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ФОТО: В. ЂУРЂЕВИЋ

Хроника

СЛИЧНА ТРАГЕДИЈА МОГУЋА И КОД НАС
Противпожарна степеништа
најчешће закључана или
се користе као оставе
Недавни стравичан пожар у солитеру у
Лондону, у коме је за пола сата погинуло седамдесет деветоро људи, а више
од сто их је рањено, скренуо је пажњу
на то да је безбедност станара високих
стамбених зграда под знаком питања.
Слична, али по броју жртава вишеструко мања трагедија догодила се и у
Панчеву, у Улици Моше Пијаде, 23.
јуна 2008. године. У пожару који је
избио у једној згради тада су погинуле
две жене и једна двогодишња девојчица, а десеторо станара је повређено.
Ватра је планула у подруму, а дим
се преко вентилационих отвора великом брзином проширио по целој згради. Жртве су у време избијања пожара
биле у својим становима на четвртом
спрату. Међутим, због страха су покушале да изађу из зграде.
Услед велике количине густог
дима, не само да нису успеле у томе
већ су се несвесно спустиле спрат
ниже, ушле у подрум и тако доспеле
у центар пожара. Ватрогасци су
испод степеништа пронашли њихова
беживотна тела, а након обдукције
утврђено је да су се угушиле услед
тровања угљен-моноксидом.
Други велики пожар у нашем граду
догодио се 29. октобра прошле године, у раним јутарњим сатима, у Улици Светог Саве. Ватрогасци су тада
интервенисали у троспратној згради
у којој се налазио илегалан дом за
смештај старих особа. И у овом случају су страдале три особе, а повређено их је једанаест.
У случају пожара не излазити из
стана
Боро Мајкић, командант Ватрогасноспасилачке јединице у Панчеву, изја-

вио је да инспекцијске контроле
испуњености безбедносних стандарда за заштиту од пожара у стамбеним
зградама нису у надлежности ватрогасаца, већ скупштина станара и
управника зграда.
Према његовим речима, једина
обавеза ватрогасаца сада је периодично извођење вежби реаговања у
високим зградама и едукација њихових станара. Међутим, до сада за то
није било великог интересовања за
тако нешто међу онима који живе у
зградама.
Он је додао да су у Панчеву ретке
вишеспратнице у којима се противпожарни апарати налазе тамо где би
требало, а хидрантска мрежа је
исправна. Осим тога, противпожарна
степеништа су у многим зградама
закључана или се користе за оставе, у
којима се чувају каце с купусом,
бицикли или стари намештај.
– Навешћу само један пример да
бих покушао да објасним грађанима
да то може да нам представља велики
проблем. Ако, рецимо, гори неки стан

на четвртом спрату, нама је неупоредиво лакше да отворимо хидрантски
ормарић на том спрату, извучемо црево и гасимо ватру него да га, уколико
га нема на том месту, подижемо и
развлачимо док не дођемо до стана
који је у пламену – додао је Мајкић.
На питање новинара како је најбоље реаговати у случају да дође до
пожара у неком стану, он је рекао да
би требало покушати да се угаси у
почет ном ста ди ју му, док је још
мали.
– Није превелики издатак да грађани купе мале преносне апарате за
гашење пожара и да их држе у становима. Они коштају од две до четири
хиљаде динара, али је трошак за њих
неупоредиво мањи од штете која
може настати у случају да дође до
пожара. Међутим, ако ватра почне да
се шири, треба одмах обавестити
ватрогасце. Ако је у питању пожар
већег обима који је захватио један
стан или цео спрат, тешко је рећи
шта је право решење. У том случају
најбоље је остати у свом стану и ста-

» страна 10

Село

ПОВОДОМ НЕДАВНОГ ПОЖАРА У СОЛИТЕРУ У ЛОНДОНУ

У бројним зградама
неисправни противпожарни
апарати и хидранти

Држава мора да
исплати ратне
дневнице

вити влажне пешкире или крпе
испод врата да би се тако спречили
улазак дима и његово даље ширење –
изјавио је Мајкић.
Он је додао да је изузетно опасно
напуштати станове и користити лифтове, јер може доћи до гушења због
велике количине дима у згради. Мајкић је рекао и да станари зграде у
којој избије пожар треба да ослободе
све прилазе згради како би ватрогасци што брже могли да дођу до ње
својим возилима.
Рекао је и да грађани не треба да
самоиницијативно помажу ватрогасцима. Према његовим речима, тако
им само отежавају интервенцију,
будући да нису обучени за тај посао.
Он је скренуо пажњу и на то да грађани у случају пожара треба да слушају
инструкције особе која руководи
интервенцијом ватрогасаца.
Додао је да ватрогасцима приликом интервенција у зградама изузетно отежава посао и ако не добијају
тачне информације о томе ко живи у
угроженим становима, има ли међу
њима неких који су празни и закључани, да ли у згради има непокретних станара итд.
Велика олакшица за Панчево
Важно је рећи и то да је без обзира на
околност да је Панчево погођено
тиме што се у њему налазе три
фабрике петрохемијске индустрије,
то и велика олакшица за наш град.
– Све те фабрике имају добро
опремљене и увежбане професионалне јединице с возилима, које на
наш позив учествују у гашењима
пожара, сваки пут кад нам је помоћ
потребна. До сада су се увек одазивали на наше позиве и нема никакве сумње да би тако сигурно било
и убудуће. Ми ватрогасци смо солидарни и увек се помажемо међусобно. Због тога грађани могу да буду
убеђени у то да ћемо при свакој
интервенцији дати све од себе да
последице буду што мање – закључио је Мајкић.
М. Глигорић

Опрез – смеће лети
брзо плане
» страна 11

Култура
Гран-при Лари
Родригез Ристић
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Лето у природи
Тешке муке
панчевачких пчелара
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Спорт
„Вукови” се спремају за
Европу
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Ко ту и тамо пали смеће?!
Топло... Вруће... Врело... Запаљиво... Ма, ватрeно... Иако би у вези с тим
многи имали неупоредиво „инспиративније” асоцијације и инсинуације,
сви наведени придеви врло су повезиви са оним што нам се догађа у ова
летња, паклено врела времена.
Некада је можда много чешће горела ватра страсти у нама, али сада
нешто друго гори око нас. Не само да гори већ и гадно базди. Ајд што
„зди-ба”, него може и да трује... Па и што трује, шта сад – то нам многи
раде на разне „креативне” и домишљате начине, али ово што се догађа,
може да угуши, и то прилично физички. (На „психички” смо некако и
навикли, премда ћемо платити на одложено, и то охо-хо...)
Шта се заправо догађа?! Е, па, људи – гори нам смеће! Које је, узгред,
у многим рециклажно „преосвешћеним” друштвима право благо. Нормално, када прође адекватну обраду...
Наиме, данима се злокобан дим вијорио у даљини, тамо негде на југу,
у смеру Дунава. Многи су се питали шта се то, забога, поново упалило.
Становници јужних села одмах су се препали да је, не дао бог, неки од
јужнозонских гиганата. А тада разлози за страх свакако имају рационално уточиште, јер се добро зна какве се све хемије тамо „упражњавају”.
Ипак, уз пажљивије фокусирање на „задату тему”, било је јасно да је
паљевина довољно далеко од „Петрохемије” или „Азотаре”, па смо могли
малко да одахнемо. Што некад неко рече, „нема разлога за панику, дим
иде ка Баваништу”. Додуше, испоставило се да није у питању поменуто
ковинско село, већ једно „пречанско”, које се сплетом околности води
као део престонице.
И прочуло се да се готово неугасиво упалила депонија у Гроцкој. Кажу,
дубинско горење, и то, према неким индицијама, до близу сто метара у
утроби земље. Заиста, врашки тежак задатак за ватрогасце. Данима су се
борили са стихијом, али „аждаја” се жилаво одупирала. Зато смо и ми
пред собом толико дуго имали застрашујући призор лелујања колосалне
густе беле димне завесе, која се попут кобре наочарке злокобно извијала
до самих облака.
А како ли је тек било Грочанима?! Јер, ко зна чега је све било на том
сметлишту и какве је све реакције изазивало? Можемо само да нагађамо (како нас у противном не би прогласили за неке тамо лажне узбуњиваче).
Није прошло много, а нешто слично догодило се и у нашем „дворишту” – прошлог четвртка упалило се сметлиште у Качареву (о томе на
страни 11). То не треба превише да чуди, ако знамо да ово време високих температура изузетно поспешује могућност пожара. Нарочито на
депонијама... Ипак, захваљујући брзој акцији здружених снага ватрогасаца и комуналаца, пламен је локализован или, прецизније речено, затрпан, будући да је земља најбољи противотров за наречену пошаст.
Као што је наведено, веома често су такви пожари последица енормне
жеге, али има случајева када криминогени појединци то раде свесно из
њима знаних разлога. Пре свих, реч је о такозваним сакупљачима секундарних сировина, који уз помоћ ватре уклањају „вишак”, како би им
остало само да покупе „кајмак”.
И ту долазимо на поенту: коме потом они (нелегално) продају сав тај
плен?! Колико „предузимача” се обогатило на томе, одавно се по чаршији спекулише. Међутим, по том питању се јако мало или готово никако
не дела. И такво „стање” доводило је дотле да олош мажњава и делове
пруге или телефонске каблове!? И након неколико дана буке & галаме,
ником ништа – појео зли вук наивног магарца...
Шта да се ради, живимо ту где живимо... Самим тим било би комично
да идемо у даљу расправу о томе какве су нам поменуте депоније и какве
везе оне имају с цивилизацијским тековинама. Довољно је за почетак
рећи да ниједна сеоска није по закону.
Али било би превише да о томе сада „разглабамо”...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Неки треба да
поцрвене
Од троје младих Панчеваца, матураната Математичке гимназије у Београду, који су положили пријемни
испит на Кембриџу, једном од најстаријих, најпознатијих и најугледнијих универзитета на свету, само ће

Огњен Тошић имати ту привилегију
да наредне четири године студира на
њему.
Даница Зечевић и Марко Шушњар
то неће моћи, иако су и њих двоје,
попут Огњена, успели да положе
пријемни испит. Они нису прошли
даље, јер нису могли да обезбеде
36.000 фунти, колико кошта годишња стипендија на Кембриџу. За
разлику од њих, Огњен је имао среће,
јер се нашао у малој групи средњошколаца из читавог света којима ће
тај универзитет платити стипендију.
На први поглед, све се добро завршило. Огњен је до сада побеђивао на
бројним такмичењима како у нашој
земљи, тако и у иностранству и важи
за једног од најбољих и најуспешнијих младих математичара не само у
Панчеву већ и у Србији и ван наших
државних граница. Зато се с правом
може рећи да је заслужио да се у
наредних неколико година посвети
само учењу и да не размишља о томе
хоће ли моћи да плати стипендију.
Међутим, остао је горак укус због
тога што надлежни у нашој држави
нису ништа учинили да и Даница и
Марко постану студенти на Кембриџу. Нема сумње да би њих двоје на то

узвратили својим радом и да би
достојно представљали Србију.
Нереаговање Министарства просвете у овом случају заслужује критику, поготово када се узме у обзир
колико новца се у нашој земљи расипа и троши на непотребне ствари,
или на оно што је луксуз.
Пасивност државе у овом случају
не чуди ако се узме у обзир да је београдска Математичка гимназија,
школа чији ђаци већ годинама освајају награде и признања широм света, запостављена од државе. Да ли је
пред неке од досадашњих избора
ико од наших политичара посетио ту
школу, обећао помоћ њеном директору и сликао се с њеним ђацима?
Да ли је неко од оних који воде нашу
државу дочекао талентоване математичаре на београдском аеродрому
после бројних такмичења с којих су
се враћали с медаљама? Јесмо ли
икада прочитали да је наша држава
уложила у ту школу? Одговори на
ова питања су негативни и све док
буде тако, млади из Србије ће одлазити у свет. Неки би због тога морали бар мало да поцрвене. Ако је тако
нешто уопште могуће.
М. Г.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Овде где је и Бог рекао лаку ноћ, ми чекамо да сване.
• Нема више Голог отока. Сад живимо као на пустом острву.
• Бити или не бити? У преводу – џа или бу?
• Са оваквом опозицијом је милина владати!
• У Србији још једино живи легенда да је некад било боље.
• Одржавање параде поноса је увек под знаком питања, јер
постоје снаге које би да учесницима испраше тур.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Вр(е)ба...
Тамиш, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СМО БУДУЋИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА ОСТАВИЛИ
ПРОШЛОСТ. МАЛО ЛИ ЈЕ?
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ОД СРЕДЕ, 28. ЈУНА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ПРОБЛЕМА
И МОБИЛНИМ ТЕЛЕФОНИМА

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Посао ће надлежнима
бити поједностављен

АРХИВЕ

ИЗ

Грађани који желе да пријаве
неки комунални проблем преко „Система 48”, од 28. јуна то
могу урадити и мобилним
телефоном. Тог дана у Градској управи је одржана презентација апликације за андроид
уређаје, која се такође зове
„Систем 48” и може да се учита у „Google Play Store-у”, а
осмислили су је стручњаци
београдске фирме „Mega Computer Engineering”.
Сви који убудуће буду хтели
да помоћу ње пријављују градским службама комуналне
проблеме, моћи ће истовремено и да их фотографишу камером телефона и да одмах
пошаљу фотографију заједно с
кратким описом проблема.
То ће умногоме олакшати
посао надлежнима, јер ће тако
одмах моћи да виде о чему се
ради. Панчево је међу првим
градовима у Србији који имају
андроид апликацију за пријављивање комуналних проблема мобилним телефоном.
– Када се конектујете,
довољно је прецизирати о
којој врсти проблема је реч и
навести адресу, као и фиксни
или мобилни телефон на који
желите да вас надлежни у граду обавесте када буду решили

„ПАНЧЕВЦА”

Лакше
уз фотографију

проблем. Након тога ваше
обавештење одлази администратору и он информише
даље. Занимљиво је и да апликација за мобилне телефоне
омогућује онима који је користе да виде и претходне жалбе
грађана и какве су биле реакције на њих. Важно је рећи и
то да остављање личних података није обавезно и да грађани, ако тако желе, могу ано-

нимно да пријаве проблем –
изјавио је Александар Поповић, извршни директор „Mega
Computer Engineering-a”.
Подсећамо, од 2011. године
у Панчеву функционише
„Систем 48”, који служи за обавештавање надлежних о комуналним проблемима у граду.
Захваљујући томе, грађанима који желе да на нешто упозоре градске службе, довољан

је телефонски позив, СМС
порука или имејл. Обавештавање је могуће и путем интернет сајтова „Систем 48” и
www.pancevo.rs.
„Систем 48” допринео је квалитетнијој контроли рада јавних
комуналних предузећа и служби
у оквиру Градске управе и њиховом обједињавању са инспекцијским службама и Комуналном
полицијом.
М. Глигорић

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.

У СУБОТУ ДЕСЕТИ ПУТ У НОВОМ СЕЛУ

Јубиларна
„Банатска труба”

ПОЧИЊЕ ЧЕТВРТИ КАМП „SUNFLOWER”

Међународни волонтери у Омољици
Удружење грађана „Сунцокрет” четврти пут заредом приређује Међународни волонтерски камп „Sunflower”, који ће
између 3. и 16. јула у Омољици
окупити десет волонтера из
земаља широм света.
Они ће током свог двонедељног боравка у том панчевачком селу радити на реновирању и адаптацији десетак
дечјих игралишта и спортских терена, а учествоваће и у
организацији разних едукативних, културних и забавних
садржаја.
Свечано отварање кампа
биће приређено у уторак, 4.
јула, од 21 сат, а том згодом
свираће и бенд „Наш начин”.
Манифестација „Омољичке
спортске игре” биће на програму у периоду између 5. и
15. јула. У оквиру ње сваког
дана од 10 сати биће организоване дечје игре односно
радионице на којима ће
волонтери радити и дружити
се са омољичком децом. Тим
поводом организатори позивају родитеље да своју децу
пријаве за ова едукативна дружења на број телефона
064/538-48-24.

Већ у среду, 5. јула, биће промовисани оријентиринг, бадминтон и крос-фит; наредног
дана сви заинтересовани имаће
прилику да се опробају и у јахању коња, рвању и бразилској
борилачкој вештини – капуери,
а стартоваће и дводневни турнир у кошарци, који ће имати
неколико категорија: баскет

„три на три”, „севен-ап” и шутирање тројки и с пола терена.
Програми ће се интензивно
одвијати и у данима који следе,
када ће на програму бити такмичења у малом фудбалу, јамбу, шаху, доминама, пецању,
одбојци, стоном и ножном
тенису, обарању руку, кликерима и разним друштвеним игра-

ма. О свему томе биће речи у
наредном броју „Панчевца”.
Пријављивање за учешће на
овим турнирима је обавезно, и
то путем „Фејсбук” странице
или бројева телефона: 064/53848-24 (дечје игре), 061/648-1996 (групни спортови) и
063/154-59-91 (индивидуални
спортови).
Ј. Ф.

ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ

Kонкурс за млади жири
„Панчево филм фестивал” и
ове године организује конкурс
за млади жири, на који се
могу пријавити ученици и они
који су недавно завршили
средњу школу из Панчева и
околине.
Од 6. до 10. септембра на
четвртом ПАФФ-у млади жири
ће бирати најбоље кратке филмове из селекције „Рани радови”, коју чине кратки филмови
са свих страна света. Жири ће
доделити награде за најбољу

режију, сценарио, фотографију,
монтажу, глумца, глумицу и за
најбољи кратки филм фестивала. Ментор младог жирија ове
године биће редитељка Хана

Јушић, а на фестивалу ће бити
приказан и њен филм „Не гледај ми у пијат”.
За пријаву је потребно послати имејл са следећим подацима: име и презиме, годиште,
школа (град), затим листу омиљених пет филмова и кратко
образложење мотивације за
учествовање у жирију ПАФФ-а
(до пола стране текста).
Имејл треба послати на
адресу: pancevofilmfestival@
gmail.com.

Рок за пријављивање је 15.
јул, а листу од шеснаест одабраних чланова жирија организатори ПАФФ-а објавиће на
„Фејсбук” страници www.facebook.com/pancevofilmfestival.
Овогодишњи, четврти „Панчево филм фестивал” (ПАФФ)
одржава се од 6. до 10. септембра на више локација у
Панчеву. Фестивалско визуелно решење урадио је стрипцртач Игор Хофбауер.
М. М. В.

Једна од интересантнијих
музичких манифестација с
дужом традицијом – Фестивал трубача „Банатска труба
/ Trompeta banatana” биће
одржана у суботу, 1. јула, у
Новом Селу.
Јубиларно, десето издање
тог јединственог догађања,
по обичају, почеће увек
атрактивним дефилеом фанфара центром села од 18
сати, а шездесет минута
касније биће приређено официјелно отварање фестивала
на платоу испред споменика.

И поред свих организационих потешкоћа, члановима
удружења „Банатска труба”
није понестало ентузијазма,
тако да ће сви љубитељи
плехане музике још једанпут
моћи да виде на делу врсне
банатске трубаче, а поред
десет домаћих састава,
наступиће и један оркестар
из Румуније.
Стога Новосељани позивају све људе добре воље да
дођу у суботу и уживају у
разноврсном програму и
веселим нотама.
М. Ј.

НОВА АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

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

ности плаћања на одложено. Управо ових
дана у „Никоденту” је
покренута и нова акција, у оквиру које сви
они којима су неопходне услуге из области протетике остварују право на чак 30%
попуста.
Искористите ову
прилику и закажите
преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.
Д. К.
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Петак, 30. јун 2017.
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ПАНЧЕВКА ПОРТПАРОЛ ДСС-А

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „ПОТРОШЕНИ СОЦИЈАЛИЗАМ”

Милица Барбу на
новој функцији

О ПОТРОШЊИ И КЛАСНИМ ОДНОСИМА

Председница Градског одбора Демократске странке
Србије Милица Барбу именована је за портпарола те
странке.
Она је тако овог месеца
присуствовала консултацијама код председника Србије Александра Вучића, заједно с председником ДСС-а
Милошем Јовановићем.
Млада Панчевка ће бити
и један од Јовановићевих
сарадника у грађењу новог
ДСС-а, након што је странка
претрпела потресе када се
њен дугогодишњи лидер
Војислав Коштуница повукао из политике и ДСС-а,
али и када је из својих редова искључила Санду Рашковић Ивић, која је наследила
Коштуницу на тој функцији.
– Функцију сам преузела
како бих странци помогла да
ојача и да се врати на старе
стазе успеха. Политика новог
ДСС-а у својој суштини оста-

је непромењена. ДСС остаје
евроскептична странка, јер
сматрамо да је рок трајања
ЕУ истекао и да Србији тамо
није место. Такође, ДСС
никада и ни под којим условима неће бити за улазак у
НАТО и то се неће мењати, а
наш став је и да Бриселски
споразум у вези с Косовом и
Метохијом треба поништити, а Устав Србије не мењати
– изјавила је Милица Барбу
за „Панчевац”.
Из ДСС-а је раније поручено да та странка неће подржати нову владу због суштинског неслагања с њеном
политиком у вези са економским развојем земље и питањем КиМ.
– Што се тиче политичког
деловања, остајемо опозициона странка, с обзиром на то да
се наша политика и политика
владајуће партије суштински
разликују – изјавила је портпаролка ДСС-а.

ТРИБИНА

О самодржављу
У читаоници Градске библиотеке биће одржана промоција књиге „Народна монархија” Ивана Солоњевича. На
трибини ће говорити професор руског језика и сарадник
часописа „Геополитика” Зоран Буљугић, директор Центра за истраживање православног монархизма ђакон
Хаџи Ненад М. Јовановић и
професор историје Небојша
Стевановић.
Књига говори о мало познатом политичком појму – самодржављу. Оно не може бити терминолошки одређено,

мора бити описано историјски, а руско самодржавље је
савршено индивидуална појава, искључиво и типично
руска, односно „диктатура
савести”.
Трибина ће бити одржана
у четвртак, 29. јуна, од
19.30, у панчевачкој библиотеци, у организацији Градског одбора удружења „Краљевина Србија”.
Појам „самодржац” је носио у себи пре свега духовни,
а не политички смисао, мада
се често тумачи и као апсолутизам и неограниченост.

Ма, шта ми рече!
Плашим се да наша опозиција чека да власт падне с крушке, а то се неће догодити.
(Бојан Пајтић, Н1, 26. јун)

***
Као влада Косова, с Бриселом ћемо покренути дијалог о
дијалогу с другим земљама западног Балкана, укључујући ту и Србију – дакле један ’дијалог о дијалогу’ са ЕУ.
(Аљбин Курти, лидер покрета „Самоопредељење”,
„Блиц”, 26. јун).
***
Србија (економија) расте, а мора да расте брже. Радимо
на томе како тај раст да убрзамо и како да тај раст буде
користан за грађане.
(Џејмс Руф, који предводи Мисију ММФ-а, РТС, 26. јун)
***
Ова одлука је и пример посвећеног рада новог руководства Коридора Србије, који покушавају да у договореном
року и квалитету заврше ову, за Србију најважнију саобраћајницу, у чему имају пуну подршку Министарства и
мене лично.
(Зорана Михајловић, потпредседница Владе,
о одлуци грчког „Актора” да додатно ангажује
19 компанија на градилишту)

Професор Димитријевић и модератор Качавенда
научили. Да научимо о грешкама и околностима које
треба избећи. Ако немамо
историју, друштво је осуђено
да понавља исте грешке –
рекао је Димитријевић.
С тим у вези он је додао и да
је Лав Троцки, док је био
дописник из балканских ратова, у својим извештајима описивао односе тадашњих наших
политичких странака, па ми
видимо да је и данас све потпуно исто.
– То историјско сазнање нас
није спречило да грешке не
понављамо, зато што историју
конструишемо, уместо да прихватимо чињенице и из њих
учимо. Требало би превазићи
оба схватања, како тоталитарно, тако и југоносталгичарско
– поручио је Димитријевић.
Када је реч о уметности,
Димитријевић каже да је утицај Запада код нас долазио
прво кроз музику, јер је амерички културни утицај највише ишао преко земаља поражених у Другом светском

рату, попут Италије и Јапана.
Када је реч о филмској уметности, он истиче филм „Љубав
и мода”, који тумачи као
рекламу за то како треба
живети, јер „тај филм је био
чист маркетинг, и то у моменту када Југославија схвата
успех свог државног модела”.
– Капитализам функционише на сталном повећању
потреба људи. То није заобишло културу потреба, што је у
ствари класно питање. Они на
вишој лествици имају веће
потребе и обрнуто. Култура је
главна операција конзумеризма како би се неке конструисане потребе приказале као
реалне – рекао је Димитријевић.
Да је Југославија била класно друштво, показале су, сматра аутор књиге, демонстрације против црвене буржоазије 1968. године.
– Радничка класа је путовала због рада, а средња класа
због куповине – каже Димитријевић.

На крају је оценио – када је
реч о друштвеним слојевима
данас у Србији – да је раслојавање велико, да је највећи број
сиромашних људи који немају
ни за основне протребе и да
имамо један мали број екстремно богатих.
– Ово је неодржив систем, а
на који начин ће се променити, не знам. То раслојавање је
страшно... И ови бизнисмени
данас купују од шанера, а граде се шопинг-центри, ваљда,
због неког прања пара – рекао
је Димитријевић.
Препричао је и документарац који је недавно гледао, у
којем је једна жена из Саудијске Арабије на питање како
проводи дан одговорила: у
молитви и шопингу.
– То је данашња идеологија.
Црква и шопинг – каже професор.
Бранимир Димитријевић је
аутор више књига о модерној
и савременој уметности и био
је кустос великог броја изложби савремене уметности.

ПРОМЕНЕ У ДС-у

Стојић поднео оставку
Душан Стојић, који је на страначким непосредним изборима, одржаним 10. јуна у Градском одбору Демократске
странке у Панчеву, изабран за
председника тог одбора, поднео је 27. јуна оставку на ту
функцију. Он није желео да
наводи разлоге, а функцију в.
д. председника обављао је од
новембра 2016. године, када је
дошао на чело панчевачких
демократа.

***
Бољи дани долазе, радујем се изазовима и једва чекам да
почнем да радим... И даћемо све од себе да одржимо стабилност и останемо на овом курсу.
(Будућа премијерка Ана Брнабић, 25. јун, ТВ „Пинк”)
***
Београд је космополитски град и заслужује оперу која ће
постати не само његов већ и симбол целог региона.
(Председник Србије Александар Вучић,
25. јун, „Танјуг”)

ФОТО: Т. МИЋАНОВИЋ,

Бранислав
Димитријевић,
професор историје и теорије
уметности на Високој школи
за ликовну и примењену уметност у Београду и гостујући
предавач на иностраним уметничким школама и универзитетима, гостовао је у Панчеву
22. јуна, када је у клубу „Купе”
представљена његова књига
„Потрошени социјализам –
Култура, конзумеризам и друштвена имагинација у Југославији”. У књизи, која садржи пет поглавља, бави се културном праксом потрошње и
класним односима. На почетку разговора каже да је социјализам у Југославији доживљаван на два начина: као време
оскудице, а обећање капитализма је било да ће тај проблем решити, или кроз призму југоносталгичара који о
социјализму говоре као о времену доброг стандарда. Књига
„Потрошени
социјализам”
бави се сударом тих двају ставова.
Овде се логично поставља
питање и да ли је СФРЈ била
тоталитарна земља или не, а
Димитријевић објашњава да и
на то питање добија различите
одговоре.
– Овде људи олако користе
историју. Тврде да је данас све
страшно, а да је тада било
лепо или, супротно, да је тада
на власти био тоталитарни
режим који је одлучивао о свему. А чему треба да служи
историја? Да бисмо нешто

WWW.PANCEVO.CITY

Аутор књиге
Бранислав
Димитријевић бави
се проблемима културе,
конзумеризма и
друштвене
имагинације у СФРЈ
од 1950. до 1974.
године

На страначким изборима су
изабрани и чланови сталног
састава Градског одбора ДС-а, а
интересантно је да је састав тог
тела, које броји 19 чланова,
нешто измењен. Чланови Градског одбора су: Зоран Јовановић, Душан Вујовић, Горан
Срећковић, Зоран Лауташ,
Сузана Бојковић, Снежана Агатоновић Стејић, Милош Марковић, Дејан Пандуров, Наталија Скнепнек, Драган Попо-

вић, Драгољуб Крстић, Јован
Боројевић, Димитрије Тошић,
Маријана Милеуснић, Милош
Мијић, Горан Илић, Жарко
Славковски, Катарина Стефановић и Жаклина Мијалковић.
У ово тело нису изабрани
садашњи одборници ДС-а у
Скупштини града др Дубравка
Терек и Никола Ћурчин. На
страначким изборима др Душан
Стојић био је једини кандидат за
функцију председника странке.

МЕСНИ ОДБОР ДВЕРИ ЈАБУКА

Санирати део депоније
Несавесни мештани проширили су депонију у Јабуци
претворивши је у дивљу, која
се простире до првих улица и
кућа у насељу Скела. Како би
се решио овај проблем, који
до изражаја посебно долази
током летњих месеци, када се
непријатни мириси шире на
цело село, чланови Месног
одбора Двери дали су два
предлога
надлежнима
у
Месној заједници.
– Један део проширене сеоске
депоније могао би да се огради
и да се то земљиште претвори у
обрадиво, да се ископају два
бунара, да се испарцелише и
подели социјално угроженим
породицама, како би се бавиле
баштованством за своје потребе.
На тај начин би се то земљиште
и одржавало. Смеће би се одлагало на простор сеоске депоније. Други наш предлог је да га
Месна заједница уступи на
коришћење шумском газдин-

ству које би засадило дрвеће,
али и одржавало тај простор –
изјавио је Драган Сиљановски,
потпредседник МО Двери у
Јабуци.
Он је додао да становници
Јабуке бацају смеће поред
депоније, у дужини од око
пола километра.
– Иако се смеће и организовано одвози и на нову депонију
у Панчеву, мештани и даље овамо долазе, а нежељене појаве се

јављају и када сакупљачи
секундарних сировина пале
смеће да би лакше дошли до
гвожђа, цистерне с фекалијама
се овде празне, али се и бацају
угинуле животиње. Месни
одбор Покрета Двери из Јабуке
предлаже и да се тај простор
преда на управљање Јавном
предузећу „Војводинашуме” за
садњу тополе, јер оно добро и
савесно брине о својим парцелама. А несавесни мештани,

пракса је показала, не воле да
имају посла са шумарима –
изјавио је Сиљановски.
Председник Месног одбора
Двери у Јабуци Радомир Орловић рекао је да за бацање угинулих животиња Јабучани имају
на располагању сточно гробље.
– То сеоско сточно гробље је,
нажалост, зарасло у шибље и
траву. Не постоји интересовање
и иницијатива људи из Месне
заједнице и ЈКП-а „Вод-ком” да
се шибље и трава редовно косе и
простор одржава, како би увек
могло да се приђе том простору,
па овим путем апелујемо и на
њих, али и на несавесне суграђане – изјавио је Орловић.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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Петак, 30. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЈЕДНА ИЗДАВАЧКА ГОДИНА У ЈЕДНОМ ДАНУ

НЕЗГОДЕ, ОТПИСИ ДУГОВА
И ПРОМЕНЕ ОДЛУКА

НИУ „Либертатеа” доделила
награду „Књига године”

АРХИВЕ

„ПАНЧЕВЦА”

Пијани возачи изазвали
седам саобраћајних
несрећа током 2016.

Исцрпним извештајем о стању безбедности саобраћаја на подручју града у 2016. години започета је 86. седница Градског већа 23. јуна.
Подаци су забрињавајући: укупно
се десило 315 саобраћајних незгода,
а у 219 била су 343 повређена или
погинула лица. Најчешћи појединачни узрочник била је неприлагођена
брзина – у чак трећини укупног броја незгода на другом месту је непоштовање првенства пролаза (20,32
одсто), а донекле може да радује да
су алкохолисана лица „произвела”
само седам несрећа на путевима, што
значи да су честе провере возача које
је спроводила саобраћајна полиција
уродиле плодом. Највећи број саобраћајних незгода – свака трећа –
догађа се између 17 и 23 сата, и то на
путевима у насељу (88,6 одсто од
укупног броја).
Треба навести и чињенице да је у
2016. години било за 7,35 одсто мање
несрећа него у 2015, али да је број
настрадалих повећан за 2,33 одсто.

Градска управа може
да преузима обавезе по
уговорима који се због
природе расхода закључују
на период дужи
од дванаест месеци.
Већници су предложили одборницима Скупштине града да отпишу
дуг субјекту приватизације ЗГОП из
Новог Сада по основу припадајућег
дела пореза на зараде као прихода
Града Панчева (ради се о 516.927
динара). Документе који стоје иза
ове одлуке потписали су Пореска
управа Нови Сад и Влада Републике
Србије.
На иницијативу Агенције за саобраћај Градске управе и на предлог
Већа, Скупштина града ће на следећој седници изменити Одлуку о
постављању мањих монтажних,
покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене. Разлог је тај што многи
регистровани пољопривредни произвођачи желе да врше продају
сезонских производа из возила или
приколица на местима која се налазе на неуређеној површини јавне

ИЗ

Део пољопривредног
земљишта у државној
својини запоседнут без
икаквог правног основа

Прошле године је у удесима повређена или погинула 343 лица
намене. Изаћи ће им се у сусрет уз
услов да се не угрожава безбедност и
проточност саобраћаја, односно прегледност у зони раскрснице. ЈКП
„Хигијена” задужена је да доноси
одлуку о коришћењу површине на
местима где је дозвољено заустављање и паркирање возила која подлежу
систему наплате, а ЈП Дирекција да
брине о јавном простору за који се не
плаћа закуп.
Качаревци ће уз већински подигнуте руке одборника променити план
и програм пословања месног јавног
комуналног предузећа. За мало мање
од милион и по динара смањиће се
маса новца за зараде запослених, јер
је петоро радника прешло у ЈКП
„Водовод и канализацију”, а истовремено је запослен један благајник.
Такође, због исплате отпремнине за
лице које је стекло услов за одлазак у
пензију биће увећан конто трошкова
за 136.792 динара.
Већници су потом, имајући у виду
неопходност континуитета услуга,
закључили да Градска управа може
да преузима обавезе по уговорима
који се због природе расхода закључују на период дужи од дванаест
месеци. Ово се односи на мониторинг полена, специјализоване услуге
за праћење квалитета ваздуха на
мерном месту Народна башта, као и
на другим местима у ситуацијама
повећаног аерозагађења, те за додатна мерења квалитета ваздуха.
Закључак је „наслоњен” на Владину Уредбу о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима
и начину прибављања сагласности за
закључивање одређених уговора који
захтевају плаћање у више година.
Корисницима буџета је тако омогућено да покрену поступак јавне

БЕЛЕШКА

Мултијезичност!
Прошле недеље је отворен нови круг
пројекта „Мултијезички додатак у
недељнику ’Панчевац’”. На осам
страна представили су се наши
суграђани Македонци: било је ту
прича о братимљењу између места и
општина из јужног Баната и Македоније, изборима за Национални савет,
занатима, традицији, поезији, спорту... Следеће недеље ће о свакодневици сопствене националне заједнице
писати Мађари, потом Словаци и на
крају Румуни.
На озбиљно створеним додацима
раде тимови, читаве мале редакције,
али требало би да овом приликом
поновимо ко су носиоци овог пројекта на својим националним језицима:
Верка Митковска (македонски), Илона Лечеи (мађарски), Иван Зафировић (словачки) и Кристијан Балтеану
(румунски). Они су заслужни за све

оно што је добро урађено, а ако
неким случајем постоји нешто што
не спада у ту категорију – кривицу за
то сноси главни и одговорни уредник
новина.
Још неколико речи, и то о финансијама: с обзиром на то да Град Панчево и Покрајина нису показали
довољно слуха за наш производ на
конкурсима расписаним за суфинансирање медијских пројеката – трошкове излажења прва четири овогодишња додатка сносе „Панчевац” и
његов власник.
Како је на републичком конкурсу
сличног типа комисија показала
више разумевања за потребе националних заједница у Панчеву, следећа
четири додатка суфинансираће наш
лист и Република.
Тек да остане забележено.
С. Т.

набавке и закључе вишегодишње уговоре и када немају обезбеђен новац у
целости у том моменту, већ само онај
део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години.
На крају, решено је да ће прошле
године образована радна група за
спровођење одлуке о скидању усева с
пољопривредног земљишта у државној својини наставити да функционише, јер градски Секретаријат за
пољопривреду, село и рурални развој
има сазнања да је део тих обрадивих
површина запоседнут без икаквог
правног основа.
С. Трајковић

У оквиру манифестације „Једна
издавачка година у једном дану”,
која се с кратким прекидима одржава три деценије, у петак, 23. јуна,
у седишту НИУ „Либертатеа” Панчево додељена је најпрестижнија
књижевна награда румунске националне заједнице у Србији, „Књига
године”, Родики Урсулеску Миличић за књигу „Румунско-српски
књижевни контакти”.
Васа Барбу, одговорни уредник
издавачке делатности, рекао је да је
овогодишња манифестација специфична по томе што се одвија под
знаком обележавања седамдесет
година белетристике на румунском
језику у издању и под знаком НИУ
„Либертатеа” и по томе што се оцењивало двадесет књига које су објављене у 2015. и 2016. години.
Mанифестацијa „Једна издавачка
година у једном дану” део је већег
пројекта који ће се реализовати
током целе 2017. године у част јубилеја румунске белетристике на овим
просторима.
Од 1945. године до данас „Либертатеа” је објавила преко 1.000 књига: оригиналне белетристике на
румунском, српском и другим језицима, превођене белетристике са

српског и других језика или на српски језику, историје књижевности и
историје културе, књижевне критике, лексиконе, речнике, монографије, есеје, репортаже, годишњаке
и друге жанрове, па чак и школске
уџбенике.
– Ову тенденцију смо поштовали
у већој мери и у протекле две године. У 2015. години објавили смо
шест нових наслова, а у 2016. години четрнаест књига. Ових двадесет
остварења ушло је у трку за избор
најбоље књиге из продукције НИУ
„Либертатеа” у 2015. и 2016. години
– рекао је Барбу.
Родика Урсулеску Миличић је
као награду добила уметничку слику академског сликара Јонела
Поповића из Панчева и уникатну
диплому.
Ове године о најбољим књигама
одлучивао је жири у саставу: председник др Брандуша Жујка, професорка Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у
Вршцу, и чланови др Еуфрозина Греонеанц, професорка Високе школе
струковних студија за васпитаче
„Михаило Палов” у Вршцу, и Марина
Анкајцан, лектор-новинар у недељнику „Либертатеа”.
М. М. В.

НАША АНКЕТА
ШТА ЧИТАТЕ, ГЛЕДАТЕ И СЛУШАТЕ ТОКОМ ЛЕТА?

Боравак у природи прави одмор

A. M. ТРАЈАНОВИЋ

С. РИСТОВСКИ

Летњи одмор представља праву прилику да радимо ствари за које иначе,
када је напољу хладно или смо превише запослени, немамо времена.
Често на одмор понесемо књигу која
нас месецима чека на полици или
погледамо филм или омиљену серију са уживањем. Дужи дан оставља
нам више времена за боравак у природи, да се посветимо деци, пријатељима, породици. Ипак, иако смо на
одмору, и даље смо окружени различитим медијима и информацијама.
Занимало нас је шта наши суграђани
прате током летњих месеци, шта читају, гледају и слушају.
АЛЕКСАНДРА МАЛИЈАР
ТРАЈАНОВИЋ, наставник балета:
– С обзиром на то да чекам бебицу,
овог лета искључиво читам литературу о томе. Трудим се да избегавам
форуме и сајтове везане за трудноћу
и долазак бебе. Сада читам „Бебологију”. Телевизор не користим, више
волим да одем на концерте класичне
или амбијенталне музике.
СЛОБОДАН РИСТОВСКИ,
ратни војни инвалид:
– У летњем периоду, као и иначе,
радим и пратим спорт. Волим да читам „Журнал”, гледам све канале
„Спорт клуба” и „Арене”. Немам навику да гледам филмове, као ни информативне емисије. Да бих био у

Д. ПЕТКОВ

М. ЂУКОВИЋ

току, читам дневне новине „Курир”,
„Блиц” и „Вечерње новости”. Читам
све, а онда читам између редова, да
бих схватио шта се заиста дешава.
Такође, волим да слушам музику.
Код куће пустим да лагано свира џез,
блуз, а понекад и нека добра народна
музика.
ДАНИЦА ПЕТКОВ, пензионерка:
– Читам сву штампу. Лети пратим
више женске часописе, а понекад и
„Скандал”. Од дневних новина читам „Вечерње новости” и „Курир”, а
од недељника редовно купујем „Панчевац”. Гледам скоро све телевизијске канале. Волим серије, музичка
такмичења, а пратим и стране програме. Од културних дешавања, редовно посећујем балетске концерте
на којима учествују моје унуке.
МАРКО ЂУКОВИЋ, запослен:
– У принципу књиге читам када
имам времена на одмору. Што се тиче неких културних збивања, не идемо претерано на манифестације, али
ако је нешто ту у локалу, као што су
сада били карневали у Панчеву и
околини, то смо посећивали. Не купујемо често штампу, углавном
„Панчевац”. Информишемо се највише преко онлајн медија. Телевизију
не гледамо. Лети више времена проводимо у природи. Све у складу с тим
колико имамо слободног времена.

М. ШКУРТИЋ

Б. ЗДРАВКОВИЋ

МИЛА ШКУРТИЋ,
лекар у Дому здравља:
– Током лета се одмарам од претходних једанаест месеци. Одмор је
усклађен са свим дечјим потребама,
јер је то једини начин да им се посветимо, с обзиром на то да се иначе пуно ради. Проводимо слободно
време у природи, мада деца понекад
„украду” таблет или телефон да гледају цртаће. Претопло време нас је
мало омело да то буде целодневно
провођење времена у природи. Јутарњи и ти неки предвечерњи сати
су углавном везани за боравак у парку, Народној башти, „Авиву”, по зеленим површинама. С обзиром на
то да деца играју балет и ритмичку
гимнастику, посећивали смо њихове завршне концерте у мају и јуну.
Сада се одмарамо. Медије слабо
пратимо.
БОЈАН ЗДРАВКОВИЋ, тенисер:
– Углавном слушам музику преко
„Јутјуба”. Излазим да се видим с друштвом у центру града. Када сам на
одмору, не читам, јер се трудим да
више времена проводим сунчајући
се и у изласцима. Избегавам да гледам телевизију када је напољу лепо
време. Све информације које су ми
неопходне налазим на интернету.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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У ПЕЛИСТЕРСКОЈ УЛИЦИ НА МИСИ

ХИЉАДИТА ИЗБЕГЛИЧКА ПОРОДИЦА
ДОБИЛА СТАН
Ивица Дачић уручио
кључеве

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Глистењак
Глистењак је врста органског ђубрива која настаје
као производ рада калифорнијских и других врста
глиста. Производња не захтева скупу опрему, а могуће је производити их готово свуда – на отвореном
(бетонска, дрвена или жичана легла), као и у затвореном простору (гаража,
тераса или подрум).
Први циљ гајења глиста је
производња хумуса, најфинијег, најквалитетнијег органског ђубрива за све врсте
биљака. Хранећи се стајским ђубривом, глиста га у
свом организму разлаже,
делимично се храни његовим састојцима, а највећим
делом избацује у облику хумуса. Други циљ узгајања
глиста је „месо”. Наука је
установила да глисте садрже 67 одсто протеина. Месо
глиста представља погодну
високопротеинску храну за
тов живине, риба или свиња,
у свежем стању или прерађене у протеинско брашно.

посластицу највише воле да
конзумирају картонске кутије, при чему се такође мора пазити на pH вредност.
Најбоље подлоге су мешано говеђе и коњско ђубриво и измет кунића. Свеж
и полузрео стајњак није погодан. У свежем стајњаку
глисте умиру због високе
температуре од 90° Ц која
се развија при ферментацији, док у полузрели стајњак глисте слабо улазе. Код
нас се највише користи
углавном комбинација говеђег и коњског стајњака,
при чему увек треба пазити
колика је pH вредност, односно киселост која се може добити у мешавини.
Глистењак се обично сабира два пута годишње:
март–април и септембар–
октобар. Глисте у повољним
условима дају више од осам
легала годишње. Од сваког
легла се добије кубик глистењака. Глистењак треба
да буде очишћен и стар најмање шест месеци, а најви-

Нови станари
захвалили донаторима
и позвали избеглице
да се пријаве за РСП
програм
Избегличка породица Гњатовић-Марић хиљадита је која је у
оквиру Регионалног стамбеног
програма (РСП) добила кров
над главом. Кључеве монтажне
куће петочланој породици у
Пелистерској улици на Миси
уручио је 27. јуна Ивица Дачић,
први потпредседник Владе и
председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије. Том приликом
Дачић је захвалио донаторима
и позвао их на даљу сарадњу с
обзиром на то да постоји још
око 7.000 породица које чекају
на решавање стамбеног питања.
– Ради се на много места, а у
Србији је у функцији више од
сто милиона евра за решавање
стамбених проблема. Надам се
да ће у наредних неколико
година стамбено бити збринута и преостала лица која имају
статус избеглица – казао је
Дачић и подвукао да је реч о
бесповратним средствима.
Милосава Гњатовић је 1995.
године избегла из Кључа у
Босни и Херцеговини. С
Петром, избеглицом из Хрватске, добила је Ању, Сању и

Први подпредседник владе са нашим новим суграђанима
Стефана; живели су најпре у
Сомбору, а од 2014. године становници су Панчева.
– Били смо подстанари до
данас. Ово ми веома много значи, ово је посебан дан за мене.
Решили смо животно питање, а
кућа је прелепа! Захвалила бих
донаторима и свим осталим
„кривцима” за реализацију овог
пројекта и позивам избеглице
да се пријаве за РХП програм –
рекла је Милосава Гњатовић.
Присутнима се обратио и
Никола Бизел, шеф секције
Делегације ЕУ у Србији. Он је
поновио да ће ЕУ у наредне две
године издвојити још 40 милиона евра за решавање стамбе-

них проблема избеглица. Градоначeлник Панчева Саша
Павлов пожелео је члановима
породице Гњатовић-Марић
срећно усељење и добар живот
у нашем граду.
Представници земаља донатора су дан раније имали
скупштину, на којој је Србији
одобрен осми потпројекат РСП,
вредан 19,9 милио на евра.
Одржана је и седница Управног одбора РСП, којој су присуство вали и партнери из
Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Сви они обишли су и градилиште у београдском насељу Овча, где ће
на јесен 235 породица добити

станове у оквиру истог програма.
Рeгиoнaлни стамбени прoгрaм је зajeднички пројекат Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике
Хрватске, започет 2013, чији је
циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeниjе
избeгличке пoрoдицe у рeгиoну.
РСП се спроводи уз подршку
ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран је средствима Европске
уније, која је највећи донатор,
Сједињених Америчких Држава и десетак земаља са Старог
континента. Укупна вредност
програма је више од 500 милиона евра.
С. Трајковић

ПРВИ КОНЗУЛАРНИ ДАН У НАШЕМ ГРАДУ

Срдачно са амбасадором Словеније
Трећи циљ узгоја глиста
јесте решавање неких од
проблема загађења човекове средине. Ова врста глисте се, уз посебне технологије, користи при разграђивању фекалија, те отпадака
с великих сточних фарми
бројних индустријских постројења и канализационих
мрежа. Овако добијен хумус није погодан за коришћење у пољопривреди
због прилично високог
присуства тешких метала
(олова и живе), те се, уз посебна хемијска ђубрива и с
посебном мешавином, може користити само за стимулисање цвећа и травнатих површина у индустријским зонама, као и ван индустријских зона на травнатим површинама.
За узгој глиста најпогоднији је зрели стајњак, а за
производњу глистењака добро је свако згорело ђубриво, осим живинског, које садржи много протеина, што
га чини „врућим”. Поред
стајског ђубрива, могу се
користити и сви материјали
који се употребљавају за
припремање компоста. Важно је да се избегну материјали које глисте не подносе,
као што су: иглице четинара, лишће ораха, поједине
ароматичне биљне врсте и
сл. Глисте се могу хранити
и органским отпацима у
комбинацији са стајским
ђубривом, а то су отпаци воћа и поврћа, слама и лишће,
органски отпаци из кухиња
и кантина и отпаци из прехрамбене индустрије. Као

ше 24 месеца. Глисте у производном процесу не једу и
не прерађују само стајско
ђубриво и остале органске
материјале, оне прерађују и
глистењак (хумус) који су
саме произвеле, односно
прерађују свој измет.
Глистењак је богат хумусом (и до 25%) и сиромашан минералним азотом
(један до 1,5%), али садржи
високе количине фосфора
(до 2.400 мг / 100 г земљишта) и калијума (до 1.400
мг / 100 г земљишта), као и
значајне микроелементе
(Zn, Cu, Mn, Fe). Глистењак
се користи у смеши са земљиштем, и то за сиромашна земљишта један део
глистењака према 10 делова земље, а за плодна земљишта у односу 1 : 6. Ове
смеше користе се за гајење
расада и поврћа, у баштама
и у заштићеном простору.
Глистењак се као ђубриво
користи у количини од 0,2
до пет кг/м2.
Веома значајна ставка
код хумуса јесте његово богатство ензимима, а његова
зрелост зависи од влажности и избалансираности која постоји између угљеника
и азота. Према појединим
ауторима, једна тона просечног глистењака (хумуса)
замењује пет тона стајског
ђубрива.
Бројност глиста и њихова корисна улога у земљишту остварују се и сетвом
пострних и покровних усева. Управо о пострним усевима биће више речи у наредном броју „Панчевца”.

Конзуларни дан у организацији Удружења Словенаца јужног
Баната „Логарска долина” одржан је у Панчеву 15. јуна.
Сусрет педесетак чланова Удружења и представника Амбасаде
Републике Словеније у Београду протекао је срдачно и у духу
словеначко-српске сарадње и
пријатељства. Амбасадор Владимир Гаспарич и конзул
Миха Вилар том приликом
имали су и састанак с градоначелником Сашом Павловим, с
којим су разговарали о пројектима из области привреде и
културе.
Највиши представници словеначке амбасаде дошли су у
наш град како би члановима
удружења „Логарска долина”
дали важне информација у вези
с неким практичним питањима
и пружили стручну помоћ у

решавању различитих проблема. Амбасадор Словеније Владимир Гаспарич истакао је да је
сарадња између две земље
добра и да је веома задовољан
радом удружења панчевачких
Словенаца и оним што је
постигнуто у кратком периоду.
Према речима словеначког
конзула Михе Вилара, панчевачко удружење Словенаца је,
иако је једно од најмлађих у

Србији, међу најактивнијим.
Јосип Вебер, председник удружења „Логарска долина”, каже
да ће у другој половини године
то удружење реализовати неколико манифестација, међу којима су гастрономски догађај
„Наши словеначки специјалитети”, „Глазарјеви дани” и „Дани
словеначког филма”. Такође,
наставља се рад на монографији
„Словенци у јужном Банату”.

Павлов је рекао да је састанак допринео још бољем упознавању двају народа, те да је
с Гаспаричем и Виларом разговарао о потенцијалима Панчева, тј. о северној индустријској зони, ради привлачења
словеначких инвеститора, као
и о сарадњи кроз привреду,
спорт и културу.
Конзуларни дан организован
је с циљем да се подигне ниво
комуникације између амбасаде
и људи словеначког порекла.
Овом приликом заинтересовани су могли добити информације које се тичу боравка у Словенији, добијања држављанства
и начина прикупљања потребне документације. Због великог
интересовања постоји могућност да се овакви састанци одржавају чешће.
С. Т.

У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

О школи у функцији економског развоја
Oбразовне профиле са елементима дуалног образовања: бравар-заваривач,
механичар
моторних возила и оператер
машинске обраде, који су планирани за следећу, школску
2017/2018. годину, заинтересованим привредницима представили су, 23. јуна, компетентни људи из Машинске
школе Панчево у просторијама
ПК Србије – Регионалне привредне коморе Јужнобанатског
управног округа у Панчеву.
Милорад Илић, директор
поменуте школе, каже да се
установа коју води активно
укључила у реформу средњих
школа, посебно у процес увођења дуалног образовања кроз
реализацију пројекта немачко-

-српске развојне сарадње.
Пројекат „Реформа средњег
стручног образовања у Србији”, уз подршку Владе Савезне
Републике Немачке, спроводе
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије и ГИЗ – Немачка
организација за међународну
сарадњу.
Идеја је да ученици наведених образовних профила
један део наставних планова и
програма реализују у фирмама као што су „Феромонт
опрема”, „Утва Милан Премасунац”,
„Инокс-прерада”...
Учењем кроз рад, у реалном
радном окружењу, ђаци ће, уз
помоћ инструктора што ће их
пратити током школовања,

стећи практична знања и
искуства, уз могућност запошљавања одмах по завршетку
школовања у компанијама у
којима су били на пракси.
Такође, биће оспособљени да
самостално покрену свој
бизнис или да, уколико желе,
наставе школовање.
У моделу дуалног образовања од пресудне важности је
укљученост представника привреде у цео процес имплементације модела, почев од идентификовања потреба за одређеним образовним профилом,
преко модернизације наставних планова и програма и
реализације праксе у компанијама, све до учешћа у комисијама за завршни испит и

цертификацију практичних
вештина.
Привредна комора Србије
један је од носилаца процеса
увођења модела дуалног образовања у образовни систем
Србије и веза између привреде
и државе како би се образовање ставило у функцију економског и друштвеног развоја. У
наредном периоду комора ће
спроводити активности које ће
омогућити систематски приступ повезивању привреде и
образовања како би се школовао кадар који одговара реалним потребама привредног
развоја с обзиром на структуру
привреде и специфичности
сваке локалне средине.
С. Т.
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СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ДОДЕЛЕ ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ ПАНЧЕВАЧКИМ СРЕДЊОШКОЛЦИМА

ВРЕДНИ И ПЛЕМЕНИТИ ЂАЦИ
Улагање у будућност
Веома талентована
генерација панчевачких
ученика
Овогодишња свечаност поводом доделе диплома „Вук
Караџић” и похвала „Ученик
генерације” за средње школе у
граду Панчеву, за школску
2016/2017. годину, одржана је
у понедељак, 26. јуна, у концертној сали Музичке школе
„Јован Бандур”. Локална
самоуправа је као и претходних година из буџета издвојила новац за награде успешним
ђацима – овог пута 400.000
динара, односно 10.000 појединачно.
Наставници и ђаци Музичке
школе приредили су богат
уметнички програм, а на
почетку свечаности наступио
је Давид Стојановски, ученик
генерације Музичке школе
(теоретски одсек).
Поред лауреата, њихових
родитеља, професора и директора, свечаној додели су присуствовали и представници
локалне самоуправе, с градо-

ПРАКСА У НИС-у

Стручно усавршавање

начелником Панчева Сашом
Павловим на челу. У свом
поздравном говору градоначелник је истакао да се локална самоуправа труди да обезбеди амбијент у коме ученици

могу да остваре своје циљеве,
како на образовном, тако и на
материјалном плану. Поручио
је ђацима да су они будућност
коју град промовише годинама
и пожелео вуковцима и учени-

ВУКОВ ЦИ И УЧЕ НИ ЦИ ГЕНЕ РА ЦИ ЈА У ШКОЛ СКОЈ 2016/2017.
Гимназија „Урош Предић”: Марта Бошњак, Никола Булатовић, Бојана Димитрић, Јована
Доневски, Јована Ивановић, Сара Ивачковић, Ана Јурасовић, Тамара Каличанин, Олга Клисура, Јована Ковач, Никола Крстић, Ивана Маринковић, Јована Милекић, Анастасиа Митевски, Ивона Митровић, Јован Митровски, Дуња Остојин, Вања Павловић, Андријана Перић,
Анђел Попадић, Милица Рељић, Александра Симовић, Стева Станковић, Андреј Танко (ученик генерације), Бојан Тановић, Марија Цветковић и Борис Цвитак. Медицинска школа „Стевица Јовановић”: Милица Најдановић. Економска школа „Паја Маргановић”: Александра
Радичевић (ученик генерације), Анђела Вучендић, Борис Борђа. Електротехничка школа
„Никола Тесла”: Магдалина Милић (ученик генерације), Магдалена Петковић, Алекса Матић.
Техничка школа „23. мај”: Марија Чакар (ученик генерације). Машинска школа Панчево:
Тамара Стефановић (ученик генерације, IV степен), Бранислав Миловановић, Андреј Шимак
(ученик генерације, III степен). Пољопривредна школа „Јосиф Панчић”: Марко Стојанов (ученик генерације). Музичка школа „Јован Бандур”: Давид Стојановски (ученик генерације).

цима генерације да добро ураде пријемне испите и да по
стицању високог образовања
остваре своје професионалне
амбиције. Након поздравног
говора Саша Павлов је заједно
са мр Татјаном Божић, чланицом Градског већа задуженом
за образовање, уручио награде
вуковцима и ученицима генерације.
Ове школске године диплому „Вук Караџић” и признање
„Ученик генерације” стекло
је укупно 40 матураната из
осам пан че вач ких сред њих
школа – вуковаца је 31, шест
ученика има оба звања, а њих
троје су ученици генерације.
Град је, тако ђе, сред њим
шко ла ма упла тио укуп но
53.000 динара за куповину
поклон-књи га. Књи ге су
мату ран ти ма поде ље не на
завр шним све ча но сти ма у
њиховим школама.

ПЕТИ КУП МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Нова генерација талентованих Панчеваца
Тим Регионалног центра за
таленте „Михајло Пупин”, у
саставу: Михајло Симић, Исидора Мајкић, Никола Цинцовић и Огњен Петров, учествује
на Петом купу Математичке
гимназије у Београду, који
траје до 1. јула. Најбољи ученици из тринаест земаља такмичe се из математике, физике и информатике. Учествује
160 ученика у 30 екипа, старости до шеснаест година, а из
Србије је пријављено шест
екипа: три из Математичке
гимназије и по једна из Ваљева, Крагујевца и Панчева.
Свечаном отварању такмичења присуствовао је и мини-

стар просвете Младен Шарчевић, који је истакао да Куп
Математичке гимназије постаје традиција која шаље лепу
слику о Србији. Поред Србије,
у Београд су стигле и екипе из
Хрватске, Републике Српске,

Русије, Немачке, Велике Британије, Италије, Мађарске,
Словеније, Румуније, Бугарске,
Македоније и Црне Горе.
Према речима организатора,
сврха такмичења је подстицање
развоја математике, физике и

информатике, сарадња талентованих ученика Србије с талентованим ученицима из других
земаља, као и представљање
Србије на најлепши начин будућим успешним научницима и
пословним људима. За учеснике такмичења организовани су
и културни догађаји – обилазак
Музеја Николе Тесле, разгледање Београда туристичким аутобусом и бродом, излет до Виминацијума.
Покровитељи такмичења су
Министарство просвете и
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, а
генерални спонзор такмичења
је „Пиреус банка”.

НИС и ове године спроводи
програм „Летња студентска
пракса”, који траје од јуна
до септембра. Могућност да
се пријаве, имали су студенти завршних година основних и мастер студија образовних установа Републике
Србије и међународних
акредитованих образовних
институција.
„Студентска пракса” је
програм који НИС организује сваке године, са жељом да

младим академцима пружи
прилику да стекну прва радна искуства и упознају се с
радом у компанијском окружењу, што ће помоћи у њиховом даљем професионалном развоју. С једне стране,
студенти добијају неопходно
искуство уз савете ментора и
старијих колега, а компанија, с друге стране, уз младе
образоване појединце добија
иницијативу и идеје талентованих кандидата.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ РАСПИСАО ДВА КОНКУРСА

Неговање
мултикултуралности
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу
и националне мањине, у
складу с Финансијским планом у буџетској 2017. години,
расписао је конкурс за финансирање и суфинансирање
удружења са седиштем на територији АП Војводине за
програме и пројекте у области основног и средњег образовања у АП Војводини у износу од 362.000 динара и у
области активности и рада
организација националних
мањина у износу од 1.873.000
динара.
Право учествовања на конкурсу имају удружења са седиштем на територији АП
Војводине која су као један
од циљева удруживања статутом предвидела активности у области образовања.
Када је реч о првом конкурсу, средства су намењена за
финансирање и суфинансирање образовно-васпитног
рада; усаглашавање образовања с потребама тржишта
рада; неговање мултикултуралности/интеркултуралности, традиције и матерњег
језика припадника национал них ма њи на – на ци о налних заједница; подршку
ин клу зив ном обра зо ва њу,
превенцију раног напуштања формалног образовања и
под сти ца ње ван на став них

активности. Право учествовања на конкурсу имају регистрована правна лица –
организације и удружења
припадника етничких заједница са седиштем на територији Аутономне Покрајине
Војводине чија се делатност
заснива на очувању и неговању националног и културног
идентитета или на очувању и
унапређењу међунационалне
толеранције.
Износ од 1.873.000 динара
намењен је за суфинансирање редовне делатности, набавку опреме и за програме
и пројекте организација националних мањина – националних заједница у Војводини.
Предност ће имати програми који се односе на очување
и неговање језика, народних
обичаја и старих заната, неговање и подстицање народног стваралаштва, али и пројекти који афирмишу мултикултуралност, толеранцију
итд.
Пријаве треба поднети почев од дана објављивања конкурса, а најкасније до 15. новембра 2017. године. Више
информација о условима и
правилима конкурса може се
видети на сајту Покрајинског
секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине (http://www.puma.vojvodina.gov.rs).

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ЧИЊЕНИЦЕ, А НЕ ТЕНДЕНЦИОЗНИ ЗАКЉУЧЦИ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4718

О скандалу
Поштовани, тенденциозног
извештавања у „Панчевцу”
број 4717 није било, јер је
текст под насловом „Слобода,
једнакост, братство” написан у
новинарској форми коментара, у коме новинар износи
лични став о изабраној теми,
док је текст објављен у броју
4718 „Различита правила
игре” у форми извештаја и
имао је заступљену и „другу
страну”, односно вашу изјаву.
У коментару јесам оценила
да је скандал то што се дешава

Страну припремиo

Зоран
Станижан

у вези са избором ђака генерације у панчевачкој некада најелитнијој школској установи. И
даље мислим тако. Отворио је
Пандорину кутију сличних случајева широм Србије. А зашто?
Није баш уобичајено да једна школа (а да то није београдска Математичка гимназија) има троструког државног
првака и није нормално што
он за своју школу није довољно добар да буде ђак генерације. Како сте уопште дошли у
ту ситуацију, кључни је проблем. Да поновим, деца јесу
најбоља, а предмет полемике
јесте само функционисање
некада најелитније панчевачке образовне и васпитне установе. На наставничком већу
ђак генерације бира се тако

што разредне старешине кажу
коју реч о кандидованом ђаку
и на основу тога сви професори (и они који тим ученицима
нису ни предавали) треба да
гласају. Овако укратко изгледа ваша процедура. Градска
просветна инспекција јесте
установила да је избор ђака
генерације био у складу с
вашим правилником. Скандал
се и изродио због таквог вашег
правилника – непрецизног и
без критеријума. Када нема
критеријума, остаје простора
за потенцијалне манипулације, па онда таква одлука, иако
у складу са интерним прописима, најблаже речено, јесте
дискутабилна.
Није тачно да имплицирам
да дете неког професора не

сме бити проглашено за ђака
генерације. Ако је најбоље, и
треба. Али јесте тачно да ако
нечији отац (или и отац и
теча...) присуствује седници
на којој се доноси одлука,
тиме ипак врши тихи притисак на своје колеге, посебно у
ситуацији када не постоје
јасна правила или бодовник.
Директоре, реч је о сукобу
интереса!
Питате ме када је поништен
избор за ђака генерације. Пре
него што одговорим, да назначим да се у тексту овај навод
није односио на Гимназију
„Урош Предић”. А ево одговора: бр. И ДЗ -1-59/14 – реаговао је и заштитник грађана и
утврђене су и неправилности у
раду просветне инспекције, а

за школу – да је избор спровела у складу с правилником
који нема јасне критеријуме.
Даље, демантовали сте ме за
гимназијску награду – бесплатна матура у „Хајату”.
Директоре, у вашем правилнику пише да се таква награда
додељује ђаку генерације. Ваш
правилник допушта и да школа награди друге успешне ђаке
(наводи се које су то награде),
али када се ради о ђаку генерације, пише у правилнику,
назначена је плаћена матура.
Похвално је то што сте ви ове
године поклонили девет матура, али опет се враћамо на
проблем – правилник! То није
у складу с правилником.
И не треба укидати звање
ђака генерације, па чак иако је,

како сте више пута поновили,
реч само о титули. Нисмо сви
једнаки и оне најбоље треба
наградити. Све школе, не само
некада најелитнија панчевачка, треба да имају јасне критеријуме, па би се избегла сумња
у избор и провлачење кроз
штампу, а ђацима дала последња и можда најважнија лекција
– да се знање и труд овде цене.
На крају кажете нека ми је
на част. Нека нам је свима на
част. Нажалост, данас и овде
сви смо ми лицемери, а овај
случај је показао да су то и
просветни радници. Па, нека
им је на част и лавина напада
на сада бившег ђака по друштвеним мрежама. А то је тек
скандал!
Марина Димитрић, новинар

8

ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Драматична борба
за живот

Пише:
др Мирослав Тепшић
Причом о топлотним болестима као да смо призвали
високе температуре ваздуха.
У новонасталим околностима не преостаје нам ништа
друго него да избегавамо
дужи боравак напољу и применимо све превентивне
активности које нам стоје на
располагању. Да се не треба
играти са екстремним временским приликама, али и
животним навикама, говоре
подаци о млађим пацијентима са срчаним застојем
којима смо у овом периоду
указивали хитну медицинску помоћ. Забрињавајуће је
то што се из године у годину
спушта граница животног
доба изнад које можемо
очекивати озбиљне компликације срчане болести. Кардиолошки преглед требало
би обавити код готово сваког пацијента који се обрати
лекару са стомачним тегобама.
Уверљив пример је четрдесетогодишњи
пацијент
који се јавио нашој служби с
наизглед безазленим болом
испод левог ребарног лука,
који се ширио у леву страну
грудног коша. У првом
моменту све је изгледало као
проблем са обилним вечерњим оброком. Лекара је лако
могао преварити престанак
бола у лежећем положају
пацијента. Ипак, бледосива
пребојеност коже лица и
болна гримаса преломили су

у одлуци да се уради електрокардиографско снимање.
ЕКГ снимак је показивао
вероватно почетно инфарктно стање. Да би се дијагноза потврдила, пацијент је
превезен до Опште болнице
како би се урадиле лабораторијске анализе. Током чекања резултата дошло је до
срчаног застоја и губитка
свести. Болничко особље је
брзо реаговало и поступцима
реанимације вратило пацијента у живот. Наша служба
га је превезла до Београда
како би се што пре уградио
стент и сачувао срчани
мишић.
Друга борба за живот била
је још драматичнија, а пацијенткиња још млађег животног доба. Овог пута смо
добили информацију да је
жена престала да дише. У
кући затичемо младу особу
женског пола без свести и
срчане радње. Само се запажају повремени удаси који
се називају агоналним дисањем и указују на то да је
дошло до срчаног застоја.
Одмах се започиње реанимација и пацијенткиња се
брзо транспортује до болнице, где се настављају све
терапијске мере како би се
вратили срчана радња и
дисање. У овоме се успева,
али пацијенткиња се у
бесвесном стању превози у
Београд. Само од тога колико је мозак дуго био без
кисеоника, може зависити
потпуни опоравак.
Ова два примера из наше
праксе говоре нам о две веома важне ствари. Прва је
превенција, која подразумева здраве животне навике с
више физичке активности, а
мање калорија. Друга је
здравствена просвећеност,
која ће нам помоћи да препознамо стања која угрожавају живот и применимо
мере прве помоћи пре доласка стручне медицинске
помоћи.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Направите сами
пилинг

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Уз помоћ овог пилинга
спремно ћете дочекати лето
на мору, реци, језеру, бањи...
Како би се кожа ослободила
изумрлих ћелија, потребно
је најчешће једном недељно,
а најмање једном месечно
урадити пилинг целог тела и
лица. Тако добијамо нежну
кожу ослобођену свих нечистоћа и природних продуката обнове ћелија.
Пилинг лица је најбоље
радити у козметичком салону, јер стручњак најбоље
може да одреди која врста
пилинга је за ваш тип коже
најделотворнија. Ако се одлучите да то ипак урадите
сами, самељите две супене
кашике овсених пахуљица
и помешајте с кашиком меда. Масирајте лице и тело и

исперите млаком водом без
употребе сапуна. Овај пилинг је посебно делотворан
код проблематичне коже.
За тело постоји више врста пилинга. Одличан је
онај који се прави од једне
кашике крупне морске соли
и две кашике меда. Пилинг
нанесите на тело, оставите
да делује пет минута, потом
истрљајте тело и исперите
без сапуна. Можете пробати
и такозвани мокри пилинг,
који се прави од следећих
састојака: морска со, кукурузно брашно, пшеничне
мекиње и уља (маслиново,
бадемово, кокосово...). Уља
су нам неопходна јер везују
честице. Можете изабрати
само једну врсту или помешати више врста уља. Истрљајте тело, оставите да одстоји неколико минута и исперите млаком водом без
сапуна. Кожа ће бити свиленкаста и мека.
Бонус савет: док уживате
на плажи, можете учинити и
нешто корисно за своје пете.
Ставите на длан најмаснију
крему коју имате при руци
(може и УВ крема) и шаку
песка. Умешајте на длану и
добро истрљајте пете. Потом
их исперите. Биће меке и
глатке.

Петак, 30. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ГОРАН ДОДЕВСКИ, ХИРУРГ

НАЈОМРАЖЕНИЈЕ КАМЕЊЕ НА СВЕТУ
Статистика која каже да сваки
пети становник планете има
камен у жучи, потврђује се и у
панчевачкој Општој болници,
где свакодневицу представљају операције упаљених жучних
кеса, али и тежих компликација које ови непожељни каменци изазивају. Са др Гораном Додевским, специјалистом абдоминалне хирургије,
једним од најмлађих лекара у
овдашњој болници, разговарали
смо најпре о томе колико је
трновит пут човека који гради
каријеру у области медицине,
а потом и о проблемима са
жучном кесом и о томе како
их избећи или барем решити
на време.
Др Горан Додевски је из Качарева, а рођен је 1981. године у
Панчеву, где је и завршио
Средњу медицинску школу.
Дипломирао је у року на Медицинском факултету у Београду.
Пред крај пете године студија
провео је шест месеци у Њујорку. Месец дана је био на размени студената, а потом још пет
месеци у оквиру те године први пут покренутог програма
„Work and Travel”. Како каже,
још као петогодишњак тврдио
је да ће бити хирург и ту одлуку никад није променио.
ПАНЧЕВАЦ: По повратку из
Њујорка сте дипломирали и
имали среће да одмах добијете посао у Хитној помоћи. Међутим, то није био лак период
за вас?
ДР ГОРАН ДОДЕВСКИ: Тако је. У то време је важило
правило да мораш најмање
две године негде да радиш да
би могао да конкуришеш за
специјализацију. Јесте ми се
срећа осмехнула тиме што сам
добио посао, али како сам упоредо морао да волонтирам и
на хирургији, живео сам темпом који би мало ко могао да
поднесе. Из ноћне смене у
Хитној, која траје од 19 сати
до 7 сати наредног јутра, одмах сам продужавао у Болницу, где сам настављао посао. И
тако бих заређао даноноћно, с
ретким паузама. Морао сам да
идем тим путем и да се борим,
није било другог начина. Хвала богу, на крају се исплатило.
Десило се да је баш кад су се
навршавале две године мог
рада у Хитној помоћи, чувени
хирург у Општој болници – др
Михајло Чернишевски одлазио у пензију и ја сам, захваљујући препорукама колега,
примљен на то упражњено место. Тако сам 2011. године почео да радим у Болници.
• Први у Србији сте добили
специјализацију из абдоминалне хирургије?
– У то време је постојала подела на општу и абдоминалну
хирургију, која подразумева
бављење проблемима са стомаком, без обзира на то да ли је
реч о бенигној или малигној
патологији. Једини сам конкурисао за ту област. Стажирао
сам на Првој хируршкој клиници Клиничког центра Србије. Сваки дан сам из Качарева
кретао око пет ујутру и већ у
седам бих био тамо, а потом у
сали проводио и по десет сати.
Посматрао сам операције, али
сам имао и част да асистирам,
па чак и да радим неке операције. Најдуже сам остајао на
одељењу професора Пешка,
академика, који је познат по
томе што ради најтеже и најкомпликованије операције желуца и једњака. Међутим,
управо ту је прилика и да се

Страну
припремила
Драгана

Кожан

највише научи. Најдужа операција, када сам имао прилику и
да асистирам једном професору, трајала је четрнаест сати
без паузе. Управо и сада ме највише привлачи хирургија желуца и панкреаса, а то подразумева најтеже и највеће операције. Увек сам у животу бирао
тежи пут, па ваљда и не чуди
што ме срце вуче на ту страну.
• Каква вас је ситуација дочекала као младог хирурга у
панчевачкој болници?
– Овде је велики обим посла, никада није мирно. Када
је реч о интервенцијама, најчешће се код нас оперише бенигна патологија – свакодневно се раде операције упале
жучне кесе, при чему то може
бити банална, такозвана хладна операција, када је жучна
кеса благо упаљена, али има и
тешких операција, када је упала толико јака да је потпуно
поремећена анатомија, што
многоструко увећава ризик од
компликација.
• Шта изазива упалу жучне
кесе и може ли се она избећи?
– Постоји нешто на шта не
можемо да утичемо, а то је такозвани 4F синдром. Помоћу
четири енглеске речи које почињу словом Ф описује се група
за коју се показало да је најподложнија оваквим упалама: Fat,
Female, Forty, Fertile. У преводу
– гојазне жене у четрдесетим
годинама у генеративном периоду имају највеће шансе да добију ово обољење. Установљено
је и да употреба антибеби пилула доприноси стварању камена.
Уз то, у факторе ризика спадају
и претерано конзумирање масних намирница и алкохола и
недостатак физичке активности, као и генетика.
• По којим симптомима можемо препознати упалу жучне
кесе?
– Упала је у 95 одсто случајева узрокована зачепљењем
које ствара камен настао у самој жучној кеси. Када се он заглави на преласку из врата
жучне кесе у главни жучни
вод, јавља се јак бол испод десног ребарног лука, праћен
мучнином, гађењем, повраћањем, као и болови у десној
плећки и леђима. То су типични
симптоми, али буде и тотално
атипичних. То је, рецимо, надимање после јела, подригивање, горушица. Људи тада често
помисле да је у питању неки
проблем са желуцем, али често се испостави да је реч о заглављеном камену. У највећем
броју случајева камен се сам
врати у жучну кесу, но ако се
то не деси, упала се шири и у
кеси почиње да се нагомилава
жуч, те она постаје попут бомбе. Ако се на време не уради
операција, долази до њеног
пуцања и до сепсе. Као специјалиста сам до сада оперисао

пет или шест пацијената који
су стигли са сепсом.
• Има ли спаса ако дође до
сепсе?
– Како када. Постоји велика
опасност од фаталног исхода,
али има шансе и да се пацијент извуче. Управо последњи
случај који сам радио ми је
најдражи. Једне ноћи стигао
нам је човек од 83 године, срчани болесник, коме је пукла
жуч, односно наступила је
сепса. Од њега су, због година,
слабости и осталих тегоба, готово сви дигли руке, без икакве наде у то да ће се спасти.
Међутим, одлучио сам да урадим операцију и дам све од себе,
па шта буде. Нико срећнији од
мене није био када је неколико дана касније пацијент на
ногама дошао да се рукује са
мном и напустио болницу у
стабилном стању. Управо то је
нешто најлепше у овом послу
– када и у безнадежним случајевима пронађеш наду, то ти
даје мотивацију да идеш даље
и будеш још бољи.

• Да ли се операција препоручује и онда када је камење
ситно и не даје озбиљне симптоме?
– Апсолутно да. Увек саветујем пацијентима да на време
оперишу жучну кесу, без обзира на то да ли имају камење
или пак полипе, ма колико те
промене деловале бенигно.
Довољно убедљив разлог јесу
опасне компликације које с
временом могу настати. Доказано је да сваки камен у жучној кеси пре или касније – за
пет или пак тридесет година –
може да се претвори у карцином. Треба споменути и упалу
панкреаса, која настаје када се
мали камен из жучне кесе заглави у панкреатичном каналу. Убедљиво најтежи бол који
постоји у хирургији изазива
управо акутни панкреатитис.
У неким случајевима нема помоћи и деси се да људи умру у
року од три до четири дана.
Управо је зато камење из жучне кесе важно извадити док
још не ствара проблеме.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Баба гануш

Овај рецепт долетео је до нас
чак из Америке, а добијен је
са самог извора, са Блиског
истока. Баба гануш је намаз
од плавог патлиџана. Једе се

хладан, као намаз или као
додатак уз неко јело. Посебну арому дају му свежа нана
и нар, који доприносе изузетно освежавајућем укусу.

Састојци: два средња патлиџана, 120 мл јогурта, једна кафена кашика сецкане свеже нане, једна супена кашика сока од лимуна, 60
г тахини пасте (куповне или домаће), пола кафене кашике соли и три
супене кашике маслиновог уља. За декорацију: нар и свежа нана.
Припрема: Патлиџане опрати, исећи по дужини на листове, посолити и оставити двадесет минута на кухињској крпи да изађе горчина.
Затим их опрати и осушити. Поређати на плех обложен папиром за
печење и испећи у рерни. Скинути им кожу и средњи део убацити у
сецко/блендер са осталим састојцима. Добро измиксати да буде
кремасто. Декорисати, охладити и уживати.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ШАМПИОНАТ ВОЈВОДИНЕ У ГАЂАЊУ ИЗ МАЛОКАЛИБАРСКЕ ПУШКЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ДЕЈАНУ ПЕШИЋУ ДВЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ

„Весела вештица Ника”
Леле Стојановић
„Весела вештица Ника” је
духовита прича обогаћена
лепим илустрацијама Александре Илић, која подстиче
почетнике да развију самопоуздање у читању и притом се добро забаве.
Весела вештица Ника добила је од своје прапрапрапрабабе вештице Веселе Добрице у наследство замак у
градићу Шмеку и писмо у којем је стајало да мора увек да
буде оно што јесте, да живи у
замку и да испуни задатак од
чијег испуњења зависи будућност свих добрих вештица на планети Земљи (као и
целе људске расе). Али Ника
не зна који је то задатак.
Забавни и смехотресни
доживљаји веселе вештице
Нике и њене мачке Веки показаће вам да се највећа магија крије у ужитку који вам
пружа чињење добрих дела.

Тријумфи у троставу
и лежећем ставу
Следи Првенство
Србије
У Новом Саду је прошлог
викенда одржано Првенство
Војводине у гађању из малокалибарског спортског оружја по
А-програму. Конкуренција је
и овог пута била изузетна, јер
су се на ватреној линији
нашли најбољи стрелци у
нашој покрајини.
Наш град и Стрељачку дружину „Панчево 1813” представљао је сениор Дејан Пешић,
који се надметао у гађању из
малокалибарске пушке. Наш
најбољи стрелац је у оба става
освојио златне медаље, па је
тако постао и најуспешнији
такмичар на шампионату Војводине.
Дејан је у дисциплини тростав од три пута по четрдесет
метака у клечећем, лежећем и
стојећем ставу погодио 1.161
круг, а тај резултат му је донео

убедљив тријумф. Наш суграђанин је још јачу победу извојевао
у дисциплини 60 метака у лежећем ставу. У овом надметању је
постигао резултат од 621,9 кру-

гова, што му је и најбоље остварење у овогодишњој сезони.
Пред Дејаном Пешићем су
сада тренинзи у салама и на
стрелиштима у Београду и

Новом Саду, све до 15. јула,
када ће у главном граду Војводине бити одржано и Првенство Србије.
А. Живковић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Вук Нонковић најбољи
ња из школских предмета
додао и трофеј с фестивала у
шаху. Многи стручњаци виде
велики таленат у овом дечаку,
који по разумевању шаха
умногоме подсећа на свог
имењака Вука Жегарца.
Поред Нонковића, награде
у Ковину заслужили су и:
Милица Амиџић, Ања Радмановић, Вук Каначки, Марко
Форђарини, Матеја Мијушковић, Стефан Марсенић, Стефан Марић и Михаило Пасер.
У укупном пласману ШК
„Аљехин” је убедљиво освојио
прво место, а како и не би
када ови талентовани малишани и током лета свакодневно тренирају у просторијама
МЗ Котеж.
А. Ж.

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Школа пецања за особе
са интелектуалним тешкоћама
Прошле среде, 21. јуна, на
тамишком кеју одржана је
прва школа пецања намењена
особама са интелектуалним
тешкоћама.
Захваљујући ангажовању представника УСРМН „Херој Марко Кулић”, чланови удружења
„На пола пута” имали су прилику да науче неке занимљиве
вештине и да се опробају у
неким, за њих новим активностима. Кроз овај кратак али
свеобухватан курс млади са
интелектуалним тешкоћама
научили су све фазе пецања,
почев од руковања штапом до
скидања улова са удице.
– Ова акција је још један у
низу доказа да се особе са

Два читаоца који до среде, 5. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Када је право време за
лимунаду?”, наградићемо по једним примерком књиге „Весела вештица Ника” Леле Стојановић. 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.

ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ ШАХА

У организацији Спортског
савеза општине Ковин, прошлог викенда је у том месту
одржан Летњи фестивал шаха,
на којем се надметало преко
педесет младих мајстора у
игри на 64 црно-бела поља.
ШК „Аљехин” из нашега града представио се с петнаест
кадета, који су и овог пута показали да се у том спортском
колективу изузетно добро ради
с млађим категоријама, па су
постигли запажене резултате.
Турнир је обележио сјајни
Вук Нонковић, који је у девет
партија освојио свих девет
бодова. Овај дечак је одличан
ученик ОШ „Исидора Секулић”, а на овај начин је медаљама и дипломама с такмиче-

интелектуалним тешкоћама
могу укључити у буквално све
друштвене активности и да
заједно са осталим члановима
наше заједнице могу на квалитетан, забаван и користан
начин да проводе слободно
време – истакла је Марина
Куриљ из удружења „На пола
пута”.
Током ове манифестације
чланови Удружења представили су и рад своје самозаступничке групе, као и активности које спроводе у оквиру
пројекта „Самозаступници за
права особа са инвалидитетом
у Србији”, који је подржао
EIDHR.
Д. К.

„Била је ту пре мене”
Џ. П. Делејнија
Џејн се изненада указала
прилика живота, шанса да
почне из почетка и да живи
у прелепој минималистичкој кући коју је пројектовао
загонетни архитекта Едвард
Манкфорд. Овај модеран
посед из снова опремљен је
високом технологијом –
сензорима и камерама –
што контролише и прилагођава читав амбијент. Али
Џејн мора испунити необичне услове: пре свега треба да
попуни детаљан упитник и
да се придржава дугачког
списка строгих правила.
Када се најзад усели, полако сазнаје детаље преране
смрти претходне станарке
Еме, која је по годинама и
изгледу веома подсећала на
њу. И док покушава да раз-

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.

САОПШТЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Ухапшени лопови,
крали по центру града
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву расветлили су више
тешких крађа које су се
недавно догодиле у нашем
граду и ухапсили су две особе.

Избор најлепшег балкона и баште
По истеку рока за пријављивање комисија ће обићи све који
уђу у ужи избор, а најлепша
башта и балкон биће проглашени на свечаности која ће се одржати 19. јула у Народној башти.
Победницима ће бити уручене награде у виду ваучера за
куповину семена и расада у
„Зеленилу”. Циљ ове акције је
подизање свести грађана о
важности уређења простора у
коме живе, јер тиме доприносе
и лепоти нашег града.
М. Г.

двоји истину од лажи, она
ће несвесно пратити исте
обрасце понашања, правити
исте изборе и искусити исти
страх као девојка која је била ту пре ње.

Два читаоца који до среде, 5. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Где ћете провести годишњи одмор?”, наградићемо по једним примерком књиге „Била је ту
пре мене” Џ. П. Делејнија. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

У ТОКУ АКЦИЈА ВРЕДНА ПАЖЊЕ

До 7. јула траје конкурс за
избор најлепшег балкона и
баште који је расписало ЈКП
„Зеленило”. Заинтересовани
за учествовање на овом такмичењу вредном пажње могу да
до тог дана пошаљу највише
десет фотографија своје баште
или балкона на имејл адресу
office@jkpzelenilo.co.rs, или
да их донесу лично у дирекцију „Зеленила”, која се налази у Улици Димитрија Туцовића 7-а.

Лела Стојановић је рођена
и живи у Нишкој Бањи. Члан
је Удружења драмских писаца Србије. Објавила је књиге
песама за децу „Зелени
облак”, „Најлепши осмех”,
„Оаза среће” и „Константин
Велики”. Ауторка је многобројних позоришних текстова за дечју сцену, играних у
земљи и региону.

Лишени су слободе и приведени И. Д. (1980) и В. П.
(1983), обојица из Панчева.
Основано се сумња да су они
у последњих десетак дана у
центру града и објектима на
Зеленој пијаци, користећи

алат за обијање, ломили
цилиндре на улазним вратима пословних и угоститељских објеката, улазили унутра и противправно присвајали технику, мобилне телефоне, новац и друге вредне
предмете. Против њих ће
због тога бити поднете кривичне пријаве.
Панчевачки полицајци су
ухапсили и М. Д. (1981),
такође из нашег града, због
постојања основа сумње да
је извршио кривично дело
лажно представљање.
Он се терети да је у више
наврата у протеклом месецу
на територији Панчева прилазио малолетним лицима
и лажно се представљао да
је полицијски инспектор.
Сумња се да је од њих крао
мобилне телефоне. Због
тога ће и против њега бити
поднета кривична пријава
надлежном тужилаштву у
Панчеву.
М. Г.
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ИДУЋЕГ УТОРКА У ЦЕНТРУ ГРАДА

СРЂАН АЛЕКСИЋ, АДВОКАТ РЕЗЕРВИСТА

Обележавање 4. јула

ДРЖАВА МОРА ДА ИСПЛАТИ
РАТНЕ ДНЕВНИЦЕ
Ако је до сада десет
хиљада резервиста
с југа Србије добило
новац од државе, то
мора важити за све

Градски одбор Удружења
бораца Народноослободилачког рата обележиће
наредног уторка у парку у
центру града Дан борца.
Поводом тог датума, који
је остао запамћен као дан
када је 1941. године Комунистич ка пар ти ја доне ла

одлуку о подизању устанка
у окупираној Србији, представници Градске управе,
војске и борачких организација које делују у Панчеву положиће венце на споменике народним херојима. Та церемонија почеће у
11.15.

ПРОШЛЕ СУБОТЕ МНОГО ПОСЛА
ЗА ХИТНУ ПОМОЋ

Два саобраћајна
удеса за ноћ

Запослени у панчевачкој
Хитној помоћи прошле суботе су интервенисали два пута
због саобраћајних удеса.
Најпре су након 19 сати
обавештени да је у Скробари
аутомобил ударио мотоциклисту (1976) који је возио
женску особу истог годишта.
Захваљујући сплету срећних
околности, нико од њих није
страдао и обоје су, због
повреда ногу које су задобили, пребачени у болницу.

У другом удесу, који се
догодио касније, повређен
је бициклиста у близини
бен зин ске
пумпе
„Гас
петрол”. Он је задобио теже
повреде десне руке и ноге,
јер је на њега налетео аутомобил и оборио га на коловоз. И он, као и возач мотоцикла који је повређен у
првом уде су, носи ли су
заштитне кациге, због чега
њихове повреде нису теже
природе.

IN ME MO RI AM

Золтан
Оберкнез
Умро је Золтан Оберкнез. Ова
вест је прохујала Панчевом и
растужила многе суграђане. Са
животне сцене сишао је добар
човек, љубитељ спорта, успешан предузетник...
Золтан се као младић бавио
фудбалом, и то веома успешно,
у ФК-у „Динамо”. Био је талентован, стручњаци су му
предвиђали успешну каријеру. Ипак, није се остварио
на том пољу. Али зато јесте као привредник. Основао је
фирму „Ролоспас” и био је њен први човек све до преране смрти.
Панчевке и Панчевце је изненадило када се Оберкнез
својевремено нашао у улози председника ЖРК-а „Динамо”. На место првог човека популарних „малених” дошао
је 2000. године и спасао их од гашења клуба. У реномираном спортском колективу провео је неколико сезона.
Била су то тешка времена за спортисткиње из града
на Тамишу, али Золи се није предавао. Није га обесхрабрила ни чињеница да се Панчевке надмећу у Другој
лиги. Напротив. Оптимизмом је „хранио” све око себе,
жудећи да буде схваћен као неко ко није једини који
верује да тај клуб поново може постати велик. То се
потом и догодило, али без њега на челу клуба.
Оберкнез ће остати упамћен као човек спорта, не
љубитељ, како често волимо да кажемо, већ особа која
је улагала сопствена средства да један друштвени симбол Панчева не буде послат у историју. Ипак, и на његову жалост, и то се касније догодило.
Није лако прихватио све што се тада дешавало око
„Динама”, па и њега самог, те се одселио у Зрењанин и
тамо наставио живот. Ретко се оглашавао у панчевачкој
јавности, а сада је наше суграђанке и суграђане затекла
вест о његовој смрти.

Прикупља се
документација за
тужбу против НАТО-а
због бомбардовања
Србије
Адвокат Срђан Алексић, заступник резервиста који су били
мобилисани 1999. године, а
потом су тужили нашу државу
због неисплаћених ратних
дневница, изјавио је да још
постоје шансе да они добију
новчане накнаде, али да све
зависи од тога да ли наши
државни органи желе да испуне ту обавезу.
Он је прецизирао да су виши
судови у Нишу, Пироту, Краљеву, Крагујевцу, Лесковцу,
Новом Саду, Суботици, Зрењанину и неким другим градовима у Србији до сада донели 50
правоснажних и 70 првостепених пресуда у корист резервиста, што говори да су судије
сматрале да су они у праву.
Алексић је додао да је до сада и
у Панчеву поднето 50 тужби за
исплату ратних дневница и да
се очекује њихов епилог.
– Нема ниједног разлога да
у свим градовима судије не
пресуде у нашу корист. Нема
основа и не сме да буде другачије, јер је до сада десет хиљада бораца из седам општина
Топличког округа који су били
мобилисани 1999. године
добило по 200.000 динара од
државе на име социјалне
помоћи. Ако је то исплаћено
њима, мора да буде учињено
исто и с резервистима из других делова Србије. Они не
смеју да буду дискриминисани – истакао је Алексић.
Он је обавестио све панчевачке резервисте који му нису

оставили пуномоћје и тиме га
овластили за заступање у судском спору против државе да
то још могу да учине у Градском одбору Удружења бораца
Народноослободилачког рата,
чије се просторије налазе у
Улици др Светислава Касапиновића 1.
Тужба против НАТО-а
не застарева
Алексић је изјавио и да интензивира припреме за подношење тужбе против НАТО-а због
бомбардовања Србије 1999.
године. Додао је да још није
касно за то, иако је од агресије
Западне алијансе на нашу
земљу прошло седамнаест
година. Према његовим речима, таква тужба никада не
може да застари, јер је НАТО у
случају агресије на Србију
прекршио бројне норме међународног права, а бомбардовање наше земље имало је ужасне последице.
– Довољно је узети у обзир
драстичан пораст оболелих од
рака. Неки наши лекари поку-

шавају да убеде јавност да тај
тренд није алармантан и да је
приметан и у другим западноевропским државама. Међутим, то је неупоредиво, с обзиром на то да Србија има знатно мање становника од тих
земаља. У нашој земљи сваке
године оболи око 33.000 људи,
исто колико и у Немачкој, која
има осамдесет милиона становника, а ми имамо само
седам и по милиона. Осим
тога, немогуће је заборавити
да је НАТО у Панчеву бомбардовао фабрике петрохемијске
индустрије, што је ратни злочин који је допринео огромном и непобитном загађењу
животне средине и драстичном погоршању здравственог
стања многих Панчеваца –
додао је Алексић.
Индиректно потврђен
ратни злочин
Он је истакао да му иде наруку то што су судови у Италији,
Енглеској и неким другим
западноевропским државама
до сада пресудили у корист

војника из тих држава који су
се 1999. године борили на
Косову. Ти војници су поднели
тужбе јер су оболели од рака
зато што су удисали прашину
од осиромашеног уранијума,
отрова којим је била пуњена
муниција избацивана из авиона НАТО-а на Косову.
Алексић је прецизирао да ће
адвокатски тим који ће он
предводити бити састављен од
руских, западноевропских и
америчких адвоката и да они
неће подносити тужбе у име
наше државе, већ наших грађана који су после 1999. године оболели од рака.
Он је позвао све Панчевце
који су се разболели од најтеже
болести после бомбардовања
Србије да ископирају лекарску
документацију о томе и да је
донесу у Градски одбор Удружења бораца Народноослободилачког рата у Улици др Светислава Касапиновића 1.
Додао је да ће након тога
формирати лекарски тим
састављен од стручњака који
ће анализирати прикупљену
документацију грађана болесних од рака широм Србије.
То ће се, према његовим речима, радити да би се пронашло
деветнаесторо најтежих случајева, оних који су се разболели због удисања осиромашеног уранијума или бомбардовања фабрика петрохемијске индустрије на територији
на којој живе. Тиме би се,
како је рекао Алексић, доказала узрочно-последична веза
између њихове болести и
НАТО агресије.
Он је закључио да је добро
што се све више наших и страних медија и независних интелектуалаца интересује за
тужбу против НАТО-а. Неколико прилога који су до сада
емитовани на телевизији
„Russia Today” и на неким другим руским и западноевропским ТВ станицама имало је
више од милион гледалаца и
много позитивних реакција.

ПРИЧА ЗА ФИЛМ

Нестали пас пронађен после месец дана
Власници паса који планирају
да задрже своје љубимце, а не
да их после неког времена
пусте на улицу, обавезно треба
да их чипују, јер ће их тако
лако наћи уколико им побегну.
Доказ за то је и случај пса
Шврће који је побегао из једне
куће у Војловици, почетком
јуна, а пронађен је повређен
на потпуно другом крају града, на Баваништанском путу.
После интервенције ветеринара он је излечен и враћен власницима. Прича о његовом
нестанку се срећно завршила,
а на „Фејсбуку” је изазвала
поприлично
интересовање
наших суграђана. За „Панчевац” ју је испричала Зора
Коларски, заступница Друштва за заштиту природе и
животиња „Еколибријум”.
– Средином јуна стигла ми
је порука да је на Баваништанском путу, код бензинске пумпе „Такси петрол”, пронађен
повређен велики црни пас, с
црвеном огрлицом. Када сам
му пришла, није попут других
паса покушао да бежи, а приметила сам и да је имао велику посекотину на десној нози.
Један од радника на пумпи
рекао ми је да га је неколико
дана раније ударио аутомобил
и да од тада лежи у трави.
Додао је да повремено устаје и
да храмље на задњу леву ногу
– почела је Зора Коларски.

Она је додала и да је повређени пас одмах одведен у једну од ветеринарских амбуланти у граду, где је прегледан,
очишћена му је рана и добио
је терапију. На срећу, установљено је да повреда коју је
задобио није теже природе.
Међутим, након тога је
искрсао проблем. С обзиром
на то да удружење „Еколибријум” нема просторије за сме-

штај повређених паса и мачака који буду пронађени на
улици, проблем је где их сместити након што добију терапију.

На срећу, у овом случају
није било тако. Запослени на
бензинској пумпи пристали су
да помогну у збрињавању
несталог пса из Војловице,
кога су назвали Тапи, и
постигнут је договор: чланови
удружења „Еколибријум” преузели су бригу о даљим одласцима Тапија код ветеринара,
а радници на бензинској пумпи су рекли да ће они водити
рачуна о његовом смештају.
Зора Коларски је истакла да
је на основу Тапијевог понашања све упућивало на то да је
реч о власничком псу.
– Током интервенција ветеринара био је миран и није реаговао ни када га је болело. Реаговао је на неке основне команде и био је отворен за комуникацију. Врло брзо се привикао на
раднике с бензинске пумпе,
дозвољавао им је да га мазе и
слушао сваку њихову команду.
Када би видео аутомобил којим
сам долазила код њега, сам је
прилазио и мирно чекао да му
ставим поводац – додала је она.
На „Фејсбук” страници
„Еколибријума” више пута су
објављиване Тапијеве фотографије и обавештење о том
псу, уз апел да се „деле” даље.
То је имало ефекта, јер се у
недељу, 25. јуна, јавила наша
суграђанка Милица, власница
тог пса. Непуних сат времена
након тог телефонског разго-

вора Шврћа је поново, после
готово месец дана, био у Војловици, у свом дому.
– Пронађен је захваљујући
упорности његове власнице и
њеној великој жељи да опет
буде с њим. Због тога је наш
савет власницима паса: чипујте своје љубимце. Поред тога
што је то законска обавеза,
чиповање много значи у случају да се пси изгубе, јер се
лако открију. Често нам се
дешава да на улицама пронађемо власничке псе који нису
чиповани, због чега не можемо да обавестимо њихове власнике да смо их пронашли.
Зато се многи изгубљени пси
никад не врате власницима –
додала је Зора Коларски.
Она је рекла да удружење
„Еколибријум” апелује на власнике паса да их стерилишу и
истакла да су цене које је обезбедило то удружење педесет
одсто ниже од важећих. За
стерилизацију женски паса
треба платити 2.500, а за мужјаке 2.000 динара.
Чиповање и вакцинисање и
за женке и мужјаке кошта
1.200 динара.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ГОРУЋИ ПРОБЛЕМ СЕОСКИХ ДЕПОНИЈА

ОПРЕЗ – СМЕЋЕ ЛЕТИ БРЗО ПЛАНЕ!
Пожар у Качареву
угашен за два дана

Банатски Брестовац: Радници ДВП-а „Тамиш–Дунав”
направили су седам ћуприја
које су порушене приликом
копања колекторског канала,
а преостале су још четири.
Изложба фотографија аутора
Бранислава Стругара под
називом „Светло и сенке”
отворена је у петак, 23. јуна,
у галерији Ватрогасног дома.
Ветерани Рукометног клуба
„Будућност” одиграли су
ревијалну утакмицу и након
тога приредили дружење.

Уплетен и људски
фактор?!
Велике неуралгије грађана
свих девет села су депоније,
како дивље, тако и оне сеоске,
условно речено, легалне...
То се најрадикалније очитује на људским респираторним
органима, када, нарочито при
високим температурама, случајно или намерно, дође до
паљења смећа.
Ветар ублажио ситуацију
Поменуте ватрене стихије
виђане су не тако давно у више
села, а недавно је таква непријатност задесила и Качарево.
На тамошњој депонији дим је
почео да се осећа протеклог
четвртка, 22. јуна, у поподневним сатима, да би озбиљније
размере пожар почео да добија наредног дана.
Колико је тешко сузбити га,
спознали су запослени у качаревачком комуналном предузећу, чији директор Васо
Кркобабић каже да се ватра
веома брзо проширила целом
дужином сметлишта од око
400 метара.
– Гашење је трајало два дана,
а у помоћ су нам брзо прискочили локални ДВД и две градске јединице. Међутим, због
прејаког ветра неутралисање
ватре ишло је отежано, па сам
у петак обавестио надлежне у
граду, који су нам убрзо послали опремљеније екипе из
„Хигијене” и „Зеленила”. Угасили смо најпре централни
део, а потом до суботе и све
остало, након чега смо земљом
засули целу депонију. Захваљујући поменутом јужном ветру,
који је носио дим према северу
и изнад атара га распршавао,
Качаревци овог пута ништа
непријатно нису осетили.
Ипак, с обзиром на то да у смећу има и отровних и канцерогених материја, ангажовани су
запослени у Заводу за јавно
здравље, који су проверавали

статус ваздуха и нису констатовали ништа алармантно –
истиче Кркобабић.
О свему је обавештена и
полиција, јер има озбиљних
индиција да је реч о људском
фактору. Према изворима „Панчевца”, постоје основане сумње
на конкретно лице. Нажалост,
као и у многим сличним ситуацијама, против пиромана засад
не постоје опипљиви докази,
попут фотографија. Интересантно је да упућени још наводе како се паљење готово по
правилу догађа средом увече,
што је вероватно и овог пута
био случај.
А да проблем није нимало
наиван, говори и податак како је
прошле године ватра с депонија
уништила околне кошнице, као
и одређени број садница.
Шта с (не)легалним
сметлиштима?!
Као што је речено, и друга села
имала су невоље са упаљеним
смећем, а пре отприлике две
године то се догодило у Брестовцу. У питању је био озбиљнији, дубински пожар, који је

дуго тињао. А тада је гашење
врашки тешко...
Директорка тамошњег ЈКПа „Комбрест” Татјана Цветановић наводи да отада није било
сличних ситуација.
– Депонију редовно чистимо, али када је реч о озбиљнијем одржавању, имамо скромне могућности. С обзиром на
то да располажемо са свега
четири физичка радника, једва постижемо и редовне послове, па о чувању сметлишта
нема ни говора. Двапут смо га
ограђивали, али су лопови у
најкраћем року све покрали,
чак и кућицу у којој су боравили наши радници – наводи
директорка ЈКП-а „Комбрест”.
Када је реч о проблему депонија, треба још једном нагласити да у Панчеву постоји само
једна која је (приближно) по
закону, док се све остале према
том слову воде као нелегалне,
односно „дивље”. Намеће се
логички закључак – све би их
требало уклонити.
Тај нимало једноставан
посао урађен је једино у Старчеву.

Директор тамошњег комуналног предузећа Милан Бачујков каже да ревитализација
није у потпуности завршена, јер
је остало око тридесет одсто
посла.
– Наши суграђани у почетку
нису схватили о чему се ради,
па су још неко време наставили да доносе смеће на исто
место. Можда је тада требало
урадити такозвани привремени „прихват”, али је и ту
законска процедура веома
ригидна и дуготрајна, готово
као за отварање мини рециклажног центра. То сада, ипак,
више не чине, али зато настављају да га одлажу на дивље
депоније. Оне су углавном на
локацијама код старе циглане,
„белог брега” и испод старе
школе. Иако немамо надлежност ван грађевинског рејона, чистимо колико можемо –
рекао је Бачујков.
Све у свему, решење за
нелегална односно дивља
сметлишта достојно еколошких стандарда цивилизованих друштава готово да се не
назире.

ТЕКУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СТАРЧЕВАЧКЕ ПИЈАЦЕ

Заокружење Трга неолита
Протеклих дана у строгом
центру Старчева – на Тргу
неолита отворена су два велика градилишта. Прво је дуго
најављивано уређење пословне инфраструктуре, у склопу
чега ће бити направљени
покривена пијаца с новим
тезгама, прилаз и паркинг
испред прехрамбене продавнице „Подунавље”, као и ново
шеталиште.
Према речима Петра Андрејића, члана локалне месне
скупштине, ускоро треба да
буду приведени крају радови
на покривању зелене пијаце и
новом санитарном објекту с
три тоалета, а остатак посла
чекаће завршетак недавно расписане нове јавне набавке.
– Морам напоменути да је до
реализације ове инвестиције

Месне актуелности

дошло захваљујући томе што
су поједине институције за њу
имале довољно слуха: влада

Војводине обезбедила је двадесет милиона динара, а Град
Панчево за ту намену још пет

милиона. На овај начин Старчево се комунално заокружује,
а мештани добијају, поред
новог шеталишта, и мултифункционални
простор
покривен
надстрешницом,
који ће, поред пијаце, моћи да
се користи и за разне манифестације – истиче Андрејић.
Сви послови на Тргу неолита биће окончани у трећој
фази уређења центра Старчева, односно са завршетком
пројекта за реконструкцију
парка, који је управо у изради.
Поред тога, средином јула
инфо-табла на Тргу добиће
нови сјај, а на оближњој Римокатоличкој цркви Светог Мауриција биће замењен кров, па
ће се наредни „Дана дружења”
одигравати у упадљиво блиставијем амбијенту.

Банатско Ново Село: Годишњи концерт свих ансамбала
фолклорне секције и оркестра Дома културе, балетских група и чланова Удружења грађана ДАК одржан је
у петак, 23. јуна, у локалној
спортској хали. На такмичењу за избор прве хармонике
Војводине, одржаном у Иванову у понедељак, 26. јуна,
тринаестогодишњи Леонид
Ардељан освојио је прво
место у категорији пионира.
Долово: Донаторска журка за
помоћ рукометном клубу
приређена је у петак, 23. јуна,
у „дискотеци” Дома културе,
када је прикупљено око
30.000 динара. Представници
фирме „Ветроелектране” у

среду, 28. јуна, приредили су
у Месној заједници дан отворених врата, како би грађанима пружали информације о
пројекту „Чибук 1”. „Доловачка фијакеријада” биће
одржана у недељу, 2. јула, на
локалном хиподрому.
Глогоњ: КУД „Веселија”
добио је 3.000 евра за набавку нових инструмената и
хонораре за кореографа на
конкурсу румунског Министарства за Румуне у дијаспори. Месна скупштина ће
током наредне недеље сачинити програм за обележавање сеоске славе Петровдан.

Иваново: Манифестација под
називом Међународни фестивал хармонике „Златна дирка” премијерно је одржана у
понедељак, 26. јуна, на платоу
испред Дома културе, пред
више од 500 људи. Почиње
уређење пута до кампа на
Дунаву, дугог километар и по.
Јабука: Месна заједница уз
помоћ грађана и удружења
„Балтазар” и „Наш Тамиш”
завршава уређење приобаља,
излетишта, плажа „песак” и
„скела” и оне у близини села.
Почели су договори институција и удружења поводом
организације програма обележавања сеоске славе Свети
Илија. У склопу тога биће одржан турнир у малом фудбалу,
који ће почети средином јула,
а завршиће се 1. августа.
Качарево: Сеоска депонија
запалила се у четвртак, а
акцијом локалних комуналаца и ватрогасних јединица
пожар је угашен након два
дана. ЗD пројекција филма
„Пирати с Кариба 5” одржана
је у петак, 23. јуна, у атријуму
изнад Месне заједнице, a у
петак, 30. јуна, од 21 сат,
биће приказан документарни
филм о банатским Швабама.
Омољица: Удружење грађана
„Сунцокрет” четврти пут заредом, између 3. и 16. јула, приређује Међународни волонтерски камп „Sunflower”. Два
дана касније почеће „Омољичке спортске игре”, које ће
трајати десет дана. Представа
за децу „Ружичасто слонче”
биће приказана у петак, 30.
јуна, од 20 сати, на Летњој
позорници.
Старчево: Изложба графика
Милана Булатовића отворена је у четвртак, 22. јуна, у 20
сати, у галерији „Боем”, а сат
касније, у ККК-у, на програму је био документарни
филм о сликару Христифору
Раниловићу, једном од утемељивача Етнографског музеја.
Педесет други Републички
извиђачки вишебој биће
отворен у четвртак, 6. јула, у
20 сати, на локалном стадиону, и трајаће до недеље, 9.
јула, а такмичиће се 25 одреда из целе земље.

МОНОДРАМА АУСТРИЈСКОГ КАЧАРЕВЦА

Сумрак у бечком
хаустору

ФОТО-КОНКУРС УДРУЖЕЊА „СУНЦОКРЕТ”

Мој живот на два точка
У оквиру пројекта „Омоцикл –
бициклистичка инфо-тачка у
Омољици”, Удружење грађана
„Сунцокрет” у сарадњи с фондацијом „Траг” расписује наград-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ни фото-конкурс на тему „Мој
живот на два точка”.
Поменута
организација
позива све оне који имају обичај да бележе „најкреативније,
најзанимљивије и најбезбедније тренутке” проведене на
бициклу да своје радове пошаљу на имејл suncokret.omoljica@gmail.com. Заинтересовани притом треба да доставе и

следеће податке: име, презиме, место становања, контакттелефон и модел фото-апарата/
телефона којим су сликали,
како би доказали да је фотографија њихова. Једна особа
може послати само један рад,
и то најкасније до 1. августа.
Победнике ће одабрати
стручни жири који оцењује
идеју, садржај и квалитет фото-

графије, али биће изгласан и
најбољи на основу највећег
броја лајкова на „Фејсбук”
страници https://www.facebook.com/SuncokretOmoljica.
Онај којег стручни жири
одабере, добиће километарсат, а првопласираном према
лајковима на „Фејсбук” страници следује безбедан бициклистички пакет.

Качаревац који годинама живи у Бечу – Дарко Марков, писац, глумац, продуцент, човек
с хиљаду интересовања, представио је своје литерарно дело
под називом „Сумрак у бечком
хаустору” у понедељак, 19. јуна, у башти Народног музеја.
Уметник „век” проводи у
престоници Аустрије и крстари њеним улицама у жељи да просветли и протумачи наше људе који су се
игром случаја нашли у модерним казаматима.

Овај догађај издваја се из
мора сличних зато што се
аутор определио да нешто с
папира преточи у монодраму. Током осамдесет минута трајања комада било је
свега и свачега, а највише
гастарбајтерских мука, али
и брука...
Вреди истаћи да је ова представа приказана и у престижном „Акцент театру”, који у
Бечу важи за дом најквалитетнијих збивања када је реч о
драмској уметности.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм

ОДРЖАНО ПРВО МЕЂУНАРОДНО БАЛЕТСКО ТАКМИЧЕЊЕ „КОСТАДИНКА ДИНА НИКОЛИЋ”

ГРАН-ПРИ ЛАРИ РОДРИГЕЗ РИСТИЋ

Четвртак, 29. јун, 19.30, Градска библиотека: трибина
поводом књиге „Народна монархија” Ивана Солоњевича.
Субота, 1. јул, 9 сати, Градски парк: радионица карикатуре
Николе Драгаша.

Балетско такмичење
посвећено наставници
балета

Изложбе

Тридесет девет
учесника представило
се у две категорије

Уторак, 4. јул, 19 сати, Народни музеј: отварање изложбе
слика мањих формата Војкана Морара и јапанског сликара
Кацумија Цуџија.

ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ
И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ

Три прве награде за
талентоване Панчевце

На четрдесет шестој Ревији
филмског стваралаштва деце
и омладине Србије, одржаној
у Југословенској кинотеци,
од 21. до 24. јуна, награђени
су млади филмски стваралаци из Панчева.
Прва награда за сценарио у
старосној категорији од
седам до петнаест година
додељена је за филм „Клара”
групи аутора полазника Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”. У категорији стваралаца од петнаест
до деветнаест година за најбољи сценарио награђена је
Теодора Милутиновић за
филм „Крајње одредиште”, а
награда за најбољу режију, за
филм „Џон Форд”, у истој
категорији, додељена је Лазару Мијатовићу.
Група за филм је у последњих десет година редовно
учествовала на овом такмичењу и освојила велики број
награда. С младим филмским ствараоцима у РЦТ
„Михајло Пупин” ради Иван

Ракиџић, који је на овој
ревији до сада три пута проглашаван за најбољег ментора.
Овогодишњи жири чинили су: Миодраг Новаковић
(председник), драматург;
Снежана Трстењак, магистар дигиталних уметности,
редитељ анимираних филмова; Радослав Владић, директор фотографије, шеф
катедре за камеру на Академији уметности, члан Европске филмске академије; др
Марко Стојановић, етнолог-антрополог, музејски саветник у Етнографском музеју;
Градимир Стојковић, књижевник и филмски педагог;
Зоран Стефановић, сценариста и продуцент, и Страхиња Савић, редитељ и студент докторских студија
теорије драмских уметности.
Организатор ревије је
Центар аматерског филма
Србије.
М. М. В.

избор

МОЈ
МОЈ
Промени свет
Јована Угреновић, књижарка
КЊИГА: „Промени свет” је
књига Жана Циглера, познатог социолога са универзитета у Женеви, који оштро осуђује капитализам и светски
поредак. Ако вас занима
зашто ствари у свету не
функционишу, ово је књига
за вас. Критика друштва и
критика појединца. Филозофско дело о томе како нам
је потребно мало више емпатије како бисмо све схватили
и како бисмо се окренули
против оних који нас тлаче.

о томе, врло осећајан и предивно урађен.

КОНЦЕРТ Ника Кејва с
нестрпљењем очекујем иако
је тек у октобру. Није
потребно говорити о томе
какав је уметник у питању.
Овај концерт је промоција
албума „Skeleton Tree”, који
је био у настајању кад му је
преминуо син. „One More
Time with Feelling” је документарац који говори управо

СЕРИЈА: „Табу” је последња у
мору серија које гледам а да је
оставила утисак, и то не само
због изванредне глуме Тома
Хардија, који је и један од
твораца серије. Занимљива
прича држи вас прикованим
за фотељу. Енглеска, почетак
18. века и авантуре Џејмса
Кезаје Делејнија, који се из
Африке враћа у родно место.

Петак, 30. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Прво међународно балетско
такмичење „Костадинка Дина
Николић”, у орга низа цији
Балетске школе „Димитрије
Парлић”, одржано је од 25. до
27. јуна у Културном центру
Панчева. Такмичење је настало с циљем да окупи младе
балетске наде из бивших југословенских репу блика и
покрене сарадњу између школа, позоришних кућа, балетских тру па и ака демија у
региону и шире.
За такмичење се пријавило
тридесет девет балетских
играча из Панчева, Београда и
Новог Сада, а право да учествују, имали су ученици
државних и приватних балетских школа узраста од тринаест до осамнаест година. Прве
вечери оцењиван је класичан
балет, у категоријама од 13 до
16 и од 16 до 18 година, а друге вечери су своје вештине у
савременом плесу представили плесачи од 13 до 18 година.
Прву награду у првој катего ри ји кла сич ног бале та
освојила је Наталија Тапић,
дру гу Миле на Јан ко вић, а
трећу је заслужио Страхиња
Мичић. Гран-при је припао
Лари Родригез Ристић. У другој категорији најбоља је била
Деја на Бајић, дру го место
освојила је Александра Мрдић, а треће Андријана Живанов.
Дејана Бајић освојила је још
једну награду – за друго место

у категорији савремена игра.
Треће место заузеле су Андреа
Добрић и Љубица Нешић, које
су наступиле као дуо.
Награђеним балетским играчима уручене су плакете и
медаље на којима је угравирана силуета Костадинке Дине
Николић. Сви остали учесници добили су дипломе за учешће.
– Већ три године организујемо Фестивал балетских школа Србије за основце. Жеља
нам је била да организујемо и
једно такмичење за средњошколце, јер они тренутно имају само републичко такмичење које се одвија бијенално. С
обзиром на то да ће наредну
прилику да се такмиче имати
тек 2018. године, ми смо одлучили да реализацију такмичења „Костадинка Дина Николић” започнемо од 2017. године – рекла је директорка
Балетске школе „Димитрије
Парлић” Татјана Крга.

Костадинка Дина Николић
играла је у Народном позоришту скоро тридесет година.
Имала је велику играчку
каријеру, након које се посветила раду у некадашњој балетској школи „Јован Бандур”,
сада „Димитрије Парлић”.
– Назвали смо ово такмичење по нашој наставници балета која је један део каријере
посветила педагошком раду и
створила темељ данашње панчевачке балетске школе –
рекла је Татјана Крга.
Прилику да се обрати гостима, организаторима и учесницима имала је и сама Костадинка Дина Николић, која је с
великом захвалношћу рекла
да је ово велики дан за њу.
– Овај дан је толико велики
да ће остати и када ме више не
буде с вама. Моје име у панчевачкој школи остаје с љубављу
заувек. Захваљујем балетском
колективу мојих ученика, с
директорком Татјаном Кргом

на челу, који су осмислили и
покренули стварање овог такмичења. Мој вредан и озбиљан
рад с талентованом децом
врло брзо се показао успешним. Поносна сам на њих и
остаће заувек моја велика
љубав – рекла је са узбуђењем
у гласу Костадинка Дина
Николић.
Балетске плесаче је оцењивао жири у саставу: примабалерина, балет мајстор и педагог Ашхен Атаљанц, примабалерина Ана Павловић, примабалерина и педагог Регина
Крижај (Словенија), кореограф, педагог и професор
Института за уметничку игру
Исидора Станишић и први
солиста балета Народног позоришта у Београду, кореограф и професор на Институту
за уметничку игру Александар
Илић, док је секретарка жирија била Светлана Вучинић
Стојић, балетски педагог у БШ
„Димитрије Парлић”.

РАДОВИ ДРАГАНЕ КУПРЕШАНИН

Експериментални стрип у галеријском простору
Изложба експерименталног
стрипа „Репринт” Драгане
Купрешанин отворена је у уторак, 20. јуна, у Галерији Милорада Бате Михаиловића. Ово
је прва самостална изложба
београдске уметнице у нашем
граду, а овом приликом представила је серију цртежакадрова који, постављени у
стрип-табле или каишеве, граде стрип-нарацију.
– Опус „Бајка о крушци и
зецу” започет је 2008. године
као експериментално истраживање односа визуелних медија
и техника које их чине и покушај је да се испитају границе
ликовних и примењених медија: цртеж–илустрација–стрип,
њихове структуре и карактеристика. Рад је замишљен као
серија цртежа-кадрова који,
постављени у простору у стриптабле или каишеве, граде
стрип-нарацију. Зидови галерија постају табле или каиш
стрипа, а свако ново излагање
је нови наставак стрипа – рекла
је Драгана Купрешанин.
Током година серија је приказивана у „стрип-наставцима” („Стрип”, „Каиш”, „Два
облака” и „Два у један”) на
самосталним излагањима у
Београду – у галерији „Коларац” (2010), галерији „Freedom” (2011), Малој галерији

УЛУПУДС-а (2012) и Галерији СУЛУЈ-а (2013). „Reprint”
је целовито, пето самостално
излагање серије која је први
пут представљена у оквиру
„Април ских сусрета” 2015.
године у „Срећној галерији”
СКЦ-а. Поставка је обухватала ком пле тан опус од 62
цртежа и дала је ново и усложњено читање рада у простору

ИЗЛОЖБЕ У ПАНЧЕВУ
Драгана Купрешанин је више пута излагала на групним
изложбама у Панчеву: на „ГРРР!” фестивалу алтернативног
и ауторског стрипа, Бијеналу цртежа и Бијеналу графике. У
Галерији Бате Михаиловића представила је платно „Борба
петлова” 2012. године, у оквиру изложбе „Откуп”, од када
је тај рад део колекције Града Панчева.

који пружа могућ ност да
нарација добије паралелне
временске токове, а да сваки
сегмент тог простора постане
faux terrain и донесе нове
обрте у стрипу.
Од 2017. године изложба
започиње пут по Србији и
региону: почетком године
приказана је у Ликовном
салону Културног центра у
Горњем Милановцу, затим у
галерији Културног центра
Шабац, а након Панчева предвиђено је још неколико гостовања.
Познати панчевачки стрипцртач Саша Ракезић, алијас
Александар Зограф, написао
је рецензију ове изложбе:
„Причати причу у форми
стрипа, значи користити цртеж
који се наставља кроз серију

цртежа – ако је то што Драгана
Купрешанин ради стрип, а не
знам зашто не би било, ми
можемо да ’прочитамо’ визуелни материјал који се распростро на зиду. То значи да балони, листићи и јагоде на тим
цртежима нешто говоре. И то
што говоре, саопштавају нам
кроз слике које се надовезују
пред нашим очима. Баш узбудљиво! Можда можемо, пратећи квадратиће, да докучимо
њихову мистерију...”
Изложба ће бити отворена
до 30. јуна.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ

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

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

НОВО

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

•

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕ СЕ замрзивач
сандучар 310 Л. Тел.
063/823-48-29. (СМС)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ голф 2 мотор
1,6, 1988. годиште, 4 врата, бензин, плин алуминијумске фелне, металик сив.
Цена 900 евра. 063/76441-17. (СМС)
ПРОДАЈЕМ голф, 1975. годиште, цена по договору.
069/172-68-34. (241976)
ПОВОЉНО продајем рено
4 ГТЛ, 1990. у возном стању. 063/103-22-73.
(242692)

РЕНО сеник 2000. годиште,
бензин, плин, регистрован
до 6. априла 2018. Повољно. 064/417-41-26.
(243350)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.2,
бензин, 2003. годиште.
065/361-64-22. (243492)

СТАЛНИ откуп свих врста
возила, катализатора, продаја делова. 066/409-991,
069/203-00-44. (242055)

ЈУГО корал ин, 2005. годиште, пежоов мотор, 850
евра. 064/240-67-56.
(243429)

СКУТЕР купујем и Hi/Fi
стерео компоненте.
063/114-98-01, 064/86620-70. (243153)

ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет, 2006, петора врата,
фул опрема, власник.
064/130-36-02. (243435)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (243513)

СТИЛО 1.9, дизел, 2004,
петора врата, све од опреме, власник. 064/130-3602. (243435)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (243323)

РЕНО клио 3, 2007, са четири зимске гуме, регистрован. 061/353-00-77.
(243463)
АУТО-КЛИМЕ за све типове возила, сервисирамо и
пунимо фреоном дигиталном машином, пуњење
комплетно 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (243499)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 70 до
1.500 евра. 062/193-36-05.
(243323)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ или продајем
монтажну гаражу. Пепељарине зграде. Тел. 371-244.

ОПЕЛ корса 1.0, 2002, сребрн, све од опреме, власник, гаражиран, мали потрошач. 061/139-58-39.
(243145)
РЕНО сеник 2002, 1.9 дизел, металик зелен, на име
купца, 1.600 евра.
063/372-189. (243175)
ФИЈАТ пунто 2001, 1.9,
троје врата, 850 евра.
061/251-50-58. (243220)

ПРОДАЈЕМ циглу велики и
мали формат, полутке, бибер цреп, грађу, повољно.
064/122-69-78. (243324)
JUKI индустријске машине
на монофазну струју, 150
евра. 064/493-85-60.
(241931)
ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу на Католичком
гробљу. 064/848-84-22.
(242620)
МЕСНАТА прасад, стална
продаја, могућност клања,
печења и резервисања.
Тел. 063/311-277. (241792)

БУКВА, багрем и цер, услужно сечење, Босанац.064/357-82-08.
ПРОДАЈЕМ шанк дрвени
са судопером, расхладном
витрином, столице металне
тапицаране, тањири ресторански, роштиљска хауба.
060/130-34-54. (243201)

РЕНО сеник 2002, 1.9 дизел, металик зелен, на име
купца 1.600 евра. 063/372189. (243175)

ГОЛФ 2, 1.6 дизел, петора
врата, регистрован, 550
евра, хитно. 062/856-6494. (243127)

БАЛИРАНА детелина на
продају. Мића, Новосељански пут 175, Панчево.
064/303-28-68. (СМС)

БАГРЕМОВА и церова дрва на продају.
064/080-86-99.

ХИТНО продајем ситроен
Ц 3, година производње
2004. Више информација
на 064/022-56-00. (24310)

ПЕЖО 206, 2004, опел
астра 2001, може замена.
064/134-06-30. (243099)

БАЛИРАНА детелина на
продају. Мића, Новосељански пут 175, Панчево.
064/344-34-35. (СМС)

ФОЛКСВАГЕН поло 1.4,
ТДИ, 2000. годиште, сервисиран. 063/472-433, регистрован до маја 2018.
(243239)
ОПЕЛ корса 1.3 дизел,
2004. годиште, четворо
врата, на име купца.
063/837-71-79.
(243274)

ПРОДАЈЕМ регал.
063/895-94-19, 064/29623-63. (243360)
ПРОДАЈЕМ комоду, бела,
са огледалом, старинска.
063/314-877. (243360)

ТВ, косилица, тримери, колица, кревет, душеци, кантар, гоблени, алат и решо.
064/635-77-42. (243395)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1. 069/409-83-42.
(243303)

ПРОДАЈЕМ кукуруз, прекрупу, тритикал, јечам, балирану детелину, доносим
на кућну адресу. 064/12945-43. (245254

АПАРАТИ

ТВ ПОЛОВНИ 37, 51, 72,
замрзивач горење, усправан. 348-975, 066/348-975.
(4719)

ЗАСТАВА 101, 1990. годиште, регистрован до децембра, бензин, гас.
063/831-97-96.
(243257)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидер, уградни фрижидер и
половни делови од веш-машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (243148)

ДЕТЕЛИНА и сено балирано, одличног квалитета,
повољно. 060/444-55-01.
(243359)
ПРОДАЈЕМ еспресо апарат
san marko, са две групе,
комплет. 063/314-877.
(243360)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли
близу кафане „Љубичево”.
063/849-54-32. (243776)

ФОЛКСВАГЕН поло 1.4,
1999. бензин, гас, регистрован до маја 2018.
063/831-97-96.
(243257)

ЈАГАЊЦИ на продају.
064/231-63-99. (243340)

БИБЕР цреп, полован на
продају, Панчево. 064/17223-53. (243102)
КИРБИ нов, трпезаријски
сто, столице, терасни сто,
столице, фотеља, теписи.
064/955-51-85. (243214)
ПРОДАЈЕМ јагањце од 25
до 40 кг. 065/445-57-36,
065/220-59-89. (243101)
ПРОДАЈЕМ меснату прасад око 20 кг. 063/314-454.
(243110)
ТА пећи, радни столови,
мојца фотеље, сточићи,
столице, кауч, кухиња,
ходник. 062/361-676.
(243120)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих величина са
доставом и монтажом.
064/366-57-87.
(243128)
КАЈСИЈА, бресква за ракију, пекмез продајем, довозим. Тел. 064/232-674-33.
(243146)
ПРОДАЈЕМ шлајферицу за
паркет, шлајферице за терацо, дизалицу грађевинску, кантар 500 кг.
064/026-05-25. (243151)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3,5 кв,
хитно, повољно, 6.000 динара. 064/348-05-10.
(243165)
ПРОДАЈЕМ телевизор, рисивер, скенер, висећу, ел.
радијатор. 062/318-668.
(342177)
ПРОДАЈЕМ домаћу живину: кокошке, патке, пачиће, морке, пилиће.
063/894-84-23.
(243173)

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.

КОМБИНОВАНИ фрижидер, ТА пећ 3.5 кв, веш-машине, угаона гарнитура,
кауч, тросед мојца, француски лежај, брачни кревет, сточићи, тепих, ципеларник. Тел. 063/861-8266. (243263)

ПРОДАЈЕМ комплетну
фризерску опрему: пулт,
огледала, хаубу, лавор за
прање, столице, све као
ново. Контакт телефон
013/342-763, 066/342-763.
ПРЕОСТАЛО огревно дрво.
061/646-77-13. (243278)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
нова кухиња 10.000 динара. 371-568, 063/773-4597. (243283)
ПРОДАЈЕМ хитно две козе.
Тел. 361-356. (243228)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, мини шпорет
електрични. 064/129-7360. (243302)
ПРОДАЈЕМ прасиће, вршим печење, на дрва, ражањ, повољно. 064/997-7909. (243468)
ПОВОЉНО продајем полице и столове, погодно за
локал. 064/327-59-78.
(2434464)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ веш-машине,
ардо и индесит. 063/15827-50. (243490)
ПРОДАЈЕМ машину за поризводњу папирних џакова, обука и купци обезбеђени. 064/424-95-10.
(243498)
ДАЈЕМ кравље стајско ђубриво. 061/322-04-94.
(243503)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг,алуминијум, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, фрижидере, телевизоре. 061/321-77-93.
(243503)
КУПУЈЕМО гвожђе, акумулаторе, обојене метале,
веш-машине, замрзиваче и
остали отпад. 064/484-1376. (243503)
КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, акумулаторе и телевизоре.
061/206-26-24. (243503)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

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

У ДОЛОВУ парцела 38 ари,
Безубице, близу асфалта,
погодно и за воћњак, виноград. 062/186-72-43.
(243119)
КУЋА, Панчево, Цара Душана 100, 176 м2, на 8 ари
плаца. 251-66-46. (4719)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са
плацем 30 ари у Банатском
Новом Селу. 063/863-80-15.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
са помоћном зградом за
мањи стан. 064/986-21-74.
(243252)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60 м2,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (243214)
ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарском насипу 140 м2,
етажно грејање, 4 ара плаца, легализована. 061/59024-70. (243260)
ПЛАЦ 9 ари, Баваништански пут, у грађевинској зони, повољно. 066/363-454.
(243272)
ГРАЂЕВИНСКИ плац, Миса, 7 ари. 064/169-02-56.
(243284)

КУПУЈЕМ стари намештај,
старе плинске боце, старо
перје и остало покућство.
066/900-79-04. (243121)

ЦЕНТАР, 86 м2, 3 ара, код
Старог СУП-а, 75.000.
(679), „Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (243251)

ВРШИМ селидбе у свим
правцима, повољно, са
радницима. Златко,
061/144-82-80, 064/19654-56. (4719)

СТАРЧЕВО, нова, 200 м2,
ЕТ, усељива, укњижена, 15
ари, 48.000. (679), „Трем
01”, 332-031, 063/836-2383. (243251)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, шпорете и
остало за рецикалажу.
Златко, 061/144-82-80,
063/196-54-56. (4719)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
100 м2, 15 ари, 30.000.
(679), „Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (243251)

КУПУЈЕМ перје, стари новац, сатове, старе сифон
флаше, старе фигуре, слике, лустере и друге старине. 335-930, 335-974,
063/705-18-18. (243128)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи. 335-930.
(243128)

КУЋА на продају 50 м2, на
9 ари плаца.Пелистерска
20, Панчево. 065/410-9734. (СМС)
КУЋА на продају код цркве
Горњи град. 064/133-3202. (243013)
ДОЊИ град, кућа са два
стана, ЕГ, 7 ари. 061/22447-97. (242117)

ПАНЧЕВО, Стрелиште у самом насељу, екстра нова,
укровљена кућа 155 м2
бруто, на 4,13 ари плаца,
одлична локација, укњижена, 1/1, може и завршетак
исте по систему кључ у руке, одличан пројекат.
063/637-673. (243150)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине,
фрижидере, веш-машине,
замрзиваче, акумулаторе,
каблове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(243202)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову
на 29 ари плаца. 371-274,
064/176-88-52. (241475)

ЊИВА, 22 ара прве класе,
иза Кудељарца, власник.
069/526-39-52. (243154)

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

ПРОДАЈА куће на 5 ари
плаца, близина Народне
баште, „Авива”, базена,
„беовоза”. 061/208-14-08,
063/864-09-85., (243155)

ПРОДАЈЕМ завршену викендицу на Девојачком бунару. 063/771-68-69.
(242297)
ПРОДАЈЕМ усељиву легализовану кућу на Кудељарцу, са 9 ари плаца.
064/040-82-72. (241784)

КУПУЈЕМ веш-машине, старо гвожђе, фрижидре, замрзиваче. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (243213)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње,
ТА пећи, остало покућство.
062/148-49-94. (243471)
КУПУЈЕМО старо гвожђе,
алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, крека весо, телевизоре и остало.
061/322-04-94. (243503)

ПРОДАЈЕМ кућу, Качарево, 150 м2, цена договор,
усељива. 013/601-472.
(242387)
КУЋА за рушење код Зелене пијаце, на 1.2 ара плаца. 063/814-56-25.
(222410)

КУЋА, 30 м2, комплет сређена, ограђена, укњижена,
14.500 евра. 060/086-4241. (243302)

КУДЕЉАРСКИ насип, 88
м2, трособна, реновирана,
4,85 ари, 37.000. „Перфект”, 064/348-0568.(243397)

ПРОДАЈЕМ кућу, Цара
Душана 14.
Тел. 063/837-91-30.
(243338)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута, грађевински, 33 ширина, 53.000.
(679), „Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (243251)
ПОВОЉНО, викендица у
Трујином насељу, код Беле
Цркве. Тел. 063/818-75-44.
(243233)

ВИКЕНДИЦА на Миљу на
Дунаву, 40 м2, струја, веома повољно. 065/361-1313. (243331)
МАРГИТА, почетак, 100 м2,
1.5 ар, без улагања, 70.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (243351)
ВОЈЛОВИЦА, 60 м2, 1.5 ар,
15.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (243351)

ВОЈЛОВИЦА, приземна
139 м2 + локал 30 м2 на
7.29 ари, 32.000 евра,
(097) „Перфект”, 064/34805-68. (243397)

ДЕБЕЉАЧА, 150 м2, 7,5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/92889-68. (243392)

МИСА, спратна кућа 260
м2, на 4.5 ара, 42.000.
(097) „Перфект”, 064/34805-68. (243397)

ПРОДАЈЕМ њиву у Војловици, 44 ара, дозвољена
градња. 064/256-35-40.
(243169)
БАШТА 17 ари, Кудељарац, уз „Техномаркет”,
струја, вода, канализација.
013/402-782, 063/729-7286. (243171)

КУЋА 130 м2, породична,
комфорна, треба је погледати, договор. 258-06-47.
(243228)

ПОЛА хектара грађевинског земљишта, северна зона, асфалт, 9.000 евра.
063/894-84-23.
(243173)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Сибници, 5 ари за стан
у Панчеву. 060/430-01-53.
(243222)

СТАРА МИСА, кућа на 5,5
ари, 26.000, Брестовац, новија кућа, 17.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(243363)
СТРЕЛИШТЕ, породичне
куће, од 45.000 до 62.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(243365)
КУЋА, Долово, 15 ари, хитно, звати после 16 сати.
061/134-37-08. (243371)

КУЋА на продају, нова, 5
ари, 56 м2, близу „Зеленила”, цена 32.000 евра.
061/661-59-10.
(243194)

ШИРИ центар, 4.5 ари, салонска, 120 м2, квалитетна,
40.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(243378)

ТЕСЛА, код мини Максија,
плац 1.5 ар, повољно.
061/324-40-85. (243338)

ПРОДАЈЕМ кућу на Златибору, може замена станкућа у Панчеву.
069/(242726)
КУЋА комплетно сређена
са два стана, ЕГ, плац, 1/1.
061/224-47-97. (243167)

ПЛАЦ, стара Миса, Банијска, 11.3 ари, 22.000,
„Перфект”, 064/348-05-68.
(243397)

ПРОДАЈЕМ кућу са 25 ари
плаца у Алибунару. Контакт тел. 062/433-668.
(243330)

ЈАБУКА, усељива кућа, нова градња, 220 м2, 7,5 ари.
064/493-85-60. (241931)
ПРОДАЈЕМ кућу у Ботошу,
сређена, 220 м2 + башта 25
ари. 062/261-483, 064/12241-94. (241796)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-8777. (243318)

ВОЈЛОВИЦА, укњижена
нова кућа, 175 м2, 3 ара,
договор. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (243301)

КУЋА, усељива, 120 м2,
Преспанска 15. Легализована, власник. 063/307674. (2433729

СТРЕЛИШТЕ, 180 м2, три
стамбене целине на 2,25
ари, 60.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68.
(243397)
ВОЈЛОВИЦА, две одличне
стамбене јединице, 7 ари,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(243378)
КАЧАРЕВО, одличан улични део, око 70 м2, башта,
13.000. (49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(243378)

ПОЧЕТАК Кудељарца, 10
ари плац, 20.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(243479)

СВЕТОЗАРА Милетића,
двоипособна, 80 м2, 2,8
ара, ЕГ, 38.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(243378)

КОД Турске главе, кућа
преправљена у два локала,
дворишни стан, 2 ара,
55.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(243410)

ЊИВА, Скробара, 33 ара,
2.800 евра. 065/852-71-99.
(243189)

КУЋА, Тесла, екстра локација за приватан бизнис и
становање. 063/329-464,
066/001-050. (243308)

САМОШ, куће од 7.000 –
12.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(243410)

ВИКЕНДИЦА са фармом
за пилиће, воћњаком, 15
ари, викенд насеље Долово. 063/760-49-87.
(243210)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Долову, воћњак 25 ари,
приколицу путничку.
013/313-716.
(2433311)

КУЋА, гаража, воћњак, башта 20 ари,
Пелистерска 18-Е.
064/866-22-98.
(243414)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ 7 ари плаца на
Старом Тамишу, под воћем. 061/162-50-25.
(243424)
ПРОДАЈЕМ кућу на Старом Тамишу на 7 ари, усељива. 013/263-80-51.
(2434239

КУЋА, ПР 130, ПК 130,
6.80 ари, 31.000, Омољица, 4.50 ара, 104 м2, хитно,
Старчево. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(243520)
ПРОДАЈА плацева, укњижени, Кајмакчаланска и
Пелистерска.
063/894-88-11.
(243519)
ОМОЉИЦА, плац 11.5
ари, са започетим објектом
и гаражом.
064/260-05-34.
(243517)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ кућу, шири центар, за пословну активност.
062/347-667. (243451)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг Мученика 18. Тел. 064/16704-77. (243456)

ХИТНО потребне куће и
стнаови у Панчеву, брза
реализација. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(243365)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

КНИЋАНИНОВА, новији
двособан, 61 м2, III, плин,
31.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (243378)
ДВОСОБНИ, 55 м2, Стрелиште, 26.000; Котеж, 28.000,
Миса, Тесла, 30.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (243277)

КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22
м2, IV, ЦГ, лифт, усељива,
16.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(243386)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан
близу ОШ и Стоматолошког факултета, 38 м2, 1/1,
као нов. 064/409-65-89.
(243241)
СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, ЦГ, III,
лифт, 42.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(243251)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, VI, први власник, лифт, није задњи, 32.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(243251)
ЦЕНТАР, салонац, 69 м2,
ТА, I, 38.000; 48 м2, ТА, I,
32.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (243251)

СТРЕЛИШТЕ, одличан двособан, 57 м2, VI, Цг, усељив, 31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (243386)
КОТЕЖ 2, двособан, 63 м2,
III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (243386)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, 61 м2, ВП,
ЦГ, без улагања, 33.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (243386)
ГОРЊИ град, новија градња, прелеп четворособан,
85 м2, III, ЦГ, двострано
оријентисан, гаража,
61.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(243386)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, III, сређен, 32.000.
(49), „Mустанг”, 069/22666-58. (243378)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 58
м2, 35.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68
(243397)
МАРГИТА, двоипособан,
58 м2, I, TA, реновиран,
34.000. (097) „Перфект”,
064/348-05-68
(243397)

КОТЕЖ 2, трособан, 71 м2,
I, 45.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(243470)
КОТЕЖ 2, четворособан,
83 м2, 49.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (243470)

КУЋА, Војловица, 180 м2,
сређена, грејање, изолација, 46.000. 062/132-26-46.
(243441)

СТАНОВИ

МИСА, спратна, одлична,
69.000; центар, ПР + I,
125.000; центар, приземна,
лукс, код Болнице. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(243520)

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

ВОЈЛОВИЦА, кућа 300 м2,
три стана, 14,30, хитно,
Миса, ПР + ПК, сређено,
33.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (243520)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
84 м2, VI спрат, без посредника. 065/398-98-99.
(2418671)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ гарсоњеру 24 м2, укњижена,
понуда за агенције, откуп.
060/370-20-73.
(243305)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, трособан, ЦГ, IV, терасе, без
лифта. 063/770-45-55,
013/331-079. (240624)

ЦЕНТАР, 2.0, I, 35.000;
улично, 37, 22.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(243309)

ГАРСОЊЕРА, 28 м2, у ширем центру, без посредника, 19.000 евра. 060/03474-33. (242309)

КОТЕЖ 2, 2.0, 26.000;
Стрелиште, 2.5, 29.000;
Миса, 45, 19.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(243309)

НОВОСЕЉАНСКИ, викендица, 28 ари, 8.000; Шумарак, 16 ари, одлична,
10.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (243520)
ПРОДАЈЕМ ланац земље у
Качареву, на Новом путу
за Панчево. 064/333-20-46.
(243478)
ПРОДАЈЕМ ексклузивну
кућу на доброј локацији,
цена договор. „Весна 2”,
066/937-00-13. (243482)
ПРОДАЈЕМ кућу 120 м2,
гаража 50 м2, плац 12 ари,
мењам за стан, Тамишка 3,
Јабука. 063/890-70-01.
(243496)
КУЋА 100 м2, 3 ара, стара
Миса, 19.000 евра.
061/664-39-26. (243569)

ПОНУДА

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

СТАН 57 м2, центар Стрелишта, VI/VII, реновиран,
одмах усељив, 30.000 евра.
060/821-15-87. (243223)
ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2, Стрелиште, 21.500; Тесла
17.000; Миса, нов, 21.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (243277)
ТЕСЛА, „Дис”, 46 м2, једноипособан, тераса, усељив,
26.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (243277)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII,
без улагања, 26.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(243251)
ТЕСЛА, четворособан, I,
42.500; једноипособан,
дворишни, 16.000. (069),
„Стан плус”, 063/771-7596. (243301)

ХИТНО, Стрелиште, очуван
двособан, 53 м2, IV, TA,
22.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (243379)
КУДЕЉАРАЦ, једнособан,
22 м2, 8.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(243379)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, I, TA,
уредан, 24.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(243378)

КОТЕЖ, двособан, двостран, 59 м2 + тераса +
остава, први спрат, 35.000.
(097) „Перфект”, 064/34805-68 (243397)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,52
м2, VI, ЦГ, уредан, 25.000.
(49), „Mустанг”,
069/226-66-58.
(243378)

ТЕСЛА, 53 м2, III, TA, реновиран, 30.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68

ТЕСЛА, трособан, 65 м2, I,
двориште, 60 м2, тавански
простор, 42.000. (097)
„Перфект”, 064/348-05-68
(243397)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, II, ТА, 27.000. (097)
„Перфект”, 064/348-05-68
(243397)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан,
82 м2, 46.000; двособан, 66
м2, 30.000 евра. (097)
„Перфект”,
064/348-05-68
(243397)
ДВОИПОСОБАН стан, 58
м2, етажно грејање, сређен, повољно продајем.
060/335-56-41.
(243331)

КОТЕЖ 2, двособан,62 м2,
III, 34.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (2432)
СОДАРА, двособан, сређен, IV, ТА, 26.500. „UnaDalli”, 064/255-87-50.

НОВ, једнособан, нова Миса, 30 м2, 19.000. Договор,
власник. 063/304-222.
(243316)

ОКОЛИНА Вршца, две куће на 50 ари, вода, струја,
телефон, асфалт, хитно.
060/168-45-86. (243345)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, башта,
укњижен, 17.500. 061/14782-23. (243313)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА грејање, у најчистијој
згради. 060/168-45-86,
062/376-047, 062/376-047.
(243345)

ИЗДАЈЕМ апартмане у Врњачкој бањи. 065/555-4740. (243327)
КОТЕЖ 1, Радова зграда,
двособан, уредан, 58 м2,
III, 30.000. (49), „Mустанг”,
069/226-66-58.
(243378)

ТРОСОБАН, 83 м2, две
одвојене спаваће собе,
сређен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (243295)

ПРОДАЈЕМ стан од 36 м2,
у центру града, Штросмајерова улица. 060/025-5205. (243327)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV,
ЦГ, 16.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(243295)
КОТЕЖ 1, ближе центру,
мањи двособан, 40 м2,
25.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (243295)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
ЦГ, IV, 27.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(243295)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, нижа спратност, ЕТ.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (243295)

ПЕНЗИОНЕРИ, доживотно
издржавање (финансијска
помоћ, брига и нега). Комплетна организација пословања „Елпис”, 061/32440-85. (243338)

ЗА НАШЕ пензионере, бесплатне стручне радионице,
финансијку сигурност, можете имати већ сада! Позовите и дођите. „Елпис”,
асоцијација за помоћ старијим лицима. 061/324-4085. (233338)
СТАН на Тесли, приземље,
близу „Авива”, 40 м2,
22.000. 063/182-05-00.
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КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
II, 31.000; 52 м2, приземље,
27.000. „Лајф”, 061/66291-48. (243363)

КОД америчке продaјем
двособан стан, 54 м2, II,
36.000. 062/361-676.
(243120)

ЦЕНТАР, двособан, II, 55
м2, ЦГ, 34.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (243412)

СТРЕЛИШТЕ, центар, двособан, 55 м2, новија градња, I спрат, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (243351)

СОДАРА, двособан,
30.000; трособан, III,
41.000; војне, двоипособан, 41.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (243363)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, 23 м2, реновирана.
Тел. 064/992-25-79.
(243152)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, III,
ЦГ, 16.500; двособан, IV,
ЦГ, 25.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (243412)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, V, лифт,
ЦГ, 20.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (243351)

ЦЕНТАР, нов двособан, I,
43.00; 100 м2, I, оловка
зграде, 75.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (243363)

СТАНОВИ
ПОНУДА

2

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, IV, ЕГ, новији,
25.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574.(243351)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, ПР, сређен,
33.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(243351)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
м2, III, TA, реновиран, усељив, 26.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74.(243351)
ТЕСЛА, двособан, 55 м2, V,
лифт, ЦГ, реновиран,
32.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(243351)
СТРЕЛИШТЕ, центар, једноипособан, 42 м2, ПР, ЦГ,
23.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(243351)
СТРОГИ центар, двособан,
62 м2, први, ТА, тераса,
48.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(243351)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, II, ТА, 24.000; Ж. Зрењанина, двоипособан, I,
договор. „Лајф”, 061/66291-48. (243363)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, V,
31.000; двоипособан,
35.000, троипособан, IV,
46.000. „Лајф”, 061/66291-48. (243363)

СТАН, 39 м , ЦГ, ВП, Цвијићева 4, Стрелиште.
064/932-65-54, 064/55915-27, Владимир.
(243367)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
103 м2, дуплекс, 780
евра/квадрат, договор.
(636) „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(243365)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, V,
комплет немештено, ново,
28.500. (636) „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (243365)
ЦЕНТАР, 78 м2, II, 39.000.
(636) „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(243365)
2

НОВА МИСА, 85 м , може
замена за мањи стан.
064/134-06-30. (243098)

ЈЕДНОСОБАН, повољно,
приземље, са цвећем и намештајем. Зоран, 062/96712-61. (243162)
ЦЕНТАР, 60 м2, III, реновиран, укњижен, лифт, интерфон, подрум, продајем.
060/724-725. (243180)
СТАН у центру, дуплекс, 58
м2, власник, 33.500.
065/682-59-86. (243186)
ПРОДАЈЕМ стан са спратом на Старом Тамишу,
усељиво, повољно.
061/162-50-25. (243424)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1, у одличном стању+,
24 м2. 063/413-573.
(243452)
ТЕСЛА, једнособан, 38, II
спрат, ЦГ, лифт, интерфон,м реновиран. Власник.
063/377-524. (243446)
СОДАРА, 75 м2, II спрат,
ЦГ, лифт, 44.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (4719)
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СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
IX, 28 м2, ЦГ, 17.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (243412)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
м2, V спрат, трособан, реновиран, Котеж 2. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(243482)
УКЊИЖЕН двособан стан,
центар, В. Р. Путника 55
м2/VIII. Тел. 064/002-1544. (243500)
ТЕСЛА, двоипособан, новоградња, усељив, гас, тераса, остава, поткровље.
069/822-48-24. (243510)
ТЕСЛА, дуплекс, новоградња, тераса, паркинг место,
ЦГ, од инвеститора.
069/822-48-24. (243510)
МИСА, поткровље, 100,
укњижено, сива фаза, са
свим прикључцима.
065/333-55-25. (243515)
МИСА, једнособан, ПР, тераса, 18.500; центар, I, 34
м2, 27.000. (67), 063/74428-66. (243520)

ПРОДАЈЕМ хитно, власник,
улични део 8 х 8,5, око 68
м2, минут од „бувљака”,
Светог Саве 112, 15.000
евра. 063/192-63-93.
(243100)

НАЈПОВОЉНИЈИ станови
и куће на свим локацијама.
Агенција „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(243459)

ДВОИПОСОБАН, 58 м2,
ЦГ, телеофн, клима, IV
спрат, Котеж 1. Тел.
063/803-14-86. (242868)

МАРГИТА, гарсоњера, III,
35 м2, плин, 19.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(243412)

ТЕСЛА, I, једноипоисобан,
нов, тераса, договор. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(243520)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
62 м2, мењам за мању кућу. 064/927-53-03.
(243120)

НОВА МИСА, двособан,
III, 57 м2, ТА, 24.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(243412)

СОДАРА, двособан, 55, засебан улаз, ПР, Стрелиште,
ВП, 53 м2, 21.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(243520)

ЦЕНТАР, трособан, II,
ПВЦ, 78, 39.000; Маргита,
двоипособан, нов, ПР,
укњижен. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (243520)

СТАНОВИ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ИЗДАВАЊЕ

КУПУЈЕМ стан до 17.000,
дајем ауто (3.000), 14.000
готовина.
064/134-06-30.
(243078)
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(243397)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(243412)

ПАНЧЕВАЦ

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
намештен, Котеж 2.
062/401-492, цена 100
евра. 062/294-175. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
ЦГ, преко од ”Авива”.
064/247-97-83. (4719)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, без грејања, I спрат,
две терасе. 064/152-00-58.
ДВА НАМЕШТЕНА једнособна дворишна + гарсоњера + двособан полунамештен, зграда, Стрелиште. 362-406, 064/218-8345. (242694)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу
2. Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63. (242750)
ИЗДАЈЕМ, Миса двособан,
једнособан намештен, празан, са грејањем.
063/154-94-11,
063/171-96-16.
(243088)
ИЗДАЈЕМ собу, употреба
кухиње и купатила на
Стрелишту. Тел. 060/15700-15. (243112)
ДВОИПОСОБАН стан, ЦГ,
телефон, клима, Котеж 1,
IV спрат. Тел. 063/803-1486. (243118)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру, самцу,
80 евра. 062/361-676.
(243120)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕ се стан, преко пута
Народне баште. 066/400702, 066/335-578. (243138)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан на Тесли. 064/280-6036. (243143)
ИЗДАЈЕМ намештен стан.
Тел. 343-620, 063/555-041.
(243161)
ИЗДАЈЕМ стан, дворишни,
центар, повољно. 064/14052-81. (243174)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ кућу
на Јабучком путу преко од
„Пивашевић” сервиса. Тел.
065/219-14-22, Тел.
060/348-19-88. (243196)
ИЗДАЈЕМ новију кућу, 120
м2, са окућницом у центру
Старчева. 063/502-211.
(243191)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли. 061/80497-23. 243183)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, 46 м2, на Содари, са
грејањем, 100 евра. Тел.
063/811-08-13. (243184)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
55 м2, Максима Горког, пожељан депозит. Тел. 371244. (243208)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. 064351-18-78.
(243215)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у строгом центру. Тел.
347-582, 064/010-50-69.
(243271)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, празан, гарсоњеру,
намештену, центар, повољно. 061/131-79-04, 311229. (243274)

ИЗДАЈЕМ стан, центар, 50
м2, ЦГ. Тел. 061/657-70-27.
(243314)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан на дуже, Котеж 2.
064/888-40-85. (243349)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан комфоран стан, ТА
пећ. Тел. 352-710, 066/352710. (243326)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ намештено приземље, 30 м2
+ 40 м2 поткровље, двориште, новоградња, код Хотела „Тамиш”, јефтино.
064/122-48-07.(243344)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру , центар, wi/fi, кабловска, паркинг, одмах
усељива. 065/691-88-23.

ДВОСОБАН, полунамештен
стан, ТА, зграда, I спрат,
Тесла, на дуже. 062/14916-36. (243282)

ИЗДАЈЕМ намештену кућу
за становање у Старчеву.
063/191-73-60, 063/83014-55. (243234)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту. 064/170-9415. (242344)

ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом кухиње и
купатила. Тел. 060/031-0726. (243226)

СТАН четворособан, у кући, две терасе, башта, грејање плин, Котеж. 061/22516-43. (242297)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 1.
065/681-31-47. (243249)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру, wi/fi, ТА,
70 евра. 069/113-00-73.
(243298)

ИЗДАЈЕМ стан, нов, близина Стоматолошког факултета, погодан студентима.
Тел. 013/313-576, 062/96595-07. (243261)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, центар, I,
ЦГ, 140 евра. 063/804-1272. (243309)

ИЗДАЈЕ се намештен стан,
Ул. Далматинска, Миса.
063/833-29-88. (243264)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 1, ЦГ, I
спрат. 061/697-68-68.
(243310)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, полунамештен, дворишна зграда, Доњи град.
063/126-92-77, 063/248729. (243265)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, без грејања, I спрат.
064/152-00-58. (243084)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, почетак Котежа 2. Тел. 013/310-065,
064/929-98-49. (243335)
НАМЕШТЕН једноипособан стан у строгом центру,
клима, Цг. 061/179-90-64,
065/251-45-43. (243387)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту.
Тел. 311-716. (243389)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Содара, 100
евра + депозит., 064/25247-00. (243401)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру код „Авива”, 90
евра. 064/237-54-35.
(243420)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, 64 м2, у строгом
центру. Тел.061/621-32-18.

ИЗДАЈЕМ трособан стан у
новијој кући, полунамештен или празан. 064/13036-02. (243345)
СТАН, центар, пијаца, ЦГ,
интернет, 35 м2, новоопремљено. 063/824-50-38.
(2434349
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан, Котеж 2.
063/372-137, 013/318-892.
(243431)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. Тел. 063/872-1640. (243426)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 1. 064/651-12-21.
(243453)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан, Котеж 2, 150
евра, Марјана. 065/822-2733. (243437)
ЈЕДНОСОБАН намештен са
грејањем, на новој Миси,
80 евра. 064/318-90-95.
(243432)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, 25 м2, Котеж, Војвођански булевар 8.
064/184-87-50.
(243447)
СТАН, намештен, ЦГ, на
дуже, нова Миса, код вртића. 063/337-851.
(243467)
ИЗДАЈЕМ трособан стан,
празан, на Стрелишту.
063/351-766, 060/643-6030. (243474)
ИЗДАЈЕМ леп једнособан
стан на Кеју. Тел.063/16843-22, 063/168-43-22.
(243472)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан на Содари.
063/322-006.
(243487)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру.
064/154-95-65.
(243495)

ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси, ненамештен, повољно.
065/372-52-50. (243457)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, шири центар, 100
евра, грејање гратис.
060/340-70-60.
(243495)

СОДАРА, издајем двособан
празан стан, Цг, клима, кабловска, повољно.
061/336-69-99.
(243458)

ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан, центар. Депозит обавезан.
064/165-02-92.
(243502)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2, близина пијаце, Лава Толстоја.
333-058. (243225)

ПРОДАЈЕМ пословни простор у Јабуци, 200 м2, погодан за производњу.
063/386-352. (242463)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци. Тел. 063/808-5816. (243222)

СТРОГИ центар, одличне
могућности, 100 и 50 м2, у
приземљу. 064/174-54-17.
(и)
ПРОДАЈЕМ трафику на
главној Аутобуској станици. Тел. 064/060-76-67.
(243333)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске станице. 063/725-7170. (243366)
ПРОДАЈЕМ локал, центар,
96 м2, 68.000 евра.
064/329-48-40. (243993)
ПРОДАЈЕМ или издајем
магацински простор 450
м2. 060/312-90-00.
(243158)
ПРОДАЈЕМ или издајем
пословну зграду 1.650 м2.
060/312-90-00. (243158)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, у
центру, роло решетке.
063/622-209. (242267)
ИЗДАЈЕМ локал у центру
Омољице. Тел. 064/866-2506. (243250)

ЛОКАЛ, Браће Јовановић,
40 м2, новоградња, два мокра чвора. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (24329)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у Зелену пијацу, близина
школа. 060/351-03-56.
(243325)
ИЗДАЈЕМ два локала, један опремљен салон лепоте, центар. 063/734-82-31.
(243425)
ИЗДАЈЕМ локал, центар,
40 м2, идеалан за канцеларију. 064/027-05-57.
(243428)
ИЗДАЈЕМ локал 40 м2 + 10
м2, 7-48-56. (243455)
ИЗДАЈЕМ пословни простор 90 м2, Семберијска,
Миса, четири просторије,
три улаза, трофазна, 200
евра. 064/082-33-07.
(243439)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
стан, локал од 39 м2, у центру Стрелишта.
Тел.064/267-71-74.
(242884)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, Лава Толстоја 5. 063/194-8195. (243511)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА продавачица
за рад у пекари. Звати радним данима до 15 сати.
063/680-594. (242249)
ФРИЗЕРСКИ салон, опремљен,у центру Брестовца
издајем или на проценат.
Тел.064/700-37-38.
(242842)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија,
све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/63151-41. (243407)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у caffe piceriji. 065/512-1391. (243409)
РАДНИК са искуством потребан за трећу смену.
Трафика испред Пољопривредне. 064/317-07-06.
(243506)
ХИТНО потребан мушко/женски фризер. Услови и зарада одлични.
064/255-57-31. (2434039
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу на Стрелишту.
063/800-07-94. (243094)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад на роштиљу, локал у центру.
063/834-88-10. (243102)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад на роштиљу, локал у Браће Јовановић. 063/897-55-04.
(243102)

ПОТРЕБАН радник за трафику у трећој смени.
064/853-83-50.
(243432)
ФИРМИ „DARMIL” потребни шивачи за рад на индустријским машинама.
063/218-795, Дарко.
(242642)
ПОТРЕБНИ возачи – физички радници са Б или Ц
категоријом за дистрибуцију пића на територији јужног Баната. 062/446-285.
(242877)
ПОТРЕБНА жена за чување
старих лица у Немачкој,
мало познавање немачког
језика. Тел. 062/571-007.
(242777)
ФРИЗЕРСКОМ салону на
Стрелишту потребан радник са искуством. 060/32427-22. (243365)
ПОТРЕБНА конобарица за
стални радни однос кафеу
Picasso Панчево. 065/50491-07, 065/504-91-09.
(2433689
ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије. 063/899-92-87,
062/602-965. (243370)
ФИРМИ „Превозник” из
Београда потребни возачи
Б категорије за доставу
хлеба и пекарских производа на територији Београда. Контакт за заказивање
информативног разговора
и пријаву за рад је тел.
060/864-07-71. (243369)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. 062/825-2725. (243116)
ПОТРЕБАН пица-мајстор
за рад у пекари. Звати од 9
до 12 сати на 069/379-0220. (243141)
ОБЈЕКТУ за смештај потребна девојка за рад на
рецепцији и поспремању
соба. 060/043-52-98.
(243158)
ПОТРЕБНО је ресторанско
особље за рад у Београду и
Црног Гори: конобари/це,
кувари, помоћни кувари,
шанкери, пица-мајстори,
чистачице. 064/290-45-39.
(243165)
ПОТРЕБНИ физички радници, рад на асфалту, кошење траве (рад са тарупом). 013/332-526. (24310)
ПОМОЋНИ кувар потребан ресторану „Кокошка”.
064/126-83-53. (2432049

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНИ радници и пословођа у производњи у
прехрамбеној индустрији.
377-230, 064/643-41-22,
064/259-96-62. (243484)
ПОТРЕБНЕ раднице у пицерији и продаји. Тел. 377230, 064/643-41-22.
(243484)
ПОТРЕБАН радник аутосервису , лимарија, фарбање ауспуха, може и ученик. 063/731-11-58.
(243480)

ФИРМИ „DARMIL” потребни шивачи за рад на индустријским машинама.
063/218-795, Дарко.

ПОТРЕБНЕ продавачице у
продавници мешовите робе. 060/300-93-09,
063/550-166. (243462)

КЛАВИЈАТУРИСТИ и гитаристкињи потребан солиста (кларинет, вилина,
флаута, саксофон).
061/412-44-50.
(24477)

ПОТРЕБНА жена за чување
старије особе. Тел.
064/077-06-18. 243487)
КРЧМА „Шареница” - тражим конобарице. 064/34993-43. (243483)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације. 063/893-39-94. (243364)

ПОСАО

СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње и плакари по мери, поправке и преправке. 371274, 064/176-88-52.
(243126)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар.
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94
(243391)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
пензионерима попуст.
013/235-78-82, 062/85664-94. (243127)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером, до два кубика.
065/334-23-38. (243412)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60.
(СМС)
ШЉУНАК песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, шљунак, песак,
сејанац, шут. 062/355-154.
(242432)
АЛУ, ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (242285)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
шпорета, бојлера, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (242006)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каљевих
пећи. 063/155-85-95.
(242010)
СЕЧЕЊЕ и цепање огревног дрвета. Босанац.
064/357-82-08.

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (242736)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтажа: бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (243149)
ТВ и сателитске антене,
монтажа и дигитализација
вашег ТВ-а-. 064/866-2070. (242153)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (243156)
ВРШИМ услугу превоза
путника до Сремске Каменице, Новог Сада и Сурчина. Услужни телефон
063/121-03-01. (243170)

ПОТРЕБНИ молери за рад
у Београду. 062/856-64-94,
065/557-81-42. (243444)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
Cafeu „Petica”, код Аутобуске станице. 064/9997-7909. (243368)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије и
радијатора, лепљење тапета, тражи посао. 064/17403-23, 065/523-07-49.
(243188)
ШЉУНАК, песак, сејанац
од 1 до 5 м³, одвоз шута са
утоваром, рушење.
063/771-55-44. (242344)

КОНОБАР/КОНОБАРИЦА
потребни бистроу „Кокошка”. 064/126-83-53.

ПОТРЕБНО особље за продају у пекари. CV слати на
mail:
pekarsmiljanic@mts.rs
Ул. Иве Курјачког 87. (243)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан. Позовите, 064/235-08-15.
(242418)

ПОТРЕБАН радник са искуством Аутоперионици
„Народна башта”. 063/80934-18. (243516)

ПОТРАЖЊА
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ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит, фасаде,
кречење, повољно.
063/865-80-49. (4718)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (241768)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова.
064/866-25-76, 013/361601. (243342)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
глетовање и кречење, повољно. 061/659-70-31.
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (242791)

ПАРКЕТ: постављање, хобловање старог паркета,
полирање и лакирање. Дебељача. 063/822-94-82,
063/865-45-31.

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња нових, сервис, монтажа санитарија, одгушења. 062/382394. (243334)

ОЗБИЉНА жена спрема
кафиће, канцеларије, ординације. 063/430-409.
(243200)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (243361)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета, као и бродских подова. 064/341-79-60.
(243411)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и
нега болесника. 063/73759-60. (242817)
ПЕГЛАМ по позиву и у стану, повољно. 061/227-6666. (243221)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарије, гипс радови, чисто, повољно, квалитетно. 063/304-476.
(243227)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, керамика,
повољно, пензионери попуст. 061/141-38-02,
013/210-44-74. (243219)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, заказивање, пратња до лекара.
063/868-04-51. (243250)
МЕЊАМ пелене, покретне
– непокретне особе, издржавала бих старије особе
за некретнину. Весна.
061/660-31-84. (243285)
СПРЕМАМ куће и станове.
Позовите. Тел. 064/278-7120. (243289)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, замена цеви, поправке, славине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09.
(243300)
КЛИМА, сервис, уградња,
допуна, најповољније.
064/520-48-80, 063/74083-98. (243491)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, столарија, педантно,чисто, повољно. 061/288-20-19.
ЖЕНА са искуством чувала
би једно или двоје деце у
својој кући. 062/197-77-99.
(243319)

РУШЕЊЕ кућа, утовари
шута, одношење ствари,
бетонирања, кошење тримером, обарање стабала.
060/035-47-40. (243324)

РАДИМО кровове, зидање,
бетонирање, фасаде, адаптације кућа и станова.
062/894-37-18, 064/18316-36. (243507)

КОШЕЊЕ траве, шибља,
обарање стабала, бетонирање, одношење ст вари.
064/122-69-78. (243324)

ПОТРЕБНА озбиљна девојка за рад у Слот клубу Kentucky у Његошевој.
064/474-74-47. (243512)

ПОПРАВКА свих типова
веш-машина, бојлера и
осталих кућних апарата.
061/183-06-36. (243449)
КЛИМЕ и електроинсталације. Сервис и монтажа,
брзо, ефикасно, повољно.
065/305-73-92.
(243442)

УСЛУГЕ

ЧИСТИМ и спремам станове. 061/412-44-50.
(243477)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (243004)

ЗАМЕНА поломљеног црепа, поправка крова, чишћење олука, кречење, повољно. 065/535-24-56.
(243461)

ПОВОЉНО. Превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (238245)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (243315)

НАЈПОВОЉНИЈИ сервис и
уградња клима.
064/520-48-80, 063/74083-98. (243491)

КОШЕЊЕ, бетонирање, чишћење подрума, таван, рушење објеката и изношење
старих ствари. 061/131-8626. (243321)

ЧИСТИМО шут, таване, подруме, старе шупе, радимо
све послове.
061/321-77-93.
(243503)

КОМАРНИЦИ, ролетне, венецијанери, тракасте завесе, ново и поправка.
064/189-40-91, 354-777.
(240870)
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника,
повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117. (241986)
СЕЛИДБА – превоз 1000
дин. Могућност радника,
попуст на ванградске.
063/174-77-69 (242381)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”. 013/301300, 063/771-24-16.
(242999)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (243029)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (242712)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/648-24-50.
ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење објеката, утовар
шута, разбијање бетона.
063/218-894.

ЛИМАРИЈА грађевинска,
израда, монтажа, преправке старе, кровопокривачки
радови, све врсте лима,
најјефтиније.
064/466-42-14. (243147)

КРОВОВИ, прављење, преправке старих, хидро-термо изолација кровова, наш
или ваш материјал, најповољније. 064/466-42-14.
(243147)

ЗИДАЊЕ од темеља до
крова, малтерисање, демит
фасаде, ваш или нам материјал, најповољније.
064/466-42-14. (243147)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (242336)

КАМИОНСКИ превоз до 2
м³, шљунак, песак, сејанац,
шут. 064/648-24-50.
ИСКОП багерима: темеља,
подрума, септичких јама,
канала, насипање терена.
063/218-894.
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона
са корпом за рад на висини, сечење дрвећа, вађење
пањева. 063/218-894.
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања до 17
м, носивости 4 тоне.
064/668-97-86.
ИСТОВАРИ/УТОВАРИ виљушкарима на свим теренима, до 10 тона. 063/218894.(4713)
РУШЕЊЕ објеката, сечење
и разбијање бетона, утовар
шута, превоз материјала.
064/668-97-86.
КРЧЕЊЕ и кошење, сечење
високих дрвећа, чишћење
плацева, вађење пањева.
064/668-97-86.
KIZZA – истовар/утовар
робе виљушкарима, превоз
шљунка, песка, сејанца, ризле, рушење објеката, ископ багерима, разбијање и
сечење бетона, насипање и
набијање терена. 064/64824-47.
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (241345)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно. Пензионерима попуст.
061/626-54-06.
(243218)

КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима
екстра попуст. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (241769)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (243334)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (243334)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. (2433)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић(4712)” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (243334)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (243334)

РУШЕЊЕ стабала и сеча
грања. Мајстор Бели. Тел.
064/139-83-16, 061/19996-30. (4719)
ИЗДАЈЕМ рамску секу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(243144)

Фирма „Everest DMD” d. o. o.
за производњу АЛУ-ПВЦ столарије, расписује

КОНКУРС
Бравар-монтер – 2 извршиоца са искуством
Бравар-монтер – 1 извршилац без искуства
Свој CV послати на email:
everestdmd@gmail.com
Тел. 063/770-57-73

„Stari Tamiš” A.D. Pančevo,
ogranak TAMIŠKI KONACI

raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:
SPREMAČICA
2 izvršioca
Opis posla:
· Održavanje higijene odmarališta
· Priprema posteljine i peškira
· Održavanje čistoće WC-a

УНИВЕРЗИТЕТ „ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА”
– НОВИ САД
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ПАНЧЕВО, ул. Жарка Зрењанина 179

SERVIRKA
1 izvršilac

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
1. за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време више сарадника у настави за школску
2017/2018 и то:
за уже научне области:
а) БАЗИЧНА И ПРЕТКЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
б) КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
в) КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају један од следећих услова:
а; б; в) завршен стоматолошки или медицински факултет и специјализација из одговарајуће области;
– просечна оцена током претходних студија најмање
8 (осам);
– остали услови за избор у звање утврђени Законом о
високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије”
бр. 76/2005) и Статутом Стоматолошког факултета.
Са изабраним лицима, закључује се уговор о раду,
односно уговор о допунском раду за школску
2017/2018 годину.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, РОЛО-НАЈ вам нуди поправку, уградњу: ролетни,
откуп намештаја. Иван.
венецијанера, тркастих за063/107-78-66.(243334)
весе, роло.комарника, хармо-врата, туш-кабина, роло
челичних заштитних врата,
тенди. Ми смо најквалитетСЕЛИДБЕ, транспорт робе
нији, најјефтинији, са нају Србији и иностранству са
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград- радницима или без. Монта- већом гаранцијом. Проверите. 013/344-594,
ња, одржавање воде, кана- жа/демонтажа, паковање,
063/894-21-80.
лизације, кабина, славина,
чишћење станова, однос
(243292)
бојлера, котлића.
непотребних ствари, од 0063/836-84-76.
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија,
24 сата. 064/047-55-55.
(241768)
ролетне, комарници, вене(2243377)
цијанери, све завесе, тенде,
СЕРВИС телевизора, ЦО 2
хармо-врата, роло-заштита.
апарата, продаја половних,
ЛАЛЕ – превозим кипером 063/816-20-98, 013/351електричар, ауто-електриповољно: песак, шљунак,
498. (243329)
чар. Дејан, 063/800-01-96.
сејанац, туцаник, одвозим
(243183)
КЛИМЕ свих типова и прошут. 064/354-69-94,
извођача, сервисирамо, поРОЛЕТНЕ, венецијандери,
063/754-02-72. (243382)
прављамо и уграђујем, с
омарнкици, тракасте завеТЕПИХ СЕРВИС „Бибац”,
гаранцијом, овлашћени
се, израда, монтажа, поантибактеријско и дезинсервис „Фриготехник”, 361правка. 063/775-96-08,
фекционо прање тепиха,
361, 064/122-68-05.
013/353-923.
бесплатан превоз.
(243499)
(243280)
066/001-050, 063/329-464.
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, поправљамо ква27. јуна 2017. преминуо је наш
литетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(243499)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 сата.
Ми смо ту због вас.
013/367-386, 064/334-8564, 063/811-98-32,
Поповић.
(243375)

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен жели да упозна жену или девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
од 21 сат.
013/352-203. (243216)
ОГЛАШАВАМ неважећом
дозволу за управљача чамца бр. 59664/12, издату од
стране Лучке капетаније
Панчево, 26. 10, 2012, на
име Милан Тодоровић.
(243270)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу, регистрарског броја Па 001 Б,
издате од стране Лучке капетаније Панчево 9. јуна
2008. године.
(243269)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство на име Хелена Радмановац за школску
2013/2014 годину, ОШ „Јован Јовановић Змај”.
(243242)

Opis posla:
· Posluživanje
· Održavanje čistoće kuhinje
· Služenje i kuvanje kafa
Biografije (CV) slati na mail adresu:
zaposlenje@staritamis.rs
Konkurs je otvoren do 07. 07. 2017. godine.
ИНВ. ПЕНЗИОНЕР, 1968,
тражи жену ради брака,
сличних година. 065/67287-01. (243240)

ИЗДАЈЕМ апартмане у Доброти, ТВ, клима. Тел.
+3826/988-98-61, 065/80256-40. (242875)

СТРАНАЦ, аустралијанц,
тражи познанство озбиљне
жене од 48 до 65 година.
064/992-62-19, Рале.
(243253)

БОКА, Рисан, собе са употребом кухиње. Повољно.
003823/237-16-57,
064/078-52-62,
003826/912-30-99. (и)
ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Ђеновићи, Херцег
Нови, повољно. Тел.
065/251-05-23. (243117)

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра. Кабловска, двориште, ново.
061/636-08-57, 063/768-3268, Зорица.
www.soko-banja.org
(241721)
ИЗДАЈЕМ апартмане на
Златибору, центар, КТВ,
интернет, паркинг, повољно. Тел. 063/759-98-77.
(241456)
БАОШИЋ-ХЕРЦЕГ НОВИ,
једнособан стан, 4 особе,
климатизован, тераса.
060/321-60-07. (241578)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
мањи двособан апартман
са терасом, нов и лепо
опремљен у апартманском
насељу, 200 метара пре извора Снежник. 066/624-0400. (242474)
КРАШИЋИ, апартмани јули-август, 6 – 9 евра по
особи. Тел. 063/243-859.
ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, базен, СПА.
063/719-98-30. (242813)
СОБЕ на мору, 6 евра, Бар,
Добре воде. 003823/03645-24. (242720)

БАЊА ВРУЈЦИ, пристојан
смештај, код Слобе.
064/438-12-35. (243129)
БАЊА ВРУЈЦИ опремљен
четворокреветни апартман,
60 м2, издајемо, 25 евра.
065/672-33-89 (243207)
БАЊА ВРУЈЦИ, издајем
апартман и собе, повољно.
065/608-03-66.
(243207)
ШУШАЊ, пуни пансион са
превозом + Острог, 11 дана. 064/193-15-92.
(243415)
ПЕТРОВАЦ на мору, издајем намештен једнособан
стан, пет кревета, 35 евра
дневно, клима, ТВ, Wi/Fi,
350 метара од плаже.
066/309-996. (243299)
ИЗДАЈЕМ апартман у Врњачкој бањи. 063/812-0689. (243322)
ИЗДАЈЕ се повољно студио
и собе у центру Сокобање.
062/804-84-43. (243465)
ИЗДАЈЕМ апартман у Бањи
Врујци, две собе, четири
кревета и балкон. 064/92901-84, 063/895-93-04.
(243493)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем драгом комшији

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребни намештај. 063/73177-67, 064/280-30-16,
013/236-77-34, Владимир.
243217)
СЕЧА и цепање дрва, најповољније. Мајстор Бели.
Тел. 064/139-83-16.
(4719)

marketing@pancevac-online.rs

КРСТИНИ РАЈАКОВИЋ
МОМЧИЛО ТОМИЋ
Сахрана ће се обавити 29. јуна 2017. године на Католичком гробљу, у 13 сати.
Ожалошћени: кћи ВЕСНА с породицом,
син МИЛАН, снаја РАДМИЛА
и остала родбина

1929–2017.
Збогом Кицо моја.

МОМЧИЛУ ТОМИЋУ

Тужан је био растанак с тобом.
Оставила си велику тугу у мојој души.

од његових комшија.
ИВАН, АНА и МЕРАЛ

Ћерка МИЛИЦА

(96/243381)
(95/243380)

(3/243016)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 30. јун 2017.

Обавештавамо пријатеље да је 22. јуна 2017. прерано преминуо
наш драги
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Последњи поздрав

24. јуна 2017. преминула је наша драга

МИЛЕВИ
МЕТЛИЋ

ГОРАН КРСМАНОВИЋ ДОЦА
1966–2017.
Збогом не постоји. Туга није у речима већ у срцима. Љубав смрт не
прекида.
Твоје неутешне: АРАНКА, АНА и КАТАРИНА

СЛОБОДАНКА ЈОВАНОВ
рођ. Марковић

од комшија
у Дунавској 5

1949–2017.

(84/243356)

(156/243518)

ПАНЧЕВАЦ

Ожалошћени: син ВЛАДИМИР, ћерка СОФИЈА и сестра ЦАНА
с породицама

телефон:

(40/243245)

013/301-150

ГОРАН
КРСМАНОВИЋ

ГОРАН
КРСМАНОВИЋ

ГОРАН

АНА и КАТАРИНА

Твоја АКЕ

(85/243356)

(86/243356)

(87/243356)

Последњи поздрав куму

Много ми недостајеш.
Волим те.

Последњи поздрав

21. јуна 2017. године преминула је моја
мајка

КРСМАНОВИЋ
Био си дивна особа и
оставио си траг у нашим срцима.
Твоји: ташта ТЕРЕЗА
и шурак ЕРНЕ
с породицом

Нека те анђели чувају, а
твоји анђели те воле.

21. јуна 2017. престало је да куца срце моје мајке

Последњи поздрав драгој прији

МИЛЕВА МЕТЛИЋ
1928–2017.

МИЛЕВЕ МЕТЛИЋ
1928–2017.

Опростили смо се од ње 23. јуна 2017. на
Старом православном гробљу.

ГОРАНУ
КРСМАНОВИЋУ

ГОРАНУ
КРСМАНОВИЋУ
ДОКТОРУ

АУРЕЛИЈИ
ЖУЈОВИЋ

од кумова АНЂЕЛКЕ
и ГЛИГЕ с породицом

од другара
из Фудбалског клуба
„Младост” Омољица

од пријатеља РИСТИЋА
– СЛОБОДАНА,
ЗОРИЦЕ и БРАНКА
с породицом

(116/243406)

(127/243445)

(133/243460)

С великом тугом у срцу обавештавамо вас да нас
је 27. јуна напустио наш вољени

Њен син БОРИСЛАВ

Чувају је у сећању: ћерка БОРКА, унука
ДУЊА с породицом и унук МИЛОШ

(57/243287)

(56/243287)

25. јуна 2017. упокојила се наша вољена

21. јуна 2017. године престало је да куца
срце наше вољене мајке

Последњи поздрав

АУРЕЛИЈА ЖУЈОВИЋ ЛЕЛА
ГОРАНУ
КРСМАНОВИЋУ

МИЛЕВЕ МЕТЛИЋ
1928–2017.
Њени најмилији: ЈОЦА, КАЋА и ВЛАДА

од породице
РАДАНОВИЋ

ВУКАШИН РИСТИЋ
1932–2017.
Сахрана ће бити обављена 29. јуна, у 12 сати, на
Православном гробљу Котеж.
Твоју племенитост и доброту чуваћемо од заборава.
Синови ЂУРИЦА и МОМЧИЛО с породицама

(80/243347)

(128/243446)

Последњи поздрав нашем драгом деда

Вечно ћемо те чувати од заборава у свом
срцу и мислима.
Сахрана је обављена на Старом православном гробљу у Панчеву.

Последњи поздрав сестри

Ожалошћени: син БРАНИСЛАВ
са супругом СИЛВАНОМ
(58/243287)

(147/243489)

Последњи поздрав нашем драгом деди

У 86. години преминула је

ЛЕЛИ

Последњи поздрав

од брата КОРНЕЛА с породицом
(81/243347)

ВУКАШИНУ
РИСТИЋУ
1932–2017.

ВУКАШИНУ РИСТИЋУ
1932–2017.
Речима се не може описати колико ћеш нам недостајати. Учинио си нас неизмерно поносним
што си био наш деда.
Твоју љубав, знање и дела заувек ћемо памтити.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Унука АЛЕКСАНДРА са својом породицом
ПАВИЋ
(148/243483)

Последњи поздрав сестри

НАДА
МРКОБРАД

Породица СТАНКОВИЋ
(146/243481)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЈОВАНКИ
ДРАГАШЕВИЋ

Сахрањена је 22. јуна на
Новом гробљу у Панчеву.

ЛЕЛИ
од сестре ВОЈКИЦЕ с породицом
(80/243342)

Ожалошћени: ћерка,
зет, унуци и праунуке

С поштовањем
породица
ПИВАШЕВИЋ

(64/243296)

(126/243442)
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Драги

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав поштованом и драгом колеги

БРАЦО

Хвала ти за све што си учинио за мене.
Хвала ти за све чему си ме научио. Хвала
ти за све лепе тренутке кроз које ћеш заувек живети у мом сећању. Част ми је што
си чинио део мог живота и увек ћу се поносити тобом. Твојом интелигенцијом,
племенитошту, несебичношћу, бескрајном добротом и жељом да свима помогнеш. Надам се да си сада на неком бољем
месту. Да је твоја чиста душа у неком много бољем свету у ком ћеш наћи разумевање, мир и срећу.
Твоја МИКА

ЂУРИ ПАВЛОВИЋУ

ЂУРИ ПАВЛОВИЋУ
1962–2017.

Увек ћеш живети у нашем сећању.
Твоји: СТЕФАН, ЈАСМИНА и СЕКА
(8/243124)

(142/243488)

од колектива „ХИП Азотаре”

Последњи поздрав драгом сину

Последњи поздрав драгом и једином брату

ЂУРИ

ЂУРИ
ПАВЛОВИЋУ

ПАВЛОВИЋУ

1. V 1962 – 22. VI 2017.

25. јуна 2017, у Зрењанину, преминуо је

(65/ф)

Тужна срца и с болом опраштамо се од наше најмилије

ЗОЛТАН ОБЕРКНЕЗ
1962–2017.

1. V 1962 – 22. VI 2017.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

ЈОВАНКЕ ДРАГАШЕВИЋ
1936–2017.

Наша вољена мама преминула је 26. јуна 2017.
Отишла је тихо и неприметно, али никада неће отићи из
наших срца и сећања. Нека те анђели чувају вољена наша.
Воле те твоји синови ДРАГАН и СЛОБОДАН,
снајке ВЕСНА и STEVI- LEYA и твоји унуци МАРИЈА,
НИКОЛА, ОГЊЕН и ЛУКА
(155/243516)

Неутешни родитељи
НАДА и МИЛАН

МИРА с породицом

(144/243488)

(143243488

Последње збогом нашој драгој

С поштовањем пријатељу

ЈОВАНКИ
ДРАГАШЕВИЋ

ЂУРИ
ПАВЛОВИЋУ

Почивај у миру.
КРЕША, ЗОРИЦА,
ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА
(150/243501)

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав оцу, тасту и деди

Драги мој Брацо, не постоје речи утехе за бол
коју си оставио својим
одласком.

Последњи поздрав брату

РАДОВАН БАБИЋ
с породицом
(83/243350)

Последњи поздрав тати.
Ћерке ТИЈАНА и МАРТИНА, синови
ДАВИД, АЛЕКСАНДАР и ЗОЗА
(107/243405)

Последњи поздрав

ЗОЛИЈУ

Последњи поздрав

ЗОЛИЈУ

Последњи поздрав драгом пријатељу
Запослени „Ролоспас”

од пријатеља МИЛЕТА
и МИЛКЕ

(113/243405)

(115/243405)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЂУРИ ПАВЛОВИЋУ

ЗОЛТАНУ ОБЕРКНЕЗУ

од породице САВОВИЋ

ЗОЛИЈУ

ЗОЛИЈУ

(145/243489)

Последњи поздрав

од ТИЈАНЕ, МАРЈАНА и ЛАНЕ
(108/243405)

Нека те анђели чувају

од његове сестре
СНЕШКЕ

од брата ДАНИКЕ

(110/243405)

(109/243407)

ЗОЛИЈУ

ЗОЛИЈУ

Последњи поздрав

ЗОЛИЈУ
ЗОЛИ

ЉИЉАНА ОБЕРКНЕЗ

од МИЛЕНЕ
и ДРАГАНА
ТИМОТИЋА

(138/243476)

(137/243476)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

чика ЗОЛИЈУ

Од сестрића НИКОЛЕ и ЈОВАНА, зета САВЕ
и сестре СНЕЖАНЕ

од МАРИЈЕ и САРАЈКЕ

(111/243405)

(112/243405)

од породице ИВАНЧИЋ
(114/243405)

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

Петак, 30. јун 2017.
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Последњи поздрав нашем драгом школском
другу и пријатељу

Последњи поздрав драгом колеги

др ЈОСИФ ЛЕОПОЛД БУЦА
МИЛАНУ КНЕЖЕВИЋУ

1934–2017.

др ЈОСИФУ
ЛЕОПОЛДУ
БУЦИ

25. јуна 2017. године преминуо је наш
драги отац, свекар и дека Буца.

познатом панчевачком
стоматологу
Генерација гимназије
„Урош Предић” 1952/53

Заувек ће остати у нашим мислима и срцима.

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

С поштовањем и љубављу његови:
МИША, ВЕСНА, ТЕОДОРА и ДУЊА

(37/ф)

(11/243159)

Изненада, на нашу велику жалост, остали смо
без нашег сина

МИЛАНА КНЕЖЕВИЋА МИШЕ
1957–2017.
Остаће бол и туга за тобом заувек. Нека те Господ прими у наручје своје, а анђели нека те чувају.
Неутешни родитељи: мајка ДУШАНКА
и отац СТЕВО

Последњи поздрав нашем поштованом колеги

(20/247194)

ДРАГАНА КРАЛ

ДРАГАНА
Хвала ти за лекције. О
борби и снази. Неодустајању. Издржљивости.
Човеку.
Хвала ти за другарство.
Почивај у миру, без бола.
ОЉА с породицом

др ЈОСИФУ ЛЕОПОЛДУ

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 17. јуна 2017, у 41.
години преминула наша драга

Бол и туга се не мере речима већ празнином која је остала у нама. Бог узима добре, ти си међу њима.
Заувек волеће те и чувати од заборава
твоја мајка ЖИВКА, отац ПЕРА и брат
ДРАГАН с породицом
(121/243418)

(98/243384)

Докторе, ваљаним вишедеценијским радом сте
оставили дубок траг у нашој служби. Хвала Вам.
Драгом

Служба стоматолошке здравствене заштите
Дома здравља Панчево
(93/243373)

(26/243209)

Вољеном ујаку

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЈОСИФУ
ЛЕОПОЛДУ
БУЦИ
Био је добар, поштен и племенит доктор. Нека му је
лака земља и почива у миру.
НАДА ЦВЕЈИН с породицом

Последњи поздрав
драгом Буци
од пријатеља
из Ватерполо клуба
„Динамо”

(39/243243)

(152/243505)

др ЈОСИФУ ЛЕОПОЛДУ

МИЛАНУ
КНЕЖЕВИЋУ

МИЛАНУ
КНЕЖЕВИЋУ
МИШИ

1957.
Твоја принцеза
НИКОЛИНА, сестра
ЉУБИЦА
и чика БОРИСЛАВ

1957–2017.
Нека ти је покој души и
анђели нека те чувају.
Сестра ЉИЉАНА и зет
ДУШАН

(22/243302)

(25/243209)

Последњи поздрав брату и ујаку

Последњи поздрав драгом куму и пријатељу

С тугом и жаљењем опраштамо се од драгог пријатеља
и искреног друга

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНА
КРАЛ

ВЕСНА
КВРГИЋ

Нека те анђели чувају
на небу, а ми ћемо у срцу заувек.

Не можемо се помирити с тим да те нећемо
више видети, остаћеш
нам у сећању, твој лик,
твој осмех и твоја племенитост, почивај у миру, а ми ћемо те чувати
од заборава.

Тетка ДУШИЦА
с породицом
(130/243450)

Последњи поздрав
Сестра ДАНКА,
зет ДЕЈАН
и сестричина КАЛИНА
(33/243231)

др ЈОСИФА ЛЕОПОЛДА БУЦЕ
Породица др МИЛАНА РАДАНОВА
(48/243267)

ЈОСИФУ
ЛЕОПОЛДУ
од породице СЕНЕШИ

ВЕСНИ
Нека те анђели чувају.
Кумови ОЖЕГОВИЋ

(154/243513)

Последњи поздрав великом човеку, доктору и драгом
пријатељу

МИЛАНУ
КНЕЖЕВИЋУ
МИШИ

(140/243481)

22. јуна преминула је наша драга

САШИ
од брата МИЛАНА
с породицом и родитељима

др ЈОСИФУ
ЛЕОПОЛДУ
БУЦИ

1957–2017.
Нека те анђели чувају.
Сестра МИРА, сестрић
МАРКО и сестричина
САНДРА

Породица ЈАНКУЛОВ

(47/243262)

(104/243400)

стоматологу

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав брату

(141/2434)

СМИЉА КРСТИЋ
ЈОСИФУ ЛЕОПОЛДУ БУЦИ
ГОРДАНА и ЗОРАН НЕДИЋ
(72/4719)

рођ. 1933–2017.
Ожалошћени: супруг СТОЈАН, син МИЛОРАД, унуци
АЦА и МИЛОШ с породицом

Последњи поздрав свом
вољеном оцу

(49/243273)

Тужни смо!
Напустио нас је

22. јуна 2017. преминула је моја мама

МИЛИВОЈУ
КРСМАНОВИЋУ
МИЛОВАНУ ТОДОРОВИЋУ

рођ. 1933–2017.
Ожалошћени: ћерка МИРА СЛАВКОВИЋ, зет ДРАГАН
и унуци НЕНАД и ПРЕДРАГ с породицом

од ћерке ЉУБИНКЕ,
супруге СРЕТЕНЕ, зета
ЂУРЕ, унуке ЈЕЛЕНЕ
и унука ВЛАДИМИРА

(50/243273)

(129/243448)

СМИЉА КРСТИЋ

С љубављу и поштовањем ћемо се сећати твоје доброте и племенитости.
Твоја БИЉА с мамом и децом
(41/243246)

ЈОСИФ ЛЕОПОЛД БУЦА
Другови, пријатељи и особље из „Жутог Лимана”
(30/243324)

24

Петак, 30. јун 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С великом тугом Вас обавештавамо да је 21. јуна 2017. преминуо
наш вољени

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав нашем добром другу

МУХИЈУ
од његових Маргићана: МИЋА КИЧКИЛА, РАША, КОМАРАЦ,
др СТЕВА, СТАВРА, ЗОКИ САВИЋ, РАЈА, ДАБА, ДУБРАЈА,
ТИШМА, МИМА ДИРЕКТОР, МИМА КОТЕЖ, БОБИШКА КВ,
ПИКИЛИ, СТЕВА ШУГЕР

МИЛОШ МАТОВИЋ
1950–2017.

(70/

МУХИЈУ

Породица НИНКОВ
(60/243293)

Ову последњу битку си, нажалост, изгубио. Живећеш вечно у нашим срцима.
Твоји вољени: ћерке ИВАНА и МИЛЕНА с породицама, супруга
ГОРДАНА и таст МИЛАН

23. јуна 2017. преминуо је наш вољени отац, деда и свекар

(46/243260)

Последњи поздрав

21. јуна преселио се у вечност мој брат

МИЛОШ МАТОВИЋ
Последњи поздрав од МИШЕ и НАДЕ
(94/243374)

МИЛАН ЋИРКА
Свом другу

Последњи поздрав брату и деверу

Заувек ћеш остати у срцима синова БОБАНА
и БОЈАНА, снаје МАРИНЕ и унука БОЈАНЕ,
НЕВЕНЕ, ИВАНА и ЛАНЕ

МУХИЈУ

МИЛОШ МАТОВИЋ

(75/243339)

1950–2017.

Тугује за њим његова СЕЈКА, ЗОРАН, МАРЈАНА,
ЈОВАНА, ДЕЈАН, ЈЕЛЕНА и ДУШАН
(10/243142)

од САЛЕТА, МИТЕ,
ТАРЕТА, КОСТЕ
ШАЈИНА и НЕШЕ
ШПИРИТУСА
(122/243419)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав

Последњи поздрав прији

МУХИЈУ

БАТИ

Његови: РУПА, МАРЕ,
ВЛАЈА, ФЛОРА, БРЦА,
ЗКСА, ДРАГАНЧЕ,
РЕСИМЛИЋ и БОБАН

од ДУЛЕТА и ЦИЦЕ

(68/243306)

(67/4719)

МИЛАН
ЋИРКА

СЕНКИ
ГАРЧЕВИЋ
1948–2017.

Заувек ћемо чувати успомене на нашег чику

МИЛОШУ
МАТОВИЋУ
МУХИЈУ

МУХИЈУ

МИЛАН
ЋИРКА

од ДРАГАНА
ЈОВАНОВИЋА
с породицом

од СУЉЕ с породицом

Последњи поздрав
пријатељу од пријатеља
МИШЕ, БИЉАНЕ
и ИРЕНЕ

(135/243370)

(139/243479)

(76/233339)

Последњи поздрав нашој мами, баки и ташти

Последњи поздрав
брату и ујаку од сестре
СВЕТЛАНЕ и сестрића
МАРКА с породицом

Ожалошћени: пријатељ
ПЕРИЦА и прија КЕКА

(77/243334)

(79/243348)

С неизмерном тугом у срцу вас обавештавамо да
је 22. јуна, у 69. години, преминула наша вољена

МИЛАНА ЋИРКУ
Братанци МАЈА и ИВАН с породицама
(73/243336)

Последњи поздрав прија

Последњи поздрав поштованом

СЕНКА ГАРЧЕВИЋ

НЕНИ

МИЛОШ
МАТОВИЋ
Последњи поздрав од
другова из Kafea
„Bonsai”: РАДЕ
БОСАНАЦ, КОТРЉА,
ТАСА, ЋОМИ и ШТУКА

МИЛАНУ ЋИРКИ

НЕВЕНКИ РИСОВИЋ
1948–2017.
25. јуна 2017. престало је да куца срце наше Нене.
Сахрана је обављена на Новом гробљу, 27. јуна
2017.
За њом остају неутешне у болу њене ћерке
ЈАСМИНА и ЂУРЂИЦА с породицама

Породица ЈОВИЧИЋ

од породице РАЦКОВ

(106/243402)

(44/243255)

Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

1948–2017.
Сахрана је обављена 24. јуна, на Новом гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени супруг БРАНИСЛАВ, син ГОРАН,
ћерка БИЉАНА, унук ВЛАДАН, унуке МИЉАНА
и СВЕТЛАНА, снаја БИЉАНА, зет ПРЕДРАГ, као
и остала родбина и пријатељи
(78/243346)

Последњи поздрав

(105/243402)

(151/243504)

Последњи поздрав куму

22. јуна 2017. у 63. години напустио нас је наш

НЕШИ
МУХИЈУ

НЕНАД БИРО

НЕШИ

КУЈТИМ САЛИЕВСКИ КУКИ
Бол, сузе и неверица. Увек ћеш бити у нашим
мислима.

Породица НАКОМЧИЋ

1955–2017.
Ожалошћени: брат ИВАН и братанац НЕБОЈША
са супругама

СМИКИ, ЉУПЧЕ, ПЕЈА,
МИРКО и МИРЧИЋ

од ДУЛЕТА, МИРЕ,
ПЕТРА и МИЛОША
с породицом

(134/243469)

(62/243294)

(63/243294)

(61/243294)

Ћерке с породицом, супруга, брат с породицом,
многобројна родбина и пријатељи
(101/243397)

Петак, 30. јун 2017.
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2. јула 2017. је четири године без тебе
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ
3. јула 2017. године биће шест година
откако сам остао без вољене мајке

Године туге и бола без моје деце

АНКИЋ

АНЕ БЕРАЦКА

МИЛОШ ВИДАКОВИЋ
22. VII 1982 – 2. VII 2013.

СЛАВКО
1996–2017.

СЛОБОДАН
2003–2017.

Године безнађа, туге и бола, недостајеш да срце остаје без даха.
Твој брат, мама и тата

Ожалошћена, тужна и неутешна мајка
МИЛЕНА

(88/243357)

(118/242792)

18. VI 1936 – 3. VII 2011 – 3. VII 2017.
Све подсећа на тебе мајко. Како живети
без твог осмеха? Најлепши део мене отишао је са тобом. Како попунити празнину
коју осећам? Боли што ниси успела да досањаш своје снове. Знаш колико те волим,
али никада нећеш сазнати колико ми недостајеш! Мајко – много недостајеш. Исто
као што ми недостаје и мој тата. Почивајте у миру и нека вас анђели чувају.
Заувек у болу остаје ваш син МИРКО
(71/243332)

Сећање на оца

29. јуна навршава се шест месеци откако није с нама наша драга

МИЛОШ
ВИДАКОВИЋ
Све нам више недостајеш.
БАТА, ВАЊА и ВЕСНА

МИЛОШ ВИДАКОВИЋ

(90/243359)

Успомену на тебе чува
колектив „Банат превоза”
(89/243257)

У суботу, 24. јуна, у 10.30, на гробљу Котеж код Црвене звезде, давали смо помен нашим вољенима

ФИЗЕШАН

СЛАВКА
АНКИЋА

МАРА СМИЉАНИЋ
С љубављу и поштовањем сећаћемо се твоје доброте и племенитости.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Твоји најмилији
Ћерке АНЂЕЛА
и АДРИЈАНА
(119/242792)

4. јула навршава се четрдесет дана од смрти
наше драге куме

ТОДОР

4. X 1953 – 28. VI 2007.
7. X 1943 – 2. VII 2013.
Туга није у речима већ у срцима, љубав коју смрт
не прекида и туга коју време не лечи.
Њихови најмилији: син АЛЕКСАНДАР, снаја
МАРИЈА, унук ФИЛИП и сви који их воле
и којима недостају

МАРИЈЕ
ВУКЧЕВИЋ
Све часно и племенито
било је у теби. Увек ћемо те се радо сећати
МИЛА, МАЈА и ИВАН

Прошло је шест месеци

БРЕЂАН

СРЕТКО
ВЕРА

(131/243454)

туге и жалости

СТОЈАНКА

1984–2017.
2007–2017.
Сваки дан без вас је све тужнији, све тежи...
Свако сећање на вас пробуди топлину у нашим
срцима и бескрајну љубав према вама која никада неће нестати.
Ваши: син АЛЕКСАНДАР и ћерка МАРИЈА

ЗОРАН
АШАНИН
1971–2017.

(66/242851)

Сине мој, вечно ћеш
живети у мом срцу.
ИЗВИЊЕЊЕ
Извињавамо се породици Физешан због техничке грешке, у претходном броју „Панчевца”, приликом објављивања помена њиховим најмилијима.

Пуних седам година откако није с нама наша

Прође година

7. јула навршиће се година од смрти наше драге

ПЕТКО
КРСТИЋ

Твоји: ЉУБИЦА, ВАСА,
ЗОРАН, СНЕЖАНА
и стрина
(136/243473)

Неутешни отац ЛАКИЋ
(51/243275)

(52/243275)

ЗОРЕ
ВЕЛЕВСКИ

ВЕЛИМИР
НИНИЋ

1959–2016.
Зоко, никада нећеш бити заборављена. Живећеш вечно у нашим мислима.
ЗОРАН, РОСА, ЖАРЕ,
МИЋА и МИЛОШ

Заборав не постоји.
Остаје заувек драга
успомена на једну милу
душу.
Твоја унука ГОЦА
с породицом

2003–2017.
Недостајеш нам.
Породица

(132/243454)

(124/243430)

Заувек у нашим срцима.
Породица РАЦИЋ

Твоји најмилији

(149/243497)

(125/243440)

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

Прошле су две тужне године откада није с нама наш
вољени

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА ФАРКАШ

(123/243340)

Вољени никад не умиру, док живе они који те
често помињу.

У нашим мислима и срцима вечита туга.
Супруга ЈУЛИЈАНА,
ћерке СОФИЈА и ЈАНА
и син МИЛОШ

СЕЋАЊЕ

а туга и даље траје.

ЗАГОРКА
РАЦИЋ

2. јула навршава се шест
месеци без тебе деда

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН БАБИЋ

ЗОРАН
АШАНИН
1971–2017.

(102/243398)

(153/24350)

1. јула 2017. навршава
се пола године како нас
је напустио наш Зоран.
Помен се даје у 11 сати,
на омољачком гробљу

ИШТВАН
АЛФЕЛДИ

4. јула 2017. навршава се година
Петнаест година је прошло као трен, у нашим
срцима и мислима никада нећеш бити заборављен.

ПЕТРУ ВЛАЈНИЋУ

МИРОСЛАВ МОМЧИЛОВИЋ
Његови најмилији

Заувек у срцу брата БРАНКА с породицом

(4/243111)

(91/243358)

Твоји најмилији:
породица АЛФЕЛДИ
(28/243211)
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Петак, 30. јун 2017.

У недељу, 2. јула 2017. године, у 11 сати, одржаће се миса за четрдесетодневни помен

28. јуна 2017. навршава се годину дана откако је преминуо наш вољени супруг,
отац и деда

ИВАНУ ГРГИЋУ

МИЛАН МАРКОВИЋ
МИША

дипломираном економисти
1930–2017.
Чуваћемо сећање на сву љубав, пажњу и топлину коју нам је несебично пружао.
Почивајте у миру.
Ваши најмилији: супруга МАРА, синови НИКОЛА и СТЕВАН,
снаје БИЉАНА и ДРАГАНА, унуци и унуке ИВАН, МАРКО,
ИВАНА, ВУК, МАРИЈА и ЗОРАН и праунуче ВЕЉКО

Твоји најмилији: супруга МАРИЈА,
ћерке АНЂЕЛИЈА и МИЛЕНА, зетови
ГОРАН и ДУШАН и унуци МИОНА,
УРОШ, САЊА и САША

(21/24319)

(38/243240)

1. јула 2017. навршава се шест месеци откада си ме изненада напустио

Прошле су три тужне године откако није с
нама брат, шурак и ујак

ДУШАН КАРАЊАЦ

6. јула 2017. навршава се тридесет пет година од трагичне смрти
моје ћерке јединице и седам година од смрти моје драге супруге

Не постоји време које умањује тугу, ни речи којима се може описати бол за тобом.
Много нам недостајеш.
Твоја сестра ЂУЛА и зет МИЛАН
с породицом
(9/4719)

Три године без милог осмеха

КАРБУНАР

ОЛГИЦЕ
СТЕВАН СОМБОРАЦ
Време пролази, а ти си и даље у сваком
мом дану, осмеху, ћутању, у свакој сузи.

БРАНКЕ

1958–1982.
1939–2010.
Само време пролази, бол и туга остају, а сећање не бледи. Увек у
мислима, никад незаборављене и вечно вољене.
Отац и супруг МИЛАН
(12/243163)

1. јула 2017, у 10 сати, на Старом православном гробљу, дајемо годишњи помен нашем драгом

СЕЋАЊЕ

С неизмерном љубављу твој ћерка
МАРИЈАНА

МИЛАНА МАРКОВИЋА
МИШЕ
Пролази време, тужно је живети без тебе.
Недостајеш...
Твоје сестре: МАРА, ЗОРА и СТАНОЈКА,
зетови МИЛОШ, САВО и РАДЕ
с породицама

(29/243212)

(120/242994)

СЕЋАЊЕ

5. јула навршава се дванаест година откако није
с нама наш

МИОМИРУ ЋУКУ

ДУШАН
ЈАКОВЉЕВИЋ
1999–2017.

Живећеш вечно у нашим срцима и мислима.
Супруга НАДА с децом
(34/243236)

Прошла је тужна година без мог брата

БРАНКО РАНИСАВЉЕВ
3. VII 2011 – 3. VII 2017.
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

Данас је осамнаест го-

РАДИВОЈ ДАМЊАНОВИЋ РАДЕ

дина откако си само за-

(45/243259)

спао. Иза тебе остала је
само празнина, туга и

Недостајеш... много... за све

самоћа.

Твоји: НАДА, ТАЊА, ЛЕЛА, ЗОРАН, ФИЛИП,
ЕМА и УНА
(59/243291)

Шестомесечни помен

МИОМИРА ЋУКА

Почивај у миру.
Породица

али су остале бројне успомене.
Сестра СТАНА с породицом
(99/243390)

(7/243123)

СЕЋАЊЕ

Прође година

МИЛОРАДУ СТОЈАДИНОВИЋУ МИШИ
С љубављу те се сећамо.
Отац СВЕТОМИР, мајка ЗОРА, супругa ЕРЖИКА,
ћерке ТАМАРА, ЛАНА и СОЊА с породицама
(74/243374)

РАДЕ ДАМЊАНОВИЋ
Заувек ћемо чувати успомену на тебе.
Твоја браћа с породицама
(32/243230)

СНЕЖАНА
КОРБА
Три најдуже године, недостајеш.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

МИОМИР ЋУК
Никада те нећу заборавити мој драги брате.
Брат БОЖО с породицом
(35/243236)

(23/243205)

Прошле су две године од смрти

СТАНОЈЛОВ

ЗОРИЦА
ТМУШИЋ
СТОЈАН РИСТИЋ
СВЕТОЗАР
2003–2017.
Заувек остајете у нашим срцима.

Ваши најмилији

1998–2017.
С љубављу и поштовањем:
син ДРАГАН и ћерка
МАРИНА с породицама

(13/243166)

(5/243114)

ДРАГИЦА
2007–2017.

ЗОРИЦЕ ТМУШИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Брат КРСТА с породицом
(103/243399)

ЈОВАНКА
ЂУРИЋ

2015–2017.
Време не лечи тугу, често те спомињемо и
увек ћемо те волети.
Твоји: ДРАГА, ДРАГАН,
РАДИЦА, АЦА
и ДАЦА ТМУШИЋ

2015–2017.
Недостајеш нам. Неизмерно смо те волели.
Твоји: ДРАГАН,
РАДИЦА и баба ДРАГА
ТМУШИЋ

(53/243276)

(54/243276)

Петак, 30. јун 2017.
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29. јуна 2017. навршило се двадесет дугих година откако с нама није наша најдража

2. јула 2017. навршава се година откада те нема, анђеле мој

МАРКО КОСОВАЦ

РАДМИЛА ДОШЕН

Само Бог зна зашто даје и зашто узима душо моја. Срце ми је болно, душа празна.
Туга заувек.
Твоји: тетка, ПЕРА и ИВАН
(19/243192)

рођ. Јовановић
1997–2017.
Чувамо те од заборава у нашим срцима. Поносни што смо те имали и захвални за све што си
нам дала.
Твој син ДУШАН КАРАЊАЦ с породицом
и ћерка ДРАГИЈАНА ЧУКАНОВИЋ с породицом

У четвртак, 29. јуна 2017, у 11 сати, на Католичком гробљу даваћемо шестомесечни помен

(27/243209)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИРУ БИСАКУ
Шест месеци прође, ти нам у сну не дође.
Дубоко утони у сну, нека те анђели чувају.

ИЛИЈА РАЈИН

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ

1938 – 5. VII 2009.

1938 – 5. VII 2009.

Успомену на тебе чувамо дубоко у нашим срцима.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.

С љубављу и поштовањем: супруга МАРИЦА,
син НИКОЛА, снајка МАРИНА и унук ЛУКА

Твоја ћерка НЕНА и унука МАКА

(15/243168)

(14/243168)

24. V 1962 – 30. XII 2016.
Бато, време пролази ,а
туга и сећања остају
вечно.
Сестра ДЕСА
и сестричине
МАРИЈАНА
и ДАНИЈЕЛА
с породицама

Тугују за тобом најмилији
(24/243206)

1. јула 2017. навршавају се две године откако
смо остали без вољеног

(31/243329)

Прошло је пет година откада ниси с нама, али и
даље живиш у нашим мислима и срцима. С поносом причамо о теби

У суботу, 1. јула 2017, у 10 сати, на Новом гробљу, одржаћемо годишњи помен нашем

Мојим звездицама
мами и тати

Шапућем вам речи љубави и незаборава веч-

ДОБРОСАВА ЈОВАНОВИЋ

МИРКУ МИЛОШЕВИЋУ

Почивај у миру.
Твоји најмилији: супруг СПИРА, син
СЛОБОДАН, снаја ИВАНА, унука ВУКИЦА,
ћерка ЉИЉАНА с породицом, брат КАМЕНКО
с породицом и сви они који су те волели
и поштовали

1945–2016.

ДУШАНА МИЈИЋА
1939–2015–2017.
Само време пролази, сећање, туга и бол остаје у
нама који смо га волели.
С поносом га носимо у срцу.
Његови: супруга ЈЕЛА, синови ЗОРАН
и ТОМИСЛАВ с породицама и сестре НАДА
и РУЖИЦА с породицама
(6/234122)

но чувајући вас у срцу.

Породица МИЛОШЕВИЋ

ЦИЦА

(97/243385)
(1/243049)

(55/243281)

30. јуна 2017. навршавају се двадесет две године откако није с нама
наш драги

У суботу, 1. јула даваћемо четрдесетодневни
помен

Годину дана откако ни-

У суботу, 1. јула 2017, у 11 сати, на Новом гробљу
даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

је с нама

НЕБОЈШИ
МАРКОВИЋУ
ЉУБОМИР
МИШКОВИЋ

БРАНИСЛАВ РАКОЧЕВИЋ
29. VI 1996 – 29. VI 2017.

Твоји најмилији

Воле те и чувају од
заборава твоји
најмилији:
мајка ЈОВАНКА,
отац ДРАГИША,
брат САВА,
стриц СЛАВИША
и сестра НАТАША
с породицом

(18/243178)

(16/2431739

СЛАВКО

МИЛОРАДУ ЛУКИЋУ

Време није лек већ тиха патња. И после толико
година сећање на тебе не може нестати.
Чувамо те у срцима и мислима.

Недостајеш...

МРКОЊИЋ
Чувамо успомену на тебе.
Пријатељи

С љубављу породица

Твоји најмилији

(17/243176)

(92/243370)

МИЈАЈЛОВИЋ
(69/243312)

У среду, 5. јула 2017. године, у 11 сати, на Новом
гробљу, даћемо четрдесетодневни помен нашој
драгој

Прошло је четрнаест година откад није с нама
наш драги

МИЛОРАД
ПЕШИЋ

МИЛЕВИ ЦАКОВИЋ

(100/243395)

ЗДРАВКО
МАРКОВИЋ
МИЛЕ

Прошло је три године
откако није с нама наш
синовац и брат

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР
ПАУНОВ

БОЖИДАР
ПАУНОВ

Стриц БОЖА и сестре
ЖИВАНА и ЗОРИЦА

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји: супруга, деца
и унуке

2. VII 1993 – 2017.
Много година је прошло, а тебе и брата твога
нема. Мало радости са
вама сам имала, тежак
ми је живот. Дошла старост, болест и самоћа.
Твоја мајка АНКА

(117/243409)

(42/243247)

(42/243248)

ЂОКА МАРКОВ

3. VII 1999 – 3. VII 2017.
С љубављу
и поштовањем
твоја породица

Чувамо успомену на њега.

Успомену на њега
чувају његови
најмилији
(2/243089)

(36/243237)

1933–2017.
Њени најмилији

СЕЋАЊЕ

Успомену на твоју љубав, поштовање и бригу
чувамо у својим срцима.

1993–2017.
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Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања)2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
24. маја: Сару – Марина Барабаш и Горан Станковић; 26. маја: Ванесу – Љиљана Бањаш и Бојан Јовановић; 29. маја: Јању – Андријана и Игор Микша; 30. маја: Софију – Љиљана и Дејан
Илић; 1. јуна: Лорену – Сара Тубић и Александар Стаин; 4. јуна: Иву – Сандра и Никола Цветковић; 5. јуна: Ксенију – Марисела Адемова и Милош Новаков; 6. јуна: Деу – Ивана Филиповић и
Зоран Стојиљковић, Милицу – Светлана Секицки и Даниел Саванов; 7. јуна: Анастасију – Драгана Мишков и Далибор Цвијановић, Софију – Божана и Јован Бабић, Дуњу – Јелена Филиповић и
Ненад Крстић; 8. јуна: Ану – Стаменка и Мирослав Станковић, Милицу – Невена Жђик и Бојан
Милинковић, Емилију – Ивана Веселиновић; 9. јуна: Миљану – Драгана и Миљан Латовљев, Лану – Драгана Ристић и Славиша Денчић; 10. јуна: Миону – Зорица Тодоровић и Давор Чулабић,
Уну – Миљана и Дејан Драганов, Тару – Миљана и Драган Петровић, Теодору – Јована Јаћимовић и Ђорђе Лукач; 12. јуна: Лену – Николина Жегарац и Далибор Шербеџија; 13. јуна: Миону –
Јелена и Бранимир Ђорђевић, Петру – Маријана и Никола Калапиш; 16. јуна: Милијану – Кристина Кемењ и Зоран Вујковић; 17. јуна: Андреу – Марјана и Милан Стојсављевић, Ању – Серијане
и Бранислав Међед, Искру – Ива Чикић и Срђан Колар; 18. јуна: Софију – Данијела Николић и
Горан Новаков, Ленку – Сања и Саша Тодоровић; 20. јуна: Теофанију – Јелена и Данијел Ђорић.

Добили сина
14. маја: Андрејаса – Рахиља Рашити и Стева Шајин; 27. маја: Стефана – Александра Ђорђевић и Слободан Филиповић; 28. маја: Зорана – Лаура Николић и Стева Тодоров; 30. маја: Дамјана – Милица и Ненад Стојановић, Димитрија – Јована Лазовић и Владимир Радовановић;
31. маја: Лазара – Дуња Живковић и Здравко Божић, Милана – Ивана Крачун и Лаза Бањаш;
4. јуна: Уроша – Ивана Јовановић и Срђан Станковић; 5. јуна: Ђорђа – Марина и Ненад Бекрић,
Дамира – Ивана и Емил Хуђец, Ноела – Мелита и Антал Ердеш, Алексу – Славица и Саша Манчић; 6. јуна: Луку – Александра и Валентин Данилов; 9. јуна: Луку – Јована Милојевић и Немања Вукосављевић, Богдана – Катарина и Никола Јовановић, Небојшу – Ангелина Јон; 11. јуна:
Андрију – Вишња и Светозар Завишић; 12. јуна: Алексу – Светлана и Ненад Недељковић; 13.
јуна: Вељка – Тања и Новица Спасовски; 14. јуна: Ивана – Јасмина и Желимир Хорњачек; 15.
јуна: Петра – Јелена и Милош Стамболић; 16. јуна: Михајла – Ена и Бојан Козић.

ВЕНЧАНИ
10. јуна: Маја Рукавина и Дејан Колевски, Маја Дамњановић и Мијајло Живаљевић; 11. јуна:
Драгана Игленџа и Ненад Халасов, Анита Златковић и Игор Бошковић, Јелена Масникоса и Зоран Костевски, Серијане Шаћири и Бранислав Медвеђ; 15. јуна: Мирјана Баруновић и Дарко Кара, Соња Чала и Бранислав Савић; 17. јуна: Хајналка Варга и Мирко Пећанац, Олга Гусаренко и
Угљеша Баљак, Тијана Пауновски и Немања Радашиновић, Миомира Ранковић и Зоран Пекез,
Божана Вукић и Дарко Петров, Дијана Богуновић и Борис Мирков, Сања Текијашки и Иван Матић; 18. јуна: Ивана Станисављевић и Радоје Булатовић, Дина Ћеховић и Милан Калинић, Luana de Julis и Драгољуб Васић; 22. јуна: Снежана Вуковић и Душан Булован, Милена Опалић и
Владимир Станишић, Александра Тачковски и Данило Јованов.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Потребно је да се стабилизујете,
средите своје емоције и не упадате у непотребне конфликте. Немојте исхитрено доносити одлуке
у вези с послом. Чарке са сарадницима биће готово свакодневне.
Решавајте приоритетне ствари и
измирите дугове.

Ове седмице идете из крајности
у крајност: од потпуне еуфорије
до потпуне празнине. Концентришите се на оно што стварно желите и потпуно се посветите томе
без двоумљења. Ваге уметници и
оне које се баве јавним пословима, имаће велики добитак.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Седмица пред вама доноси значајне добитке и могућност за напредовање или за нови посао. Чак
и партнерски пословни односи доносе добитке. Љубавни живот је
на малој прекретници. Ако нисте
задовољни, морате ви имати иницијативу за решавање проблема.

Посветите се раду на постављању здравих темеља за будући посао који планирате. Радите и на
најситнијим детаљима, не дозволите да вам ишта промакне. Страст
ће вас понети ове седмице, флертујте слободно, дајте на вољу своме
срцу и вратите осмех на лице.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Право је време да кренете у акцију и рашчистите све непотребно око себе. Ако имате било каквих папиролошких проблема,
аспекти указују на њихово повољно решавање. Могућ је и неки хонорарни посао. Немојте се
штедети у љубавним односима.

Оно што вас тренутно највише
брине, а то су материјални проблеми, решиће се стицајем срећних околности. Пословни пријатељ или неко с ким сте раније
сарађивали, опет ће вам помоћи
да реализујете своје планове.
Љубавна прича поново почиње.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Избегавајте поверавање пријатељима, јер вам безазлено изречена реч може донети гомилу
проблема. Припремите се за промене које ће уследити у наредном
периоду, а догодиће се у свим
сферама вашег живота. Љубавни
живот вам постаје као торнадо.

УМРЛИ
8. јуна: Мишо Коларик (1930), Зоран Канкараш (1962), Татјана Дакић (1924); 10. јуна: Стојанка
Будимиров (1936), Славко Ивковић (1959); 11. јуна: Зарија Богатиновић (1967), Рако Милановић
(1965), Олга Митровић (1930); 12. јуна: Тереза Маглоцки (1962), Олга Поповић (1939), Милан Блануша (1931), Ђука Анђелић (1928); 13. јуна: Михај Михајлов (1954), Јованка Врањеш (1934); 14. јуна: Миодраг Бранковић (1935), Милан Узелац (1932); 15. јуна: Даница Ратковић (1938), Лена Масловарић (1922), Фахрија Исламовић (1947); Зорка Вујанић (1928), Матија Саузер (1940), Павел
Херендић (1954), 16. јуна: Велисав Арсенијевић (1935), Борислав Павковић (1928), Госпава Матић
(1928); 17. јуна: Марија Ћелић (1927), Марија Радосављевић (1939), Драгомир Вукан (1946); 18.
јуна: Ана Миљковић (1929), Живка Глигоријевић (1934), Љубинко Мартинов (1937); 19. јуна: Мирко Станишић (1956), Слободан Достанић (1940), Радомир Андријевић (1946), Љубинка Живановић
(1938); 20. јуна: Весна Квргић (1974), Драгица Витас (1938), Анка Стојаков (1941); 21. јуна: Десанка Филиповић (1932), Милева Метлић (1928), Јелена Узелац (1929), Предраг Крстић (1943),
Милош Матовић (1950), Константин Балку (1930); 22. јуна: Ненад Биро (1955).

Ован

Нудиће вам се наизглед сјајна
сарадња са иностранством, али
боље да је избегнете. Није све
онако како на први поглед изгледа. Новац вам стиже путем посредовања у склапању неких послова. Покажите партнеру више
љубави, а мање љубоморе.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Прави је тренутак да коначно дефинишете своју везу, нови почетак или
дефинитиван крај. Све између тога
донеће вам много свађа. На пословном плану сте на великој прекретници. Добро размислите ако вам неко
понуди заједнички посао. Проверите
да ли је све у законским оквирима.

Проблеми из прошлости који
вам већ дуго стоје за вратом полако ће се решавати један по један.
Ситуација ће на тренутке деловати
напето и безизлазно. Већ крајем
седмице све се решава само од
себе. Партнер вам пружа много
љубави и безрезервну подршку.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Девице које су у браку, у овој седмици биће суочене с разним турбуленцијама. С друге стране, пословни живот ићи ће линијом успона.
Највише ће вас радовати већи прилив новца, а могуће је да ћете почети да решавате и питање своје
имовине и старих потраживања.

Није све идеално, али улазите у
изузетно повољан пословни период. Нешто сами, нешто уз помоћ
сарадника, успећете да реализујете све своје планове и да направите велики помак у послу. Почните
после тога да планирате одмор с
партнером и учврстите своју везу.

Припрема: Момир Пауновић

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4
Живахност,
виталност

Снажно
ударити

Река у
Русији

18. и 13.
слово
азбуке

Борац на
струњачи

Псеудоним
Муслиманско
сатиричара
мушко име
Булатовића

Планински Академија
венци
наука (скр.)

Пољубац
(енг.)
Ислужени
коњ

3

4

4

Алкохолно
пиће
Додатак
јелима

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. измена, промена, преиначење, 2. линија која на карти спаја тачке с једнаким атмосферским притиском, 3.
снабдети се, прибавити, 4. такмичар у једном борилачком спорту.

Варошица
у Србији
Град
у Јапану

Сателит
Јупитера
Узвик бола

Пилоти,
ваздухопловци
Холандски
фудбалски
клуб
Први вокал
Место
у Барањи
на Дунаву

2

3

Литар
Име
тамбураша
Балажа

Бојно
копље
старих
Германа

Ниске
тапациране
столице

1
2

ВИДИ
СЛИКУ

Војвођански
писац
(Карољ)

Неугажен
снег

Зрно, метак
Град у
Италији

Племићка
титула у
Шкотској

Име
ВЕЛИКО
сликарке
СКЛАДИШТЕ
Дујшин
РОБЕ
Рибар

Бонтон,
отмено
понашање

1

Обожавана
особа

Симбол
алуминијума

Гаврасов
филм

Полудраги
камен

АНАГРАМ
ЈАК ПЉУСАК

ПOЛAКO, ВAЛ БAРA!
РЕШЕЊА – Скандинавка: водоземац, идол, тане, тан, кис, л,
ал, ракија, Лазаревац, Црвени магацин, авијатичари, Ио, табурети, Ајакс, ач, Батина, ахат. Анаграм: провала облака.
Укрштени слогови 4 х 4: преинака, изобара, набавити, каратиста.

СТАРА
ЗГРАДА
КРАЈ
ТАМИША
Животиња
која живи
и у води
и на копну
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 30. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

У ИВАНОВУ ОДРЖАН ИЗБОР ЗА ПРВУ ХАРМОНИКУ ВОЈВОДИНЕ

ПРЕМИЈЕРНА „ЗЛАТНА ДИРКА” ЗА (ЗЛАТНУ) МЕДАЉУ
Волели је или не, тешко да се
ико не може сложити с констатацијом да је убедљиво најпопуларнији инструмент у
земљи Србији.
То се јасно дало закључити у
понедељак, 26. јуна, у Иванову,
када су се пред више стотина
људи, на великој бини, представили најталентованији млади
музичари из земље и региона. И
без обзира на то да ли су прстима виртуозно прелазили преко
„клавирне” или „дугметаре”,
публика је, неретко без даха,
уживала у бравурама правих
мајстора тог величанственог
инструмента – хармонике.
Нема сумње да је први
Међународни фестивал „Златна дирка” показао да је реч о
догађају о којем ће се тек причати...
Почетак једне манифестације
какав се само да пожелети.
Најмање што се може рећи,
јесте да оно што се у понедељак, 26. јуна, догађало у Иванову има велики потенцијал.
Напомене
ради,
чувени
фестивал трубача у Гучи памти неупоредиво скромнији
старт него што је пре неколико вечери успео Међународни
фестивал хармонике „Златна
дирка”. А свима је добро познато у шта се драгачевско окупљање „изродило”...
Речју, захваљујући вишемесечном раду неколико ентузијаста, најмање панчевачко
село имало је ретку привилегију да доживи спектакуларан
избор за првог хармоникаша
Војводине. Много је разлога за
тако смелу тврдњу – бина је
била импозантна, конкуренција врхунска, жири сачињен
од највећих стручњака у тој
области, реномирани уметници наступали су ревијално,
програм су водиле најпознатије телевизијске спикерке,
али сасвим сигурно најјачи
аргумент организатора за задовољство јесте публика, на чијој
бројности би им позавидело и
десетоструко веће место. Цен-

близанца Мирољуба. Награду
публике понео је деветнаестогодишњи Душан Комненовић.
Напослетку је направљено и
„треће полувреме” уз музику
оркестра „Амбасадор”, а многи
од учесника нису крили импресије доживљеним, па је победник Мирослав Лукач, који свира скоро тринаест година, рекао
да је пријатно изненађен гостопримством и самим местом;
дванаестогодишња Марија Миленковић из Винче констатовала је да је конкуренција била
веома јака, а осамнаестогодишња Божана Лазић из Угљевика
навела је да је досад већи акценат стављала на класику, па јој
је ово прво овакво такмичење,
али да је искуство феноменално. С тим се апсолутно сложио
и Никола Ђурановић, двострука
прва хармоника Славоније,
Барање и западног Срема, инатром Иванова проциркулисало је близу хиљаду људи, а у
сваком моменту испред сцене
било их је бар петсто. Љубитељи хармонике су уживали у
префињеном звуку тог инструмента, али и у дивној вечери,
идиличној сеоској атмосфери,
ићу, пићу и свему ономе што
један фестивал може да понуди.
Најбољи иду у Сокобању
Све је кренуло у рано предвечерје, када је један од главних
домаћина – Марко Гуран,
директор Дома културе, установе испред које се цела
фешта одвијала, најавио догађај и позвао покрајинског
посланика Јована Лазарова и
његовог презимењака Владимира, кума фестивала, иначе
угледног омољичког пољопривредника, да поздраве скуп.
Недуго затим богат музички
садржај отвориле су прошлогодишње прве хармонике
Сокобање и Јагодине – Милан
Милићевић и браћа Лукач.
А онда су се као на траци
ређали млади таленти у четири категорије – од петлића,

преко пионира и јуниора, до
сениора. Било их двадесет
деветоро из Румуније, Хрватске, Босне и Херцеговине и,
наравно, Србије, а међу њима
и Панчевци, Новосељани,
Омољчани и Старчевци. Такмичари су по пропозицијама
морали да свирају једну
народну песму и по једно споро и брзо коло, а сениори и
такозвано виртуозно коло.
Најављивале су их чувене
телевизијске водитељке Драгана Катић и Весна Милановић,

а помало круту такмичарску
колотечину „релаксирали” су
ревијални наступи. Публику су
тако атрактивним нумерама
разгаљивали Матеја Гуран,
Пал Кашлик, Драгана Горуновић, Сава Петровић, Андреа
Алексић, Слободан Ђокић,
Јелена Лукић, састав „Амбасадор” и оркестар ОШ „Алекса
Шантић” из Угљевика.
За то време стручни жири
помно је пратио сваки покрет
такмичара. Предводио га је
виртуоз на хармоници Енџи
Маврић, а чинили су га и
његов чувени колега Мирко
Кодић, затим Мића Јанковић,
шеф оркестра РТВ-а Војводина, Петар Трумбеташ, професор музике, и Весна Јовановић, професорка хармонике.
Они су све учеснике оцењивали бодовањем и на основу
збира поена одабрали по три
првопласирана, који су након
урнебесног наступа Мирка
Кодића, пра ће ног угљевичким саставом, представљени
публици. Победницима је,
поред освојених награда,
припало и право да учествују
на престижном избо ру за
Додела награда

Стручни жири

прву хармо нику Србије у
Сокобањи.
Догодине тродневна фешта
Тако је међу петлићима тријумфовао једанаестогодишњи
Матеја Стошић из Раковице,
испред годину дан старијих
Огњена Дамјановића (Мали
Мокри Луг) и Милоша Марија
из румунске Решице. Код пионира је победио тринаестогодишњи Новосељанин Леонид
Ардељан; други је био Драган
Мирћаоне (Решица, Румунија), а треће место поделили су
Никола Анастасијевић (Београд) и Марио Миленковић
(Винча). Међу јуниорима је
доминирао осамнаестогодишњи Шапчанин Немања Нинковић, који је иза себе оставио
годину дана млађе Милоша
Милутиновића (Ивањица) и
Николу Ђурановића (Борово,
Хрватска). И напослетку, код
сениора је прво место освојио
двадесеттрогодишњи Мирослав Лукач из Јасенова код
Вршца, испред две године
млађег Милоша Ђурановића
(Борово, Хрватска) и брата

че ученик Жељка Глигорића,
који је био главни координатор
фестивала. Овај професор хармонике из Старчева истакао је
да се идеја родила због тога што
у Панчеву и околини има много
хармоникаша који немају прилику да се представе и додао да
су организационе припреме
трајале читава два месеца, у
чему су веома помогла дугогодишња познанства из света
музике.
Није згорег навести да су
спонзори манифестације били
фирме „Лазић каишеви” и
„Скандали”, као и Град Панчево и бројни привредници.
Након свега организатори
из Дома културе и Удружења
музичара „Балкан” сијали су
од задовољства, а то им је за
право дало већ сада преко
шездесет учесника најављених
за наредно окупљање, па се
родила идеја да фестивал буде
продужен на три дана, тако да
ће, поред финала, постојати и
две полуфиналне вечери.
У преводу, на помолу је још
већа фешта...

ГОДИНА СЛАВЉА ЈЕДНОГ ОД НАЈАКТИВНИЈИХ УДРУЖЕЊА ЖЕНА

„Доловке” обележавају два јубилеја и једно пунолетство
Једна од најагилнијих организација које окупљају даме у
окружењу свакако је Удружење жена „Доловке”. Текућа
година је од великог значаја за
њих с обзиром на то да обележавају два вредна јубилеја –
четири деценије од званичног
оснивања, а упола мање откада функционишу у овом формату и саставу.
Притом, ускоро ће осамнаести пут приредити „најслађу”
манифестацију која је одавно
постала не само њихов
заштитни знак већ и њиховог
места. С разлогом, будући да
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под стручним надзором Слободана Чавића. Иначе, овај
професор Високе хотелијерске школе у Београду већ
неколико година председава
жирију „Штрудлијаде”.
Међутим, нису вредне
Доловке ангажоване само на
припремању „шпеција”: нимало

су већ дуги низ година препознатљиве по својим штрудлама, првенствено с филом од
мака, иако по квалитету нимало не заостају ни оне од вишања, рогача, ораха... Сви ти сласни укуси дођу до изражаја

прве суботе у септембру, када
се силан свет сјати да у њима
ужива на „Штрудлијади”.
С тим у вези почетком јуна
„Доловке” су организовале
радионицу припремања поменутог традиционалног колача

не заостају ни када је реч о
изради ручних радова и правих малих уметничких дела –
везених „домаћица”. Оне су
већином настале у зимским
радионицама, а кулминација
се догодила у фебруару, када је
направљена изложба у Туристичкој организацији Панчево.

Поред наведеног, „Доловке”
не пропуштају могућност да
се појаве на догађањима у
ближој и даљој околини – од
манифестација по селима,
преко „Новогодишњег базара”
и београдског Сајма етно хране и пића, до гостовања у
Темишвару.
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СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ КРАЂЕ КОШНИЦА

ТЕШКЕ МУКЕ ПАНЧЕВАЧКИХ ПЧЕЛАРА
Људе који се баве пчеларством, тим изузетно здравим занимањем, које поред многих других користи углавном подразумева боравак у природи, у
последње време уместо
задовољства све више захвата бојазан, а неке од
њих и разочарање.
Разлог стрепње произвођача меда у околини
ових дана крије се у крађи кошница, Наравно –
оних мобилних, јер познато је да се без сељења
пчела тешко може доћи
до озбиљнијих количина
продуката тих благородних инсеката.

Лопови се (не) плаше убода

„Усамљени” контејнери постали мета
„Сезона” кошница почела је
пре отприлике месец дана,
негде у време када стартује
главна сезона паша. Најпре је
Гашпару Чикију отуђено чак
деветнаест кошница, због чега
се тај Војловчанин толико
депримирао да је одлучио не
само да се окани пчеларства
него и да оде (боље рећи да се
врати) у Немачку. Недуго затим
страдало је и газдинство Шиц,
познато по дугогодишњем преданом и поштеном раду. Засад
још увек Н. Н. починиоци су их
„поштедели” и скратили за
„свега” три друштва, колико је
нестало и њиховом ортаку
Душану Ковачевићу. Поменута
двојица поднела су пријаве надлежном безбедносном органу,
али одатле до сада нема никакве повратне реакције.

Још се прашина није стишала, а већ 14. јуна председник
панчевачког удружења пчелара и један од најуспешнијих
произвођача меда у окружењу
– Војкан Милутиновић, чија је
приколица с тридесет шест
кошница била стационирана
на потезу познатом као „Монца”, у близини касарне „Растко Немањић”, имао је шта да
види. То јест, није имао шта да
види!
Након више покушаја обијања поменутог пчелињака кошнице су добиле ноге, боље речено точкове, јер та лоповска
операција није била могућа
без трактора, а будући да је
пчелињак био добро скривен у

шикари и немогуће га је видети с главног пута, јасно је да су
„штеточине” биле добро упућене у све детаље. Приколица

је, ипак, већ сутрадан пронађена у близини Пожаревца,
где ју је купио извесни пчелар.
Сва је прилика да је у питању

Милутиновић са „избављеним” кошницама

ВОЛОНТИРАЊЕ У ЈАБУЦИ

„Балтазари” уређују тамишко приобаље
Већ око пола године поједини
грађани Јабуке настоје да
улепшају своје најближе окружење. Може се рећи и најлепше, будући да је реч о тамишком приобаљу, које се наслања на то село.
Поменути ентузијасти у
међувремену су формализовали свој статус, то јест верификовали удружење под именом
„Балтазар” у Агенцији за привредне регистре. Отада практично траје и њихов свакодневни труд у покушају да
уреде обалу у делу надомак
сеоске амбуланте.
Председник поменуте организације Зоран Мијалков
каже да им је циљ да суграђане приволе да сиђу до реке.
– Живимо на корак од предивне природе, а изузетно
мало је користимо. Уместо
тога, све је годинама зарастало у коров. Много тога су и

неодговорни људи бацили, па
је, откад смо започели акцију,
уклоњено преко сто камиона
шута, ризле, земље, песка...
Сав терет поднело је десетак
љубитеља ове дивне реке,
попут Ненада Каранфиловића, Игора Митића, Александра Златановског... Све финансирамо из сопствених џепова, а неке добронамерне

комшије помагале су тракторима, багерима, камионима...

Паралелно градимо и сплав,
за који смо годинама прикупљали материјал. На њему ће
се налазити просторије удружења, а у перспективи и неки
ресторанчић. Засад нема
финансијске подршке институција. Рецимо, недавно смо
Граду поднели захтев за организацију такмичења у пецању
и кувању рибље чорбе, али још
увек нема никаквог одговора –
наводи Мијалков.
С тим у вези треба истаћи да
је недалеко одатле, по налогу
Месне заједнице, у току израда
комплетног дечјег игралишта.

ЛЕТЊИ САВЕТИ

„Лек” против мува

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

РИБА НА ДУНАВСКИ НАЧИН
Састојци: килограм сомовине или смуђа, 250 г лука, 150
мл уља, четири свеже паприке, 500 г парадајза, три
децилитра белог вина, једна
љута папричица, лимунов
сок, брашно, со, мало вегете.
Припрема: Очистите рибу,
прережите је по дужини и
извадите кичму. Добијена
два филета изрежите попреко на четири једнака дела.
Посолите и попрскајте лимуновим соком, па их поклопите и оставите да одстоје петнаест минута. Потом уваљајте филете у брашно и пржите их на уљу. Пржену рибу
ставите у загрејан ватростални суд и поклопите је.

У међувремену у другој
посуди издинстајте сецкани
лук, паприку резану на коцке, љуту паприку, парадајз и
вегету. Током динстања
поврће постепено заливајте
вином.
Тако динстано поврће
распоредите по прженим
филетима и ставите у врућу
рерну да се запече.
Пријатно!

Лето – за многе најлепше
годишње доба. Ипак, топло
време, поред многих лагодности, у свакодневицу уноси и –
муве.
Животни век муве је око 30
дана, што није баш предуго,
али проблем у том раздобљу
јесте њено непрестано множење. Ипак, ако сте помислили да
је немогуће решити се досадних мува – погрешили сте.
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Постоји једноставан начин
за уклањање ових паразита, а
све што нам је потребно, јесу
лимун и каранфилић.
Наиме, каранфилић и његов
мирис одбијају муве врло
ефикасно, а ако с њим помешамо и лимун, природни
мирис који одбија муве биће
још јачи.
За овај рецепт потребни су
један лимун и неколико
каранфилића. Најпре треба
скувати половину лимуна, а
потом у добијену целулозу
додати каранфилић.
Чашу с добијеном смесом
само треба ставити на сто и
муве више неће зујати око нас.

„наивни” купац, с обзиром на
то да је, према Милутиновићевим речима, платио „читавих”
800 евра, иако наведена „роба”
вреди неупоредиво више.
– Када сам дошао по
кошнице, видео сам да је катанац развезан, а никог није
било поред њих, иако је поменути „купац” морао да их чува.
Он је навео како је пчелињак
пазарио од неког из Панчева и
притом је тврдио како није
видео да на кошницама стоје
моје плочице. Шта да кажем,
штета је прилична – рачунам
да је било око шестсто килограма меда, а недостаје и много рамова с пчелама. Једино
што знам, јесте да ми је већ
мука да се потежем по „надлежним институцијама” – наводи Милутиновић.
Једва да је прошло седам
дана, а тешка мука спопала је
и пчелара Златка Јанаћковића, коме је украден контејнер
са
шездесетак
кошница.
Његов пчелињак се налазио
близу
Милутиновићевог,
надомак поменуте касарне, а
интересантно је да га је баш
председник панчевачких пчелара и први уочио, док је био

на терену са сарадником
Борисом Бабићем.
– Док смо се примицали
Скробари, видели смо како се
нешто плави на њивском путу.
Убрзо смо схватили да је то
Златков контејнер, који је био
сав исцепан, а лим исавијан.
Вероватно су лопови мислили
да могу лакше да га одвуку.
Међутим, када је све попуцало,
покушали су да отворе контејнер, али ни то није ишло глатко, па су све оставили насред
ливаде. Изгледа да је реч о
људима који се превише не разумеју у пчеларство, јер би
сигурно понели опрему или,
макар, отворили кошнице, знајући да је реч о моделу АЖ, који
нема адекватан вентилациони
систем. Када смо помогли власнику да отвори контејнер, наишли смо на грозан призор, јер
су се десетине хиљада пчела
угушиле – присећа се Бабић.
Није лако бити пчелар ових
дана на овим просторима, а
како ни у једном од наведених
случајева није било никаквих
званичних епилога, такве
тескобе ће се врло извесно
наставити. Питање је само –
докле!?

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.

Јабучанка
Женка ретривера, недавно спасена с
јабучких улица, тражи власника или новог
удомитеља.
Није чипована, нити је имала огрлицу
или неки привезак, тако да је немогуће
утврдити чија је. Моментално се налази у
градском прихватилишту и чека новог власника који ће јој пружити сигуран дом.
„Срећни добитник” сасвим сигурно се
неће покајати будући да је ова куца веома
добра према људима и другим животињама. Притом је обележена и вакцинисана, а све друге информације могу се добити
на контакт-телефон 352-148.

Омољчанин
Мужјак бултеријера, пронађен у
Омољици, тражи свог власника
или удомитеља, под условом да
он може да га држи у кући и дворишту.
Овај псић није чипован и до
сада га нико није тражио у градском прихватилишту у Власинској 1, где је привремено смештен. Тамо се и даље налази,
у ишчекивању да неко дође по њега. Добар је према људима,
али треба бити опрезан када је у контакту с другим псима.
Приликом удомљавања ова куца биће чипована и вакцинисана, а контакт-телефон је 352-148.

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.

31

СПОРТ

Петак, 30. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ВУКОВИ” СЕ СПРЕМАЈУ ЗА ЕВРОПУ
Тренер Петковић
продужио уговор
Стигла прва појачања
Нема одмора у најуспешнијем
спортском колективу у нашем
граду. Да би њихов клуб и
даље био међу најбољима у
Србији, челници Рукометног
клуба Динамо већ су повукли
прве потезе како би ојачали
свој колектив. Један од приоритета био је наставак сарадње с тренером Иваном Петковићем, али било је потребно
ојачати и играчки кадар.
Замишљено – учињено! Из
табора популарних „вукова с
Тамиша”, тек што је окончана
сезона, стижу лепе вести.
У суботу, 24. јуна, на конференцији за новинаре представљена су нова појачања, а
бројни представници медија
могли су чути још неколико
интересантних појединости у
вези с Рукометним клубом
Динамо. Жуто-црне дресове
задужили су Веселин Јелић и
браћа Димитрић – Слободан и
Станко.
– Ово је екипа која је прошле сезоне постигла импозантне резултате, свиђају ми
се амбиције Динама и волим
да будем део таквог тима –
рекао је Веселин Јелић, један
од најбољих пивотмена у српској елити, који је последњих
пет сезона провео у суботичком Спартаку, а играо је и за
свој матични клуб Јагодину, те
за Зајечар и Пожаревац.
Очи поклоника игре с
лепљивом лоптом у нашем гра-

ду биће упрте и у браћу Димитрић. Слободан и Станко поникли су у Пролетеру из Зрењанина, а играли су и у новосадској
Војводини и Црвеној звезди.
– Динамо је веома уређен
клуб, а организација је подигнута на највиши ниво. Људи
који га воде прави су професионалци, па смо се лако договорили о сарадњи – додао је
Станко Димитрић.
Задовољство урађеним послом није крио ни председник
Динама Данијел Суботић.
– Захвалио бих момцима
што су Пан че во сагле да ли
као средину у којој могу да
наставе каријеру. То значи да
је Динамо на правом путу. То
су пре свега квалитетни људи
и добри спортисти, које пратимо одраније и драго нам је
што ће убудуће бити с нама.
Има мо висо ке амби ци је,

костур еки пе оста је исти.
Играћемо у европском такмичењу. Истакли смо кандидатуру за ЕХФ лигу, али у
преговорима смо и за регионалну СЕХА лигу – истакао је
први човек ове спортске дружине.
Оно што су навијачи прижељкивали, обистинило се.
Клуб је продужио сарадњу са
Иваном Петковићем, најмлађим тренером у српској рукометној елити.
– Још једном честитам свима у клубу на сјајној сезони
која је иза нас. Драго ми је
што сам део ове лепе спортске
приче и што ћемо наставити
рад у континуитету. Поносан
сам и пресрећан што Управни
одбор клуба показује велику
озбиљност у раду и доводи
адекватна појачања. Наше
амбиције увек су највише.

Браћа Димитрић имају потенцијала, добро је што су дошли
код нас, како би им Динамо
омогућио да поново буду на
великој сцени и да коначно
покажу сав потенцијал који
имају. Веселин Јелић је наша
жеља одавно и својим искуством биће огромно појачање
за Динамо – обратио се новинарима и шеф стручног штаба
„жуто-црних” Иван Петковић.
Популарни „вукови” започињу припреме 1. августа.
Одиграће шест-седам контролних утакмица, а део припрема обавиће и у својој старој бази у Бечеју, где имају
одличне услове. Уколико буде
играо у СЕХА лиги, такмичарска искушења за Динамо
почињу већ 30. августа. Почетак надметања у ЕХФ купу
заказан је за 2. септембар.
Срећно!

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БИЉАНА ВИЦЕШАМПИОНКА
Још једном су велики рад и
посвећеност донели резултат. Такмичарка ККК-а Панчево Биљана Релић и њен
тренер Ђурица Левнајић
потврдили су успех од прошле године, када је Биљана
постала двострука првакиња
Европе у јуниорској конкуренцији.
На регатној стази Ада
Циганлија у Београду, од 22.
до 25. јуна, одржано је
Првенство Старог континента за јуниоре и млађе сениоре, на којем је учествовало
900 такмичара из 38 држава.
Наша суграђанка се ове
године надметала у још јачој
конкуренцији, с млађим
сениоркама, и још једном је
показала како се бори за боје
своје земље. Већ кроз квалификационе трке видело се да
је тандем из Панчева добро
темпирао форму, па је на
деоници од 500 метара, у
финалу, Биљани треће место
измакло за „трептај ока”.

Ипак све је дошло на своје
место у спринтерској дисциплини К-1 на 200 метара,
када је наша такмичарка у
фантастичној
завршници
заузела друго место. Колико

је борба између ње и пољске
такмичарке била неизвесна,
показује и то да се до коначног пласмана дошло уз употребу фото-финиш технике.
Овај резултат је још један
показатељ да ће Биљана Релић
ове сезоне имати запажену
улогу на светској кајакашкој
сцени.

ПРВЕНСТВО СТАРОГ КОНТИНЕНТА
Од 22. до 25. јуна на Ади
Циганлији је одржано Првенство Европе за јуниоре и млађе сениоре у кајаку и кануу.
На том престижном такмичењу учествовало је преко хиљаду такмичара из 38 земаља.
Српски репрезентативац
Данило Живковић, члан
ККК-а Навигатор из нашега
града, наступио је у кајаку
двоседу, а његов партнер био
је Лука Стојков из Бечеја.
У трци на 500 метара у
конкуренцији јуниора заузели су једанаесто место,

пошто су у Б-финалу били
други, а у дисциплини К2 на
200 метара Стојков и Живковић су у укупном пласману били тринаести, јер су у
Б-финалу кроз циљ прошли
као четврта посада.

ЛЕПИ РАГБИ ДАНИ...

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АКВАТЛОНУ

НОВА ТИТУЛА ЗА ВИДУ
У недељу, 25. јуна, Триатлон
клуб Тамиш је седми пут био
организатор спринт-акватлон
такмичења, дисциплине триатлона која се састоји од једног
километра пливања и пет километара трчања. Првенство Србије у акватлону одржано је на
градском кеју, на обали Тамиша.
Такмичење су отворили најмлађи учесници трком почетника, која се састојала од 50
метара пливања и 500 метара
трчања, а учествовала су деца
рођена 2006. године и млађа.
Након њих, на мало дужим
дистанцама (200 м пливања и
километар трчања), наступили
су малишани рођени 2004. и
2005. године, а потом су се
надметали дечаци и девојчице
рођени 2002. и 2003. године.
Њихова деоница износила је
400 метара пливања и два километра трчања. Након уводних
надметања уследила је главна
трка, у којој су се елитни такмичари, јуниори и ветерани
борили за звање најбољег акватлонца у Србији.
Ту титулу ће наредних годину дана носити домаћа такми-

чарка Вида Медић и Милан
Томин из Новог Сада.
Поред тога што су се још
једном показали као изузетни
организатори, челни људи ТКа Тамиш могу бити задовољни
и наступом својих такмичара,
који су и овог пута освојили
велики број одличја.
У конкуренцији почетника
Војин Давидовић и Ива
Божичковић освојили су златне медаље, Озрен Перишић се

окитио сребром, а Стефан
Јелача је зарадио бронзу. У
надметању младих нада најбољи је био Виктор Ратков, који
је тријумфовао испред Огњена
Стојанова и Огњена Стојишића, а сребрно одличје заслужила је и Дуња Нишић. У трци
нада најбржи је био Марко
Глишић, а Ђорђе Рацић се
окитио бронзом. Јуниорка Ања
Давидовић постала је вицешампионка Србије, а Вања

Исевски је заслужио бронзано
одличје. Филип Рудаковић био
је најбржи у групи такмичара
од 18 до 30 година, а Марјан
Лукић у конкуренцији акватлонаца од 41 до 50 година. У
апсолутној категорији тријумфовала је Вида Медић, а Ања
Давидовић се окитила бронзаним одличјем.
Сезона се наставља трком
суперспринт триатлона, 2. јула,
у Сремској Митровици.

ЕВРОПСКИ КУП У РАФТИНГУ

Сада је пред члановима
Динама 1954 кратка пауза, а
потом следи јесењи део сезоне и узбудљива борба за

ВИР „ОСВОЈИО” БУГАРСКУ
На реци Струми у Бугарској
прошлог викенда одржан је
Европски куп у рафтингу, као
и Балкански куп у екстремном кајаку. У веома јакој конкуренцији надметали су се и
наши суграђани у екипи Вир,
која је овог пута постигла
изванредне резултате.
Тим су сачињавали: Бранислав и Мирослав Барашевић,
Милош Петровић, Марко Стојановић, Александар Пантелић и Ненад Миковић.
У дисциплинама слалом и
спуст Панчевци су освојили
сребрне медаље, а у дисципли-

Рагбисти из Панчева и околине били су веома активни
прошлог викенда. Динамо
1954 учествовао је на два
такмичења, са екипом сениора и тимом пионира.
Старији „дивљи вепрови”
одмерили су снагу с Вршцем,
Радом и румунском професионалном екипом Навадари. Била је то сјајна прилика
за подизање играчког потенцијала тима из нашега града.

у јединој дисциплини – слалому, наступио је млади Предраг
Анђелковић, који је освојио
сребрну медаљу.
Већ за три недеље екипа
Вира учествоваће на Светском
купу у Кини у дисциплини Р4.
Наши суграђани полако подижу форму за то такмичење и
надају се високом пласману.

титулу у Б-групи националног шампионата.
Сјајни су били и најмлађи
рагбисти старчевачког Борца, који су прошлог викенда
учествовали на турниру
„Трофеј Београда”. Петлићи
су у јакој конкуренцији освојили четврто место, а пионири су у борби за бронзану
медаљу савладали вршњаке
из Панчева.
– Пре три месеца смо окупили ову децу. Њихова жеља и
енергија за свакодневним учењем су немерљиве, па је и
нама тренерима лакше да
радимо. Ова победа над комшијама и спортским пријатељима из Панчева је наш највећи успех до сада. Нескромно
ћу рећи да ће ови дечаци, уз
овакав рад, на јесен покушати
да освоје и Првенство Србије –
рекао је тренер пионира Борца и некадашњи репрезентативац Игор Томашић.
Игра с јајастом лоптом
вратила се у Старчево...

ШАХОВСКИ КУТАК
Zaskia
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Страну припремио
нама спринт и х2х зарадили су
бронзана одличја, што им је

донело друго место у укупном
пласману. У екстремном кајаку,

Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг8)
Избор Р. Радојевић

2
1
A

B

C

D

E

F

G

H

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Кроз шуму
Џунгла. Мајмуни скачу с гране на грану, из крошњи висе змије, по
тлу се тегле камелеони. Причамо о мајмунском криковитом мумлању уз поседовање озбиљне вештине безболне промене места,
змијском висинском посматрању уз спремност да сваког тренутка
убризгаш отров жртви или је удавиш, о камелеонском џабалебарењу уз способност да мењаш боје како ситуација налаже.
Кажу да имамо среће: Србија је у шумама, мало је дивљих
звери и егзотичних врста, преовлађују домаће животиње. Лажу,
због тога се, као, лакше путује...

Пуно топлих поздрава из прелепог Лондона.
Никола Цревар, Вељка Влаховића 22/24

И преко зидова

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

Не постоји довољно висок зид уз који се, баш зато што је толико
изазован, неће попети просечно спретно и лудо храбро дете.
А када га привуку цртежи данашњице, игра сенки и спознаја
да тата има добар аутомобил и препознатљиво презиме, што
значи да их и он има – постаје још спретније и луђе.
Само одважно: преко препрека треба газити, неке прескакати, већину баш на татино име заобилазити – поруке су које дете
у Србији упија. Ако хоће да још лакше путује...

До столица

Плажа Врахос, околина Парге.
Поздрав за целу екипу „Панчевца”
Наташа Валешински, Кнеза Михаила Обреновића 67

Путовање завршено: превозна средства су искоришћена, столице
су у првом плану. Преостаје да се фино, по заслузи, распореде.
Мада, одликаши у мувању, дисциплини која је у Србији пандан општеприхваћеном значењу способности и одважности,
добијају привилегију да седе у неколико наслоњача. И да их
мењају како им се прохте.
Има ли разлога да се лоше осећају када је то овде дефиниција успешнe инаугурације. Иако је питање реторичко, одговорићемо на њега: јок.
Ууу, бато, све су ми моје узели...

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Александра
Шорбан,
дипл. правник:

Милица
Ракиџић,
ученица:

Андрија Бикић,
студент
математике:

– Ове године због
обавеза нећу ићи на одмор,
али ћу вероватно отићи
на неки продужени викенд
с друштвом. Слободно
време ћу искористити
и за одлазак на купање
у Белу Цркву или Шалинац
код Ковина.

– Углавном проводим
време у шетњи с
другарицама.
Излазимо викендом
и посећујемо концерте
на отвореном. Спас од
врућина проналазимо
на базену.

– Планирам да
учим преко лета,
јер спремам испите
за септембар. Можда
ћу успети да одем на
море накратко,
а после настављам
истим темпом.
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