаница”. О књизи ће говорити Јелена Ангеловски,
Невена Стефановић и Гојко Божовић, а поезију ће свирати
Слободан Рековић (клавијатуре, ритам-машина), Сава Маринковић (гитара) и Ђурађ Шимић (бас).
Уторак, 30. мај, 19.30, читаоница Градске библиотеке: представљање поетског стваралаштва песника Ружице Петровић,
Виолете Пачевски и Миливоја Форгића. Разговор ће водити
њихов колега Драгослав Лацковић.
Среда, 31. мај, 19.30, читаоница Градске библиотеке: предавање „Психологија моћи”, које ће одржати Ивана Перичин, мастер психолог, и Немања Ђикановић, социолог из
Српског удружења за филозофску праксу (СППА).

Изложбе
Уторак, 30. мај, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање
изложбе фотографија „Објективом кроз свет око нас”, коју
организује Завод за јавно здравље, под покровитељством Фото-савеза Србије.

МОЈ

избор

МОЈ

Препоруке
на оштрици бријача
Милош Павловић,
берберин
КЊИГА: Кажу да дурланци
(Дурлан, насеље у Нишу)
најбоље знају како је возити
левом страном друма. Тако
је и књига Дејана Стојиљковића названа „Левом страном друма”. У њој он приповеда о четири градске урбане
легенде Ниша. Реч је о причама кроз које се провлаче
матори панкери и млади
дизелаши, двоцевке са старим патронама, даме сумњивог морала, шверцери,
велике количине вињака,
као и легендарне кафане у
Дурлану. Имам утисак да је
желео да напише српску
верзију сценарија за филм
„Две чађаве двоцевке”. Ситуације у које упадају његови ликови дешавају се у
свим градовима света, па и
нама „испред носа”, само се
Стојиљковић потрудио да их
опише на више него реалан
и комичан начин.
МУЗИЧАР: Мишљења сам
да на великог уметника и великог господина као што је
Том Вејтс заиста не треба
трошити превише речи. Уколико желите да уживате у лаганом џез звуку с поетичним
текстовима, албуми „The Heart of Saturday Night” и „Closing Time” прави су избор за
вас. Било би добро да албуме
слушате сами уз кафу и цигарете.
СТРИП: Уколико вам је детињство било испуњено јурцањем за лоптом с другарима

из краја, скупљањем сличица са европских и светских
првенстава у фудбалу, убацивањем жетона у апарате
за видео-игрице, намотавањем аудио-касета хемијском
оловком, ишчекивањем да
се појави други део филма
„Терминатор”, онда је сигурно да је и стрип био неизоставни део вашег одрастања. Одрастање уз хероје и
антихероје као што су Алан
Форд, Мистер Но и Корто
Малтезе доносило је гомиле
осмеха и такозваних мењажа међу друговима. Издвојио бих хорор стрип „Дилан
Дог”, који је створио италијански писац и новинар Тицијано Склави. Радња се дешава у Лондону и прати живот детектива за натприродне појаве – Дилана Дога.
Никако немојте гледати холивудску глупост – филм
„Дилан Дог”. Осим што је
оскрнављено име Дилана
Дога, нема ничега што повезује ремек-дело Тицијана
Склавија са... не знам ни како да окарактеришем овај
филм, осим као покушај.

Петак, 26. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕДСТАВЉЕНИ „РУКОПИСИ 40”

МЕСТО СУСРЕТА АУТОРА У РЕГИОНУ
Зборник поезије и
кратке прозе младих
с простора бивше
Југославије
прославио јубилеј
Представљање јубиларног, четрдесетог издања Зборника
поезије и кратке прозе младих
с простора бивше Југославије
„Рукописи” трајало је три дана, од 18. до 20. маја, у Београду и Панчеву. У њему су се
нашла дела шездесет девет аутора, а на конкурс је пристигло преко 1.100 радова више
од четири стотине младих
књижевника. О одабиру дела
одлучује жири, који чине Јасмина Топић (главна уредница), Драгана Младеновић, Срђан Гагић, Ана Ристовић (Словенија) и Звонко Танески (Македонија).
– „Рукописи” имају, рекла
бих, самостални живот и мимо
уредничког избора, а мени је
драго јер се заиста на крају сваке године читају као добра и
квалитетна књига младе поезије и кратке прозе. Кад се на
то дода и да су место сусрета
аутора у региону, значај је још
већи. Људи воле јубилеје и радо их у свести перципирају као
изузетно важне, али није поента у томе. Поента је да се траје
и истрајава свакодневно, из године у годину, да се негује, гради,
ојачава и наставља тај важан
рад, који онда полако постаје
део културне баштине. Јубилеји нас само подсећају на то где
смо били и докле смо стигли, и
обавезују да наставимо даље –
каже Јасмина Топић.
У четвртак, 18. маја, у београдском клубу „Полет” одр-

жана је прва промоција манифестације и зборника „Рукописи 40”, на којој су учествовали Јасмина Топић, Драгана
Младеновић, Срђан Гагић, Вуле Журић, панчевачки и београдски аутори заступљени у
овогодишњем, али и у претходним издањима Зборника.
Трибина „Аутопортрет уметника у младости – шта све (не)
можеш на књижевној сцени
кад си млад”, на којој су учествовали Владимир Табашевић, Бојан Васић, Јасмина Топић, Срђан Гагић и Слободан
Ивановић, одржана је у петак,
19. маја, у дворани „Аполо”
Дома омладине. О првим објављивањима и књижевним почецима с младим књижевницима
је разговарао Вуле Журић. Након ове трибине уследила је
још једна – „Нова црногорска
песничка сцена”.

Главни програм фестивала
одржан је у суботу, 20. маја,
такође у дворани „Аполо” Дома омладине. Аутори „Рукописа 40” из Србије, Словеније,
Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније
представили су своја објављена дела, а публика је имала
прилику да чује и нешто више
о њима, али и о књижевној
сцени града или државе одакле долазе. Публици су се том
приликом обратили и Немања
Ротар, градски већник задужен за културу, и Марија Јевић, директорка Дома омладине.
– Након распада Југославије ова манифестација је имала
и једну политичку димензију,
а то је да су се људи и аутори
скупљали из бивших југословенских република и стварали
овде. Та поетска реч је обједи-

њавала и стварала један књижевни простор, односно културни простор који се никада
није распао. Распао се географски, распао се политички, распао се сваки други,
али мислим да је тај културни простор остао да живи.
Остао је да живи кроз „Рукописе”, остао је да живи кроз
многе друге сусрете уметника и оних људи који су стварали и очували везе које су
нераскидиве, бар када смо у
питању ми људи од уметности, људи од пера; за нас те
границе и такве ствари не постоје – објашњава Ротар, коме
су прве песме објављене управо у „Рукописима”.
У оквиру пратећег програма
одржана је радионица, а за
крај сваког дана организатори
су обезбедили разноврстан музички програм.

ИЗЛОЖБА РАДОВА МИЛОША ШОБАЈИЋА

Бићемо вечни и са смањеним кисеоником
Изложба радова Милоша Шобајића „Слике – скулптуре –
видео” отворена је у четвртак,
18. маја, у Галерији савремене
уметности.
Поставка је подељена у два
дела – „Гушење” и „Бежање”.
Најстарије изложене слике
настале су пре двадесетак година, а новије пре седам-осам.
Изложене су и скулптуре, а
публика има прилику да погледа и видео-документ.
– Пошто живимо у овом
свету, где је гушење свих нас
толико очигледно, нисам могао да не радим то што осећам
– да се гушимо, да нас гуше, а
да не могу да нас угуше и да
ћемо бити вечни, иако с јако
смањеним кисеоником. Све-

доци смо огромног бежања
према Европи с простора де-

КОНЦЕРТ БЕОГРАДСКОГ САСТАВА

Трио Сингидунум

вастираних ратовима које су
изазвале иста та Европа и
САД, бежања човека да се спасе. Гуши ме овај систем, који
је неподношљив. Једна сила,
једноумље, Америка, Европска унија – они диктирају,
праве ратове, убијају народе,
евакуишу га с једног места на
друго, а говоре да су добри и
да желе добро свима. То је чиста лаж. Они нас све гуше. Гуше они и своје народе. Уметност је бунт, уметност служи
за опомену, уметник је самостални стрелац, самостални
мислилац и онај деструктивни део дру штва ко ји тера на
раз мишљање. Такав уметник
ових по след њих три де сет
го ди на у но вом европ ско-америчком систему није постојао, осим ретких изузетака
– објашњава Шобајић.
Немања Ротар, већник задужен за културу, каже да ова
изложба има језовиту ноту.
– Али ако изложба не интригира, ако човека не нагони на
размишљање, по мом мишљењу

није довољан успех. Кафка је
рекао да уметност мора да буде
као секира, да би разбила мртво море у нама. Управо то мртво море се ствара на глобалном плану и чини нам се да
уметност све више губи трку,
као и да комерцијализација и
доба спектакла у коме живимо
гуше управо ону авангардну,
управо ону ангажовану компоненту код уметности која вас
просто обузима. Нема те компоненте, све је уроњено у једну
забављачку димензију и ту смо
да се уљуљкамо и још више да
заборавимо ко смо, шта смо –
истиче Ротар.
Део поставке чине и радови
студената професора емеритуса Милоша Шобајића с Факултета за уметност и дизајн.
Шобајићева дела налазе се у
тридесетак музеја у свету, о
њему је објављено пет монографија (у Паризу, Лондону и
Београду), добитник је бројних награда у Србији. Имао је
преко седамдесет пет самосталних изложби.

СКУЛПТУРE РАДИВОЈА
МАРКОВИЋА И МИЛИЈЕ НЕШИЋА

Узроци и последице
Концерт састава „Трио Сингидунум” одржан је у понедељак,
22. маја, у Културном центру.
Публика је уживала у делима
Иване Стефановић, Драгане
Јовановић, Ивана Бркљачића,
Ане Крстајић, Луке Чубрила,
Милане Стојадиновић Милић
и Владимира Трмчића.

„Трио Сингидунум” постоји десет година, а чине га
Ксенија Милошевић (виолина), Стана Крстајић (флаута)
и Де јан Су бо тић (кла вир).
Њихов репертоар чине разноврсна дела, од барокне епохе
до композиција савремених
аутора.

Изложба скулптура „Узроци и
последице” Радивоја Марковића и Милије Нешића отворена је у уторак, 23. маја, у Галерији Милорада Бате Михаиловића.
Ова двојица уметника осврћу се на односе које успостављају они што имају моћ и силу и они што трпе последице.
„Блиска прошлост је, нажалост, само једна од сцена у овој
вечној историјској представи у
којој се несрећа обичних људи

представља као њихов највећи
интерес, употребом разноврсних метода, манипулацијом и
пропагандом, као и претњом
односно употребом силе”, наводи се у саопштењу.
Радови ће бити изложени до
5. јуна.

Страну припремила

Милица
Манић
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ПРЕД ЛЕТЊУ СЕЗОНУ НА КАЧАРЕВАЧКОМ ЈЕЗЕРУ

НАПАЈАЊЕ КУПАЛИШТА
ИЗ СТАРИХ БУНАРА
У близини спортског
центра ускоро можда
и рибњак
Након што су се прикључили
на градску водоводну мрежу,
Качаревци су поново показали домаћински дух. Наиме,
људи који воде једно од највећих панчевачких села одлучили су да не угасе пет бунара
из којих су се донедавно мештани снабдевали драгоценом течношћу, већ ће се одатле убудуће напајати два важна објекта. Из поменутих
извора увелико се заливају терени локал ног фудбалског
клуба, а ускоро ће се на исти
начин пунити популарно качаревачко језеро.
Месна заједница је, са око
четиристо хиљада динара, носилац тог посла, који је на јавној набавци мале вредности
добила новосељанска фирма,
а на основу одлуке Градског
већа, ЈКП „Водовод и канализација” донирао је цеви пречника 100 милиметара, укупне
дужине 1.200 метара.
Према речима председника
Извршног одбора Скупштине
МЗ Зорана Марковића, на тај

Први пливачи очекују се средином јуна
начин су стари бунари повезани са Спортско-рекреативним
центром „Језеро”.
– Пет њих интегрисано је у
један систем, чији ће рад бити
контролисан из централне
просторије у нашем комуналном предузећу. Одатле ћемо
их све наизменично и дозирано користити, јер ако један не
функционише годину дана,
може да „пропескира” и тешко

га је вратити у употребу. Четири пумпе имају по осамнаест
киловата, а једна – једанаест,
па ће она, ради уштеде струје,
најчешће бити у погону – навео
је Марковић.
Он додаје и да Месна заједница има намеру да једног
дана из наведених изворишта
пу ни по сто је ћу де пре си ју,
удаљену око пола километра
од језера, где у перспективи

треба да никне рибњак. Када
је реч о омиљеном купалишту
Качареваца и људи с разних
других страна, према садашњим проценама, у складу с
временском прогнозом, језеро ће прорадити око 15. јуна;
само пуњење трајаће око седам дана, а да би све било по
закону, биће неопходно да
поч не да ра ди спа си лач ка
служба.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ГЛОГОЊУ

Приче са облака
Да књижевно вече не мора
бити захтевно, доказ је и недавно представљање књижевнице Тамаре Лујак из Београда
и младог панчевачког песника
Милоша Диклића у глогоњском Дому културе.
Гошћа из главног града једна је од најистакнутијих српских ауторки из области научне фантастике, као и уредница
и новинарка и више књижевних часописа и фанзина. Публика је од ње могла много да
сазна о зидним графитима, који красе светске метрополе,
приказаним у књизи „Улични
ходач”. Поред тога, Лујакова је
говорила о активностима Удружења љубитеља стрипова. Изненађујуће је да су многи аме-

Тамара Лујак и
рички стрипови који се могу
купити на трафици плод маште наших цртача из Београда

Милош Диклић
или Ниша, а наши издавачи
их потом откупљују од странаца. Она је споменула и то да су

наши песници који пишу хаику поезију у самом светском
врху и да су нарочито цењени
у Јапану.
Списатељица се у књизи
„Приче са облака” упустила у
маштовиту потрагу за коренима настанка ветра, снега и
облака. Ту су и питања као што
је „Зашто је сунце понекад црвено?”, а на њега и друге постављене загонетке ауторка је дала
занимљиве књижевне одговоре.
Пред публиком је први пут
јавно наступио млади Панчевац Милош Диклић, који своје
песме засад промовише на
књижевним порталима, а Глогоњци су чули три: „Свој посао
ради дете”, „Пупин и Тесла” и
„Спавајте с миром”.

Ђаци слушали о значају пчела

њем природног од лажног
производа, као и предностима

конзумирања продуката пчелињег рада.

Мали Ивановчани могли су
да сазнају нешто више о животу тих племенитих инсеката,
врстама кошница, обавезама
пчелара и њиховим оделима.
Део предавања био је прожет
саветима о заштити од уједа
пчеле, алергијама на те убоде
и лековима којима се отклањају нежељене последице. Како би ово дружење учинили
сликовитијим, пчелари су целу причу илустровали различитим експонатима и реквизитима.
На крају су се присутни засладили медом и слаткишима
направљеним од њега.

У НЕДЕЉУ СЕДМИ „НИКОЉДАНСКИ ФЕСТИВАЛ”

Међународни фестивал фолклора у Омољици
У организацији КУД-а „Жисел”, у недељу, 28. маја, у 19 сати, у Дому културе у Омољици

Страну припремио

Јордан
Филиповић

биће одржан седми међународни фестивал народне игре
и песме под називом „Никољдански венац 2017”. Као и до
сада домаћини ће, у великом
друштву ансамбала из земље
и иностранства, обележити
свој празник, као и празник
локалног храма – Светог Николаја.

Програм ће почети сат раније дефилеом учесника фестивала главном улицом и центром
Омољице. Тада ће поново свечана поворка од преко двеста
педесеторо младих одевених у
ношње, уз песму и музику више
оркестара и различитих народних инструмената, поново разгалити многобројне суграђане.

Банатски Брестовац: Сеоска
слава Спасовдан ове године
прослављена је у знаку три века постојања места, а тим поводом је у четвртак, 25. маја,
приређен богат и разноврстан
програм. Прва фаза изградње
колекторског канала је готово
окончана, а у догледно време
биће започета и друга. Радови
на реконструкцији поњавичког моста још увек чекају на
разрешење имовинско-правне
заврзламе.
Банатско Ново Село: Млађи
фолклорни ансaмбли Дома
културе наступиће у финалу
покрајинске смотре у Бачкој
Тополи, а наредног викенда
народни оркестар учествоваће на европској смотри српске дијаспоре. Дом културе
обележио је славу Ћирило и
Методије у среду, 24. маја, а
сутрадан су у згради поменуте установе то учиниле и жене из удружења „Новосељанке/Boboacele”, с том разликом што је реч о Спасовдану.
Долово: Коњички клуб је приредио касачки дан у недељу,
21. маја, на локалном хиподрому. Следећег дана, низом
програма, обележена је сеоска слава Пренос моштију
Светог Николаја.
Глогоњ: Млађи дечји ансамбл
наступио је у суботу, 20. маја,
у оквиру програма поводом
Дана општине Опово, а потом
и у четвртак, 25. маја, на прослави тристагодишњице од
оснивања Брестовца. Матурски бал осмака биће одржан у
четвртак, 1. јуна, од 19 сати, у
Дому културе.
Иваново: Журка на отвореном под називом „Психоделична грозница” приређена
је у суботу, 20. маја, код црпне станице, уз велики број
људи из целе земље. Чланови
Друштва пчелара Старчево
одржали су у школи у понедељак, 22. маја, предавање за
ученике о значају пчела и
пчелињих производа.
Јабука: Завршена је реконструкција кошаркашког те-

рена на отвореном, у току је
санација постојећег мостића
испред обданишта, а очекује

се скорашњи почетак радова
на постављању надстрешнице на пијаци.
Качарево: Сеоску славу Свети Ћирило и Методије у среду, 24. маја, заједнички су
обележиле црква, школа и
Месна заједница. На језеру
је у току бетонирање платформе. Дечја представа „Бајка о рибару и рибици” изведена је у уторак, 23. маја, у
Дому омладине. Удружење
жена „Етно-кутак” у суботу,
27. маја, у 10 сати, на платоу
у центру села отвориће изложбу старих јела и заната.
Истог дана, сат раније, у
спортској хали почеће републичко првенство ветерана у
стоном тенису.
Омољица: Изложба под називом „Историја града Панчева” отворена je у уторак,
23. маја, у Дому културе, а
приредила ју је поменута
установа у сарадњи са Историјским архивом града Панчева. Међународни фестивал
фолклора „Никољдански венац”, у организацији КУД-а
„Жисел”, биће приређен у
недељу, 28. маја, од 18 сати,
у центру села.
Старчево: Грађани који желе
да легализују објекте могу доћи у Месну заједницу сваког
радног дана између 10 и 12
сати. Милош Симијоновић је
у среду, 24. маја, промовисао
нову збирку песама у галерији „Боем”. Старчевачки скаути су протеклог викенда боравили у Суботици и Сегедину,
а идуће недеље представници
Одреда извиђача „Надел”
присуствоваће „Мајским сусретима” у Шапцу.

ПОУЧНА ПРЕДСТАВА У КАЧАРЕВУ

ПРЕДАВАЊЕ У ИВАНОВАЧКОЈ ШКОЛИ

Ученици Основне школе „Моша Пијаде” у Иванову имали
су прилику да у понедељак,
22. маја, сазнају много тога о
значају пчела и пчелињих
продуката за људско здравље.
Предавачи су им били искусни и доказани произвођачи
меда из Друштва пче лара
Старчево, једног од најорганизованијих у региону. Они
су ђацима, у трајању школског часа, приближили многе
тајне ове веома занимљиве
пољопривредне гране. Поред
осталог, упознали су их с начинима прављења меда, поступцима у вези с разликова-

Месне актуелности

Сви они ће, под различитим
заставама и истакнутим обележјима свога места, доћи у велику салу Дома културе, где ће
приказати своје играчко умеће.
А поред четири домаће фолклорне групе, пред омољичком
публиком наступиће и гости из
Румуније, Пожаревца, Коцељеве, Смедерева, Иванова...

Бајка о рибару
и рибици

Качаревачка деца имала су
могућност да у уторак, 22.
маја, уживају у маестралној
глуми познатих ликова с малих и великих екрана. Тог
дана су Јелица Сретеновић,
Милица Јанкетић и Драгољуб Зорић, у Дому омладине, и то у два наврата, извели
представу под називом „Бајка о рибару и рибици”.
Сценарио за овај комад настао је по делу руског великана Александра Пушкина, а

најмлађи ученици су из ове
приче могли да извуку многе
мудрости. Пре свега, да не
буду похлепни и охоли, попут жене поменутог рибара,
који је сасвим случајно извукао златну рибицу и потом
прошао поучан пут од сиромаштва до богатства и назад.
„Мала” публика је одлично и интерактивно прихватила још један позоришни
доживљај који је организовао Дом културе у Качареву.

12

ХРОНИКА

АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ СПРОВОДИ
КАМПАЊУ

Лајкуј живот,
смањи брзину

Петак, 26. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРИРУЧНИК МУП-а И МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

КАКО РЕАГОВАТИ НА ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ
Испољава се на више
начина
Посебан проблем
је то што насилници
понижавају жртве
објављивањем
снимака злостављања
на „Фејсбуку”

У последњих пет година у саобраћајним несрећама које су
се догодиле на нашим путевима погинуло је 3.000 људи,
а тешко је повређено њих
17.000 – податак је који се чује у кампањи „Смањи брзину
– сачувај живот”, коју ових дана спроводе Ауто-мото савез
Србије и Међународна аутомобилска федерација (ФИА).
Поводом тога, на „Фејсбуку”, „Твитеру” и другим друштвеним мрежама приказују се спотови у којима глуме
Никола Миљковић, најмлађи шампион у историји српског аутомобилизма и најмлађи шампион Европе на

брдским стазама, Наташа
Тунгуз, сувозач у једном нашем тркачком клубу, бивши
мотоциклистички ас Миодраг Трипковић, чијег је сина убио пијани возач који је
имао 2,26 промила алкохола у крви, и Далибор Милетић, актуелни шампион
Балкана у мотоциклизму.
Они поручују да возе брзо
само на тркачким стазама, а
не на улицама, зато што воле живот и не желе да угрожавају ни себе ни друге. На
крају својих обраћања апелују: „Велика брзина води у
смрт, тебе или друге. Лајкуј
живот, смањи брзину”.

ПОДВИГ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

Освојио највишу
планину у Мароку

„Ако приметите да нека деца
другу називају погрдним именима, исмевају их, стално им
се ругају, провоцирају их, туку, узимају им новац и књиге,
оштећују им уџбенике и школске торбе или их шиканирају
на друге начине, то је насиље.
Уколико сте претрпели или
видели тако нешто, никако немојте да ћутите, него то испричајте некој одраслој особи
у коју имате поверење (родитељима, наставнику, члановима тима за заштиту од насиља
или школском полицајцу)”,
пише између осталог у приручнику „Спречимо вршњачко
насиље”, који су заједнички
осмислили
Министарство
унутрашњих послова и Министарство просвете.
У том документу се наглашава да пријављивање насиља
и насилника није тужакање и
цинкарење, већ оправдана реакција на неприхватљиво понашање.
Аутори уџбеника саветују
деци која су нападнута да не
реагују исхитрено на провокације.
Уколико онај ко се понаша
насилнички према њима започне свађу, требало би да покушају да се, ако је то могуће,
што пре извуку из такве ситуације. Они којима то није успело, не треба да смишљају освету и да одговарају истом мером.
У приручнику МУП-а и Министарства просвете дати су
још неки конкретни савети деци како да реагују да би избегли насиље.

Злостављање изазива трауме
„На путу од куће до школе
не користите недовољно безбедне пречице, као и неосветљена места где нема пролазника. Крећите се кад год можете с друговима. Уколико сте
сами и неко вас нападне, вичите да бисте скренули пажњу
на себе и покушајте да побегнете. Ако имате сазнања да се
негде планира туча, немојте
да се придружујете њеним
учесницима, већ обавестите
наставника или неку другу одраслу особу о томе, да би они
позвали полицију”, истиче се
такође у приручнику.
Ту се апелује на децу да не
носе у школу скупе уређаје
или неке друге предмете, јер
им их неко може отети. Посебно се упозоравају да не носе

хладно или ватрено оружје у
школу, јер у том случају постоје велике шансе да ће га
употребити и угрозити и себе
и друге.
С друге стране, резултати
истраживања која су спроведена међу основцима и средњошколцима показали су да
су многи међу њима најмање
једанпут, а неки и више пута
били жртве насиља.
Утврђено је и да се оно најчешће дешава у школама, као
и да жртвама велики проблем
представља то што они који су
вршили насиље над њима објављују на „Фејсбуку” и другим друштвеним мрежама
снимке на којима се види како
су оне понижаване и злостављане.

Група за заштиту од насиља
и дискриминације коју је формирало Министарство просвете
саопштила је да су најчешћи
облици вршњачког насиља
вређање, сплеткарење, давање
погрдних имена, исмевање,
оговарање, ширење лажи, ударање, отимање, сексуално узнемиравање, снимање без нечијег пристанка и слање неприкладних СМС порука.
Најдрастичнији досадашњи
случај вршњачког насиља било је осмомесечно малтретирање 14-годишњег Алексе Јовановића из Ниша. И поред
тога што се жалио на то родитељима, који су тражили помоћ надлежних у његовој школи, за њега није било помоћи,
па се убио скочивши са зграде.

ПОВОДОМ ЈЕДНОГ ПРОШЛОНЕДЕЉНОГ ХАПШЕЊА

Пазите кад подижете новац с банкомата
Љубав према авантурама,
путовањима у далеке земље
и алпинизму одвела је ових
дана нашег тридесетдвогодишњег суграђанина Зорана
Бранковића на планински
масив Атлас, највећи у Мароку, висок око четири хиљаде метара.
Како нас је обавестио његов брат Виктор, он се попео
на ту планину заједно с групом пријатеља након краћих кондиционих припрема
за далеки пут.
– Зоран је неколико година планинар, а пре Атласа
се пењао на Шар-планину и
Триглав. Живи здравим и
спортским животом и није

пушач. Следеће планине које планира да освоји јесу
Олимп и Монблан – додао је
Виктор.
Планински масив Атлас
један је од највећих у
Африци. Дугачак је 2.500
километара и пролази кроз
три државе – Алжир, Мароко и Тунис. С врха те
планине пружа се изузетно
леп поглед зато што је она
природна граница између
Медитерана и Атлантског
океана на једној страни и
пустиње Сахаре на другој.
Атлас је интересантан и по
томе што важи за станиште ретких биљних и животињских врста.

ПРОШЛОГ ПЕТКА ПО ПОДНЕ

Туча у центру града
Једно лице повређено је у тучи која је избила прошлог
петка, 19. маја, око 15 сати, у
центру града. Према писању
београдских дневних листова,

Страну припремио

Михајло
Глигорић

наводно је најпре дошло до
свађе између двојице младића, да би после тога један од
њих насрнуо на другог чекићем, а овај га напао ножем.
Полицијска управа Панчево је најавила да ће против учесника у тучи бити
поднете кривичне пријаве
за наношење телесних повреда и насилничко понашање.

Међу власницима кредитних
картица тешко да има оних
који док подижу новац на банкомату, помисле да би њихови
лични подаци могли да буду
злоупотребљени, а они покрадени. Међутим, прошлонедељно хапшење у Београду бугарских држављана који су
крали податке с платних картица наших грађана на банкоматима показало је да је таква
опасност стварна.
Подсећамо, полиција је
приликом претреса два стана
које су ухапшени бугарски држављани изнајмили у Београду пронашла пет тзв. скимера,
уређаја за учитавање података
с платних картица, помоћни
алат који су ови лопови користили и два лаптопа.
Они су најпре постављали
скимере на банкомате, а онда
су захваљујући томе долазили
до информација с картица.
Потом су тако добијене податке користили за прављење нових, тзв. клонираних платних
картица, којима су плаћали у
другим земљама, далеко од
Србије, или су на банкоматима у иностранству подизали
новац.
Да би наши грађани избегли
опасност да постану жртве
оваквих криминалаца и да им
једног дана не би стигло обавештење, на пример, да је њиховом картицом плаћена роба
у Индонезији, а да немају појма о томе, треба да воде рачуна приликом подизања новца
на банкомату.

Уколико банкомат не прима
картицу, ако она не може да се
убаци у отвор или се након
убацивања заглави, то је први
знак да нешто није у реду. У
том случају одмах би требало
обавестити банку или, ако је
прошло радно време, њен колцентар. Знаци да је нешто сумњиво на банкомату, јесу и померање тастатуре с бројевима
на додир, као и трагови лепка.
Крађа података с платних
картица је немогућа уколико
се не сниме њихови пин-кодови.

Да би успели у томе, лопови
на банкомате монтирају минијатурне камере које су подешене тако да снимају тастатуре када се подиже новац. Због
тога препорука да би требало
постављати руке на њих да не
би могао да се види пин-код
који се укуцава, и те како има
основа.
Омиљене мете лопова који
су се специјализовали за крађу новца с туђих платних картица јесу они који имају на
њима веће суме новца. Да би

остали непримећени, лопови
практикују да таквима не скидају сав новац одједном, већ
то раде постепено. У дужем
периоду у више наврата краду
мање суме, па се зато препоручују чешће контроле картица и стања на њима.
Пре више година и у Панчеву се догодио покушај крађе
података на банкоматима. Полиција је брзо ухапсила лопове, а занимљиво је да су и тада
били у питању бугарски држављани.
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ОДРЖАН AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

СЕЋАЊЕ НА ПРЕМИНУЛЕ ОД СИДЕ

„Када кажеш да сам твој”
Горана Скробоње

У Србији живи
око 3.000 ХИВ
позитивних особа
У јужном Банату
прошле године
дванаест
новоинфицираних
Међународни дан сећања на
преминуле од сиде (International AIDS Candlelight Memorial) обележен је широм света
у недељу, 21. маја, а програм у
нашем граду, на платоу испред Градске управе, организовало је у вечерњим сатима
удружење „Нова +”.

се да у овом тренутку око
3.000 људи у Србији живи с
вирусом хумане имунодефицијенције, познатим по скраћеници ХИВ. Притом свака
трећа особа међу њима не зна
да је инфицирана.
Према подацима Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”,
од почетка епидемије 1985.
године до краја 2016. године
у нашој држави регистровано
је укупно 3.480 особа којима
је дијагностикована ХИВ инфекција. Од тог броја, 1.846
осо ба обо ле ло је од си де
(53% свих ре ги стро ва них).
Јед на тре ћи на, од но сно
1.204 ХИВ позитивне особе

Подаци Републичког фонда
за здравствено осигурање потврђују да је у Србији на антиретровиру сал ној
тера пији
(АРТ) током прошле године
било 1.570 особа инфицираних ХИВ-ом. У Ре гистру
Градског завода за јавно здравље Београд процењују да у
главном граду Србије живи
1.537 особа с ХИВ инфекцијом. Подаци Института за јавно здравље Војводине сведоче
о томе да у Покрајини живи
390 заражених, а на АПВ терапији је између 250 и 300
особа.
Када је реч о подручју јужног Баната, панчевачком Заводу за јавно здравље у 2016.

Свеће су у недељу паљене у целом свету
Циљ овог симболичног скупа
био је промовисање права и потреба људи који живе с ХИВ-ом
и сидом, а током вечери су
представљени најновији подаци о кретању ХИВ-а у Србији,
као и резултати рада Уније организација које се баве њиховом заштитом (USOP). Такође,
наши суграђани су имали прилику да упале свећу у знак сећања на преминуле од сиде или
да оставе поруку подршке онима који су заражени ХИВ-ом.
Мрачна статистика
Како су у недељу подсетили
организатори скупа, процењује

су преминуле, и то 1.096 особа баш од сиде, а 108 од стања и болести који нису повезани с ХИВ-ом.
Крајем 2016. и почетком
2017. године у Србији је с
ХИВ-ом живело 2.276 особа.
Тачније, за тај број особа није
пријављен смртни исход надлежним установама, премда,
како кажу у „Нови +”, постоји
оправдана сумња да се значајан број људи код којих је дијагностикована ХИВ инфекција из непознатих разлога не јавља надлежним здравственим
установама које се баве лечењем инфицираних.

години пријављено је дванаест
новоинфицираних особа.
Апел држави
Обележавање Међународног
дана сећања на преминуле од
сиде било је повод и да чланови удружења „Нова +” позову на поштовање смерница
Те мат ске гру пе за ХИВ и
AIDS Ује ди ње них на ци ја
(UNAIDS), које препоручују
владама, организацијама цивилног друштва и донаторима да се повећа и побољша
уче шће љу ди ко ји жи ве с
ХИВ-ом и који су оболели од
сиде у глобалном, регионал-

ном и националном одговору
на AIDS.
– И овом приликом подсећамо државне органе и цивилне организације на то да
су у обавези да поштују GIPA
прин ци пе (Greater Involvement of People Living with
HIV/AIDS, прим. нов), чији је
циљ остваривање права и одговорности особа које живе с
ХИВ-ом и AIDS-ом, укључујући и њихово право на учешће у процесу доношења одлука које утичу на њихове
животе. Поменути принципи
су од кључног значаја за побољшање квалитета и ефикасности одговора на AIDS, као
и за напредак и одрживост
тог одговора. Надамо се да ће
надлежни у Србији озбиљније
схватити наш апел и створити све прeдуслове за почетак
реша ва ња проблема ко ји се
ја вља ју у обла стима пружања контину ира не и савременије здравствене бриге према ХИВ позитивним осо бама, за тим социјалне заштите
и програ ма стандардизације
услуга организација и установа које пружају помоћ овој
популацији, као и у домену
наставка процеса едукације
младих и кључних популација на тему превенције ХИВ-а
и смањења стигме и дискриминације према инфициранима и оболелима – истакао
је Жељко Мунћан из удружења „Нова +”.
Он је додао да то удружење,
као и друга слична удружења
пружају пуну подршку и помоћ
држави у припреми званичних
делегација за учешће на свим
битним састанцима и скуповима у свету на којима се разговара о могућим начинима за глобално заустављање епидемије,
смањење броја инфицираних
ХИВ-ом и умрлих од сиде, као и
о смањењу стигме и дискриминације према овој популацији.
AIDS Candlelight Memorial
обележава се од 1983. године,
сваке треће недеље у мају, с
циљем подизања свести о овој
болести, буђења солидарности
и подстицања толеранције и
разумевања према зараженима и оболелима.
Д. Кожан

О РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

На шта су се Панчевци жалили
» Наставак са стране 1
На основу анализе жалби Панчеваца, заштитнику грађана наметнуо се закључак да је проблем напуштених паса на улицама још увек далеко од коначног
решења. Велики број притужби
грађана односио се на то, због
чега је затражен одговор из Јавног комуналног предузећа „Хигијена”. У њему је између осталог
писало да не само да мали број
власника паса поштује обавезу
да их чипује већ их после неког
времена пуштају их на улицу,
што ствара велике проблеме.
У одговору „Хигијене” је као
проблем наведено и то што
надлежне службе у граду не

кажњавају несавесне власнике
паса који своје љубимце шетају без повоца и не чисте за њима, иако се то ради у свим земљама на Западу.
Према речима Јелене Стојковић Соколовић, у прошлој
години је било и Панчеваца
који су били незадовољни радом градских, републичких и
покрајинских институција.
– Иако такви случајеви нису
у нашој надлежности, помагали
смо сваком од њих да сачини
притужбу и да је упути републичком и покрајинском заштитнику грађана. Никада до
сада нисмо никог одбили и вратили назад. Са сваким смо разговарали и сваког смо саветова-

ли где и коме треба да се обрати даље – додала је она.
Да би она и њен заменик помогли што већем броју оних
који сматрају да су им угрожена права, одлучили су да прошире своју активност и на
околна села.
Два пута месечно обилазиће
Иваново, Банатски Брестовац,
Омољицу, Старчево, Долово,
Глогоњ, Јабуку, Качарево и
Банатско Ново Село и у канцеларијама тамошњих месних
заједница примаће све оне који имају неку притужбу и разговараће с њима.
Недељу дана пре доласка у
било које од тих села на зградама тамошњих месних заједница

биће истакнута обавештења о
томе за када је предвиђен долазак заштитнице грађана и њеног заменика.
Иначе, њих двоје се, уз своје
редовне делатности, баве и
медијацијом, посредовањем у
решавању сукоба мирним путем између два или више физичких лица. У прошлој години су започели седам таквих
поступака и успешно завршили један који се тицао препарцелације и уписа у катастар, у
коме је било сукобљено неколико лица.
Канцеларија градског заштитника грађана налази се у Улици
Жарка Зрењанина 13, а број телефона је 347-154.
М. Г.

ПАНЧЕВАЧКИ ЗАВОД ДОМАЋИН ВАЖНОГ СКУПА

Симпозијум епидемиолога у Ковачици
Панчевачки Завод за јавно
здравље биће домаћин 42.
симпозијума под називом
„Стручни скуп епидемиолога
Војводине”, који ће бити одржан у петак, 26. маја, од 9 сати,
у „Релакс” центру у Ковачици.
Организатор скупа је Институт
за јавно здравље Војводине, а
покровитељ је Покрајински секретаријат за здравство.

Како је најављено, догађај ће
отворити Данијела Лончар, начелница Јужнобанатског округа
и представник Општине Ковачица. На симпозијуму ће се говорити о значају обухвата становништва вакцинацијом, о
кретању заразних и незаразних
болести и о депресивним поремећајима, а све три теме тичу
се становништва које живи на

територији Војводине. Завод за
јавно здравље Панчево презентоваће стручне информације о
кју грозници и кретању ове зоонозе на територији јужног Баната као ендемског подручја за
ово обољење.
Поред еминентних стручњака из области епидемиологије
из Војводине и Србије, очекује
се да ће на скупу бити присутни

и представници осам домова
здравља, две опште и три специјалне болнице с територије
Јужнобанатског округа, као и
гости из санитарне и ветеринарске инспекције, те представници локалних самоуправа и савета за здравље с којима
Завод за јавно здравље Панчево дуги низ година успешно
сарађује.
Д. К.

Ово је ауторов пети – овог
пута нежанровски – роман.
Својеврсно огледало за генерацију из шездесет и неке, која није ни знала колико јој је младост била безбрижна и лепа.
Лазар Петронијевић Лаки, момак из обичне београдске породице, превалиће у првој по ло вини
осамдесетих го дина про шлог века пут од збуњеног
бруцоша узбурканих хормона до фронтмена новоталасног бенда „Калкута”,
рок сензације која је за собом оставила два антологијска албума и прегршт
вечитих песама. Студије,
журке, ерупција креативности у престоници земље на
издисају, велика имена домаћег рокенрола, концерти
и турнеје: Лакијева прича

изгледа као узбудљива вожња којој се не назире крај
– да би тај крај наступио
нагло и неочекивано, како
за њега и „Калкуту”, тако и
за земљу која је изнедрила
њих и њихову музику.

Два читаоца који до среде, 31. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Шта је обележило вашу младост?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Када кажеш да сам твој” Горана Скробоње. 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

„Calendar Girl” Одри Карлан
Реч је о наставку истоимене
књиге Одри Карлан.
МАРТ: Мијина авантура
наставља се у Чикагу, где
треба да глуми вереницу
мишићавог боксера, богатог
Италијана чија породица
држи ланац ресторана. Када
први пут угледа Ентонија
Фазана, он је одевен само у
мали пешкир који му непоуздано виси с кукова. Мију
ће овај призор оставити без
даха и у чуду зашто је једном тако привлачном мушкарцу потребна лажна вереница.
АПРИЛ: Следећи месец
Мију води у Бостон, у наручје прослављеног бејзбол
играча Мејсона Марфија.
Потребно је да овог иритантног, згодног спортисту
фановима и јавности прика-

же у новом светлу. Њен први утисак о Мејсу је негативан – иако талентован и секси, он је незрео, арогантан и
бахат. Да ли ће се њено мишљење променити када га
боље упозна?

Два читаоца који до среде, 31. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Који вам је омиљени месец и зашто?”, наградићемо по једним примерком књиге „Calendar Girl” Одри Карлан. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Љубав према пасуљу
У прошлом броју нашег листа питали смо вас верујете
ли у вечну љубав. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Кад су руже цветале”
Рут Хоган за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Веровати у вечну љубав
исто је што и веровати у вечни живот. Могућност избора
је сјајна ствар.” 064/5615...
„Верујем. Моја љубав према пасуљу с коленицама је
вечна.” 063/7001...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијих одговора на
питање може ли пољубац да
излечи. Они ће освојити по
један примерак књиге „Једино сећање Флоре Бенкс”
Емили Бар.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Зашто би иначе мама љубила разбијено колено.”
064/1792...
„Да, пољубац је излечио
успавану и још многе друге
лепотице.” 064/6994...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

МЕРЦЕДЕС вито, теретни, регистрован, без
улагања.
064/886-50-02. (СМС)
ФЛОРИДА 1.3 ефи,
бензин, гас, солидан,
нерегистрован, повољно. 060/370-02-12
(СМС)
ШКОДА фабија 2001,
1,4 елеганце, лимузина,
бензин-гас атестирано.
064/154-71-97 (СМС)
ПРОДАЈЕМ веома повољно рено меган дизел, 2005/192.000, у одличном стању.
064/156-15-43.
ТОМОС аутоматик,
трајно регистрован, познат власник, саобраћајне дозволе.
063/129-87-03.
(241020)
ФОЛКСВАГЕН поло 1.4
ТДИ, 2000. годиште,
сервисиран, регистрован до маја 2018.
063/472-433.
ПОВОЉНО шкода фелицију 2001. годиште,
1.9 дизел, власник. Тел.
063/707-19-64.
(241054)
РЕНО клио 1.6 – 16 Б,
2005, стојадин са плином 2005.
063/844-55-97.
(241056)
ПРОДАЈЕМ ладу караван, регистрован, купујем пасат караван 1.6
Д. 377-288,
064/456-05-85.
(241059)
ПРОДАЈЕМ ситроен 3,
2005. годиште, дизел.
064/311-39-80.
(241165)
ПРОДАЈЕМ комби кија
pregio теретни, форд
орион, плин, нерегистрован. 061/131-79-04.
(241162)
ПРОДАЈЕМ голф 4 дизел, 66 кв, петора врата,
околина Панчева.
063/442-025. (241181)

ФОЛКСВАГЕН лупо 1.0,
2000. годиште, власник,
клима, регистрован,
1.700 евра. 069/252-4256. (241133)
СИТРОЕН ксара пикасо, 1.6 ХДИ, 2005, у добром стању. 065/37715-70. (141185)
ФИЈАТ сеићенто 2001,
власник, 650 евра.
063/720-20-22.
(241184)
ЗАСТАВА скала 55,
2006. годиште, 32.000
км, бензин, гас, кука,
нерегистрован.
064/372-88-07.
(241225)
РЕНО 4, лимарски и
мотор сређени, регистрован, власник,
3.6000. 064/110-70-71.
(241235)
ШКОДА 1.9 Д, 1998. годиште, проблем бош
пумпа, има друга, 450
евра. 064/110-70-71.
(241235)

АУТО-КЛИМЕ за све типове возила сервисирамо и пунимо гасом, дигиталном машином, пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(241281)
ФИЈАТ добло 2004,
пик-ап, 1.6 В.
064/157-20-03,
061/629-80-40.
(241288)
ПРОДАЈЕМ форд фијесту спорт, 2000.
064/643-97-19. (4714)
ПРОДАЈЕМ југо ин,
2008. 064/643-97-19.
(4714)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ опел астру,
1996. очуван.
064/323-92-78.
(241300)
ГОЛФ 2, 1.6, ТД, 1988.
годиште, регистрован,
власник.
Тел. 064/305-33-08.
(241349)
ЈУГО темпо 1.1, 2002.
тек регистрован, одличан, гаражиран, власник. 064/142-55-93.
(241385)
РЕНО лагуна караван,
2000. годиште, 1.6 бензин, тегет плав, металик, регистрован до 24.
августа 2017. одличан.
064/417-41-26. (241381)
ПРОДАЈЕМ опел вектру
Б, 2.0, бензин, плин,
1999. годиште.
064/006-69-83.
(241375)
ПРОДАЈЕМ ситроен АХ,
1.100 цм, вреди видети,
регистрован. 060/36705-12. (241368)

ТОМОС аутоматик тарга 2004. годиште, беспрекоран 450 евра.
062/856-64-94.
(241361)
ТОМОС аутоматик,
1987. годиште, трајно
регистрован, 250 евра.
064/171-22-13.
(241411)
ТОЈОТА јарис 2009, дизел, 2000 цм, 126 коња,
продајем. 064/668-8778. (241427)

ПАНЧЕВАЦ

marketing@pancevac-online.rs

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ откуп свих врста возила, катализатора, продаја делова.
066/409-991, 063/78282-69. (239874)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(241274)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 70
д0 1.500 евра. 060/04090-21. 241337)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до 2.000
евра. 063/165-83-75.
(241337)
КУПУЈЕМ томос аутоматик и АПН исправне/неисправне.
064/171-22-13.
(241411)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ мотокултиватор ИМТ 504 ЛС, мало коришћен. 064/17534-30, цена по договору. (241083)
ПРИКОЛИЦА 7 тона,
Лозница, фабричко стање, први власник, 4.200
евра. 063/738-22-72.
(241206)
ПРОДАЈЕМ шлајферице
за терацо, дизалицу
грађевинску, шлајферицу за паркет, кантар
500 кг. 064/026-05-25.
(241185)
ПРОДАЈЕМ трактор
ИМТ 560, ваљак и хедер за сунцокрет.
063/376-302. (241401)
ПРСКАЛИЦА морава
450 литара, балерина,
шпартач олт, четвороредни, шпедитер 1.5 т,
може замена. Тел.
063/879-32-57.
(241425)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. Тел.
065/377-15-06.
(241018)
ПРОДАЈЕМ лимену
монтажну гаражу 2.4 х
4.7. 069/221-31-17.
(241135)

АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора,
монитора, сет-топ боксева, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28,
353-463. (241420)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ виадрус котао 25 кв, на чврсто гориво.
Тел 064/969-02-27.
(СМС)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи, луле.
063/805-74-60,
331-586.
(240719)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32.
(241000)
НА ПРОДАЈУ комбиновани замрзивач, тушкабина са масажером,
полица прелепа, мини
шпорет, лавабо са ормарићем, љуштилица за
кромпир. 064/813-0021. (241037)
ПРОДАЈЕМ половну циглу, велики формат и
половну грађу. Звездан.
063/224-435. (241058)
ПРОДАЈЕМ кукуруз,
прекрупу, балирану детелину, доносим на
кућну адресу. 064/12945-43. (241046)
ПРОДАЈЕМ домаћу живину: кокошке, пилићи,
ћурићи, патке, пачићи,
морке. 063/894-84-23.
(241099)

ЧЕТИРИ летње гуме,
165/70-14. Тел.
060/494-36-63.
(241089)
КРУЊАЧ, прекрупач,
врата собна, врата улазна, печењару, два ражња, сто писаћи стари.
064/139-04-48.
(141150)
ПРОДАЈЕМ прасиће до
20 кг, врло повољно.
Тел. 064/940-83-09,
013/631-783.
(1+241158
ФОТЕЉА, тренажер,
мешалица, излог, бицикли од 1.000
до 10.000 динара.
069/213-97-37.
(241169)
ПРОДАЈЕМ са два локала металну решетку,
повољно.
063/734-82-31.
(241168)

КОТАО термомонт 17,
потребна поправка, 65
евра. 063/720-20-22.
(141184)
ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе, нова кухиња
10.000 динара.
371-568,
063/773-45-97.
(14119)
БИБЕР цреп, стара цигла, велики формат,
старе греде и собна
врата.
061/114-47-67.
(241213)
ПРОДАЈЕМ кауч и кухињске елементе.
Тел. 013/315-53-87.
(241217)
ПРОДАЈЕМ тросед и
фотељу на расклапање.
064/293-45-15.
(241218)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ: троседе,
кауче, замрзивач сандучар, мојца фотеље, гарнитуре, регале,
мост+регал, сто+столице, спаваћа соба комплет, ел. шпорет, ТА пећи, теписи, амерички
плакари, разно...
063/107-78-66 (241230)
НА ПРОДАЈУ: кревети,
комоде, витрине, шпорет бутан-струја, нови
душек за француски лежај, замрзивач, судомашина, ТВ полице,
спаваћа соба, сто и столице, сандук за постељину, фотеља, дечја соба, фрижидер. 064/15538-13. (241223)
ПРАСИЋИ на продају.
Тел. 063/865-80-31 или
617-336. (241260)
МЕСНАТА прасад, стална продаја, могућност
клања, печења и резервисања. Тел. 063/311277. (241278)
ТА ПЕЋ, 6 кв, дигиталну
вагу до 15 кг. 064/98098-05. (241291)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, ТА пећ 3.5 кв,
веш-машине, телевизор,
кауч, двосед, тросед,
фотеља, угаона гарнитура, кухињски сто са
столицама, француски
лежај. Тел. 063/861-8266. (242319)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
МЗ телевизор, 1967, ситан превоз, мотор +
приколица. Звати после
15 сати. 062/867-11-67.
(241353)
ПРОДАЈЕМ усправну
расхладну витрину. Тел.
347-582, 064/010-5069. (241334)

РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од
1.200, столови од 3.500
Стара утва, 060/600-1452. (241389)
ПРОДАЈЕМ нов двокрилни орман, повољно. 063/192-36-74.
(241366)
ПРОДАЈЕМ две веш-машине, индесит и ардо.
063/158-27-50.
(241365)
ПРОДАЈЕМ машину за
паркет и хоблерицу.
Тел. 013/633-607,
064/203-84-63. (24141)
ДЕТЕЛИНА балирана,
нова, Мића. Новосељански пут, Панчево.
064/303-28-68. (24142)
КУПОПРОДАЈА
ПО ТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере,
старо гвожђе, замрзиваче, веш-машине, старе
телевизоре. 063/101-1147, 064/158-84-40.
(240739)

КУПУЈЕМ полован намештај гарнитуре, кухиње, ТА пећи, остало покућство. 062/148-49-94.
(241055)
КУПУЈЕМ полован намештај, кухињске угаоне гарнитуре. 066/90079-04. (241044)
КУПУЈЕМ шпорете,
фрижидере, старо гвожђе, телевизоре, вешмашине, добро плаћам.
Златко. 061/144-82-80,
063/196-54-56.
(241101)
КУПУЈЕМ очуван намештај, кухиње, столове,
столице, кухињске клупе, ТА пећи. 063/19507-17. (241108)
КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
старе славине, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, каблове, акумулаторе и остали метални отпад. 060/52193-40. (241271)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(241309)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне
антиквитете. 013/23335-01, 064/265-82-98.
(241400)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу реновирану, усељиву, у Бан.
Новом Селу, повољно.
063/874-70-77.
(СМС)

КУЋА, Панчево, Цара
Душана 59, 130 м2,
75.000 евра.
063/105-05-42.
(239757)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Качареву, усељиву, цена договор.
062/893-26-90,
013/601-472.
(239369)
КУЋА, нова Миса, 240
м2, на 2.3 ара, три нивоа, близина „Петар
Пан” вртића, предато за
легализацију, 57.000,
договор. 063/826-97-09.
(239842)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, уређена, вода, струја, купатило,
асвалт, усељива. Повољно. 063/832-50-97.
(240453)
ДОЊИ град, кућа са
два стана, ЕГ, 7 ари.
061/224-47-97.
(240466)
ВИКЕНДИЦА, Поњавица, 17 ари воћњака, кућа 66 м2. 064/384-4840. (240381)

КУЋА, Доситејева 8-а,
плац 2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (240719)
КУЋА, нова, 170 м2, две
стамбене јединице,
51.000 евра. 063/77175-96, 063/784-71-34.
(240842)
ПОВОЉНО продајем/мењам кућу, 60 м2,
са плацем. Тел.
062/886-91-50.
(240875)

ИДВОР, стара кућа, девет ари под воћем,
4.000 евра, власник,
укњижено. 064/475-7517. (241023)
КУЋА, укњижена, намештена. Иваново, 17.000
евра. 063/459-149.
(241-038)
НОВА, укровљена кућа
у самом насељу Стрелиште, екстра локација,
саграђена са грађевинском дозволом, укњижена, власник 1/1, објекат 155 м2 бруто, поседује три прелепе спаваће собе, велики дневни
боравак, већи ходник,
купатило, оставу, кухињу, ајнфор за гаражирање два возила, плац
4,13 ари, ограђен, раван и чист. Продавац
према договору може
завршити објекат по систему кључ у руке, све
ново и квалитетно, за
сваку препоруку.
063/637-673.
(241043)
КОМФОРНА кућа 130
м2, мало двориште, одлично место, 70.000
евра. 063/320-618.
(241071)
ПРОДАЈЕМ пола ланца
земље, качаревачки пут,
близу села. Тел.
060/331-08-01.
(241072)
ПРОДАЈЕМ две куће са
три купатила. Тел.
064/982-45-50.
(241080)
ДЕБЕЉАЧА, 150 м2, 7.5
ари, продајем/мењам
за панчевачки стан.
064/928-89-68.
(241053)
МЕЊАМ две куће у
Светозара Милетића,
120 м2, и Марка Краљевића 120 м2, за велику кућу у Панчеву, центар. Тел. 064/112-92-06.
(241062)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште, 50 ари, северна
инд. зона, асфалт, струја, вода, гас, цена 8.500
евра. 064/894-84-23.
(241099)
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ПРОДАЈЕМ у Војловици, 7. јула, две куће у
дворишту, 200 м2.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(241101)

ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2,
Панчево – шири центар,
29.000, свакојаки договор. 064/902-28-80.
(241122)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
викендица 25 м2, помоћне просторије 64
м2, све легализовано на
14 ари воћњака и баште, 15.000 евра.
063/771-42-24.
(241097)
ПРОДАЈЕМ њиву у Војловици, 44 ара, дозвољена градња. 064/25635-40. (241129)

МАРГИТА, почетак, 100
м2, 1.5 ари, без улагања, 70.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(241134)
ПЛАЦ, Баваништански
пут, 9,5 ари, бунар, под
воћем, 5.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(241134)
КОД ТУРСКЕ ГЛАВЕ,
кућа преправљена у два
локала, дворишни стан,
2 ара, само 52.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(241149)
КНИЋАНИНОВА 33, кућа 100 м2, дворишни
стан 40 м2, 5 ари,
38.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (241149)

ЦЕНТАР, Старчево, новија кућа 225 м2 и локал. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(241182)
ПРОДАЈЕМ кућу 100 м2,
на плацу 5,5 ари, Ул.
Милоша Црњанског
105, Омољица, 25.000
евра, уз договор.
060/617-30-13,
064/142-83-45.
(241183)
ПОНУДА станова и кућа на Стрелишту и осталим деловима Панчева.
069/196-96-05. (241188
БЕЗ посредника продајем кућу или мењам за
стан уз доплату. Содара. 063/103-43-48.
(241194)
ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу са воћњаком, Војловица. Легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(241200)
ПЛАЦ грађевински,
близу стара Козарачка,
Миса. 063/207-819.
(241202)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
кућу на Баваништанском путу. Тел.
063/845-458. (241210)
КУЋА, гаража, воћњак,
башта, 20 ари, Пелистерска 18-е. 065/25156-86. (241208)
КУЋА, Стеријина, плац
4.90 ари, три стамбене
јединице, близина „Авива”. 064/110-70-71.
(241235)
ДЕБЕЉАЧА, Војловица,
мењам кућу у Дебељачи
за кућу у Војловици.
013/210-07-66,
065/210-07-66.
(241227)
КУЋА, Светозара Марковића 15, Војловица.
064/538-48-35.
(241249)
ЦЕНТАР, 80 м2, 3 ара,
ЕТ, укњижена, код старог СУП-а, 75.000. 332031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(241232)
СТАРЧЕВО, 180 м2, ЦГ,
нова, спратна, 15 ари,
усељива, 50.000. 332031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(241232)
ПРОДАЈЕМ део куће у
центру града, повољно,
вреди погледати.
063/756-06-04.
(241318)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
100 м2, 15 ари, 30.000
евра. 063/836-23-83,
„Трем 01” (679).
(47149)

ПРОДАЈЕМ три и један
и по ланац земље.
060/153-25-15.
(241336)
ПЛАЦ 6 ари са озиданим подрумом 120 м2,
ново насеље ПИК
„Тамиш”. 065/366-3233. (231377)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Старчеву, Петра
Драпшина 57, укњижена, власник 1/1, 17 ари
плаца, замена за стан
или за пољопривредно
земљиште у старчевачком атару.
064/370-79-47.
(241408)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Златибору, може замена за стан, кућа у Панчеву. 069/158-63-76.
(241348)
КУЋА, 100 м2, три етаже, Патријарха Чарнојевића, два паркинг места, усељив. 069/82248-24. (241391)

ПРОДАЈЕМ кућу 120 м2,
намештену на плац 12
ари или мењам за стан,
Тамишка 43. Јабука.
063/890-70-01.
(241045)
КУЋА 80 м2, 3 ара, стара Миса,
19.000 евра.
061/664-39-26.
(241416)

НОВА кућа у природи
са прелепим погледом
одмор је за душу и тело. 063/341-881.
(241379)
ПЛАЦ у Старчеву,
Ослобођења 15, ограђен, вода на плацу. Тел.
060/022-60-45.
(241401)

ДЕО куће, стан, 45 м2,
засебан, 11.500 евра,
стара Миса.
061/664-39-26.
(241416)

ПЛАЦ у Омољици, 11,5
ари са започетим објектом, власник.
064/260-05-34.
(241421)

ПЛАЦ на старом Баваништанском путу, 9
ари. Тел. 063/286-743.
(241166)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, 8 ари плаца мењам за стан у Панчеву.
061/629-21-90.
(241162)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Брестовцу 107
м2, подрум 100 м2, помоћни објекат 80 м2,
плац 8 ари, 25 м2, легализовано. Тел. 069/16331-71. (241180)
НОВА кућа, 180 м2, са
три стана, без улагања.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (24118)

КУЋА, 50 м2, на 9 ари
плаца, грађевинска дозвола, Пелистерска, Новосељански пут.
065/410-97-34.
(241425)

КАРАУЛА, нова кућа,
86 м2, енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(241321)
КУЋА, стари бувљак, 13
ари, до пута, 32.000.
(338), „Јанковић”,
348-025.
(241332)
ПРОДАЈЕМ кућу, спратну, три стамбене, у приземљу, локал.
064/137-47-89.
(241314)

КУЋА 120 м2, 5 ари, легализовано, власник,
Преспанска 15.
063/307-674.
(241394)
ПРОДАЈЕМ плац 17,5
ари на Јабучком путу,
15.000 евра.
069/186-54-05.
(241397)
ПРОДАЈЕМ кућу у ширем центру града, насеље Топола.
069/186-54-05.
(241398)

ТЕСЛА, кућа на екстра
локацији за бизнис и
становање.
063/329-464,
066/001-050.
(241430)
КУЋА на Јабучком путу,
Улица Цветна, 210 м2 на
плацу 12 ари.
066/341-416, звати
између 16 и 20 сати.
(241249)
ПЛАЦ, стара Миса, Банијска, 11.3 ари,
22.500, „Перфект”,
064/348-05-68.
(241261)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ВОЈЛОВИЦА, приземна
139 м2+локал 30 м2 на
7.29 ари, 32.000 евра,
(097) „Перфект”,
064/348-05-68.
(241261)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, 6 ари баште, ЕТ
грејање. 064/168-84-32,
013/618-652 (241256)
ПЛАЦ продајем, Миса,
дозвољена градња.
064/866-23-36 (241268)
ПРОДАЈЕМ куће, околина Вршца, 2 куће на
50 ари под воћем.
060/168-45-86. Хитно!
(241272)
ПРОДАЈЕМ кућу, 1/1,
близу пијаце на 2 ара
плаца, има колски улаз.
063/812-06-89 (241289)

СТАРА Миса. плац 5
ари, сређено, капија,
вода, 17.000. (398)
„Кров”. 060/683-10-64
(241290)
МЕЊАМ стан на Тесли
за кућу на Тесли. Двоипособан, 60 м2, ЕГ, II
спрат, надоградња, поткровље, неукњижен.
Кључ за кључ. 063/324288. (241310)
ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара,
двособна, новија приземна, 33.000. (49)
„Мустанг”, 062/226-901
(241302)
ВОЈЛОВИЦА, 2 одличне
стамбене јединице, 7
ари, 26.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901
(241302)
СТАРЧЕВО, лепа, 91 м2,
6.6 ари, главна улица,
24.000. (49) „Мустанг”,
062/226-901 (241302)

ПЛАЦ, стара Миса, Банијска, 11.3 ари,
22.500, „Перфект”,
064/348-05-68.
(241261)
ВОЈЛОВИЦА, приземна
139 м2+локал 30 м2 на
7.29 ари, 32.000 евра,
(097) „Перфект”,
064/348-05-68.
(241261)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, 6 ари баште, ЕТ
грејање. 064/168-84-32,
013/618-652
(241256)
ПЛАЦ продајем, Миса,
дозвољена градња.
064/866-23-36
(241268)
ПРОДАЈЕМ куће, околина Вршца, 2 куће на
50 ари под воћем.
060/168-45-86. Хитно!
(241272)
ПРОДАЈЕМ кућу, 1/1,
близу пијаце на 2 ара
плаца, има колски улаз.
063/812-06-89
(241289)
СТАРА Миса. плац 5
ари, сређено, капија,
вода, 17.000. (398)
„Кров”. 060/683-10-64
(241290)
МЕЊАМ стан на Тесли
за кућу на Тесли. Двоипособан, 60 м2, ЕГ, II
спрат, надоградња, поткровље, неукњижен.
Кључ за кључ.
063/324-288.
(241310)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА кућа у ширем центру Панчева за
познатог купца, до
50.000. „Стан плус”
(069), 063/771-75-96.
СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАНОВИ, центар, продаја нових укњижених и
у изградњи, од 40 до
120 м2, цена 600-850
евра/м2, са ПДВ-ом.
063/323-584. (234515)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
шири центар, без посредника, 19.000 евра,
могућ договор.
060/034-74-33.
(239043)
МИСА, 50 м2, 18.000;
57 м2, 70 м2. 063/377835. (239498)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на Стрелишту,
44 м2, ТА, II спрат.
069/304-78-85,
063/334-751. (4712)
ПРОДАЈЕМ стан у Тополи у кући, 60 м2,
21.000 евра, власник.
069/663-773. (240506)
САЛОНСКИ стан, 98 м2,
сређен, Доњи град, гаража, подрум. 064/15314-03. (240353)
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ТЕСЛА, 61 м , 2 ара,
двособна, новија приземна, 33.000. (49)
„Мустанг”,
062/226-901
(241302)
ВОЈЛОВИЦА, 2 одличне
стамбене јединице, 7
ари, 26.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901
(241302)
СТАРЧЕВО, лепа, 91 м2,
6.6 ари, главна улица,
24.000. (49) „Мустанг”,
062/226-901
(241302)
КАЧАРЕВО, одличан
улични део, око 70 м2,
башта, 13.000. (49)
„Мустанг”,
062/226-901
(241302)

АМЕРИЧКА зграда,
центар, продајем двособан стан, други спрат,
36.000 евра. 062/361676. (240302)
ПРОДАЈЕМ или мењам
стан за већи, Котеж 2,
50 м2, влансик.
063/873-03-60.
(240293)
ОДМАХ усељив стан,
Тесла, 52 м2, IV спрат,
25.000 евра. Хитно.
064/444-42-90.
(240266)
ПРОДАЈЕМ, Тесла, трособан, ЦГ, IV, терасе,
без лифта.
063/770-45-55,
013/331-079.
(240624)

КАЧАРЕВО, одличан
улични део, око 70 м2,
башта, 13.000. (49)
„Мустанг”, 062/226-901
(241302)
ПЛАЦ, Новосељански
пут, на асфалту, 20 ари,
може 30 ари, још један
10 ари, 200 метара од
асфалта на тврдом путу. Доступна струја, вода, дозвољена градња.
066/385-289
(241295)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ стару кућу
са плацем 30 ари у Банатском Новом Селу.
063/863-80-15.
(241116)
АГЕНЦИЈИ (238), „Тесла некретнине” потребне куће на бољим
локацијама. 064/66889-15. (241149)
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ДВОРИШНИ једнособан стан са баштом
продајем, 14.500.
062/885-43-20.
(240676)
ТЕСЛА, одлично место,
стан 53 м2, I, ЦГ, велика
тераса, подрум.
062/112-33-70.
(240991)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 45
м2, Котеж 1, реновиран,
30.000 евра. 301-165.
(241057)
ЈЕДНОСОБАН, реновиран, 34 м2, строги центар, 24.000 евра. 301165. (241057)
ПРОДАЈЕМ гарсоњере
код школе „Свети Сава”
у Панчеву. Може и замена уз доплату за стару кућу у ширем центру
града, или за пољопривредно земљиште. Тел.
062/208-828.
(241093)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, 43 м2, сређен.
069/129-19-87.
(241103)
НОВА МИСА, трособан
85 м2, I, замена за мањи
стан. 064/134-06-30.
(211095)
МЕРЦЕДЕС Ц 200,
2009, замена ауто, стан
(доплаћујем), 10.000
евра. 064/134-06-30.
(241095)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан у Банатском Новом Селу. 013/615-328,
064/157-44-53.
(241124)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 55 м2, новија
градња, I спрат, 33.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(241134)
ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
33.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (241134)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, V,
лифт, ЦГ, 20.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(241134)
ЦЕНТАР, једноипособан, 37 м2, IV, ЕГ, новији, 25.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(241134)

ГАРСОЊЕРА, Самачки,
17 м2, II, 11.900, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (241149)
ЦЕНТАР, трособан, 73
м2, 48.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(241149)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, 33.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(241149)
ЦЕНТАР, двособан, тераса, IV, 27.000, хитно.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(241149)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
25 м2, 16.500. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(241149)
ТРОСОБАН, 60 м2, ЦГ,
телефон, клима, Котеж
1, IV спрат. Тел.
063/803-14-86.
(241156)

ТЕСЛА, двособан, 55
м2, V, лифт, ЦГ, реновиран, 32.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(241134)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
једноипособан, 42 м2,
ПР, ЦГ, 23.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(241134)
КОТЕЖ 2, четворособан, 50.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(241149)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, 22.000, једнособан 34 м2, 21.500.
(324) „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20 (241190)
ТЕСЛА – „Дис”, 46 м2,
једноипособан, тераса,
усељив, 26.500, договор. (324) „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20
(241190)

ДВОСОБАН, Тесла, ТА,
III спрат, тераса, 28.000
евра. „Дива”. 345-534,
064/246-05-71.
(241204)

МИСА, 38 м2 једноипособан, 22.000, 54 м2
двособан, нов, 30.000.
(324) „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20 (241190)
ЦЕНТАР, 78 м2, II,
39.000, хитно. (636)
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(241188)
ЦЕНТАР, 60 м2, пр+I,
36.000, стан и локал.
(636) „Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (241188)
ЦЕНТАР, новоградња,
70 м2, I. 59.500. (636)
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(241188)
ТЕСЛА, једнособан, 40
м2, приземље, ЕТ грејање, реновиран.
063/329-340 (241231)
ДВОИПОСОБАН стан,
78 м2, Стрелиште, IV
спрат, лифт, ЦГ, интерфон, рампа за колица.
062/770-540. (241252)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, VI,
лифт, није задњи, нема
улагања. 32.500. 332031, 063/836-23-83.
(679) „Трем 01”
(241232)
СОДАРА, 41 м2, ЦГ, 2
лифта, очуван, 26.500.
332-031, 063/836-2383. (679) „Трем 01”
(241232)
ЦЕНТАР, салонски, 69
м2, I, ТА, 38.000, 48 м2,
I, ТА, 32.000. 332-031,
063/836-23-83. (679)
„Трем 01”
(241232)

ДВОСОБАН, Котеж, 57
м2, тераса, 33.000 евра.
„Дива”. 345-534,
064/246-05-71.
(241204)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
66 м2, две терасе, АЛУ
столарија, плакари, кухиња, ЕГ, IV спрат,
35.000 евра. „Дива”.
345-534, 064/246-0571. (241204)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, ПР, сређен, 35.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(241134)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52 м2, III, реновиран,
усељив, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(241134)

ЈЕДНОСОБАН, сређен,
32 м2, „тип Станко”,
ПВЦ изолација, 24.000
евра. „Дива”. 345-534,
064/246-05-71.
(241204)
ДВОСОБАН, ЦГ, Нови
свет, 31.000 евра, замена. „Дива”. 345-534,
064/246-05-71.
(241204)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
IV, ЦГ, договор. (188)
„UnaDalli”,
064/255-87-50
(241182)
КОТЕЖ 1, мањи двособан, 40 м2, 26.000.
(188) „UnaDalli”,
064/255-87-50
(241182)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, нижа спратност,
ЕТ. (188) „UnaDalli”,
064/255-87-50
(241182)
ТРОСОБАН 83 м2, две
одвојене спаваће собе,
сређен. (188) „UnaDalli”, 064/255-87-50
(241182)
КОТЕЖ 2, двособан, 62
м2, III. (188) „UnaDalli”,
064/255-87-50 (241182)

ПРОДАЈЕМ два стана,
може замена за кућу
Кудељарац, Војловица.
064/130-27-34
(241108)
ТЕСЛА, једнособан, реновиран, II спрат, лифт,
ЦГ, интерфон, клима.
Власник. 063/377-524
(241211)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 30 м2, на Стрелишту. Тел. 013/321-338,
068/524-52-99
(241212)
ПРОДАЈЕМ стан, I
спрат, 101 м2, Карађорђева 15, Панчево.
063/334-430
(241218)
ПРОДАЈЕМ стан, 81 м2,
Илариона Руварца 4,
Панчево. 063/334-430
(241218)

Петак, 26. мај 2017.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, 2.0, I, 35.000;
дворишно, 50, 18.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (241332)
КОТЕЖ 2, 2.0, 28.000;
Стрелиште, 2.5, 31.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (241332)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, III, ЦГ, усељив,
30.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (240853)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 66 м2, IV, 41.000,
договор. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (240853)
СОДАРА, двособан, 54
м2, I, 31.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(240853)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34 м2, III, 22.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(240853)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2, V, TA, за реновирање, 11.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(240853)
ТЕСЛА, двособан, 52
м2, IV, ТА, усељив,
21.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(241299)
ШИРИ центар, трособан, 78 м2, II, TA, усељив, 39.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (241299)
КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-3601. (241299)
ТЕСЛА, новоградња,
трособан, 68 м2, III, ЦГ,
усељив, 47.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(241299)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
62 м2, V, ЦГ, 31.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(241299)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, 61 м2, ВП,
ЦГ, сређен, 35.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(241299)

ЦЕНТАР, дворишни до
улице, 53 м2, гаража,
реновиран, 30.000.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68 (241261)
СТРОГИ центар, дворишни, једноипособан, 47
м2, 22.000, гарсоњера
28 м2, III, 18.500. (097)
„Перфект”,
064/348-05-68 (241261)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
58 м2, 35.000. (097)
„Перфект”, 064/348-0568 (241261)
МАРГИТА, двособан,
56 м2, I, ТА, реновиран,
36.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68
(241261)
МАРГИТА, двособан,
42 м2, приземље, двориште, 22.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68
(241261)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82 м2, 46.500, двособан 63 м2, 31.000
евра. (097) „Перфект”,
064/348-05-68 (241261)

СТРЕЛИШТЕ, мањи
троипособан, 58 м2,
29.500 евра. (097)
„Перфект”, 064/348-0568 (241261)
ЗА 65+, куповина вашег
стана са вашим плодоужитком. Организација
пословања. „Елпис”.
061/324-40-85 (241296)
ТЕСЛА, Нови свет, 60
м2, I спрат, ЦГ.
064/210-69-12,
064/922-84-17 (241263)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, ЕГ. 062/376-047
ДВОСОБАН стан, Содара, 57 м2, 4/10 спрат,
ЦГ, власник. 065/22767-26. (241274)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 58 м2, насеље
„Пепељаре”. 060/33356-41 (241283)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, двособан,
леп, 62 м2, IV, 35.000.
(398) „Кров”. 060/68310-64 (241290)
ХИТНО, улични, код
„Родића”, 22 м2, једнособан, 8.000. (398)
„Кров”. 060/683-10-64
(241290)
СТРОГИ центар, леп
двоипособан, 63 м2, V,
43.000. (398) „Кров”.
060/683-10-64 (241290)
СТАН 40 м2, интернет,
централно грејање, телефон, једна особа.
064/582-22-85.
(241293)
ДОЖИВОТНО издржавање по најповољнијим
условима. Пуна правна
сигурност. „Елпис”.
061/324-40-85 (241296)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, I,
TA, уредан, 24.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (241302)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 39 м2, ЦГ,
22.000. (49), „Мустанг”, 062/129-94-67.
(241302)
САМАЧКИ, приземље,
17 м2, ЦГ, 12.5000. (49),
„Мустанг”, 062/129-9467. (241302)
КНИЋАНИНОВА, новији двособан, 61 м2, III,
плин, 31.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
ТЕСЛА, дволипособан,
VII од X, 59 м2, ЦГ,
33.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (241302)
ТЕСЛА, трособан, 64 м2,
ЕГ, IV, квалитетно реновиран, 36.000. (49), „Мустанг”, 062/226-66-58.
КОТЕЖ 2, Радова зграда, двособан, уредан,
58 м2, III, 32.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-6658. (241302)
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ТЕСЛА, једнособан, 37
м2, II, TA, ново купатило, 22.500. (49), „Мустанг”, 062/226-66-58.
(241302)
ХИТНО продајем једноипособан стан, Котеж
1, IX спрат, последњи.
064/115-56-51.
(241341)
МАРГИТА, нов двоипособан, 55 м2, приземље,
гас, 36.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(241324)
НОВА МИСА, двособан,
III, 57 м2, ТА, 24.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(241324)
ЦЕНТАР, двособан,
ВПР, ПВЦ, 52 м2, ТА,
33.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (241324)
КОТЕЖ 1, двособан, IV,
50 м2, ЦГ, 25.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(241324)
ЦЕНТАР, Котеж 1, гарсоњере, I, III, ЦГ, 27 м2,
18.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(241324)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан 56 м2, на Стрелишту за кућу у Војловици. 064/173-85-17.
(241359)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 35 м2, I спрат, хитно, повољно. 066/362447, 013/362-447.
(241393)
СТАН двоипособан, Тесла, поткровље, новоградња, усељив, тераса,
остава, гас. 069/822-4824. (241391)
СТАН дуплекс, Тесла,
новоградња, ЦГ, тераса,
паркинг место.
069/822-48-24.
(241391)
СТАН, Стрелиште, једноипособан, поткровље,
без лифта, новоградња.
069/822-48-24.
(241391)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на Котежу 2.
060/641-09-70,
061/452-78-74, власник.
(241350)
ЦЕНТАР, Содара, издајем једнособне станове
35 м2, ЦГ. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(241324)

БУДИТЕ сигурни шта и
за колико новца купујете! Ангажујте стручне
саветнике за некретнине и уштедите. „Елпис”,
асоцијација, 061/32440-85. (241450)
СОДАРА, 83 м2, III,
42.000; двособан, IV,
ЦГ, 30.000. (396),
„Лајф”. 061/662-91-48.

ЛУКС стан, новоградња,
I спрат, Светозара Милетића, 40.000 евра.
060/445-71-85.
(241413)

ТЕСЛА, 40 м2, ВП, ЕГ,
22.000; 64 м2, IV,
двоипособан, ЦГ,
35.000. (396), „Лајф”.
061/662-91-48.
(241423)

СОДАРА, двоипособан,
IX, 64 м2, 33.000; војне
леп двоипособан,
42.000. (396), „Лајф”.
061/662-91-48.
(241423)

СТРЕЛИШТЕ, сређен
троипособан, IV, ЦГ,
46.000; двособан, V,
31.000. (396),
„Лајф”.
061/662-91-48.
(241423)
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ШИРИ центар, трособан, 75, IV, 35.000;
Стрелиште, (396),
„Лајф”. 061/662-91-48.
(241423),
53 м2, 21.000. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(241431)
МАРГИТА, II, нов, фул,
прелеп, 53 м2, 30.000;
ПР, 22 м2, сређен,
18.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(241431)

телефон: 013/301-150

ЦЕНТАР, гарсоњера,
фул, II, тераса, 20.500;
једнособан, 34, I,
26.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(241431)
ЦЕНТАР, трособан, II,
78, 39.000; Тесла, трособан, IV, 61, 30.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(241431)
ТЕСЛА, нов стан, 51 м2,
фул. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(241431)
ЦЕНТАР, ПР + Пк, фул,
вреди погледати, 190 м2
и двориште, грејање,
одлична. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(241431)

ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове, куће на свим локацијама.
332-031, 063/836-2383. (679), „Трем 01”.
(240405)
КУПУЈЕМ једноипособан стан до 45 м2, може
Содара, Тесла, Котеж.
062/207-004.
(240809)
ПОТРЕБНИ станови
свих структура Агенцији
„Тесла некретнина”
(238), 064/668-89-15.
(240748)
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СТРЕЛИШТЕ, потребан
двособан стан или кућу
за издавање. 062/88656-09. (240707)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза
исплата. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(240479)
ПОТРЕБНЕ непокретности у Панчеву и Београду за познате купце.
(069), „Стан плус”,
063/771-75-96.
(240980)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(240915)
ПОТРЕБНИ станови
свих структура Агенцији
„Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15.
КУПУЈЕМ стан за реновирање до 60 м2, брза
исплата. 064/206-55-74,
362-027. (241134)
КУПУЈЕМ једнособан
стан за реновирање, исплата одмах. 064/13992-79. (241134)
КУПУЈЕМ стан до
15.000, дајем ауто
(3.000), 12.000 готовина. 0’64/134-06-30.
(241095)
АГЕНЦИЈА „Дива”
Панчево, Жарка
Зрењанина 14, купује
двособан стан
у згради, брза исплата.
345-534,
064/246-05-71.
(241204)

КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата.
„Перфект”, 064/348-0568. (241261)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза
исплата. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(241324)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребне куће и станови
за познате купце.,
061/662-91-48.
(241423)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине,
све локације, брза реализација. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(241431)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ТРАЖИМ намештену
гарсоњеру, на Стрелишту или Содари.
061/304-82-91
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Стрелишту, 42
м2, у близини „Авив
парка”, ЦГ, лифт.
063/854-83-40
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, намештен,
Котеж 2. Тел.
062/401-492.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан, реновиран, две терасе,
нова Миса, 100 евра +
депозит.
064/458-94-96.
(240050)
ИЗДАЈЕМ двособну ненамештену кућу на старој Миси.
061/321-70-83,
064/359-54-42
ЈЕДНОСОБАН намештен, ТА, II, Тесла.
069/339-04-67.
(241085)
ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2, са окућницом, у
центру Старчева.
063/502-211. (241092)
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ИЗДАЈЕМ празан стан,
ТА, алу столарија, депозит обавезан. Стрелиште. 064/305-71-60.
(241098)
СТРОГИ центар, двоипособан, полунамештен, ТА грејање, издајем. 064/366-05-62, 150
евра. (241112)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба
кухиње, купатила. 321408. (241096)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у кући, празан, Котеж 1, ЦГ, тотал ТВ.
065/975-00-20.
(241127)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Стрелишту.
Тел. 064/493-00-55.
(241128)
ИЗДАЈЕМ на Содари
једнособан празан стан,
ЦГ, телефон, кабловска.
Тел. 063/734-82-17.
(241174)
ПОЛУНАМЕШТЕН тросоан стан, ЦГ, телефон,
клима, Котеж 1, IV
спрат. Тел., 063/803-1486. (241156)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву у замену плаћања
дуга за струју. 063/19173-60. (241157)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Тесли, 34 м2, IV спрат.
069/129-82-06.
(241161)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, центар.
061/131-79-04.
(241162)

СТАН, 38 м2, Котеж 2,
полунамештен, цена
120 евра.
060/535-33-57.
(241163)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж
1. 064/214-41-79.
(241171)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, намештен, централно грејање. 063/442-025.
(241181)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на Тесли. 064/195-28-31.
(141176)
ИЗДАЈЕМ два полунамештена стана, близина
„бувљака”. 064/137-4789. (241314)
ДВА лепа дворишна једнособна намештена
стана + гарсоњера,
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45.
(241186)

ИЗДАЈЕМ једноипособан дворишни стан, полунамештен,
Доњи град.
063/248-729,
063/126-92-77. (24119)
ИЗДАЈЕМ стан, стара
Миса, 50 м2. 060/01196-66. (241202)
СТРОГИ центар, једноипособан намештен
стан, ЦГ, лифт, СББ.
061/179-90-64,
065/251-45-43. (41195)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у кући,
центар. 064/224-16-66.
(241192)
ИЗДАЈЕМ стан, 81 м2, II
спрат, Илариона Руварца 4, Панчево.
063/256-312.
(241218)
ИЗДАЈЕМ двособан
дворишни празан стан.
064/255-57-79,
064/193-56-16.
(24123)

ДВОСОБАН, Котеж 2, II
спрат, усељиво од 1. јуна. 013/317-784,
066/317-784, звати од 9
до 20. (241235)

СТАН четворособан,
шири центар, у кући,
сопствено грејање, гас,
мирно. 061/225-16-43.
(241264)

ДВОРИШНИ стан, 30
м2, близина Преображенске цркве, 80 евра,
бесплатан Wi/Fi.
062/801-55-43. (241256)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан са ЦГ, кабловска, самици, повољно. Тел. 378-093.

НАМЕШТЕНА гарсоњера, центар, први спрат,
грејање, паркинг, мирно
место. 064/238-68-94.

ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан са ЦГ, кабловска, самици, повољно. Тел. 378-093.
(241267)
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ИЗДАЈЕМ трособан, Котеж 2, цена по договору. 069/161-80-13, Слободан. (241273)
ЈЕДНОСОБАН, намештен стан у насељу
Краљевића Марка 34/ц.
064/026-18-44.
(241306)
НА ДУЖИ период издајем двособан стан, полунамештен, на Тесли, I
спрат, ТА грејање.
064/422-58-60.
(241335)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан на Стрелишту, IV
спрат. 063/351-766,
060/643-60-30.
(241340)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком,
на II спрату. 063631338. (241343)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, ЦГ, ТА.
060/372-03-02.
(241246)
ИЗДАЈЕМ двособан
дворишни ненамештен
стан, посебно бројило,
улаз, Карађорђева.
064/994-13-16.
(241242)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, центар. 064/14052-81. (241247)
ТЕСЛА, двособан, полунамештен, ТА, самцима, студентима.
063/840-69-77,
061/285-43-28. (и)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, Котеж 2.
064/672-11-74.
(241326)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Содари на дужи
период. Тел. 063/71158-37. (241357)
ИЗДАЈЕМ двокреветну
собу или апартман у
Херцег Новом. 064/04735-18. (241356)
ИЗДАЈЕ се стан, 35 м2,
Цара Душана 38.
062/886-56-02, 430431. (241357)
ИЗДАЈЕМ једноипособан комплетно намештен стан, у центру
Стрелишта. 060/142-2211. (241364)
ДВОСОБАН стан за издавање. 061/624-30-83.
(241369)
ДВОСОБАН дворишни
стан, 54 м2, посебна
струја, вода, могућност
интернета. 069/508-0565. (241373)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
064/154-95-65. (24138)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
празан стан, дворишни
центар, 40 м2. 252-1366, 064/413-61-65.
(241390)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, ТА, код Хотела „Тамиш”, 80 евра.
064/122-48-07.
(241404)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, одмах усељива, центар, Wi/Fi, кабловска, повољно.
065/691-88-23.
(241402)ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, намештен са грејањем, нова
Миса. Тел. 069/301-5113. (241068)
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ИЗДАЈЕМ намештен
стан, нова Миса, за
раднике, екстра сређен.
060/301-51-13.
(241068)
ИЗДАЈЕМ стан, Браће
Јовановић 24, на првом
спрату, на дужи временски период.
061/277-62-37.
(241082)
ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан,
064/177-56-01.
(241050)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ЦГ.
063/320-637. (241049)
ИЗДАЈЕМ једноипособан полунамештен стан,
48 м2, на Содари, централно грејање, III
спрат, лифт. 064/85166-82. (241041)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
стан, локал од 39 м2,
центар Стрелишта.
064/267-71-74.
(240346)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, Тржни центар
код Суда, власник.
069/663-773. (240506)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
близина пијаце, Лава
Толстоја. 333-058.
(240916)
ИЗДАЈЕМ сређен, пословни простор око 170
м2, на Јабучком путу.
063/759-12-47.
(240892)
ПОВОЉНО издајем нов
локал, центар, Динамо,
19 м2, 10.000 динара.
064/262-54-65,
013/315-707. (241048)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, Змај Јовина 2, локал 2. Тел.
060/562-62-96.
(241102)
ИЗДАЈЕМ локал, Р. Путника 17, 16 м2, погодан
за канцеларију.
064/448-68-15.
(241147)
ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, 16 м2, нов,
повољно. 065/966-6661. (241136)
ИЗДАЈЕМ локал, ужи
центар, 12 м2, повољно.
063/882-23-77.
(241168)
ИЗДАЈЕМ два нова локала, центар, један
опремљен салон лепоте.
063/734-82-31. (24116)
ИЗДАЈЕМ локал 110 м2,
магацин 100 м2 и канцеларијски простор. АЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278250. (241201)
ИЗДАЈЕМ локал 15 м2 у
пролазу и канцеларију
25 м2. Војводе Путника
29. 063/278-250.
(241201)

ИЗДАЈЕМ локал код
улаза Зелене пијаце.
060/351-03-56. (24124)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал Трубач, први
спрат, осамнаест квадрата. 063/856-74-02.
(241305)
ИЗДАЈЕМ локал у најстрожем центру.
064/267-72-17.
(241308)
ЦЕНТАР, дворишна
канцеларија, 50 м2, издајем. 064/668-87-78.
(2414279
ИЗДАЈЕ се локал 35 м2,
Цара Душана 38, Панчево. 062/886-56-02,
430-431. (241357)
ПРОДАЈЕМ или издајем
пословну зграду 1.650
м2. 060/312-90-00.
(241372)
ПРОДАЈЕМ или издајем
магацински простор,
450 м2. 060/312-90-00.
(241372)
ПРОДАЈЕМ продавницу
здраве хране, ринфуз,
повољно. 065/478-2593. (241384)
ИЗДАЈЕМ локал, Браће
Јовановић 15, бивша
Пивница „Распућин”.
063/436-778, 063/76126-65. (241357)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА конобарица
за рад у ресторану
„Кафана са разлогом”.
064/060-50-50 (СМС)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстори и
раднице на сендвичима
и палачинкама.
063/820-87-61.
(239484)
ШИВАРИ потребне раднице са искуством. Тел.
069/238-07-65.
(240371)
СТОВАРИШТУ „ГОЛИЈА” потребан помоћни
радник са Ц категоријом. Контакт 013/25206-64, 063/776-56-58.
(ф)
ПОТРЕБНЕ две раднице
за рад на роштиљу на
ћумур, СТР „Идеал”.
063/855-65-56.
(240947)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад
за роштиљем.
Локал у центру.
063/834-88-10.
(239871)

ПОТРЕБАН пица-мајстор и помоћни радник
у пекари. Звати од 18
до 22 на 069/379-02-20.
(241113)

ПОТРЕБАН пекар.
063/130-75-40.
(241094)
ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. 063/13075-40. (241094)
ПОТРЕБНА девојка са
искуством за рад у кафићу Max Caffe у Улици Доситеја
Обрадовића 8-к.
013/230-10-13.
(241303)
ПОТРЕБАН возач са искуством, Ц и Е категорије, за обављање домаћег и међународног
саобраћаја. Next logistics d. o. o. Банатско
Ново Село. 063/271907. (241140)
ПОТРЕБНА радница у
кафићу, Стрелиште.
063/800-07-94.
(241177)
ПОТРЕБНА особа за
рад у играоници „Острво с благом” у „Авив
парку”. 062/333-502.
(241277)
ПОТРЕБАН мушко-женски фризер. Тел.
061/552-21-22.
(241297)

ПОТРЕБАН пословођа у
производњи у прехрамбеној индустрији, са
радним искуством.
013/377-230, 06464341-22, 064/259-96-62.
(241313)

ПОТРЕБНА радница у
продаји у ресторану
„Пилећи дућан”.
013/377-230, 064/64341-22. (241313)

ПОТРЕБАН кувар
и конобар, Винарија
„Ђурић”.
063/329-340.
(241233)

ПЕКАРИ потребан пекар, помоћник-ученик,
продавац. CV слати на
адресу, Ул. Иве
Курјачког 87. mail:
pekarasmiljanic@mts.rs.
ИСКУСАН пекар, радник на пећи, продавачица, трећа смена,
„Маргарита”. 064/12009-42. (241315)
ПОТРЕБНА радница за
рад у салону са познавањем педикира, маникира (корекција, изливање и сл.) и депилације. 060/322-20-02, звати
од 10 до 22 сати.
ПОТРЕБНИ возачи Б
категорије фирми „Превозник” за развоз хлеба,
на подручју Београда.
За запослене могућ организован превоз до Београда и назад.
060/864-07-71.
(241203)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад
за роштиљем, локал у
Браће Јовановић.
063/897-55-04.
(240616)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у продавници здраве хране. 060/029-6220 или mail:
jezgropa@gmai.com.
(240713)
ПОТРЕБАН хореца комерцијалиста за дистрибуцију пића. Терен
Панчево, обавезно искуство. 062/755-974.
(241175)
ПОТРЕБАН хореца комерцијалиста за дистрибуцију пића. Терен
Београда, обавезно искуство. 062/755-974.
(241175)
ПОТРЕБАН возач Ц категорије са картицом за
дистрибуцију пића.
062/446-134. (241175)
ПОТРЕБНИ возачи Б
категорије за територију Београда. 062/446134. (241175)

ПОТРЕБАН/НА пицамајстор за рад у пекари. 063/130-75-40.
(241094)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПЕКАРИ потребна продавачица. Тел. 065/99375-30. (241224)
РЕСТОРАНУ „Poco-Loco” потребни шанкери.
355-222. (2422489)
ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији,
непушач, предност искуство у графичкој делатности.
063/295-789.
(241415)

ПОТРЕБНЕ раднице за
брање малина у Ариљу.
Храна и смештај обезбеђени. Инфорамције
на тел. Љубе Јаковљевић, 061/200-15-32, Даца Јаковљевић,
060/501-27-75. (24137)
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ПОТРЕБАН ауто-лимар
и радник за дубинско
прање возила, са искуством. 060/333-65-80.
(241396)
ПЕКАРИ потребна продавачица. 061/631-9926. (241400)
ПОТРЕБАН радник за
рад у пекари са или без
искуства. 064/122-2156. (241412)
ПОТРЕБАН графички
дизајнер оператер, са
искуствoм, илустратор,
ЦДР, ПСД, послати CV
на digitalnastampa013@gmail.com
(241415)
ПОТРЕБАН продавац у
пекари и помоћни радник у производњи. Звати до 15 сати. 063/680594. (241417)

ПОТРЕБНА радница у
трафици, због слободних дана. 062/104-9368. (241234)
ПОТРЕБАН радник са
искуством у раду са бојама и лаковима за дрво, за мешање, гађање
тонова и продају. CV
послати на
dragancolorars@gmail.com
060/027-59-74.
(241333)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад
за роштиљем, локал у
центру. 063/834-88-10.
(241115)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад
за роштиљем, локал у
Браће Јовановић.
063/897-55-04.
(241115)
ПОТРЕБНА жена за рад
на ендлерици или ибердеку. 060/131-81-70.
(241117)
ПОТРЕБАН женски
фризер са искуством за
фризерски салон.
064/255-79-91.
(241330)
ПОТРЕБНА помоћна
радница са искуством, у
кухињи, кетеринг Вања.
060/093-17-09.
(2413549
ПОТРЕБНА куварица,
конобарица и спремачица. 063/813-29-76,
064/260-04-26. (24136)
ПОТРЕБНА спремачица
за објекат за смештај,
до 30 година старости.
060/043-52-98.
(241372)
ПОТРЕБАН пица-мајстор и раднице за рад у
пекари. 065/330-48-04.
(241383)
ПОТРЕБАН столар, производња намештаја
Панчево. 060/600-1452. (241384)
ТРАЖИ се кувар, помоћни радник, са искуством за рад у сали за
прославе, за стално.
(241391)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН посластичар са искуством. Звати
до 15 сати. 063/680594. (241417)
ПОТРЕБАН возач Е категорије са ЕУ пасошем.
065/811-18-33.
(241255)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

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

ВЛАГА! изолација влажних кућа. Машинско
сечење зидова. постављање најсавременије
изолације. 100% успешно. Тел. 062/427-614
(СМС)
ИЗДАЈЕМ мешалицу за
бетон, са превозом.
063/315-381. (СМС)
КОМБИ превоз робе и
ствари, тура у Панчеву
1.000 динара. 062/89058-18 (СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(240054)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
шпорета, бојлера, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(240544)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каљевих пећи.
063/155-85-95.
(240257)
ЧУВАЛА бих старију
женску особу. Љиља.
065/513-78-58.
(241034)
КОСИМ траву тримером, баште, дворишта и
воћњаке. Зоран,
061/683-67-48,
064/438-12-46.
СПРЕМАМ и чистим
станове, ако вам треба
позовите 064/278-7120. (241060)

НЕМАЧКИ свим узрастима, преводи, припреме полагања за све
нивое. 061/656-04-04,
352-892. (241061)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, кречење, бетонирање европским квалитетом, повољно. 063/86580-49. (241067)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих, монтажа нових, цеви, одгушења. Монтажа, санитарије. 063/812-48-62.
(241069)
КЕРАМИЧАР, припрема и постављање свих
врста керамичких плочица. Повољно. Тел.
063/744-08-24.
(241078)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс радови, фарбање
столарије, чисто, квалитетно, повољно.
063/304-476.
(241074)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(241073)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (241090
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, фасаде, пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42.
(241100)
ЧИСТИМ шут, рушим
старе објекте, чистим
подруме, таване, брзо и
ефикасно. Златко.
061144-82-80, 063/19654-56. (241101)
СЕЛИДБЕ с радницима,
брзо и ефикасно, 1.000
динара тура. Златко.
061/144-82-80,
063/196-54-56. (24101)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка керамике,
славине, купатила, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09.
(241114)
МОЛЕРАЈ, кречење,
глетовање, термоизолација, гипс, амстронг,
материјал. 060/131-8170, 063/212-733.
(241117)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови,
молерај, термоизолација, материјал. 060/13181-70. (341117)
ЕЛЕКТРИЧАР. 063/89868-77. (241125)
КОШЕЊЕ траве, шишање ограде, ваш баштован. Тел. 069/130-3591. (2411359
АЛУ, ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем,
поправљам, гуртне.
064/181-25-00.
(2411429)

МАСАЖА, релакс, Нина. 063/843-25-58,
061/224-539. (241143)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
столарија, повољно, чисто и педантно.
061/288-20-19. (14115)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар. 013/353569, 066/405-336,
061/603-94-94.
(241153)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука,
кречење, повољно.
065/535-24-56.
(241137)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, селидбе, сечење/цепање дрва, кошење, копање, рушење, разбијање бетона, чишћење тавана,
шупа, подрума... Дејан.
061/626-14-50 (241288)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073,
064/157-20-03.
(241288)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољнији. 065/361-13-13
(241286)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 064/34179-60, 065/543-21-53
(241298)
МАСАЖА релакс, медицинска, педикир, урасли нокти, курје очи.
061/308-95-86,
013/351-907 (241285)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан.
Позовите, 064/235-0815. (241173)
МЛАДА, одговорна жена, врши услуге чишћења станова, кућа, локала и још понешто.
063/687-774 (241266)
ГИПСАРСКО молерски,
електричарски радови,
фасаде са или без материјала. Повољно.
060/521-93-40 (241271)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја,
душека, аутомобила.
Наташа. 361-474,
060/361-47-41 (241280)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљице, уградња
ламината, столарије.
062/816-33-84 (241287)
МЕЊАМ пелене, непокретне и покретне особе. Весна, 061/282-4828. (241187)

МОЛЕРСКО-фасадерски радови, гипс, керамика, пензионерима попуст. Проверите.
061/141-38-02,
069/112-51-01 (241301)
ВОДОИНСТГАЛАТЕР:
одгушење судопере, купатила, поправке, нова
купатила, замена.
013/331-657, 064/49577-59. (241209)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846.
(241216)
НЕГУЈЕМ и старам се о
старим, болесним лицима, набавка намирница.
065/555-13-76.
(241194)
МОНТЕР централног
грејања. 065/608-08-57.
(241241)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 064/866-25-76,
013/361-601.
(241253)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38.
(241316)
РАДИМО све физичке
послове, рушења кућа,
бетона, утовари, одношење ствари, кошење
траве.
064/122-69-78.
(241329)
КОШЕЊЕ траве, корова, обарање дрвећа, рушења, бетонирање, итд.
060/035-47-40.
(241329)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства.
013/251-78-97,
063/782-51-48.
(241428)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс, демит фасаде, повољно, пензионерима
попуст. 061/626-54-06.
(241332)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780.
(241386)
РАДИМО старе и нове
кровове, зидање, бетонирање, фасаде, итд.
064/183-16-36,
062/894-37-18.
(241414)
КОШЕЊЕ и сређивање
травњака, дворишта и
воћњака. Могућност одвоза траве и остало.
061/612-14-50.
(241422)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче,
с материјалом
или без њега.
Ноле
(имам и паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)
ПОВОЉНО. Превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(238245)
СЕЛИДБЕ, 1.300 динара, превоз робе са радницима. Попуст на ванградске. 063/174-77-69.
(238739)
ПАРКЕТ, уградња, хобловање старог паркета, полирање, лакирање, Дебељача. 063/82294-82, 063/865-45-31.
(239630)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, екипа радника, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117. (239984)
КОМБИ превоз робе,
селидбе до 2 тоне. Слободан. 064/348-008,
062/850-36-58.
(240507)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила, канализације, адаптације,
поправке, замене.
013/331-657, 063/77718-21, 064/495-77-59.
(240234)
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РАДИМО: зидање, бетонирање, поправке старих/нових кровова, разне изолације, брзо квалитетно. 013/664-491,
063/162-53-89.
(240237)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (241230)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(241230)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професионално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(241230)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић(4712)” –
Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари,
кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com ,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(241230)

ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, одвоз шута
малим и великим кипером. 064/648-24-50.
(4713)
ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење објеката,
утовар шута, разбијање
бетона. 063/218-894.
(4713)
КАМИОНСКИ превоз до
2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.
(4713)
ИСКОП багерима: темеља, подрума, септичких
јама, канала, насипање
терена. 063/218-894.
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за рад
на висини, сечење дрвећа, вађење пањева.
063/218-894. (4713)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања
до 17 м, носивости 4 тоне. 064/668-97-86.
(4713)

ИСТОВАРИ/УТОВАРИ
виљушкарима на свим
теренима, до 10 тона.
063/218-894.
(4713)
РУШЕЊЕ објеката, сечење и разбијање бетона, утовар шута, превоз
материјала.
064/668-97-86.
(236933)

КРЧЕЊЕ и кошење, сечење високих дрвећа,
чишћење плацева, вађење пањева. 064/668-9786. (4713)

ПЕРФЕКТ, демит фасада, зидање, малтерисање, глетовање, кречење,
керамика, кровови.
063/122-14-39.
(241019)
KIZZA – истовар/утовар
робе виљушкарима,
превоз шљунка, песка,
сејанца, ризле, рушење
објеката, ископ багерима, разбијање и сечење
бетона, насипање и набијање терена.
064/648-24-47. (4713)
СЕРВИС телевизора, ЦО
2 апарата, ауто-радија,
аутоелектричар, уградња ауто-радија. Дејан,
063/800-01-96.
(241079)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(241066)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
064/317-10-05,
062/156-02-07.
(241002)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(240789)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за
воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(241219)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара. 024 сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32,
Поповић. (241220)
ОВЛАШЋЕНИ сервис:
поправља веш-машине,
фрижидере, бојлере,
шпорете, електроинсталације, одмах.
060/18002-83,
062/186-48_22.
(241403)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(241345)

РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498. (241214)

GRANEXPORT DOO ZA TRGOVINU PROIZVODNJU
I USLUGE,
PANČEVO, LUKA DUNAV 5

RASPISUJE KONKURS

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, климе, шпорете, бојлере поправљамо
са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(241281)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(241281)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у
вашем стану. 066/001050, 063/329-464.
(241430)
ПРЕВОЗ кипером, повољно, песак, сејанац,
шљунак, одвозим шут.
064/354-69-94.
((241388)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево – даље,
цене договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(241360)
АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”, антибактеријско и
дезинфекционо прање
тепиха, довоз, одвоз.
066/001-050,
063/329-464.
(241430)

KOORDINATOR TEHNIČKE PODRŠKE
Uslovi:
· VI ili VII stepen stručne spreme (mašinske struke)
· Sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima
(poželjno)
· Poznavanje rada na računaru
· Poverljivost, odgovornost, sposobnost procene prioriteta i ažurnost
· Vozačka dozvola B kategorije
· Prebivalište na teritoriji grada Pančeva (poželjno)
Ukoliko zadovoljavate navedene uslove, prijavu sa
biografijom pošaljite na:
office@granexport.rs
sa naznakom ZA KONKURS
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja konkursa.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni
o ishodu konkursa.

АКО си усамљена,
имаш од 40 до 50 година, желиш брак – јави
се. 064/437-63-59.
(241022)
ОГЛАШАВАМ неважећом пензионерску годишњу карту, издату од
АТП-а Панчево на име
Гроздан Цветановски.
(241118)

ГОСТИЉЕ, 11 км од
центра Златибора, на
продају викендица и 11
ари плаца, цена 12.000
евра. Тел. 063/892-38-21
(СМС)
КРАШИЋИ, апартмани
јули-август, 6 – 9 евра
по особи.
Тел. 063/243-859.
ЈЕДНОСОБАН стан у Баошићу-Херцег Нови. Поглед на море.
060/321-60-09.
(240458)
ИЗДАВАЊЕ „Bella apartmani”, Врњачка Бања,
ново.
Тел. 064/849-76-96,
063/636-253.
(240808)
ИЗДАЈЕМ четворокреветни апартман у Сокобањи, повољно.
062/360-211.
(240849)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(241179)
ХЕРЦЕГ НОВИ, издајем
апартмане.
063/827-23-63 viber.
(241324)
У НАЈЛЕПШЕМ делу Врњачке бање издајем
апартман.
063/812-06-89.
(241289)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Рисну, 100 м од мора,
јуни и прва половина
јула. Тел. 064/939-95-79.
(241344)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04)

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину

za radno mesto

ОГЛАШАВАМ неважећом пензионерску годишњу карту, издату од
АТП-а Панчево на име
Здравко Ћирковић.
(241086)
УСТУПАМ гробницу на
гробљу Котеж. 062/744181. (241189)
ЛИМАРИЈА грађевинУСТУПАМ гробно место
ска, израда, монтажа,
санације старе лимари- са спомеником на стаје, кровопокривачки ра- ром гробљу, договор.
064/130-27-34.
дови, хидроизолације,
кровова, тераса, најпо- (241208)
вољније. 064/466-42-14.
ТУРИЗАМ
(241266)

РАЗНО

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила, канализације, адаптације,
поправке, замене.
013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21. (24120)

marketing@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, Улица Народног фронта бр. 12, поднео je захтев за
давање сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину ПРОЈЕКТА Постројење за дубоку
прераду нафте – постројење за одложено коксовање у
кругу Рафинерије нафте Панчево, на животну средину, на к. п. бр. 3568, 3570, 3557, 3547, 3583, 3569,
3582, 3552/1, 3563, 3567, 3566, 3571, 3572, 3558, 3559,
3522, 3548, 3549, 3561/1, 3565 и 3584 КО Војловица.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе града Панчева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 26. 06. 2017.
године. За време трајања јавног увида заинтересована
јавност може у писменом облику поднети примедбе и
мишљења на изложену студију о процени утицаја на
адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 27. 06.
2017. године у згради Владе АП Војводине (приземље,
канцеларија бр. 39) у 12 сати.

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

Последњи поздрав

ЈОВАНУ ЧЕЧОВИЋУ
нашем драгом супругу, оцу и деди.
Хвала за сву несебичну љубав и подршку коју си нам несебично
пружао.
Почивај у миру.
Ожалошћени: супруга ОЛИВЕРА, син ГОРАН, снаја АЛЕКСАНДРА
и унуке МИЛИЦА, ЈЕЛЕНА и МАРИЈА
(81/241338)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Велика захвалност доктору Горану Вујиновићу, особљу Интерног одељења и хемодијализе.

013/301-150

Поштованом пријатељу

Породица ЧЕЧОВИЋ
(84/241338)

С великим поштовањем опраштамо се од вољеног

ЈОВАНУ
последњи поздрав.
Почивај у миру.

ЈОВАНА ЧЕЧОВИЋА
Породице:ЂОРЂЕВИЋ, ОЛУЈИЋ и СИМИЋ
(82/241338)

ЉИЉА, РАТКО, ЗОРАН
и СНЕЖАНА
(83/241338)

Петак, 26. мај 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Драгом оцу, тасту и деди последњи поздрав

18. маја 2017. преминула је наша

ЉУБИНКО СТОЈКОВ
1951–2017.
С љубављу и поштовањем ћемо се сећати твоје
доброте и племенитости.

Драгом оцу, свекру и деди последњи поздрав

Твоја ИВАНА, ГОРАН, унук АЛЕКСАНДАР
и прија ЂИНА ЛУЈАНСКИ

ОЛГА ВУЧИНИЋ

(13/141084)

15. IX 1939 – 18. V 2017.
Последњи поздрав најдражој снајки

ЉУБИНКО СТОЈКОВ
1951–2017.
Твоја племенитост и доброта пратиће нас и подсећати на тебе.
Твоји: ИВАН, СЛАЂАНА
и унуци СОФИЈА и ОГЊЕН

Твоји: супруг ВУКОТА, синови ГОРАН и ЂОРЂЕ
и заова ЛЕПА
(32/241394)

(14/141081)

ОЛГИ ВУЧИНИЋ

Наша кума
Твоја ЛЕПА

19. маја 2017, у 67. години, преминуо је наш вољени супруг, отац и деда

(31/241139)

Мојој другарици

ЉУБИНКО СТОЈКОВ
1951–2017.
Увек ће те волети и чувати од заборава твоји:
супруга ЈОВАНКА, син ИВИЦА, ћерка ИВАНА,
снаја СЛАЂАНА, зет ГОРАН и твоји унуци
СОФИЈА, ОГЊЕН и АЛЕКСАНДАР

ОЛГА
ОЛГА
ВУЧИНИЋ
имала је руку, увек испружену да нам буде ослонац.
Последњи поздрав драгој Олги.

Тужни су њени МРДИЋИ
(33/241138)

ОЛГИЦИ
ВУЧИНИЋ

Породица
МИЛЕНКОВИЋ

за шездесет година дружења...
Успомену на тебе
чуваће твоја СТОЈАНКА
ЛОЖАЈИЋ с породицом

(10/241070)

(35/241141)

(12/2421081)

Душо наша, најдража

Последњи поздрав јединој ћерки

Последњи поздрав поштованом пријатељу

Најјача

МИЛКА
ЂУРОВИЋ
2016–2017.

СТОЈАНКИ
ЉУБИНКУ СТОЈКОВУ
1951–2017.
од СЛАВКА, СЛАВИЦЕ и СЛОБОДАНА НИКОЛИЋА
(15/241081)

Тамо си ти где птице свијају гнезда,
тамо где пада малена звезда,

Последњи поздрав

тамо си ти, тамо је место твоје,
тамо где сузе не постоје.

После кратке и тешке
болести преминула је
наша

Тамо си ти где све је тако високо

Оставила си трагове који се не бришу, сећања
која не бледе, доброту
која се памти. Била си
посебна и јединствена.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоје ћерке НАТАША
и СОЊА с породицама
и сестра МИЛИЦА
с породицом

ЖИВОЈИНОВИЋ

од мајке ДОБРИЛЕ
МАТИЋ и синова
ЗОРАНА и СЛОБОДАНА
с породицама

(79/241331)

(26/241116)

Последњи поздрав драгој комшиници

Последњи поздрав пријатељу Љубинку

и црно као то твоје око,
тамо си ти где небо за земљом плаче
и где се воли од свега јаче.
(34/241138)

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

ЈОВИЦИ
најбољем бившем комшији.
Почивај у миру.

Последњи поздрав

ИВИЦА и КАТИЦА
с децом
(90/241367)

ПАНЧЕВАЦ

мама ОЛГИ
од БИЉЕ, ЗЛАТКА, ПИЛЕТА и СИМКЕТА
(70/241292)

телефон:
013/301-150

СЛОБОДАНКА
ЈЕВТИЋ
1935–2017.
Сахрана је обављена 23.
маја, на гробљу Котеж.
Заувек ће остати у нашим срцима.
Супруг СТАНКО
БАКУРСКИ, унуци
ЉУБИША, ВЛАДА
и ЉУБИЦА с породицама,
сестричина ДОБРИЛА,
ЗОРАН и пасторке
КОВИЉКА и ЉИЉАНА

Станари у Дринској 15

од прије ЂИНЕ с децом
ГОРАНОМ
и БРАНИСЛАВОМ
с породицом

(95/241382

(17/141091)

(52/241198)

ОЛГИ
ВУЧИНИЋ

ЉУБИНКО
СТОЈКОВ
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Петак, 26. мај 2017.

Заувек нас је напустила

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

23. маја 2017. напустио нас је мој вољени
брат

СЛАВИНКА МАНИЋ

ЖИВОЈИН ДЕНЧИЋ

1932–2017.

1932–2017.

У бескрајно небеско плаветнило преселила се племенита душа.

22. маја 2017, у 63. години, изненада нас је напустио наш драги и вољени

23. маја 2017. трагично је преминуо наш
вољени

РАДОСАВ
МАРКОВИЋ
РОЂО

БОГДАН ЈОВИЋ
1951–2017.

Сахрана је обављена 25. маја 2017.

Заувек ћеш бити у нашем сећању и нашим срцима.

Твоји најмилији

С љубављу и тугом сестра НАДА, сестрић
ПЕЦА, сестричина ОЉА с породицама,
као и остала родбина и пријатељи

Ожалошћени: супруга СТОЈАНКА,
ћерке ТИЈАНА, ЈЕЛЕНА
и ИВАНА с породицама

(72/

(91/241370)

(86/241347)

Нано, почивај у миру.

Последњи, тужни поздрав

Сахрана је обављена 23.
маја 2017, у 14 сати, на
Девојачком бунару.
Ожалошћена породица
(87/241343)

Последњи поздрав драгом комшији

Драгој тетка

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

БОГДАНУ ЈОВИЋУ
Породице: МОМЧИЛОВИЋ, ФЕМИЋ, МИЛИЋ,
ИГЊОВСКИ и ЂАКОВИЋ

СЛАВИЦИ
МАНИЋ

СЛАВИЦИ

(98/241395)

последњи поздрав од
ГАБИ и МАЈА

породице ДРАЖИЛОВ

(78/241328)

(80/241334)

Опраштамо се од наше нине и баке

БОГДАН ЈОВИЋ

Последњи поздрав од
комшије РАШАЈСКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка МИЛЕНА, зет
МИЛАН, унука
МИЛИЦА с породицом
и унук ДУШАН
с породицом

(89/241352)

(88/241347)

51 година

ДАНИЦЕ МИШИЋ

АНА ПЕТРОВИЋ

МИЛИЦА
СТЕФАНОВСКИ

1936–2017.
Вољеној мајци, четрдесетодневни помен одржаћемо 31. маја 2017,
у 10 сати, на Новом гробљу.
Породица ПЕТРОВИЋ
(69/241284)

рођ. Сифниос
Успомену на њу чуваћемо у нашим срцима.

Последњи поздрав ком-

Наша драга

шиници

Породице МИШИЋ, КУПУСАРЕВИЋ и ХУЂЕЦ
(24(241120)

Последњи поздрав нашој стрини - нини

ЉУБИНКИ

Последњи поздрав вољеном брату

ТЕМЕЉКОВСКИ

ДАНИЦА МИШИЋ

ЧЕДОМИРУ
АБРАМОВИЋУ

ДАНИЦИ
МИШИЋ

МОМИР АБРАМОВИЋ
с породицом

ДЕЈАНА и ДЕЈА
(58/241238)

рођ. Сифниос
1927–2017.
преминула је у Београду, 20. маја 2017. Испраћај
и кремација одржаће се 26. маја 2017, у 12.30, на
Новом гробљу у Београду.
Ожалошћене породице: МИШИЋ,
СИФНИОС и ХУДЕК
(23/241120)

(46/241190)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Прошле су три године откако није међу нама,
али је увек у нашим срцима и мислима, наша вољена

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша
вољена мајка и бака

1944–2017.

од станара
у М. П. Аласа 9

СОФИЈА ЂУРИЋ
дипл. економиста
1959–2014.
Помен ћемо одржати у суботу, 27. маја 2017, у 11
сати, на гробљу Котеж у Панчеву.
Твоји најмилији
(48/241178)

(66/241275)

Сећање на вољену

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

013/301-150

ДАНИЦА ДАНА МИШИЋ
рођ. Сифниос
Драгој нини последњи поздрав на њеном путу у бескрај.
Њени: ОЛГА, ЈЕЛЕНА, ДУЊА и БАНЕ
(54/241215)

МАРИЈА ЈОВАНОВ

СЛАВКУ
ТРНИНИЋ

СНЕЖАНА
МИХАЈЛОВИЋ

преминула 17. маја 2017. године
Хвала јој за све што је учинила за нас. Живеће у
нашим срцима.
Породица

27. V 2012 – 2017.

2008–2017.

(40/241152)

Увек у нашим срцима.

СУЗАНА
ЛЕСКАРОСКИ
27. маја навршава се
двадесет година туге и
бола откада ниси с нама.

Твоји најмилији

Неутешна мајка
МАРИЈА с породицом

Твоји најмилији

(73/241311)

(57/241237)

(56/241222)

Петак, 26. мај 2017.
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Прошле су две дуге и тужне године откад нас је прерано
напустила наша драга

АНДРИЈАНА

МАРКО МИКИЧИЋ

Увек у мислима, заувек
у нашим срцима.

15. IX 1981 – 27. V 2006.

др ДАНИЦА ДАНА ГЛИШИЋ

БАКА, АНА, ЈАГОДА
и НИКОЛА

Једанаест тужних година пролазе...

специјалиста педијатар

(38/241148)

Много је тога новог и лепог…

Богате успомене на Данину велику доброту, бескрајну
благост и њену несебичну посвећеност породици
и послу, а посебно деци коју је обожавала и с пажњом
и љубављу лечила и неговала, заувек у срцима чувају
њени: супруг МАНОЈЛО, синови МИЛАН, ЗОРАН
и МАРКО, снаја ЈЕЛЕНА, унуке НИНА и МАША,
сестра БРАНКА, породице ГЛИШИЋ, ЛАЗИЋ,
ЈОВИЧИЋ и МАЛЕШЕВИЋ

А тебе нема, душо наша!!!

ПАНЧЕВАЦ
Воле те мама и тата
(63/241257)

телефон:
013/301-150

Сећање на драге школске другове

(77/241323)

Прошло је шест месеци откако нас је напустила наша мила, вољена

БРАНКИЦА ЗОРАН
ЗОРИЦА
ГОЛУБОВИЋ УРОШЕВСКИ НАУМОВСКИ

МАРКО

рођ. Димић

рођ. Змејковски

Недостајеш када је гужва,
Генерација 1968. Јабука

Када нас је више,

(21/241111)

Када славимо, и

РАДМИЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ

када смо срећни,

1925–2016.
Драга наша Радо, болно је сећање на тебе. У захвалност и успомену на твоје пожртвовање, добру племениту душу, љубав, коју си
несебично свим пружала: нашим драгим родитељима, нама сестрама, браћи и нашим породицама, чуваћемо те од заборава, а
све ово ћемо обележити поменом 27. маја 2017. године, на Католичком гробљу у Панчеву.

27. маја 2017, у 10 сати, на Новом православном
гробљу, даваћемо једногодишњи помен нашој

Недостајеш!
Брат ГОРАН с породицом
(62/241252)

29. маја навршава се шест месеци

ДРАГИЦА БАСАРИЋ са синовима и њиховим породицама
(68/241282)

ЉУБИЦИ ЂУРИШИЋ БУБИ
28. маја навршавају се три тужне године откако
нас је заувек напустила

28. маја навршавају се
три године откако није
с нама наша драга

Њени најмилији
(96/241388)

РАДМИЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ
Чувамо сећање на тебе и много нам недостајеш.
Твој син ЈОЦА, снаја СНЕЖА, унука САЊА
и пријатељи МИЛЕ и АНКИЦА
(47/2542017)

СНЕЖАНА ЂОРЂЕВИЋ

СНЕЖАНА
ЂОРЂЕВИЋ

Бол и туга се не мере годинама већ празнином
која је остала твојим одласком.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на
тебе.
Твоји: мајка ЗВЕЗДАНА, тата ДАНЧЕ
и брат ДРАГАН

Без тебе ништа није
исто. Недостајеш.
Супруг ДРАГАН, ћерке
ДРАГАНА и ИВАНА, зет
НЕБОЈША и унук ВИКТОР

(74/241312)

(59/241239)

1. јуна 2017. навршава се једанаест година откад
нас је напустила наша

ГРУЈИЦА ШИМИЋ
28. V 2011 – 28. V 2017.
Заувек живиш у нашим срцима.

У тузи и болу прошло је
пола године од смрти
нама драгог

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

С неизмерном љубављу и поштовањем: супруга,
син, снаја и унук
(41/241155)

МАРИЈА ГРАБУНЏИЈА

МИРОСЛАВА
ДИМИЋА
25. I 1986 – 2017.
из Глогоња
Отишао си тихо и неприметно, али никад нећеш из наших живота.
Твоји који су те увек
волели
(42/241159)

РИСТО
МАРЈАНОВИЋ
1997–2017.

СНЕЖАНА
ЂОРЂЕВИЋ

Чувају те од заборава:
супруга, деца и унуци

С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Твоји: свекрва ЦАЛЕ
и свекар БОРА

(67/241276)

(97/241392)

2006–2017.
Једанаестогодишњи помен обележићемо у недељу, 28. маја 2017, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Не постоји време које може умањити бол и тугу.
Супруг МИЛОШ, син ЈОВАН, снаја ДИЈАНА
и унука ЈОВАНА

У суботу, 27. маја, у 11 сати, даваћемо годишњи помен
нашем вољеном

(53/241205)

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

ДАРКУ ТАСЕВСКОМ
У нашим си срцима и мислима заувек.
Твоји најмилији
(71/241294)
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У суботу, 27. маја, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо шестомесечни помен нашем

t

27. маја 2017, у 11 сати, на гробљу у Долову, даваћемо годишњи помен

СТЕВАН
ЈЕШИЋ

МИЛЕНКУ УВАЛИНУ

ГОРДАНИ БОГДАНОВ

1959–2016.

1974–2016.

Отишао си...

Наша љубав...

А остао заувек,

Наша душа...

26. V 2002 – 26. V 2017.

Миса задушница биће
одржана 28. маја 2017, у
10 сати, у Католичкој
цркви.
Почивао у миру Божјем!

Наше све..

у срцу, мислима, понекад

Година прође, туга и бол не.

у сновима...
Твоји: МИЛАН, ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА

Недостајеш нам.
Твоји најмилији

(28/241132)

(29/4714)

Тугује и моли за њега
син НЕНАД
(39/241154)

ПОМЕН

У суботу, 27. маја, у 10.30, на Новом гробљу у Панчеву одржаће се годишњи помен

РАТИЋ

НИКОЛА ВУКОБРАТ

МИЛЕВА

2016–2017.

ВЕСЕЉКО

5. V 1937 – 22. V 2012.
23. X 1936 – 29. V 2012.
Били сте најлепши стихови љубави, са наших усана, вашом смрћу
отети. Ваше су душе Господу враћене, тела земљи на чување предана, ваши ликови и дела у нашим мислима закључана, а ваша љубав у нашим срцима до поновног сусрета запечаћена.
Бескрајно недостајете!
Воле вас ваши синови НЕНАД и ДРАГАН и ваш унук ЛУКА

Твоја ДРАГА
(51/141192)

Тужно сећање на наше драге

ВОЈНОВИЋ

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ

МИРКО

БОРКА

1994–2017.

2016–2017.

ВЕРА

МИОМИР

СПОМЕНКА, ТОМИСЛАВ и САЊА с породицама

ЈАСМИНА с породицом

(75/241317)

(45/241167)

Тужно сећање на наше драге који нису с нама
3. јуна 2017. је десет година откако нас је напустио супруг и отац

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕКУЛА ШИМИЋ

(94/241376)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 27. маја 2017, у 11 сати, на Новом гробљу
у Панчеву давати једногодишњи помен нашем
драгом супругу, оцу и деди

27. маја 2017. дајемо
шестомесечни помен, у
11 сати, на Новом гробљу

ЂОРЂИЈУ ГРУЈИЧИЋУ

ГРАДИМИРУ
СТАНКОВИЋУ

СТЕВАН

Помен дајемо у суботу, 27. маја, у 11 сати.
Увек ће бити у нашим срцима.

С љубављу чувамо успомене на вас.

1963–2016.

Увек си са мном.

(36/241144)

Најмилији наши

МИЛКИ ДУКИЋ

Прошла је година откако си отишао заувек, а ја живим између сна и јаве.

Заувек у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ДРАГИЦА
с децом и унуцима
(60/2412634)

1948–2016.
Ожалошћене породице
СТАНКОВИЋ
и ШОРБАН
(93/241374)

24. маја 2017. навршавају се три године од
смрти нашег

Вољеном и драгом оцу

ГОДИШЊИ ПОМЕН

27. маја 2017. је три године откако нас је напустио отац
и деда

ИЛИЈА ЈАНКОВИЋ
Ваши најмилији: МИЛЕНА, СРЂАН и ЈОВАН

МАРИЈА
ПЕРИЋ

ПЕРА ПОЉАК

(6/241042)

28. маја навршава се двадесет година како нема мог
драгог, доброг и пожртвованог оца

Оставио си доброту и
племенитост која се не
заборавља. Недостајеш
нам.
Брат НИКОЛА
с породицом

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и
чувамо од заборава.
ЗОРИЦА и НИНА

2007–2017.
Прошло је десет година
откад није више с нама,
нама драга и вољена мама, свекрва, баба и прабаба.
Много нам недостајеш.
Њени најмилији

(65/241269)

(64/241269)

(55/241217)

ПЕРЕ ПОЉАКА

ЂОРЂИЈУ
ГРУЈИЧИЋУ

1944–2016.
Из срца теку сузе,
пече бол и плаче душа.
Нисам те успела сачувати од смрти,
али ћу те сачувати од

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

СЛОБОДАНА ЂОРЂЕВИЋА
наставника физичке културе
Чувају га од заборава ДРАГИША, НАДА и НЕНАД
(20/241107)

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

ЈОРДАНА
МАРКОВИЋ
ДАНКА

заборава

Мама, оставила си доброту која се не заборавља и тугу која не пролази.

Твоја ћерка НАТАША

Твоја ћерка
МИЛОВИНА и унук
ЖЕЉКО с породицом

(61/241264)

(2/241021)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 26. мај 2017.
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У суботу, 27. маја, у 11 сати, на Католичком гробљу, одржаћемо годишњи помен

Навршава се шест месеци откада није с
нама наш вољени

ЖИВОЈИНУ ГЕРАТОВИЋУ

ПЕТАР НИКОДИМОВИЋ

2016–2017.
Само је време прошло, љубав, бол и празнина остају, а ти нам тако
недостајеш.
Твоји најмилији: супруга НАДА, синови ДЕЈАН и ДУШАН, снаје
ЗОРА и ТАЊА и унуци ВУК, ЈОВАН и ЛУКА

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо шестомесечни помен обавити 27.
маја, у 11 сати, на Старом православном
гробљу у Панчеву.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
31. маја 2017. године навршава се осамнаест дугих и тешких година откад није с нама наш драги

Твоји најмилији

(5/241047)

(1/240782)

БРАНИСЛАВ МИЛОШЕВСКИ
БАНЕ
СЕЋАЊЕ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

Сваког дана смо у мислима с тобом. Гледајући
другу децу, ми видимо тебе. Почивај у миру и
нека те анђели чувају!
Никада те неће прежалити твоји најмилији
(11/241079)

ЖИВОЈИН
ГЕРАТОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ШКРБИЋ КИЋА

ЉУБОМИР ЗУБОВИЋ

1. VII 1986 – 26. V 2008.
Време које је прошло није умањило тугу, бол и
празнину, много нам недостајеш.
Мајка ВЕСНА, отац ГОРАН, браћа ВЛАДИМИР
и ПЕТАР, снаја АНЂЕЛИЈА, братанице ДЕЈАНА
и ЈОВАНА

2005–2017.
Још једна година у низу и још већи бол. Много је
разлога да те вечно волимо и памтимо. Ни све
сузе, ни речи овога света не могу ублажити бол
за тобом. Волимо те и стално мислимо на тебе.
Твоји: МАРИЦА, САЊА, ТАЊА, ИВАНА,
ДРАЖЕН, МИЛАН, МАРТИН
и шест твојих анђела

(27/241130)

Увек ћеш бити с нама.
Брат СЛОБОДАН
с породицом
(18/241104)

НИКОЛИ МИКАШИНОВИЋУ

(16/241086)

У суботу, 27. маја навршиће се четрдесет дана
откако није с нама

ГОДИШЊИ ПОМЕН
27. маја 2017. даваћемо помен нашем драгом супругу, оцу, деди и тасту

Заувек живиш у нашим срцима.

Браћа

ЕМБЕЛИ

СНЕЖАНА
ЦВИЈАНОВИЋ

Супруга с децом
(44/241160)

30. V 2012 – 30. V 2017.
С љубављу чувамо успомену на тебе.

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ
Тога дана даваћемо помен на Старом православном гробљу.
Сада твоје одсуство лута кућом коју си напустио,
а моје мисли су увек с тобом.
Твоја ГОЦА, ДЕЈАН и ДИЈАНА
(9/241065)

МИХАЉ

Твоји најмилији

ИМРЕ

(25/

1962–2002.
1959–2013.
15 година
4 године
Време пролази, а туга је вечна.

31. маја 2017. навршавају се три године откако
нас је напустио супруг,
отац, свекар и деда

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА
МАХМУТЕФЕНДИЋ

Твоји: тата МАРЦИ, мама МИЦА и брат СТЕВАН
(7/241052)

Пет година без тебе

Три године без тебе

СЕЋАЊЕ

У суботу, 27. маја 2017,
у 11 сати, на Новом гробљу дајемо шестомесечни помен мојој супрузи

РАДОИЦА
МУНИЋ

МИОДРАГ

16. X 1948 – 31. V 2014.

САВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

15. VII 1929.

ЉУБИША
НИКОЛИЋ

Твоји: супруга
МАРИЦА и син
СВЕТОЛИК

ЗЛАТОЈЕ
НОСИЋ

БОСИЉКА
ЕРДЕЉАН

1943–2014.

Твоји најмилији

Остале су љубав, туга и
успомене. У мом срцу
заувек...
Твоја ТИНА

1937–2016.
Никада те нећемо заборавити.
Твоји: девер
МИРОСЛАВ, ЗОРАНА
и ДАЦА с породицом

1937–2016.
Заувек ћеш живети у
мом срцу.
Твој супруг СЛОБОДАН

(76/241320)

(30/241136)

(50/241191)

(49/241191)

Наша љубав и сећања
нека ти буду молитва за
вечни мир.

Твоји: супруга
РАДОЈКА и син
БРАНКО с породицом

(22/

(8/241063)

СЕЋАЊЕ

Сећање на

У суботу, 27. маја, у 13 дати, на Новом гробљу дајемо
годишњи помен нашој драгој

МИЛОШ
ЛУКИЋ

МИРКА
ДРАКУЛИЋА

Твоја породица

106. генерација Гимназије
„Урош Предић” Панчево

27. V 2003 – 27. V 2017.
Не заборављамо те, вољен и поштован живећеш док нас буде било.
ДАДА, АКИ, НЕША
и НЕЦА

1949–2010.
Прође још једна година
откад ниси самном.
Године пролазе, бол не
престаје.
Супруга ВИДА

(85/241339)

(37/241146)

(19/

(3/241031)

За све који више нису с нама.

НЕВЕНКИ НЕНИ ПЕТРОВИЋ

рођ. Микашиновић
10. VIII 1957. Огулин –
7. II 2013. Сарајево
Прошле су четири тужне године без наше
Марије.
Успомену на њу чувају
њена деца: НАДА
и МАРИН, супруг
СЕАД, мајка МИЛЕВА,
брат ПЕТАР, сестра
САВКА с породицама
и унуци ЛАУРА,
ДАНИЕЛ и ПАТРИК
(43/241160)

БОСИЉКИ
ЕРДЕЉАН

IN MEMORIAM

СЕЋАЊЕ

МИЛАН БУКУР
29. IX 1957 – 22. V 2016.
Обилазимо твој гроб...
туга нам је вечна...
Твоји неутешни: мајка,
супруга, синови, снаја,
унук и сестре
(4/241039)

28

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 26. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
6. априла: Лејлу – Бојана Аврамовска и Жарко Гавриловић; 19. априла: Хелену – Драгана и Марко
Живковић; 20. априла: Миу – Светлана Вршка и Ондреј Ондрик; 23. априла: Вању – Милица Живковић и Дејан Удовичић; 29. априла: Петру – Јасмина Грчић и Бојан Димитров; 2. маја: Николину –
Катарина и Ненад Танасић, Марију – Ведрана и Бранислав Шушњар, Анђелу – Драгана и Дејан Стаматовић, Дуњу – Драгана Аначковић и Блаже Стаменковић, Дијану – Кристијана Ника и Јовица Николић; 4. маја: Дуњу – Ивана Редић и Драган Попоњаковић; 5. маја: Миљану – Ирена и Петар Максимовић; 6. маја: Зое – Марија и Чаба Фехер, Ђурђину – Јована и Сава Милошевић, Касију – Александра Бубесков и Бранислав Новаков; 8. маја: Сабину – Ружица Лазаревић; 9. маја: Сару – Славица Јанков; 10. маја: Марија и Урош Радосављевић; 11. маја: Софију – Александра и Синиша Јакшић, Алжбету – Алена и Бранислав Кулик; 12. маја: Теодору – Славица Симић и Марко Тиодоровић;
14. маја: Анђелу – Александра и Игор Стојановић, Калину – Марина и Милош Пецикоза, Лену – Биљана и Слободан Петковић; 15. маја: Калину – Драгана и Никола Каначки; 19. маја: Богдану – Тања Ивановић и Божидар Аћимов.

Добили сина
10. априла: Филипа – Далиборка Срећков; 17. априла: Мухамеда – Леонора Бериша и Ђемаљ Сефединовић; 24. априла: Петра – Елизабета Мохора и Владан Видић, Александра Алексу – Бранислава Шајн и Мирнес Ахметовић; 25. априла: Јована – Снежана Пантић и Славиша Шандру, Ђорђа –
Наташа и Дејан Васић; 26. априла: Његоша – Марлена и Драган Марков; 28. априла: Стефана – Јасмина Маринковић и Саша Стаменковић; 30. априла: Марка – Дијана и Рацко Станојковић, Матеју
– Ивана Зубовић и Срђан Јовић; 3. маја: Михајла – Весна и Миленко Шукер, Душана – Марина и
Марко Коцо, Немању – Санела и Никола Сиљановски, Огњена – Ема Симеуновић и Душан Поповић;
4. маја: Павла – Радмила и Милош Андрејевић, Вељка – Биљана Вељанковски и Марко Дакић, Симеона – Лидија и Милан Бранковић, Душана – Марина и Славиша Ђуркић, Виктора – Маријана Стефановић и Далибор Бањаш; 5. маја: Дарија – Кристина Црљенић и Марко Точковски, Хелену – Дубравка Млинар и Нандор Молнар, Душана – Драгана Марковић Келемен и Михаљ Келемен, 7. маја:
Филипа – Николина и Драган Златковић; 8. маја: Младена – Јелена и Владимир Љујић, Андреја –
Теодора и Милан Момчиловић; 9. маја: Данила – Снежана и Зоран Милосављевић; 10. маја: Младена – Татјана и Ненад Орлић; 11. маја: Александра – Бојана и Јован Уца; 13. маја: Стевана – Наташа и Бранислав Буказић; 14. маја: Алексу – Аница и Златко Берацка; 15. маја: Михајла – Виолета и Владимир Петровић.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић
РОЂЕН У
ДОЛОВУ

Немачки
композитор
(Вилибалд)

Прво слово

Староседелац
Кампучије

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

ти или сами, можете очекивати
улазак у нову везу. Понекад сте детињасти и тврдоглави, тако да вам
промакну битне ствари. Не залећите се превише на примамљиве
пословне понуде, јер се може догодити да изгубите и то што имате.

Можда је право време да се препустите жељама срца и пустите
главу да се одмара. Недоумице
које сте имали у вези с послом
полако се разрешавају. Иако се
томе не надате, успећете. Не нервирајте се унапред, смирите своју
унутрашњу борбу и узлетећете.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Проблеми са зглобовима мучиће вас ове седмице. Пружа вам
се прилика да коначно решите
свој статус, само је потребно да
сваки детаљ пажљиво испланирате. Спремите се за беспоштедну борбу и уз мало стрпљења добићете оно што вам припада.

Увек када помислите да сте све
решили, искрсне нешто из прошлости. Време је повољно да на то
ставите тачку. Новац ће вам долазити у неколико наврата, али ће у
вама расти страх да ли сте све урадили како треба. Имовинске заврзламе поново ће бити актуелне.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Повећана нервоза правиће вам
проблеме са желуцем. Чини вам
се да се налазите у колу које вам
се баш и не игра, али не знате
како да изађете. Потражите помоћ, некада две главе боље мисле од једне. Имате подршку вољене особе.

Најбитније је да ће вам финансије бити стабилне ове седмице.
Планове које имате у вези са
иностранством мало одложите.
Сада није тренутак за то. Особа о
којој већ дуго сањате коначно
долази да остане у вашем животу. Верујте свом инстинкту.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Често вам его надвлада разум па

Могући су проблеми с дисајним

изгубите компас. Много тога вам
иде наруку у послу, мада је опрезност мајка мудрости. Не залећите
се, пажљиво одаберите послове који вам могу донети добитак. Играјте на проверену шему. Велике су
шансе да сретнете сродну душу.

органима и честе главобоље. Колико год да сте уплашени, срећа
вам је наклоњена, па ћете успети да решите готово нерешиве
ситуације. Покажите више љубави и пажње особи која вам је подршка или пријатељ.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Чека вас турбулентан период.
Легаћете уморни, а будићете се
уморнији. Велике промене ће
вас ухватити као талас. На вама
је само да се потрудите да испливате на површину. Седмицу ће
обележити несугласице, али и доста страсти с партнером.

Повећани трошкови, непланирани издаци – све је некако као
на траци. Крајем седмице добићете повољну пословну понуду.
Искористите је, јер ће бити на
дуже стазе. Превише се ослањате на сараднике. Опустите се
мало.

1

Нахрањен

2

3

4

1
3
4
Глумица и
ТВ
водитељка
(Маријана)

Лопов
Чишћење
коња
Остатак

Оквир
Мушко име
одмила

Део тела
код коња

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. имати намеру, наканити, 2.
мали равничарски предео, низина, 3. хиљадити део литра, 4.
некадашња америчка певачка звезда.

СПУНЕРИЗАМ
Вокал
Индустрија
тепиха
Ивањица
(скр.)

Кад МАМИНА МАЗА
почне да се бечи,
то његова мајка
не може да спречи.

Рецепт
(скр.)

Не прелазити реку
пливајући
Кец,
адут

Име ТВ
спикерке
Ковачић

Врста
тканине
Француска
војна школа

Спев,
епос

Раније

Бик

Старешина
самостана

Бивши
голман
„Звезде”
(Драган)

РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: сродство, повртари, одрпанац, остарити, Станимир, свратити. Стиховни анаграми: (1) трагикомедија,
(2) миомирис. Скандинавка: град, спас, л, милиони, уп, жоржет, косе, тат, рест, рам, од, Аксентије, и, пре, Максимовић, не препливавати, ас, приор, Рацић. Спунеризам: мазина мама. Укрштени слогови 4 х 4: наумити, удолина, милилитар, Тина Тарнер.

Предлог уз
генитив

ЊЕГОВО
ИМЕ

период, који ће вам донети толико пословних понуда да ћете се у
једном тренутку уплашити да можда сањате. Решићете важна
правна питања. Повољна дешавања на послу пренеће се и на
ваш емотивни живот. Цветате.

2

Блага
падина (мн.)
Део
спортске
опреме

Седиште
Браничевског округа

Хиљаде
хиљада
Родослов

Управа
прихода
(скр.)

УТЕМЕЉИТЕЉ
Мембрана
ПОЗОРИШНЕ
МУЗИКЕ

Град на
северу
Либије

Ауто-ознака
Лознице

Ознака за
ауто-школу

Пред вама је веома динамичан

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

Пиће које се
Ознака за Део коњске
пије после Избављење
опреме
радијус
јела

Урбано
насеље

(23. 9 – 22. 10)

Без обзира на то да ли сте заузе-

УМРЛИ
4. маја: Зорка Радивојев (1939), Ката Валовец (1932); 5. маја: Павел Шимак (1950), Павле Димитријевић (1952), Ана Холубек (1936); 6. маја: Миливоје Дудић (1941), Мара Марашић (1948); 7. маја: Илија Јакшић (1931), Бранка Бечејац (1934), Верица Максимовић (1954), Каталин Веселиновић
(1947); 8. маја: Јанош Олас (1950), Миланка Будимиров (1942), Зоран Растовац (1949), Зоран Ошљанац (1938); 9. маја: Љубица Живковић (1928); 10. маја: Љубосава Живков (1929), Никола Тадић
(1933), Мира Максимовић (1939), Микан Вуклиш (1929), Радојица Николић (1935); 11. маја: Сајма
Махмути (1942), Даница Димитров (1935), Иштван Рајков (1953); 12. маја: Живорад Стојановић
(1961), Валентина Урошевски (1966); 13. маја: Смиља Шкрбић (1929), Чедомир Абрамовић (1945),
Милица Кочовић (1940), Зоран Путник (1957), Мита Недић (1940), Надежда Врзић (1928), Георгије
Милошевић (1929), Љубинка Петровић (1942); 14. маја: Глигорије Никулин (1934), Јагода Сладојевић (1940); 15. маја: Душан Врањеш (1950), Душанка Граховац (1946), Златко Стојчић (1967), Меланија Узелац (1934); 16. маја: Урош Кољанчић (1929), Љубинка Темелковски (1944), Војислав Ђурков (1951); 17. маја: Марија Јованов (1933), Естер Керекеш (1921), Ева Сокола (1942); 18. маја: Олга Вучинић (1939); 19. маја: Љубинко Стојков (1951).

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Повољне промене су на видику.
Право је време да искористите
пословна познанства и кренете у
акцију. Мања количина новца
следи крајем седмице. Осећате
да можете да полетите и ту радост делите с партнером. Чувајте
се прехладе.

ВЕНЧАНИ
6. маја: Ивана Гроздановић и Немања Вујовић, Наташа Јелић и Владимир Вукичевић; 7. маја: Неда Лазаров и Богољуб Алексић, Александра Станојевић и Никола Марјанов, Андријана Штимац и Милош Ђокић; 11. маја: Андријана Бихлер и Срђан Живанов, Слободанка Опачић и Огњен Радошевић, Радојка Биндер и Горан Кошутић, 13. маја: Сања Вајда и Јован Ђорђевић, Моника Сел и Бојан Путник, Јелена Анђелковић и Игор Станковић, Бранка Шарац и Никола Перовић; 14. маја: Бојана Перовић и Витомир Динић,
Маријана Кртинић и Владимир Митровић, Јелена Петровић и Александар Вукаљевић, Дијана Милосављевић и Симеон Васић, Митрана Игњатовић и Срђан Милошев.

Ован
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СТАЗА КОД „БРОДОРЕМОНТА” ЈЕДНА ОД НАЈБОЉИХ У ЗЕМЉИ

ТАМИШ – ДИВНО МЕСТО ЗА ПЕЦАЊЕ И ОПУШТАЊЕ
Иду топли дани, а с њима и све
већа потреба за рекреацијом у
природи. Једна од најомиљенијих забава тог типа је пецање.
За љубитеље те врсте опуштања
из нашег града најједноставније је скокнути на обалу Тамиша, и то онај део тик уз
„Бродоремонт”.
Притом, поменута стаза важи за једну од квалитетнијих у
целој земљи када је у питању
спортски риболов, па не треба
да чуди што је протеклог викенда тамо организовано важно државно такмичење у дисциплини фидер.
На тамишкој обали, нарочито
у делу надомак „Бродоремонта”, готово је немогуће не видети људе како посвећено гледају у врхове пецарошких
штапова. Без обзира на то да
ли је реч о лету или зими, викенду или понедељку, раном
јутру или касној вечери...
Једноставно, то место поодавно је обележено за спортски риболов, о чему се прочуло и код многих љубитеља
овог спорта или вида рекреације (како је коме воља) далеко ван града.
Одржано важно државно
такмичење
Тамо се протеклог викенда
окупило тридесетак спортских
риболоваца како би се надметали у релативно новој спортској дисциплини, под називом
фидер. Реч је о квалификацијама представника Војводине и
Београда, од којих је најбољих
девет отишло у државно финале, након чега ће шест првопласираних оформити репрезентацију за светско првенство.
Поред учешћа трију екипа
из главног града, ту су се нашли и људи из Зрењанина,
Смедерева, Пожаревца, Велике Плане, Костолца, Обреновца, као и тројица Панчеваца –
Владимир Ивков, Алeксандар
Ковачевић и Стеван Домић.
Према речима Игора Јовановског из Глогоња, једног
од организатора из Удружења спортских риболоваца и
на у ти ча ра „Та миш”, фи дер

Искусни Милан Грацун

је релативно млада техника,
између пловка и дубинке, и на
дну је хранилица, изнад које је
удица са живим мамцем.
Бранко Маринковић, такође
члан наведене организације,
додао је да је ово најозбиљније
такмичење што се поменуте
врсте спортског риболова тиче
и једно од најјачих уопште организованих у Панчеву.
– Ова стаза спада у најлепше
и најбоље у земљи. И раније је
било јаких такмичења, али у
дисциплини пловак, а када је
реч о фидеру, конкурисаћемо
и за једно од кола предстојеће
државне лиге. Што се Панчева
тиче, у плану је и организација
Купа Србије почетком јуна –
навео је Маринковић.
Иако су временске прилике
привидно погодовале такмичарима, због високе и брзе воде

Победник Стеван Домић

рибе нису биле превише „заинтересоване” за мамац. Прекаљени мајстори су и у таквим
околностима успевали нешто
да улове и постигну солидне
резултате. Напослетку је у веома јакој конкуренцији тријумфовао млади Панчевац Стеван
Домић.
Овај двадесетдеветогодишњак
је члан УСРН-а „Тамиш” и
такмичи се већ пет година.
Овог пута се определио за пецање на ларву, а храна коју је
користио за фидер је „Ван дер
Енде”. Када је реч о улову,
имао је највише деверика, као
и једну већу бабушку (преко
килограма).
– И рекреативно често пецам
на фидер, зато што је то много
веће уживање и много боље се
осећа риба на штапу. Често идем
и на сома, а једног од највећих,
од шест килограма, ухватио сам

на Тамишу. Нажалост, ове наше
воде су осиромашиле рибом,
иако се у последње време, захваљујући све бољем раду чуварске службе, ситуација поправља – истакао је Домић.
Фидер – све популарнија
техника
Да је фидер све заступљенији,
говори и то што је екипа „Панчевца” и дан након поменутог
такмичења обишла стазу код
„Бродоремонта” и међу десетак риболоваца рекреативаца
затекла и неке присталице те
нове технике.
Један од њих је и Милан Грацун (68), пензионисани професор математике. Ни то што је
из Качарева није му препрека
да чак и у понедељак дође баш
овамо. Иако је пасионирани
шаранџија, па обично иде на
Дунав, због ловостаја се сада

МЕЂУ ДОБРИМ ЉУДИМА НЕ ПОСТОЈЕ БАРИЈЕРЕ

Индонежанка радо навраћа у Панчево
Сабријана Јајапутри, студенткиња из Индонезије, која је
добила докторску стипендију
у Србији, дошла је у нашу земљу пре око четири године.
Поред жеље за студирањем и
стицањем знања, ова млада
авантуристкиња пожелела је
да види што више тога и ван
Београда.
– Панчево је шеснаести град
који сам посетила након годину и по дана живота у Србији.
Као и друга места, и оно има
своју причу, а добра околност је
што ми је из Београда, где живим, довде потребно само двадесетак минута аутобусом.
Овамо ме је први пут, 2014. године, позвао пријатељ из лепог
места на ушћу Тамиша у Дунав. Била сам одушевљена тиме, а најпре смо обишли паркове и знаменита места, као што
су Трг краља Петра, Католичка
црква Светог Карла Боромејског и православна Успенска
црква – присећа се Сабријана.
Након тога њих двоје направили су паузу уз кафу, када је
љубазни домаћин Лука Матић
своју гошћу подробно информисао о местима која су прет-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ходно посетили. Тако је млада
Азијаткиња, поред осталог, сазнала да је зграду на Тргу краља Петра подигао Вартоломеј
Граф, по плановима бригадног официра Михаила Михаљевића.
– Веома ми се допала архитектура и православне и католичке цркве, што ме је навело
да се у њима задржим. Притом, веома поштујем разлике
и уживам у посетама храмова.
Потом ме је пријатељ одвео у
своју кућу, у којој су ме дочекали изузетно гостољубиви
родитељи и брат. Са задовољством сам им скувала традиционалан оброк из своје земље – пржен пиринач са зачинима и јајетом. Иако нисам

неки кулинарски стручњак,
мислим да се мојим домаћинима то допало и због тога сам
била веома срећна – наводи
млада Индонежанка.

Лука и Сабријана

Недавно је Сабријана поново посетила Панчево како би
се срела с још неколико пријатеља с факултета. С том разликом што је овог пута српски
говорила неупоредиво боље.
– Сетила сам се и пријатеља
који ме је први пут позвао у
овај лепи град. Том приликом
Лука ми је оправдано замерио
што, с обзиром на близину,
овамо не долазим бар једанпут месечно. Насмејала сам се
са одобравањем и обећала да
ћу то убудуће редовно чинити.
Веома сам срећна што обилазим градове у Србији, а досад
сам их посетила око двадесет.
Волим свако путовање, јер тако могу да упознајем људе, да
учимо једни од других, да се
поштујемо и уважавамо међусобне разлике – закључује студенткиња из далеке азијске
острвске земље.

одлучио за Тамиш. И он је
члан истоименог удружења риболоваца, а повремено учествује на надметањима као што је
Мајсторска фидер лига Панчева, када буде и преко четрдесеторо људи. Поред успеха на
такмичењима, највећи трофеји
су му примерци шарана и сома
од по тринаест килограма.
– У свакодневном риболову
користим хранилицу сопствене изведбе с већим решеткама,
која самим тим може да прими
и већу количину хране. Моја
прва љубав је дубинка, али од
почетка двехиљадитих све више користим и ову нову технику. Стриктно се држим свих
правила – од поштовања ловостаја до враћања у воду рибе
испод мере, а упркос разним
лошим причама увек се позитивно изненадим кад видим
колико људи се понаша у складу са законом. Морам и да
приметим да проблем најчешће праве поједини смуђароши, који нису гладни улова, него пара – напоменуо је Грацун.
Недалеко од њега је и Милорад Јовановић (71), такође
пензионер, некад запослен у
АТП-у, који је овом приликом
забацио више штапова за разне „укусе” – шарана, штуку,
белу рибу... Мишљења је да на
Тамишу ни близу више нема
рибе као некад. Ипак, с обзиром

на то да релативно близу станује, често је на реци. Док је
био мало млађи, имао је и чамац. Међутим, откад је оперисао срце, задовољава се и пецањем са обале, што му дође
као добра рехабилитација на
отвореном.
Душан Ложајић (64), такође
пензионер, не пеца баш често,

Прибор уз фидер
већ користи прилику за шетњу
и уживање. Нема велике амбиције, нити јури крупне капиталце, па користи стари добри пловак, а најбитније му је
да трза. Улов увек враћа и једини мотив за излазак на воду
му је разонода.
А то многима препоручује,
јер је стаза код „Бродоремонта”
идеално место за тако нешто.

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.

Лепојка
Куца стара око три године и
тешка четири килограма тражи нови дом. Ова лепојка је
изузетно мирна, добро васпитана и умиљата. Навикнута је
на живот у стану и притом је
веома добра према људима,
другим псима и мачкама.
Недавно је стерилисана, а
све информације могу се добити на број телефона
063/773-43-81.

Слаткиши
Преслатки мачићи
недавно су пронађени
у близини пруге. Стари су око месец и по
дана; самостално се
хране, разиграни су и
једном речју – прави
слаткиши.
Привремено су збринути, али неће још дуго моћи да остану на тој адреси, па сви које желе овакве украсе, могу се јавити на број телефона 060/084-81-81.

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

ПЉУШТАЛЕ МЕДАЉЕ, ПАДАЛИ РЕКОРДИ...
Стефан Михајлов
у репрезентацији
Зорана потврдила
норме

Сви љубитељи авиона и ваздухопловства у нашем граду
имају разлога за понос. Аеро-клуб Утва обележава седам
деценија, а фабрика авиона
„Утва – Авиоиндустрија” д. о.
о. прославља осамдесет година постојања.
Тим поводом ће чланови
АК-а Утва у малој сали Градске управе одржати свечану
академију свог клуба у петак, 26. маја, у 18 сати.
Централна прослава вредног јубилеја планирана је за
3. јун, у 11 сати, на аеродрому „Утва” у Панчеву.
Тог дана ће ваздухопловци из целе Србије презентовати ваздухопловну технику,
авионе, змајеве, жирокоптере,
ултралаке авионе, ваздухопловне и РЦ моделе, уз пригодан летачки и падобрански програм.
Обележавањем ових двају
јубилеја чланови АК-а Утва

желе да одају признање генерацијама ваздухопловаца
који су дали свој допринос
да ваздухопловна традиција
у нашем граду траје, али и
да пруже подршку афирмацији овог спорта.
Организатори позивају
Панчевке и Панчевце да 3.
јуна дођу на аеродром да
заједнички обележе поменуте јубилеје и још једном
покажу да за њих историја
ваздухопловства почиње у
Панчеву – с првим летом др
Владимира Алексића 1909.
године, који је наш град
увео у ваздухопловну историју, а која се касније наставила првим међународним ноћним летом у путничком саобраћају на релацији Панчево–Букурешт
1923. године.
Наш град је великим словима уписан у историји
светске авијације.

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ ЗА ДЕЦУ

ТАРА И САРА С ТРОФЕЈИМА
Истанбул је од 18. до 21. маја
био домаћин најбољим малим каратистима до тринаест
година који су се надметали
на Балканском шампионату.
Конкуренција је била прилично јака, јер су сваку земљу
представљала по четири првопласирана такмичара с националних првенстава у својим категоријама.
За репрезентацију Србије
наступило је 140 малих бораца, међу којима су биле и две
каратисткиње КК-а Младост
из нашега града: Сара Жунић

и Тара Ђурђевић, другопласирана и трећепласирана такмичарка на Првенству Србије.
Тара Ђурђевић је освојила
вицешампионску титулу у
конкуренцији девојчица рођених 2006. године у категорији
до 40 кг. У првом колу је била
слободна, да би потом савладала фаворизовану ривалку из
Турске, а потом и такмичарку
БиХ. И у финалу је за противницу имала вршњакињу из Босне и Херцеговине и успела је
да поведе са 2:0, али је неколико секунди пре краја, у тренутку непажње, добила ножни
ударац и то је пресудило.

Стране припремио

Александар
Живковић

Сара Жунић је освојила
треће место такође у конкуренцији девојчица рођених
2006. године, али у категорији до 36 кг. И она је имала добар жреб, па је у првом колу
била слободна, а у другом је
изгубила од турске каратисткиње на прегласавање 3:2,
али ју је Туркиња, као финалиста, „повукла” у реперсаж.
Тара је потом искористила
своју шансу, па је у два меча
победила такмичарке из БиХ
и Турске и освојила треће место.

Наше суграђанке су велику
помоћ имале и од свог тренера Тихомира Макитана, који
је на овом шампионату био
један од тренера наше репрезентације задужен за борбе,
па је својим саветима на борилишту допринео добрим
резултатима.
– За овај успех су заслужни
млади тренери КК-а Младост
Миљан Живаљевић и Јелена
и Милош Макитан, чији рад
и ентузијазам доприносе доброј атмосфери у клубу, али
Тарина и Сарина преданост,
вредан рад и борбени дух
имали су пресудну улогу.
Пред њима је лепа спортска
будућност – рекао је Тихомир
Макитан.
Репрезентација Србије заузела је треће место у укупном
пласману, иза домаћина Турске и Босне и Херцеговине.

На стадиону Војне академије у
Београду прошлог викенда је
одржано Првенство Србије у
атлетици за млађе јуниоре. То
је уједно било и изборно такмичење за састав репрезентације Србије која ће почетком
јуна учествовати на Првенству
Балкана у Истанбулу.
Да су атлетичари Динама
увек најбољи када је најпотребније, доказали су наши
млади таленти Иван Божанић
и Стефан Михајлов, који су
освојили укупно четири медаље у веома јакој конкуренцији.

Иван Божанић је заслужио
сребро у трци на 400 м с временом 51,52, док је на дупло
дужој деоници трећи стигао
на циљ, истрчавши стазу за
2:00,50. У оба надметања је
поставио нове личне рекорде.
Сјајан је био и Стефан Михајлов, који је за врло кратко
време колико се бави атлетиком исказао огроман таленат

и скренуо пажњу стручњака на
себе. Он је у Београду освојио
две бронзане медаље, поставивши личне рекорде у обе трке. Најбржу атлетску дисциплину, 100 м, истрчао је у времену од 11,33 секунде, док му
је за дистанцу од 200 м требало 23,18 секунди. Треба нагласити да је Стефан тек крочио у
ову конкуренцију, да је био

убедљиво најмлађи такмичар,
па зато овај успех још више
добија на значају. Млади Михајлов је постигнутим резултатима обезбедио место у репрезентацији Србије за Првенство
Балкана. С обзиром на постигнуте резултате, позив селектора очекује и Иван Божанић.
– Изузетно сам задовољан
као тренер и поносан на резултате свог рада. Уз Зорану Барјактаровић стасава једна изузетна спринтерска генерација
Динама – рекао је тренер успешних атлетичара из нашега
града Љупчо Цветкоски.
Поред ове четири медаље,
Динамо је био близу освајања
још два трофеја, и то у обе мушке штафетне трке, али је
овог пута морао да се задовољи четвртим местом.
Такође на стадиону Војне
академије одржано је и финале Купа Београда за сениоре.
Динамо се представио с неколико такмичара, а најуспешнија је била Зорана Барјак-

таровић, која је првог дана
тријумфовала у трци на 100 м
с резултатом 11,90 секунди, а
другог дана је остварила победу на 200 м, с новим личним
рекордом од 24,18 секунди.
Зорана је тако потврдила
норме за учешће на Првенству
Европе за млађе сениоре.
– Ови резултати имају још већу вредност ако се зна да их је
Зорана постигла из пуног тренинга, а прави тренери знају
шта то значи. Мислим да је Зорана максимално припремљена
и само је питање времена када
ће њен резултат „експлодирати”. Прво озбиљније такмичење
је већ следећег викенда, када је
очекује изузетно јак позивни
митинг у Словенској Бистрици,
на којем ће трчати на 100 и 200
метара – додао је Цветкоски.
Бронзану медаљу на Купу
Београда освојио је Слободан
Маринков у трци на 3.000 м, а
лични рекорд од 1,57 истрчао
је и Петар Ивачковић у надметању на 800 метара.

После најмлађих на терен су
истрчали најстарији рагбисти,
па је публика уживала у дуелу
између ветерана Борца и „Старих момака”, који су се скупили
из целе Србије. Иако је резултат
био у другом плану, треба рећи
да је меч окончан с нерешеним
резултатом, али је многобројна
публика видела праве бравуре
легенди игре с јајастом лоптом.
Рагби дан у Старчеву завршен
је сениорском првенственом
утакмицом Б-групе између РК-а
Динамо 1954 и РК-а Војводина–

Петровград. Требало је да прође
двадесет минута да бисмо видели прво поентирање у мечу, али
то је била само увертира за предивну утакмицу у којој је виђено чак 11 есеја и седам претварања, а на крају је бољи резултат
остварила старија и искуснија
екипа из Новог Сада, победивши са 43:26, која се тако учврстила на врху табеле.
У следећем колу Динамо
1954 дочекује екипу ГРК-а Вршац. Тај меч биће на програму
4. јуна.

РАГБИ ДАН У СТАРЧЕВУ

„ВЕПРИЋИМА” КУП СРБИЈЕ
Старчево је у недељу, 21. маја,
било престоница српског рагбија. У том месту окупиле су
се четири генерације рагбиста
и увеличале манифестацију
названу „Рагби дан”.
На терен су прво изашли петлићи и пионири из Крушевца,
Руме, Земуна, Београда, Панчева
и Старчева, који су се борили за
трофеј Купа Србије. Ово је био
трећи турнир, а свеукупни победник у конкуренцији петлића је
друга екипа РК-а Динамо 1954.
Мали Панчевци су освојили два
од три турнира, а једном су били
трећи, па су тако сакупили 26 поена. Тријумфовали су испред Победника и Партизана. Медаље
свим учесницима и победнички
пехар освајачу Купа у категорији
петлића уручио је председник
РСС-а Стеван Илијашевић.

У конкуренцији пионира
Куп Србије освојила је екипа
Победника, са два прва и једним другим местом и са 28 бодова. Динаму 1954 недостајало
је и мало спортске среће да
пригрли и овај трофеј, али за
утеху му остаје освојени турнир
у Старчеву, после два пораза у
претходним финалима од Победника. РК Динамо 1954 освојио је 26 бодова и друго место, а
трећи су били пионири Паноније из Руме. Медаље и пехаре
најуспешнијима уручила је џудисткиња Андреа Стојадинов,
најбоља светска кадеткиња.
По завршетку свечане церемоније сви учесници су се почастили ђаконијама које су специјално за ову прилику припремиле Старчевке из Удружења
жена „Неолит”.

УСПЕШАН ВИКЕНД ЗА ПЛИВАЧЕ ДИНАМА

ПРОТУТЊАЛИ КРОЗ САРАЈЕВО И КРУШЕВАЦ
На олимпијском базену „Отока” у Сарајеву прошлог викенда је одржан међународни митинг, на коме су учествовали
такмичари из БиХ, Црне Горе
и Србије. ПК Динамо, предвођен тренером Влатком Комленац, наступио је с десет пливача, који су освојили седамнаест медаља.
Тријумфовале су и мушка и
женска штафета у трци на 4 x
50 м мешовито. Вања Грујић је
освојила највредније трофеје
на 50 и 100 м леђно и сребро
на 50 м прсно. Петар Ранковић је био најбржи на 50 м
краул, 100 м прсно и 100 м
краул. Јелена Врховац је тријумфовала у надметању на 100

м делфин, на 50 м делфин је
друга стигла на циљ, а бронзу
је зарадила на 200 м мешовито. Катарина Белић је освојила злато на 200 м мешовито и
сребрне медаље у тркама на
50 и 100 м прсно. Теодора Ногуловић била је друга на 100 м

леђно и трећа на дупло краћој
деоници у пливању истим стилом.
У суботу, 13. маја, на базенима СРЦ-а „Крушевац” одржан
је пливачки митинг под називом „Шаренградски куп”, који
је организовао ПК Напредак.

Учествовала су 343 такмичара
из Србије, Црне Горе, БиХ и
Словачке. Динамови пливачи,
предвођени тренером Биљаном Шондић, остварили су
сјајне резултате.
Дуња Стоев је победила у
надметању на 50 м леђно, док
је на 50 м краул зарадила сребрно одличје. Стефан Милтеновић је освојио злато на 50 м
леђно и бронзу на 50 м краул.
Марта Константинов је била
друга на 50 м прсно, а у овој
трци тријумфовала је Јана Обрадовић. Бронзана одличја су
освојили и Никола Смиљанић
на 50 м делфин, Мартин Ћирковић на 50 м прсно и Огњен
Стојшић на 200 м мешовито.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СРЕБРНИ ЛАЗИЋ
Запажен успех на Првенству
Србије за млађе јуниоре остварио је и АК Тамиш.
У спортском ходању на
3.000 метара Стефан Лазић је
освојио сребрну медаљу, поставивши лични рекорд који
сада износи 17 минута и 28 секунди.

Треба напоменути да је Стефан Лазић још увек пионир и
да се такмичио с три године
старијим ривалима, па његов
успех због тога још више добија на значају.
Већ наредног викенда Стефан ће учествовати на пионирском Првенству Србије, на
којем ће покушати да одбрани
титулу шампиона.

СТОНИ ТЕНИС
У КАЧАРЕВУ
СТК Јединство из Качарева
приредиће у суботу, 27. маја,
Првенство Србије за ветеране,
а очекује се да ће учествовати
преко 80 стонотенисера из целе земље.
Турнир се игра у хали спортова у Качареву, на десет столова, а почиње у 10 сати.
Улаз за све посетиоце је слободан.

ЏУДО У КИКИНДИ
Млади такмичари ЏК-а Панчево постигли су запажене резултате на међународном турниру „Куп Кикинде”, који је
одржан 20. маја у том граду.

У конкуренцији 300 малих
бораца из пет земаља Немања
Нишић је освојио најсјајније
одличје, а Филип Паланачки
се окитио сребрним одличјем.
Марија Стојшић и Никола Петровић пласирали су се на пета места.

БРОНЗА ЗА „ПАЈИНУ”
Државно првенство у стрељаштву за ученице и ученике
основних и средњих школа
одржано је прошлог викенда у
Смедереву.

Женска екипа ЕТШ „Паја
Маргановић”, предвођена професорком Биљаном Трифуновић, освојила је бронзану медаљу.
Тим су сачињавале: Бојана
Николић (263 круга), Ивана
Виславски (253) и Анастасија
Грујоски (259 кругова).
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО БОЉИ ОД ШАМПИОНА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Изборен пласман за
европско такмичење

Рукомет
ПЛЕЈ-ОФ
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО

Победа Панчевки
у дербију
Рукометаши Динама наставили су да одушевљавају навијаче, али и све истинске поклонике спорта, како у Панчеву,
тако и широм Србије. У седмом колу плеј-офа Суперлиге,
одиграном прошлог викенда,
момци које предводи тренер
Иван Петковић угостили су
шампиона из Новог Сада. Као
и много пута до сада, љубитељи игре с лепљивом лоптом
испунили су трибину Хале
спортова на Стрелишту готово
до последњег места, а сви су
желели да дају подршку Бранку
Радановићу и његовим саиграчима у дуелу с неприкосновеним владарима српског рукомета. Иако су у наш град дошли као апсолутни фаворити,
који би победом осигурали нову
титулу шампиона, гости из
Новог Сада провели су се као боси по трњу: Динамо–Војводина
31:24 (15:12).

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Београд: ВОЖДОВАЦ–ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Вршац: МЛАДОСТ–ЈАБУКА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–АПАТИН
Хртковци: КЛЕНАК–ЈЕДИНСТВО
мушкарци
Долово: ДОЛОВО–БУДУЋНОСТ
ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ – ОРК ПАНЧЕВО

је преузео потпуну контролу
над утакмицом. Ефектно је
поентирао Срђан Комланов,
прецизан је био и Петар Жујовић, а онда су севнуле две
„бомбе” Миљана Буњевчевића
за предност Динама од 13:9.
Већ у наредном нападу домаћих видели смо и сјајну контру... Голман Радуле Радуловић пронашао је Комланова

РУКОМЕТНА ФАНТАЗИЈА
Млади рукометаши Динама, дечаци рођени 2006. године,
освојили су прво место на турниру под називом „Рукометна
фантазија”, одржаном 21. маја у Београду.
У конкуренцији дванаест екипа наши мали суграђани стигли су до победничког
пехара без пораза.
Они су у полуфиналу
савладали Црепају с
13:11, да би у финалу
победили домаћу Сербону с 19:10.
Предвођени тренером Пеђом Милорадовићем, велики успех
постигли су: Вулин,
Стевановић, Васиљевић, Јан, Живојинов, Бошковић, Николић и Кељевић. За најбољег играча на турниру проглашен
је Никола Васиљевић.
Већ сам почетак утакмице
наговештавао је жесток дуел,
као што је то било и током читавог првенства када се састану Панчевци и Новосађани.
Гости су повели, али Милош
Ивошевић и Бранко Радановић нису им дали да се резултатски одлепе. Осећало се да
Динамо може да савлада шампиона, момци у жуто-црним
дресовима зрачили су победничком енергијом, а када је у
12. минуту Павле Бандука реализовао цепелин, оптимизам
свих којима су боје Динама на
срцу почео је да расте.
Био је то прави дерби. Мушка борба, жестоки дуели, прштало је на све стране... Сјајни
Милош Орбовић је колико-толико одржавао корак шампиона, али од 20. минута Динамо

на другој страни терена, а акција искусног крила подигла
је публику на ноге.
Друго полувреме није донело никакве недоумице. Популарни панчевачки „вукови”
нису дали реномираном ривалу ни да дише, а не да угрози
њихово вођство. Сјајан је био
Бандука, потпуно се разиграо
Жујовић, а Јован Стојановић
још једном је потврдио да је
светла будућност српског рукомета. Војводина није имала
решења за фантастичну одбрану Динама, у којој је све
конце држао искусни Бранко
Радановић. Капитен је готово
све ситуације пред својим голом решавао у своју корист, па
је изгледало као да игра симултанку против нападача
Војводине... Новосађани ће

бити нови (стари) шампиони
Србије, али титулу нису могли
да овере у Панчеву.
– Остварили смо јако важну,
слободно могу да кажем и
историјску победу над Војводином. Са ова два бода дефинитивно смо се пласирали у
европско такмичење и тако
остварили највећи успех у
историји клуба. Хвала нашој
предивној публици која нас је
и овог пута подржала, а верујем да смо јој победом над
шампионом узвратили на најлепши начин. После утакмице
у Аранђеловцу, коју смо одиграли у среду, већ у суботу нам
предстоји ново велико искушење – гостујемо Црвеној звезди. Неће нам бити лако, јер су
„црвено-бели” с тренером Ненадом Перуничићем показали

Светлана Ничевски и Милица
Којчић брзо су преокренуле
резултат, па је већ у седмом
минуту на семафору писало
4:3. Ушло се у отворено надигравање, Сања Павловић је још
једном потврдила да је међу
најбољим голманима у лиги,
па је сјајним интервенцијама
свом тиму уливала додатни
елан у дуелу с неугодним Врбашанкама. Ипак, гошће су на
одмор отишле с минималном
предношћу.
Друго полувреме донело је
потпуну доминацију тима који
предводи тренер Марко Крстић. Разиграле су се Маја Радојчин и Ивана Новаков, а Цеца
Ничевски и Марија Милићевић
наставиле су да „мељу” противника, па су у 42. минуту извеле
сјајну контру за 26:22. Иако су

изузетан квалитет, али ја верујем у моје момке и надам се
позитивном резултату – рекао
је Иван Петковић .
Веома важан тријумф забележиле су и рукометашице
Панчева. Оне су у 17. колу Супер Б лиге на свом терену савладале Врбас са 29:28 и тако
се прикључиле екипама у самом врху првенствене табеле.
Био је то још један дерби у
коме су љубитељи рукомета у
нашем граду могли да уживају.
Утакмица је обиловала одличним потезима и добро изграђеним акцијама. Иако су гошће повеле с 0:2, Марија Милићевић,

од 56. до 58. минута биле са
играчем мање, Панчевке су сјајном одбраном сачувале предност од једног гола и на крају су
славиле заслужену победу.
Тим из нашег града играо је у
саставу: Маја Радојчин (пет голова), Андреа Бернардић, Јована
Рикановић, Невена Џелајлија,
Магдалена Живојнов, Ивана Танелов (два), Невена Станишковић, Сања Павловић, Светлана
Ничевски (четири), Тамара Бернардић, Александра Филипоски,
Милица Којчић (шест), Катарина Шуберић (један), Ивана Новаков (пет) и Марија Милићевић
(осам голова).

ОД ЈЕСЕНИ У ВИШЕМ РАНГУ

ствари су дошле на своје место, па смо направили разлику
коју гости нису могли да стигну. Сви момци играли су добро и задовољан сам утакми-

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БРАТСТВО
субота, 17 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА – ДИНАМО 1945
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Избиште: ПОЛЕТ–СЛОГА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА
Омољица: МЛАДОСТ–БОРАЦ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
ПЛЕЈ-ОФ
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
Аранђеловац: ШАМОТ–ДИНАМО

31:24
29:38

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ВРБАС

29:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–КИКИНДА

26:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДЕРОЊЕ
мушкарци
Долово: ДОЛОВО–ВЛАДИМИРОВАЦ

ОРК ПАНЧЕВО ОСТВАРИО ЦИЉ

Обећано – испуњено. Предвођени тренером Милованом
Ћурчијом, рукометаши ОРК-а
Панчево успели су да се прошетају Трећом лигом „Јужни Банат” и да се пласирају у виши
ранг. Од јесени ћемо овај сјајан
спортски колектив гледати у
Другој лиги група „Север”.
Прошлог викенда, у претпоследњем колу „јужнобанатске”
трке за бодове, ОРК Панчево је
на свом терену савладао Униреу из Уздина с 35:18, па је тако и „математички” обезбедио
шампионску титулу.
– Због јаких емоција, превеликог узбуђења и резултатског
значаја, мало лошије смо
ушли у утакмицу, али врло брзо

Фудбал

цом. Целе сезоне смо доминирали, од првог до последњег
кола. Предстоји нам последњи
меч у Делиблату, играћемо
растерећени јер смо већ шам-

пиони, али победићемо и у
том мечу – рекао је тренер
ОРК-а Панчево Милован Ћурчија.
После много година један
од омиљених спортских колектива Панчевки и Панчеваца поново ниже успехе. Због
тога сви који су учествовали у
опоравку ОРК-а Панчево и
његовом повратку на такмичарску сцену заслужују похвале. Прича базирана на другарству и ентузијазму одлично је
кренула у граду, а потом су
популарни ОРК подржали и
поједини панчевачки привредници, РК Динамо, али и
Град Панчево... Стога успех
није могао да изостане.

12:25
34:28

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА 1901 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

3:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО – ЈЕДИНСТВО (БК)

5:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
Б. Црква: БАК–СТРЕЛА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ПАРТИЗАН (У)
Селеуш: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА

2:2
4:0
0:3
1:2
0:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–МЛАДОСТ

0:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Мраморак: ПРОЛЕТЕР – С. ТАМИШ
Долово: ДОЛОВО–БСК
Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ

2:1
5:4
2:6

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх6)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

УТАКМИЦА ЗА СЛАДОКУСЦЕ
Железничар игра
последњи меч пред
својим навијачима
Динамо 1945 на путу
ка вишем рангу
Утакмицама 28. кола, које су одигране
прошлог викенда, првенствена трка за
бодове у Српској лиги група „Војводина” ушла је у сам финиш. Фудбалери
Железничара су у суботу, 20. маја, гостовали у Суботици, где су одмерили
снагу с домаћом Бачком 1901. Осокољени победом над Омладинцем из Нових Бановаца, момци које предводи
тренер Ненад Стојчић одиграли су један од бољих мечева овог пролећа и
били су много бољи од домаћина, али
су се из Суботице вратили празних руку: Бачка 1901 – Железничар 3:1.
Коначан резултат не одсликава однос снага на терену. Жељко Стајчић и

његови саиграчи су већим делом сусрета били тим који доминира и ствара прилике, али лопта, једноставно,
није хтела у гол.
– Невероватно тешка утакмица је за
нама. Доминирали смо осамдесет минута и по свему приказаном требало је
да се вратимо из Суботице с три бода,
а на крају смо незаслужено изгубили.
Показали смо карактер, стварали смо
шансе. Успели смо да изједначимо,
наставили смо да нападамо, постигли
смо гол за 2:1, који је судија неоправдано поништио... И поред пораза, поносан сам на своје саиграче, јер смо
приказали заиста добар фудбал. Сада
нам предстоји мегдан с лидером, а ову
прилику користим да позовем навијаче да дођу у што већем броју и верујем
да их нећемо разочарати. Обећавам
велику борбу на терену и нашу добру
игру. Надам се да ће из тога произаћи
и повољан резултат – рекао је капитен
Железничара Жељко Стајчић.

Једини (признати) погодак у Суботици за „дизелку” постигао је Милан
Недучић, али сви момци заслужују
похвале за приказану игру.
– То је била можда наша најбоља
утакмица до сада. Доминирали смо целим током и заиста сам задовољан како
су момци играли. Недостајало нам је
мало концентрације у завршници напада, али поносан сам на моје момке. Иако ослабљени, приказали смо јако
квалитетан фудбал. Идемо даље, из ове
утакмице морамо да извучемо поуке.
Наредног викенда дочекујемо лидера из
Пригревице. Братство је озбиљан противник, али и најбољи могући за опроштај од наших навијача у овој сезони.
Очекујем добру утакмицу, квалитетан
меч и много публике на трибини. Играћемо комплетни први пут овог пролећа
и, као и увек, верујем да можемо победити – истакао је Ненад Стојчић, шеф
стручног штаба популарне „дизелке”.
Железничар је на седмом месту
Српске лиге „Војводина”, с 35 бодова.
Фудбалери Динама 1945 наставили
су победнички поход по Војвођанској
лиги „Исток”. Момци које предводи
тренер Душан Ђокић прошлог викенда су на свом терену савладали Јединство из Банатског Карађорђева с 5:1 и
тако се за још један корак приближили вишем рангу.
Голове за панчевачки „брзи воз” постигли су: Никола Скокна (два), Немања Николић (два) и Драган Дашић.
До краја првенствене трке остала су
још два кола и нема никакве сумње да
ће Динамо 1945 лако прескочити још
те две препреке и да ће се од јесени
надметати у друштву српсколигаша.
А. Живковић

Лежећи
Има људи који се диче тиме да све најважније менталне активности обављају лежећи. У том положају читају, чак и пишу на
лаптопу. Ово последње смо проверили лично, али не иде, није то
природан положај.
Наравоученије: оно што је теби природно и уобичајено, некоме другом није; не наговарај особе око себе да те следе по сваку цену. Треба да прате сопственост да би постали природни,
своји. Онда имаш и с ким да размењујеш искуства.

Возиш
Оног секунда када кренеш да возиш по свом нахођењу, постоје
они што то примете, па ти се накаче да и њих носиш кроз живот,
као да си таксиста. Такви су за избегавање!
Фора је у томе да се строго држиш права свакога и свих да
бирају; покренути некога да куса свакодневицу слободном вољом врхунско је достигнуће.
И – понекад понеси некога, али само оног кога изабереш, ко
те не отежава...

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ФУТСАЛУ

НАЈБОЉЕ „МИКИНЕ” ФУДБАЛЕРКЕ
Ученице ОШ „Мирослав
Антић” постале су државне
првакиње у футсалу. Финално такмичење школског
Првенства Србије одржано
је у Караташу 16. и 17. маја.
Екипу је предводио наставник Драган Радосављевић, а велики успех постигле
су: Нина и Мина Чавић,
Нина Крсмановић, Тијана
Николић, Анђела Вујанић,
Јована Тумара, Нађа Ивановски, Марија Димковић,
Милица Милошевић и Софија Грбин.
Наше суграђанке су у
својој групи победиле ОШ
„14. октобар” из Раковице

са 2:1, ОШ „Стана Бачанин” (Лешак) са 6:1 и ОШ
„Јован Јовановић Змај” из
Суботице с 5:0. Нина и
Мина Чавић и њихове другарице у финалу су биле
боље од екипе ОШ „Аца
Алексић” из Александровца, а до победничког пехара дошле су после победе
од 2:1.
Због великог и несвакидашњег успеха панчевачког
спорта сјајне фудбалерке је
угостио и градоначелник
Саша Павлов, на пријему
који је уприличен у уторак,
23. маја, у Градској управи.
A. Ж.

И сликаш
Писати, сликати, бавити се уметношћу. Размишљати, размишљати и опет размишљати. Не дозволити летаргији да те обузме.
Тргнути се ако се ипак појави!
Проћи што више, бележити таман толико. Отићи што даље, доћи себи. Памтити. Потрчати. Ходати уназад, због кретње унапред. Писати и сликати.
Рекосмо већ: бирати друштво...

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Лазар Цвејић,
средњошколац:

Будимир Вујовић,
средњошколац:

– За викенд ћу
се углавном одмарати
и тренираћу. Имам
контролне задатке,
па морам и да учим.
Можда ћу отићи до
Новог Сада, на
Петроварадин,
на неки излет...

– Ићи ћу на тренинг,
а део викенда
ћу помагати својима
у спремању куће.
Увече ћу изаћи
с друштвом у град.

Милена
Бимбашић,
студенткиња:
– Овог викенда треба
да идемо на неку журку
у Београду. Одвојићу
време и за учење.
Колоквијуми су прошли,
али испити крећу
за две недеље, па ћу
морати да се спремам.
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