
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

НЕ РАД НИ 
ВЕ ЛИ КИ ПЕ ТАК

Оба ве шта ва мо све ко ри сни ке
на ших услу га да бла гај на 
и мар ке тинг „Пан чев ца” 
не ће ра ди ти на Ве ли ки пе так,
29. апри ла.

У  ПАНЧЕВУ,  У  ЧЕТВРТАК,  21.  АПРИЛА 2016.
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Са чу ва но углед но ме сто у
срп ском мо за и ку штам пе

И док пред из бор на гро зни ца ула зи 
у сам фи ниш и тре се ову на па ће ну
зе мљу, јед на у нај бо љем сми слу те
ре чи – др жа ва у др жа ви не ма тих
про бле ма.
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Иа ко су на до ла зе ћи из бо ри све -
при сут на го ру ћа те ма, „ре пу бли ка
’Пан че вац’” на њи ма не ће уче ство ва -
ти. С пу ним пра вом и ле ги ти ми те -
том, бу ду ћи да су у њој ор га ни вла сти
по ста вље ни још про шле го ди не –
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„РЕ ПУ БЛИ КА ’ПАН ЧЕ ВАЦ’” ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА СТО ЧЕ ТР ДЕ СЕТ СЕД МИ РО ЂЕН ДАН

ВЛА ДА ЈЕ ВЕЋ ИЗА БРА НА И ВА ЉА НО 
СЛУ ЖИ (ЧИ ТА ЛАЧ КОМ) НА РО ДУ

иза бра на је вла да, не ки ми ни стри су
оста ли на сво јим ме сти ма, али је до -
шло и до осве же ња ка дра. Та ко ђе, по -
ста вљен је но ви „пред сед ник др жа ве”,
а „ге не рал ни се кре тар пан че вач ких
ује ди ње них на ци ја” по стао је Зо ран
Пе шев ски (вла сник „Пан чев ца”).

Њи хо ва име на је на кок те лу по во -
дом обе ле жа ва ња 147. ро ђен да на нај -
ста ри је но вин ске др жа ве на Бал кан -
ском по лу о стр ву, одр жа ном у пе так,
15. апри ла, у кр ца том фо а јеу Кул тур -
ног цен тра Пан че ва, об зна нио Си ни ша
Трај ко вић, већ шест го ди на „пре ми -
јер вла де” (глав ни и од го вор ни
уред ник).

Је дан за дру гим из ла зи ли су ми ни -
стри и њи хо ви по моћ ни ци. Та ко је
Еви ца Зенг (дак ти ло граф) на ја вље на
као др жав на се кре тар ка у ми ни стар -
ству ра да и за по шља ва ња, Ми лан Ле -
пе дат (се кре тар) – ми ни стар прав де;
ми ни стар ство фи нан си ја во ди Ду шан
Дој чи нов ски, а ту су још и др жав не
се кре тар ке Ја сми на Илић, Сла ви ца
Кне же вић и Оли ве ра Бан чак (слу жбе
ра чу но вод ства и мар ке тин га). 

» Наставак на страни 37

2
6
/2

0
1
6

ЧЕ СТИТ КЕ УНС-а И НУНС-а

По ред мно го број них че стит ки, но ви на ри ма „Пан чев ца” сти гле су и оне

нај дра же – од ко ле га из „еснаф ских” удру же ња.

Та ко су нам Љи ља на Смај ло вић и Ни но Бра јо вић, пред сед ни ца и ге -

не рал ни се кре тар УНС-а, по же ле ли да још ду го тра је мо и успе шно се но -

си мо са свим про фе си о нал ним иза зо ви ма, уз на по ме ну да не тре ба

за бо ра ви ти ко ли ко је те шко по пе ти се на врх, али и да је на ње му још те -

же оста ти.

С дру ге стра не, пред сед ник НУНС-а Ву ка шин Об ра до вић је у ср дач ној

по ру ци на гла сио да је наш лист „из у зет но зна ча јан у хро ни ци штам пе,

као нај ста ри ји жи ви ме диј на про сто ру Ср би је и ре ги о на, али је из у зет но

дра го цен и но ви нар ској са да шњо сти, као не дељ ник ко ји по шту је про фе -

си о нал не и етич ке стан дар де. За то ’Пан че вац’ и за у зи ма ве о ма углед но

ме сто у мо за и ку штам пе у Ср би ји”.



на шу вој ну ба зу „Југ” и по во дом то га
је у на шим ме ди ји ма об ја вље но не -
што о че му се прет ход но ни је мно го
го во ри ло. 

Европ ска ко ман да ору жа них сна га
аме рич ке ар ми је до ни ра ће ма ши не
Вој сци Ср би је ка ко би ти ме по мо гла
опре ма ње јед не ин же ње риј ске че те
на ше вој ске ко ја ће би ти оспо со бље на
да иде у ме ђу на род не вој не ми си је.

Из ово га се на ме ће за кљу чак да
обе ве ли ке си ле не би има ле ни шта
про тив то га да Ср би ја про ме ни са да -
шњу не у трал ну спољ но по ли тич ку
по зи ци ју и да ус пе ју у на сто ја њи ма
да је при ву ку под сво је окри ље. 

Због то га се на из бо ри ма 24. апри -
ла не ће од лу чи ва ти са мо о то ме ко
ће упра вља ти Ср би јом у на ред не че -
ти ри го ди не, већ и о то ме ка ко ће се
по бед ник опре де ли ти пре ма бу дућ -
но сти на ше зе мље у кон тек сту све
из ра же ни је по ла ри за ци је Аме ри ке и
Ру си је, ко ја под се ћа на хлад но ра тов -
ске го ди не.

Би ло би нај бо ље ка да би Ср би ја и
да ље во ди ла не у трал ну спољ ну по -
ли ти ку, али пи та ње је још ко ли ко ће
мо ћи да ис тра ја ва у то ме с об зи ром
на то да се, ка ко је кра јем фе бру а ра
про шле го ди не из ја вио аме рич ки
ми ни стар спољ них по сло ва Ке ри, „у
кон флик ту из ме ђу Ва шинг то на и
Мо скве на ла зи с још не ко ли ко
европ ских зе ма ља на ли ни ји ва тре”.
Без об зи ра на то, зва нич ни Бе о град
је до бро ба лан си рао из ме ђу ових
цен та ра мо ћи, али да ли ће то мо ћи
и да ље?

М. Г.

Из ме ђу 11 – за о кру жи 24.
Ма, до ста је би ло! Мла да по ли тич ка гру па ци ја тог на зи ва, ма да у
ори ги на лу по сто је и јед но ве ли ко по чет но сло во и на вод ни ци, у по -
след њих се дам бро је ва „Пан чев ца”, от кад је за ка зан да тум из бо ра, у
на шем ли сту по ја вљи ва ла се шест пу та кроз кон фе рен ци је за но ви -
на ре и пи са но је о јед ној њи хо вој ак ци ји.

Не ма ју, на рав но, Ра ду ло вић и ње го ви ди рект не ве зе с по чет ком
овог тек ста. Јед но став но, име тог по кре та ле по нам је ле гло да у стар -
ту из ра зи мо свој осе ћај за фи линг у ве зи са, овог пу та, те шко под но -
шљи вим при ти ском ве ћи не уче сни ка у из бор ном про це су на овај ме -
диј. Ско ро ни ко ме не ва ља мо, по што су на ма увек они не ки дру ги,
тре ћи бо љи, па их про те жи ра мо. Ка жу: наш до га ђај је био по се ће ни -
ји, а ови су има ли ве ћи текст; они су до би ли оштри ју фот ку, а ини бо -
љу по зи ци ју на стра ни... До бро, не ће мо и ми да под лег не мо оп штој
ат мос фе ри ку ка ња, у опи су по сла нам је, по ред оста лих, ва жни јих
ства ри, и да слу ша мо не за до вољ не и ср ди те.

Због исто ри је, а зна те да је овај лист већ 147 го ди на и ства ра и пра -
ти, и због фак то гра фи је, у „Про ма трач ни ци” ће мо так са тив но на ве сти
ко се од ак те ра из бо ра ко ли ко пу та по ја вио у но ви на ма то ком пред из -
бор не кам па ње и с ка квим „про из во дом”: кон фе рен ци јом, ак ци јом,
три би ном или ми тин гом. Са би рај те по сле са ми, а ми ко вер ти ра мо да
су сви они ма ло ве ћи ско ро исто би ли за сту пље ни, што је, нор мал но,
за ви си ло и од њи хо вог ан га жма на. Ни смо за ра чу на ли за ку пљен про -
стор, од но сно по ли тич ки мар ке тинг; то је оно што се на те ле ви зи ји зо -
ве ре клам ни блок, а од че га се сву да жи ви. Иде мо, из вол ’те.

Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не: КЗН (кон фе рен ци ја за но ви на -
ре) шест пу та, ак ци ја јед на, баш као и три би на.

Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је: три КЗН, пет ак ци ја, две три би не
плус ми тинг.

Срп ски по крет Две ри: КЗН ко ма да пет, по две ак ци је и три би не.
Де мо крат ска стран ка Ср би је: по јед на ак ци ја и КЗН, две три би не.
Срп ска на пред на стран ка: КЗН шест пу та, три би не две, по ак ци ја

и ми тинг.
Де мо крат ска стран ка: се дам КЗН, две ак ци је.
Со ци јал де мо крат ска стран ка: КЗН пу та пет, ак ци ја пу та три.
Пе тар Ан дре јић – Не стра нач ка гра ђан ска ли ста: јед на ак ци ја, три

кон фе рен ци је.
Ли бе рал но-де мо крат ска пар ти ја: КЗН ко ма да три, две ак ци је.
Срп ска ра ди кал на стран ка: по јед на кон фе рен ци ја, ак ци ја и ми -

тинг.
Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је одр жа ла је три са мо стал не

кон фе рен ци је за но ви на ре, а Ле ви ца Ср би је и Но ва стран ка су се по
два пу та по ја ви ле пред сед мом си лом. По је дан до га ђај упри ли чи ли
су Срп ска на род на пар ти ја, Зе ле ни Ср би је, На род ни по крет Ср би је,
Са мо стал на де мо крат ска стран ка Ср би је и По крет Ди на ра –Дри на –
Ду нав.

Шта вам го во ри број 19? Ни шта? Па, упра во смо по ме ну ли 19 по -
ли тич ких ор га ни за ци ја. Тач но је да су не ке од њих у ко а ли ци ја ма,
али то не ума њу је вред ност чи ње ни це да је сва ко ко је био ио ле вре -
дан у пред из бор ној кам па њи мо гао у „Пан чев цу” да на ђе сво је ме сто.

Е, сад, ло кал ни по ли ти ча ри, рас пи тај те се код ко ле га ди љем Ср би -
је, у гра до ви ма ма њим и по го то во ве ћим од Пан че ва, по сто ји ли ло -
кал ни штам па ни ме диј ко ји је ва шу по ли тич ку оп ци ју ис по што вао
ви ше од нас. На ба ви те не ке при мер ке тих но ви на. По гле дај те њих,
па по гле дај те наш лист. По но во по гле дај те њих, па на но во по гле дај -
те нас. Ми смо но ви не ка кве же ли те да има те.

Хва ла ми лом ко смо су, по чи ње ти ши на. А сад, што би ре кло „Дугме”,
сви марш на плес: иза ђи те на из бо ре 24. апри ла и ис ка жи те сво ју во -
љу. Иза бе ри те јед ну ли сту из ме ђу (у ло ка лу) 11, па да по том уми ре не
ду ше и са ам пу ти ра ним ли це мер јем при ли ком ко мен та ри са ња ре зул -
та та, ка кви год они би ли, мо же мо да ис ку ли ра мо.

„Тр гу код два бе ла ме две да”! Реч је,
на рав но, о Тр гу Зо ра на Ђин ђи ћа, но
ор га ни за то ри до га ђа ја то фол не зна -
ју. Или за и ста не зна ју, што је још го -
ре по нас.

Д. М.

Дан из бо ра –
дан дво стру ке
од лу ке

У сен ци пред из бор не кам па ње ко ја
ула зи у за вр шни цу Ру си ја и Аме ри ка
ових да на као да ин тен зи ви ра ју бор -
бу око то га ко ће при ву ћи на шу зе -
мљу на сво ју стра ну.

Пре не де љу да на Ср би ју је по се ти -
ла ви со ка де ле га ци ја ору жа них сна -
га Ру си је, а то ком бо рав ка ње них
чла но ва у на шој др жа ви фор ми ра на
је срп ско-ру ска Ме ђу вла ди на ко ми -
си ја за вој нотех нич ку са рад њу. 

На пр вом са стан ку тог те ла раз го -
ва ра ло се о те ма ма као што су фор -
ми ра ње сер ви сног цен тра за ре монт
ру ских хе ли коп те ра у Ср би ји, на бав -
ка но ве опре ме за на шу Спе ци јал ну
бри га ду, мо дер ни за ци ја на шег ра -
кет ног си сте ма про тив а ви он ске од -
бра не (ко ји је ру ске про из вод ње), ја -
ча ње са рад ње ру ске и срп ске вој не
ин ду стри је...

С дру ге стра не, ам ба са дор САД у
на шој зе мљи по се тио је ових да на у
прат њи за ме ни ка на чел ни ка Ге не -
рал шта ба Вој ске Ср би је ге не рал-
-пот пу ков ни ка Јо ви це Дра га ни ћа

Бе ле шке 
је зич ких
за ке ра ла

Је зич ким чи стун ци ма чо век не мо -
же удо во љи ти. Сме та им, за ми сли те,
по гре шан па деж на гла сач ком ли -
сти ћу, на ко јем до слов це пи ше: „Из -
бо ри за по сла ни ке у Скуп шти ну Ау -
то ном не по кра ји не Вој во ди не”. То
је, с па де жног и пра во пи сног гле ди -
шта, слич но као да не ко на пи ше:
„Из бо ри за уку ћа не у/на ’Фар му’ ре -
пу бли ке Ср би је”. Али не ма ри, аку -
за тив, ло ка тив, ма ло сло во, ве ли ко
сло во – већ зна мо ко ће на кра ју по -
бе ди ти. Или мо жда не ће?

Ни је ма ње за ни мљив ни је дан ло -
кал ни, мо гло би се ре ћи и тен ден ци -
о зни лап сус, ко ји је та ко ђе за сме тао
ов да шњим за ке ра ли ма. На и ме, ових
да на се уве ли ко на ја вљу је до га ђај ко -
ји ће би ти одр жан, ци ти ра мо, на

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Тамиш и куле на трави.

У Народној башти, ових дана

Снимила Данијела Исаков

• Сунце које и даље излази на Истоку смета Западу. 
Таква је тренутно глобална политичка ситуација у свету.

• Ми гурамо и кад не иде. У томе је формула нашег успеха.

• Имао је жицу за посао. Крао је телефонске каблове!

• Једно је сигурно. После смака света ништа више неће бити исто.

• Гласајући по сопственој свести и савести, грађани 
су покрали изборе.

• Секс на радном месту дозвољен је само у паузи за доручак, 
јер не треба мешати посао и задовољство.

• Не мешам посао и задовољство. Кад пијем, не радим ништа.

• Алкохол је за њега ружна прошлост, 
пред којом је светла будућност.

• Има дана када не знам шта да радим. А осталима блејим.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

СЕКС У БРАКУ СЕ МОЖЕ ОБОГАТИТИ РАЗНИМ ПОМАГАЛИМА.

КОМШИНИЦОМ, НА ПРИМЕР.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Четвртак, 21. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ОТВО РЕН ТЕ РЕН С ВЕ ШТАЧ КОМ ТРА ВОМ НА СТРЕ ЛИ ШТУ

По европ ским стан дар ди ма
У при су ству чел ни ка ФСС-а и
ФСВ-а, као и во де ћих љу ди
фуд бал ских клу бо ва из Пан -
че ва и око ли не, у уто рак, 19.
апри ла, све ча но је отво рен те -
рен с ве штач ком тра вом по ред
Ха ле спор то ва на Стре ли шту.

Отва ра њу су при су ство ва ли
То ми слав Ка ра џић и Сла ви ша
Ко ке за, пред сед ник и пот -
пред сед ник Фуд бал ског са ве -
за Ср би је, Дра ган Си мо вић,
пр ви чо век вој во ђан ске „ку ће
фуд ба ла”, као и пан че вач ки
зва нич ни ци.

– Хва ла ФСС-у што је Пан -
че во је дан од пет гра до ва у Ср -
би ји, а дру ги у Вој во ди ни, ко ји
су до би ли ова ко леп фуд бал -
ски те рен. Хва ла и мо јим са -
рад ни ци ма, јер су ус пе ли да се
из бо ре за до на ци ју. Пан че во је
град спор та, шам пи о на... Ми
има мо и свет ске пр ва ке Га ји ћа

и Ан то но ва, а на дам се да ће,
игра ју ћи на овом те ре ну, ста -
са ва ти но ви асо ви. Ово је кру -
на ве ли ког тру да ко ји ула жу
сви спорт ски рад ни ци на шег
гра да. Али не ће мо ту ста ти. У
пла ну је из град ња мул ти функ -
ци о нал ног те ре на за од бој ку,
ко шар ку и ру ко мет, кли ма ти -
зо ва ће мо ха лу, же ли мо да на -

пра ви мо ру ко мет ни те рен код
До ма вој ске, атлет ску ста зу на
Град ском ста ди о ну. Ове го ди -
не смо из дво ји ли шест од сто
од укуп ног бу џе та за спорт, на -
дам се да ће та ко би ти и на да -
ље – ре као је гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов.

Број ним при сут ним спорт -
ским рад ни ци ма обра тио се и

пр ви чо век срп ског фуд ба ла
То ми слав Ка ра џић.

– Пан че во има сјај не фуд -
бал ске рад ни ке. Про це ни ли
смо да ће овај те рен до при не -
ти да се ани ми ра ју де ца из це -
лог ре ги о на. Љу ди ко ји во де
Пан че во су по све ће ни спор ту
и си гур ни смо да ће на ста ви ти
у том ду ху. Че сти там град ским
чел ни ци ма и на бр зи ни из -
град ње, јер ми има мо прин цип
да ако не ко за 45 да на не успе
да из гра ди те рен – до на ци ја
од ла зи на дру гу стра ну. На дам
се да ће Пан че во уско ро до би -
ти и пр во ли га ша – ис та као је
пред сед ник ФСС-а То ми слав
Ка ра џић.

Но ви те рен су пр ви ис про -
ба ли нај мла ђи фуд ба ле ри
клу бо ва „Ди на мо 1945”, „Во -
ја Га чић”, „Мон ди јал” и
„‚Мла дост”. А. Ж.
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Пан че во се за ла же 
за скла дан су жи вот
свих на ци о нал них 
за јед ни ца у ње му

Пред број ним зва ни ца ма и уз
све ча ну ма ни фе ста ци ју и пре -
се ца ње врп це у не де љу, 17.
апри ла, у дво ри шту МКУД-а
„Та ма ши Арон” отво ре на је Се -
кељ ка пи ја, ко ја од ра жа ва кул -
тур но на сле ђе и иден ти тет Се -
кељ Ма ђа ра. Она је до на ци ја
Фон да ци је „Бе тлен Га бор” из
Ма ђар ске, где је и на пра вље на,
и пр ва је та ква ка пи ја у на шем
гра ду. Се кељ Ма ђа ри ма, ко ји
на овим про сто ри ма жи ве 133
го ди не, она мно го зна чи, јер су
сви они ве о ма да ле ко од сво је
пра по стој би не Бу ко ви не.

– У Тран сил ва ни ји има мно -
го ова квих ка пи ја. За нас су
оне сим бол се кељ ског на ро да
и би ће ме сто оку пља ња при -
ли ком пра зни ка. Свих ових

СВЕ ЧА НО ОТВА РА ЊЕ СЕ КЕЉ КА ПИ ЈЕ

ДУХ ДА ЛЕ КЕ БУ КО ВИ НЕ

го ди на на сто ја ли смо да пре -
не се мо ба рем де лић ду ха на -
шег на ро да и у то ме смо нај зад
и ус пе ли – из ја ви ла је Ило на
Ле чеи, се кре тар МКУД-а „Та -
ма ши Арон”.

Ма ни фе ста ци ја је по че ла
ин то ни ра њем ма ђар ске и срп -

ске хим не, а по том је пред сед -
ник КУД-а „Та ма ши Арон”
Вил мош Ле чеи ре као да иде ја
о по ди за њу Се кељ ка пи је у Вој -
ло ви ци по сто ји ду ги низ го ди -
на и са да је оства ре на за хва љу -
ју ћи, пр вен стве но, Фон да ци ји
„Бе тлен Га бор”, али и дру гим

Изградњу финансирала Фондација „Бе тлен Га бор”

Под по кро ви тељ ством Ми -
ни стар ства про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја и За јед -
ни це му зич ких и ба лет ских
шко ла Ср би је, у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва од 21.
до 23. апри ла би ће одр жа но
Ре пу блич ко так ми че ње ба -
лет ских шко ла Ср би је. Њи ме
ће би ти об у хва ће ни основ ни
и сред њо школ ски уз раст, а
до ма ћин за област ба ле та је
Ба лет ска шко ла „Ди ми три је
Пар лић” из Пан че ва.

Уче сни ке ће оце њи ва ти
ме ђу на род ни жи ри, са ста -
вљен од ис так ну тих умет ни -
ка из обла сти кла сич ног ба -
ле та, са вре ме не и фол клор -

не игре. Так ми ча ре су 21.
апри ла по здра ви ли Ми о драг
Ра дој ко вић, члан Град ског ве -
ћа за ду жен за обра зо ва ње, и
Сла ђа на Ше гав чић из За јед -
ни це му зич ких и ба лет ских
шко ла Ср би је, а так ми че ње
је отво ри ла Ма ри ни ка Те -
пић, по кра јин ска се кре тар ка
за спорт и омла ди ну.

На так ми че њу ће уче ство -
ва ти уче ни ци ба лет ских шко -
ла из Бе о гра да, Но вог Са да,
Су бо ти це, Пан че ва и ме ста
где шко ле има ју из дво је на
оде ље ња и ван ред не ђа ке.
Укуп но ће на сту пи ти њих
две ста се дам де сет де ве то ро.

Улаз на све сег мен те так -
ми че ња је сло бо дан.

ПРО ГРАМ ТАК МИ ЧЕ ЊА

Че твр так, 21. април
• од 12 до 14.45: кла си чан
ба лет – сред ња шко ла 
• од 17 до 19.30: са вре ме на
игра – сред ња шко ла

Пе так, 22. април
• од 12 до 14.45: кла си чан
ба лет – основ на шко ла
• од 16.30 до 19.30: са вре ме -
на игра – сред ња шко ла

Су бо та, 23. април 
• од 12 до 14.45: кла си чан
ба лет – сред ња шко ла
• од 17 до 19.30: на род на
игра – сред ња шко ла

РЕ ПУ БЛИЧ КО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ 

БА ЛЕТ СКИХ ШКО ЛА

Пан че во до ма ћин 
ба лет ским игра чи ма

Град ска смо тра му зич ког и
фол клор ног ства ра ла штва
де це би ће одр жа на у Пан -
че ву у уто рак, 26. апри ла,
од 18 са ти, у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра. На истом
ме сту би ће при ре ђе на и Ре -
ги о нал на смо тра де це ју -
жног Ба на та, и то у не де љу,
8. ма ја, у 17 са ти. Усле ди ће
и 55. Му зич ки фе сти вал де -
це Вој во ди не, с хо ро ви ма и
ор ке стри ма (15. ма ја), те с
фол клор ним гру па ма и ан -
сам бли ма (29. ма ја) у Бач -
кој То по ли.

Пи сме на при ја ва за уче -
шће хо ра на Град ској смо -
три тре ба да са др жи: на зив

хо ра, на зив ком по зи ци је,
име ком по зи то ра, број пе -
ва ча, ду жи ну на сту па, име
ди ри ген та, као и по дат ке о
осо би за кон такт. Хо ро ви
ма лих шко ла као оба ве зну
ком по зи ци ју тре ба да из ве -
ду „Па зар жи ви не” Сте ва на
Мо крањ ца, хо ро ви мла ђег
уз ра ста Мо крањ че ву ком -
по зи ци ју „Ви вак”, а хо ро ви
ста ри јег уз ра ста ком по зи -
ци ју „Те бе по јем” (тро глас)
истог ау то ра. Сва ки од хо -
ро ва пе ва и не ко ли ко ком -
по зи ци ја по из бо ру.

Ор га ни за тор смо тре је
Кул тур но-про свет на за јед -
ни ца Пан че ва. Д. М.

НА ГРА ДА ЗА ДО КУ МЕН ТА РАЦ

Љу ди ко је ни ко не ће

су бјек ти ма ко ји су у то ме по -
мо гли. За ову ет нич ку за јед ни -
цу по ди за ње ка пи је по ру ка је
да оста ну ов де, да је ово њи хо -
ва до мо ви на. Је не Хај нал,
пред сед ник На ци о нал ног са -
ве та ма ђар ске на ци о нал не за -
јед ни це, ис та као је зна чај очу -
ва ња тра ди ци је Се кељ Ма ђа ра.

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов ре као је да наш
град не гу је мул ти кул ту рал ност
и скла дан су жи вот свих 26 на -
ци о нал них за јед ни ца ко је ов де
жи ве и по себ но ис та као од лич -
не ме ђу др жав не од но се из ме -
ђу Ср би је и Ма ђар ске, као и
са рад њу ко ја се ре а ли зу је из -
ме ђу Пан че ва и збра ти мље ног
гра да Боњ ха да. Оку пље ни ма су
се обра ти ли и Пе тер Си ла ђи,
пред став ник ма ђар ског Се кре -
та ри ја та за на ци о нал ну по ли -
ти ку, и Је не Хај нал, пред сед ник
На ци о нал ног са ве та ма ђар ске
на ци о нал не за јед ни це. Част да
пре се ку врп цу и пр ви про ђу
кроз ка пи ју има ли су Па влов и
Си ла ђи. Пан че вач ку Се кељ 
ка пи ју на пра вио је ре збар Зол -
тан Ем бе ли, ко ји је кљу че ве
ка пи је пре дао Вил мо шу Ле че -
и ју. Осве шта ли су је би скуп
Бе ла Ха лас и жуп ник Ро берт
Па шчик.

До га ђај је уве ли чао кул тур но-
-умет нич ки про грам у из во ђе -
њу МКУД-а „Та ма ши Арон”, а
чла ни це тог дру штва су при -
ре ди ле и из ло жбу руч них ра -
до ва у про сто ри ја ма тог удру -
же ња.

Д. Младеновић

СВЕ ТА ВЕ РА ПРЕ ДА КА

Се кељ ка пи ја пред ста вља обје кат ко ји је у ду -

бо кој тра ди ци ји Се кељ Ма ђа ра и ве о ма је ка -

рак те ри сти чан за Тран сил ва ни ју. Као и

ве ћи на њих, ве ле леп на вој ло вач ка ка пи ја у

це ли ни је на пра вље на од др ве та и чи не је

оквир ни сту бо ви, ве ли ка ка пи ја, ма ла ка пи -

ја и гор њи по кров ни део. Укра ше на је ор на -

мен ти ма и гра ву ра ма, а на њој пи ше да је

ка пи ју по ди гао МКУД „Та ма ши Арон” уз по -

моћ Фон да ци је „Бе тлен Га бор” ка ко би оста -

ло за бе ле же но да и ов де жи ве Се кељ

Ма ђа ри. На та бли из над ма ле ка пи је, је дан

уз дру ги, на ла зе се из гра ви ра ни грб Пан че -

ва и грб бу ко вин ских Се кељ Ма ђа ра и ци тат

из де ла Ва ша Ал бер та: „Све тој ве ри сво јих

пре да ка и ко ре ни ма свог на ро да не ве ран не

бу ди ни ка да”.

Пла ни ра но је да се у дво ри шту у ко јем се

са да на ла зи овај спо ме ник кул ту ре уско ро

по диг не ет но-ку ћа. Да би Се кељ ка пи ја би ла

са чу ва на од ван да ла, би ће из гра ђе на огра да

ко ја ће са улич не стра не окру жи ти плац.

До ку мен тар ни филм
„Љу ди ко је ни ко не ће”
на ше су гра ђан ке и са -
рад ни це „Пан чев ца” Адри-
ја не Ва мош је дан је од
на гра ђе них на Фе сти ва -
лу до ку мен тар ног фил ма
„Злат на бу кли ја”, ко ји се
већ је да на ест го ди на
одр жа ва у Ве ли кој Пла -
ни. Ка ко је на ве де но у
од лу ци жи ри ја, овај
филм се из дво јио из
кон ку рен ци је од 170
оства ре ња по суп тил но -
сти до ку мен та ри стич ког
из ра за и по хра бром на -
сту пу „про та го ни сте”
фил ма и ње го вом етич -
ком ста ву, ху ма но сти и
ча сти.

Да под се ти мо, до ку мен та -
рац го во ри о суд би на ма љу ди
ко ји су из вер ских, по ли тич -
ких или еко ном ских раз ло га
би ли при ну ђе ни да на пу сте
сво ју зе мљу. Њи хо ве по тре -
сне жи вот не при че за бе ле же -
не су оком ка ме ре то ком
2013. и 2014. го ди не у при -
хват ним цен три ма за ази -

лан те у Ср би ји. Ње го ву из ра -
ду је по мо гао наш град пре -
ко кон кур са за су фи нан си -
ра ње про је ка та из обла сти
кул ту ре, а пан че вач ку пре -
ми је ру је имао у ма ју про -
шле го ди не.

На гра да ће ау тор ки би ти
до де ље на 29. апри ла у Ве ли -
кој Пла ни. Д. М.

ГРАД СКА СМО ТРА СТВА РА ЛА ШТВА ДЕ ЦЕ

У фо ку су му зи ка 
и фол клор

Кажу актуелни локални су-
переспеесовци, додуше сти-
дљиво, преко навалентних
„поштара”, а не јавно, како би
требало – у форми реаговања
на текстове – да „Панчевац”
има нешто против њих. И тре-
ба да се стиде, јер се, ако ни
због чега другог, ови с много
дужим стажем у СПС-у стиде
њих.

Доносе нам вести ти „по-
штари” да измишљамо афере,
протурамо гласине и водимо
антикампању сада пред избо-
ре. И, увијено нам прете. Али
да је стварно тако, да изми-
шљамо, њихов труст мозгова
би се сетио цивилизованог на-
чина да на „измишљотине”
одговори: лепо на аргументе
одговориш контрааргументи-
ма, позовеш се на Закон о јав-
ном информисању и тиме
„натераш” медијску кућу да
објави деманти.

Е, ту стижемо до суштине
еспеес проблема: како деман-
товати истину да је Шљивић

бос (има ципеле и много пре-
ко тога, мисли се на позицију
у хијерархији) јужнобанат-
ског Чикага када га ухапсише
с тешким тужбеним захте-
вом; има ли начина да се
оправда самовоља и бескру-
пулозност Николе Дангуби-
ћа, када о томе јавно говоре
председник једног месног од-
бора СПС-а и једини панче-
вачки републички посланик
те партије; може ли неко да
побије чињеницу да је тај
Дангубић, председник Град-
ског одбора, упркос забрана-
ма из централе, из странке
отерао бившег већника заду-
женог за финансије, иначе
свог противкандидата на уну-
тарстраначким изборима, и
председницу Форума жена,
чланицу Главног одбора
странке, када о томе постоје
папирнати трагови?

Можда би још могли да се
јогуне да смо писали – а ни-
смо – о начину на који је
Дангубић запослио своју су-

пругу у „Петрохемији”, о то-
ме колико је пара у баратању
новцем искусна Мелита По-
повић тражила од учесника
на лицитацији за куповину
овог недељника да СПС на
њој не учествује (еј, политич-
ка странка покушава да уда-
ри рекет и купи новине!?),
или ко на састанку градског
Извршног одбора наглас сви-
ма обећава да ће „извући
уши наркоманчини која пи-
ше оне текстове”.

Овако, остаје им да пре-
броје колико је професио-
нално написаних извештаја с

њихових предизборних
догађаја објављено у „Пан-
чевцу” (помоћи ћемо: 11) и
да као и сви остали сачекају
резултате избора у недељу;
грађани ће одлучити, а по-
стоји основана сумња, да не
кажемо да има јасних инди-
ција, да за СПС неће гласати
ни бројни грађани који имају
њихову чланску књижицу.

Ако их опали исподцензу-
сни вирус, свако од њих има-
ће форе да размишља, да ка-
же: немам више времена, ни-
када више дан губићу!

С. Т.

Никада више дан губићу

СПЕЦ.ЋОСХЕ@ПАНЦ.KOMA
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ЗА ВР ШЕ ТАК КАМ ПА ЊЕ
Ли де ри ко а ли ци о них парт не ра ДСС-а и По кре та Две ри Сан -
да Ра шко вић Ивић и Бо шко Об ра до вић, као и пот пред сед ник

СПС-а Ду шан Ба ја то вић, по се ти ли су Пан че во про шле не де -
ље, и то дру ги пут то ком ове кам па ње.

Ко а ли ци ја Со ци ја ли стич ке
пар ти је Ср би је, Је дин стве не
Ср би је и Стран ке зе ле них у
Пан че ву одр жа ла је ми тинг
у по не де љак, 18. апри ла, у
Град ском пар ку.

Том при ли ком је Ду шан
Ба ја то вић, пот пред сед ник
СПС-а, го во ре ћи о Вој во ди -
ни, ис та као да док по сто је
со ци ја ли сти, она мо же да
бу де са мо се вер ни део Ср би -
је, као и да не мо же има ти
суд ску, из вр шну и за ко но -
дав ну власт, али и да је по -
треб но до не ти но ви ста тут
те по кра ји не.

– Ми со ци ја ли сти смо
бит но ути ца ли и на оп ста -
нак „Азо та ре”, Ра фи не ри је
и „Пе тро хе ми је”, а од њих
за ви си при вред ни жи вот
Пан че ва. Ни је дан рад ник
ни је до био от каз на ме сти ма
ко ји ма смо ми упра вља ли –
из ја вио је Ба ја то вић.

Овај скуп је обе ле жио и
ма њи ин ци дент, ка да је не -
по зна та осо ба то ком Ба ја то -
ви ће вог го во ра с те ра се
згра де на спрам би не раз ви -
ла тран спа рент на ко јем је
пи са ло: „Ву чи ћу, не дај
овом ло по ву по но во у Вла -
ду”. На кон то га кроз ма су је

про шао мла ђи му шка рац и
уз ви ки вао: „Ло по ве, ло по -
ве!” Не ко ли ко со ци ја ли ста
је за тим кре ну ло за њим,
али их је Ба ја то вић за мо лио
да не на се да ју на уна пред
осми шље ну про во ка ци ју.

Ску пу је при су ство ва ло
не што ви ше од сто гра ђа на,
а при ста ли ца ма су се обра -
ти ли и Ни ко ла Дан гу бић,
пред сед ник ГО СПС-а, Јо -

шка Броз, унук Јо си па Бро за
Ти та, и Ср ђан Кру же вић,
пот пред сед ник ЈС-а.

Со ци ја ли сти су у су бо ту,
16. апри ла, на Зе ле ној пи ја -
ци де ли ли гра ђа ни ма про -
мо тив ни ма те ри јал и том
при ли ком су их по зва ли да
гла са ју за СПС.

По крет Две ри и Де мо крат -
ска стран ка Ср би је одр жа ли
су три би ну у че твр так, 14.
апри ла, у ве ли кој са ли Град -
ске упра ве. Том до га ђа ју су
при су ство ва ли Бо шко Об ра -
до вић и Сан да Ра шко вић
Ивић, ли де ри по ме ну тих
ко а ли ци о них парт не ра.

У обра ћа њу ме ди ји ма Об -
ра до вић је ис та као да се овај
па три от ски блок из ри чи то
про ти ви ула ску Ср би је у
НА ТО и Европ ску уни ју, а да
се за ла же за по ли тич ку, еко -
ном ску и вој но бе збед но сну
са рад њу с Ру си јом.

– Ми та ко ђе ста вља мо ак -
це нат на очу ва ње Ко со ва и
Ме то хи је у Ср би ји, на по др -
шку мла дим брач ним па ро -
ви ма и по ро ди ца ма с ви ше
де це и на под сти цај раз ви ја ња
до ма ће при вре де и по љо при -
вре де – из ја вио је Об ра до вић.

Сан да Ра шко вић Ивић на -
гла си ла је да по ли ти ка
штед ње, сма њи ва ња пла та и
пен зи ја, ни је да ла до бре ре -
зул та те и да би тре ба ло ре -
ин ду стри ја ли зо ва ти зе мљу.

– Нео п ход но је по мо ћи и
по сто је ћим др жав ним си сте -
ми ма да има ју до бру упра ву,
ка ко не би до шло до то га да

се, због ло шег ра да ме наџ -
мен та и за пу шта ња, уста но ве
га се, као што је слу чај и са
Апо те ком Пан че во – ре кла је
Сан да Ра шко вић Ивић.

На три би ни су по ред ли де -
ра пар ти ја го во ри ли и: пред -

сед ник По кра јин ског од бо ра
ДСС-а Бра ни слав Ри сти во је -
вић, ака де мик Ко ста Ча во -
шки, пу ков ник Љу бин ко
Ђур ко вић, агро е ко но ми ста
Ми ла дин Ше вар лић, но си -
лац ли сте за ло кал не из бо ре
Ду шан Ма лић и пред сед ник
ГО ДСС-а Ми ла дин Ша кић.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у сре ду, 20.
апри ла, Не над Гро зда нић,
члан ГО Две ри, ка зао је да је
та ко а ли ци ја спрем на да
пре у зме од го вор ност за
упра вља ње гра дом и да су на
ње ној ли сти ча сни љу ди, без
афе ра иза се бе.

ПО КРЕТ ДВЕ РИ И ДСС

Пред ста вља ње 
па три от ског бло ка

На кон вен ци ји у ве ли кој са -
ли Град ске упра ве у су бо ту,
16. апри ла, Ли га со ци јал де -
мо кра та Вој во ди не пред ста -
ви ла је сво је кан ди да те 
за од бор ни ке Скуп шти не
Пан че ва, по кра јин ске и ре -
пу блич ке по сла ни ке и Ма -
ри ни ку Те пић, чла ни цу
пред сед ни штва ЛСВ-а, као
кан ди дат ки њу за гра до на -
чел ни цу.

Не над Ча нак, ли дер ли га -
ша, овом при ли ком је ис та -
као да та стран ка на пред -
сто је ће из бо ре из ла зи ја ча
не го икад, до дав ши да су
дру ги сла би ји за то што су
по хва та ни у ла жи ма.

Те пи ће ва је на гла си ла да је
већ спрем на да ра ди 25 са ти
днев но и да је пр ви ко рак ко -
ји ће на пра ви ти као гра до на -
чел ни ца из ме шта ње тог рад -
ног ме ста из кан це ла ри је,
ме ђу љу де. Ка ко је на ве ла,
при о ри тет ње ног про гра ма су
мла ди, а нај ви ше ће се за ла -
га ти за из град њу пр вог уче -
нич ког до ма у Пан че ву.

– Та ко ђе, не ћу до зво ли ти
да наш град по ста не осам -
на е ста бе о град ска оп шти на
или ор га ни за ци о на је ди ни -
ца за ка дров ска ре ше ња ко ја
ни су из Пан че ва. Има мо ја -
сан про грам с ја сним ци љем
– из ја ви ла је Те пи ће ва.

ЛИ ГА СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ја чи смо не го икад

СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА СР БИ ЈЕ

Не да мо зе мљу 
стран ци ма

Уни ја же на Срп ске на пред не
стран ке одр жа ла је три би ну
у пу ној ма лој са ли Град ске
упра ве у уто рак, 19. апри ла.
Го вор ни ци су би ли Са ша
Па влов, гра до на чел ник, и
Жељ ко Су шец, пред сед ник
Град ског од бо ра СНС-а, а те -
ма је би ла пар ти ци па ци ја
же на у по ли тич ком жи во ту
ло кал не са мо у пра ве.

– За сту пље ност же на у пар -
ла мен ту је за кон ска оба ве за, а
на ша је и мо рал на. Ру ко во ди -
о ци СНС-а и ја сма тра мо да
све су гра ђан ке по се ду ју по се -
бан ква ли тет ко ји их пре по -
ру чу је и у по ли тич ком жи во -
ту, а то је по ру ка ко ју же ли мо
да пре не се мо. То не ра ди мо
да би смо из не ли не ке кон -
крет не про гра ме или про јек -
те по др шке жен ском пред у -
зет ни штву и њи хо вом уче -
шћу у јав ном жи во ту, већ да
би смо до би ли и су ге сти је за
ко ри го ва ње на ших про гра ма
ко ји се од но се на по пу ла ци ју
же на – из ја вио је Па влов.

Су шец је овом при ли ком
ис та као ка ко се СНС за ла же
за еко ном ску по др шку раз -

во ју жен ског пред у зет ни -
штва, јер же не мо гу да бу ду
бо љи пред у зет ни ци од му -
шка ра ца.

У су бо ту, 16. апри ла, на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
је ис так ну то да Удру же ње
Кра ји шни ка Ср би је по др жа -
ва рад и про грам СНС-а.

– Сма тра мо да ова по ли ти -
ка да је шан су сви ма на ма.
Про шле го ди не је Ср би ја, са
Алек сан дром Ву чи ћем на че -
лу, пр ви пут на до сто јан ствен
на чин обе ле жи ла го ди шњи -
цу на шег стра да ња – под ву -
као је Ми ле Бо снић, пред сед -
ник по ме ну тог удру же ња.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

По др шка же на ма

На ђа Хигл Бо ха ре вић, свет -
ска пр ва ки ња у пли ва њу и
кан ди дат ки ња Де мо крат ске
стран ке за од бор ни цу у Скуп -
шти ни гра да, ре кла је на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у уто рак, 19. апри -
ла, да су спор ти сти ста ви ли
Пан че во на ма пу све та ти ме
што га пред ста вља ју на нај -
бо љи мо гу ћи на чин.

– Има мо свет ске и европ -
ске пра ва ке, али мо ра мо да

се ан га жу је мо ка ко би смо
де ци омо гу ћи ли ба вље ње
спор том, а ми ће мо то учи -
ни ти бес плат ном шко лом.
Сва ка ко да ни шта од то га
не ће би ти мо гу ће уко ли ко
се ин фра струк ту ра школ -
ских са ла и спорт ских обје -
ка та не по пра ви, а упра во на
то ће мо ста ви ти ак це нат –
из ја ви ла је На ђа Хигл Бо ха -
ре вић.

До да ла је да ће се ДС за -
ла га ти за то да де ца при сту пе
спор ту у што бо љој сре ди ни
и у ра ду с ве ли ким струч ња -
ци ма, ка ко би Пан че во 
из ро ди ло још мно го шам пи -
о на.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

За бес плат ну шко лу
спор та

Страну

припремила

Сузана
Првуљ

З А К У П Љ Е Н   П Р О С Т О Р  ПОКРЕТ СТАРЧЕВО



све тло пла ве бо је и на ње му се
на ла зи 11 ли ста стра на ка и
ко а ли ци ја: 1. „Алек сан дар Ву -
чић – Ср би ја по бе ђу је”, 2.
„Ли га со ци јал де мо кра та Вој -
во ди не – Не над Ча нак”, 3.
„Де мо крат ска стран ка – др
Ду шан Сто јић”, 4. „Др Во ји -
слав Ше шељ – Срп ска ра ди -
кал на стран ка”, 5. „Иви ца Да -
чић – Со ци ја ли стич ка пар ти ја
Ср би је, Је дин стве на Ср би ја –
Дра ган Мар ко вић Пал ма, Де -
мо крат ска пар ти ја Ма ке до на -
ца”, 6. „Две ри – Де мо крат ска
стран ка Ср би је – Ме њај на бо -
ље”, 7. „СДС – Ср ђан Ми ко -
вић”, 8. „Пе тар Ан дре јић –
Не стра нач ка гра ђан ска ли -
ста”, 9. „До ста је би ло – Са ша
Ра ду ло вић”, 10. „Са вез Вој во -
ђан ских ма ђа ра – Иштван Па -
стор”, 11. „Са вез за бо ље Пан -
че во – Ли бе рал но-де мо крат -
ска пар ти ја – Но ва стран ка”.

За 70 ме ста у Скуп шти ни
Пан че ва так ми чи се укуп но
366 кан ди да та са ових 11
ли ста. 

Са мо је Срп ска ра ди кал на
стран ка има ла при мед бе на
при прем не рад ње за спро во -
ђе ње из бо ра, а од но си ле су се
на из глед гла сач ких ли сти ћа.
Сми ља на Гла мо ча нин Вар га,
пред сед ни ца Ју жно ба нат ског
окру жног од бо ра СРС-а, из ја -
ви ла је да је ста вљен при го вор
на то што ли сти ћи ни су штам -
па ни на хар ти ји с во де ним
жи гом и што на њи ма не ма
пе ча та.

Оце ни ла је ка ко се на тај
на чин отва ра про стор за фал -
си фи ко ва ње из бор не во ље
гра ђа на, јер та кве ли сти ће
„мо же сва ко да штам па код
ку ће и зло у по тре би их”. Она је
на кнад но ре кла ка ко је ова
при мед ба ра ди ка ла ува же на.
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Наш град мо же да бу де до -
бро ме сто за жи вот – ако се
про ме ни си стем раз ми шља -
ња о кључ ним пи та њи ма за
раз вој гра да и се ла: гра ду
тре ба тим ко ји шти ти до ма -
ћу при вре ду и по љо при вре -
ду. Но ву по ли ти ку до но се
но ви љу ди. На ша ко а ли ци ја
има ре ше ња за еко ном ски,
мо рал ни и по ро дич ни пре -
по род пан че вач ке оп шти не:
за еко ном ску, со ци јал ну и
здрав стве ну си гур ност.

По ро дич на по ли ти ка Гра -
да мо ра да се по ста ви као
сер вис гра ђа ни ма, за очу ва -
ње ква ли те та жи во та и со -
ци јал не без бед но сти свих
на ших по ро ди ца. У бу џе ту
Гра да мо ра ју по сто ја ти из -
два ја ња за ма те ри јал ну по -
моћ по ро ди ца ма с ви ше де -
це. Је дан од ро ди те ља мо ра
би ти за по слен.

Здрав ство: уме сто је дан
од сто, ко ли ко је до сад из -
два ја но, обез бе ди ће мо нај -
ма ње два од сто сред ста ва за
здрав ство из бу џе та. Бо ље
ће мо ор га ни зо ва ти рад у
при мар ној здрав стве ној за -
шти ти, уве шће мо по се те
спе ци ја ли ста по се ли ма (ги -
не ко лог, пе ди ја тар, кар ди о -
лог, не у ро лог).

До ма ћин ска еко но ми ја:
за очу ва ње се ла – по моћ по -
ро дич ним га здин стви ма.
По др жа ти но ве пред у зет ни -
ке осло ба ђа њем од пла ћа ња
по ре за и так са ко је су у ин -
ге рен ци ји ло кал не упра ве и
ни ском це ном за ку па ло ка -
ла у пр вој го ди ни ра да. Про -
из вод ња здра ве хра не нај ва -
жни је је по ље ра да. Олак -
ши ца ма тре ба по др жа ти
про из во ђа че здра ве хра не.

Раз вој се ла: вра ти ти над -
ле жно сти ме сним за јед ни -

ца ма. Се ла раз ви ја ти па ра -
лел но с гра дом, не сме ју би -
ти за по ста вље на. Се ла мо -
ра ју има ти га ран то ва ни бу -
џет за сва ку го ди ну, ме сне
за јед ни це мо ра ју са ме упра -
вља ти ула га њи ма у свом ме -
сту.

За шти та жи вот не сре ди -
не: еко ло шка ин спек ци ја
тре ба да вр ши кон тро лу за -
га ђи ва ча, од спла во ва до ве -
ли ких фа бри ка у ју жној зо -
ни. По шу мља ва ње по ја са

око ве ли ких за га ђи ва ча
нео д ло жан је по сао. По ди -
за ти свест о по тре би при ку -
пља ња и пра вил ног од ла га -
ња се кун дар них си ро ви на и
от па да.

Ур ба ни зам: по треб но је
из вр ши ти уса гла ша ва ње
свих план ских до ку ме на та
са ста њем у гра ду и пер спек -
ти ва ма раз во ја. Уве сти пра -
ви ла и прин ци пе про јек то -
ва ња да се не гу би иден ти тет
ме ста и ули ца.

Про све та, кул ту ра, спорт:
школ ски спорт, на став ник
фи зич ког, чак и у вр ти ћи -
ма, нео п хо дан је. Спорт мо -
ра да бу де до сту пан сва ком
де те ту и ре кре а тив цу. Кул -
тур не ма ни фе ста ци је не са -
мо у гра ду – сва ко се ло тре -
ба да има кул тур ну по ну ду
као и град.

Пре воз: АТП је јав но
пред у зе ће, це на ме сеч них
ка ра та мо ра да бу де ујед на -
че на. Не до пу сти во је пла -

ћа ти ску пље кар те ако је се -
ло уда ље ни је, јер сви гра ђа -
ни пу не бу џет. Ура ди ће мо
би ци кли стич ке ста зе до
свих се ла, као и у гра ду, на -
ро чи то на Стре ли шту, у
Ули ци Ди ми три ја Ту цо ви ћа
и где год су би ци кли сти
угро же ни.

Чи сто ћа: по ста ви ти и
кан те за од ла га ње от па да
ко ји ства ра ју кућ ни љу бим -
ци, пси ко је гра ђа ни во де
по ур ба ним зо на ма. При -

пре ми ти по себ но игра ли -
ште за псе. Де ца и пси, за -
рад без бед но сти, не би сме -
ли да бо ра ве на истим ло ка -
ци ја ма.

Ту ри зам и ре кре а ци ја:
Пан че во има са др жа је ин -
ду стриј ског на сле ђа, кул -
тур не и спорт ске ма ни фе -
ста ци је. Би ци кли сти и мо -
то ци кли сти у тран зи ту мо -
ра ју има ти сме штај, уре ђе -
ни камп. Град ска шу ма је
до бра за из ле те, нео п ход не

су ста зе, пу то ка зи и та бле са
ин фор ма ци ја ма.

При хва та мо од го вор ност:
јав на пред у зе ћа ни су „рат ни
плен”. Осве до че ни струч ња -
ци, без афе ра у сво јој би о гра -
фи ји, бри ну ће о по тре ба ма
гра ђа на. Рад но ме сто „при -
мач пла те” – ка дар по бед -
нич ке гар ни ту ре на вла сти
не ће по сто ја ти!

Све што гра ђа ни ма сме та,
сме та ће и на ма!

ПРЕД ИЗ ЛА ЗАК НА БИ РА ЛИ ШТА У НЕ ДЕ ЉУ

СВЕ СПРЕМ НО ЗА ИЗ БО РЕ
За 11 ло кал них 
ли ста гла са 
112.200 Пан че ва ца

Нај ве ћи део при прем них по -
сло ва за пред сто је ће из бо ре је
оба вљен. У сре ду, 20. апри ла, у
Град ску упра ву су сти гли гла -
сач ки и кон трол ни ли сти ћи и
оста ли из бор ни ма те ри јал за
ло кал не и ре пу блич ке из бо ре,
а онај на ме њен би ра њу но вог
са ста ва по кра јин ског пар ла -
мен та оче ку је се у че твр так,
21. апри ла. Рад на те ла Ре пу -
блич ке из бор не ко ми си је ко ја
ће спро во ди ти пар ла мен тар не
из бо ре на ре пу блич ком ни воу
у ју жно ба нат ским ло кал ним
са мо у пра ва ма пре у зе ла су ма -
те ри јал у сре ду, а у че твр так ће
он би ти ди стри бу и ран би рач -
ким од бо ри ма. Исто ва жи и за
ло кал не из бо ре у Пан че ву.

Ђор ђе Па пу лић, пред сед -
ник Град ске из бор не ко ми си -
је, из ја вио је да је на под руч ју
на шег гра да у би рач ки спи сак
упи са но око 112.200 гра ђа на.
Они ће се у не де љу, 24. апри -
ла, од се дам ују тру до 20 са ти,
на 74 би рач ка ме ста из ја шња -
ва ти о но вим са ста ви ма скуп -
шти на Ср би је, Вој во ди не,
Пан че ва и ме сних за јед ни ца.
Сва она се на ла зе на истим
ло ка ци ја ма као и при ли ком
прет ход них из бо ра. Гра ђа ни
ко ји су упи са ни у би рач ки
спи сак мо гу гла са ти и ако ни -
су до би ли по зив, а то пра во ће
мо ћи да оства ре уз да ва ње
лич не кар те, па со ша или не -
ког дру гог лич ног до ку мен та
на увид би рач ком од бо ру. 

Гла сач ки ли стић за од бор -
ни ке Скуп шти не Пан че ва је

З А К У П Љ Е Н   П Р О С Т О Р  КОАЛИЦИЈА ДВЕРИ – ДСС –  МЕЊАЈ НАБОЉЕ

Четвртак, 21. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

КРАТ КИ ПРО ГРАМ РАЗ ВО ЈА ПАН ЧЕ ВА

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Суд усво јио на шу жал бу
Па пу лић је из ја вио да је сва -
ка ко на ме ра ва но да се штам -
па ју ли сти ћи с пе ча том, иа ко
за кон Град ску из бор ну ко ми -
си ју не оба ве зу је на то.

Функ ци о нер ка ра ди ка ла је
до да ла и ка ко су ак ти ви сти те
стран ке у ју жном Ба на ту то -
ком кам па ње тр пе ли раз ли -
чи те при ти ске, а на ро чи то у
оп шти ни Али бу нар, где је за -
бе ле жен нај дра стич ни ји слу -
чај.

– У пе так, 15. апри ла, пре -
би је но је дво је ак ти ви ста
СРС-а у из бе глич ком на се љу у
Вла ди ми ров цу. Ја сну За го рац
и ње ног осам на е сто го ди шњег
си на Ни ко лу, ко ји су де ли ли
стра нач ки про па ганд ни ма те -
ри јал, оп ко ли ла су пе то ри ца
чла но ва СНС-а. Нај пре су
пре ти ли да ће их за кла ти, а
по том су их пре ту кли, па су
мај ка и син за вр ши ли у пан -
че вач кој бол ни ци. Ни ко ла с
раз би је ним но сом, а Ја сми на
с хе ма то мом на гла ви и на -
гње че њем ре ба ра. Због то га
смо под не ли кри вич ну при ја -
ву про тив на па да ча – ре кла је
Сми ља на Гла мо ча нин Вар га.

Дру ги ин ци ден ти ни су при -
ја вље ни. Не бој ша Сте фа но -
вић, ми ни стар уну тра шњих
по сло ва, на ја вио је да ће у не -
де љу, 24. апри ла, спе ци јал ни
ти мо ви по ли ца ја ца у ци ви лу
кон тро ли са ти да ли се на из -
бор ним ме сти ма кр ше пра ви -
ла, ма да ни је ја сно по ком
осно ву и са чи јим овла шће -
њем се они мо гу по ја вљи ва ти
на би рач ким ме сти ма где не -
ма кр ше ња из бор ног про це са
или на ру ша ва ња јав ног ре да и
ми ра.

Д. Ву ка ши но вић

Ср ђан Ми ко вић, кан ди дат
С о  ц и  ј а л  д е  м о  к р а т  с к е
стран ке за гра до на чел ни ка,
ка зао је у обра ћа њу ме ди ји -
ма на Кор зоу у сре ду, 20.
апри ла, да та пар ти ја из ла -
зи на из бо ре у на ди да ће
они би ти фер и по ште ни.

– Сма тра мо да Пан че во
за слу жу је до бре шко ле и
вр ти ће, уре ђе не тро то а ре и
жи вот ну сре ди ну, као и си -
гур ност за ста ри је осо бе.
Кан ди до ва ли смо се ка ко
би смо сво јим ис ку ством и

ра дом до ка за ли да не ма мо
ре зер вни град – ис та као је
Ми ко вић. С. П.

СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Не ма мо ре зер вни град

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у по не де -
љак, 18. апри ла, ре че но је
ка ко је По кра јин ска из -
бор на ко ми си ја из да ла По -
кре ту „До ста је би ло”
срам но ре ше ње о од би ја њу
ли сте за по кра јин ске из бо -
ре, и то без мо гућ но сти и
ро ка од 48 са ти за ис пра -
вља ње не до ста та ка, што је
по за ко ну оба ве зно, с об зи -
ром на то да је ли ста пре -
да та бла го вре ме но.

– По кра јин ска из бор на
ко ми си ја об ма ну ла је јав -
ност тврд њом да је из бор -
ну ли сту под не ло нео вла -
шће но ли це. Та не у став на
и не за ко ни та од лу ка о од -
би ја њу на ше ли сте је по -
ли тич ка на ме ра, чи ји је

циљ био да нам оне мо гу ћи
фер бор бу. Сма тра мо да је
то још је дан до каз да се
да нас за власт и би ра че
ви ше ни ко не бо ри иде ја -
ма и спо соб но сти ма, већ
нај ни жим мо гу ћим сред -
стви ма – из ја вио је Жар ко
Је ли сав чић, ко ор ди на тор
По кре та у Пан че ву.

Он је на гла сио да је под -
не та жал ба Управ ном су ду,
ко ји је по ни штио по ме ну ту
од лу ку ПИК-а и пре су дио у
ко рист По кре та. До дао је
ка ко је ти ме утвр ђе на по -
ли тич ка по за ди на од лу ке о
од би ја њу ли сте, а да ће с
об зи ром на до не ту пре су ду
По крет „До ста је би ло”
уче ство ва ти и на по кра јин -
ским из бо ри ма. С. П.

ЛИ БЕ РАЛ НО-ДЕ МО КРАТ СКА ПАР ТИ ЈА

По де ла дру штва 
због Вој во ди не

Стигли листићи, чекају се бирачи

Ко а ли ци ја „Са вез за бо љу
Вој во ди ну – Бо рис Та дић –
Че до мир Јо ва но вић” сма -
тра да је По кра ји на то ком
кам па ње слу жи ла за пра -
вље ње раз ли ка у дру штву.
У обра ћа њу ме ди ји ма у су -
бо ту, 16. апри ла, на гла ше -
но је ка ко јед на стра на же -
ли да уки не ау то но ми ју
Вој во ди не, а дру га хо ће да
по ста ви тен ко ве на гра ни -
ци ка ко би је бра ни ла.

– Сма тра мо да та ква
прак са мо ра да се пре ки не.
Је ди ни на чин за то је сте
про ме на Уста ва, као и усва -
ја ње за ко на ко ји су по треб -
ни да би се де фи ни сао ста -
тус АПВ, а по ко ји ма би се
обез бе ди ли из вор ни при хо -
ди и по ве ћа ла над ле жност,
што би де фи ни са ло на чин
фи нан си ра ња и По кра ји не
и ло кал них са мо у пра ва –
из ја вио је Пре драг Па тић,
ме на џер ГО ЛДП-а.

У сре ду, 20. апри ла, Па -
тић је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре ре као да то ком
ове кам па ње ни је би ло мо -
гућ но сти да се раз ме њу ју
ар гу мен ти с вла шћу и да се
раз го ва ра о по ли тич ким
про гра ми ма.

На пи та ње но ви на ра ка -
ко ко мен та ри ше оп ту жбе
ГО На род ног по кре та Ср -
би је да су ње го вим чла но -
ви ма фал си фи ко ва ни пот -
пи си и њи хо ва име на без
одо бре ња ста вље на на ли -
сту кан ди да та за од бор ни -
ке, Па тић је из ја вио:

– Из ре че не не и сти не
су све сно сми шље не ка ко
би се об ја ви ле пред из -
бор ну ти ши ну. Циљ на -
но ше ња ште те по сто ји
због не за до вољ ства ме -
стом на ли сти. Ни ка да
ни смо ку по ва ли гла со ве,
па не ће мо ни сад.

С. П.



Ли ци та ци ја др жав не
зе мље мо гу ћа 
по чет ком ле та

Скуп шти на Пан че ва усво ји ла
је на сед ни ци одр жа ној у че -
твр так, 14. апри ла, Го ди шњи
про грам за шти те, уре ђе ња и
ко ри шће ња по љо при вред ног
зе мљи шта за 2016, на осно ву
ко јег ће по чет ком ле та би ти
спро ве де на ли ци та ци је за за -
куп др жав них њи ва. То је био
глав ни раз лог одр жа ва ња овог
за се да ња. Ма ја Свир че вић
Пре кић, чла ни ца Град ског ве -
ћа за ду же на за по љо при вре ду,
об ја сни ла је да је по но вим
про пи си ма сре ди на апри ла
би ла по след њи рок за усва ја ње
овог до ку мен та. До да ла је да
ће на ли ци та ци ји би ти по ну ђе -
но не што ма ње од 13.000 хек -
та ра, а оче ки ва на за ра да град -
ске ка се од из да ва ња ора ни ца
је 244 ми ли о на ди на ра.

За кон о по љо при вред ном
зе мљи шту про пи су је да ло кал -
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СА СЕД НИ ЦЕ ЛО КАЛ НОГ ПАР ЛА МЕН ТА

ПО СЛЕД ЊА РУ КА ПРЕД ФАЈ РОНТ
На кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној у
сре ду, 20. апри ла, Во -
јо Ми ри ло вић, пот -
пред сед ник ГО На -
род ног по кре та Ср би -
је, ре као је да су Ли -
бе рал но-де мо крат ска
пар ти ја и Но ва стран -
ка пре кр ши ле из бор -
на пра ви ла и ба ви ле
се кри ми нал ним рад -
ња ма.

Ми ри ло вић је ис та -
као ка ко је пр во бит но
би ла фор ми ра на ко а -
ли ци ја ЛДП-а и Но ве стран -
ке за јед но с На род ним по -
кре том, Вла шком стран ком
и Ру син ском де мо крат ском
стран ком, као и да су би ли
при ку пље ни пот пи си гра ђа -
на за пре да ју ли сте.

– По след њег да на за пре -
да ју ли сте при ку пље ни су
но ви пот пи си и на пра вљен
је но ви са вез из ме ђу ЛДП-а
и Но ве стран ке, и то без зна -
ња и кон сул та ци је ко а ли ци -
о них парт не ра и кан ди да та
за од бор ни ке На род ног по -

кре та, ко ји су без пот пи са
по др шке тој но вој ли сти
оста вље ни као кан ди да ти за
од бор ни ке – из ја вио је Ми -
ри ло вић.

Он је на гла сио ка ко сум -
ња да су из ја ве чла но ва овог
по кре та пот пи са не за пр ву
ко а ли ци ју фал си фи ко ва не и
зло у по тре бље не за рад фор -
ми ра ња но ве ли сте и ко а ли -
ци је, због че га ће под не ти
кри вич ну при ја ву ту жи ла -
штву про тив Н. Н. ли ца и
ове ра ча. С. П.

Чла но ви ГО Срп ске на род не
пар ти је по зва ли су гра ђа не
да у не де љу иза ђу на гла са ње.

– По зи ва мо Пан чев це да
ис пу не сво ју гра ђан ску ду -
жност и иза ђу на из бо ре.
На ша пар ти ја је у ко а ли -
ци ји оку пље ној око Срп ске

на пред не стран ке и по зи -
вам све да гла са ју за нас –
из ја ви ла је Ве сна Ра дој -
чић, порт па рол СНП-а, на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у сре ду, 20.
апри ла.

С. П.

СРП СКА НА РОД НА ПАР ТИ ЈА

Иза ђи те на гла са ње

З А К У П Љ Е Н   П Р О С Т О Р  ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ

НА РОД НИ ПО КРЕТ СР БИ ЈЕ

Кр ше ње из бор них
пра ви ла

Пројекат „Партиципативно бу-
џетирање”, који је локална са-
моуправа спровела у сарадњи
с Балканском истраживачком
мрежом у Србији (БИРН) и
НАЛЕД-ом, а уз подршку
Европске уније, окончан је, а у
петак, 15. априла, предста-
вљени су његови резултати.

Циљ пројекта био је да се
грађани укључе у креирање

једног дела буџета, па је током
реализације ове идеје спрове-
дена јавна анкета која се одно-
сила на унапређење туристичке
понуде Панчева. Било је пону-
ђено неколико опција, а већина
учесника одлучила се за купо-
вину туристичког брода. 

– Изузетно ми је драго што
смо успешно окончали овај
пројекат. Мислим да смо у за-

вршној фази набавке нашег ту-
ристичког пловила, којим ћемо
побољшати понуду града. Свој-
ски смо се потрудили да грађа-
нима објаснимо шта је то бу-
џет, како се одлучује о њему и
како се усваја – рекао је градо-
начелник Саша Павлов. 

Павлов је суграђане позвао
да се активно укључе у креи-
рање буџета за 2017. тако што

ће предлагати нове пројекте
значајне за град.

На завршној конференцији
посвећеној овом пројекту били
су представници појединих не-
владиних организација из
Панчева, јер би требало да оне
заједно с грађанима преузму
улогу креатора и контролора
реализације локалног буџета
за наредну годину. Д. В. 

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

Панчевци треба да предлажу пројекте градској власти

по след њи пут пред из бо ре по -
ша љу по ли тич ке по ру ке би ра -
чи ма, ма да те ле ви зиј ског пре -
но са ни је би ло.

Од свих ини ци ја ти ва из два -
ја мо ону Пе тра Ан дре ји ћа да
се ред во жње и тра са ли ни је
14 вра те на ста ри ре жим. Он
се на прет ход ној сед ни ци
пар ла мен та про ти вио про ду -
же њу ли ни је 14 до Омо љи це и
сма ње њу бро ја по ла за ка, твр -
де ћи да ће то са мо иза зва ти
гу жве и не за до вољ ство гра ђа -
на. Са да је про чи тао до ку мент
АТП-а у ко ме се на во ди да се
због ве ли ког бро ја пут ни ка у
по је ди ни де ло ви ма да на на ту
ли ни ју ша љу по два ау то бу са.

Ти гран Киш, пред сед ник
Скуп шти не, за хва лио је од -
бор ни ци ма на кра ју ман да та
на ко рект ној са рад њи, ма да
је упо зо рен ка ко то мо жда
ни је по след ње за се да ње. На -
и ме, за кон до зво ља ва да овај
са зив до но си од лу ке све док
на кон из бо ра не бу де кон сти -
ту и сан нов. Д. В.

на са мо у пра ва ко ја не до не се
и не усво ји на вре ме овај акт,
гу би пра во на тран сфер на
сред ства из ре пу блич ког бу џе -
та. Си ни ша Ми тре ски, од бор -
ник ЛДП-а, пре ба цио је град -
ској вла сти то што су па о ри у
др жав не пар це ле ушли тек у
мар ту и оце нио да ће због то -
га има ти ма ње при но се и за -

ра де, па ће те же от пла ћи ва ти
кре ди те ко је су узе ли за фи -
нан си ра ње про из вод ње.

Би ла је то јед на од нај кра -
ћих икад одр жа них сед ни ца, а
ка рак те ри са ло ју је то што је
утвр ђи ва ње днев ног ре да тра -
ја ло ду же од усва ја ња од лу ка.
По је ди ни од бор ни ци ис ко ри -
сти ли су при су ство ме ди ја да
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Из бо ри 24. апри ла су ре фе рен дум ски: за
Европ ску уни ју или за ин те гра ци ју са Ру си јом

У ЕУ су скон цен три са ни сви на ши исто риј ски и са -
вре ме ни не при ја те љи, од ко јих смо за са мо по след -
њих 100 го ди на три пу та бом бар до ва ни, ко ји су
нам рас ко ма да ли др жа ву, а и да ље је ко ма да ју. Ма -
ри о нет ске вла де од 2000. го ди не су по на ло гу ЕУ
уни шти ле при вре ду и ин ду стри ју у Ср би ји, са да је
на ре ду оти ма ње др жав ног по љо при вред ног зе -
мљи шта и уни шта ва ње ма лих по љо при вред ни ка.

Са дру ге стра не Ру си ја је наш ве чи ти са ве зник и
за штит ник. Еко ном ски и вој ни са вез са Ру си јом за
Ср би ју зна чи отва ра ње ве ли ког тр жи шта пре све га
за по љо при вред не, али и за све дру ге про из во де из
Ср би је. Са вез са Ру си јом зна чи и мо гућ ност ин ве -
сти ци ја и за по шља ва ња и у Ру си ји и у Ср би ји. Јеф -
ти ни ји гас, наф ту и све оста ло. Вој ни са вез са Ру си -
јом зна чи без бед но не бо и за шти ту „европ ских при -
ја те ља”, оп ста нак Ре пу бли ке Срп ске и Ко со ва и Ме -
то хи је. Ми тра жи мо ста тус Бе ло ру си је. Има ла сам
част да бу дем члан де ле га ци је нај у жег ру ко вод ства
СРС-а на са стан ку са ви це пе ми је ром Ру си је Ди ми -
три јем Оле го ви чем Ро го зи ном и на са стан ку са пот -
пред сед ни ком ру ске ду ме Сер ге јом Ни ко ла је ви чем
Ба бу ри ном, ко ји су СРС-у да ли пу ну по др шку.

Срп ска ра ди кал на стран ка се за ла же за за бра ну
про да је по љо при вред ног зе мљи шта стран ци ма и
уво ђе ње ца ри на за про из во де ко ји се уво зе из ЕУ
јер се пре ко уво знич ког ло би ја уни шта ва до ма ћа

про из вод ња. Ми га ран ту је мо скра ћи ва ње рад ног
ста жа за мај ке и же не. Бес плат но школ ство и
здрав ство.

Оче ку је мо ве ли ки успех на из бо ри ма, пре ко 20
по сто на свим ни во и ма.

Срп ска ра ди кал на стран ка ни кад ни је по ла га ла
и не ће по ла га ти ра чу не ни га зда ма у ино стран ству,
ни тај ку ни ма, већ је ди но и ис кљу чи во срп ском на -
ро ду и свим гра ђа ни ма Ср би је.

Про фе сор др Во ји слав Ше шељ је је ди ни по ли ти -
чар ко га ни ко не мо же ни да за стра ши ни да под ми -
ти. То је до ка зао сво јом бес ком про ми сном бор бом
за отаџ би ну, сло бо ду, исти ну и прав ду у Ха гу. Ко ли -
ко је спо со бан, до ка зао је сво јом по бе дом над Ха -
шким три бу на лом, ко ји је ин стру мент ЕУ и НА ТО-а.

Са јед не стра не су сви по ли ти ча ри ко ји су жр -
тво ва ли на ци о нал не ин те ре се за рад лич них ин те -
ре са, са дру ге стра не Во ји слав Ше шељ, ко ји је жр -
тво вао сво ју сло бо ду, здра вље и ума ло жи вот за рад
на ци о нал них ин те ре са!

На из бо ре из ла зи мо са мо стал но јер сма тра мо да
у ло кал ни, по кра јин ски и ре пу блич ки пар ла мент
за слу жу ју да уђу са мо оне по ли тич ке пар ти је ко је
осво је ви ше од пет по сто гла со ва.

Наш сло ган је: Ср би ју у си гур не ру ке! Вој во ди ну
у си гур не ру ке! Пан че во у си гур не ру ке!

Сми ља на Гла мо ча нин Вар га,  члан пред сед нич ког
ко ле ги ју ма СРС-а и пред сед ник Ју жно ба нат ског

окру жног од бо ра СРС-а
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Си ни ша Ма ли и Са ша 
Па влов пот пи са ли 
спо ра зум

У ин те ре су оних ко ји 
сва ко днев но пу ту ју 
за Бе о град

– Од по чет ка иду ће школ ске го ди не
Пан че во и Бе о град ће по ве зи ва ти
об је ди ње ни си стем јав ног пре во за.
Он не ће под ра зу ме ва ти са мо ау то -
бу ски, већ и же ле знич ки пре воз, јер
ће се учи ни ти све да „Бе о воз”, ко ји
са да са о бра ћа са мо до Ов че, иде до
Пан че ва, као и да се из гра ди би ци -
кли стич ка ста за до Пан че ва – на ја -
вио је про шлог че тврт ка, 14. апри ла,

У су срет ло кал ним, по кра јин ским и
пар ла мен тар ним из бо ри ма ко ји ће
би ти одр жа ни у не де љу, 24. апри ла,
пи та ли смо на ше су гра ђа не да ли
пла ни ра ју да иза ђу на гла са ње и  због
че га, и ка ква оче ки ва ња има ју.

ИВАН АН ЂЕЛ КОВ, сту дент:
– Иза ћи ћу на из бо ре, али не ћу гла -

са ти ни за ко га. Сма трам да је бе ли
ли стић нај ве ћа те ко ви на де мо кра ти -
је и мо је пра во је да та ко по сту пим.
Та ко ђе, ми слим да ни јед на од по ну -
ђе них по ли тич ких оп ци ја ни је у пот -
пу но сти за до во ља ва ју ћа, па је и то
је дан од раз ло га за што свој глас не
дам ни ко ме.

БРА НИ СЛАВ ЈА ЋИ МОВ СКИ, за по слен:
– Ис пу ни ћу сво ју гра ђан ску оба ве -

зу и ду жност, и иза ћи ћу на из бо ре у
не де љу. Не оче ку јем ни шта, сма трам
да се у овој др жа ви ни шта не ће про -

ме ни ти, иа ко нам је то ве о ма по треб -
но. Ипак, ми слим да ћу ма кар сво -
јим гла сом мо жда ути ца ти на не ке
ства ри.

САН ДРА АН ЂЕЛ КОВ, 
ко мер ци ја ли ста:

– Још увек не знам, то јест ни сам
уоп ште си гур на да ли ћу иза ћи на
гла са ње. Не мам пред ста ву за ко га бих
мо гла да се од лу чим овог пу та, јер
сма трам да се ни шта зна чај но не би
по пра ви ло у дру штву, а ни сам до бро
ни упо зна та с пла ном и про гра мом
ко ји има ју све не вла да ју ће стран ке у
овом тре нут ку.

МИР ЈА НА ПО ПОВ, 
по слов ни се кре тар:

– Пла ни рам да иза ђем на из бо ре у
не де љу и гла сам. Сма трам да би би ло
до бро кад би ста ње у дру штву ма кар
оста ло као што је са да, јер бо ље не ће

би ти. Ми слим да је бо ље и ова ко не -
го да не ма мо ни шта. Ве о ма је бит но
што су ре дов не пла те и пен зи је.

БОГ ДАН КАР ЛАШ, пен зи о нер:
– Сма трам да је оба ве за свих нас да

иза ђе мо на гла са ње. Иза ћи ћу на из -
бо ре, а и мо ји уну ци ће. Ве ру јем да ће
пре ми јер Ву чић и Срп ска на пред на
стран ка по бе ди ти и овог пу та и да ће
у на ред ном ман да ту ура ди ти још ви -
ше не го у овом. Оче ку јем да ће ис пу -
ни ти сва да та обе ћа ња.

ЛЕ ЛА НИ КО ЛОВ СКИ, пен зи о нер ка:
– Си гур но ћу иза ћи на из бо ре, а гла -

са ћу за Алек сан дра Ву чи ћа и Срп ску
на пред ну стран ку, јер оче ку јем да се
на ста ве сви за по че ти по сло ви. Сме -
шно ми је што се по ја вљу ју осо бе и
пар ти је ко је су већ би ле на вла сти, а и
да ље гра ђа ни ма обе ћа ва ју исте ства ри.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

М. ПОПОВС. АНЂЕЛКОВ Б. КАРЛАШ Л. НИКОЛОВСКИ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ЋЕ ТЕ ИЗА ЋИ НА ИЗ БО РЕ?

Ис пу ни ће мо гра ђан ску ду жност

Б. ЈАЋИМОВСКИИ. АНЂЕЛКОВ

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК БЕ О ГРА ДА НА ЈА ВИО У ПАН ЧЕ ВУ

ЈЕ ДИН СТВЕ НИ СИ СТЕМ ПРЕ ВО ЗА 
ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГРА ДА

У про шлом бро ју на шег ли ста пи та ли
смо вас шта вас чи ни ја чим. „Пан че -
вац” и из да вач ка ку ћа „Вул кан из да -
ва штво” при пре ми ли су по је дан
при ме рак књи ге „Оста ни те ја ки” Ни -
ка Ву ји чи ћа за два на ша чи та о ца или
чи та тељ ке ко ји су нај кре а тив ни је од -
го во ри ли на то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји су по -
сла ли сле де ће СМС-ове:

„Да нас ме ја ком чи не ис ку ства и
гре шке из про шло сти.” 061/6910...

„Окла ги ја! Кад мој муж стиг не ку -
ћи и ви ди ме с њом у ру ци, се ти се ко -
ли ко је са ти и без гле да ња на сат,
иа ко то ма ло пре у ка фа ни ни је знао.”
064/3654...

На гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа -
ри „Вул кан” у „Авив пар ку”.

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на” на гра ди ће
два ау то ра нај кре а тив ни јег од го во ра
на пи та ње шта је ти пич на фан та зи ја

на ших еми гра на та. Они ће осво ји ти
по је дан при ме рак књи ге „Чај од
шљи ва” Ла за ра Џа ми ћа.

То из да ње мо ћи ће да у књи жа ри
„Дел фи” у „Авив пар ку”, од на ред ног
утор ка, пре у зму ау то ри сле де ћих од -
го во ра:

„Ти пич на фан та зи ја на ших еми -
гра на та је по бе ћи, сте ћи и вра ти ти се
за до во љан. Он да се вра те и схва те да
је све оста ло исто, а да су се они про -
ме ни ли и да ви ше ниг де не при па да -
ју.” 060/5664...

„Сви они са ња ју да се вра те, да
сврг ну по сто је ћи и уве ду не ки свој
по ре дак.” 064/1792...

С до бит ни ци ма ће мо кон так ти ра ти
на ред них да на, ка ко би смо њи хо ве
по дат ке про сле ди ли спон зо ри ма. Но -
ва на град на пи та ња по тра жи те на
стра ни ца ма овог бро ја „Пан чев ца”.

Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ма гич на окла ги ја

Ма ли је из ја вио да ће пр ви ко рак у
спро во ђе њу тог ак та би ти из ра да сту -
ди је из во дљи во сти, а њо ме ће се де -
фи ни са ти ко ји ау то бу си ће пре во зи ти
гра ђа не, ко ли ко ће их би ти, ка да ће
са о бра ћа ти итд.

Гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов из ја вио је да ће пот пи си ва ње спо -
ра зу ма о ин те гра ци ји јав ног пре во за
из ме ђу Бе о гра да и Пан че ва до при не -
ти ру ше њу ба ри је ре ко ја је го ди на ма
по сто ја ла из ме ђу ових гра до ва.

– Ово је наш дру ги зва нич ни су срет
и са ста нак, а би ло их је мно го ви ше у
опе ра тив ној фа зи ре а ли за ци је спо ра -
зу ма. То је до каз да ра ди мо си сте ма -
тич но и ана ли тич ки, а не са мо
по пу ли стич ки, јер смо на прет ход -
ном са стан ку на ја ви ли и до го во ри ли
не ке основ не ко ра ке, чи ја се ре а ли за -
ци ја на ста вља пот пи си ва њем овог
спо ра зу ма. Да на шњи дан је за Пан че -
во од ве ли ког зна ча ја, с об зи ром на то
да наш град у про шло сти ни ка да ни -
је био бли жи Бе о гра ду – ре као је 
Па влов.

У оквиру своје прошлонедељне по-
сете Панчеву градоначелник Београ-
да Синиша Мали обишао је и седиште
Градског удружења пензионера.

Том приликом је изјавио да наши
најстарији суграђани ускоро неће мо-
рати да путују до Новог Сада како би
им биле пружене медицинске услуге,
већ ће их добијати у Београду, што су
присутни поздравили аплаузом.

Градоначелник Београда је разгова-
рао и с Ненадом Шалетићем, пред-
седником Уније пензионера СНС-а.
Договорено је да београдска власт по-
могне у отварању још једног клуба
пензионера, а срдачан сусрет њих
двојице крунисан је партијом шаха
која је завршена ремијем.

После сваке, па и најмање кише,
становници насеља Утвина колони-
ја, које се налази у Улици 7. јула,
близу Стоматолошког факултета,
имају само проблеме.

– Због великог блата не можемо да
приђемо зградама, гаражама и пар-
киралиштима. Није у реду што пла-
ћамо за коришћење гаража, а не
можемо да их користимо. У Дирек-
цији за изградњу и уређење града
нам је речено да су било какви радо-
ви у нашем насељу немогући док се
не одобре у Градској управи, а тамо
кажу да то није њихова надлежност.
Чули смо да је за ову годину у плану
темељна реконструкција Улице 7. ју-
ла и сматрамо да би било добро када
би њоме било обухваћено и наше на-
сеље. У њему ништа није рађено још
од 1958. године, када су сазидане на-
ше зграде – изјавио је Зоран Радеж.

„Панчевцу” се прошле недеље жа-
лила и Татјана Војка. Она је рекла да

је заједничко двориште у Улици Ђу-
ре Јакшића у коме живи заједно са
још осам породица уништено после
недавних радова на електричним
инсталацијама.

– „Електровојводина” је за те радо-
ве ангажовала подизвођача, фирму
„Техника–Вршац”. Њени радници су
измештали бројила за струју, поста-
вљали каблове и ормариће са инста-
лацијама. Уместо да по завршетку
тих радова врате све у пређашње ста-
ње, оставили су двориште у ровови-
ма, пуно прашине и блата. Осим тога,
нису нам ни дали кључеве од ормари-
ћа, нити су нам рекли када је јевтина
струја. Један комшија је био у „Елек-
тровојводини” и тамо су му рекли да
су више пута захтевали од вршачке
фирме да поново бетонира двориште
и све врати у првобитно стање. Међу-
тим, то није имало никаквог ефекта –
изјавила је Татјана Војка.

М. Г.

ПРОБЛЕМИ НА КОЈЕ СЕ ЖАЛЕ СУГРАЂАНИ

И најмања киша прави
проблеме

Гра до на чел ник Бе о гра да 
је из ја вио да је стра шно
што су у Пан че ву 
за тво ре не број не 
фа бри ке и што је мно го
љу ди оста ло без по сла.

Синиша Мали је изјавио да је
стра шно што су у Пан че ву за тво ре не
број не фа бри ке и што је мно го љу ди
оста ло без по сла. На ја вио је да ће у
на ред ном пе ри о ду град ска власт у
пре сто ни ци учи ни ти све да што ви -
ше по мог не на шем гра ду.

М. Глигорић

Јав но ко му нал но пред у зе ће „Хи ги је -
на” и ове го ди не, од 4. до 28. апри ла,
рад ним да ни ма од 7 до 15 са ти, спро -
во ди ак ци ју „Април – ме сец чи сто ће”.

У том пе ри о ду на це лој те ри то ри ји
гра да рад ни ци „Хи ги је не” од но се ка -
ба сти от пад: ста ри на ме штај, бе лу
тех ни ку, ам ба ла жу, ау то-ли ма ри ју,
гу ме, ба штен ско ђу бре и све дру го
осим гра ђе вин ског шу та.

До дат не ин фор ма ци је се мо гу до -
би ти на те ле фо не 327-010 и 310- 931.

За че твр так, 21. април, пла ни ран је
оби ла зак сле де ћих ули ца: 7. ју ла, Јан -
ка Чме ли ка, До бро во љач ке, Гро бљан -
ске, Бо рач ке и Пољ ске, као и на се ља
То по ла.

Дан ка сни је, 22. апри ла, еки пе „Хи -
ги је не” ће по но во про ћи ули ца ма у ко -
ји ма су већ би ле од по чет ка ак ци је и
ин тер ве ни са ће по по зи ви ма гра ђа на.

По не де љак, 25. април, ре зер ви сан
је за ули це: Ка ра ђор ђе ву (од Мо ше
Пи ја де до Кни ћа ни но ве), Та на ска Ра -

ји ћа, Све то за ра Ше ми ћа, Јо ви це Бе -
зу ље ви ћа и Слав ка Бок ша на, као и за
про стор око же ле знич ке ста ни це Ае -
ро дром, Ја буч ки пут, Ка ра у лу и на се -
ље Скро ба ра.

За уто рак и сре ду, 26. и 27. април,
пла ни ра но је чи шће ње Стар че ва, а за
че твр так, 28. април, ин те р ве ни са ње
по по зи ви ма гра ђа на. По ред то га,
рад ни ци „Хи ги је не” ће по но во оби ла -
зи ти ули це ко ји ма су про шли у пе ри -
о ду од 4. до 27. апри ла. М. Г.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ЈКП-а „ХИ ГИ ЈЕ НА”

На ста вља се чи шће ње гра да

гра до на чел ник Бе о гра да Си ни ша
Ма ли, ко ји је тог да на по се тио наш
град.

Он је са сво јим ко ле гом Са шом Па -
вло вим пот пи сао спо ра зум о уна пре -
ђе њу пре во за из ме ђу Пан че ва и
Бе о гра да.

Де лу је не ствар но: Пан че во опет у си сте му „Бе о во за”?

Струјни каблови без изолације



На Првенству Војводине у га-
ђању из серијске ваздушне пу-
шке, одржаном прошлог ви-
кенда у Зрењанину, учествова-
ла су и 22 члана СД-а „Панчево
1813”. Наши суграђани су осво-
јили чак пет пехара намењених
успешним екипама, као и две
појединачне медаље, а сви уче-
сници су се изборили за Првен-
ство Србије, које ће бити одр-
жано 7. и 8. маја у Младеновцу.

Најуспешнија је била Иси-
дора Стојановић, која је осво-
јила златну медаљу у конку-
ренцији јуниорки и сребро у
надметању сениорки. Екипа

сениорки је заузела друго ме-
сто (Исидора Стојановић, Ма-
рина Вељковић и Бисерка Га-
гић), а вицешампионском ти-

тулом се окитио и мушки тим
(Габријел Даутовић, Миро-
слав Милошев и Давид Дауто-
вић). Друге су биле и екипе ју-

ниорки (Исидора Стојановић,
Ивана Виславски и Марија
Алексић), јуниора (Давид Да-
утовић, Мирослав Милошев и
Ђорђе Јовчевић) и пионирки
(Ивана Виславски, Марија
Алексић и Мина Михајло-
вић). Пионири су били четвр-
ти, а гађали су: Стефан Михај-
лов, Александар Павловић и
Владимир Стајчић. А. Ж.

Сек тор уну тра шње кон тро ле,
слу жба ко ја је за ду же на за кон -
тро лу за ко ни то сти ра да при -
пад ни ка по ли ци је, об ја ви ла је
да је то ком про шле го ди не
при ми ла 4.658 пи са ма, жал би,
пред став ки и дру гих до ку ме -
на та чи ји су под но си о ци има -
ли при ту жбе на не про фе си о -
нал но по сту па ње по ли ца ја ца.
Од тог бро ја, нај ви ше за мер ки
су има ли гра ђа ни (3.668, или
78,7 од сто).

На кон про ве ре жал би ис по -
ста ви ло се да је са мо 517 би ло
осно ва но или де ли мич но осно -
ва но, а да су у чак 1.797 слу ча -
је ва по ли цај ци би ли под сум -
њом без ика кве осно ве. 

„По ли ци ја у по ли ци ји”, ка ко
мно ги зо ву Сек тор уну тра шње
кон тро ле, са оп шти ла је да ће и
да ље ра ди ти те ле фон ски број
011/3121-555, отво рен 2012.
го ди не, на ко ји гра ђа ни мо гу
то ком це лог да на да при ја вљу -
ју све кри ти ке на ра чун ра да
при пад ни ка МУП-а. При ја ве
ће мо ћи да се до ста вља ју и пи -
сме ним пу тем, на имејл адре -
су: sukp@mup.gov.rs.

При пад ни ци Сек то ра уну -
тра шње кон тро ле су то ком про -
шле го ди не под не ли 168 кри -

ХРОНИКА
Четвртак, 21. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ме ђу ли ше ни ма 
сло бо де и дво ји ца
Пан че ва ца

За пот кра да ње 
др жа ве осум њи че ни
по ли цај ци, слу жбе ни ци,
по ре зни ци...

У Пан че ву и ви ше дру гих гра -
до ва ши ром Ср би је по ли ци ја
је про шлог пет ка, 15. апри ла,
спро ве ла ак ци ју „Ске нер 2”, у
окви ру ко је је ухап ше но 49
осо ба осум њи че них да су од
2007. го ди не до да нас по чи ни -
ле ви ше кри вич них де ла у ко -
ји ма је би ло ко руп ци је и да су
ти ме оште ти ле др жа ву за
огром не сво те нов ца.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву ухап си ли су и за др жа ли у
при тво ру, по на ло гу Ви шег јав -
ног ту жи ла штва из на шег гра -
да, С. К. (1945) из Пан че ва, од -
го вор но ли це фир ме „Гло бус
ау то”, и Д. В. (1966) из Ма чван -
ске Ми тро ви це, за по сле ног у
Фон ду за за шти ту жи вот не сре -
ди не Ре пу бли ке Ср би је. Они су
ли ше ни сло бо де због по сто ја ња
осно ва сум ње да су из вр ши ли
кри вич на де ла зло у по тре ба по -
ло жа ја од го вор ног ли ца и не са -
ве стан рад у слу жби.

Осум њи че ни С. К. је ју ла
2010. го ди не и ја ну а ра 2011.
не на мен ски по тро шио но вац
до би јен од Фон да за за шти ту
жи вот не сре ди не Ре пу бли ке

Ср би је. Су му од 17.720.000
ди на ра до био је за из ра ду про -
јект но-тех нич ке до ку мен та -
ци је о из град њи со лар не елек -
тра не и елек тро по гон ских си -
сте ма на во зи ли ма.

Дру ги ухап ше ни био је за ду -
жен за над зор над ре а ли за ци -
јом по ме ну тих про је ка та.
Осум њи чен је да ни је вр шио
кон тро лу тро ше ња ових сред -
ста ва, ни ти је пред у зео ме ре
ра ди рас ки да уго во ра и вра ћа -
ња нов ца кад је ви део да се но -
вац не на мен ски тро ши.

– Ова ак ци ја је још је дан по -
ка за тељ да по ли ци ја, у са рад -
њи с над ле жним ту жи ла штви -

ма, не ће ста ти у оба вља њу свог
по сла. Реч је о де ли ма из
обла сти ко руп ци је, ко ја су ве -
о ма дру штве но опа сна, због
че га се ова кве ак ци је че сто
спро во де, и на дам се да ће то
би ти опо ме на сви ма да се кри -
ми нал у Ср би ји не ис пла ти –
из ја вио је ми ни стар по ли ци је
по во дом ове ак ци је.

Под се ћа мо, по ли ци ја је сре -
ди ном мар та спро ве ла ак ци ју
„Ске нер 1”, у ко јој је ши ром Ср -
би је ухап ше но че тр де сет ше -
сто ро љу ди. Они су осум њи че ни
за кри вич на де ла пра ње нов ца,
при ма ње и да ва ње ми та и зло у -
по тре ба слу жбе ног по ло жа ја.

Пре ма пре ли ми нар ним
про це на ма, сум ња се да су они
у про те клих осам го ди на
оште ти ли бу џе те Ср би је и Вој -
во ди не за ви ше од се дам ми -
ли о на евра.

О то ме да је ко руп ци ја одав -
но за хва ти ла све по ре на шег
дру штва нај бо ље го во ри то
што су ме ђу ухап ше ни ма у
„Ске не ру 2” са о бра ћај ни по ли -
цај ци, за по сле ни у ви ше ве ли -
ких јав них пред у зе ћа, као што
су Елек тро при вре да и По шта
Ср би је, ру ко во ди о ци и рад ни -
ци у По ре ској упра ви, слу жбе -
ни ци у Ми ни стар ству за за -
шти ту жи вот не сре ди не итд.

Страну припремио
Михајло

Глигорић

ИЗ ВЕ ШТАЈ СЕК ТО РА УНУ ТРА ШЊЕ КОН ТРО ЛЕ

Гра ђа ни нео сно ва но сум ња ли у по ли ци ју

У по жа ру ко ји је из био 19.
апри ла око 11 са ти у ка сар ни
„Раст ко Не ма њић” у Пан че ву
по ги нуо је Ра до је Ву ји чић,
ро ђен 1958. го ди не.

Ми ни стар ство од бра не је
са оп шти ло да је он стра дао
при ли ком чи шће ња ре зер во -
а ра за го ри во, као и то да је
био ан га жо ван на том по слу
бу ду ћи да је од 1986. го ди не
ра дио у Вој сци Ср би је као ме -
ха ни чар за по гон ску опре му и
ин ста ла ци је у Цен трал ној ло -
ги стич кој ба зи у Бе о гра ду.

У овој тра ге ди ји је лак ше
по вре ђен и вој ни слу жбе ник
Зо ран Ста кић. Он је пре ба -
чен на ВМА и жи вот му ни је
угро жен.

„По на ло гу ту жи о ца
Основ ног јав ног ту жи ла штва
у Пан че ву, ор га ни МУП-а и
Вој не по ли ци је утвр ђу ју
окол но сти на стан ка не срећ -
ног до га ђа ја. Ми ни стар од бра -
не Зо ран Ђор ђе вић на ло жио је
ван ред ни ин спек циј ски над -
зор, а фор ми ра на је и ко ми -
си ја на чел ни ка Ге не рал шта -
ба Вој ске Ср би је. Ми ни стар
од бра не Зо ран Ђор ђе вић и
на чел ник Ге не рал шта ба Вој -
ске Ср би је ге не рал Љу би ша
Ди ко вић об и шли су ме сто
не сре ће и упу ти ли те ле гра ме
са у че шћа по ро ди ци на стра -
да лог”, пи ше та ко ђе у са оп -
ште њу Ми ни стар ства од бра -
не Ср би је.

При пад ни ци Слу жбе за бор -
бу про тив ор га ни зо ва ног
кри ми на ла (СБПОК) то ком
про шле го ди не су раз би ли
два де сет јед ну ор га ни зо ва ну
кри ми нал ну гру пу (дво стру -
ко ви ше не го 2014. го ди не),
ухап си ли 259 осо ба и за пле -
ни ли 9,08 ки ло гра ма ко ка и -
на, 37,48 ки ло гра ма ба зног
хе ро и на, 65 ки ло гра ма ек -
ста зи ја и 87 ки ло гра ма ма -
ри ху а не – об ја вље но је 15.
апри ла при ли ком отва ра ња
но вог се ди шта СБПОК-а у
Бе о гра ду.

Ми ни стар уну тра шњих по -
сло ва Не бој ша Сте фа но вић
том при ли ком је из ја вио да
је у 2015. го ди ни за пле ње но
знат но ви ше дро ге не го го ди -
ну да на ра ни је.

Он је ис та као да је од до -
ла ска на са да шњу функ ци ју
стал но зах те вао да ме ђу при -
о ри те ти ма по ли ци је бу ду
бор ба про тив нар ко ма ни је и
стал но по ве ћа ње ко ли чи на
дро ге ко ја се од у зи ма. До дао
је да не са мо да је нар ко ма -
ни ја опа сна по бу дућ ност де -
це већ је про блем и то што се
но вац до би јен од тр го ви не
нар ко ти ци ма ко ри сти за фи -
нан си ра ње дру гих вр ста кри -
ми на ла.

На чел ник СБПОК-а Де јан
Ко ва че вић из ја вио је да су
при пад ни ци те по ли циј ске
је ди ни це по сти гли низ успе -
ха и на ме ђу на род ном пла -
ну. Као при мер за то на вео је
јед ну од нај ве ћих ме ђу на -
род них за пле на дро ге, ко ју

су из ве ле шпан ска и срп ска
по ли ци ја. У њој је од кри -
јум ча ра од у зе то 3,5 то на ко -
ка и на.

Ина че, у до ку мен ту „Про -
це на прет њи од те шког и ор -
га ни зо ва ног кри ми на ла”, об -
ја вље ном на сај ту Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва,
из ме ђу оста лог пи ше да је
Ср би ја све че шће тран зит на
зе мља пре ко ко је се дро га
кри јум ча ри до за пад но е -
вроп ских зе ма ља.

На во ди се да из ме се ца у
ме сец ра сту ко ли чи не дро ге
ко ја се от кри ва и за пле њу је
на гра нич ним пре ла зи ма с
Ма ке до ни јом, Цр ном Го ром,
Ма ђар ском и Хр ват ском, и
до да је да је ак тив ност кри -
јум ча ра нар ко ти ка на њи ма
ин тен зив на.

Три срп ска гра да у ко ји ма
је нај ра зви је ни је тр жи ште
дро ге су Бе о град, Ниш и Но -
ви Сад, а због ви со ке це не ко -
ка и на (80–100 евра за грам и
40.000–50.000 евра за ки ло -
грам) та дро га ни је мно го
тра же на у Ср би ји. Ма ри ху а -
на и син те тич ке дро ге по пут
ек ста зи ја су нај тра же ни ји
нар ко ти ци на на шим про сто -
ри ма, што се ту ма чи њи хо -
вим при сту пач ним це на ма.

У до ку мен ту МУП-а се мо -
же про чи та ти и то да је из у -
зет но опа сно то што кри јум -
ча ри дро ге у Ср би ји све че -
шће на сто је да но вац до би јен
од нар ко ти ка „опе ру”, од но -
сно да га ин ве сти ра ју у ле -
гал не то ко ве.

ТРА ГЕ ДИ ЈА У КА САР НИ „РАСТ КО НЕ МА ЊИЋ”

По ги нуо у по жа ру

ДО БРИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ЕЛИТ НЕ ПО ЛИ ЦИЈ СКЕ

ЈЕ ДИ НИ ЦЕ

За пле ње но 
200 ки ло гра ма дро ге

вич них при ја ва про тив сто се -
дам де сет тро је сво јих ко ле га.
Они су осум њи че ни за при ма -
ње ми та (111), да ва ње ми та
(21), зло у по тре бу слу жбе ног
по ло жа ја (86), тр го ви ну ути ца -
јем (че тво ро) и зло у по тре бу по -
ло жа ја од го вор ног ли ца (дво је).
Да је то вр ло ма ло, ви ди се из
по да тка да је у Ми ни стар ству
уну тра шњих по сло ва за по сле -
но не ко ли ко де се ти на хи ља да
по ли ца ја ца.

Про тив ве ћи не осум њи че -
них је по кре нут ди сци плин -
ски по сту пак, а је дан број по -
ли ца ја ца је по зван на ра порт
код над ле жних и упо зо рен на
про пу сте у ра ду.

На кон усва ја ња За ко на о по -
ли ци ји, по чет ком ове го ди не,
зна чај но су про ши ре на овла -
шће ња Сек то ра уну тра шње
кон тро ле. При пад ни ци те слу -
жбе са да мо гу да узи ма ју из ја -
ве од свих за по сле них у Ми -

Хапшења су обављена рано ујутру

ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ АК ЦИ ЈА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У ЦЕ ЛОЈ СР БИ ЈИ

УХАП ШЕ НО 49 ЛИ ЦА ЗБОГ КО РУП ЦИ ЈЕ

ни стар ству уну тра шњих по -
сло ва и да ула зе у све по ли циј -
ске про ст ри је.

До зво ље но им је и да спро -
во де пре вен тив не ак тив но сти,
од но сно да ана ли зи ра ју да ли
је не ко од при пад ни ка по ли -
ци је под ло жан ко руп ци ји. То
ће кон тро ли са ти та ко што ће
во ди ти еви ден ци ју имо вин -
ског ста ња оних ко ји се на ла зе
на ви шим ме сти ма у по ли ци -
ји, а има ће пра во да пра те
имо вин ско ста ње и дру гих за -
по сле них и да ре а гу ју ако се
оно про ме ни.

Осим то га, при пад ни ци
Сек то ра уну тра шње кон тро ле
по но вом за ко ну има ју пра во и
да ра де тзв. те сто ве ин те гри те -
та и да их спро во де над свим
за по сле ни ма у по ли ци ји.

Дру гим ре чи ма, то зна чи да
има ју пра во да пра те ка ко ре а -
гу ју они за ко је се сум ња да су
под ло жни ко руп ци ји уко ли ко
им не ко по ну ди но вац и да за -
ви сно од то га пред у зи ма ју све
ме ре. У утвр ђи ва њу евен ту ал -
них не за ко ни то сти они ће
има ти пра во и да при слу шку ју
сво је ко ле ге у ко је сум ња ју да
су кр ши ле за кон и да при ме -
њу ју дру ге по ли циј ске ме то де.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

Нови пехари за „Дружину”
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У шест се ла за 
се дам де сет два чла на 
„са мо” две ста де сет
кан ди да та

Напредњаци и још
понеки ентузијаста

У не де љу, 24. апри ла, од 7 до
20 са ти, гра ђа ни шест пан че -
вач ких на се ље них ме ста мо ћи
ће да (по ред ре пу блич ких и
по кра јин ских по сла ни ка, као
и град ских од бор ни ка) би ра ју
сво је пред став ни ке у скуп шти -
на ма ме сних за јед ни ца. Реч је
о Стар че ву, Ка ча ре ву, Но вом
Се лу, Гло го њу, Бре стов цу и
Ива но ву (по зна то је да ће због

НИ КАД ТА ЊА КОН КУ РЕН ЦИ ЈА НА ИЗ БО РИ МА ЗА МЕ СНЕ СКУП ШТИ НЕ (2)

ЦЕН ТРА ЛИ ЗА ЦИ ЈА УМА ЊИ ЛА ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊЕ

Ју би ла ран, де се ти ива но вач -
ки фо то-са фа ри одр жан је у
не де љу, 17. апри ла, уз при су -
ство ве ли ког бро ја мај сто ра
умет нич ке фо то гра фи је. По -
ред мно го број них уче сни ка из
зе мље, од ко јих је сва ка ко нај -
звуч ни је име про сла вље ног
То ме Пе тер не ка, ово го ди шња
ма ни фе ста ци ја је за вре де ла
ме ђу на род ни пред знак за хва -
љу ју ћи до ла ску го сти ју из Фо -
то-клу ба Ку ма но ва из Ма ке -
до ни је

Чим је, на кон ју тар њег оку -
пља ња и при ја ва, ка да се ми -
мо свих на го ве шта ја по ја ви ло
пре ко сто пе де сет по кло ни ка
осме умет но сти, дат знак за
старт са фа ри ја, „лов ци” су се
раз ми ле ли по нео до љи вом ба -
нат ском се лу. Бли це ви су се -
ва ли на све стра не, али „устре -

ље не жр тве” се ни су пре ви ше
бу ни ле, на вик ну те на то да да -
ју до при нос раз во ју кул ту ре у
свом ме сту. И овог пу та не из -
бе жне ло ка ци је би ле су Цр ква
Све тог Ван де ли на, а ор га ни за -
то ри, ива но вач ки Дом кул ту ре
и Фо то-гру па „Ду на вац”, по -
бри ну ли су се да го сти ма обез -
бе де и не ко ли ко ау тен тич них
ку ћа. У тим ет но-ам би јен ти ма
че ка ли су их на сме ја ни мо де -
ли у на род ним но шња ма рас -
по ло же ни за по зи ра ње. По себ -
на атрак ци ја би ла је пло вид ба
чам ци ма кроз је дин стве ну
пра шу му Ду нав ца, где се по -
ред рас ко шне при ро де мо гла
усли ка ти и по не ка ег зо тич на
жи вуљ ка, по пут кор мо ра на,
ро де, ча пље, кор ња че...

У по по днев ним са ти ма отво -
ре на је из ло жба фо то гра фи ја
под на зи вом „Ин ди ја”, за ко је
је ау тор Зол тан Би сак из Ива -
но ва већ на гра ђи ван. На кон
окре пље ња у ви ду па су ља из
ка за на на ста вље но је дру же ње
уз осве же ње у обли жњој ка фа -
ни ци или, по ста рој ива но вач -
кој тра ди ци ји, ис пред про дав -
ни це.

Та мо се оку пи ло ша ро ли ко
дру штво. Мла ђа на Да ни је ла
Ђур ко вић из Кра гу јев ца ужи -
ва ла је у раз ме ни ис ку ста ва с
ко ле га ма, а већ је уго во ри ла
по се ту но во сте че ној при ја те -
љи ци у Ма ке до ни ји. Не што
ис ку сни ја Љи ља на Сто шић из
Бе о гра да фот ка ла је нуд ак то -
ве; њен су гра ђа нин Вла дан

Алек сић се бе сма тра фо то гра -
фом ен ту зи ја стом, а ива но вач -
ка при ро да га је у пот пу но сти
окре пи ла; Мо рис Пан ђа и тан,
син Ин до не жа ни на и Срп ки -
ње, на пра вио је око три ста
фот ки ра зних жи во ти ња, док
су се Та тја ни Бле шић нај ви ше
до па ле де вој ке у но шња ма.
Фо то-клуб CD-13 из Зре ња ни -
на де ле ги рао је ше сна ест чла -
но ва. Јед ном од њих, Ти бо ру
Ар ви, нај ин те ре сант ни је је би -
ло да фо то гра фи ше мла ди ћа
ко ји је ба цао сла му. Дво је не -
из бе жних на овој ма ни фе ста -
ци ји су Сла ви ца Пе тро вић из
Сме де ре ва, ко јој је нај ин спи -
ра тив ни ји био од ла зак у ку ћу
Сте ва на Брен ђа на, пре пу ну
нео бич них тек сту ра, и Ми лан
Жив ко вић из фир ме „Ре фот
Б”, ко јем је не из мер но ва жно
то што је овај до га ђај до жи вео
де це ни ју по сто ја ња и што све
бе ле жи у сво јој ар хи ви.

За вр шен је још је дан фо то-
са фа ри, а сви уче сни ци мо ћи
ће по но во да се так ми че на
две те ме – „Ива но во у фо ку су”
и сло бод ну. До де ла на гра да је
пла ни ра на за се о ску сла ву Ве -
ли ка Го спо ји на (15. ав густ),
ка да ће би ти при ре ђе на и при -
год на из ло жба.

Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Зе ле ни ло” је у че твр так, 14.
апри ла, у школ ском дво ри -
шту по ста ви ло деч је игра ли -
ште – клац ка ли це, љу ља шке,
то бо ган и клу пе. Тим ко ји
пред во ди Вла ди мир Де ља,
већ ник за еко ло ги ју, у пе так,
22. апри ла, по се ти ће се ло
по во дом Свет ског да на пла -
не те Зе мље.

Ба нат ско Но во Се ло: У то ку
су ра до ви на нат кри ва њу пи -
ја це. Из ло жба ус кр шњих ја ја
руч но ра ђе них у свим тех ни -
ка ма би ће отво ре на у су бо ту,
23. апри ла, у 15 са ти, у ор га -
ни за ци ји удру же ња же на и
До ма кул ту ре. Сви во кал ни

со ли сти и ин стру мен та ли -
сти по ме ну те уста но ве су на
ква ли фи ка ци ја ма одр жа ним
у не де љу, 17. апри ла, у Ку -
шти љу, из бо ри ли пла сман за
Ве ли ки фе сти вал ру мун ског
фол кло ра, ко ји ће би ти одр -
жан по чет ком ју на. Че ти ри
гру пе фол клор не сек ци је
До ма кул ту ре на сту пи ће у
уто рак, 26. апри ла, од 19 са -
ти, на град ској смо три деч -
јих ан сам ба ла у Кул тур ном
цен тру.

До ло во: Тим ко ји пред во ди
Вла ди мир Де ља, већ ник за
еко ло ги ју, за јед но са струч -
ња ци ма Ин сти ту та „Та миш”,
по се тио је шко лу и Ме сну за -
јед ни цу у пе так, 15. апри ла.
При кра ју су ра до ви на из -
град њи пар кин га у цен тру
се ла. По на ло гу Ме сне за јед -
ни це на спорт ском цен тру је
по ста вље но но во деч је игра -
ли ште, а пре о ста ла игра ли -
шта у се лу су са ни ра на.

Гло гоњ: Ра до ви на из град њи
ка пе ле на пра во слав ном гро -
бљу за по че ти су про те кле не -
де ље. За хва љу ју ћи са рад њи
ро та ри-клу бо ва из Пан че ва и
Ка ран се бе ша ста нов ни ци су -
сед не др жа ве су у су бо ту, 16.
апри ла, по кло ни ли До му
кул ту ре сто ти нак књи га на
ру мун ском је зи ку.

Ива но во: Де се ти фо то-са фа -
ри би ће одр жан у не де љу, 17.
апри ла, уз уче шће пре ко сто
пе де сет мај сто ра фо то гра -
фи је.

Ја бу ка: ЈКП „Зе ле ни ло” по -
ста ви ло је у вр ти ћу деч је
игра ли ште с клу па ма. У то -
ку су ра до ви на кр пље њу
удар них ру па на ва жни јим
ко ло во зи ма. Деч ја пред ста -
ва „Из не над на по се та го -
спо ди на Мо цар та” из ве де на
је у пе так, 15. апри ла, у До -
му кул ту ре, а на истом ме -
сту је у не де љу, 17. апри ла,
ре а ли зо ван про је кат ко ји се
ба ви ин клу зи јом ау ти стич -
не де це.

Ка ча ре во: По на ло гу Ме сне
за јед ни це за вр ше но је ски -
да ње бан ки на на ко ло во зи -
ма, а уско ро по чи ње са на ци -
ја де по ни је. Рад ни ци ко му -
нал ног пред у зе ћа су, уз по -
моћ ЈКП-а „Хи ги је на”, укло -
ни ли ди вље де по ни је у Рад -
нич кој ули ци и у Ули ци Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа. Ни ко ла
Дра гаш је у окви ру при пре -
ма за Фе сти вал са ти ре „Жа -
о ка” про те клог ви кен да одр -
жао ра ди о ни це ка ри ка ту ре
за де цу. Ху ма ни тар ни кон -
церт за при ку пља ње нов ца за
из град њу зво ни ка одр жан је
у сре ду, 20. апри ла, у ха ли
спор то ва, а на сту пи ла су
дру штва из Ка ча ре ва и До -
ло ва, као и Пе вач ко дру штво
„То ше Про е ски”.

Омо љи ца: Три би на о Ус кр су,
на ко јој је го во рио је реј Дра -
ган Уро шев, па рох омо љич -
ке цр кве, одр жа на је у су бо -
ту, 16. апри ла, у До му кул ту -
ре. У ве ли кој са ли истог зда -
ња у пе так, 22. апри ла, од 17
са ти, би ће одр жа на при ред -
ба по во дом да на шко ле „До -
си теј Об ра до вић”, а у по не -
де љак, 25. апри ла, би ће
отво ре на из ло жба сли ка
Мир ја не Ши му но вач ки и
Дра га на Ђор ђе ви ћа. Фуд ба -
ле ри су у про те клом ко лу
по бе ди ли Вла ди ми ро вац с
не ве ро ват них 16:0.

Стар че во: Там бу ра шки ор ке -
стар „Нео лит” при ре дио је
це ло ве чер њи кон церт у че -
твр так, 14. апри ла, у ККК-у.
Јед на еки па Од ре да из ви ђа -
ча осво ји ла је пр во ме сто
про те клог ви кен да на ноћ -
ном ори јен та ци о ном ви ше -
бо ју у Бе лој Цр кви.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

На при ја тан из глед гло гоњ -
ског пар ка ових про лећ них
да на, пoред уо би ча је ног бу -
ја ња ве ге та ци је у ово до ба го -
ди не, све ви ше ути че и ан га -
жо ва ње оних ко ји се ста ра ју
о по ме ну тој зе ле ној оа зи.

Вред ни рад ни ци ло кал ног
ко му нал ног пред у зе ћа су, уз
ре дов но ко ше ње и уре ђе ње,
по ва ди ли су ви шно жбу ње и
дру го ра сти ње и за са ди ли
две ста но вих мла ди ца.

У очи про ла зни ка по себ -
но упа да во ли је ра, не дав но
из гра ђе на у са мом сре ди -

шту пар ка. Па ви љон ко ји
из гле дом нео до љи во под се -
ћа на онај у пан че вач кој На -
род ној ба шти, на стао је као
ре зул тат са рад ње ЈКП-а
„Зе ле ни ло” и Ме сне за јед -
ни це Гло гоњ.

То зда ње је у ве ли кој ме ри
опле ме ни ло цен тар се ла.
При том, у бу дућ но сти мо же
пред ста вља ти сте ци ште оку -
пља ња и по год но ме сто за
ор га ни за ци ју кул тур них до -
га ђа ја, а са мим тим и не што
по че му ће Гло гоњ би ти пре -
по зна тљив.

УЛЕП ША ВА ЊЕ ГЛО ГО ЊА

Во ли је ра кра си парк

У Бре стов цу ће, на два би -
рач ка ме ста, у из бор ној тр ци
за де вет сто ли ца у ме сној
скуп шти ни уче ство ва ти све га
осам на е сто ро кан ди да та. На -
пред ња ке ће ма хом пред ста -
вља ти до са да шњи чла но ви
ло кал не вла сти, а пред во ди -
ће их „се ло на чел ник” Са ва
Ђу рић. Ту су и ње гов за ме ник
Не над Ми нић, па ак ту ел ни
чла но ви Скуп шти не Вла ди -
мир На кић и Дра ган Ми ри -
чић, као и ис так ну ти спорт -
ски рад ник Јор дан Ко ко -
шков.

Пре тен ден те има ју не ки дру -
ги, али ме ђу њи ма не ма звуч -
ни јих име на у ло кал ном по ли -
тич ком ми љеу... Ту је тек не ко -
ли ци на пред став ни ка СПС-а,
ко а ли ци је Две ри–ДСС, СРС-а,
а пра ви је ку ри о зи тет да и Ру -
ска стран ка има јед ног кан ди -
да та.

На по слет ку, у нај ма њем
Ива но ву (у по гле ду бро ја ста -
нов ни ка – има их тек не што
пре ко хи ља ду) из бор ни си стем
је мал те не про пор ци о на лан –
на јед ном би рач ком ме сту на -
ла зи ће се сви за ин те ре со ва ни
за де вет ме ста у ме сној скуп -
шти ни.

Ап со лут ни фа во ри ти и ов -
де су (ко дру ги?!) на пред ња -
ци, ко је пред во ди са да шњи
пр ви чо век се ла – Јо шка Ду -
дуј. Шта ви ше, они у са мом
стар ту има ју, хте ли – не хте -
ли, три си гур на чла на, с об зи -
ром на то ће им се су прот ста -
ви ти (све га!) ше сто ро про -
тив кан ди да та. Ме ђу њи ма су
тро ји ца с ли сте „Де мо крат ска
стран ка – др Ду шан Сто јић”,
од ко јих је убе дљи во нај по -
зна ти ји Јо сиф Ва сил чин (у
два на вра та пр ви чо век овог
се ла), а ту су и дво ји ца пред -
став ни ка СПС-а, као и јед на
ли га ши ца.

Оп шти ре зи ме: бо љим по -
зна ва о ци ма се о ских по ли тич -
ких при ли ка уоч љи во је да је
овог пу та не у по ре ди во сла би је
ин те ре со ва ње за уче шће у нај -
ни жем ни воу вла сти.

Ови пре о ста ли „мо хи кан -
ци” су, та ко ре ћи, чи сти ен ту -
зи ја сти...

ван ред них гла са ња из бо ри
овог пу та за о би ћи Омо љи цу,
До ло во и Ја бу ку).

Пре ма зва нич ним по да ци -
ма Ко ми си је за спро во ђе ње
из бо ра, у ме сним за јед ни ца ма
у тих шест на се ље них ме ста за
се дам де сет два чла на при ја -
вље но је укуп но две ста де сет
ли ца.

У про те клом бро ју су пред -
ста вље на, бар на па пи ру, нај -
по зна ти ја име на у три се вер на
се ла, а у ак ту ел ном ће би ти об -

бор них ли ста. Ши рој јав но сти
нај по зна ти је име је Да ли бор
Ада мов (ди рек тор До ма кул -
ту ре), а у истом „ја ту” су и чла -
ни ца ме сне скуп шти не у про -
те клом са зи ву Бран ки ца Дра -
го је рац, као и учи те љи це Сне -
жа на Фи ли по вић и Да ни је ла
Пе ћа нин, про фе сор ка Гор да на
Ко ва че вић, спи са тељ Дар ко
Је шић... 

Њи хов нај ве ћи ри вал би ће
гру па љу ди оку пље на око ви -
ше стру ког по кра јин ског по -

По ред ове три ли сте, пред -
став ни ке има ју и „ДС – др Ду -
шан Сто јић”, ко а ли ци ја Две -
ри–ДСС, ра ди ка ли...

Јед но пар тиј ски у Бре стов цу
и Ива но ву
И док ће се у Стар че ву ло ми ти
ко пља, у два пре о ста ла ју жна
се ла ово гла са ње тре ба да бу де
са мо пу ка фор мал ност: на -
пред ња ци су ап со лут ни фа во -
ри ти и све из у зев њи хо ве убе -
дљи ве по бе де би ло би рав но
сен за ци ји.

ра ђе на пред из бор на си ту а ци ја
у исто то ли ко ју жних на се ље -
них ме ста.

Же сток окр шај у Стар че ву
Нај ви ше гу жве би ће у нај ве -
ћем пан че вач ком на се ље ном
ме сту – Стар че ву. На и ме, за
пет на ест сто ли ца се на че ти ри
би рач ка ме ста кан ди до ва ло
пе де сет ше сто ро љу ди. Ком -
плет не ли сте има ју две нај ја че
гру па ци је – Срп ска на пред на
стран ка и но во фор ми ра ни
„По крет Стар че во” (чи не је
до ју че ра шњи чла но ви ДС-а и
не за ви сни).

По кло ни ци по ли ти ке ак ту -
ел ног пре ми је ра су, као и дру -
где, пр ви пре да ли кан ди да ту -
ре, па ће се, што је но ви на од
ове го ди не, на ћи на вр ху из -

сла ни ка Пе тра Ан дре ји ћа, ко -
ја је у го то во не из ме ње ном са -
ста ву вла да ла ме стом два де се -
так го ди на. По ред ње га, на
овој ли сти се на ла зе и ак ту ел -
ни пред сед ник Скуп шти не МЗ
Стар че во – Аца Ди ми трић, ње -
гов за ме ник – Јо ва Ба јер, ду го -
го ди шњи чла но ви ме сног ор -
га на вла сти – Ми лан Ан то ни -
је вић, др Ми ша Со ко ло вић,
Јо ван Пе ро ва но вић, Жељ ка
Не дић...

Со ци ја ли сти има ју два кан -
ди да та ма ње од мо гу ћих пет -
на ест; нај звуч ни је име је Ђо ка
Ди ми трић, ду го го ди шњи ма -
ти чар и члан ме сне скуп шти -
не, а ту је и Не дељ ко Не дић,
пред сед ник ло кал ног од бо ра
Да чи ће ве стран ке.

ОДР ЖАН ДЕ СЕ ТИ ФО ТО-СА ФА РИ

Пре ко сто пе де сет мај сто ра у Ива но ву

Ко ће наредних година владати највећим панчевачким насељеним местом?
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У не де љу, 17. апри ла, у пре -
пу ној дво ра ни „Апо ло” пан че -
вач ки са став „Вој во ђан ски
сан” при ре дио је кон церт то -
ком ко јег су се мо гле чу ти тра -
ди ци о нал не ну ме ре с под руч -
ја Вој во ди не, Сла во ни је, Бо -
сне, Ма ђар ске и Ру му ни је, као
и об ра де по пу лар них пе са ма
Леа Мар ти на, Ша ба на Бај ра -
мо ви ћа, Стин га итд. 

– По ла зи ште нам пред ста -
вља тра ди ци о нал но по и ма ње
там бу ре на овим про сто ри ма,
од но сно ин тер пре та ци је во -

кал них и ин стру мен тал них
ну ме ра. Дру ги део кон цер та
до но си не што но во на на шем
ре пер то а ру: тан го, џез и об ра -
де по пу лар них пе са ма – ре као
је Сте фан Фукс, му зи чар и је -
дан од ор га ни за то ра кон цер та. 

Там бу ра шки ор ке стар „Вој -
во ђан ски сан” осно ван је 2012.
го ди не у Пан че ву и чи ни га сед -
мо ро по је ди на ца – шко ло ва них
му зи ча ра и истин ских за љу бље -
ни ка у там бу ра шки звук. Го сти
кон цер та би ли су Да вор Јо ва но -
вић, Ђор ђе Ча вић, Ђу ра Мор -
нар, Шо и ца и Ан дре ја Кр стић и
„Наш на чин”.

Ка ко је ре као Фукс, сан
„Вој во ђан ског сна” је сте да на -
ста ви да не гу је там бу ра шки
звук с под руч ја Вој во ди не и
ре ги о на и да там бу ру пред ста -
ви као ин стру мент рав но пра -
ван дру ги ма.

ПРО МО ЦИ ЈА ЗБИР КЕ ЈЕ ЛЕ НЕ БО СНИЋ

За гр ље ни мрак
У уто рак, 26. апри ла, од 19.30,
у чи та о ни ци Град ске би бли о -
те ке би ће про мо ви са на пе -
снич ка књи га на ше су гра ђан -
ке Је ле не Бо снић „За гр ље ни
мрак”, у из да њу „Ор фе у са” из
Но вог Са да. Ка ко је при ме ти -
ла Дра га на В. То до ре сков, ту
збир ку од ли ку је не сва ки да -

шња те мат ско-мо тив ска осо -
бе ност.

„У њој су укр ште ни љу бав ни
дис курс и ре флек си ја о оно -
стра ном. Сва три ци клу са –
’Ври сак са мо ће’, ’Мој гост’ и
’Од бе гли зрак сун ца’, иа ко фор -
мал но раз ли чи ти, ис пе ва ни су у
спе ци фич ном, ме лан хо лич ном

рас по ло же њу и од ли ку је их ду -
бо ка че жња и сет на за пи та ност
над пи та њи ма ег зи стен ци је, а
по себ но над свр хом по сто ја ња
на кон гу бит ка/смр ти во ље ног
би ћа”, на ве ла је кри ти чар ка.

По ред ау тор ке, у про гра му
ће уче ство ва ти Ва са Пав ко вић
и Дра га на В. То до ре сков.

КУЛТУРА
Четвртак, 21. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ке сић: „Ле пе нам
ети ке те по пут ’је ди но
све тло на кра ју 
ту не ла’, ’је ди на на да’,
’је ди на опо зи ци ја’

Пред ста вље на 
„Њу зо ва” „Пра ва
исто ри ја све та”

Уко ли ко још ни сте од лу чи ли за
ко га ће те гла са ти на из бо ри ма,
свој глас си гур но не ће те би ти у
при ли ци да по ве ри те ли сти
„Ду вај, Ср би јо”, од но сно Зо ра -
ну Ке си ћу и еки пи „Њуз.не та”,
упр кос њи хо вој „Ра фи ни ра ној
пред из бор ној кон вен ци ји”, ко ју
су одр жа ли у не де љу, 17. апри -
ла, у До му Вој ске Ср би је у Пан -
че ву. Том при ли ком њи хо вим
бу ду ћим не гла са чи ма обе ћа ни
су: Пан че во на бен зе ну, крај
огра ни че њу бр зи не на пу ту 
Бе о град –Пан че во, за тва ра ње
шко ла, отва ра ње фа бри ке ка -
ме на те ме ља ца, ле га ли за ци ја
ко руп ци је, уста но вља ва ње та -
ри фе за пар тиј ске пре ле та че,
пот пу но уки да ње не за по сле -
но сти, еу та на зи ја Ко со ва, уво -
ђе ње но ве кри ла ти це „Опо во
је ср це Ср би је” и дру ге „њу зне -
тов ске” лу до ри је.

По што је у ре ал ној пред из -
бор ној кам па њи по ста ло по пу -
лар но да ли де ри има ју свог
Ма ђа ра, та уло га је у До му вој -
ске при па ла на шем ду хо ви том
су гра ђа ни ну Ти бо ру Јо ни, ко ји
је ра до ви ђен гост Ке си ће ве

РА ФИ НИ РА НА ПРЕД ИЗ БОР НА КОН ВЕН ЦИ ЈА

ОПО ВО ЈЕ СР ЦЕ СР БИ ЈЕ
Културни телекс

Нај по зна ти ји свет ски ку -
вар, чу ве ни Џеј ми Оли вер,
по кре нуо је еди ци ју прак -
тич них књи га ре це па та
сјај них ку ва ра, пе ка ра и по -
сла сти ча ра, ко ји сва ко -
днев но де ле сво ја ис ку ства
с ми ли о ни ма љу ди ши ром
све та пу тем Џеј ми је вог ка -
на ла „Фуд тјуб”. „Вул кан из -
да ва штво” је об ја ви ло три
те мат ска ку ва ра из ове еди -
ци је, а то су: „По ро дич ни
ку вар”, „Уку си Ита ли је” и
„По сла сти це”.

Џеј ми јев ита ли јан ски
мен тор, ку вар Ђе на ро Кон -
тал до, ода брао је 50 јед но -
став них, се зон ских ре це -
па та ко ји ће тран сфор ми -
са ти на чин на ко ји ку ва те
те сте ни ну.

Чар те сте ни не ле жи у
то ме што се спре ма бр зо,
јед но став но и на раз не на -
чи не – од јед но став них со -
со ва с па ра дај зом, ко ји ма
се са мо пре ли ју шпа ге те,
до ра гуа ко ји се ку ва ју са -
ти ма и је ла из пе ћи. Мо же

би ти из у зет но ла га на, али
и ве о ма бо га та, за ви сно од
го ди шњег до ба и ва шег бу -
џе та.

Ре цеп ти у овом ку ва ру су
раз вр ста ни по го ди шњим
до би ма – ако се ру ко во ди -
те овом фи ло зо фи јом, је ла
ће вам би ти уку сни ја и
хран љи ви ја.

„Уку си Ита ли је” 
Ђе на ра Кон тал ди ја

Два чи та о ца ко ји до сре де, 27. апри ла, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји на ста вак ре че ни це:
„Нај бо ља је те сте ни на ко ја...”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Уку си Ита ли је” Ђе на ра Кон тал ди ја.
Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро -
ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри
„Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка 
По не де љак, 25. април, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: кла ви -
ри сти проф. Ма ри је Ли ге ти Ба линт при ре ди ће ве че со на та. 

По не де љак, 25. април, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
за вр шни кон церт кла ри нет ског ма стер-кла са др Ог ње на По -
по ви ћа.

Уто рак, 26. април, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: кон церт уче -
ни ка тру бе, со ли ста и ка мер них ан сам ба ла проф. Кон стан -
ти на Со ти ров ског.

Из ло жбе
По не де љак, 25. април, 19 са ти, Дом кул ту ре у Омо љи ци: из -
ло жба сли ка Мир ја не Ши му но вач ки и Дра га на Ђор ђе ви ћа.

Сре да, 27. април, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло -
жба сли ка „Хи пер ре а ли зам” Ива на Ка ран фи лов ског.

Књи жев ност
Уто рак, 26. април, 19.30, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја
пе снич ке књи ге „За гр ље ни мрак” на ше су гра ђан ке Је ле не
Бо снић.

Че твр так, 28. април, 20 са ти, Га ле ри ја Ба те Ми ха и ло ви ћа:
про мо ци ја књи га „Бог не ће по мо ћи” Мар ка По га ча ра и „По -
ли ти ка пор но гра фи ја по е зи ја” Бо ја на Мар ја но ви ћа.

Те мат ски про грам 
Пе так, 22. април, 17 са ти, Трг Зо ра на Ђин ђи ћа и дво ра на
„Апо ло” До ма омла ди не: обе ле жа ва ње „Да на пла не те Зе -
мље” – „Не бу ди вр ста ко ја угро жа ва”.

Петак, 22. април, 19.30, Дом Војске Србије у Панчеву: кон-
церт КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.

Пе так, 22. април, 19.30, Град ска би бли о те ка: пре да ва ње
„Хри шћан ско хо до ча шће све тој зе мљи”. Гост је Дра ги ша Га -
бо ро вић.

Уто рак, 26. април, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
Град ска смо тра му зич ког и фол клор ног ства ра ла штва де це.

Уто рак, 26. април, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: „Сто фо то гра фи ја за 100 ми ну та” у епи зо ди „Пу то ва ње
кроз вре ме”.

Сре да, 27. април, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: пре да ва ње
сту де на та Ка те дре за ибе риј ске сту ди је Фи ло ло шког фа кул -
те та у Бе о гра ду по во дом обе ле жа ва ња че ти ри ве ка од смр -
ти Ми ге ла де Сер ван те са. У на став ку про гра ма отва ра ње
„Шпан ског кут ка”.

Сре да, 27. април, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че сал се.

Про грам за де цу
По не де љак, 25. април, 14 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: пред ста ва за де цу „Ве шти це” по зо ри шта „Ма ли
принц” из Ја бу ке.

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

Већ смо по сти гли успех с њом –
пре сти гли смо Је ле ну Ба чић
Алим пић на ли сти нај про да ва -
ни јих књи га, што нам је у стар -
ту и био циљ – ре као је Мар ко
Дра жић из „Њуз.не та”.

Не над Ми ло са вље вић је об -
ја снио да је пред ста ва „Ра фи -
ни ра на пред из бор на кон вен -
ци ја” на ста ла крај ње спон та но.

– Ма те ри јал смо упа ко ва ли
као пред из бор ну кон вен ци ју, а
у ства ри је то ан ти кон вен ци ја.
У овој фор ми пред ста ва ве ро -
ват но не ће по сто ја ти на кон из -
бо ра, али мо же мо је ак ту е ли зо -
ва ти пре не ких но вих из бо ра,
по што их че сто има мо – об ја -
снио је Не над Ми ло са вље вић.

Упр кос по пу лар но сти Зо ра -
на Ке си ћа и „њу зо ва ца” са ла
До ма вој ске у Пан че ву би ла је
по лу пу на. По се ће ност би би ла
ви ше стру ко ве ћа да је ула зни -
ца за тај до га ђај би ла ма ло
јеф ти ни ја.

еми си је „24 ми ну та”. Бу ду ћи
да је са да он био у при ли ци да
„ис пи ту је” Ке си ћа и „њу зов -
це”, пу бли ка у Пан че ву је са -
зна ла да у су бо ту, 23. апри ла,
због пред из бор не шут ње не ће
би ти „24 ми ну та”, те да је те -
шко об ја сни ти па у зе из ме ђу
се ри ја ње ног еми то ва ња, ка да
је то јед на од нај гле да ни јих
еми си ја на Б92, с мно штвом
огла ши ва ча.

По зван да за „Пан че вац”
про ко мен та ри ше чи ње ни цу да
је „24 ми ну та” тре нут но је ди на
озбиљ на по ли тич ка еми си ја,
од но сно еми си ја ко ја не иде
низ дла ку мејнстрим по ли ти -
ци, Ке сић је ре као:

– Мо гу ће је да дру ге те ле ви -
зи је и уред ни ци не ма ју хра бро -
сти да уве ду та кве еми си је...
Ка да смо по че ли да ра ди мо,
ни ко ни је ни оче ки вао да ће „24
ми ну та” до би ти та кву ко но та -
ци ју, да ће по ста ти за пра во

озбиљ на по ли тич ка еми си ја.
На ша же ља је би ла да за ба ви мо
пу бли ку, да то бу де кре а тив на
за фр кан ци ја с кри тич ком но -
том, за и ста ни смо оче ки ва ли
да ће нам се ле пи ти ети ке те по -
пут „је ди но све тло на кра ју ту -
не ла”, „је ди на на да”, „је ди на
опо зи ци ја”. Ми то у ства ри и не
же ли мо, али то до би ја мо.

„Ра фи ни ра на пред из бор на
кон вен ци ја” би ла је и по вод за
про мо ци ју „Њу зо ве” књи ге
„Пра ва исто ри ја све та”, ко ја је
не дав но об ја вље на у из да њу
„Ла гу не”.

– Све је по че ло с ма лом исто -
ри јом Ср би је, од Не ма њи ћа до
смр ти дру га Ти та, али под
прет по став ком да је у тим вре -
ме ни ма по сто ја ла жу та штам -
па. То нам је би ло за ни мљи во,
па смо кре ну ли ме га ло ман ски,
вољ ни да при ка же мо на шу вер -
зи ју исто ри је све та од би блиј -
ских вре ме на до кра ја 20. ве ка.

Обећали Панчево на бензену и укидање школа

КОН ЦЕРТ „ВОЈ ВО ЂАН СКОГ СНА”

Там бу ра, јер је ча роб на

Петнаест година постојања
оркестра „Бистрик” и четрде-
сет година уметничког рада
Биље Крстић били су повод да
се ови врсни уметници у пе-
так, 15. априла, нађу на сцени
Културног центра. Концерт
овог пута јесте напунио, али
није препунио дворану, као
што је то био случај пре мало
више од једне деценије, када
је тај састав први пут наступио
у Панчеву, у време премијере
филма „Зона Замфирова”.

– И сам филм и нумере које
смо извели у том остварењу
били су толико популарни да у
дворани није било места ни за
стајање. Но срећна сам што је
и сада, једанаест година ка-
сније, овако велики број Пан-
чевки и Панчеваца дошао на

наш наступ, јер знам да је ово
наша права публика – она ко-
ја цени традиционалну музи-
ку и разуме је на прави начин.
Посебно ме је дирнуо сусрет с
једним младићем који ми је

непосредно пред концерт по-
клонио букет цвећа, рекавши
ми да је присуствовао и про-
шлом концерту, када је имао
само три године – рекла је Би-
ља Крстић.

Присутни су имали прилику
да истински уживају у двочасов-
ној шетњи кроз музичку тради-
цију Србије, Румуније, Мађар-
ске, Грчке и Бугарске, препу-
штајући се готово магичном
споју Биљиног гласа и инстру-
менталне пратње. „Ерген дедо”,
„Петлови појев”, „Јовано, Јован-
ке”, „Калајџијско коло”, „Пуче
пушка”, „Димитријо, сине Ми-
тре” – само су неке од нумера
којима је публика длановима
додавала ритам, а вишеминут-
ни аплауз на крају концерта био
је за Биљу и „Бистрик” јасан по-
зив да у Панчево дођу и чешће.
Излазак њиховог новог албума,
који се очекује 1. јуна, прави је
повод за ново дружење. Панчев-
ке и Панчевци то свакако једва
чекају. Д. К.

БИЉА КРСТИЋ И „БИСТРИК” У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Угодна шетња кроз традицију



Кре ни мо на пут
„Ко декс по на ша ња пре ма кул -
тур ном на сле ђу гра да Пан че -
ва”, на зив је про јек та и пу бли -
ка ци је на ше су гра ђан ке Гро -
зда не Ми лен ко вић, ко ји су
пре зен то ва ни у че твр так, 14.
апри ла, у пу ној дво ра ни „Апо -
ло” До ма омла ди не. Са ма пу -
бли ка ци ја, у из да њу Град ске
би бли о те ке, на ста ла је као ре -
зул тат ра да ви ше уче сни ка и
са рад ни ка на про јек ту, а ва -
жно ме сто у це лој при чи игра -
ју ра ди о ни це ко је је Гро зда на
Ми лен ко вић ре а ли зо ва ла са
две гру пе ма ту ра на та Гим на -
зи је „Урош Пре дић” 2014. го -
ди не. Ка ко је об ја сни ла, суд -
би на на шег кул тур ног на сле ђа
у ру ка ма је мла дих: по тен ци -
јал них ли де ра, бу ду ћих ко ри -
сни ка и вла сни ка по крет них и

не по крет них кул тур них до ба -
ра, тач ни је ак те ра ко ји ће од -
лу чи ва ти о суд би ни кул тур ног
на сле ђа. Због то га је она кроз
пу бли ка ци ју на сто ја ла да об ја -
сни шта се под тим пој мом

под ра зу ме ва, ка ко се оно чу ва,
шта су кул тур на до бра и ка ко
су ка те го ри са на, ко је су уста -
но ве за шти те кул тур ног на -
сле ђа у Пан че ву, ка ква је уло -
га гра ђа на у све му то ме итд.

– Спо ји ли смо прав нич ки
тер мин „ко декс”, ко ји зна чи
пра ви ла по на ша ња, и иде ју о
на сле ђу, да би смо утвр ди ли
ка ко се ми, гра ђа ни, мо ра мо
по на ша ти пре ма кул тур ним
до бри ма Пан че ва. Би ло је ва -
жно са зна ти ка ко на ши мла -

ди раз ми шља ју о тој те ми.
Же ле ла сам да им скре нем
па жњу на то да тра ди ци ја ни -
је не што ре тро град но, што је
ве за но ис кљу чи во за про -
шлост, већ то на сле ђу је мо и
жи ви мо – об ја сни ла је Гро -
зда на Ми лен ко вић. 

Она је ис та кла да је ве о ма
ва жно да се де ца кроз школ -
ски си стем упо зна ју с на шим
на сле ђем и да им бу ду по ну ђе ни
са др жа ји кроз ко је ће раз ви ја -
ти свест о кул ту ри овог гра да.
Јер, де ца и мла ди, као и од ра -
сли, ка да по се те не ки град, ве -
о ма че сто оби ђу му зе је и дру -
ге спо ме ни ке кул ту ре у ње му,
та ко да је нор мал но да то учи -
не и у свом ме сту.

Бу ду ћи да се ба ви чу ва њем
тра ди ци је и кул тур ног на сле ђа,
КУД „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП” био је по зван да те ве че -
ри из ве де не ко ли ко ну ме ра, а
би ла је отво ре на и из ло жба фо -
то гра фи ја Пан че ва на ста лих у
окви ру фо то-ра ди о ни це ОШ
„Ђу ра Јак шић”, ко ју во ди Зол -
тан Би сак.

ИДЕЈНА РЕШЕЊА ВЛАДИМИРА МИРЧЕВСКОГ

Дизајн за нова времена
Иако је веома млад, наш су-
грађанин Владимир Мирчев-
ски обележио је првих десет
година бављења индустриј-
ским дизајном тако што је у
четвртак, 14. априла, у фоајеу
Културног центра приредио
изложбу својих радова. Како је
рекао, желео је да после чита-
ве деценије посвећене том по-
слу – чиме су заправо покри-
вени његови средњошколски
дани, студије на Академији
примењених уметности и пе-
риод који је уследио – прикаже
свој рад у Панчеву, јер одавде
и потиче. 

– Бављење индустријским
дизајном јесте несвакидашња
професија. Као што се можда и
види на овој изложби, ја најви-
ше уживам у изради дизајна за
аутомобиле. Углавном радим
по конкурсима идејна решења
за разне производе, али у сло-
бодно време посвећен сам ди-
зајну аутомобила – објаснио је
Мирчевски.

Поред аутомобила, заинте-
ресовани могу погледати како
изгледају његова решења за
уличну расвету, дигиталне са-
тове, роботе итд. Међутим, ка-
ко је и сам приметио, у Србији

за њега нема много посла, по-
што се овде индустријски ди-
зајн своди на дизајн намешта-
ја, ентеријере и друго.

– Овде ретко ко улази у пра-
ву индустрију, тако да сам све

досад радио за иностране ком-
паније – додао је Мирчевски.

Упркос томе, он је вољан да
остане овде и настави да сара-
ђује са светским компанијама
преко интернета, а да у исто
време покуша да на овим про-
сторима развије нешто од онога
што ради, макар то био само
дизајн за расвету, намештај
или нешто слично.

КУЛТУРА
Четвртак, 21. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
об ја ви ла је но ву књи гу на -
ше ис так ну те умет ни це
Ива не Ди мић, под на сло -
вом „Ар за мас”. Љу би те љи
књи жев но сти мо ћи ће да
ужи ва ју у де лу вр хун ске
умет нич ке про зе ком по но -
ва ном на крај ње нео би чан
на чин.

Књи га се са сто ји од дра ме
и мо но ло га при по ве да ча - о
сно ви ма, пи са њу, о Еми ли
Ди кин сон и уса мље но сти, о
жи во ту, по ступ ци ма, о Че хо -
ву, Ра се лу и ње го вом уче ни -
ку Вит ген штај ну, љу ба ви и
смр ти, суд би ни, о Фран си -
ску де Го ји, Хај де ге ру, о сре -
ћи... На сва ки мо но лог на до -
ве зу је се је дан сцен ски при -
зор дра ме у ко јој су ли ко ви
мај ка и ћер ка. Из њи хо вих
ди ја ло га иска чу не пре кид не
сва ђе, бо лест и без гра нич на
љу бав. У мо но ло зи ма при -
по ве дач ин ди рект но од ра -

жа ва рас по ло же ња ко ја се
де ша ва ју у дра ми.

Два пот пу но раз ли чи та
ли те рар на то ка ко је по сти -
же Ива на Ди мић у књи зи
„Ар за мас” пот пу но су но ви
ис ко рак у по е ти ци крат ких
фор ми.

„Ар за мас” 
Ива не Ди мић

Да ни је ла Ми ја и ло вић Ти мић,

ту ри стич ки во дич

ПЕ СМА „Skokiaan”, ко ју је
Луј Армстронг сни мио сре -
ди ном пе де се тих го ди на
про шлог ве ка. Ау тор је Ау -
густ Му са рур ва из Зим баб -
веа. Мно ги умет ни ци, по пут
Би ла Ха ле ја и Хер ба Ал пер -
та, увр сти ли су је у свој ре -
пер то ар, али по мом ми -
шље њу ипак ју је нај бо ље
упа ко вао ве ли ки Сач мо. То
је ме ло ди ја ко ја ме без у -
слов но ора спо ло жи, сва ки
пут ка да је чу јем.

РО МАН „Пар фем – хро но -
ло ги ја јед ног зло чи на” Па -
три ка Зи скин да „Њу јорк
Тајмс” је про гла сио за књи гу
го ди не, а на „Шпи гло вој”
ли сти бест се ле ра про вео је
чак де вет го ди на. То је при -
лич но мор бид на при ча о чо -
ве ку ро ђе ном без соп стве ног
ми ри са, со ци о па ти, пот пу но
не при мет ном за оста так
све та. Ра де ћи у пар фи ме ри -
ји, он до ла зи на иде ју да с
мла дих, још не ви них де во -
ја ка, ко је је мо рао прет ход -
но да уби је, ски не есен ци ју
ко ја му то ли ко не до ста је и
на пра ви са вр ше ни пар фем.
На су ђе њу за ове зло чи не
по ли ва се с не ко ли ко ка пи и
иза зи ва пад у љу бав ни за нос
чак де сет хи ља да љу ди. Ла -
ко се осло ба ђа, али уви дев -
ши да је моћ ко ју има над
љу ди ма пот пу но бе сми сле -

на, на та па се остат ком пар -
фе ма и пре пу шта бес кућ ни -
ци ма на јед ном гро бљу. Они
га, пр ви пут у жи во ту по кре -
ну ти си ли ном љу ба ви, ко ма -
да ју и на кра ју по је ду. Ово је
књи га ко ја шо ки ра од по -
чет ка до кра ја, али је то ли ко
уз бу дљи ва да се чи та без
треп та ња.

ПУ ТО ВА ЊА: Би ло кад и би -
ло ку да, кад год сте у при ли -
ци. Не ко ли ко ки ло ме та ра
пе ши це, ма ло да ље од цен -
тра гра да или у не ки дру ги
град у бли зи ни. Мо жда и
ма ло да ље? Ави о ном, бро -
дом, во зом, ау то бу сом...
Пре ко оке а на. С по врат ном
кар том или без ње. Бу ди те
хра бри, оти сни те се. Ви ди те
ка ко дру ги жи ве, упо знај те
ту ђе оби ча је, на ви ке, кул ту -
ру. Сти чи те но ва ис ку ства,
јер, на кра ју, сте че но ис ку -
ство је оно што је за и ста са -
мо ва ше и што вам ни ко не
мо же од у зе ти.

Вин кић: ко ли ко нас
об ли ку ју ме ста 
у ко ји ма бо ра ви мо

Пе тро ви ће ва: 
ап стракт но из дру ге
пер спек ти ве по ста је
но ва це ли на

Уко ли ко у по не де љак, 18.
апри ла, ни сте при су ство ва ли
од лич ном отва ра њу из ло жбе
сли ка „Све јед но је” Вла ди ми -
ра Вин ки ћа и Би сер ке Пе тро -
вић у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти, ба рем не про пу -
сти те да је до 29. апри ла по -
гле да те. Она је исто вре ме но
кла сич на и са вре ме на, фи гу -
ра тив на и ап стракт на, и до но -
си мо де ран по глед на свет
умет ни ка са из у зет ним по зна -
ва њем сли кар ских тех ни ка.
Оно што, по ред ли ков них по е -
ти ка, по ве зу је Вин ки ћа и Пе -
тро ви ће ву, је сте чи ње ни ца да
су обо је Пан чев ци (с тим да је
Би сер ка ро ђе на и са мо пр вих
шест го ди на је жи ве ла у на -
шем гра ду), сту ди је на Фа кул -
те ту ли ков них умет но сти у Бе о -
гра ду, а за тим и пост ди плом ске
сту ди је у Ита ли ји. Обо је су
же ле ли да ову из ло жбу у Пан -
че ву отво ри њи хов про фе сор
Сло бо дан Рок сан дић.

Про фе сор је том при ли ком
под се тио на чи ње ни цу да љу ди

по што за вр ше основ ну шко лу,
нај ви ше во ле ре а ли зам.

– Сли ке Вла ди ми ра Вин ки -
ћа и Би сер ке Пе тро вић има ју
еле мен те тог фе но ме на, али
ре а ли зам је код њих вр ло про -
ми шљен, ожи вљен, за чу ђен и
до бро про ме шан. Вла да у свом
опу су кре не од гла ве и, за раз -
ли ку од пси хо де лич не умет но -
сти ше зде се тих го ди на, вр ло
ра ци о нал но, уз ко ри шће ње
мо гућ но сти но вих тех но ло ги -
ја, је дан ре а ли зам пре тва ра у
дру ги, но ви ре а ли зам. Би сер ка

пак пру жа из бор сег ме на та из
пор тре та и ма да је ре а ли зам
ту, он као да не по сто ји – ре као
је про фе сор Рок сан дић.

Би сер ка Пе тро вић је об ја -
сни ла ка ко је у свом ра ду кре -
ну ла од квант не фи зи ке и на -
сто ја ла да по ка же да оно што
ли чи на не што, не мо ра то и
да бу де.

– Оно што је ја ко ап стракт но,
ка да се гле да из дру ге тач ке,
мо же по ста ти са свим дру га чи ја
це ли на. Ка да се ап стракт но де -
ло отво ри (а ње ни ра до ви то

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА „СВЕ ЈЕД НО ЈЕ”

РЕ А ЛИ ЗАМ, АЛИ ПРО МИ ШЉЕН, ЗА ЧУ ЂЕН

Два чи та о ца ко ји до сре де, 27. апри ла, у 12 са ти, СМС-
ом на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на
пи та ње: „Ка да се раз го вор с не ким пре тва ра у мо но -
лог?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Ар за -
мас” Иванe Ди мић. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти
у књи жа ри „Дел фи”.

     Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи  и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

По след ње ве че про јек та „Сто
фо то гра фи ја за 100 ми ну та”,
пла ни ра но за уто рак, 26.
април, у 19 са ти, у дво ра ни
„Апо ло”, би ће по све ће но „Пу -
то ва њу кроз вре ме”. Том при -
ли ком ће про фе сор ка Жи ва на
Кре јић и но ви нар Не над Жив -
ко вић го во ри ти о исто риј ском
раз во ју ту ри зма, чи ни о ци ма
ко ји су ути ца ли на ње го ву екс -
пан зи ју и ома со вље ње, оми ље -
ним де сти на ци ја ма Пан че ва -
ца у про шло сти, раз ло зи ма
до ла за ка ту ри ста и по се ти ла ца
у наш град, као и о из град њи
мно го број них уго сти тељ ских
обје ка та у Пан че ву с по себ ним
освр том на хо те ле. 

Ка ко је ре кла Жи ва на Кре -
јић, пре да ва ње ће би ти упот -
пу ње но раз глед ни ца ма ко је
све до че о јед ном срећ ни јем и
без бри жни јем вре ме ну, ка да

су пу то ва ња би ла до ступ на
сви ма ко ји су же ле ли да пу ту -
ју, али и ка да је Пан че во са
сво јим мо ти ви ма при вла чи ло
ту ри сте да бу ду ње го ви го сти.

СТО ФО ТО ГРА ФИ ЈА ЗА СТО МИ НУ ТА

Раз вој ту ри зма: 
сви на мо ре!

ПРО ЈЕ КАТ И ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА ГРО ЗДА НЕ МИ ЛЕН КО ВИЋ

Ка ко се од но си мо пре ма на сле ђу?

Свет растављен на детаље и склопљен у нову целину

МОЈ избор МОЈ

омо гу ћа ва ју – прим. аут.), до -
би ја се фи гу ра тив на це ли на и
јед на са свим дру га чи ја сли ка –
из ја ви ла је ау тор ка.

По след ња са мо стал на из ло -
жба ра до ва Вла ди ми ра Вин ки -
ћа би ла је при ре ђе на 2005. го -
ди не, ка да се он су гра ђа ни ма
пред ста вио нео бич ним пор тре -
ти ма, сли ка ним из нео бич не
пер спек ти ве. У свој град се вра -
тио са из ло жбом пор тре та са чи -
ње них од во де, кроз ко је се пре -
ла ма ју кон ту ре по је ди них гра -
до ва, јер нас, ка ко је об ја снио,
умно го ме об ли ку ју и де фи ни шу
ме ста у ко ји ма се на ла зи мо.

У ме ђу вре ме ну је Вин кић
за вр шио пост ди плом ске сту -
ди је у Ита ли ји.

– То је мно го ути ца ло на
мој рад и по гле де уоп ште. Та -
мо сам, на и ме, ви део не ку
дру га чи ју ди мен зи ју ства ра -
ла штва и упо знао љу де из це -
лог све та и та ат мос фе ра ми
је до не ла но ви при ступ ра ду,
бо ја ма и жи во ту уоп ште – ре -
као је Вин кић.

Оно што би се мо гло по сма -
тра ти као за јед нич ко обе леж је
у ства ра ла штву ово дво је умет -
ни ка, је сте чи ње ни ца да обо је
ра ста вља ју свет на де та ље, а по -
том од де та ља об ли ку ју но ву
це ли ну. У ко ли кој ме ри се њи -
хо ви ра до ви ме ђу соб но ле по
укла па ју, уве ри ће се сва ко ко
из ло жби по све ти ба рем не ко -
ли ко ми ну та.

У организацији удружења
„Лас хентес” и Градске би-
блиотеке, у среду, 27. апри-
ла, у 19 сати, у читаоници
Градске библиотеке биће
обележена четири века од
смрти Мигела де Серванте-

са. Том приликом ће сту-
денти Катедре за иберијске
студије Филолошког фа-
култета из Београда одржа-
ти предавање, након чега
ће бити отворен „Шпански
кутак”.

ОТВАРА СЕ „ШПАНСКИ КУТАК”

Подсећање 
на Сервантеса
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сто Ру му на, а Ма ђа ри су у ап -
со лут ној ве ћи ни у Де бе ља чи
(53 од сто). На рав но, и Ср би су
до ми нант ни, са око де вет де -
се ти на ста нов ни штва, и то у
свим пре о ста лим ме сти ма –
Цре па ји, Идво ру, Пут ни ко ву и
Са мо шу.

Ако се по сма тра ју оп шти не,
Ру му ни су про цен ту ал но нај -
за сту пље ни ји у Али бу на ру, где
чи не не што ви ше од че твр ти -
не жи вља, а пре о вла да ва ју у
на се љи ма Ло кве (91 од сто) и
Ни ко лин ци (75), док су у Ја но -
ши ку убе дљи во нај за сту пље -
ни ји Сло ва ци, са 92 од сто.

И у по гра нич ним сре ди на ма
као што је Вр шац мно го је (до -
ду ше, ма лих) „чи сто” ру мун -
ских се ла – Ку штиљ (чак 95
од сто), Ма ло Сре ди ште, Со чи -
ца, Ме сић, Вој во дин ци... У не -
што се вер ни јем План ди шту то
су Ба ри це, а у ју жни јој Бе лој
Цр кви – Гре бе нац. У дру го по -

Мно го ет нич ки
јед но о бра зних се ла

Ко ва чи ца пра ви 
при мер вој во ђан ске
ша ро ли ко сти

Не тре ба по на вља ти да је Вој -
во ди на је дан од нај све тли јих
при ме ра мул ти ет нич но сти,
или, сли ко ви ти је ре че но, ако
по гле да мо ма пу на ци о нал не
за сту пље но сти – не ка вр ста
ле о пар до ве ко же...

Иа ко су Ср би ап со лут но ве -
ћин ски на род, у По кра ји ни су
ве о ма за сту пље ни и Ма ђа ри,
као и Сло ва ци, Ру му ни и Хр -
ва ти, а у ту див ну ша ро ли ку
ле пе зу на ро да, кул ту ра и је зи -
ка спа да ју и не што ма ње ет -
нич ке гру пе, по пут Ма ке до на -
ца и Че ха.

Слич на си ту а ци ја је и у ју -
жном Ба на ту. У по је ди ним
сре ди на ма ста нов ни штво је до
те ме ре по ме ша но да у ис тој
ули ци жи ви и по де се так при -
пад ни ка раз ли чи тих на ци ја. С
дру ге стра не, ни је за не мар љив
број ет нич ки пот пу но хо мо ге -
них ме ста. То и ни је чуд но кад
су у пи та њу Ср би, али у овој
ре ги ји има мно го (углав ном)
се ла у ко ји ма и оста ли на ве де -
ни на ро ди чи не и до де ве де сет
од сто укуп не по пу ла ци је.

Че шко се ло усред 
Бе ле Цр кве?!
Пра ви при мер хе те ро ге но сти
ста нов ни штва је сте Ко ва чи ца,
где су у за вид ном бро ју за сту -
пље на че ти ри на ро да. Али кад
се на се ље на ме ста по сма тра ју
по је ди нач но, мо же се ре ћи да
су и те ка ко на ци о нал но хо мо -
ге на.

Ово је ујед но и је ди на од
осам ју жно ба нат ских оп шти на
у ко јој Ср би (око 33 од сто уде -
ла у ста нов ни штву) ни су нај -
број ни ји, већ су то Сло ва ци
(41 од сто). За ни мљи во је да су
они кон цен три са ни у две од
осам ме сних за јед ни ца – у Па -
ди ни (ре корд них 97 од сто) и у
са мој Ко ва чи ци (82 од сто).
По ред то га, у Уз ди ну је 77 од -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРУК ТУ РА У ЈУ ЖНОМ БА НА ТУ

ме ну тој оп шти ни за бе ле жен је
и је дан ку ри о зи тет. Иа ко је
њи хо ва ма ти ца уда ље на чи та -
вих хи ља ду ки ло ме та ра, Че си
и да ље оп ста ју у два (ми -
кро)на се ља са по сто ти нак љу -
ди: у Кру шчи ци и Че шком Се -
лу, ко је име ни је до би ло ни ма -
ло слу чај но – у ње му жи ви око
90 од сто су на род ни ка ста нов -
ни ка зе мље чи ја је пре сто ни ца
„злат ни” Праг. У Бе лој Цр кви
по сто ји и ме ста шце у ко јем су
и Ма ђа ри за сту пље ни у истом
про цен ту – До бри че во.

По том ци Ати ле Хун ског до -
ми нант ни су и у два ме ста ко -
вин ске оп шти не – Шу ша ри (62
од сто) и, по себ но, Ско ре нов цу
(88 од сто), ко ји је и нај ју жни је
ве ћин ско ма ђар ско ме сто.

Пан че во и Опо во без чи сто
„ма њин ских” ме ста
Је ди но у оп шти ни Опо во и
нај ве ћем ме сту ју жно ба нат -
ског окру га Пан че ву не по сто -

ји ни јед но „ма њин ско” ме сто
на лик на ве де ним (не ра чу на -
ју ћи ве ћин ски срп ска). Уз на -
по ме ну да су Ма ђа ри нај број -
ни ји, са 35 од сто по пу ла ци је, у
Ива но ву, у ко јем су при лич но
за сту пље ни и Бу га ри (чи не
око че твр ти ну); то ли ко је от -
при ли ке и Ру му на у Но вом Се -
лу, док Ма ке дон ци у Ја бу ци
пред ста вља ју тре ћи ну жи вља.

Све у све му, и хе те ро ге но и
хо мо ге но, то јест ша ре но, ра -
зно ли ко, жи во пи сно... Јед ном
реч ју – мул ти ет нич ки! Ка ко ли
је то тек из гле да ло пре ра та,
док су ов де жи ве ли и Нем ци,
ко ји су чи ни ли ве ћи ну у ме сти -
ма као што су Ја бу ка (Ап фел -
дорф), Ка ча ре во (Фран цфелд),
Кар ло вац (Карлс дорф)...

Па кад се из ме ша ју срп ски,
не мач ки, ма ђар ски, ру мун ски
и сло вач ки, шта ћеш леп ше и
бо га ти је...

Ј. Фи ли по вић

ХРОНИКА: ВРШАЦ

У сим бо лич них пет до два на -
ест, 18. апри ла, у про сто ри ја -
ма ГГ „За бо љи Вр шац”, чи ја је
из бор на ли ста у два на вра та у
крат ком ро ку са ку пи ла убе -
дљи во нај ви ше пот пи са у овом
гра ду, по че ла је кон фе рен ци ја
за но ви на ре. На њој се нај ви -
ше го во ри ло о не пра вил но -
сти ма у до ку мен та ци ји оста -
лих уче сни ка на ло кал ним из -
бо ри ма 2016. На са мом по чет -
ку Бра ни слав Ма тић, ко ји је
овла шћен за пред ста вља ње
ове гру пе гра ђа на, ре као је:

– По што је пр во бит но Град -
ска из бор на ко ми си ја од би ла
на шу ли сту, као и на кон два -
на е сто днев ног ме ђу соб ног
пре ба ци ва ња над ле жно сти из -
ме ђу ГИК-a и Управ ног су да,
при сту пи ли смо но вом при ку -
пља њу пот пи са и обо рен је ре -
корд у бро ју оних што по др жа -
ва ју јед ну из бор ну ли сту ко ји
смо са ми пре две не де ље по -
ста ви ли. Овог пу та ску пи ли
смо, у ве ћем де лу у се ли ма,
1.940 пот пи са. По себ но за хва -
љу јем љу ди ма ко ји су има ли
стр пље ња да два пу та до ла зе, а
са да смо има ли и ма сов ни ју
по др шку на ше кан ди да ту ре:
на ла зи мо се под ред ним бро -
јем се дам на ло кал ним из бо -
ри ма.

За кон је пред ви део да на кон
про гла ше ња ко нач не ли сте
уче сни ка на из бо ри ма сва ко
од њих има мо гућ ност да до -

би је увид у до ку мен та ци ју
оста лих, ко ју је тим ГГ „За бо -
љи Вр шац” ис ко ри стио.

– Пред мет на шег ин те ре со -
ва ња би ле су ли сте че ти ри
гру па ци је уче сни ка на из бо -
ри ма: про у ча ва ју ћи их,
стрикт но смо при ме ни ли
упут ство о спро во ђе њу из бо ра
на ко је се по звао ГИК, као и
обра зло же ње ко је нам је дао
Управ ни суд у на шем слу ча ју,
и за кљу чи ли смо да по истим
тим кри те ри ју ми ма ни јед на
од њих ни је сме ла да бу де
при зна та, од но сно да на из бо -
ри ма уче ству ју не за ко ни то –
екс пли ци тан је Ма тић.

Он је као нај фла грант ни ји
при мер кр ше ња за ко на на вео
слу чај из бор не ли сте „Иви ца
Да чић – Со ци ја ли стич ка пар -
ти ја Ср би је – Је дин стве на Ср -
би ја”. Ре као је да је по нај ма -
ње два осно ва та ли ста мо ра ла
да бу де од би је на и по том то
обра зло жио:

– На ша при мед ба је у ве зи
са од ред бом упут ства у ко јој
сто ји да „ако из бор ну ли сту
под но си стра нач ка ко а ли ци ја,
она је ду жна да у из бор ној ли -
сти као на зив под но си о ца на -
ве де на зив стра нач ке ко а ли -
ци је из спо ра зу ма о обра зо ва -
њу стра нач ке ко а ли ци је, при
че му на зив под но си о ца мо ра
на по чет ку на зи ва да има
озна ку ’Ко а ли ци ја’”. Дру гим
ре чи ма, иа ко их за кон оба ве -

зу је на то, они ни су ис пу ни ли
пр ви услов за при хва та ње, јер
ниг де у на зи ву ли сте не сто ји
да се ра ди о ко а ли ци ји, а ја сно
је да су СПС и ЈС упра во то.
Ка да смо му то пре до чи ли, го -
спо дин Пе тро вић, за ме ник
пред сед ни ка ГИК-а, ина че из
СПС-а, нај пре је пред пет на е -
сто ро љу ди ре као да је то ве -
ли ки про пуст и да ли ста ни је
сме ла да бу де при хва ће на, да
би по том на кон фе рен ци ји за
но ви на ре про ме нио ми шље ње

и ка зао да је то сит на гре шка.
Мо жда и је сте, али је због сит -
не гре шке на ша ли ста пр во -
бит но од би је на.

По Ма ти ће вим ре чи ма, дру -
ги пре вид је сте тај да „сви они
ко ји чи не из бор ну ли сту или
уче ству ју у из бор ним рад ња ма
мо ра ју има ти уред ну до ку -
мен та ци ју ове ре ну од стра не
но та ра или су да”.

– Ре ци мо, овла шће ња се не
мо гу пре не ти нео ве ре ним до -
ку мен том; Иви ца Да чић ни је

на на чин про пи сан за ко ном
дао са гла сност да ко а ли ци о на
ли ста мо же да но си ње го во
име, ни ти је пре но ше ње овла -
шће ња но си о ца ли сте ва лид -
но. Та ко ђе, про пуст је да је на -
кон про гла ше ња ли сте она ме -
ња на, ма да то ни је до зво ље но
ни под ко јим усло ви ма. По -
сто ји цр но на бе ло у ко а ли ци -
о ном спо ра зу му СПС-а и ЈС-а
и вр шач ка вер зи ја „Али-ба бе и
40 раз бој ни ка”: ку ри о зи тет је
да у чла ну 10 тог спо ра зу ма
пи ше да СПС-у при па да 80, а
ЈС-у 20 од сто при хо да из бу џе -
та ло кал не са мо у пра ве!
Стран ке ни су бу џет ски ко ри -
сни ци, ово је пред мет за јав -
ног ту жи о ца; ов де се ра ди о
по де ли рат ног пле на или про -
фи та – ја сан је Ма тић.

Он је до дао да ни ЛСВ не ма
ове ре не пот пи се за ко ри шће -
ње име на, већ да је при ло жио
„ко пи ју ко пи ра не ко пи је”, те
да не сма тра то не ким ве ли -
ким про пу стом, али је ГГ „За
бо љи Вр шац” због то га од би -
јен. Ка да је у пи та њу ДС, иа ко
то по Ма ти ће вим ре чи ма ни је
би ло на мер но, у мо мен ту ка да
су при ку пља ни пот пи си, кан -
ди да ти ни су да ли свој при ста -
нак да то бу ду, па је прак тич -
но пот пи си ва на блан ко ли ста,
што је сте раз лог за од би ја ње
ли сте.

– Нај не ра зум ни ја од лу ка
РИК-а је да при хва ти ли сту

ВРЕР-а. Не ко је по ме шао ба бе
и жа бе – у Спо ра зу му о обра -
зо ва њу гру пе гра ђа на на по -
чет ку се по зи ва ју на не што
ира ци о нал но, јер та мо сто ји:
„У скла ду са Ста ту том удру -
же ња...” По ла ко, ка квог удру -
же ња? Ни ка кво удру же ње не
мо же да уче ству је на из бо ри -
ма, то са мо гру па гра ђа на мо -
же. Уз то, спор но је бар 14
пот пи са – об ја снио је пр ви
ме ђу јед на ки ма ГГ „За бо љи
Вр шац”.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре је го во ри ла и проф. др
Дра ги ца Ста ној ло вић, ко ја је
из ме ђу оста лог ре кла да је у
Вр шцу „усто ли чен те рор ве ћи -
не, што не ма ве зе са ци ви ли -
зо ва ном ко му ни ка ци јом, па
ни са из бор ним рад ња ма”, тј.
да у гра ду „вла да ори јен тал на
де спо ти ја”. На то се Ма тић на -
до ве зао ре чи ма да је ГГ „За бо -
љи Вр шац” је ди на опо зи ци ја,
ко ја ће „ка да до ђе на власт,
дру га чи је ор га ни зо ва ти ло -
кал ну са мо у пра ву”. По ен ти -
рао је ми шљу да му је жао што
га ни ко ни шта ни је пи тао у ве -
зи с по сто је ћим про гра мом за
ре ви та ли за ци ју Вр шца у 13
та ча ка, ко ји је са чи ни ла ова
гру па гра ђа на, а што је нај ва -
жни је.

Из бо ри за од бор ни ке ло кал -
не скуп шти не би ће одр жа ни
24. апри ла.

С. Т.

Још ма сов ни ја по др шка кан ди да ту ри ГГ „За бо љи Вр шац”

ЈУЖНИ БАНАТ

ПО ЛИ ЦИ ЈА УХАП СИ ЛА ЧЕ ТИ РИ ЛИ ЦА

Ме ђу при ве де ни ма 
и Љу би сав Шљи вић

ПОЛИТИКА: ВРШАЦ

Сла ви ца Буб ње вић Цр ве ни,
порт па рол Ви шег јав ног ту -
жи ла штва у Пан че ву, из ја ви -
ла је за наш лист да је пан че -
вач ка по ли ци ја 19. апри ла у
ра ним ју тар њим са ти ма по
на ло гу тог ту жи ла штва ухап -
си ла че тво ри цу љу ди због
по сто ја ња осно ва сум ње да је
је дан од њих, ина че бив ши
ди рек тор „По ле та” из План -
ди шта, зло у по тре би ло слу -
жбе ни по ло жај, а за пре о ста -
лу тро ји цу ухап ше них по сто -
је осно ви сум ње да су та ко ђе
зло у по тре би ли слу жбе ни по -
ло жај, али као по ма га чи.

Порт па рол ка пан че вач ког
Ви шег јав ног ту жи ла штва је ре -
кла и да је је дан од ухап ше них

ди рек тор вр шач ког Дру штве -
ног пред у зе ћа „2. ок то бар”.

Ка ко са зна је мо, у то ку су
са слу ша ња осум њи че них,
на кон че га ће се од лу чи ти да
ли ће им би ти од ре ђен при -
твор или ће у да љем то ку ис -
тра ге мо ћи да се бра не са
сло бо де.

По је ди ни ме ди ји, као што
је ин тер нет пор тал „ЕВр -
шац”, об ја ви ли су да је ме ђу

ухап ше ни ма и Љу би сав
Шљи вић, ди рек тор ДП „2.
ок то бар”.

По во дом овог до га ђа ја По -
ли циј ска упра ва Пан че во је
об ја ви ла са оп ште ње у ко ме
из ме ђу оста лог пи ше да је
по вод за ју тро шња хап ше ња
био по сто ја ње осно ва сум ње
да је би ло не пра вил но сти
при ли ком из во ђе ња ра до ва
на са на ци ји и ре ме ди ја ци ји
сме тли шта у План ди шту.

У по ли циј ском са оп ште њу
се пре ци зи ра да се сум ња да
су ди рек тор ДП „2. ок то бар”,
као и од го вор но ли це у фир -
ми „По лет” из План ди шта и
ли це ко је је би ло за ду же но за
вр ше ње струч ног над зо ра на

са на ци ји и ре ме ди ја ци ји
сме тли шта у План ди шту
фак ту ри са ли и на пла ти ли
ра до ве у укуп ном из но су од
3.642.792,48 ди на ра.

За то ли ко су при ба ви ли
ко рист за вр шач ки „2. ок то -
бар”, а за исту су му су оште -
ти ли Фонд за ка пи тал на ула -
га ња АП Вој во ди не и Ре пу -
блич ки фонд за за шти ту жи -
вот не сре ди не. М. Г.

И ХЕ ТЕ РО ГЕ НО И ХО МО ГЕ НО

Узе ли па ре, оште ти ли др жа ву

НИКО НИЈЕ ПРИТВОРЕН

Након саслушања у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву

покренута је истрага против четворице ухапшених. Нико-

ме од њих није одређен притвор и они су пуштени кућа-

ма, па ће се у даљем току истраге бранити са слободе.

Др Драгица Станојловић и Бранислав Матић
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ПРО СТРА НИ ЈА „ФИ ЈЕ СТА”
„Фор до ва” во зи ла у Ср би ји
ни су на вр ху ли сте по пу лар -
них, а за то има ви ше раз ло -
га. По лов ња ци ко ји су се
про из во ди ли то ком про шле
де це ни је не ма ју баш атрак -
ти ван ди зајн екс те ри је ра и
ен те ри је ра и та чи ње ни ца се
сма тра глав ним узро ком не -
по пу лар но сти. Сто га су во -
за чи „фор да” љу ди ко ји ма је
код ау то мо би ла бит на упо -
тре бљи вост и прак тич ност,
што су глав не ка рак те ри -
сти ке мо де ла „фјужн”.

Тај ау то мо бил је на пра -
вљен на плат фор ми мо де ла
„фи је ста” и на ме њен је они -
ма ко ји ма тре ба ви ше про -
сто ра у пут нич ком де лу и
де лу за пр тљаг. Та ко се у
„фјужн” ко мот но мо гу сме -
сти ти че ти ри од ра сле осо бе

са ства ри ма за ду жи пут. Ка -
да го во ри мо о ди зај ну, овај
„форд” вас не ће оду ше ви ти.
Сте ри лан и ку ти ја сти об лик
во зи ла, као и скром на уну -
тра шњост од ло ше пла сти ке,
сва ка ко су ми нус, али као
што смо и ре кли, уко ли ко
тра жи те атрак ти ван ау то мо -
бил, за о би ђи те „фјужн”.

Ве ли ки кли ренс на пр ви
по глед од мах упа да у очи,
што је до бра ка рак те ри сти -
ка за во зи ло на на шим пу те -
ви ма. Иа ко је по ме ну то ра -
сто ја ње од тла до по да во зи -
ла ве ли ко, то не ути че на
упра вљи вост и по на ша ње на
пу ту, а ове ка рак те ри сти ке
су обез бе ђе не не што кру ћим
ве ша њем та ко да ау то мо бил

не спа да у ред нај у доб ни јих.
У по ну ди су бен зин ски и ди -
зел агре га ти рад них за пре -
ми на од 1.400 и 1.600 куб -
них цен ти ме та ра. Бен зин ци
има ју сна гу од 78 од но сно
98 „ко ња”, сла би ји ди зе лаш
по се ду је 67, а онај од 1,6 ли -
та ра има 88 коњ ских сна га.

Пре по ру ка је сва ка ко ја чи
бен зи нац ко ји ће, до ду ше уз
не што ве ћу по тро шњу у гра -
ду, увек има ти до вољ но сна -
ге за без бед но пре ти ца ње и
ком фор ни ју во жњу. Ди зел-
-агре га ти се у екс пло а та ци -
ји ни су нај бо ље по ка за ли, а
и ку по ви на ди зел-по лов ња -
ка је у овом слу ча ју „мач ка у
џа ку” јер се ква ро ви на пум -
пи ви со ког при ти ска и ди -
зна ма при лич но че сто де -
ша ва ју и по прав ке су ве о ма

ску пе. Ка да већ го во ри мо о
про бле ми ма на во зи лу, ни су
рет ки слу ча је ви цу ре ња во -
де у ка би ни, као ни па ље ња
лам пи ца ко је при ја вљу ју
квар на ва зду шним ја сту ци -
ма. Це на ма лог сер ви са је
око 6.000 ди на ра, а за ве ли -
ки сер вис је по треб но из -
дво ји ти и до две ста евра.
Ква ли тет ре зер вних де ло ва
за овај ау то мо бил у Ср би ји
је при лич но до бар.

Ком па ни ја ТВР је по зна та
по то ме што пра ви моћ не
спорт ске ау то мо би ле ко ји се
од ли ку ју ма лом те жи ном и
ве ли ком сна гом мо то ра.
Мо дел „спид 12” је због то га
то ли ко те шко во зи ти да је
вла сник тог ау то мо би ла ре -
као да је во зи ло прак тич но
не у по тре бљи во.

Ка да го во ри мо о су пер а у то -
мо би ли ма, ве ћи на обра ћа
па жњу на пер фор ман се и
мак си мал ну бр зи ну ко ју во -
зи ло до сти же, а ма њи број
љу ди на тех но ло ги ју и ин же -
њер ска ре ше ња ко ја су при -
ме ње на у про из вод њи. Је дан
од нај бр жих ау то мо би ла
свих вре ме на „бу га ти веј рон”
има мо тор од ше сна ест ци -
лин да ра са че ти ри тур бо пу -
ња ча. Тај агре гат због сво јих
пер фор ман си зах те ва аде -
кват но хла ђе ње. Ка да би био
у јед ном ко ма ду, ње гов хлад -
њак би био ве ли чи не би ли -
јар ског сто ла. Уме сто то га,

кон струк то ри су на пра ви ли
чак два на ест ма њих хлад ња -
ка ко ји су стра те шки по ста -
вље ни ис под ка ро се ри је.
Мо тор овог не ве ро ват ног ау -
то мо би ла то ком во жње по -
тро ши ва зду ха ко ли ко од ра -
сла осо ба за че ти ри да на.

За скла па ње Па га ни је вог
мо де ла „ху ај ра” ко ри сти се
1.400 ти та ни јум ских шра -
фо ва, а це на јед ног за врт ња
из но си осам де сет до ла ра.
Та ко се са мо на те де ло ве
по тро ши 112.000 до ла ра.
Па га ни је пи о нир у кон -
струк ци ји ша си ја од ти та ни -
ју ма и сва ки од по ме ну тих
шра фо ва на сво јој гла ви има
ути снут ло го ком па ни је.

Да би се скло пи ли ша си ја и
те ло јед ног „пор шеа 911”,
по треб но је око 5.000 ва ро ва.

У че тр де сет од сто са о бра ћај -
них не зго да во за чи и не
стиг ну да при ти сну коч ни цу.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - - М О Т О Ц И К Л И - - - - - - - 

НЕ У ПО ТРЕ БЉИ ВИ СУ ПЕР А У ТО МО БИЛ

- - - - - ГАРАЖА - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Про из во ди се и да нас

Про да то пре ко 87
ми ли о на мо то ци ка ла

Ка да би сте љу би те ље дво точ -
ка ша пи та ли ко ји мо то цикл је
нај бо љи, нај бр жи или нај леп -
ши, чу ли би сте опреч на ми -
шље ња и по ле ми ку. Уко ли ко
се по ста ви пи та ње тр жи шно
нај у спе шни јег, ту не ма ди ле -
ме. Ма ли мо то цикл из Ја па на,
ко ји нај ви ше под се ћа на ов да -
шње „то мо се”, ве ро ват но је
нај ду го веч ни ји и нај про да ва -
ни ји у исто ри ји.

Фи ло зо фи ја као га рант успе ха
Су о сни вач ком па ни је „Хон да”
Та кео Фу џи са ва и пред сед ник
тог про из во ђа ча Со и ћи ро
Хон да су глав ни „крив ци” за
на ста нак ма лог мо то ра „хон да
су пер каб”. Иа ко је 1958. го ди -
не у по сле рат ном Ја па ну вла -
да ла пра ва по ма ма за по ја ча -
ном про из вод њом би ло че га
ка ко би се од го во ри ло зах те -
ви ма тр жи шта, по ме ну ти дво -
јац на че лу „Хон де” ни је же -
лео да по сва ку це ну про из ве де
би ло шта. На кон де таљ не про -
це не гло бал ног тр жи шта, сти ла
жи во та љу ди и трен до ва ко ји су
вла да ли у то вре ме Фу џи са ва
је уви део да је нај бо ље да на -
пра ве ма ло еко но мич но пре -
во зно сред ство ко јим ће мо ћи
сви да упра вља ју. Иде ја је би -

ла да се ство ри ску тер за ши -
ро ке ма се, од но сно за по тре бе
вре ме на, а на осно ву на чи на
жи во та тог вре ме на.

Ин же ње ри и ди зај не ри су
до би ли за да так да на пра ве мо -
то цикл ко ји не ће има ти ка рак -
те ри сти ке сна жног мо то ра, већ
ма ши ну ко ја ће, ка да пр ви пут
сед не те за упра вљач, ода ва ти
ути сак да сте је од у век во зи ли.
Фу џи са ва је био убе ђен да ће
њи хов про из вод, уко ли ко ус пе -
ју у тој на ме ри, би ти бест се лер.
Нај ве ћи иза зов ин же ње ра
„Хон де” био је ство ри ти јед но -
ста ван мо тор ко ји ће мо ћи да

Ула зак ску те ра „су пер каб”
на тр жи ште Сје ди ње них Др -
жа ва сма тра се јед ном од
нај у спе шни јих мар ке тин -
шких кам па ња у исто ри ји. И
по ред то га што је „Хон да”
има ла до бар про из вод, ру ко -
вод ство је би ло све сно да он
не ће сам да се про да. Због те
чи ње ни це обра ти ли су се за
по моћ мар ке тин шкој ком па -
ни ји „Греј адвер тај зинг”, ко ја
је 1963. го ди не по кре ну ла
кам па њу.

За ни мљи во је да је сло ган
„нај леп ше љу де ће те упо зна ти
на ’хон ди’” сми слио сту дент
ко ји је ка сни је про дао пра ва
на упо тре бу те ре че ни це. По -
ме ну ти сло ган се ко ри стио пу -
них два на ест го ди на. Ис ти чу -
ћи у ре кла ма ма је дин ствен
ди зајн, упо тре бљи вост и еко -
но мич ност „су пер ка ба”, овај
ма ли мо то цикл је осво јио не
са мо тр жи ште САД већ и свет -
ско. Агре гат ко ји се угра ђи вао
у овај дво точ каш имао је рад -
ну за пре ми ну од 50 куб них
цен ти ме та ра и сна гу од 4,5
„ко ња”. Ин те ре сант но је да се
овај ску тер про из во ди и да нас,
на кон 60 го ди на, а до са да је
на пра вље но пре ко 87 ми ли о -
на при ме ра ка.

СКУ ТЕР КО ЈИ ЈЕ ОСВО ЈИО СВЕТ

се по пра вља и одр жа ва би ло
где у све ту, док фа бри ка не
про ши ри мре жу сер ви са. Би ло
је пла ни ра но да се ме сеч но
про из ве де из ме ђу три де сет и
пе де сет хи ља да мо то ци ка ла
„су пер каб”. Сход но то ме „Хон -
да” је уло жи ла де сет ми ли јар ди
је на у из град њу но ве фа бри ке у
ме сту Су зу ка. То по стро је ње је
са гра ђе но по узо ру на „Фол -
ксва ге но ву” фа бри ку у ко јој се
про из во ди ла „бу ба”, а же ља Ја -
па на ца би ла је да пре ма ше про -
из вод не ре зул та те Не ма ца.

Нај у спе шни ја мар ке тин шка
кам па ња
Ка да је ко нач но по че ла про да -
ја мо то ци ка ла, ја пан ско тр жи -
ште је би ло по де ље но у оце ни
ове „хон де”. Иа ко су про да ва ни
с ла ко ћом, по је ди ни ску те ри су
има ли про бле ма с ква чи лом.
Ру ко во де ћи се па ро лом „му -
ште ри ја је увек у пра ву”, „Хон -
да” је ини ци ра ла ве ли ку ак ци ју
у ко јој су ме ха ни ча ри по се ти ли
све куп це са овим про бле мом и
от кло ни ли не до ста так на сва -
ком мо то ру. Ово ис ку ство је у
су шти ни до бро до шло ин же ње -
ри ма јер су „деч је бо ле сти” от -
кло ње не у пра во вре ме – пред
ди стри бу ци је мо то ци ка ла по
ино стран ству.



По чи ње ор га ни зо ва но
збри ња ва ње овог
опа сног от па да

Ове го ди не у Ср би ји по чи ње
ор га ни зо ва но пре у зи ма ње
пра зне ам ба ла же у ко јој су
би ли пе сти ци ди, па ће та ква
ак ци ја то ком ју на би ти спро -
ве де на на те ри то ри ја ма че -
ти ри ло кал не са мо у пра ве ко -
је сво јим ак тив но сти ма по -
кри ва Ин сти тут „Та миш”, а
то су Пан че во, Ко ва чи ца,
Опо во и Али бу нар.

Ак ци ју ор га ни зу је удру же -
ње про из во ђа ча пе сти ци да
SECPA, а ам ба ла жу ће пре у -
зи ма ти фир ма „Се ко пак”.
Ин сти тут има са ве то дав ну и
мо ти ва ци о ну уло гу у овом
по слу, због че га је про из во -
ђа чи ма у на ве де не че ти ри
оп шти не одр жао се ри ју пре -
да ва ња о по тре би пра вил ног
збри ња ва ња ове вр сте от па -
да, а пре у зео је и оба ве зу да
бу де у кон так ту с њи хо вим
удру же њи ма ка ко би кам па -
ња би ла што успе шни ја.

– Мо ли мо по љо при вред ни -
ке да не ба ца ју ам ба ла жу од
пе сти ци да на не до зво ље на

ме ста или у ко му нал но сме -
ће, јер се ра ди о опа сном от -
па ду. По треб но је да пра зне
бо це и ка ни сте ре на кон пра -
вље ња рад ног рас тво ра са ку -
пе у вре ће и за кљу ча ју их на
без бед ном ме сту, где ће их
др жа ти до по след ње не де ље
ју на, ка да ће их овла шће ни
опе ра тер са ку пи ти. То је је ди -
ни за кон ски ис пра ван на чин
укла ња ња па ко ва ња у ко ји ма
се др же за штит на сред ства.
Наш за да так је да од го вор но
по сту па мо са опа сним от па -
дом и да при ме на пе сти ци да
бу де одр жи ва, јер ти ме чу ва -
мо зе мљи ште и под зем не во -
де од за га ђе ња и спре ча ва мо
тро ва ње ди вља чи – на гла си ла
је Ма ја Су ди мац, ди пло ми ра -
ни ин же њер за шти те би ља у
Ин сти ту ту „Та миш”.

Ам ба ла жа ће на те ри то ри -
ји Пан че ва би ти са ку пља на
по сле де ћем рас по ре ду: 27.
ју на од осам до де вет са ти у
Ба нат ском Бре стов цу, од
9.30 до 10.30 у Омо љи ци и
Ива но ву, од 11 до 12.30 у
Стар че ву и Пан че ву; од 13 до
14 са ти „Се ко па ков” ка ми он
ће би ти у До ло ву, Ба нат ско
Но во Се ло и по но во Пан че во
по се ти ће од 14.30 до 15.30, а
Ка ча ре во од 16 до 17 ча со ва.
Дан ка сни је, 28. ју на, од 16
до 17 са ти, ам ба ла жа од пе -
сти ци да би ће са ку пља на у
Гло го њу и Ја бу ци.

Се тва ше ћер не ре пе је оба -
вље на и та биљ ка се са да на ла -
зи у фа зи ни ца ња, ка да је ве о -
ма угро жа ва си ва ре пи на пи па
(Bothynoderes punctivetris).

Ка ко су ин сек ти на кон
пре зи мља ва ња пол но не зре -
ли, ра ди фор ми ра ња пол -
них еле ме на та до пун ски се
хра не мла дим биљ ка ма ше -
ћер не ре пе, ка да и при чи -
ња ва ју нај ви ше ште те. Кри -
ти чан пе ри од за раз вој ове
биљ ке је од ни ца ња до фор -
ми ра ња пр вог па ра стал них
ли сто ва. Са мо у то ку јед ног
да на од ра сли ин сект мо же
оште ти ти од пет до пет на ест
би ља ка тек из ни кле ше ћер -
не ре пе. С по ра стом тем пе -
ра ту ре ва зду ха ин тен зи тет
ис хра не си ве ре пи не пи пе
се по ве ћа ва.

У по чет ку стра да ју ивич ни
де ло ви пар це ле, на ро чи то
ако се она на ла зи у бли зи ни
ста рог ре пи шта. Ка да поч не
лет ин се ка та, ште те се ја вља -
ју на це лој пар це ли у ви ду

ма њих или ве ћих оа за. Уко -
ли ко је вре ме су во и то пло,
ре пи на пи па за не ко ли ко да -
на мо же уни шти ти чи та ве
ком плек се под ше ћер ном
ре пом, а мо гу ће је и да пре -
се ја не пар це ле пот пу но стра -
да ју.

Има го (од ра сли ин сект)
ја вља се у про ле ће ка да је
тем пе ра ту ра зе мљи шта из -
ме ђу шест и де сет сте пе ни,
што зна чи то ком апри ла. У
нај то пли јим де ло ви ма да на,
из ме ђу 11 и 16 ча со ва, пи па
по чи ње да ле ти и на се ља ва
ре пи шта. Про из во ђа чи ма се
са ве ту је да ре дов но оби ла зе
сво је пар це ле, по чев од руб -
них де ло ва, и ако при ме те
по ја ву овог ин сек та и оште -
ће не мла де биљ ке, да ура де
хе миј ски трет ман. За шти та
мо же би ти оба вље на не ким
од ин сек ти ци да ко ји са др же
ком би на ци је ак тив них ма те -
ри ја хлор пи ри фос и ци пер -
ме трин или ти ја кло прид и
дел та ме трин.

ЕКОНОМИЈА
Четвртак, 21. април 2016.
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Вукашиновић

Пре ци зи рао је да се за хва -
љу ју ћи по сло ва њу те фа бри ке
про стор за шпе ку ла ци је са
уво зним ђу бри ви ма сма њу је
за 40 до 70 ми ли о на евра го -
ди шње. Ба ја то вић је до дао да
се то не од но си са мо на ко ли -
чи не ове ро бе ко ја сти же из
ино стран ства, већ и на њен
ква ли тет, ко ји је због мањ ка -
во сти до ма ћих про пи са че сто
при лич но ни зак.

Ди рек тор „Ср би ја га са” је
ре као да „Азо та ра” ре дов но
пла ћа гас и дру ге оба ве зе, ис -
пла ћу је за ра де на вре ме и по -
шту је све оба ве зе из УП ПР-а.
Оце нио је да су за хва љу ју ћи
том до ку мен ту сви ста ри ду -
го ви пред у зе ћа „очи шће ни”,
јер су по тра жи ва ња пре тво ре -
на у ка пи тал, па је са да др жа -
ва вла сник 95 од сто фир ме,
од че га је вла снич ки удео
„Ср би ја га са” чак 87 про це на -
та. Уз то су ре ше на и сва
прав на пи та ња из про шло сти,
а све то је ве ли ка пред ност у
пре го во ри ма са стра те шким
парт не ри ма.

Ба ја то вић је на гла сио ка ко
би нај бо љи мо дел при ва ти за -
ци је би ла до ка пи та ли за ци ја уз
оба ве зу ула га ња бу ду ћег вла -
сни ка у мо дер ни за ци ју про из -
вод ње. Он је ре као да је нај ва -
жни је пи та ње у пре го во ри ма
са стра ним ком па ни ја ма мо -
гућ ност обез бе ђи ва ња ду го -
трај ног ста бил ног снаб де ва ња
га сом, ко ји је си ро ви на за рад
„Азо та ре”, и то по при хва тљи -

вој це ни. До дао је ка ко стра те -
шко парт нер ство „Ср би ја га са”
с ру ским „Га спро мом” то омо -
гу ћа ва.

По но вио је да су за пан че -
вач ку фа бри ку за ин те ре со ва -
не по је ди не ком па ни је из Не -
мач ке, Ита ли је, Ма ђар ске и
Ру си је, али овог пу та ни је ши -
рио ка рак те ри сти чан пред из -
бор ни оп ти ми зам у ве зи с том
те мом, а на ро чи то се чу вао да -
ва ња обе ћа ња о вре ме ну ка да
би тај по сао мо гао да бу де
окон чан.

„Азо та ра” је пре ма УП ПР-у
по де ље на на две за себ не фир -
ме – фа бри ку за про из вод њу

ђу бри ва и лу ку. Ба ја то вић је
об ја снио да је то би ло ну жно
ка ко би „Ср би ја гас” на ми рио
сво ја по тра жи ва ња та ко што је
пре у зео вла сни штво над лу -
ком, а др жа ва до би ла тај обје -
кат. Ње га ће мо ћи за сво је по -
тре бе да ко ри сте све три фа -
бри ке пе тро хе миј ског ком -
плек са, а мо гу ће је на том зе -
мљи шту раз ви ја ти и не ке дру -
ге де лат но сти.

Не зва нич но са зна је мо да се
ра чу на да ће по сао кре ну ти
ка да Лу ка Бе о град бу де про -
ме ни ла сво ју на ме ну, јер ће
та да при вре да обли жње пре -
сто ни це мо ра ти да се осла ња
на „Азо та ри ну” лу ку. Наш са -
го вор ник твр ди да је „Азо та -
ра” по де ље на на две фир ме
ка ко би се спре чи ло да при ва -
ти за ци ја бу де мо ти ви са на
пре у зи ма њем лу ке ко ја има
озби љан по тен ци јал и га ше -
њем про из вод ње ми не рал них
ђу бри ва, што је на вод но био
је дан од мо ти ва прет ход них
при ва ти за ци о них вла сни ка.

Д. Ву ка ши но вић

По че ле ин ве сти ци је
ко је ће ду пли ра ти
про из вод њу

Рок за при ва ти за ци ју
фа бри ке ду жи од 
го ди ну да на

Ди рек тор „Ср би ја га са” Ду шан
Ба ја то вић по се тио је „Азо та -
ру” у по не де љак, 18. апри ла,
јер су тог да на по че ли обим ни
ра до ви на ре кон струк ци ји по -
го на КАН, о че му је „Пан че -
вац” пи сао у прет ход ном бро -
ју. То под ра зу ме ва де мон та жу
по сто је ћег и из град њу пот пу но
но вог тор ња КАН-а, што ће ко -
шта ти око 10 ми ли о на евра.
Ба ја то вић је на ја вио да ће до
кра ја го ди не укуп на ула га ња у
мо дер ни за ци ју раз ли чи тих
по стро је ња у фа бри ци из но си -
ти 20 ми ли о на евра.

Он је на гла сио ка ко се Уна -
пред при пре мље ни план ре ор -
га ни за ци је усво јен кра јем
2014. успе шно спро во ди, што
укљу чу је и ди на ми ку ре ви та -
ли за ци је по го на по ко јој ће у
„Азо та ру” у на ред них не ко ли -
ко го ди на укуп но би ти уло же -
но 90 ми ли о на евра. Ово го ди -
шња ула га ња тре ба да по ве ћа -
ју про из вод њу са 250.000 то на
на око 400.000 то на, а ка да
пла ни ра ни ин ве сти ци о ни ци -
клус бу де окон чан, фа бри ка ће
про из во ди ти око ми ли он то на
ђу бри ва го ди шње.

– Ми слим да смо на до бром
пу ту да у на ред них го ди ну до
го ди ну и по да на, ко ли ко вре -
ме на има мо да на ђе мо стра те -
шког парт не ра, „Азо та ра”
оста не трај ни при вред ни су -
бје кат на срп ском тр жи шту, да
бу де де лом и из во зник и, што
је нај ва жни је, да пре ко ра да
„Азо та ре” за др жи мо по при -
лич ну кон тро лу над тр жи -
штем ве штач ких ђу бри ва, од
че га ће др жа ва има ти ко ри сти
– ре као је Ба ја то вић.

ДУ ШАН БА ЈА ТО ВИЋ ПО СЕ ТИО „АЗО ТА РУ”

СВЕ ИДЕ ПО ПЛА НУ
САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Радмила Хераковић, дипломирани ин же њер за шти те би ља

Нај о па сни ја ште то чи на
у ше ћер ној ре пи

ДЕ ША ВА ЊА ОКО АПО ТЕ КЕ ПАН ЧЕ ВО

Пред из бор не ком би на ци је
Остав ке не дав но 
иза бра ног ру ко вод ства
због не про ме ње ног
ста ња

Сти гла до на ци ја у 
ле ко ви ма вред на
два на ест ми ли о на
ди на ра

За по сле ни у Апо те ци Пан че во
су за хва љу ју ћи по зај ми ци из
град ског бу џе та кра јем про -
шле не де ље до би ли де цем бар -
ску пла ту и до при но се за фе -
бру ар ка ко би мо гли да ове ре
здрав стве не књи жи це, ма да
још увек ни је ја сно да ли је то
до вољ но, или ће ло кал на са -
мо у пра ва мо ра ти да пла ти и
до при но се за март ка ко би
апо те ка ри мо гли да се ле че. Ту
се от при ли ке за вр ша ва спи сак
до брих ве сти ка да је реч о овој
уста но ви, а сле ди низ ло ших.

Јед на од њих је да су и са да -
шња ди рек тор ка Ме ла ни ја
Бо нин и Управ ни од бор, баш
као не дав но њи хо ви прет ход -
ни ци, под не ли остав ке. То се
до го ди ло на сед ни ци Управ -
ног од бо ра одр жа ној у по не -
де љак, 18. апри ла.

Ди рек тор ка је из ја ви ла ка -
ко су раз ло зи ње ног по вла че -
ња то што за по след њих ме -
сец да на от кад је име но ва на
на ду жност ни је ни шта ура -
ђе но да би ра чун уста но ве
био де бло ки ран, ни су ор га -
ни зо ва ни са стан ци с до ба -
вља чи ма од но сно по ве ри о ци -
ма, а ду го ви за ма те ри јал не

ста ја ња од овог ску па ни смо
ус пе ли да са зна мо. Ва ља под -
се ти ти да је Ми ни стар ство
здра вља прет ход ни уза луд но
по ку ша ва ло да спре чи. Мо -
жда је овог пу та би ло успе -
шно, јер су из бо ри за не ко ли ко
да на, па би сва ка ко би ло не -
згод но да се ус пе си ре пу блич -
ке вла сти ква ре про те сти ма у
цен тру Бе о гра да због та мо не -
ке апо те кар ске уста но ве.

Сле де ће де мон стра ци је
пан че вач ких фар ма це у та ис -
пред Вла де Ср би је тре ба да
бу ду одр жа не у пе так, 22.
апри ла. Слу чај но или не, из
Ми ни стар ства здра вља је Ме -
ла ни ји Бо нин, ди рек тор ки у
остав ци, ја вље но да тог да на
ују тру има за ка зан са ста нак о
ста њу у Апо те ци Пан че во у
ка би не ту пре ми је ра.

И на кра ју, али не нај ма ње
ва жно, све др жав не апо те ке
ће ипак до би ти ле ко ве до
кра ја ове не де ље. Ма ке дон -
ски би зни смен Бла го ја Ме -
хан џи ски, вла сник лан ца

апо те ка „Лан са” и ве ле дро ге -
ри је „Зе гин”, у сре ду, 20.
апри ла, по кло нио је два ком -
би ја де фи ци тар них ле ко ва с
по зи тив не ли сте у укуп ној
вред но сти ве ћој од 100.000
евра. Он их је све ча но пре дао
гра до на чел ни ку Са ши Па -
вло ву, ко ји је ре као да се ра -
ди о ме ди ка мен ти ма са спи -
ска ко ји је до ста ви ла Апо те ка
Пан че во.

По сред ник је би ло Ми ни -
стар ство здра вља, ко је је с
Ме хан џи ским и ра ни је са ра -
ђи ва ло, јер је он две тран ше
ле ко ва и дру ге ме ди цин ске
по мо ћи, вред не око 200.000
евра, ис по ру чио Ва ље ву и
Шап цу 2014. на кон по пла ва.

– Ми слим да ће до на ци ја
би ти од ко ри сти гра ђа ни ма до
де фи ни са ња на чи на на ко ји
ће др жав на апо те ка на ста ви -
ти свој рад. Иза ње не сто ји
ин те рес у сми слу ви зи је ре -
ша ва ња прав ног ста ту са др -
жав не апо те ке, јер у овом тре -
нут ку ми слим да ни Ми ни -
стар ство не ма став шта ће с
њом – ре као је Па влов.

Ме хан џи ски је об ја снио ка -
ко се осе ћа оба ве зним да по -
ма же љу ди ма у не во љи, као
што су сви по ма га ли Ско пљу
1967. на кон ра зор ног зе мљо -
тре са. До дао је да је до сад у
ви ше на вра та слао ме ди цин -
ску по моћ у раз ли чи те де ло ве
све та.

Ле ко ве из до на ци је фир ме
„Зе гин” до би ће и се о ске апо те -
ке, а они ће би ти из да ва ни на
ре цепт. Не по сто ји опа сност да
их из вр ши о ци за пле не, јер су
вла сни штво Гра да.

тро шко ве ра сту, што зна чи да
су те ле фон ске и ин тер нет ве -
зе пре ки ну те. До да ла је ка ко
је нај го ре то што ни су ство ре -
ни усло ви да Апо те ка до би је
ле ко ве ка ко би за по сле ни мо -
гли да на ста ве рад, што је њи -
хов основ ни циљ. 

Овај низ ло ших до га ђа ја
упот пу њу је „кр њи” про тест
фар ма це у та одр жан у уто рак,
19. апри ла, ис пред Ми ни -
стар ства здра вља и Вла де Ср -
би је. На ње му се уме сто ше -
зде се так рад ни ка Апо те ке по -
ја ви ло са мо њих се дам, и то у
соп стве ној ре жи ји. Про тест је
био уред но за ка зан и за ње га
је до би је но одо бре ње бе о град -
ске по ли ци је, а уче шће су на -
ја ви ли др жав ни фар ма це у ти
из Но вог Са да и Шап ца с на -
ме ром да по др же пан че вач ке
ко ле ге.

Ис по ста ви ло се да је по др -
шка би ла ду пло број ни ја, јер
је на на ших сед мо ро апо те ка -
ра до шло пет на е стак Но во са -
ђа на и Шап ча на. Раз лог од у -

БЕЗ БЕД НА УПО ТРЕ БА ПЕ СТИ ЦИ ДА

Са ку пљај те, не ба цај те



Ме наџ мент НИС-а ис ти че да је
ру ско-срп ски нафт ни ги гант
го ди ну за вр шио с про фи том,
без об зи ра на те шку ма кро е ко -
ном ску си ту а ци ју и не га ти ван
ути цај курс них раз ли ка. Не то
до бит НИС гру пе за 2015. го ди -
ну из но си 14,6 ми ли јар ди ди -
на ра, а по ка за тељ EBITDA 46,5
ми ли јар ди ди на ра. И по ред
сма ње ња фи нан сиј ских по ка -
за те ља у по ре ђе њу са 2014. го -
ди ном, нај но ви ји ре зул та ти по -
ка зу ју да је ком па ни ја ус пе ла
да пре ма ши план и очу ва про -
фи та бил ност НИС-а. Ко мен та -
ри шу ћи ре зул та те по сло ва ња
НИС гру пе у 2015. го ди ни, Ва -
дим Ја ко вљев, пред сед ник Од -
бо ра ди рек то ра, ре као је:

– Про шла го ди на је би ла
про ве ра ста бил но сти ком па ни -
ја из нафт но-га сног сек то ра.
Без об зи ра на то ме наџ мент
НИС-а је ефи ка сно од го во рио
на иза зо ве спољ не сре ди не и

Чла но ви ПЕК-а „Со ко” су у
су бо ту, 16. апри ла, ор га ни зо -
ва ли пе шач ку ту ру у нај ве -
ћем на ци о нал ним пар ку у
Ср би ји, ко ји се про сти ре дуж
Ду на ва. Ста за ду га 16 ки ло -
ме та ра во ди ла је кроз пре ле -
пе не так ну те де ло ве при ро де
од Го луп ца до ме ста Бр њи ца.

По ред то га, так ми ча ри „Со -
ко ла” су про шлог ви кен да
осво ји ли че ти ри ме да ље на др -
жав ном пр вен ству у пе ња њу.
На ред но так ми че ње у свим ди -

сци пли на ма би ће при ре ђе но
сре ди ном ма ја у Зе му ну. До та -
да ће се пе ња чи при пре ма ти
утор ком, че тврт ком и су бо том
у пар ку Ба ру та на. Ка да је реч о
се зо ни пе ња ња за гра ђа не, она
је зва нич но отво ре на у су бо ту,
16. апри ла.

ПЕК „Со ко” ће у не де љу,
24. апри ла, ор га ни зо ва ти
оби ла зак пе шач ке ста зе у
Град ској шу ми. Уче сни ци ће
се оку пи ти код си ло са на та -
ми шком ке ју.

ДРУШТВО
Четвртак, 21. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ен дре Ђер фи, уче ник пан че -
вач ке По љо при вред не шко ле
„Јо сиф Пан чић”, осво јио је
дру го ме сто у ка те го ри ји хор -
ти кул ту ре на 32. ре пу блич -
ком так ми че ње из обла сти
по љо при вред не про из вод ње.
Ре пу блич ка смо тра је одр жа -
на у Фу то гу, а на њој је уче -
ство ва ло ви ше од 60 уче ни ка
из 30 по љо при вред них шко ла
из Србиjе, Mађарске, Слове-
ниjе, Хр ват ске и Mакедониjе.
Tакмичење jе отво рио ми ни -
стар про све те, на у ке и тех но -
ло шког развоjа Ср ђан Вер бић,
а церемониjи су при су ство ва -
ли и ми ни стар ка по љо при -
вре де и за шти те жи вот не сре -
ди не Сне жа на Бо го са вље вић
Бо шко вић, као и гра до на чел -
ник Но вог Са да Mилош Ву -
че вић.

За ни мљи во је да су на сту -
пи ли ђа ци из ино стран ства и
да је ве ли ки броj спон зо ра
са гле дао ква ли тет овог так -

ми че ња. По др шку су пру жи -
ли По љо при вред ни фа кул -
тет из Но вог Са да, Ин сти тут
за ра тар ство и по вр тар ство и
броjне при ват не компаниjе
коjе послуjу у сек то ру по љо -
при вре де.

У Фу то гу су се над ме та ли
ђа ци три ју обра зов них про фи -
ла: тех ни чар хор ти кул ту ре,
по љо при вред ни тех ни чар и
ру ко ва лац-ме ха ни чар по љо -
при вред не тех ни ке. По љо при -
вред ни тех ни ча ри су има ли
за да так да оба ве дератизациjу
шта ле, ру ко ва о ци-ме ха ни ча ри
мо ра ли су да пре по зна ју и от -
кло не за стој на по љо при вред -
ној ма ши ни, а тех ни ча ри хор -
ти кул ту ре де мон стри ра ли су
уме ће у одр жа ва њу jедне
цвет не по вр ши не.

Успе ху уче ни ка Ен дреа
Ђер фи ја на др жав ном пр -
вен ству до при нео је и мен -
тор ски рад ње го ве про фе -
сор ке Би ља не Жив ко вић.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

УСПЕХ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ ШКО ЛЕ

Ђер фи дру ги у др жа ви

По лу фи на ли сти 
гло бал ног так ми че ња
„GIST Tech”

До 1. ма ја тра је 
он-лајн гла са ње – 
по др жи те про је кат

Срп ски стар тап тим, ко ји по -
слу је у скло пу БИТФ ин ку ба то -
ра Бе о град, ушао је у по лу фи -
на ле так ми че ња „GIST Tech” са
стар тап иде јом „Idvorsky Elec-
tric Tractor” и има шан су да се
пла си ра у фи на ле. Уко ли ко бу -
ду при ку пи ли до во љан број
гла со ва то ком он-лајн гла са ња,
има ће при ли ку да се бо ре за
по чет ни ка пи тал у за вр шни ци
так ми че ња ко је се одр жа ва у
окви ру гло бал ног са ми та пред -
у зет ни ка 2016 GES (2016 Global
Entrepreneurship Summit).

До ма ћи ни ово го ди шње ма ни -
фе ста ци је су Уни вер зи тет Стен -
форд и пред сед ник Сје ди ње них
Аме рич ких Др жа ва Ба рак Оба -
ма. За нас Пан чев це по себ но је
ва жан по да так да је члан овог
ти ма наш су гра ђа нин ин же њер
елек тро тех ни ке Иван Јо ва нов.

При ме на но вих тех но ло ги ја
Тро ји ца при ја те ља још из фа -
кул тет ских да на – др Ни ко ла
По пов, Да ли бор Мар ко вић и
Иван Јо ва нов – кра јем 2015.
го ди не до шли су на иде ју да
раз ви ју про је кат про из вод ње
елек трич ног трак то ра или си -
сте ма елек трич ног по го на.
При ја ви ли су се на так ми че ње
„GIST Tech” и на пра ви ли ве о -
ма за ни мљив стар тап. Реч је о
елек трич ном трак то ру ко ји је
за ми шљен на ре ал ним тех нич -
ким осно ва ма и, пре ма ре чи ма
Ива на Јо ва но ва, уз при ме ну
но вих тех но ло ги ја, си гур но
има ко мер ци јал ну пер спек ти -

ИДВОР СКИ ЕЛЕК ТРИЧ НИ ТРАК ТОР

ПАН ЧЕ ВАЦ У ТИ МУ СТРУЧ ЊА КА

РЕ ГИ О НАЛ НА СМО ТРА МА ШИ НА ЦА

Мо де ли ра ње у граду

ву. Ка ко ка же, трак тор код ног
име на „Idvorsky Еlectric Drive
System of Еlectric Tractor” мо -
же оба вља ти све функ ци је као
и стан дард ни трак то ри ма ње и
сред ње ка те го ри је сна ге, уз не -
ко ли ко бит них пред но сти.

Тро шко ви ко ри шће ња и одр -
жа ва ња та кве ма ши не су знат но
ни жи, а елек трич но пу ње ње је
де сет пу та јеф ти ни је од пу ње ња
ре зер во а ра ди зе лом. По ред то -
га, ка да је реч о еко ло шким
пред но сти ма, елек трич ни трак -
тор не би не по сред но за га ђи вао
ва здух и зе мљи ште ко је об ра ђу -
је. Иван Јо ва нов сма тра да је
овај аспект за ни мљив на ро чи то
про из во ђа чи ма ор ган ске хра не,
ко ји има ју про пи са не стан дар -
де у при ме ни сред ста ва.

Пу пи ну у част
Име „идвор ски елек трич ни
трак тор” ни је слу чај но ода -

бра но. Мно го је сим бо ли ке у
то ме. На и ме, Ми хај ло Пу пин
је по до ла ску у Аме ри ку свом
име ну при до дао при дев
„идвор ски”, ка ко би га под се -
ћао на ње го во по ре кло и род -
но се ло Идвор. Тро јац срп -
ских ин же ње ра елек тро тех -
ни ке оду жио се на сим бо ли -
чан на чин ве ли ка ну срп ске и
свет ске на у ке до да ва њем
истог при де ва у име сво је
ино ва ци је.

Гла са ње тра је до 1. ма ја и
сва ко ко же ли да пру жи по др -
шку на шем ти му, мо же јед -
ном днев но, из но ва, да гла са
пу тем сај та http://www.gist-
network.org/content/tech-i-se-
mi-finalists-voting. Пре ма ре -
чи ма Ива на Јо ва но ва, по треб -
но је са мо ре ги стро ва ти се на
по сто је ћи сајт, а на веб-стра -
ни ци http://idvorsky-elec-
tric.com/ мо гу се на ћи сва по -

треб на упут ства за гла са ње,
као и ви ше о са мој иде ји
„идвор ски елек трич ни трак -
тор”.

Про мо ви са ње иде је у јав но -
сти и стра те ги је осва ја ња нео -
п ход них гла со ва ко ји во де до
фи на ла та ко ђе је део так ми -
че ња – као „мар ке тинг-тест”
по лу фи на ли ста да се пред -
ста ве на нај по зи тив ни ји на -
чин. За то су чла но ви ти ма по -
след њих да на че сти го сти
раз ли чи тих ин фор ма тив них
ку ћа и тру де се да при ву ку
што ве ћи број гла са ча. Пра -
ви ла так ми че ња ка жу да број
гла со ва је сте ва жан сег мент,
али не игра од лу чу ју ћу уло гу.
Су шти на гла са ња је да се ви -
ди на ко ји на чин ће ти мо ви
пред ста ви ти сво је иде је и да
ли су спо соб ни да за ин те ре су -
ју љу де за сво ју на уч но тех но -
ло шку ино ва ци ју.

Уче ни ци и про фе со ри Ма -
шин ске шко ле Пан че во би ли
су про шле не де ље до ма ћи ни
ре ги о нал не смо тре зна ња
уче ни ка ко ји се шко лу ју за
зва ње тех ни чар за ком пју тер -
ско кон стру и са ње. Так ми че -
ње у про гра ми ра ња стру га и
гло да ли це одр жа но је у сре -
ду, 13. апри ла, у спе ци ја ли -
зо ва ним ка би не ти ма те пан -
че вач ке струч не шко ле. Ђа ци

су се над ме та ли у мо де ли ра -
њу, ста ти ци и ком пју тер ској
гра фи ци.

Нај ви ше успе ха су има ле
шко ле из Аде, Ка њи же и Но вог
Са да. Ор га ни за ци ју так ми че -
ња су по мо гли: Град Пан че во,
ЈКП „Хи ги је на”, ЈКП „Во до -
вод”, „Га спе трол” Пан че во,
„НН Плус” Пан че во, Ау то-цен -
тар „Гра о вац” и Ре ги о нал на
при вред на ко мо ра Пан че во.

АК ТИВ НОСТ КЛУ БА „СО КО”

Шет ња Град ском шу мом

ком па ни ја је, пре ма ре зул та ти -
ма 2015. го ди не, ус пе ла да одр -
жи про фи та бил ност. У усло ви -

ма не ста бил не ма кро е ко ном -
ске си ту а ци је ме наџ мент НИС-
а ће на ста ви ти ре а ли за ци ју

про гра ма по ве ћа ња опе ра тив -
не ефи ка сно сти и усме ри ће
сво је сна ге на кључ не про јек те,
укљу чу ју ћи и повећањe ду би не
пре ра де – ре као је Ја ко вљев.

Уку пан из нос об ра чу на тих
оба ве за по осно ву по ре за и
дру гих јав них при хо да у 2015.
го ди ни из но си 151,9 ми ли јар -
ди ди на ра, што је за 12 про це -
на та ви ше не го прет ход не го -
ди не. У 2015. го ди ни НИС
гру па је уло жи ла у раз вој ком -
па ни је 30,3 ми ли јар ди ди на ра
и на тај на чин са чу ва ла сво ју
по зи ци ју на ли сти нај ве ћих
ин ве сти то ра у Ср би ји.

ГРАДСКА ЕКОЛОШКА КАМПАЊА

Обилазак Банатског Брестовца
Представници Градске управе
Панчева, ЈКП-а „Зеленило”,
ЈКП-а „Хигијена” и Института
„Тамиш” и уредништво редак-
ције часописа „Екопедија” по-
сетиће у петак, 22. априла, по-
водом Светског дана планете
Земље, Месну заједницу Ба-
натски Брестовац и тамошњу
основну школу. Они ће том
приликом одржати предавања

о значају очувања животне
средине и правилном одлага-
њу отпада.

За мештане ће бити органи-
зована радионици на којој ће
стручни сарадници Института
„Тамиш” представити проје-
кат „Збрињавање амбалажног
отпада од средстава за зашти-
ту биља”, чију реализацију по-
држава локална самоуправа.

Поред тога, овом приликом
биће уређено школско двори-
ште захваљујући поклону
ЈКП-а „Зеленило”, које је
обезбедило расаде цвећа. ЈКП
„Хигијена” у овој градској
кампањи поклања стубне кан-
те за смеће, па ће тако у дво-
ришту ОШ „Олга Петров” би-
ти постављене нове препозна-
тљиве посуде за одлагање от-

пада. Уз то, биће речи о еколо-
шкој акцији за прикупљање
амбалажног отпада „Сакупи и
уштеди, видећеш да вреди”,
која окупља ученике свих
основних и средњих школа из
Панчева. Секретаријат за за-
штиту животне средине награ-
диће ђаке „Екобуквицом”,
еколошким букваром аутора
Зорана Букура.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА НИС-а

Очу ва на про фи та бил ност ком па ни је

Ученик другог разреда ОШ „Бранко Радичевић”
Урош Домазетовски изборио је место међу нај-
бољим ученицима основних и средњих школа у
Србији на једанаестом такмичењу „Мислиша”.
Реч је о традиционалној манифестацији посве-
ћеној афирмацији математике, коју организује
Математичко друштва „Архимедес”. Ове годи-
не она је окупила ученике из укупно 640 основ-
них и средњих школа у Србији.

Преко 50.000 ученика решавало je задатке на
популарном националном математичком так-
мичењу. Урош Домазетовски је једини Панче-
вац који је успео да се квалификује за велико
финале, а оно је одржано у Београду 17. априла.
До закључења овог броја (среда, 20. април) ре-
зултати надметања математичара још увек нису
били доступни јавности. Урошу је подршку пру-
жила његова учитељица Драгица Родић.

МИСЛИША 2016.

Урош међу најбољим математичарима



сто ра, пре ко ку по ви не опре ме,
до по ди за ња ни воа струч ног
ра да.

Све тло на ви ди ку?
Ми ни стар Лон чар је на пи та -
ње но ви на ра да ли ће Ми ни -
стар ство здра вља по мо ћи у ре -
ша ва њу про бле ма са Апо те -
ком Пан че во од го во рио да она
ни је у над ле жно сти тог ми ни -
стар ства, али да ће оно ипак
при ско чи ти у по моћ.

– Сви тре ба да зна ју да апо -
те кар ска уста но ва с Ми ни стар -
ством здра вља и с Вла дом бу -
квал но до пре не ко ли ко да на
ни је има ла ни ка квих до дир них
та ча ка, јер при па да ло кал ној
са мо у пра ви. У вре ме бив ше ди -
рек тор ке, ко ју је за ту по зи ци ју
„пре по ру чи ло” то што је уни -
шти ла апо те ку у Ужи цу, на пра -
ви ла је дуг ко ји ско ро до ла зи
до ми ли јар ду ди на ра. Са да се
ни ко не обра ћа оно ме ко је на -
пра вио тај кри ми нал, већ се

и сто ли це за ин ва ли де, отво ре -
но је Са ве то ва ли ште за труд -
ни це и обез бе ђен је про стор за
при пре му за по ро ђај. По хвал -
но је и то што се ра ди на из -
град њи лиф та за не по крет не
осо бе, ко ји за не ко ли ко да на
тре ба да бу де за вр шен – на гла -
сио је Лон чар.

Је ди на за мер ка ко ју је ми -
ни стар упу тио ме наџ мен ту
До ма здра вља ти че се про бле -
ма на ко ји му се по жа лио је -
дан од па ци је на та с ко ји ма се
су срео оби ла зе ћи ор ди на ци је.
– Има јед на ма ла ствар ко ја ће
мо ра ти да се ура ди у нај ско ри -
је вре ме. На и ме, на јед ном ме -
сту где се ра ди ул тра звук због
зо не зра че ња ни је мо гао да бу -
де из гра ђен са ни тар ни чвор.
Тре ба про на ћи ре ше ње да то а -
лет бу де бли жи љу ди ма ко ји
ра де та кве ана ли зе. Све дру го
из гле да крај ње ко рект но и чи -

Ви дљи ва по бољ ша ња
у по след ње три 
го ди не

Је ди на за мер ка: 
то а лет је пре да ле ко

Шта ће би ти 
са Апо те ком?

Пан че вач ки Дом здра вља из -
гле да чи сто, усло ви у ор ди на -
ци ја ма су до бри, на ба вље но је
и мно го но ве опре ме, па ци јен -
ти су за до вољ ни и оп ште ста -
ње је крај ње ко рект но – за кљу -
чак је Зла ти бо ра Лон ча ра, ми -
ни стра здра вља у Вла ди РС,
ко ји је у че твр так, 14. апри ла,
по се тио ту уста но ву.

Лон чар је у прат њи др Сло -
бо да на Ову ке, ди рек то ра До ма
здра вља, и Ми ре ле Пе тро вић,
чла ни це Град ског ве ћа за ду -
же не за здрав ство, об и шао и
Слу жбу за здрав стве ну за шти -
ту же на, про сто ри је за пси хо -
фи зич ку при пре му труд ни ца,
цен трал ну сте ри ли за ци ју, а
по том и Слу жбу ра ди о ло шке
ди јаг но сти ке у Змај Јо ви ној
ули ци.

Бр зин ски оби ла зак
Иа ко се у згра ди До ма здра вља
за др жао све га пет на е стак ми -
ну та и за то вре ме про шао
кроз све на бро ја не про сто ри је,
ми ни стру је то би ло до вољ но
да ви ди све што је би ло у пла -
ну и стек не ути сак о оно ме
што му је пре зен то ва но.

– За до во љан сам због то га
што је Дом здра вља окре чен,
што из гле да чи сто и што па -
ци јен ти не ма ју при ту жби.
Мно го но вих ства ри је ура ђе -
но: на ба вље ни су но ви ренд -
ген ски апа рат и ста ни ца за ма -
мо граф, ги не ко ло шке сто ли це
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Пи та ње: Да ли че сте упа ле
мо краћ них ка на ла мо гу
ути ца ти на плод ност и ка -
ко их пред у пре ди ти?

Од го вор: Ин фек ци је да нас
пред ста вља ју во де ћи узрок
не плод но сти. Тај по да так
пр вен стве но се од но си на
узроч ни ке пол но пре но си -
вих бо ле сти, прем да се ни -
ка ко не сме ју за не ма ри ти
узроч ни ци ко ји се не пре -
но се пол ним пу тем.

Од бак те риј ских узроч ни -
ка нај ва жни ји су Chlamydia
trachomatis, ге ни тал не ми -
ко пла зме, Gardnerella vagi-
nalis (че сто у ком би на ци ји
са бак те ри јом Mycoplasmа
hominis и ва ги нал ним ана е -
роб ним бак те ри ја ма), као и
бе та-хе мо ли тич ки стреп то -
кок гру пе Б. Узроч ни ци као
што су го но ре ја и си фи лис
да нас су мно го ре ђи. Не сме
се за не ма ри ти ни Trichomo-
nas vaginalis, ко ји спа да у
па ра зи те и та ко ђе мо же
оште ти ти ре про дук тив ну
спо соб ност.

Иа ко не ки од на ве де них
узроч ни ка да ју спе ци фич -
ну кли нич ку сли ку, го то во
сви мо гу иза зва ти исту или
вр ло слич ну симп то ма то -

ло ги ју. Сто га је на уро ло гу
да, на кон де таљ не анам не -
зе, по ста ви сум њу и усме -
ри да љу об ра ду ка тач ној
иден ти фи ка ци ји. Симп то -
ми ин фек ци је код му шка -
ра ца ва ри ра ју од бла гог
пец ка ња у мо краћ ном ка -
на лу, по ви ше не те ле сне
тем пе ра ту ре, бо ло ва у до -
њем тр бу ху и при ти ска у
пе ри а нал ном под руч ју, па
до бол не еја ку ла ци је и ја ко
осе тљи ве про ста те. Но оно
што је мно го ва жни је, не -
ле че не ин фек ци је до во де
до сма ње ња укуп ног бро ја
спер ма то зо и да у еја ку ла ту
и њи хо ве не до вољ не по -
кре тљи во сти, а мо гу иза -
зва ти чак и не про ход ност
се ме но во да. Сто га не из не -
на ђу је што се по сто так не -
плод них му шка ра ца из го -
ди не у го ди ну све ви ше по -
ве ћа ва.

За ди јаг но сти ко ва ње је
по треб но ми кро би о ло шко
ис пи ти ва ње, од но сно узи -
ма ње бри са уре тре, спер -
мо кул ту ре и ури но кул ту -
ре. Ле че ње је ком фор но и
ефи ка сно и тра је од се дам
до че тр на ест да на. Пре по -
ру чу је се ре те сти ра ње три
ме се ца на кон те ра пи је.
По тре бан је за шти ће ни од -
нос, као и ле че ње оба
парт не ра. Јед ном из ле че -
на ин фек ци ја не до во ди до
за шти те у бу дућ но сти).

Од го ва ра: 
др Слађана Ковачевић,
уролог

Опасне ин фек ци је

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Пи та ња ша љи те на имејл адре су dra ga na.ko zan @pan ce vac-on li ne.rs  или по -
штом на адре су Ву ка Ка ра џи ћа 1, Пан че во. По треб но је да пи та ње бу де
што кон ци зни је, а од го вор по тра жи те у не ком од на ред них бро је ва.
     Ле ка ри ко ји ма мо же те по ста ви ти пи та ња су: др Ана Ко ва че вић Ку зма но вић
(ин тер на ме ди ци на и кар ди о ло ги ја), др Го ран Во ји но вић (ин тер на ме ди ци на и
не фро ло ги ја), др Ду шан Сто јић (хи рур ги ја), др Не бој ша Та сић (уро ло ги ја и
функ ци о ни са ње Оп ште бол ни це), др Не над Ко вја нић (ор то пе ди ја и тра у ма то -
ло ги ја), др Вељ ко Бо жић (ОРЛ и мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја), др Сло бо дан
Про да но вић (пе ди ја три ја и нео на то ло ги ја), прим. др Ду шан ка Ми ло шев Жи ло -
вић (ин фек тив не бо ле сти и хе па то ло ги ја) и др Сла ви ца Ђо кић (не у ро ло ги ја).

МИ НИ СТАР ЛОН ЧАР ПО СЕ ТИО ДОМ ЗДРА ВЉА

ОЦЕ НА: КО РЕКТ НО, ЗА ДО ВО ЉА ВА ЈУ ЋЕ

Раз ме на ин фор ма ци ја бит них
за уна пре ђе ње по ло жа ја де це у
ра ном раз во ју ра ди ус по ста -
вља ња њи хо ве што бо ље
здрав стве не за шти те би ла је
по вод за са ста нак са вет ни ка у
кан це ла ри ји УНИ ЦЕФ-а с
пред став ни ци ма До ма здра -
вља, Цен тра за со ци јал ни рад,
до ма „Спо ме нак”, удру же ња
„Ве ли ки Ма ли” и Су за не Јо ва -
но вић, већ ни це за ду же не за
со ци јал на пи та ња, одр жа ног у
сре ду, 20. апри ла, у До му
здра вља.

Ово је би ла тре ћа мен тор -
ска по се та УНИ ЦЕФ-а До му
здра вља у окви ру про јек та
„Ја ча ње ка па ци те та пе ди ја -
триј ске здрав стве не за шти те
за по др шку раз во ју де це у ра -
ном де тињ ству”, ко ји та ор га -
ни за ци ја и Ми ни стар ство
здра вља спро во де у де се так
гра до ва у Ср би ји, ме ђу ко ји ма
је и Пан че во. Про је кат је за -
по чет 2014. го ди не и тра ја ће

до сеп тем бра те ку ће го ди не, а
ње гов циљ је уна пре ђе ње пе -
ди ја триј ских услу га ка ко би
се пси хо фи зич ки раз вој де те -
та мо гао де таљ но пра ти ти и
по по тре би ко ри го ва ти – од
са мог ње го вог ро ђе ња, па до
по ла ска у шко лу. Због то га су
у прет ход ном пе ри о ду пе ди ја -
три и па тро на жне се стре про -
шли кроз оп се жне обу ке.

– На ша уста но ва је јед на од
пр вих у Ср би ји ко ја је укљу че -
на у по др шку Раз вој ном са ве -
то ва ли шту у Слу жби пе ди ја -
три је. Но си о ци ком плет ног
про гра ма су Слу жба за за шти ту
де це и Па тро на жна слу жба.
Пре по зна ли смо ква ли тет овог
про јек та и од лу чи ли да кроз
уче шће у ње му на шим нај мла -
ђим су гра ђа ни ма и њи хо вим
по ро ди ца ма, укљу чу ју ћи, пре
све га, со ци јал но угро же ну и
ром ску по пу ла ци ју, по мог не мо
да кроз пе ри од де тињ ства и од -
ра ста ња про ђу што без бол ни је.

С тим у ве зи сре ђе но је и Са ве -
то ва ли ште за пси хо фи зич ку
при пре му труд ни ца, по че ла је
да ра ди шко ла ро ди тељ ства и
адап ти ран је про стор у здрав -
стве ној ста ни ци на Ко те жу, као
и у Слу жби пе ди ја три је – ис та -
као је др Сло бо дан Ову ка, ди -
рек тор До ма здра вља.

Кон крет не про ме не у ра ду с
де цом под ра зу ме ва ју и дру га -
чи ји при ступ пе ди ја тра нај -
мла ђи ма, као и њи хо вим ро -
ди те љи ма.

– Пе ди ја тар са да де те тре ба
да гле да це ло ви то и да, осим
ње го вог те ле сног и мо то рич ког
раз во ја, пра ти и ка ко те ку ње -
гов со ци јал ни и емо ци о нал ни
раз вој. Ва жан је и са ве то дав ни
рад, кроз ко ји ро ди те љи до би -
ја ју са ве те о то ме ка ко да што
бо ље пре по зна ју сиг на ле ко је
им де те ша ље и оства ре што
бо љу ин тер ак ци ју с њим – ис -
та кла је на са стан ку прим. др
Ми ли ца Ми о драг, пе ди ја тар.

Ста ни сла ва Вуч ко вић, са -
вет ни ца УНИ ЦЕФ-а у Ср би ји,
об ја сни ла је да је са ста нак с
пред став ни ци ма раз ли чи тих
ин сти ту ци ја и уста но ва у на -
шем гра ду имао циљ да се де -
фи ни шу при о ри тет ни за да ци
и уна пре ђе ње са рад ње у де тек -
ци ји раз вој них од сту па ња и
ин тер вен ци ји у слу ча ју да се
раз вој не од ви ја на оче ки ван
на чин. Вуч ко ви ће ва је на ја ви -
ла и да ће у на ред ном пе ри о ду
би ти пот пи сан про то кол о са -
рад њи, као и да ће УНИ ЦЕФ
До му здра вља до ни ра ти на ме -
штај и ди дак тич ки ма те ри јал
ка ко би про стор са ве то ва ли -
шта био до дат но при ла го ђен
де ци и по ро ди ца ма.

СА СТА НАК С ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА УНИ ЦЕФ-а

Де те је де те, да га во ли те и раз у ме те

Страну припремила 
Драгана
Кожан

ИЗ ГРАД ЊА ЛИФ ТА У ТО КУ

Ових да на су по че ли ра ни -

је на ја вље ни ра до ви на из -

град њи лиф та у До му

здра вља. Уско ро ће сви

они ко ји се упу те у Слу жбу

за здрав стве ну за шти ту

же на, до Сто ма то ло ги је

или Он ко ло ги је, мо ћи да

та мо стиг ну и лиф том.

Плат фор ма је пр вен стве -

но на ме ње на не по крет ним

или сла би је по крет ним па -

ци јен ти ма, што не зна чи

да не ће мо ћи да је ко ри сте

и сви оста ли.

ОЛАК ШИ ЦА ЗА ЖЕ НЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Дом здра вља је не дав но, за хва љу ју ћи фи нан сиј ској по др -

шци Гра да, на ба вио но ву ги не ко ло шку сто ли цу на ме ње ну

же на ма са ин ва ли ди те том.

Ди рек тор те уста но ве др Сло бо дан Ову ка об ја снио је да је

за пра во реч о уни вер -

зал ној сто ли ци, ко ја се,

уз ма ле из ме не, мо же

при ла го ди ти же на ма с

по себ ним по тре ба ма. То

зна чи да ће се сто ли ца

ко ри сти ти и за пре гле де

па ци јент ки ња ко је не -

ма ју ни ка кве по те шко ће

у кре та њу.

Из бу џе та Гра да су

ове го ди не из дво је на и сред ства за опре ма ње здрав стве них

слу жби и ам бу лан ти, а оно се од ви ја по при о ри те ти ма. Но -

ву опре му су већ до би ле ам бу лан те у До ло ву и Ка ча ре ву,

као и Ла бо ра то риј ска слу жба.

по моћ оче ку је од др жа ве. Ми
смо ушли у ре ша ва ње тог про -
бле ма, оче ку је се упла та за ра да
за де цем бар и до при но са за
фе бру ар, та ко да ће за по сле ни
до би ти здрав стве не књи жи це.
До го во ри ли смо се да се овај
огро ман дуг ре про гра ми ра на
три го ди не и да се омо гу ћи рад
бар јед ног де ла апо те ка, ка ко
би љу ди мо гли до ћи до нео п -
ход них ме ди ка ме на та – ре као
је Лон чар.

Он је до дао и да се тра жи
ре ше ње да се отво ри под ра чун
Апо те ке ко ји би слу жио са мо
за по тре бе ње ног сва ко днев ног
функ ци о ни са ња, док не до ђе
до де бло ка де глав ног ра чу на
уста но ве.

сто и тре ба на ста ви ти у том
прав цу: пре све га, ва ља ло би
ра ди ти на по бољ ша њу про сто -
ри ја ко је су са да у не што ло -
ши јем ста њу и при пре ма ти
ин фор ма ци о ни си стем за по -
ве зи ва ње са Оп штом бол ни -
цом – за кљу чио је Лон чар.

Он је до био обе ћа ње од др
Сло бо да на Ову ке да ће не до -
ста ци би ти от кло ње ни у нај -
ско ри јем ро ку. Ову ка је под се -
тио да је са да шњи ме наџ мент
2012. го ди не за те као Дом
здра вља у пот пу но за пу ште -
ном ста њу и да пре ко 25 обје -
ка та ни је окре че но чи та ву де -
це ни ју, те да је у по след ње три
и по го ди не, уз по моћ Вла де
РС, ура ђе но мно го то га у свим
сег мен ти ма – од уре ђе ња про -

Зла ти бор Лон чар ни је имао (мно го) при мед би

Тре ба ло би нам мно го про -
сто ра за опи си ва ње свих ко -
ри сти од бо рав ка у при ро ди
и ре кре а тив них ак тив но сти
у њој. Већ са мо из ла га ње
сун че вим зра ци ма до но си
нео п ход не ко ли чи не ви та -
ми на Д, ко ји ја ча ко сти и
иму ни тет. На зна чај фи зич -
ке ак тив но сти за кар ди о ва -
ску лар ни си стем и ре гу ли са -
ње крв ног при ти ска, вред но -
сти ше ће ра и ма сно ћа у кр -
ви не тре ба пре ви ше тро ши -
ти ре чи. У вре ме ну у ко ме
смо то ли ко оку пи ра ни по -
слом и оба ве за ма, а мла ђа
по пу ла ци ја елек трон ским
но во та ри ја ма, сва ки бо ра вак
на по љу и дру же ње су пра ва
дра го це ност. На рав но, ту су
и ри зи ци: алер ги је, по вре де,
ује ди ин се ка та... Ипак, тре -
ба ло би од го во ри ти на пи та -
ње: ни смо ли упра во та ко
ра њи ви јер смо се су ви ше
уда љи ли од при ро де, уљуљ -
ка ни у ла жну си гур ност ко ју
нам ну де че ти ри зи да?

Се ти мо се са мо де тињ ства
и вре ме на кад су нам ро ди -
те љи ле чи ли тем пе ра ту ру,
огре бо ти не и ма ње по се ко -
ти не и кад су нам цр ве ни ло
и оток про у зро ко ва ни ује -
дом ин сек та из гле да ли пот -

пу но нор мал ни и при род ни.
Да нас смо оти шли у дру гу
крај ност. Ин фор ма ци је ко је
до би ја мо из ме ди ја из гле да
су нас ви ше упла ши ле не го
што су нам да ле оруж је за
бор бу. Не чу ди због то га ве -
лик број мла дих ро ди те ља
ко ји у истом да ну по се ћу ју
пе ди ја тра и ле ка ра хит не
по мо ћи јер „де те и да ље има
ви со ку тем пе ра ту ру”. Ни смо
ви ше за пре па шће ни кад
нам пре те ћим гла сом зах те -
ва ју кућ ну по се ту за укла ња -
ње кр пе ља. Упла шен по глед
па ци јен та с ло кал ним ото -
ком на ста лим од убо да осе
или пче ле по стао је ви ше
пра ви ло не го из у зе так.

Ком пли ка ци је су увек мо -
гу ће, али оне има ју сво је
упо зо ра ва ју ће зна ке, озбиљ -
ни је угро жа ва ју здрав стве но
ста ње и нај че шће да ју вре -
ме на за ле кар ску ин тер вен -
ци ју и ле че ње. Из у зе так је
ана фи лак тич ка ре ак ци ја на
убод ин сек та, ко ја се ја вља у
пр вим ми ну ти ма по сле убо -
да и ко ја угро жа ва жи вот.
Дру гим ре чи ма, ако је про -
шло ви ше са ти по сле убо да
и ако се раз вио ло кал ни
оток или цр ве ни ло, ма ла је
ве ро ват но ћа од ком пли ка -
ци ја. Опрез је по тре бан ка да
је у пи та њу оток у бли зи ни
ди сај них пу те ва ко ји мо же
ме ха нич ки да угро зи ди са -
ње. Нор мал но је да оток
тра је два до се дам да на, јер
он на ста је као по сле ди ца
иму но ло шког од го во ра ор -
га ни зма на ан ти ге не уне те
убо дом или ује дом ин сек та.
Уни вер за лан лек је ста вља -
ње хлад не обло ге на ме сто
ото ка и евен ту ал но ан ти би -
от ска маст ло кал но.

Про лећ не ди ле ме

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић
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ПРОДАЈЕМ опел мериву,

2003. годиште,1.7, ЦДТИ.

064/144-32-23. (СМС)

СКУТЕР Pi ag gio Be verly 500,

гаражиран, регистрован, каци-

га, 25000. 1.800 евра..

063/734-52-25. (СМС)

ПРОДАЈЕМ торпедо 9006, са

предњом вучом, генералисан,

у одличном стању. 064/133-

97-09 (217904)

НА ПРОДАЈУ лада нива, 2004,

гас, издаје се магацин 360 м2,

Топола. Тел 343-652 до 16 са-

ти, 313-100 после 16 сати.

(218382)

АУТО-КОД кључеви, израда

кључева, кључ сервис. Светог

Саве 14. 065/282-88-28.

(215749)

НА ПРОДАЈУ пежо 106, 2001.

годиште, власник, одржаван.

064/866-24-57. (218238)

ПРОДАЈЕМ рено твинго 1.2,

2001. годиште, 1.450 евра.

Тел. 062/821-44-94. 

(218289)

ЛИНКОЛН лимузина за свад-

бе, 1985. годиште, продајем

или мењам за некретнину.

063/555-770. (218297)

МЕРЦЕДЕС 123, 200 дизел, со-

лидно стање, на продају.

063/555-770. (218297)

ГОЛФ 3 дизел 1.9 караван,

произведен 1997, цена по до-

говору. Тел. 063/351-709.

(218304)

ПРОДАЈЕМ форд таунус,

1967, мењач аутоматик за ка-

дета, етернит плоче за пода-

шчавање кровова. 064/507-20-

84. (218262)

МИЦУБИШИ протон 1999. го-

диште, плин 1500 цм, може за-

мена за скутер уз доплату.

061/664-39-26. (218333)

ФИЈАТ браво, плин, 1998,

1.100 евра, може замена.

061/664-39-26. (218333)

СУЗУКИ балено караван, 1.7

дизел, 2001, странац, реги-

строван, 900 евра, може заме-

на. 061/664-39-26. (218333)

КОМБИ рено трафик 2.5 ди-

зел, нерегистрован, теретни,

600 евра. 063/879-03-55.

(218353)

ПРОДАЈЕМ југо 55, корал

1988. годиште, регистрован до

краја године. 065/514-27-97.

(218348)

ЈУГО корал 55, 2004, атести-

ран гас, добар, црвен, 550

евра. 064/243-84-52. 

(218670)

ЗАСТАВА 640, 1986, 5 тона,

регистрован до августа 2016,

1.650 евра, замена јефтиније.

063/814-24-60. (218626)

КОМБИ газела 2005. годиште,

регистрован, 4 х 4, замена

јефтиније, 1.800 евра.

063/814-24-60. (218626)

ПРОДАЈЕМ голф 3, 1997. го-

диште, прешао 82.000, први

власник. 061/254-17-08.

(218641)

ЈУГО ин, 2007. годиште, на

продају. Тел. 063/217-833.

(218648)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.2,

бензин, 2005, у одличном ста-

њу. 063/250-416. (218604)

ПРОДАЈЕМ југо 55, регистро-

ван бензин, плин атест, 550

евра, 1995. годиште. Тел.

063/224-431. (218359)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру 2.0

дизел, 2001. годиште, 1.900

евра. Тел. 063/862-11-58.

(218357)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.2, ре-

гистрован, 2003. годиште,

1.900 евра. Тел. 063/862-11-

58. (218357)

КОМБИ фолксваген, 8 + 1,

прешао 108 хиљада, као нов,

власник. 063/436-863.

(218684)

ПРОДАЈЕМ рено клио 2006,

1.5 ДЦИ, 65, мали потрошач.

064/137-47-89. (218538)

ФИЈАТ пунто 1999, нереги-

строван, мањи квар, 600 евра,

замена за јефтинији до 300

евра. 061/305-45-12. (218507)

ОПЕЛ суза караван, 1990. го-

диште, плин, није регистрован.

060/632-68-00. (218501)

СЕАТ алтеа ХЛ, 1.9 ТДИ, ку-

пљен у Србији 2008, 117.000

км, 7.400 евра, замена за но-

вији. 345-534, 064/246-05-71.

(и)

ПРОДАЈЕМ ауди 80, 1.8, 1991.

годиште, 750 евра. Тел.

060/067-50-81. (218398)

КАВАСАКИ ГПЗ 305, 1987. го-

диште, регистрован, добро

стање. 064/171-22-13.

(2185689

ПУНТО ЈТД, 2003, петора вра-

та, прва фарба, дугогодишњи

власник. 063/320-670.

(218483)

ПРОДАЈЕМ заставу корал ин

1.1, 2006. годиште, прешао

36.500 км. 013/251-01-65.

(218477)

ПРОДАЈЕМ комби 2004, заста-

ва ривал , повишен, продужен,

теретни у супер стању.

060/028-14-80. (218579)

АУТО-КЛИМЕ за све типове

возила, сервисирамо и пунимо

дигиталном машином са заме-

ном уља и УВ бојом, цена

2.500 динара. „Фриготехник,

361-361, 064/122-68-05.

/218564)

АСТРА Г 1.8, 2003, лимузина,

све од опреме, на име.

064/130-36-02. (218691)

АУДИ 80, 1.8, 90, атестиран

плин пет година, регистрован

годину. 064/130-36-02.

(218691)

РЕНО твинго 1.2, 2003, атести-

ран плин, клима, шибер, кожа,

133.000 км. 064/130-36-02.

(218691)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру,

2004. годште, 2.0 ДТИ, у до-

бром стању. 065/377-15-70.

(218694)

ПАСАТ Б 3, 1.8, бензин, 1992.

годиште, караван, регистро-

ван, одличан, 750 евра, хитно.

062/856-64-94, 065/557-81-42.

(218590)

PI AG GIO be verly 500, 25.000

км, 2003, кацига, цирада, га-

ражиран, 1.800 евра. 063/734-

52-25. (218478)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било

ком стању, 90 до 800 евра.

063/892-08-25, 064/230-52-21.

(218315)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било

ком стању, долазим на позив,

од 80 до 1.500 евра. 062/193-

36-05. (218680)

ОТКУП свих врста возила, ала-

та, пољопривредне механиза-

ције, катализатора, продаја

делова. 063/782-82-69,

066/409-991. (218620)

ОТКУП свих врста возила, ка-

тализатора, професионалног

алата, продаја делова.

069/203-00-44, 013/403-736.

(218629)

ПРОДАЈЕМ шпедитер две и по

тоне и плуг ИМТ једнобразд-

ни. Тел. 063/190-36-81.

(218309)

ПРОДАЈЕМ берач змај 222,

полован. 063/881-21-44.

(218554)

ПНЕУМАТСКА сејалица агриа

(нодет), мало радила, као но-

ва. 063/320-670. (2184839

ПРОДАЈЕМ ИМТ шпартач че-

тири реда, хитно. 063/376-

302. (218505)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и

половни делови од веш-маши-

на. Тел. 252-05-10, 063/703-

76-07. (21832/9

СЕРВИС телевизора, монито-

ра, продаја половних, даљин-

ски управљачи. „Плус”, Туцо-

вића 28, 353-463. (2186859

ТВ ПОЛОВНИ из увоза, 37, 54,

66, 72. 348-975, 066/348-975.

(218464)

ПРОДАЈЕМ фрижидер, замр-

зивач, веш-машину, делове го-

рење. Мића, 013/346-790,

064/129-73-60. (218551)

ПРОДАЈЕМ пилиће. 062/170-

42-74. (СМС)

МОТОРНА бензинска пумпа,

три цола. 066/357-870. (21730

ПРОДАЈЕМ брачни кревет са

душецима, 3.000 дин.Тел.

063/809-88- 48. Банатско Но-

во Село. (СМС)

БЕТОНСКИ блокови 32, 37,

47, 67,  могућ превоз. „Луна

плус”, Црепаја. 069/275-73-94.

(217439)

РАСПРОДАЈА кока носиља у

пуној носивости са фарме

„Дабић” у Панчеву, по цени од

200 динара по комаду. Врши-

мо упис за 23. април 2016.

013/377-901. (217484)

ПРОДАЈЕМ полован намештај.

065/592-78-75. 

АЛУМИНИЈУМСКА ограда, ге-

лендери, АЛУ, ПВЦ столарија,

алу врата. 063/801-84-76,

065/801-84-76. (218121)

ДЕБЕЛЕ свиње на продају.

063/748-05-96. (218242)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ
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MI E LE веш-машина, kor gow

синтисајзер, два дечја бици-

кла. 063/832-19-52. (218235)

ПРОДАЈЕМ багат машину на

струју, метални делови, 100

евра. 064/212-32-94. (218324)

РЕГАЛ, кауч и две фотеље,

очувано. 063/397-151.

218288)

ПРОДАЈЕМ четири козе, алпи-

но јарца, јариће. 065/348-22-

00. (218272)

КАЗАН за ракију, ложишта,

табарке, дна, мешачи. 331-

586, 063/805-74-60. (218248)

ПРОДАЈЕМ козе са јарићима.

064/247-81-88. (218270)

НОВА АМБАЛАЖА пиво, со-

кови, вода, продајем 150 гај-

би, повољно. 063/555-770.

(218297)

ПРОДАЈЕМ шиљеже, јаре, јаг-

њад. 064/380-56-30, 013/632-

151. (218318)

АБРИХТЕР, циркулар, футер,

монофазни, храстова врата,

улазна. 065/263-28-78.

(218381)

ТОПЛОТНЕ геотермалне пум-

пе (70 – 400 м2), најекономич-

нији вид грејања, акција траје.

062/118-26-81. (218324)

ПРОДАЈЕМ пчеле на АЖ ра-

мовима. 063/752-44-20.

(218378)

УГАОНА гарнитура 130, vi la -

ger бензинска косилица у га-

ранцији 140, HTC мобилни.

066/804-46-38. (218376)

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве,

угаону гарнитуру, регале, мост

+ регал, гарнитуру мојца, сто

+ 4 столице, спаваћа соба

комплет, комплет кухиња, деч-

ја колица, ел. шпорет, ТА пе-

ћи, пећ на дрва, машину за

веш, суђе, тепихе, половне ау-

то гуме, бицикле разне.

063/107-78-66. (177960)

ПРОДАЈЕМ букву, храст, ба-

грем, багремове сеченице.

„Топлина”, 063/364-310.

(318521)

ШПОРЕТ равна плоча, комби-

новани фрижидер, веш-маши-

на, микроталасна, фрижидер

150 - 230 л, судопера с рад-

ним висећим, стилски трпеза-

ријски сто са столицама, ор-

ман, комода, писаћи сто, ши-

ваћа багат, тепих, новија вра-

та са штоком. Тел. 063/861-

82-66. (218524)

ПРОДАЈЕМ француски лежај.

069/170-59-54. (2184669

ПРОДАЈЕМ високостеону кра-

ву, јуницу и сетвоспремач

ИМТ 2.90 м. 076/354-791.

(218474)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА

пећи, достава, монтажа, га-

ранција, 110 евра. Пролећна

акција. 062/170-43-10.

(218490)

НАЈКВАЛИТЕТНИЈИ дрвени

пелет и брикети А класе, из

Босне. Ново у понуди – угљени

пелет. Достава на кућну адре-

су. 064/331-65-45. (218438)

ПРОДАЈЕМ сто и столице,

плакар, двосед. 064/565-11-

36. (218498)

ИЗ ИНОСТРАНСТВА очувана

бела техника, ПВЦ столарија,

комбиновани фрижидер, за-

мрзивач стубни, веш-машина,

мала угаона. 061/130-19-90.

(218481)

НА ПРОДАЈУ прасићи у Војло-

вици, Јаношикова 73. 063/810-

27-74, 013/234-74-22.

(218415)

ПРОДАЈЕМ бензинску машину

за сецкање грана и кукурузо-

вине, 6 кс. 064/329-49-19.

(2184329

ЦИГЛА фасадна бела, на па-

летама, 35 динара/комад.

631-032. (2184269

ПРОДАЈЕМ две свиње од осам

месеци, 140 кг, расе бекшир,

150 дин/кг. Нови Козјак,

064/019-80-46. 

(2185349

ПРОДАЈЕМ струњаче, нова

блажујка, фотеље, бео брачни

кревет 013/232-21-30,

063/162-50-00. (218557)

ПРОДАЈЕМ веш-машину бош,

1200 обртаја, машину за суше-

ње бош, шпорет с равном пло-

чом горење и електролукс,

комбиновани фрижидер сам-

сунг, одлично стање, гаранци-

ја. 060/180-02-83, 062/186-48-

22. (218552)

ПОЛОВНА гаражна врата, са

противтегом и мала улазна

врата, све 50 евра. 062/972-

66-35. (218574)

МОТОРНА прскалица за воће,

100 л, профеисонални чивилук

за 40 вешалица, нова шиваћа

машина, два вунена јоргана.

063/879-51-40. (218565)

НА ПРОДАЈУ столарска маши-

на, три операције. 060/414-

62-11. (218675)

ПРОДАЈЕМ спаваћу собу,

округли кревет, орман, сто

(компјутерски), веш-машину,

комбиновани фрижидер, хит-

но, повољно, због селидбе.

063/346-839, 013/314-033.

(218681)

НА ПРОДАЈУ турска калдрма,

коцка, чистим таване, подру-

ме и дворишта. 064/503-31-

35. (218682)

ПРОИЗВОДЊА намештаја,

„Утва стил”, у старој „Утви”,

врши распродају: столице од

1.000 до 2.500, кревети од

12.500, столови од 4.000.

060/600-14-52. (218667)

ПРОДАЈЕМ половне ТА пећи

само 50 евра и опрему за

фризерски салон. 060/043-52-

98. (218658)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале

кухињске елементе. 063/773-

45-97, 371-568. (218638)

СИМПО, очувана гарнтиура 3

+ 2 + 1, хитно, 170 евра. Тел.

064/473-37-87. (218639)

РАСПРОДАЈА половног наме-

штаја,  Д. Туцовића 84.

060/375-77-11. (218596)

СВИЊЕ продајем, 100 – 150

кг. 372-768, 064/172-44-10.

(218597)

ПРАСИЋИ меснати на прода-

ју, слама 200 комада, услужно

клање. Мића, 064/303-28-68.

(218588)

ПРОДАЈЕМ половне каучеве,

фотеље, телевизор, фрижидер,

шпорет на плин. 062/382-434.

(218613)

РАСПРОДАЈА преосталог пе-

лета, котлова и камина на пе-

лет, врхунског квалитета, бо-

санског произвођача „Кован”,

десет година гаранције. Услуга

коплетне инсталације централ-

ног грејања. 062/779-131,

062/151-10-05. (218603)

ПРОДАЈЕМ веома повољно

бечки полуконцертни клавир

марке „Lyra”, модел VII, ме-

тална механика. 064/190-96-

02. (218705)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, веш-машине,  замрзи-
ваче, телевизоре и остали от-
пад. 064/158-44-10, 063/101-
11-47. (217717)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, аку-
мулаторе, веш-машине, замр-
зиваче, телевизоре. 061/322-
04-94. (218706)

КУПУЈЕМ гвожђе, месинг, ста-

ре славине, акумулаторе, белу

технику, старе каблове, теле-

визоре и остали метални от-

пад. 060/521-93-40. (218330)

КУПУЈЕМ мотокултиватор са

прикључцима или без, стање

небитно. Купујем круњач-пре-

крупач. 063/739-76-72.

(218690)

КУПУЈЕМ полован намештај,

кухиње, гарнитуре и остало

покућство. 063/898-00-82.

(218655)

КУПУЈЕМ очувано покућство,

столове, столице, плинске бо-

це, завесе, тепихе. 066/900-

79-04. (218619)

КУПУЈЕМ старе сатове, новац,

пенкала, разгледнице, књиге,

ситне антиквитете. 013/233-

35-01, 064/266-82-98.

(218649)

КУПУЈЕМ значке, медаље, ор-

дење, новац, сатове, пенкала.

Тел. 013/313-458, 063/199-60-

36, 064/481-14-77. (218538)

КУПУЈЕМ перје, старински на-

мештај, сатове, слике, стари

новац, бижутерију, старе

играчке, старо покућство. 335-

930, 063/705-18-18. (218515)

КУПУЈЕМ старе стрипове, ал-

буме са сличицама, играчке,

пез фигурице, фото-апарате,

фото-опрему, сатове, новац,

пенкала, упаљаче, грамо-

фоснке плоче и војне ствари.

064/187-56-80. (217908)

КУПУЈЕМ ордење, медаље,

пенкала, сатове: ручне, џепне,

разни алат. 064/867-48-11.

(218442)

КУПУЈЕМ алуминијум, месинг,

бакар, гвожђе, веш-машине,

замрзиваче, телевизоре, дола-

зим. 061/321-77-93. (218706)

КУПУЈЕМ обојене метале, гво-

жђе, фрижидере, веш-маши-

не, телевизоре, долазим.

061/206-26-24. (218706)

КУПУЈЕМ веш-машине, замр-

зиваче, гвожђе, алуминијум,

акумулаторе, телевизоре и

остало. 064/484-13-76.

(218706)

ПЛАЦ у Старчеву, 10 ари, Ми-

је Гупца 80 и 8 ари, на изласку

из Старчева. Може замена.

065/656-56-52. 215064)

КУЋА на продају, Србијанска

55, Панчево, 70 м2, плац 5,42

ара. 064/651-16-22. (216623)

ПРОДАЈЕМ кућу 200 м2, са

помоћним објектима у Омо-

љици. 013/618-133. (217102)

КУЋА у центру, 112 м2 на 3

ара, власник, 1/1. 065/310-02-

76. (217305)

ДОЊИ град, кућа сређена, са

два стана, ЕГ, плац 7 ари.

061/224-47-97. (217610)

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2, 3.5

ара, 27.00 евра, може замена

за стан у Панчеву. 063/719-99-

74. (217458)

ЊИВА у Скробари, 33 ара, на

самом путу, 3.300 евра.

065/852-71-99. (218039)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац,

10 ари, Новосељански пут, по-

вољно, могућ сваки договор.

066/385-289. (218025)

КУЋА, Качарево, 200 м2, са ај-

нфором, спратна, нова, усе-

љива, недовршена, договор, 5

ари. 063/218-860. 

(2181521)

НА ПРОДАЈУ кућа у Старчеву.

063/706-50-05, 063/706-50-05.

(217941)

КУЋА на продају, Јове Макси-

на 31. 064/813-00-21.

(217811)

КУЋА на продају, Панчево,

Кочина 3, поред Зелене пија-

це. 060/533-23-92. (218345)

ПЛАЦ, нова Миса, празан, са

локацијском дозволом. Вла-

сник. 064/260-05-34. (218347)

САМОШ, продајем земљу и

кућу са 15 ари плаца.

064/226-67-31, 013/251-96-03.

(218364)

КУЋА на продају, одмах усе-

љива у Војловици. Тел. 366-

234. (218225)

ЦРЕПАЈА, кућа 135 м2, Парти-

занска 33, подрум, централно

грејање, 22 ара плаца, летња

кухиња, гаража, шупе, свињ-

ци, амбар. Власник, 1/1, укњи-

жено, 30.000, договор.

065/320-19-61. (218284)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2 ара,

укњижено. 061/333-31-19,

062/860-80-94, 063/277-025.

(218248)

ПРОДАЈЕМ кућу или мењам за

стан, Баваништански пут, код

„Термомонта”. 069/171-74-91. 

КУЋА 70 м2, нова, усељива,

29.000 евра, нова Миса, Коза-

рачка, 3 ара, 1/1, замена кућа

у селу, возило. 061/664-39-26.

(218333)

КУЋА 120 м2, са пом. објекти-

ма, 1/1, 4 ара плаца, 39.000

евра. Замена кућа у селу.

061/664-39-26. (218333)

КУЋА, центар, 100 м2, 3 ара,

49.000 евра, сређена.

061/685-88-03. (218335)

ДЕО КУЋЕ, почетак Стрелишта

+ анекс, укњижено, замена.

064/952-19-80. (218340)

ВИКЕНДИЦА, Новосељански,

15 ари, на продају. 063/336-

461. (218385)

ЈАБУКА, продајем ланац зе-

мље, близу села (на Тамишу).

063/703-74-41, 013/235-80-56.

(2183929

ХИТНО продајем кућу у Пан-

чеву, повољно, могућ договор,

80 м2. 064/902-28-80.

(2183939

ПЛАЦ, Пелистерска улица, 5.3

ара, струја, вода, асфалт, за-

мена за аутомобил. 062/634-

008. (218349)

КУЋА у мирном крају,Тесла,

80 + 40 м2, 3.5 ара плац, од-

мах усељива, 55.000 евра, до-

говор.  (470), „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. 

ПЛАЦ, Баваништански пут, 7

ари, ограђен, 1.800 евра/ар,

Јабучки пут, 8 ари, 12.000.

(470), „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. 

ПРОДАЈЕМ четири ланца зе-

мље, преки пут. Тел. 013/315-

262. (218421)

МАРГИТА, солидна кућа 110

м2, на 5 ари плаца, хитно, до-

говор. 065/357-81-38. 218422)

НОВА КУЋА, Караула, 86 м2,

плац 4 ара, власник. 065/258-

87-77. (218427)

КУЋА на Кудељарцу, 88 м2, 5

ари, без улагања, хитно.

064/902-10-30. (218440)

КУЋА у Долову на продају.

066/334-085. (218445)

БАВАНИШТАНСКИ, 83 м2,

трособна, двориште, башта,

18.000. (324), „Медиа”, 315-

703, 064/223-99-20. (218438)

ЦЕНТАР, 170 м2, петособна,

3,68 ари, локал, 90.000. (324),

„Медиа”, 315-703, 064/223-

99-20. (218438)

ПЛАЦ на продају, 8 ари, 40 х

20 м, Новосељански пут б.б.

064/808-72-50. (218451)

НОВА МИСА, кућа новија, 200

м2, локал, договор.(188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(218437)

НОВА МИСА, плац 84 ара.

(188), „Una Dal li”, 064/255-87-

50. (218437)

КУЋА, центар, 140 м2, 16 ари,

помоћни објекти, Иланђа.

066/345-768.(218522)

КУЋА, две јединице, 5 ари, но-

вија, сређена, Цара Душана.

066/345-768. (218522)

ДОЊИ град, кућа, сређена, са

два стана, ЕГ, плац 7 ари.

061/224-47-97. (218526)

КОТЕЖ МИЛОРАДОВИЋ, ку-

ћа 270 м2, 2.5 ара, 115.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-64.

(и)

ГОРЊИ ГРАД, трособна кућа,

88 м2, 2 ара, 27.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64. (и)

БЛИЗИНА центра, кућа 183 м2,

3.7 ара, сређено, 75.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64. (и)

СТАРА МИСА, ограђен плац, 5

ари, вода, пројекат, 16.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-64.

(и)

КУЋА у Банатском Брестовцу

на 7 ари плаца. 065/328-48-

33, 013/626-691. (218525)

У ВОЈЛОВИЦИ кућа на прода-

ју, 80 м2, плац 15 ари, цена

договор. 064/866-21-64.

(218513)

КУЋА, Долово, укњижена, вла-

сник, близу центра. Договор.

После 15 сати, 061/134-37-08.

(218510)

ВОЈЛОВИЦА, две куће, 17 ари,

37.000; Караула, кућа, 16 ари,

30.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (218506)

МАКСИМА ГОРКОГ, салонска

кућа, 7 ари, 70.000. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(218506)

ТЕСЛА, кућа на 4,6 ари,

65.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (218506)

ПРОДАЈЕМ њиву у Качареву

на новом путу за Панчево,

близу села. 064/333-20-46.

(218456)

НОВА МИСА, грађевински

плац на продају. 064/169-02-

56. (218462)

ПРОДАЈЕМ малу кућу близу

језера у Белој Цркви. 061/284-

54-04. (218465)

ПРОДАЈЕМ кућу за рушење

2,3 ара, Првомајска, 18.500

евра. 061/155-72-40. (218472)

КУЋА, строги центар, Змај Јо-

вина, 82 м2, 55.000 евра, заме-

на за стан. 064/217-07-35.

(218476)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса, до-

звољена градња. 060/766-23-

36. (218487)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари, Пре-

спанска 15, власник. 063/307-

674. (218479)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2, чврста

градња, ЦГ, реновирана, 6 ари

плаца, 28.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(218531)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа 140

м2 + 25 м2 локал, без улагања,

усељива, 6 ари плаца. (336),

„Олимп”, 351-061, 063/274-

951. (218531)

БАВАНИШТАНСКИ, нова дво-

собан, 67 м2, 5 ари, 34.000.

(49), „Мустанг”, 062/226-901.

(218548)

КОТЕЖ, одлична 100 + 40 м2,

55.000. (49), „Мустанг”,

062/226-901. (218548)
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ПРОДАЈЕМ спратну ућу, 200

м2, Максима Горког, 3.8 ара.

063/301-360. (218542)

КУЋА са два локала код Тур-

ске главе, 160 м2, 2 ара,

65.000. (238), „Тесла некрет-

нине”, 064/668-89-15,

013/252-01-16. (218546)

ТЕСЛА, нова кућа, 140 м2, 1.5

ар, 95.000.  (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15,

013/252-01-16. (218546)

СТАРА МИСА, кућа са три

улаза, 300 м2, 6 ри, 70.000.

(238), „Тесла некретнине”,

064/668-89-15, 013/252-01-16.

(218546)

ГОРЊИ град, Книћанинова

33, кућа за инвеститоре, 160

м2, 5 ари. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15,

013/252-01-16. (218546)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву

на 7 ари плаца. 062/830-82-

31. (218576)

НОВА кућа, Шумице, комплет

сређена, власник, 48.000 евра.

Може замена за стан – Панче-

во. 064/970-11-06, 013/631-

119. (218606)

ХИТНО кућа 50 м2 на 9 ари

плаца, са воћњаком, грађе-

винска дозвола, Панчево.

065/410-97-34.

(218588)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-

ном плацу у Војловици, лега-

лизовано. 013/232-21-30,

063/162-50-00. (218557)

ГРАСЂЕВИНСКИ плац 51 ар,

договор. (636), „Стрелиште

некретнине”, 062/886-56-09.

218559)

ЈАБУКА, 100 м2, 6 ари, 11.000;

Омољица 60 м2, 8 ари, 12.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-00.

(218562)

ЦЕНТАР, 100 м2, 4 ара,

45.000; 80 м2, 5 ари, 55.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-00.

(218562)

ШИРИ центар, 70 м2, 6 ари,

25.000; Маргита 90 м2, 3 ара,

29.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00.  (218562)

МИСА, три стамбене јединице,

140 м2, 48.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00.  (218562)

ВЕЛИКИ избор кућа, сва села

и викендице. (394), „Гоца”,

063/899-77-00.  (218562)

КОД БОЛНИЦЕ, 100 м2, иде-

ална за приватну ординацију.

(394), „Гоца”, 063/899-77-00.

(218562)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у цен-

тру, 130 м2, повољно. 060/028-

14-80. (218579)

ПРОДАЈЕМ 14 ари грађевин-

ског земљишта на старој Ми-

си, 16.000 евра. Тел. 063/771-

18-49. (218677)

ПРОДАЈЕМ воћњак, башту,

крај Надела, 28 ари. 063/771-

18-49. (218677)

КУЋА у Омољици на продају,

сам центар. 063/197-70-73.

(21869)

КУЋА, Цара Лазара, 37.000;

Миса, 38.000. (396), „Лајф”,

317-634, 061/662-91-48.

(4658)

ПРОДАЈЕМ 18 ари плаца с ви-

кендицом. 063/865-80-06.

(218661)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци,

6,25 ари, одмах усељива. Тел.

064/303-30-32. (218616)

ПОДАЈЕМ плац 5 ари, Шар-

планинска, нова Миса, дозво-

љена градња. 065/331-16-68,

064/128-27-70. (218624)

ЦЕНТАР, две суперкомфорне

куће по цени једне. 063/320-

618. (218624)

БАЊА Врујци, плац 6 ари, по-

вољно, тенда 4.80 х 2, на отва-

рање. 061/254-17-08. (218642)

ЗАСЕБНА кућа 30 м2 + 30 м2,

на Маргити. 064/248-90-16.

(218643)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дебељачи,

100 м2, 16 ари плаца, повољ-

но. 065/419-25-25, 064/296-

23-88. (218650)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, викенди-

ца, струја, вода, 28 ари, огра-

ђена. Власништво, 1/1, 18.500

евра. 063/734-52-25.

(2184478)

КУПУЈЕМ плац, кућу за руше-

ње, 3 до 4 ара, шири центар.

061/572-93-17. (218686)

СОДАРА, Савска, двособан,

55 м2, VII, ЦГ, 28.000.

064/121-23-66. 

ЦЕНТАР, продаја нових усе-

љивих станова и локала, 630-

850 евра са ПДВ-ом. 063/323-

584. (215748)

СТАН 101 м2, Карађорђева 15,

I спрат. 063/334-430. (215601)

ПРОДАЈЕМ стан, 81 м2, II

спрат, дуплекс, Тесла.

063/323-584. (215748)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2,

84 м2, VI спрат. 065/398-98-

99. (217209)

ТЕСЛА, двособан, IV, или за-

мена за мању самосталну ку-

ћу. 066/954-33-05. (216974)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ, вла-

сник, цена 43.500, Вељка Вла-

ховића 12, уградна кухиња у

цену. 063/164-61-52.(217119)

ПРОДАЈЕМ стан, нова градња,

55,16, без посредника.

064/222-960. (217083)

ПРОДАЈЕМ стан, дуплекс 80

м2, Тесла, Илариона Руварца

4. 063/334-430. (217755)

ОДМАХ усељив трособан стан,

78 м2, два мокра чвора, Стре-

лиште, може замена за кућу.

064/340-26-43. (217515)

ПРОДАЈЕМ стан 60 м2, 28.000

евра, у згради, трособан, цен-

тар. 061/670-97-96. (217322)

ТРОСОБАН стан, Котеж 1, IV

спрат, ЦГ, клима, 37.000, 60

м2. Тел. 63/803-14-86.

(217341)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 40

м2, центар Панчева, прода-

јем/мењам за кућу. 065/555-

57-30. (218088)

ХИТНО, Стрелиште стан 60 м2,

II спрат, ЦГ, реновиран.

062/646-066. (217947)

СТАН у центру, 55 м2, II спрат,

ЕГ, сређен. 064/528-32-10.

(218056)

ДВОСОБАН стан, Содара, 54

м2, I спрат, ЦГ, сређен, вла-

сник, 32.000. 064/115-25-30.

(217788)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у

центру Новог Сада. 064/123-

93-88. (217847)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у

центру, ТА, III спрат. 062/388-

130. (217851)

ДВОСОБАН стан у Тамиш ка-

пији, 68,5 м2, поглед на реку,

две терасе. 062/272-510.

(217824)

ТЕСЛА, 54 м2, IV спрат,

24.500, власник, договор.

061/132-11-18. (217931)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ, 75

м2, терасе, сређен, усељив.

Тел. 331-079, 063/770-45-55.

(217894)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двосо-

бан стан, Котеж 1, за мањи

једнособан, власник. 063/765-

83-10. (218278)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ стан,

Котеж 1, 58 м2, за два мања,

власник. 065/820-73-83.

(218279)

ТРОСОБАН стан, Котеж 2,

70,44 м2, II спрат, тераса, 60

м2, гаража. 064/127-11-39.

(218314)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 53

м2, ЦГ, шести спрат. 063/700-

70-77. (218241)

ПРОДАЈЕМ-ИЗДАЈЕМ стан, 38

м2, Котеж 2, други спрат, без

посредника. Тел. 065/871-26-

18. (218240)

ШИРИ центар, трособан, 68

м2, I спрат, ТА, терасе, 31.000.

060/760-04-32. (218344)

ТИП СТАНКО, двособан стан у

згради, 50 м2, ПВЦ столарија,

сигурносна улазна врата, ре-

новиран и одмах усељив. Стан

је укњижен, власник. Контакт

телеф. 065/380-93-57, цена

560/квадрат. (218349)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, нова сто-

ларија, паркет, купатило, пар-

но, лифт. 066/004-787.

(218347)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов, че-

творособан стан од 86 м2. Тел.

064/267-71-74. (218334)

ТЕСЛА, преко пута „Авива”,

49 м2, двособан, VI, ЦГ, одли-

чан, без посредника, повољно.

063/776-81-58. (218377)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у

центру, укњижен. Тел.

064/290-46-55. (218380)

ПОВОЉНО продајем/мењам

стан 50 м2,  поткровље, IV, TA,

Стрелиште. 063/235-190.

(218397)

ПРОДАЈЕМ стан,Тесла, 68 м2,

II спрат, трособан, ТА, вла-

сник. 063/848-52-32. (218404)

СОДАРА, двоипособан, 63 м2,

четврти спрат, ЦГ, клима, ка-

бловска. 344-254. (218405)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан у

нивоу, 24.000, без посредника.

063/810-04-22. (218410)

ТРОСОБАН, Содара, 75 м2, I

спрат, 45.000 евра, договор.

(470), „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж, 38 м2,

ЦГ, 23.000 евра. (470), „Дива”,

345-534, 064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, Содара, све ре-

новирано, плакари, кухиња,

ПВЦ столарија, ново

купатило. (470), 

„Дива”, 345-534, 

064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Котеж 2,

48 м2 + 6 м2, одмах усељив,

25.500. (470), „Дива”, 345-

534, 064/246-05-71. (и)

ДВОСОБАН, ТА, Доњи град,

реновиран квалитетно, 

25.000. (470), „Дива”м

345-534, 064/246-05-71. (и)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2, 68

+ 6 м2, два ве-цеа, 40.000 до-

говор. (470), „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, једнособан + подрум,

30 м2, IV, ТА, усељив. 013/315-

395, 063/851-03-23. (218425)

ПРОДАЈЕМ трособан стан 72

м2, може и замена за мањи уз

договор. Ослобођења 21, V

спрат, цена по договору.

063/882-23-15. (218447)

ЈЕДНОСОБНИ, 37 м2, Тесла

18.000; Стрелиште, 23.000;

Миса 21.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(218438) 

ТЕСЛА, двособни, 57 м2, ТА,

30.000, ЦГ, 31.000.  (324),

„Медиа”, 315-703, 064/223-

99-20. (218438) 

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,

намештен, 27.000. (324), „Ме-

диа”, 315-703, 064/223-99-20. 

ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2, на

Стрелишту, VII спрат, 22.000

евра. 063/868-02-06. (218417)

ТЕСЛА, новоградња, 790

евра/м2, 28 м2, 41 м2, 62 м2, 68

м2, 75 м2. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (218437)

ЦЕНТАР, 38 м2, сређен, ТА,

25.000. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (218437)

КОТЕЖ 2, Кикиндска, двосо-

бан, VII, договор. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(218437)

КОТЕЖ 2, једнособан, 44 м2,

ЦГ. (188), „Una Dal li”, 064/255-

87-50. (218437)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,

35 м2. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (218437)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2, тера-

са 6 м2, гаража. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(218437)

СТРЕЛИШТЕ, центар, двоипо-

собан, 72 м2, II, ЦГ, одличан,

40.000. (300), „Ћурчић”, 362-

816, 063/803-10-52. (218414)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 36

м2, ВП, сређен, 24.000; 32 м2,

III, 21.000. (300), „Ћурчић”,

362-816, 063/803-10-52.

(218414)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 61 м2,

IV, ЦГ, прелеп, 33.000; двосо-

бан, 22.000. (300), „Ћурчић”,

362-816, 063/803-10-52. (2184

ЦЕНТАР, 52 м2, I, ЕГ, тераса,

сређен, 35.000. (300), „Ћур-

чић”, 362-816, 063/803-10-52.

(218414)

КОТЕЖ 1, двособан, 58 м2, III,

ЦГ, 31.000. (320), „Премиер”,

352-489, 063/800-44-30. (829)

СОДАРА, једнособан, 32 м2, I,

ЦГ, тераса, 24.000, договор.

(300), „Ћурчић”, 362-816,

063/803-10-52. (218414)

СТАН у центру Баваништа по-

ред амбуланте, двособан, 56

м2, телефон, плин, усељив.

064/128-36-34, Ненад.

(218461)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 61

м2, на Стрелишту, у главној

улици, VII спрат, није послед-

њи, изузетан, без улагања,

31.000. 066/052-393. (218509)

ЦЕНТАР, двоипособан, X,

42.000, VI, троипособан,

63.000. (396), „Лајф”, 317-

634, 061/662-91-48. (218506)

СТРЕЛИШТЕ, комплетно рено-

виран већи двособан, 35.000.

(396), „Лајф”, 317-634,

061/662-91-48. (218506)

СОДАРА, Доситејева, троипо-

собан, I, 58.000; војне двоипо-

собан, 40.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (218506)

СОДАРА, трособан, ВПР, 64

м2, ЦГ, 33.000. (320), „Преми-

ер”, 352-489, 063/800-44-30.

(218582)

СОДАРА, реновиран тросо-

бан, 41.500; 83 м2, 40.000,

двособан, 27.000; трособан,

IV, 35.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (218506)

КОТЕЖ 1, леп двособан,

32.000, гарсоњера, 17.000; Те-

сла двособан, IV, 24.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-48.

(218506)

OРГАНИЗУЈУ се отворена вра-

та, 23. априла (субота), за

разгледање лукс новог двоета-

жног стана, 115 м2, Аксентија

Максимовића, ради продаје.

Заказивање термина и инфор-

мације, 061/324-40-85.

(218573)

ПЕНЗИНЕРИ, нуди се дожи-

вотно издржавање по најпо-

вољнијим условима. 061/324-

40-85. (218573)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан,

ВПР, 44 м2, ЕГ, 23.000. (320),

„Премиер”, 352-489, 063/800-

44-30. (2185829)

ЦЕНТАР, двособан, IV/V, 56

м2, ЦГ, 38.000. (320), „Преми-

ер”, 352-489, 063/800-44-30. 

ТЕСЛА, трособан, IV, лифт, 64

м2, ЦГ, 39.000. (320), „Преми-

ер”, 352-489, 063/800-44-30.

(2185829)

КОТЕЖ 2, троипсобан, VII, 79

м2, ЦГ, 47.500. (320), „Преми-

ер”, 352-489, 063/800-44-30.

(2185829)

САМАЧКИ,Синђелићева, гар-

соњера, III, 17 м2, ЦГ, 12.000.

(320), „Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (2185829)
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ЦЕНТАР, 1.5, 44 м2, I, 26.000,

Содара, 3.0, 64 м2, 33.000.

(338), „Јанковић”, 348-025.

(218585)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 23,

14.000; Стрелиште, 2.0, 55, ЦГ,

31.000. (338), „Јанковић”, 348-

025. (218585)

ЦЕНТАР, Солара, двоипсоо-

бан, 64 м2, 43.000. 063/234-

257. (218571)

ВОЈНЕ зграде на Тамишу, 2.5

собан, 64 м2, II спрат, ЦГ, без

посредника. 064/181-83-63.

(218560)

СОДАРА, 70 м2,  ПР, ТА,

22.000. (636), „Тесла некрет-

нине”, 062/886-56-09. (21859)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 51

м2, I, ЦГ, 38.500. (636), „Тесла

некретнине”, 062/886-56-09.

(218559)

КОТЕЖ 2, 32 м2, ЕГ, 16.500.

(636), „Стрелиште некретни-

не”, 062/886-56-09. (218559)

КОТЕЖ 2, 51 м2, I, 31.000.

(636), „Стрелиште некретни-

не”, 062/886-56-09. (218559)

КОТЕЖ 1 , 41 м2, једноипосо-

бан, 26.500; 60 м2, двособан, I,

договор. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (218562)

ТЕСЛА, 45  м2, двособан,

24.000; 60 м2, двособан, ком-

форан, 33.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (218562)

ТЕСЛА, трособан, 74 м2 + га-

ража, 46.000; 68 м2, трособан,

37.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (218562)

СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, четворо-

собан, 56.000; 38 м2, једносо-

бан, 23.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (218562)

ВЕЛИКИ избор дворишних

станова. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (218562)

КОТЕЖ 2, 62 м2, двособан, II,

30.000; 62 м2, двособан, дво-

стран, 35.500. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (218562)

КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан, ре-

новиран, 42.000. (394), „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(218562)

КОТЕЖ 2, 115 м2, четворосо-

бан, 55.000; 80 м2, троипосо-

бан, 55.000.(394), „Гоца”,

063/899-77-00. (218562)

КОТЕЖ 2, 58 м2, двособан,

хитно, 28.000.  (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (218562)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,

23.000; 50 м2, двособан,ТА,

30.000. 

(394), „Гоца”, 063/899-77-00.

(218562)

ЦЕНТР нов, 110 м2, 65.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-00.

(218562)

СОДАРА, 62 м2, двособан,

32.000;  80 м2, трособан,

45.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (218562)

КОТЕЖ 1, 72 м2, трособан,

37.000; 50 м2, двособан,

28.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (218562)

ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА, очуван

двособан, 62 м2, ВП, 29.000:

(398), „Кров”, 060/683-10-64.

(и)

ЦЕНТАР, леп дворишни, 82 м2,

трособан, гаража, 33.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-64.

(и)

ЦЕНТАР, одличан двоипосо-

бан, 61 м2, V, 41.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64. (и)

СТРЕЛИШТЕ, стан, ВП, ЦГ, те-

раса, подрум. 061/224-47-97.

(218526)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,

ТА, 25.500. (49),„Мустанг”,

062/226-901. (218548)

ТЕСЛА, двособан, I, 54 м2, TA,

тераса, 29.000. (49),„Му-

станг”, 069/226-66-58.

(218548)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2,

I, тераса, 24.000. (49),„Му-

станг”, 062/226-901. (218548)

КОТЕЖ 2, једнособан, 39 м2,

V, 19.000. (49),„Мустанг”,

062/226-901. (218548)

КОТЕЖ 2, двособан, ренови-

ран, 61 м2, V, 29.000.

(49),„Мустанг”, 062/226-901.

(218548)

СТРОГИ центар, добра град-

ња, дворишни, 15 м2, 9.000.

(49),„Мустанг”, 062/226-901.

(218548)

СТРОГИ центар, 50 м2, двосо-

бан, III, ЦГ, 25.000. (49),„Му-

станг”, 062/226-901. (218548)

СТРОГИ центар, већи једносо-

бан, I, 40 м2, ЦГ, 35.000.

(49),„Мустанг”, 069/226-66-

58. (218548)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, рено-

виран, 55 м2, III, ЦГ, 35.000.

(49),„Мустанг”, 062/226-901.

(218548)

МИСА, одлична етажа, 78 м2,

трособна, приземље, 21.000.

(49),„Мустанг”, 062/226-901.

(218548)

ТЕСЛА, ВПР, 37 м2, ТА, једно-

собан, сређен, 26.000, дого-

вор. (238), „Тесла некретни-

не”, 064/668-89-15. 

(218546)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 61

м2, тераса, 34.000. (238),„Те-

сла некретнине”, 064/668-89-

15, 013/252-01-16. 

(218546)

СОДАРА, троипособан, 83 м2,

I спрат, Доситејева, власник.

064/213-97-92. (218532)

ПРОДАЈЕМ трособан стан, за-

вршна фаза изградње и део

плаца. 013/341-789. (218533)

КОТЕЖ 1, 47 км, III, ЦГ, рено-

виран, усељив, 31.000. (336),

„Олимп”, 351-061, 063/494-

898. (218531)

СТРОГИ центар, 65 м2, III, ЦГ,

двособан, усељив.  (336),

„Олимп”, 351-061, 064/234-

36-01. (218531)

ТЕСЛА, 47 км, III, ТА, двосо-

бан, 23.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(218531)

КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипособан,

III, ЦГ, 40.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/494-898.

(218531)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП, ЦГ,

20.000. (336), „Олимп”, 351-

061, 063/274-951. (218351)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60 м2,

V, ЦГ, усељив, 28.500. (336),

„Олимп”, 351-061, 063/274-

951. (218351)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2, VI,

ЦГ, 33.000, договор. (336),

„Олимп”, 351-061, 063/274-

951. (218351)

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,

VII, ЦГ, 29.000. (336),

„Олимп”, 351-061, 063/274-

951. (218351)

ПРОДАЈЕМ стан, нова Миса,

реновиран, 40 м2, зграда,

17.500 евра. 064/668-97-77.

(218541)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2, ЦГ,

тераса, 28.000. (238),„Тесла

некретнине”, 064/668-89-15,

013/252-01-16. (218546)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, добра

зграда, IV, 33.000, 61 м2.

(238),„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (218546)

ТЕСЛА, двособан, 62 м2, тера-

са, ПВЦ, 35.000. (238),„Тесла

некретнине”, 064/668-89-15,

013/252-01-16. (218546)

ТЕСЛА, двособан, 49 м2, тера-

са, 30.000. (238),„Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15,

013/668-89-15. (218546)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 43

м2, 23.000. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15,

013/252-01-16. (218546)

„ИВАКС” агенција, велики из-

бор станова, кућа, плацева на

различитим локацијама.

060/428-08-56. (218683)

НОВИ СТАНОВИ, Тесла 52 м2,

18.000; центар 21 м2, 10.000.

064/551-78-05. (218692)

ПРОДАЈЕМ хотел у центру,

480 м2, део може замена, ра-

зно. 061/531-29-00. (218658)

ПРОДАЈЕМ апартмане на Ко-

паонику 36, 60 м2, може заме-

на. 061/531-29-00. (218658)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у цен-

тру, 30 м2, 21.000 евра.

060/043-52-98. (218658)

ПРОДАЈЕМ двособан стан на

Котежу, II, повољно. 066/937-

00-13. (218662)

ПРОДАЈЕМ двоипособан, Ко-

теж 2, 72 м2, повољно.

066/937-00-13. (218662)

ПРОДАЈЕМ нове станове у

центру, вреди видети, повољна

цена. 063/619-585. (218662)

ХИТНО, стан 35 м2, приземље,

ТА, укњижен, усељив, 15.000

евра. 065/237-10-09. (218669)

СОКОБАЊА, продајем/мењам

стан 35 м2, власник. 064/212-

52-92. (218646)

НОВА МИСА, 40 м2, 15.000,

55 м2, 19.500. 063/377-835.

(218631)

ТЕСЛА, 44 м2, I спрат, ТА, ре-

новиран, брзо усељив. 231-95-

50, 064/423-31-43. (218634)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, II, ЦГ, две

терасе, 33.000, договор. (636),

„Тесла некретнине”, 062/886-

56-09. (218642)

ГОРЊИ ГРАД, ново, 40 м2, III,

ЕГ, комплет намештен, 30.000,

договор. (636), „Тесла некрет-

нине”, 062/886-56-09.

(218642)

ПРОДАЈЕМ на Котежу 2, че-

творособан стан, 86 м2, IV

спрат, или мењам за мањи, и

двособан стан на Котежу 2, 66

м2, трећи спрат. 064/188-44-

39. (218614)

МОДЕРНО уређен стан, Тесла,

47 м2, V спрат, повољно, дого-

вор. 064/231-59-39. 

КУПУЈЕМ стан до 30.000 евра,

без посредника. 061/685-88-

03. (218335)

КУПУЈЕМ мањи двособан стан

на Содари, исплата одмах.

064/252-52-21. (218558)

КУПУЈЕМО двособан стан за

познатог купца. „Дива некрет-

нине”, Панчево, Ж. Зрењанина

бр. 14. 345-534, 064/246-05-

71. (и)

КУПУЈЕМ троипособан или че-

творособан стан. 064/385-31-

15. (22184919

КУПУЈЕМ стан, кућу, део куће

за адаптацију. 064/218-15-72.

(218469)

ПОТРЕБНА кућа са двори-

штем до 70 евра у Старчеву -

Панчеву озбиљној породици.

Тел.062/888-58-74. (СМС)

СОДАРА, 48 м2, реновиран

ЦГ, ПВЦ,паркет, издајем.

063/721- 25-74. (СМС)

ЈЕДНОСОБАН намештен стан

издајем у центру града. Тел.

069/170-48-29. (СМС)

ИЗДАЈЕМ нову, дворишну гар-

соњеру у строгом центру.

063/313-005.(СМС)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-

штен стан код Хотела „Та-

миш”, женској особи.

013/400-468. (217175)

ИЗДАЈЕМ стан дуплекс 80 м2,

Тесла, Илариона Руварца 4.

063/334-430. (217754)

СТАН 60 м2, са терасом, у

приватној кући на Новосељан-

ском путу, ненамештен, са по-

себним улазом и посебном

струјом издајем, и у истом

дворишту, мањи стан са по-

себним улазом, издајем само

озбиљној женској особи. Тел.

064/137-48-67. (217678)

КОТЕЖ 1, 60 м2, ЦГ, IV спрат,

лифт, код „Фабега”, полунаме-

штен. 063/163-52-05 

(218022)

ИЗДАЈЕ се једнособан празан

стан на Содари. Тел., 064/428-

88-94. (218133)

КОМПЛЕТНО намештен јед-

нособан стан, близина Спорт-

ског центра „Младост”.

013/314-352, 063/151-45-52.

(217441)

ИЗДАЈЕМ стан 30 м2, Јадран-

ска 46, нова Миса. 373-201.

(218243)

КОД Болнице издајем наме-

штену гарсоњеру самцу, 70

евра. 065/353-07-57. (218274)

ПОЛУНАМЕШТЕН трособан

стан, IV спрат, Котеж 1, ЦГ,

клима. Тел. 063/803-14-86,

064/255-86-79. (218239)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан

стан у центру Панчева. Тел.

063/722-59-96. (218281)

ЈЕДНОСОБАН стан за издава-

ње. 064/145-47-48, 061/175-

80-15. (218286)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан

стан, без грејања, у згради.

Содара. 013/344-167,

064/950-23-40. (218268)

ИЗДАЈЕМ новију кућу 120 м2,

са окућницом у центру Стар-

чева. Тел. 353-500. (218329)

ПОТРЕБНА кућа или већи ло-

кал за шивење. 064/127-22-48.

(218336)

ПЕНЗИОНЕРИМА издајем ку-

ћу, пластеник, гаража, Самош,

30 евра месечно, договор. Тел.

064/951-25-67. (218339)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба ку-

хиње и купатила. Тесла.

064/316-60-40. (218359)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2, нова

Миса, ЦГ, засебан улаз.

062/173-00-40. (218368)

ИЗДАЈЕМ мањи стан. Тел.

013/355-815, 062/887-17-55.

(218517)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-

штен стан на Котежу 2.

062/401-261. (218512)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, дво-

собан. 060/632-68-00.

(218501)

ИЗДАЈЕМ стан, повољно.

064/226-49-04, 063/765-29-16.

(218454)

БЕСПЛАТНО, собу, кухињу и

купатило издајем станарки у

Иванову.064/372-94-71.

(218455)

ИЗДАЈЕМ празан дворишни

трособан и двособан стан.

064/224-12-60. (218463)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, ма-

њи, на Содари. 347-832,

065/531-47-04. (218471)

ИЗДАЈЕМ два стана у кући.

062/885-11-06. (218473)

ЈЕДНОСОБАН, намештен, дво-

ришни стан код Турске главе,

на дуже. 331-958, 066/331-

958. (218485)

ИЗДАЈЕМ бесплатно кућу у

Мраморку. Пожељно старија

породица или пензионери.

061/130-19-90. (218481)

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-

бан, нов, ТА, Стрелиште, кућа,

самцу. 066/361-474. (218499)

ДВОСОБАН стан, 50 м2, ЦГ,

клима, Максима Горког. Тел.

348-295. (218494)

ПОТРЕБАН једнособан полу-

намештен или намештен стан

самцу, на дужи период, обаве-

зно са терасом и шпајзом, од

15. маја или од 1. јуна.

064/423-35-73. (218475)

ИЗДАЈЕМ стан намештен,

зграда + два дворишна наме-

штена. Стрелиште. 362-406,

064/218-83-45. (218402)

ИЗДАЈЕМ празан двособан

стан код Црне мачке. Повољ-

но. 065/527-85-22. (218416)

ЦЕНТАР, издаје се намештен

стан, посебан улаз. 062/151-

81-77. (218423)

ИЗДАЈЕМ двособан комплетно

намештен стан на Содари.

063/820-90-71. (218444)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 60 евра,

Самачки, намештнеу, ученику.

064/348-07-60, 231-99-54.

(218450)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, лепо на-

мештену, Миса, код Спортског

центра. 013/373-027, 062/161-

48-74. (218375)

ИЗДАЈЕМ стан за групу радни-

ка, намештен, центар, повољ-

но. 064/457-00-87. (218379)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан,

повољно, гарсоњеру за самца,

намештено, центар. 061/131-

79-04. (218373)

СТАН, Содара, двособан, I

спрат, ЦГ, звати после 16.30.

060/676-06-90. (218389)

ОД 1. маја издајем једнособан

стан на Тесли, преко пута „Ди-

са”, намештен, са централним

грејањем, телефоном и ка-

бловском. 063/541-403.

218391)

ИЗДАЈЕМ комплет опремљен

одмах усељив стан на Миси,

код цркве. 066/631-31-80.

(218536)

ЦЕНТАР, издајем трособан

стан, полунамештен. (394),

„Гоца”, 063/899-77-00.

(218562)

ГАРСОЊЕРА, код Спортског

центра. 064/436-85-26.

(218561)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у

кући, Котеж 1, централно гре-

јање. 065/975-00-20. (218555)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири центар,

150 м2 пословно-стамбене на-

мене. 062/347-667. (218578)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен јед-

нособан стан, 80 евра, Макси-

ма Горког 96. 060/517-82-53.

(218581)

СОДАРА, трособан комплетно

намештен стан, телефон, ЦГ.

064/839-09-02. (217859)

ПРАЗАН стан 34 м2, централ-

но грејање, телефон, М. П.

Аласа, Стрелиште. 064/850-

71-24. (218601)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли.

066/373-572. (218687)
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ИЗДАЈЕМ намештену собу са

купатилом, близу аутобуске

станице. 062/382-434.

(218613)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на

Стрелишту. 064/125-66-47.

(218602)

ИЗДАЈЕМ комплетно намеште-

не станове у Горњем граду,

нова градња, нов намештај,

двособан и двоипособан.

063/693-944, 063/693-298. (ф)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-

штен стан на Тесли, без греја-

ња. Тел. 064/363-51-52.

(218572)

СТАН, Тесла, IV спрат, нена-

мештен, осим кухиње, 130

евра. 063/863-85-04. (218697)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан

стан, 130 евра, шири центар,

грејање гратис и гарсоњеру,

100 евра. 060/340-70-60.

(216686)

ИЗДАЈЕМ трособан празан

стан у новијој кући, на дужи

период. 064/130-36-02.

(218691)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсоњеру

близу центра, I спрат.

064/983-16-20. (218657)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,

спрат кућа, посебан улаз,

Стрелиште.  060/152-88-55.

(218664)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, нови-

је намештен, клима, тераса,

близу центра, издајем.

065/870-27-00. (218616)

ПРАЗАН двоипособан стан за

издавање. 064/374-63-84.

(218620)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-

ру, одмах усељива, центар, wi-

fi, веома повољно. 065/691-

88-23. (218672)

ИЗДАЈЕМ полунамештену гар-

соњеру, дворишна зграда, од

1. маја 2016, 60 евра.

063/126-92-77, 

063/248-729. 

(218637)

ИЗДАЈЕМ кућу самцима, у

радном односу. Војловица,

дворишна кућа. 

060/366-73-51. (218644)

ИЗДАЈЕМ три полунамештена

стана и локал на пијаци.

064/118-56-11, 

060/377-57-87. (218635)

НАМЕШТЕНА гарсоњера, цен-

трално, кабловска, шири цен-

тар, одмах усељиво, повољно.

063/809-34-18. 

(2187029

ПРОДАЈЕМ локал у центру, 20

м2. Тел. 063/694-860. (217864)

ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м2, у стро-

гом центру Панчева, Војводе

Живојина Мишића бр. 6. По-

годно за канцеларисјки про-

стор, агенције, ординације,

школице и др. 023/857-315,

023/857-069. (216696)

ХАЛА на Јабучком путу, 200

м2, погодна за све делатности.

Тел. 064/490-33-18. (217629)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном

центру „Трубач”, око 22 м2.

064/370-79-47. (218211)

ИЗДАЈЕМ локал, нов, код Зе-

лене пијаце, Кочина 4, са ве-

ликим излогом. 063/217-130.

(218285)

ПЕКАРА са пратећом опре-

мом, употребна дозвола, вла-

сник и други локали за разне

делатности. 063/351-709.

(218305)

ИЗДАЈЕМ два локала преко

пута Диспанзера, 15 и 25 м2.

064/231-07-33. (218302)

ИЗДАЈЕМ локал у Војловици,

са инвентаром, 40 м2, веома

повољно. 061/620-04-16.

(218313)

ИЗДАЈЕМ нову гаражу на Со-

дари. 063/870-65-08. 

(218331)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локале

од 39 и 81 м2, у центру Стре-

лишта. Тел. 064/267-71-74.

(218334)

НОВ локал за издавање, Син-

ђелићева 35, 40 + 10 м2.

064/217-48-56. 

(218357)

ИЗДАЈЕМ дворишну зграду 70

м2, строги центар, погодно за

пословни простор. 062/192-

55-94. (218358)

ПОСЛОВНА зграда са магаци-

ном, 500 м2, екстра локација,

хитно, повољно. 062/105-20-

12. (218610)

ИЗДАЈЕ се стовариште са кол-

ском вагом 45 тоне, и великим

плацем. 063/822-21-61,

065/550-86-10. (218587)

ОДЛИЧАН локал унутар Зеле-

не пијаце, 25 м2, 14.000.

„Кров”, 060/683-10-64. (и)

ИЗДАЈЕМ локал, санитарни

чвор, може свака делатност.

064/137-47-89. 

(218538)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, одли-

чан за канцеларије, ординаци-

је. 062/151-81-77. 

(218423)

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене

пијаце, изузетно прометна ло-

кација. 060/351-03-56. (21843

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, Мило-

ша Обреновића 9, одлична ло-

кација, повољно. 065/461-11-

46. (218700)

ХИТНО продајем трафику у

центру, повољно. 066/377-351.

(218699)

ПРОДАЈЕМ локале у центру 18

+ 6 м2, и 29 м2. 061/531-29-00.

(218658)

ПРОДАЈЕМ или издајем по-

словну зграду, 1.650 м2.

061/531-29-00. (218658)

ИЗДАЈЕМ пословни простор у

центру 210, 500, 1.000, 1.500

м2. 061/531-29-00. (218658)

МЕЊАМ локале, 39 и 81 м2,

центар Стрелишта, за стан,

плац, кућу. Тел. 064/267-71-

74. (218633)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ



ПОТРЕБАН вулканизер са ис-

куством. 065/551-17-22.

(СМС)

ПОТРЕБНИ искусни шивачи за

рад на индустриским машина-

ма. 063/710-57-92. (СМС)

ПОТРЕБНА озбиљна жена за

кување и сређивање куће.

066/451-890.(СМС)

ПОТРЕБНИ промотери за рад

на терену. 062/825-27-25.

(217565)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад на

индустријским шиваћим ма-

шинама, са искуством. Звати

од 14 до 16 сати. 064/677-68-

15. (217460)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру гра-

да потребне раднице, за кухи-

њу и роштиљ. 063/834-88-10.

(21697)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Леско-

вац” потребне раднице, за ку-

хињу и роштиљ. 063/897-55-

04. (216979)

ПОТРЕБНА девојка за рад у

кафићу. 060/362-22-21.

(17701)

КАФЕУ „ИМПЕРИЈАЛ” потреб-

на девојка за рад, са иску-

ством. 063/372-221.

АУТОПЕРИОНИЦА „Антика”,

тражи раднике са искуством,

доћи лично у Ослобођења 2.

(218244)

ПОТРЕБНА радница за шиве-

ње на ендлерици. 064/127-57-

01. (218326)

ПОТРЕБАН пекар. 062/404-

144.  (218296)

ПОТРЕБНА продавачица у пе-

кари. 064/403-51-32. (218296)

ПОТРЕБНА радница, 30 – 48

година. Бифе „Ћира”, М.

Обреновића 27. Тел. 013/315-

643. (218361)

ПОТРЕБНА радница за рад у

месари. 063/362-427.

(218535)

КРОЈАЧКОМ салону потребна

радница, шивач, пожељно ис-

куство. 064/196-86-79.

(218527)

ПОТРЕБАН помоћни радник у

штампарији, од 25 до 40 годи-

на, активни возач Б категори-

је. 063/295-789. (218514)

ПОТРЕБАН пекар и радник на

пећи, са искуством. 064/120-

09-42. (218399)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад по-

водом отварања новог каси-

на.CV  с фотографијом слати

на bo jan976@ic loud.com

069/220-27-07. 

(2184069

ПОТРЕБНИ радници са исксу-

твом у ауто-перионици „Пери-

ша”. 063/281-954. (218424

ПОТРЕБНИ радници за монта-

жу грађевинске скеле, позвати

од 9 до 15 сати. 013/251-73-

02, 013/377-853. 218504)

ПОТРЕБАН административни

радник за канцеларијске по-

слове, по могућности с рад-

ним искуством. Позвати од 9

до 15 сати. 013/251-73-02,

013/377-853. 218504)

ПОТРЕБНА радница, 20 до 45

година, са или без искуства са

брзом храном. 064/231-59-39. 

ПОТРЕБНА радница правни-

ца, економиста. 062/504-504.

(218676)

ПОТРЕБАН возач са Ц и Е ка-

тегоријом. 063/666-755. (2186

ПОТРЕБАН ноћни чувар.

063/830-75-23. (218651)

ПОТРЕБНА девојка за рад у

кафићу на Котежу 2. 063/361-

777. (218647)

ХИТНО потребан фризер са

искуством, волонтер и учени-

ци салону „Мерима”. 063/196-

94-85, 013/320-146. (218697)

РЕСТОРАНУ у Панчеву потре-

бан конобар. 060/734-36-37.

(218703)

ПОТРЕБНА радница у пекари,

са искуством или без.

060/140-62-33. (218711)

ПОТРЕБНА жена за израду ко-

лача и салата. Тел. 060/140-

62-33. (218711)

ПОТРЕБНА продавачица у

продавници мешовите робе.

063/550-166. (218711)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ ра-

дови, повољно, мајстори из

Ковачице. 060/660-86-00.

(СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево,

машински сечемо влажне зи-

дове, гаранција. 060/691-01-

13.  (217223)

ЧАСОВИ, основе електротех-

нике, професор са искуством.

062/801-97-58. (217646)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка, фу-

говање и лакирање паркета,

бродских подова. 064/341-79-

60, 065/543-21-53. (217473)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим

искуством лепи све врсте пло-

чица, квалитетно и повољно.

061/249-29-90. (217459)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,

одржавање, воде, канализаци-

је, кабина, славина, бојлера,

котлића. 063/836-84-76.

(216904)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојле-

ра, шпорета, индикатора, раз-

водних табли, инсталација.

Мића, 064/310-44-88.

(2173329)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање

терапије, нега и купање боле-

сника. 063/737-59-60.

(216285)

МАСЕРКА, релаксациона,

парцијална и антицелулит ма-

сажа. Тел. 062/817-17-31.

(216345)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојле-

ра, шпорета, индикатора, раз-

водних табли, инсталација.

Мића, 064/310-44-88.

(217332)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, рен-

вирање кровова, бавалит фа-

саде, крчење, повољно.,

063/865-80-49. (217835)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, издавање,

10 евра дан, позовите.

064/235-08-15. (217406)

ДРВОСЕЧА исећи ће мотор-

ном тестером свако дрво које

вам смета. 063/369-846.

(218346)

ДИМНИЧАР, чишћење димња-

ка, котлова, каљевих пећи.

063/155-85-93. (218274)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,

комарници, венецијанери,

тракасте завесе, уграђујем,

поправљам. 063/882-25-09.

(218271)

КОШЕЊЕ траве, шибља, оба-

рање стабала, чишћење по-

друма, тавана, одношење

ствари, итд. 060/035-47-40.

(218249)

РАДИМО све физичке посло-

ве: рушења кућа, разбијање

бетона, бетонирања, ископи,

кошење траве, корова...

064/122-69-78. (218249)

МОЛЕРАЈ, глетовање, крече-

ње, фарбање столарије, пензи-

онерима попуст.  013/235-78-

82, 065/557-81-42. (218251)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарба-

ње столарије, гипс радови,

фасаде, чисто, повољно, ква-

литетно. 063/864-67-16. (2182

КРЕЧЕЊЕ, обраде шпалетни,

столарија, гипс, комплетне

адаптације на рате. 063/893-

39-94. (218300)

ПРОФЕСИОНАЛНА неговате-

љица пружа сваки вид неге, 24

сата, повољно. 060/366-63-69.

(218307)

ЕЛЕКРИЧАР, поправке, изра-

де инсталација, разводне та-

бле, бојлери, идникатори.

062/271-661, 061/132-85-43.

(218308)

ТВ и сателитске антене, мон-

тажа, дигитализација и пуно

бесплатних ТВ канала.

064/866-20-70.

(218361)

ПОПРАВКА, столарија, брава-

рија, санитарије, монтирање

бојлера, шпорета, грејача.

Слободан. 063/865-80-74. (21

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-

ци, ролетне, венецијанери.

Уграђујем, поправљам, гуртне.

064/181-25-00. (218365)

МАСАЖА релакс, антицелу-

лит, медицинска, педикир, ме-

дицински, естетски. 013/351-

907, 061/308-95-86. (218519)

СЕЛИДБЕ, одвоз старог наме-

штаја, превоз робе малим ка-

мионом. Јоца. 060/767-50-62.

(218519)

МАТЕМАТИКА, статистика,

физика, информатика, могућ-

ност месечног плаћања, про-

фесор. Центар, 013/353-569,

066/405-336, 061/603-94-94.

(218516)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар. 013/351-

073, 064/157-20-03. 

(2181509)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР, оправке,

преправке купатила, одгушење

канализације, одмах.

063/269-173. (218498)

ПРАЊЕ тепиха, долазак од-

мах, дубинско прање наме-

штаја. Наташа, 361-474,

060/361-47-41. (218499)

ЗАМЕНА гибњева и шпренго-

вање. Тома. 064/256-35-53.

(218394)

МЕДИЦИНСКА сестра, давање

терапије и кућна нега боле-

сника. 066/410-020. 

ПОПРАВКА кровова и остали

радови. Тел. 064/866-25-76,

060/027-65-31. (218696)

КОШЕЊЕ, крчење, вађење па-

њева, сечење дрвећа и фрези-

рање. 064/196-17-32. (218701)

ПРЕВОЗ ствари и робе пик-

апом,  комбијем или камио-

ном, селидбе са монтажом и

демонтажом намештаја. Де-

јан, 061/626-14-50, 065/440-

97-00. (218704)

СВЕ врсте физичких послова:

утовар-истовар робе, селидбе,

сечење и цепање дрва, копа-

ње, одвоз шута: непотребног

намештаја, чишћење подрума,

тавана, шупа и слично. Дејан,

065/440-97-00, 341-571.  (218

СПУШТЕНИ плафони, пре-

градни зидови, израда кошу-

љице, уградња ламината, сто-

ларије. 062/816-33-84.

(218707)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,

долазим, јефтино, 21 година

искуства. 013/251-78-97,

063/782-51-48. (218709)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,

столарија, претрес кровова,

зидање, повољно. 061/288-20-

19. (218666)

ОДВОЗИМ, чистим, непотреб-

ну секундарну сировину, по-

кварене акумулаторе. Дола-

зим. 063/760-52-31. 

(218619)

ЧАСОВИ српског језика, дуго-

годишње искуство. Гарантова-

ни резултати. 060/864-07-15.

(218673)

БРАВАРИЈА, надстрешнице,

ограде, врата, терасе, капије,

роштиљи по мери, ситне по-

правке, врло повољно.

060/140-54-44, Дуле. (218645)

У СТАН ЗА ДАН. Професио-

налне селидбе с радницима и

без њих. Паковање, демонта-

жа и монтажа намештаја. Се-

лите се са најбољима.

061/288-28-38, 065/560-85-85.

(218676)

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда про-

јеката. 064/131-98-75. 18693)

КОМБИЈЕМ превозим робу,

ствари, селидбе и све остало,

најповољније. 065/361-13-13.

(218618)

ЧАСОВИ енглеског, повољно.

Тел. 066/934-47-36. (218656)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, по-

уздано, повољно. 063/318-780.

(218599)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



ШЉУНАК, песак, сејанац, од-

воз шута, малим кипером до 2

кубика. 065/334-23-

38.(218652)

ОДГОВОРНА озбиљна жена

чувала би старију особу на

пар сати. 062/167-67-69,

064/928-90-38. (218593)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим

искуством, уградња свих врста

подних и зидних плочица.

064/128-38-49. (218610)

ОЗБИЉНА жена спрема ста-

нове. 061/294-79-28. (218600)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка,

хобловање и лакирање.

061/314-90-18, 601-892.

(218549)

ПРЕВОДИМ са енглеског јези-

ка на српски. Повољно.

064/193-19-16. 

(218435)

СТУДЕНТ математичког фа-

култета држи часови основци-

ма и средњошколцима.

060/052-28-34. (218580)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-

воз шута малим и великим ки-

пером 064/664-85-31,

013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-

јем, мајстор с дугогодишњим

искуством из Дебељаче, с ма-

теријалом или без њега. Ноле

(имам и паркет), 013/665-220,

063/847-74-38. 

(214059)

БАЛТОКАД када, обнова гла-

зуре, пластифицирање, 28 го-

дина с вама, гаранција.

www.bal to kad.co.rs. 065/347-

55-02, 011/288-30-18.

(215564)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара

за утовар и истовар робе.

064/648-24-50. (217325)

ОДГУШЕЊЕ одвода и канали-

зације специјалним машина-

ма, може преко рачуна.

„Аcqua”, 062/532-346.

(217169)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.

Панчево, даље. Цена договор.

013/366-843, 063/193-22-29.

(217698)

КАМИОНСКИ превоз, шљунак,

сејанац, песак, шут, 1.300 ди-

нара, најповољније. 066/355-

154, 062/355-154. (217562)

ПОВОЉНО! Превоз робе, се-

лидбе комбијем, цена по дого-

вору. 064/147-14-77, 013/311-

514. (217489)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камио-

ном, радници, повољно. Вук.

013/365-051, 064/176-91-85,

063/278-117. (217399)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара

за утовар и истовар робе.

064/648-24-50. (217325)

КОМБИ превоз робе и селид-

бе, грађевински материјал,

шут. Слободан. 064/348-00-08,

062/850-36-58. (217221)

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-

ска, сејанца, ризле, мањим

(1.500 дин) и већим камиони-

ма (2.000 дин). Жарка Зрења-

нина 146-а (преко пута старе

„Утве”). 063/218-894, 013/366-

888. (217325)

KIZ ZA – истовар и утовар ро-

бе виљушкарима на свим тере-

нима, рушење старих кућа и

других објеката, утовар шута с

одвозом. (217325)

KIZ ZA –  изнајмљивање виљу-

шкара носивости 10 тона.

063/218-894, 013/366-888.

(217325)

KIZ ZA – изнајмљивање ваљка

за равнање и сабијање терена,

насипање, набијање вибро

плочама. (217325)

KIZ ZA – сечење бетона и ас-

фалта до 20 цм, изнајмљивање

компресора за разбијање бе-

тона свих величина и дебљина. 
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KIZ ZA – ископ великим и ми-

ни багерима подрума, темеља,

канала, канализационих при-

кључака, септичких јама с од-

возом. Жарка Зрењанина 146-

а (преко пута старе „Утве”).

063/218-894, 013/366-888. (21

KIZ ZA – камиони с корпама за

рад на висини од 17 - 23 ме-

тра, сечење и резање стабала

и грања.  Жарка Зрењанина

146-а (преко пута старе

„Утве”). 063/218-894, 064/668-

97-86, 013/366-888. (217325)

KIZ ZA –  самоходна дизалица

за рад на висини од 33 метра.

064/668-97-86. (4652)

KIZ ZA –  издавање рамовских

скела са превозом (до 100 м²

– 10 евра/дан, дo 200 м² – 20

евра/дан...), агрегата за струју.

Жарка Зрењанина 146-а (пре-

ко пута старе „Утве”). 063/218-

894, 064/668-97-86, 013/366-

888. (217325)

ПРЕВОЗ малим камионом

шљунка, песка, сејанца, шута,

ископ багерима. 064/648-24-

50, најповољније у граду.

(217325)

РОЛЕТНЕ, комарници, венеци-

јанери, ново и поправљам.

„Орка”, 064/189-40-91, 354-

777. (217759)

РОЛЕТНЕ, комарници, трака-

сте завесе, венецијанери, из-

рада, монтажа, поправке.

063/775-96-08, 013/353-923.

(218057)

КИРБИ, дубинско прање, уси-

савање тепиха, намештаја.

Мики, Тибор. 258-30-62,

065/329-49-07. (218060)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљу-

нак, песак, сејанац, одвоз шу-

та, утовар. 063/246-368.

(218079)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-

ње купатила, адаптације, за-

мена, поправке, одмах. 331-

657, 063/777-18-21, 064/495-

77-59. (217826)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-

ње купатила, адаптације, за-

мена, поправке, одмах. 331-

657, 063/777-18-21, 064/495-

77-59. (217826)

КОМПЛЕТНА адаптација ста-

нова, гипс, молерски радови,

кровови, керамика, проверите.

061/141-38-02. 

(218371)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ

радови, гипс, ламинат, кера-

мика, повољно. 061/141-38-

02. (218371)

ОБЕЗБЕДИТЕ локал, стан, ви-

кендицу, кућу, аутомобил, раз-

не објекте. Дејан, 063/800-01-

96. (218319)

СЕРВИС телевизора, радија,

телефона, аутоелектрика,

електрика, монтажа ТВ анте-

на. 063/800-01-96. (218319)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-

ње купатила, канализације, во-

доводне адаптације, замена

вирбли, вентила. Батерије и

санитарије. Све за воду. Пен-

зионерима екстра попуст, од

0-24 сата. Долазим одмах.

013/235-39-21, 064/290-45-09,

061/348-20-00. (218280)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-

ње купатила, канализације,

адаптације старих и нових ку-

патила, батерије, вентиле, 0-

24, пензионерима екстра по-

пуст, долазимо одмах. 348-

139, 064/493-44-63, 061/317-

26-33, 062/702-07-43.

(218892)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме-

талне подупираче, мешалице

за бетон. 064/351-11-73.

(218295)

ПОЧЕО је са радом Ресторан

„Miss”, уместо „Моје кафане”,

Ул. Светозара Милетића 2, са

богатим роштиљем, куваним

јелима и рибљим специјалите-

тима, са радним временом од

8 до 24 сата. Организујемо по-

словне ручкове и прославе до

50 места. 063/813-29-76,

064/260-04-26, 013/342-028.

(218337)

ДУБИНСКО прање намештаја

професионалним керхер ма-

шинама. Тросед 1.2000, фоте-

ља 600. 069/322-05-33.

(218369)

СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бом-

бончић” – Борис – комбијима,

камионима, екипа радника,

монтажа, демонтажа, пакова-

ње ствари, кутије за паковање,

фолија за заштиту намештаја.

Селите се без стреса!!! Борис,

013/352-536, 063/253-028,

064/444-66-74. bom bon -

cicb@gmail.com , www.se lid be -

pan ce vo-bo ris.se r.rs . (218384) 

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-

рис, комбијем и камионом,

Војводина, Србија, са или без

радника. 063/253-028,

064/444-66-74. (218384)

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-

ном „Бомбончић” – Борис, све

релације по Србији, с радни-

цима. 063/253-028, 064/444-

66-74. (218384)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-

рис, све релације по Србији, с

комбијима, камионима, екипа

радника, кутије, фолија за за-

штиту намештаја, од 0-24 са-

та, сваког дана и недељом.

Бесплатан долазак и процена

посла. Плаћање могуће чеко-

вима и преко рачуна. Борис,

013/352-536, 063/253-028,

064/444-66-74. bom bon -

cicb@gmail.com , www.se lid be -

pan ce vo-bo ris.se r.rs . 

(217960) 

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-

ном, Војводина, Србија, са или

без радника. Најповољније.

Иван. 063/107-78-66. 

(218384)

СЕЛИДБЕ робе и ствари ком-

бијем и камионом, професио-

нално, екипа радника, све ре-

лације по Србији, откуп наме-

штаја. Иван. 063/107-78-66.

(218384)

КОМБИ превоз терета, селид-

бе, најповољнија, цена.

069/260-00-40. (218579)

ОВЛАШЋЕНИ електросервис

поправља: веш-машине, фри-

жидере, бојлере, шпорете,

климе, електроинсталције.

060/180-02-83, 062/186-48-22.

(218214)

СЕЛИДБЕ,  1.000, радници,

попуст на ванградске.

064/482-65-53. 

РОЈАЛ МГ, ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све завесе,

тенде, хармо-врата, роло за-

штита. 063/816-20-98.

(218480)

РОЛЕТНЕ ПВЦ и АЛ, комар-

ници, тракасте, венецијанери.

013/370-409, 065/337-04-09.

(218390)

КЛИМЕ свих произвођача, се-

ривисирамо, уграђујемо и по-

прављамо с овереном гаран-

цијом. „Фриготехник”, 361-

361, 064/122-68-05. (218564)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,

замрзиваче, климе, шпорете,

бојлере, поправљамо с овере-

ном гаранцијом. „Фриготех-

ник”, 361-361, 064/122-68-05.

(218085)

ПОТРЕБНА жена, девојка, мо-

же и средњошколка са позна-

вањем енглеског и немачког

језика. 063/156-76-57.

(2176919

ДЕЧЈИ рођендан у природи,

роштиљи, мали фудбал, тенис,

јахање. 060/362-22-21.

(218176)

ОГЛАШАВАМ неважећом до-

зволу за управљање чамцем

под бројем 292/80 од 24. маја

1980. године, издате од Лучке

капетаније Панчево на име

Слободан Самарџић л.к.

004837128 као и пловидбену

дозволу за метални чамац ре-

гистарске ознаке па 691 Е, та-

кође издате од Лучке

капeтaнијe Панчево.

(218173

МУШКАРАЦ, 50 година, тражи

женску особу, 30 – 35 година,

ради дружења. 061/525-09-65.

Душан. (218325)

УДОВАЦ, тражим жену за во-

ђење домаћинства у својој ку-

ћи, човек без порока, услови

изузетни. 064/921-03-16. Заре.

(218679)

БРАЧНИ пар би чувао старију

особу, доживотно. 345-874,

065/413-52-26. (218550)

НЕМАЧКИ пензионер, 68 го-

дина тражи усамљену слобод-

ну жену ради заједничког жи-

вота.  013/236-72-95, 064/501-

91-05. (218386)

ТРАЖИМ жену до 55 година

за заједнички одмор у бањи.

064/372-94-71. (218455)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру

Златибора, повољно. 063/709-

44-97. (218269)

ЗЛАТИБОР, Закоси апартма-

ни, издајем, 20 евра дневно.

064/142-78-27. (218611)

СОКОБАЊА, издајем нов ком-

плетно опремљен апартман.

Паркинг, кабловска.  065/319-

03-09. (2186436)

ИЗДАЈЕМ апартман у Врњач-

кој бањи. 063/812-06-89.

(218636)

ИЗДАЈЕМ собе и апартмане у

Сокобањи. 064/665-55-60.

(218520)

ИЗДАЈЕМ апартман у Врњач-

кој бањи. За информације по-

зовите 069/320-85-70, или по-

гледајте сајт ni kve rayu.wi x.co -

m/apart ma ni-dju ric (218410)

ЗЛАТИБОР, издајем комплет-

но опремљен апартман за 5-6

особа. Цео апартман 2.000 ди-

нара дневно, од 20. априла до

1. јуна. 063/700-10-91,

063/876-10-43. (218660)
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УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком од 8 до 13 сатиПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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      У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну („Сл. гла сник РС” број 135/2004 и

36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не, на

осно ву зах те ва за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути -

ца ја на жи вот ну сре ди ну, под не тог од стра не но си о ца

про јек та „ХИП Пе тро хе ми ја” а.д Пан че во, Спољ но -

стар че вач ка бр. 82, Пан че во, до нео је Ре ше ње број

XV-07-501-173/2015  ко јим је утвр ђе но да за Појекaт

обје кат би о диск у фа бри ци „Пе тро пласт”, на ка та стар -

ској пар це ли 6990/1 КО Пан че во, на те ри то ри ји гра да

Пан че ва, ни је по треб на из ра да сту ди је о про це ни ути -

ца ја на жи вот ну сре ди ну. Увид у до не то ре ше ње мо же

се из вр ши ти у про сто ри ја ма  Град ске упра ве гра да

Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, кан це ла ри ја 615.

      

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту  за ур ба -

ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Но -

ви Сад, у ро ку од 15 да на од  да на об ја вљи ва ња оба ве -

ште ња, а пре ко овог ор га на.

Rad u našoj kompaniji zahteva predanost, pouzdanost,

tačnost, stručnost ali takođe i šansu za one koji još nema-

ju radnog iskustva, pružajući  tako mogućnost za zajed-

nički razvoj i napedak. „Almex” ima širok spektar oblasti

poslovanja u kojima zapošljava oko 1000 radnika različi-

tih strukovnih profila i obrazovanja.

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo raspisuje konkurs za sledeća

radna mesta:

1.   Veterinarski tehničar na farmi svinja

2.   Diplomirani inženjer poljoprivrede, stočarski

smer (farma svinja)

3.   Poljoprivredni tehničar u ratarstvu

4.   Rukovaoca poljoprivrednim mašinama u ratrskoj

proizvodnji

Mesto zaposlenja: Pančevo

      

      Možete konkurisati slanjem vaše radne biografije

elektronskom poštom ili na adresu: 

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo 

Kestenova 4

26000 Pančevo

sa naznakom: Zaposlenje

Rok za konkurisanje: 26. 04. 2016

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 19. апри ла

2016, у 80. го ди ни, пре ми ну ла на ша

МИ ЛЕ НИ ЈА МИ ТРО ВИЋ
1937–2016.

Са хра на је оба вље на 20. апри ла 2016, у 15 са ти, на гро -

бљу Ко теж. 

Ожа ло шће ни: син ЛА ЗАР, сна ја СНЕ ЖА НА 

и уну ка МИ ЛИ ЦА и оста ла род би на
(138/218615)

15. апри ла 2016, у 65. го ди ни пре ми нуо је

МОМ ЧИ ЛО БУ ДА ЛИЋ
1951–2016.

По след њи по здрав и веч ни спо кој. За у век ће мо те се се ћа ти с љу -

ба вљу и по што ва њем.

Брат РА ДО СЛАВ, сна ја ВЕ ЛИН КА, МИ ЛОШ и ЈЕ ЛЕ НА 

с по ро ди цом

(97/218503)

МОМ ЧИ ЛО БУ ДА ЛИЋ
1951 – 15. IV 2016.

Био си узор и при мер ка ко се до сто јан -

стве но жи ви до по след њег ча са. До бри и

пле ме ни ти љу ди не уми ру, већ оста ју веч -

но да жи ве у се ћа њи ма сво јих нај бли жих.

Био си нај бо љи су пруг, отац и  де да

Не у те шни: су пру га ОЛ ГА, син ДАР КО,

ћер ка АН ДРИ ЈА НА, сна ја МИ ЛИ ЦА, 

уну ци НЕ МА ЊА, ЈО ВА НА и ЈО ВА НА

(88/218466)

По след њи по здрав бра ту

БЛА ГО ЈУ 

ЈА ЋИ МОВ СКОМ 

од бра та МИ ЈАЛ ЧЕ ТА 

с по ро ди цом и се стре

ДРА ГИ ЦЕ с по ро ди цом

(91/218489)

По след њи по здрав при ја -

те љу

МОМ ЧИ ЛУ 
БУ ДА ЛИ ЋУ

од ЉУ БИН КА и ЗО РЕ
(89/218470)

По след њи по здрав оцу

БЛА ГО ЈУ 

ЈА ЋИ МОВ СКОМ

пре ми нуо 16. апри ла а

са хра њен 18. апри ла

2016.

Од ћер ке ВА ЊЕ и уну ка

МИ ЛО ША

(90/218188)

По след њи по здрав бра ту

МОМ ЧИ ЛУ

од се стре СТА КЕ ВУ ЈИ ЧИЋ с по ро ди цом

(133/215996)

По след њи по здрав бра ту

МОМ ЧИ ЛУ БУ ДА ЛИ ЋУ

од БРАН КА с по ро ди цом
(102/218518)

По чи вај у ми ру

МОМ ЧИ ЛО БУ ДА ЛИЋ
1951–2016.

По след њи по здрав од се стре МИ ЛЕ НЕ и зе та ЗО РА НА
с по ро ди цом

(59/218400)

19. апри ла 2016. го ди не,

умр ла је

МИ РА ПО БРА

Мо ју Ми ру не ћу за бо ра -

ви ти док сам жи ва. Би -

ла ми је нај бо ља при ја -

те љи ца из де тињ ства.

Про ве ле смо пре див но

дру же ње. Би ла је у до му

за ста ре у Вла ди ми ров -

цу, не ко ли ко го ди на.

Дра га Ми ро мир но спа -

вај.

Во ли те тво ја НЕ ГИ ЦА

(126/128594)

По след њи по здрав

ДЕ НИ СУ СКУМ ПИ ЈА
По но сни смо и част нам је што си био наш при ја тељ.
За у век ћеш оста ти у на шем се ћа њу.

ЖЕЉ КО ДЕ СПИ НИЋ с по ро ди цом

(94/218494)

СЕ ЋА ЊЕ

КО СТА ЋО СИЋ

Ове че ти ри го ди не ко је

су про шле не ће из бри -

са ти успо ме не и се ћа ње

на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(154/218710)
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ИШТВАН КО ВАЧ
Чу ва ће мо те у на шим ср ци ма.

БО ШКО и МА РИ ЈА с де цом

(99/218511)

ИШТВАН КО ВАЧ
Оста ћеш за у век ме ђу на ма и у на шем ср цу.

Фа ми ли ја ГА ЛО

(100/218511)

ИШТВАН КО ВАЧ
Чу ва ће мо за у век успо ме не на на ше дру же ње. 

ЛИ ДА и РО КИ с де цом

(101/218511

По след њи по здрав  дра гом де ди и све кру

МИР КУ ЧО ВИ ЋУ
1929–2016.

од НЕ НЕ и ГА ГЕ

(103/218521)

По след њи по здрав дра -

гој сна ји

СМИ ЉА НИ 

ФИ ЛИ ПОВ СКИ

1943–2016.

Де вер ЛА ЗАР 

с по ро ди цом 

и СНЕ ЖА НА 

с по ро ди цом

(127/218595)

По след њи по здрав дра -

гој сна ји

СМИ ЉА НИ 

ФИ ЛИ ПОВ СКИ

1943–2016.

Де вер МИР КО 

с по ро ди цом

(128/218595)

СМИ ЉА НА 

ФИ ЛИ ПОВ СКИ

1943–2016.

По след њи по здрав мај -

ци, све кр ви и ба ки.

Син НЕ НАД, сна ја

МИР ЈА НА и уну ци 

ПЕ ТАР, МИ ЛАН 

и МИ ЛИ ЦА

(129/218595)

По след њи по здрав при -

ји

СМИ ЉА НИ 

ФИ ЛИ ПОВ СКИ

1943–2016.

од при ја те ља 

СТЕ ФА НОВ СКИ 

ДРА ГАН и КЕ КА

(130/218595)

По след њи по здрав се -

стри

СМИ ЉА НИ 

ФИ ЛИ ПОВ СКИ

1943–2016.

од бра та СТОЈ МИ РА

с по ро ди цом 

из Ма ке до ни је

(131/218595)

По след њи по здрав тет -

ки

СМИ ЉА НИ 

ФИ ЛИ ПОВ СКИ

1943–2016.

од АН ЂЕ ЛИ НЕ 

с по ро ди цом 

ЈО ВА НО ВИЋ

(132/218595)

По след њи по здрав ма ми

БО ЖА НИ КР ЧА ДИ НАЦ
рођ. Ђур ђев

1930–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем ћер ка 

ВЕ РА с по ро ди цом
(115/218566)

13. апри ла 2016. на пу сти ла нас је на ша ба ка и

све кр ва

БО ЖА НА КР ЧА ДИ НАЦ
рођ. Ђур ђев

1930–2016.

Ожа ло шће ни: уну ци МИ ЛИ ЦА и ЛА ЗАР и сна ха

СЛА ЂА НА
(116/218566)

По след њи по здрав се -

стри

БО ЖА НИ 

КР ЧА ДИ НАЦ

рођ. Ђур ђев

1930–2016.

од бра та др ДЕ ЈА НА

ЂУР ЂЕ ВА с по ро ди цом

(117/218566)

По след њи по здрав дра -

гој стри ни

СМИ ЉА НИ 

ФИ ЛИ ПОВ СКИ

1943–2016.

По ро ди ца 

ЂОР ЂИ ЈЕ ВИЋ

(135/218605)

16. апри ла на пу сти ла нас је на ша дра га мај ка и

ба ка

НА ТА ЛИ ЈА ПА ЛИЋ
1934–2016.

Са хра на је оба вље на 18. апри ла на Но вом гро -

бљу у Пан че ву.

Ћер ка МИР ЈА НА, унук СИ НИ ША 

и сна ја ЛА РИ СА
(146/2186539

По след њи по здрав

НА ТА ЛИ ЈИ ПА ЛИЋ

По ро ди це БО ГИ ЋЕВ и ВЕ ЛИ МИ РОВ

(113/2185569

По след њи по здрав нај -

дра жој мај ци

СТО ЈАН КИ 

МИ ЛО ЈЕ ВИЋ

1930–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шем ср цу и ми сли ма

Син НО ВИ ЦА 

с по ро ди цом

(85/218458

По след њи по здрав нај -

дра жој ба ки

СТО ЈАН КИ 

МИ ЛО ЈЕ ВИЋ

1930–2016.

Ба ко, мно го ми не до ста -

јеш. За у век ћеш би ти у

мом ср цу. Во лим те.

Тво ја уну ка САН ДРА

(86/218459)

По след њи по здрав нај -

дра жој све кр ви и ба ки

СТО ЈАН КИ 

МИ ЛО ЈЕ ВИЋ

1930–2016.

С љу ба вљу ко ју смрт не

пре ки да и ту гом ко ју

вре ме не ле чи, чу ва ће -

мо те од за бо ра ва. Не -

до ста јеш нам мно го.

Сна ја ДУ ШКА 

с по ро ди цом

(87/218458)

Дра гом ком ши ји

НИ КО ЛИ 

КР ЧА ДИН ЦУ

по след њи по здрав од

ком ши ја: БЕ БЕ, 

МИ ЛЕ ТА и СО ФИ ЈЕ

(19/218282)

По след њи по здрав 

НИ КО ЛИ

од ку мо ва НИ КО ЛЕ,

РА ДЕ и ЖЕЉ КА 

с по ро ди цом

(20/21828309

По след њи по здрав

НИ КО ЛИ 
КР ЧА ДИН ЦУ

од по ро ди це 
ВУ КА ДИ НО ВИЋ

(47/218372)

По след њи по здрав во ље ном та ти и де ди

НИ КО ЛИ КР ЧА ДИН ЦУ
Син ЗО РАН, ћер ка СНЕ ЖА, зет АТИ ЛА, 

уну ци СЕ ГИ и ЕНА

(118/218569)

По след њи по здрав при -

ја те љу

НИ КО ЛИ 

КР ЧА ДИН ЦУ

од по ро ди це ПАП

(119/218570)

Опра шта мо се од на шег дру га

НИ КО ЛЕ КР ЧА ДИН ЦА КР ЧЕ

Ту жна и је дин стве на ње го ва пр ва ге не ра ци ја

Хе миј ско-тех но ло шке тех нич ке шко ле.
(140/218621)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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ПАНЧЕВА
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав мом дра гом зе ту

ДЕ НИ СУ

мо јој ми лој ду ши.

Хва ла за сву тво ју па жњу и љу бав ко је си ми пру жио.

Та шта МЛА ДЕН КА

(55/218394)

По след њи по здрав дра гом  ку му

ДЕ НИ СУ

Ку мо ви ГО ГИ и ЈО ЦА
(56/218395)

По след њи по здрав мом бра ту, дру гу и зе ту

ДЕ НИ СУ

МА КО

(57/218395)

ДЕ НИС СКУМ ПИА
1973–2016.

Бол и ту га за то бом  не пре ста ју, с вре ме ном све ви ше нам не до ста -
јеш.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји: уј ка ГЕ О Р ГЕ 
и брат ДО РЕЛ с по ро ди цом

(13/2182739

ДЕ НИС  

СКУМ ПИА

Жи ви у на шим ср ци ма,

ми сли ма и се ћа њи ма.

По ро ди ца СА МО И ЛА

(14/218273)

ДЕ НИС 

СКУМ ПИА

Увек ћеш нам не до ста -

ја ти.

По ро ди ца СФЕ РА

(15/218273)

ДЕ НИС СКУМ ПИА
1973–2016.

С љу ба вљу и се ћа њем на нај леп ше успо ме не чу ва ће мо те у на шим

ср ци ма.

Тво ја дра га се стра ДО РИ НА с по ро ди цом

(18/218273)

ДЕ НИС СКУМ ПИА

Жи ве ћеш за у век у на шим ср ци ма.

ЈЕ ЛЕ НА и ПЕ ЂА

(58/218396)

По след њи по здрав на шем си ну, бра ту и уја ку

ДЕ НИ СУ

Мај ка МА РИА, отац ЈОН, се стра ДО РИ НА и се стрић ИВАН

(63/218409)

По след њи по здрав на шем во ље ном дру гу

ДЕ НИ СУ СКУМ ПИ ЈА
1973–2016.

Био си оли че ње до бро те, хра бро сти и ве дрог ду ха.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји дру го ви: ДЕ СПИ НИЋ, ВЕ КА, БО ГА ВАЦ МИК ША,

СИ МА, МИ ЉА НА, ВО ЈА, ПЕ ПИ, КР ЧА, МА НА, КО ЛЕ ГА,

РА ША и АН ТИЋ
(93/218494)

ДЕ НИС 

СКУМ ПИ ЈА
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца ЛУ КИЋ

(121/218577)

По след њи по здрав дра гом ку му

ДЕ НИ СУ
Оста ћеш веч но у на шем се ћа њу

ОЉА и ДРА ШКО

(142/218626)

ЈО ЗЕФ ОЛАС

1939–2016.

По след њи по здрав 

ћа ле ту од ћер ке 

ЗО РИ ЦЕ, си на ЗО РА НА,

зе та РА ДО ЈА и уну ка

НЕ НА ДА, ВЛА ДЕ 

и СЛА ЂЕ

(122/218574)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

РУ ЖИ ЦИ
Ком ши је у Јо ва на 

Ри сти ћа 2

(145/218640)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

По след њи по здрав дра -

гом стри цу и де ди

ГА ВРИ ЛУ 

РА ДИ НУ

од ДРА ГА НА 

и СИ НИ ШЕ

(5/218256)

ЉИ ЉА НА 

ЈО ВА НО ВИЋ

1959–2016.

Би ла си ан ђео на зе мљи,

а са да си на не бу.

Жи ве ћеш у на шим се -

ћа њи ма.

По ро ди це ЈО ВА НОВ 

и СТАН КО ВИЋ

(27/218320)

Дра га ба ба уј но

ЉИ ЉА НА ЈО ВА НО ВИЋ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

СА РА, МА ЈА и ДРА ГИ ЦА
(42/218354)

Во ље на

ЉИ ЉА НА ЈО ВА НО ВИЋ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(41/218354)

По след њи по здрав

ЉИ ЉИ 
ЈО ВА НО ВИЋ
ЛЕ ТИ ЦА, СВЕ ТЛА НА 

и СНЕ ЖА НА
с по ро ди ца ма

(52/218383)

По след њи по здрав 

ЉИ ЉИ

од ДУ ША НА и ЗО РИ ЦЕ

(34/218342)

По след њи по здрав дра гој

ЉИ ЉИ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

СНЕ ЖА НА и АН ТО НИ ЈЕ ЈО ВИ ШИЋ

(70/218414)

По след њи по здрав

ЉИ ЉА НА ЈО ВА НО ВИЋ

17. апри ла за у век нас је на пу сти ла на ша Зр нић ка.

Тво ја 107. ге не ра ци ја Гим на зи је

„Урош Пре дић”
(72/218427)

По след њи по здрав во ље ном зе ту

БО ГО ЉУ БУ ТА НЕ ВУ

С љу ба вљу и ту гом по ро ди ца ДОЈ ЧИ НО ВИЋ

(109/218544)

15. апри ла 2016. пре ми нуо је наш во ље ни су пруг и отац

БО ГО ЉУБ ТА НЕВ
29. III 1956 – 15. IV 2016.

Нај дра жи наш, без те бе ни шта ви ше не ће би ти исто. Вре ме не ће

из бри са ти љу бав и успо ме не. За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Су пру га ЉУ БИН КА и ћер ке ГРО ЗДА НА и ЈЕ ЛЕ НА

(110/(28545)

На пу сти ла нас је мо ја дра га ма ма

КА ТА РИ НА КНЕ ЖЕ ВИЋ
рођ.Феркл

Са хра на је оба вље на 20. апри ла 2016, на

ка то лич ком гро бљу у Ста р чеву.

С љу ба вљу ћер ка АЛЕК САН ДРА и зет

ЂОР ЂЕ 

(112/218553)

Во ље на

РО ЖИ КА ГА ЂИ
1940–2016.

Оти шла је слат ка мо ја ро ђе на, без ре чи и

без по здра ва.

Ћер ка РУ ЖИ ЦА

(123/218586)

14. апри ла 2016. из не на да нас је на пу сти ла

МИР ЈА НА БО РИЋ
рођ. 1955.

Веч но ћеш оста ти у мом ср цу.
Твој син ЂУ РА

(137/218612)

17. апри ла 2016, у 58.

го ди ни пре ми ну ла је

на ша ко ле ги ни ца

ЉИ ЉА НА 

ЈО ВА НО ВИЋ

рођ. Зр нић

1959–2016.

Не из мер но смо ту жни

што смо те из гу би ли, а

бес крај но по но сни што

смо те има ли.

Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: МИ ЛЕ НА 

и МИР КО КНЕ ЖЕ ВИЋ

(139/218617)

По след њи по здрав

ЉИ ЉА НИ ЈО ВА НО ВИЋ

од уј не ЕРИ КЕ, бра ће АЛЕК САН ДРА и ЈО ВА НА

с по ро ди ца ма
(144/218629)

С не ве ри цом смо при -

ми ли вест о смр ти дра ге

ко ле ги ни це

ЉИ ЉА НЕ 
ЈО ВА НО ВИЋ

С не ве ри цом, ту гом 
и за ду го се ћа ње 

по след њи по здрав од
ко ле ги ни ца из ње не
експ. Ко мер ци јал не

бан ке Пан че во
(148/218654)

Про шло је три го ди не

од смр ти на ше

ЗЛА ТЕ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Успо ме на и се ћа ње на

њу оста ће за у век у на -

ма.

Су пруг РА ДО ВАН 

и оста ла род би на

(106/218530)

Про шло је осам го ди на

от ка ко ни је с на ма

СРЕЋ КО

ИЛИН ЧИЋ

21. IV 2008 – 21. IV 2016.

По ро ди ца

(107/218540)

Про шло је ту жних че тр -

де сет да на от ка ко ни је с

на ма наш во ље ни

ГО РАН БР КИЋ

Не у те шни: су пру га

СНЕ ЖА НА и си но ви

АЛЕК СА и МА ТЕ ЈА

(135/218607)

Че тр де сет да на већ не -

ма мог си на

ГО РА НА 

БР КИ ЋА

Ње гов отац НИ КО ЛА

(136/218607)

У су бо ту, 23. апри ла 2016, у 11.45, на Но вом гро -

бљу да ва ће се го ди шњи по мен на шем дра гом

СТЕ ВА НУ МИ ЛО ВА НО ВИ ЋУ
25. II 1938 – 28. IV 2015.

У на шем си се ћа њу за у век.

Син ДРА ГАН и ћер ка ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма
(143/218628)
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24. апри ла на вр ша ва ју се три го ди не от -

кад са м ном ни је мој је ди ни син

ЂУ КА СА НА ДЕР
2013–2016.

Нај леп ши ан ђе ле мој, те бе и све тво је за -
кљу ча ла сам у ово мо је ра ње но ср це, ту те
чу вам, жи вим жи вот са мо за је дан трен,
да се по но во срет не мо и за гр ли мо. Ма ко -
ли ко си да ле ко у оке а ни ма мо је ту ге, увек
ви дим твој лик, смех и ко рак чу јем, и ја -
ко, ја ко те во лим.

Да при хва тим ни кад не ћу, са не прав дом
да жи вим мо рам.

Не до ста јеш ми Ђор ђе мој, во ли те ма ма
(65/2184119

ЂУ КА

2013–2016.

С бо лом жи ви мо и те бе

се се ћа мо. 

Во ле те тво ји: ба ка 

ВИ ДА, тет ка МИРА, 

се стра СЛА ЂА НА и брат

ЈО ВАН

(66/218411)

ЂУ КА 

СА НА ДЕР

2013–2016.

Увек те се ра до се ћа мо и

пам ти мо тво ју до бро ту.

Тет ка ЗА ГА и НЕ ША

(67/218421)

ЂУ КА 

СА НА ДЕР

2013–2016.

Ан ђе ле, не до ста јеш као

пр вог да на, и не до ста ја -

ћеш исто и за хи ља ду

го ди на.

Тво ја МА ЈА

(68/218411)

Дра га на ша

ДУ ШАН КА ГЛИ ГО РИЋ 

ДУ ЛЕ 

Жи вот је при вид и вар ка. Одо ше на ше се -

стре Је ла и Ду шан ка.

По ро ди ца ЖУ ГИЋ, се стра АН КА 

и брат ВО ЈА с по ро ди цом

(36218350)

21. апри ла на вр ша ва се

шест ту жних ме се ци од

смр ти мај ке, та ште, све -

кр ве, ба ке и пра ба ке

АНЕ 

ТО МА ШЕ ВИЋ

С љу ба вљу 

ње ни нај ми ли ји

(12/218267)

Про шле су че ти ри го ди -

не от ка ко се пре се ли ла

у веч ност на ша ми ла се -

стри чи на

ЗО РА 
ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

рођ. Му нић
12. IV 2012 – 12. IV 2016.

Ту гу ју за њом ње не 
тет ке и уја ци

(77/218440)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН 

С. МАР КОВ

учи тељ 

2002–2016.

По ро ди ца

(82/218444)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА 

ДА БИЋ
23. IV 2011 – 23. IV 2016.

Го ди не про ла зе, ти

оста јеш у на шим ср ци -

ма.

Син ВЕ ЛИ МИР, сна ја

РА ДА и уну ци ПЕ ТАР 

и АЛЕК САН ДАР

(83/218453)

У су бо ту, 23. апри ла

2016, у 11 са ти, да ва ће -

мо го ди шњи по мен дра -

гој су пру зи, мај ци и

ћер ки

НА ДИ ГР БИН

За у век тво ји: су пруг,

син СР ЂАН, отац 

ДУ ШАН и род би на

(84/218457)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИН КА 
ДО ШЉА
2009–2016.

Не по сто је ре чи ко је те
мо гу ожа ли ти, ни вре ме
у ко ме те мо же мо за бо -
ра ви ти.

Син СЛА ВО МИР 
и ћер ка ЈА СМИ НА 

с по ро ди ца ма

(98/218506)

СЕ ЋА ЊЕ

БРАН КО 

СТЕ ФА НО ВИЋ

26. IV 2001 – 26. IV 2016.

Пра зни на, бол и ту га у

ср цу.

Син МЛА ДЕН 

с по ро ди цом

(104/218528)

У су бо ту, 23. апри ла 2016, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем

дра гом

СРЕ ТЕ НУ ПА ВЛО ВИ ЋУ
1937–2015.

Ожа ло шће на по ро ди ца
(105/218529)

Го ди шњи по мен на шој

дра гој

СТОЈ НИ 

АН ДРИ ЈЕВ СКИ

Веч но у на шем се ћа њу.

За о ва МИ ЛИ ЦА 

с де цом

(108/218543)

28. апри ла на вр ши ће се две го ди не от ка да ни је с

на ма наш дра ги

ЈО ВАН ЖУ ГИЋ

Жи виш у на шим ср ци ма, ми сли ма и се ћа њи ма.

Су пру га ЈО ВАН КА, син ЉУ БИ ША и ћер ка 

ЈА СМИ НА са сво јим по ро ди ца ма
(114/218565)

24. апри ла на вр ша ва ју се три пре ту жне го ди не без мог бра та и

при ја те ља

ЂУ КЕ СА НА ДЕ РА

Вре ме про ла зи а ја и да ље че кам да чу јем твој глас, ви дим нај и -

скре ни ји осмех и да те за гр лим сна жно, као не кад...

Во ли те твој брат КР ЛЕ

(120/218575)

СЕ ЋА ЊЕ

ФИ ЛИП 

МАР КО ВИЋ

1991–2016.

Жи виш у на ма.

ЗЛА ТА, БРАН КО 

и ДУ ШКО 

с по ро ди ца ма

(16/218275)

24. апри ла 2016, на вр ша ва се го ди ну да на од

смр ти на шег оца и де де

МИ РО СЛА ВА ПА ЛИ ЋА
1930–2015.

Чу ва мо га у на шим ср ци ма: ћер ка МИР ЈА НА,

унук СИ НИ ША и сна ја ЛА РИ СА
(147/218653)

ЛЕ НА 

СТАН КО ВИЋ

2011–2016.

Ни смо те за бо ра ви ли.

С љу ба вљу по ро ди ца

(149/218659)

У сре ду, 27. апри ла, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем дра -

гом оцу, све кру и де ди 

СТО ЈА НУ СТО ЈА НО ВИ ЋУ
1947–2016.

Увек ће нам не до ста ја ти твој ве дри лик.

С љу ба вљу: син НЕ БОЈ ША, ћер ка СВЕ ТЛА НА,

сна ја МА ЈА и уну чад ИГОР, ВЕЉ КО и ЗО ЈА
(150/258662)

С ве ли ком ту гом и бо лом оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће се у су бо ту, 23. апри ла 2016, у

11 са ти, на ста ром гро бљу у Ја бу ци да ва ти го ди -

шњи по мен на шој во ље ној и ни кад не пре жа ље ној

СТОЈ НИ Ђ. АН ДРИ ЈЕВ СКИ
Ожа ло шће ни: су пруг ЉУ БЕ, син ГО РАН, ћер ка

ТА ЊА, зет  ДЕ ЈАН, уну ци НЕ МА ЊА, СТЕ ФАН 

и ДЕ НИС и уну ка МАР ТИ НА
(151/218665)

Про шла је ту жна го ди на отка ко ни је с на ма

ОЛИ ВЕ РА ЖИ ВА НО ВИЋ
ди пло ми ра ни ан дра гог

Да ни про ла зе а ни је дан без су за и се ћа ња на те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(152/218667)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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ЖИ ВА БА КИЋ

1945–2006.

Про шло је де сет го ди на

от кад ни си с на ма. Исто

нам не до ста јеш.

Тво је: КО ВИЉ КА 

и СНЕ ЖА НА

(1/218241)

23. апри ла 2016, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да -

ва ће мо јед но го ди шњи по мен

ЗО РИ ЦИ КО ВА ЧЕ ВИЋ
1948–2015.

На вр ша ва се ту жна го ди на од смр ти на ше во ље -
не, дра ге су пру ге, мај ке,  ба ке, све кр ве, тет ке и
стри не.

Ожа ло шће ни: су пруг ВУ КО МИР, си но ви 
ДРА ГАН, ЗО РАН и СЛО БО ДАН, кће ри ГОР ДА НА

и ЈЕ ЛЕ НА, уну чад и оста ла род би на
(53/218388)

23. апри ла 2016, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да -

ва ће мо јед но го ди шњи по мен 

ЗО РИ ЦИ КО ВА ЧЕ ВИЋ
1948–2015.

На шој дра гој мај ци, ба ки и све кр ви про шла је
ту жна го ди на от кад ни је с на ма, али ће веч но
оста ти у на шем се ћа њу и ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син ЗО РАН и сна ја ЈА СМИ НА 
с де цом ДРА ГО ЉУ БОМ и ДУ ША НОМ, 

ЛА ЗА РОМ, ВУ ЛЕ ТОМ и МИ ЛИ ЦОМ
(54/218388)

МИ ЛАН 

ЧУ БРИЋ

Про шло је осам на ест

го ди на а ми те че сто по -

ми ње мо.

Нај че шће ка жем: „ова -

ко је то ра дио наш де да

Ми ћа”.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка

ДУ ШАН КА, унук 

МИ ЛАН с по ро ди цом 

и уну ка НА ТА ША 

с по ро ди цом

(60/218401)

СЕ ЋА ЊЕ

Два на ест го ди на жи ви мо без на ше

СТА НЕ ЛЕ ПЕ ДАТ
23. IV 2004 – 23. IV 2016.

Успо ме ну на њу чу ва ју: су пруг ДУ ШАН,

син МИ ЛАН, сна ја СА ЊА  

и уну ка МИ ЛИ ЦА

(50/

Веч но се ћа ње и хва ла

дра гој ку ми

СТА НИ 

ЛЕ ПЕ ДАТ

По ро ди це ГР ГИЋ 

и СУ СЛОВ

(46/218370)

У су бо ту, 23. апри ла, у 11 са ти, да ва ће мо ше сто -

ме сеч ни по мен на шој дра гој

МАН ДИ МИ ЛЕ У СНИЋ

Ње ни нај ми ли ји
(61/218403)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА КР НЕ ТА

Про шле су ту жне три го ди не без те бе, али ту га и

бол оста ју у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји
(62/218407)

СЕ ЋА ЊЕ

КО СТА ЊАМ ЦУЉ
2013–2016.

Ту га и бол оста ју веч но.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји
(74/218430)

У су бо ту, 23. апри ла на вр ша ва се шест ме се ци

от ка ко ни је с на ма

МАР КО СТА НИ ШИЋ БА ЋА

Не до ста јеш нам у сва ком да ну и сва ком до га ђа -

ју.  Без те бе ви ше ни шта ни је исто. Ни ка да те не -

ће мо за бо ра ви ти.

Су пру га ЗО РИ ЦА, син МИ ЛИ ВО ЈЕ, ћер ке 

МА РИ ЈА и МИР ЈА НА и унук НЕ МА ЊА
(78/218443)

Во ље ном оцу

МАР КУ

СТА НИ ШИ ЋУ

БА ЋИ
По не кад, у сно ви ма, за -

у век у ср цу, ми сли ма,

при чи...

Ћер ка МА РИ ЈА и зет

ВЛА ДА

(79/218443)

У по не де љак, 25. апри -

ла 2016, на ка ча ре вач -

ком гро бљу би ће обе ле -

жен че тр де се то днев ни

по мен на шој пре ми ну -

лој

ДО БРИ ЛИ 

МИ ТРО ВИЋ

По ро ди ца МИ ТРО ВИЋ

(80/218446)

У су бо ту, 23. апри ла на -

вр ша ва се шест ме се ци

от ка ко је за у век оти шао

наш дра ги

ИЛИ ЈА 

АЛЕК СИЋ

Оста ли су ту га и бол у

на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: бра ћа

ТИ ХО МИР и РА ДУЛ и

ста ра тељ МОМ ЧИ ЛО

(92/218492)

КО ВА ЧЕ ВИЋ

ГО СПА ВА

Ма ма, де сет го ди на про ху ја ло је бр зо. Још увек

ми сли су мо је као да си сам ном. Ко ли ко пу та

по ми слим, са мо да до ђем ку ћи да те на зо вем,

да ти ка жем то и то. Во лим те пу но

МИ ЛО ВАН

Та та. 21. го ди ну ни си с на ма. Мно го се све про -

ме ни ло, али за ме не си увек ту, као да си оти -

шао да про ше таш.

Мно го вас во лим.

Ћер ка ДРА ГИ ЦА
(95/218497)

Про шло је ту жних че тр де сет да на от ка ко нас је на пу стио наш до -

бри

СЛО БО ДАН ЗЕЦ

По мен ће се одр жа ти 25. апри ла 2016, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

у Пан че ву.

Ње го ва по ро ди ца

(96/218502)

ГА ВРО РА ТИЋ
2002–2016.

Тво ји нај ми ли ји

(111/218547)

20. апри ла на вр ша ва ју

се че ти ри го ди не ту ге за

то бом

ЉУ БИ ЦА 

БЈЕ ЛА НО ВИЋ

2012–2016.

Би ла си и оста ћеш део

нас, у на шим ср ци ма

во ље на и ни кад не за бо -

ра вље на.

Су пруг МИ ЛАН, син

РА ДОШ с по ро ди цом 

и ћер ка РА ДА 

с по ро ди цом

(125/218591)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље.

25. апри ла на вр ша ва се

два де сет го ди на од смр ти

МИ ЛЕ ВЕ 

КРИ ПЕЛЦ

1. VII че тр на ест го ди на

од смр ти

ФРА ЊЕ
КРИ ПЕЛЦ

Ћер ка, зет и уну ци
(141/218623)

У су бо ту, 23. апри ла, у

10.30, на Но вом гро бљу

да ва ће мо ше сто ме сеч -

ни по мен дра гом

НЕ НА ДУ

РО СИ ЋУ

Син ЗО РАН, сна ја 

ДРА ГА и уну ке ИВА НА

и МА РИ НА

(153/218670)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад -

ним да ни ма осим сре дом.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 21. април 2016.34

22. апри ла 2016, у 10 са -

ти, да ва ће мо по ла го ди -

не на шем во ље ном

МИ ЛА ДИ НУ

БАН ЂУ РУ

Био нам је по нос и ве -

ли ки осло нац, пре ди -

ван су пруг, отац и де да.

С по што ва њем ње го ва

су пру га ВАС КА, 

ћер ка СНЕ ЖА НА, син

НЕ НАД, сна ја ЗО РИ ЦА,

уну чад ТИ ЈА НА, ЛУ КА,

ВЛА ДА и ДУ ЊА

(7/218250)

24. апри ла 2016. го ди не, на вр ша ва се пет
ту жних го ди на от ка да ни је ви ше с на ма
на ша во ље на мај ка, су пру га и ба ка

НА ДА ГВО ЗДЕ НАЦ
Вре ме ни је убла жи ло ту гу ко ја тра је и тра -
ја ће веч но. Све што мо же мо ре ћи је да
нам бес крај но не до ста јеш.

За у век у ср ци ма и се ћа њу ње не по ро ди це.

По чи вај у ми ру во ље на.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка МИР ЈА НА, су пруг
ПА ВЛЕ, уну ка АН ТО НИ ЈА, унук АЛЕК СА

и зет ВЛА ДИ МИР

(17/

23. апри ла 2016. го ди не,

у 11 са ти, на гро бљу Ко -

теж, да ва ће се јед но го -

ди ши по мен  мо јој ма ми

ЕМИ ЛИ ЈИ

УЗЕ ЛАЦ

С љу ба вљу и ту гом чу -

вам успо ме ну на те бе.

Твој син СА ША

(26/218312)

С ве ли ком ту гом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да ће се у су бо ту, 23. апри ла, у

11 са ти, на Но вом гро бљу, одр жа ти го ди -

шњи по мен на шој во ље ној

АН КИ ЈЕВ ТИЋ

Ожа ло шће ни: су пруг ЧЕ ДО МИР, си но ви

ЗО РАН и СЛО БО ДАН, ћер ка СНЕ ЖА НА,

сна ја ЈЕ ЛЕ НА и уну ка КА ЛИ НА

(30/218328)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ЦА 

СТА НОЈ ЛО ВИЋ

26. IV 1996 – 26. IV 2016.

По ро ди ца 

СТА НОЈ ЛО ВИЋ

(31/3+2183329

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да 24. апри -

ла 2016, у 11 са ти, на

вој ло вач ком гро бљу

обе ле жа ва мо че тр де ет

да на мом во ље ном му жу

ЈО ЖЕ ФУ 

БА ЛИН ТУ

Су пру га ЈУ ЛИ ШКА

(32/218338)

У су бо ту, 23. апри ла 2016, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу у Пан -

че ву да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

МА РИ НИ ДИ ВИЋ
27. III 1978 – 29. IV 2015.

Про шла је го ди на и не про ђе ни дан а да нам не не до ста јеш, ни сат а

да не по ми сли мо на те бе, ни ми нут да не по же ли мо да те за гр ли мо.

Ла ку ноћ љу ба ви, ви ди мо се у мом сну...

За у век тво ји МАР КО и ПЕ ТАР

(38/218351)

Ви ло на ша

МА РИ НА ДИ ВИЋ

Оста је се ћа ње на те бе и веч на бол.

Не у те шни ма ма и та та

(39/218352)

Ни шта ви ше ни је исто от ка да те не ма...

МА РИ НА ДИ ВИЋ

Не до ста ја ње, бол и ту га су за у век.

Се стра ВА ЊА, се стри чи на ЈЕ ЛЕ НА 

и зет СР ЂАН

(40/218352)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ПО ЖАР

ИМРЕ                      КА ТИ
1922–1987.                            1928–2015.

Од ћер ке МА РИ ЈЕ, зе та ПЕ РЕ, уну ке СУ ЗА НЕ 

и уну ка ЈО ВА НА
(44/218336)

СЕ ЋА ЊЕ

КО СТА 

УВА ЛИН

21. IV 1996 – 21. IV 2016.

За у век с на ма, у на шим

ср ци ма.

По ро ди ца УВА ЛИН

(48/218373)

23. апри ла да је мо го ди -

шњи по мен

ДРА ГО МИ РУ

ВУ ЈА СИ НО ВИ ЋУ

С по но сом, с љу ба вљу и

ту гом чу ва ће мо те од

за бо ра ва.

Те шко је жи ве ти без те -

бе.

Тво ји: су пру га 

МИР ЈА НА, ћер ка

БРАН КА и уну чад

(49/21837

Про шла је ту жна го ди на отка ко ни је с на ма

АН КА ЈЕВ ТИЋ
Мно го нам не до ста јеш.

Мај ка ЗУ ЗА ГА ЈАН и брат ЈАН КО ГА ЈАН с по ро ди цом

(51/218381)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ НА ДИ ВИЋ
1978–2015.

С по но сом чу ва мо успо ме ну на те бе, 

у сва ком на шем да ну си...

Тво је: ВИ ДА, НЕ ВЕ НА, СА РА и МА ША
(69/218413)

На вр ша ва се го ди на от кад ни је с на ма на ша

МА РИ НА ДИ ВИЋ
Про ху ја ла је ти ха го ди на без твог сме ха и ве дри не.

Тво ји: МИ МИ, АН КА, МА ЈА и НЕ ЛЕ

(73/218429)

27. апри ла на вр ша ва се

се дам на ест го ди на от -

кад ни је с на ма

ВА СА 

МО МИ РОВ

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ја ма ма и брат

(64/218408)

РА ДО МИ РО ВИЋ

СА ВО ТИ ЈЕ              МАК СИ ЈА НА
1999–2016.                             2011–2016.

По не кад у сно ви ма, у ми сли ма, при ча ма и се ћа њи ма
увек сте ту.

ВУ ЛЕ и ЗЛА ТА
(71/218419)

ВО ЈА МИ ТИЋ

1957–2015.

Дра ги на ше бра те Во јо,

про шла је го ди на от ка -

ко ни си с на ма, али тво -

ји брат и се стре те ни ка -

да не ће за бо ра ви ти, јер

во ље ни ни кад не уми ру.

Брат ЉУ БО МИР, се стре

НА ДА и ЗО РИ ЦА  

с по ро ди ца ма

(76/218434)

23. апри ла 2016. да ва ће мо го ди шњи по мен на -

шем дра гом и во ље ном су пру гу, оцу и де ди

ВО ЈИ МИ ТИ ЋУ
1957–2015.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша љу бав

ја ча од за бо ра ва.

Тво ји: су пру га ВЕ РА, ћер ке МИР ЈА НА 

и БРА НИ СЛА ВА и уну ка НИ КОЛ
(75/218433)

Про шло је пет го ди на

от ка да те не ма

НА ДА 

ГВО ЗДЕ НАЦ

али те чу ва мо у ле пом

се ћа њу.

ЈЕ ЛЕ НА, ВЕ РА 

и КА ТА РИ НА

(124/218889)
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МИР КО 

ПА ВЛО ВИЋ

2006–2016.

Био си део нас и остао.

Мно го нам не до ста јеш.

Су пру га КА ЈА, ћер ка

ИВА НА и син ДАР КО 

с по ро ди цом

(2/218250)

АЛЕК САН ДАР

ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ

24. IV 2001 – 2016.

Вре ме не до но си за бо -

рав. Ту га у ср цу оста је,

ми ли наш. Ан ђе ли не ка

те чу ва ју.

По ро ди ца 

ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ

(3218253)

Про ђе пре ту жних го ди -

ну да на од смр ти на шег

дра гог бра та, зе та и уј ке

ДУ ЛЕ ТА

Ни кад те не ће 

за бо ра ви ти тво ји 

КР СТИ ЋИ 

и СА ВО ВИ ЋИ

(4/218253)

23. апри ла на вр ша ва се

пет го ди на од смр ти во -

ље ног

БРАН КА 

МА РИН КО ВИ ЋА

Вре ме не но си за бо рав.

Тво ја су пру га ВИ ДА

(6/218270)

23. апри ла 2016. го ди не је дан ка да је пре три го -

ди не тво ја ду ша оти шла у не ки но ви, бо љи свет

МИ ЛАН ЈОЈ КИЋ
1950–2013–2016.

По сто ји не што што ни ка да не бле ди и не уми ре,

а то је љу бав и се ћа ње на те бе.

Су пру га ЈЕ ЛИ ЦА, син ЗО РАН 

и ћер ка ЗО РИ ЦА с по ро ди цом
(8/218261)

21. апри ла 2015. на вр ша ва се ту жна го ди на

от ка ко нас је на пу сти ла мај ка и ба ба-ба ка

ЉИ ЉА НА ВИ ДА НО ВИЋ
рођ. Си ме у но вић

1952–2015.

С љу ба вљу, по но сом и по што ва њем што смо
те има ли чу ва мо успо ме ну на те бе, твој
лик, до бро ту и љу бав ко ју си нам да ро ва ла!

Зна ла си ко ли ко те во ли мо, али ни кад не -
ћеш са зна ти ко ли ко нам не до ста јеш!

Тво ји: МИ ЛОШ, МАР КО и НА ТА ША

(9/218202)

СЕ ЋА ЊЕ

СТА НО ЈЕ 

СИ МЕ У НО ВИЋ

28. IV 2012 – 2016.

Успо ме ну  на де ду и

пра де ду чу ва ју ње го ви:

МИ ЛОШ, МАР КО 

и НА ТА ША

(10/218264)

У су бо ту, 23. апри ла 2016. у 11.30, на Но вом  гро -

бљу, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем во -

ље ном

МИ ЛЕ ТУ ЦА РИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем: су пру га СЕ НА ДА, 

си но ви БО ЈАН и ДЕ ЈАН с по ро ди цом, се стра

СА ВА и оста ла род би на и при ја те љи
(11/218266)

23. апри ла, у 11 са ти,

да је мо ше сто ме сеч ни

по мен

ПЕ ТРУ 

ЖИВ КО ВИ ЋУ

Мај ка МИР ЈА НА, брат

ДУ ШАН, ВО ЈА 

с по ро ди цом и се стра

ДРА ГА НА с по ро ди цом

(21/218287)

Че ти ри го ди не ни је с на ма наш дра ги

ТО МИ СЛАВ МИ ХАЈ ЛОВ
дипл. инж. са о бра ћа ја

1944–2012.

С љу ба вљу у се ћа њу.

Су пру га МИР ЈА НА, кћер НА ТА ША, син ИВАН,

се стра СНЕ ЖА НА с по ро ди цом 

и по ро ди ца ВУ ЧИ ЧЕ ВИЋ из За гре ба
(22/218302)

ЖИ ВА ДИ НО ВИЋ

ЈО ВАН                      МИ ЛЕ НА 
27. IV 2006.                                25. I 1995.

Има Вас у сва ком на шем да ну, сну и се ћа њу.
Ва ше: ГО ЦА и СНЕ ЖА с по ро ди ца ма

(23/218310)

ДОЈ ЧИ НО ВИЋ

МИ ЛИЋ                      МИ ЛА
24. IV 1983.                            22. IV 2003.

Још увек де ли мо ту гу и ра дост са ва ма.
ДУ ШКО и ГО ЦА с ДЕ ЈА НОМ и ДИ ЈА НОМ

(24/

БИ СЕР КА ЛУ КИЋ
2013–2016.

Вре ме про ла зи, ту га и бол оста ју.

Син ВО ЈИ СЛАВ, сна ја ОЛ ГА, унук ОГ ЊЕН 

и су пруг ЂОР ЂЕ
(25/

24. апри ла 2016. го ди не на вр ша ва ју се две го ди не од

смр ти на шег дра гог

ПЕ ТРА РА ДА НО ВА
Су пру га ЦИ ЦА и ћер ка ЗО РИ ЦА

(28/218321)

Сед мо го ди шњи по мен

ЈЕ ЛЕ НА ЈАН КО ВИЋ

Сва ког да на. се дам го ди на, стал но и увек у на шим ср ци ма и на шим

ми сли ма.

Тво ји: ЉУ БО и ЈО ВАН

(29/

Пет ту жних го ди на от -

ка ко ни је с на ма

ЗЛА ТА 

ПА ВЛОВ СКИ

22. IV 2011 – 22. IV 2016.

С по но сом те спо ми ње -

мо, с љу ба вљу те чу ва мо

у ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(33/218341)

У су бо ту, 23. апри ла 2016. го ди не, у 11 са -

ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу, да ће -

мо го ди шњи по мен на шем дра гом та ти

ДУ ША НУ ТУ ЧЕ НУ
4. V 2015 – 4. V 2016.

Вре ме ко је је про шло ни је ума њи ло ту гу,
пра зни ну и бол, али се ћа ње на те бе, твој
осмех, тво је при че и ша ле, на љу бав, ра -
дост и по др шку ко ју си нам пру жио, ис пу -
ња ва сва ки наш дан.

Во ле те и  чу ва ју од за бо ра ва: ЈЕ ЦА, 
СА ШКА, БА НЕ, ВЛА ДА и ЖИ ЛЕ

(35/218343)

ДУ ШАН КА ГЛИ ГО РИЋ
21. IV 2015 – 21. IV 2016.

Го ди на да на от ка ко си нас на пу сти ла.

Жи ве ћеш у на шим се ћа њи ма.

Син ЗЛА ТО МИР с по ро ди цом и сна ја ЈУЛ КИ ЦА
(37/218350)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВА НОВ

БО ГО ЉУБ                   НА ДА
1948–2007. 1945–1996.

По ро ди ца ЈО ВА НОВ
(42/218360)

На вр ша ва се го ди ну да на ка ко ни је с на ма на ша

дра га

АНА ДИ МИ ТРИ ЈЕВ
из До ло ва

Би ла си бри жна мај ка, све кр ва, ба ка и пра ба ка.

Оста ћеш у трај ном се ћа њу свих нас.
(45/218367)

ДУ ШАН ТУ ЧЕН

Веч но жи виш у на шим

ср ци ма.

По ро ди це БОР КО ВИЋ

и ПА ВЛО ВИЋ

(81/218448)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком

од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 
од 8 до 13 сати

Ре пу бли ка Ср би ја

АГЕН ЦИ ЈА ЗА ЛИ ЦЕН ЦИ РА ЊЕ

СТЕ ЧАЈ НИХ УПРАВ НИ КА

Б Е О Г Р А Д

На осно ву за кључ ка сте чај ног су ди је Тр го вин ског су да у Пан че ву Ст.15/2010 (ста ри број Ст.11/2009) од 21. 12. 2009. го ди не, а у скла ду са чланoвима 109, 110, 111 За ко на о сте чај ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС” бр. 84/2004)

и На ци о нал ним стан дар дом број 5 о на чи ну и по ступ ку унов че ња имо ви не сте чај ног ду жни ка („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је” број 43/2005), сте чај ни управ ник сте чај ног ду жни ка

АД „‘СЛО БО ДА”‘ у сте ча ју из Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I бр. 4

ОГЛА ША ВА
Про да ју имо ви не јав ним при ку пља њем по ну да

Пред мет про да је Про це ње на вред ност (дин.)Де по зит 

(дин.)Имо вин ска це ли на: Ком плекс хо те ла „ТА МИШ” у Пан че ву, Ди ми три ја Ту цо ви ћа, из гра ђен на пар це ли 3954/1 К.О. Пан че во и то:

- Згра да бр.1 - Згра да уго сти тељ ства – ХО ТЕЛ „ТА МИШ” СА ПРА ТЕ ЋИМ СА ДР ЖА ЈИ МА ( По+Пр+7)  по вр ши не у осно ви 3.362 м²,обје кат има одо бре ње за упо тре бу (Укуп на из ме ре на ко ри сна по вр ши на објек та из но си 7.633,80 м²,

из вор: Про це на вред но сти Хо те ла „Та миш”, Ин сти ту та за еко ном ска ис тра жи ва ња, фе бру ар 2015. го ди не)

-Згра да бр.3 - Тра фо ста ни ца, укуп не по вр ши не у осно ви 54 м², обје кат има одо бре ње за упо тре бу

све упи са но у ли сту не по крет но сти 2537 К.О. Пан че во

- При па да ју ћа по крет на имо ви на (опре ма) пре ма спи ску у про дај ној до ку мен та ци ји

422.066.470,0084.413.294,00

Це ло куп на имо ви на је де таљ но опи са на у про дај ној до ку мен та ци ји.

Про це ње на вред ност имо ви не ни је ми ни мал но при хва тљи ва вред ност, ни ти је на дру ги на чин оба ве зу ју ћа или опре де љу ју ћа за по ну ђа ча при ли ком од ре ђи ва ња ви си не по ну де.

Сте чај ни управ ник је ду жан да при хва ти нај ви шу до ста вље ну по ну ду, уко ли ко је иста из над 50% од про це ње не вред но сти пред ме та про да је. Ако нај ви ша до ста вље на по ну да из но си ма ње од 50% од про це ње не вред но сти пред ме та

про да је, сте чај ни управ ник је ду жан да пре при хва та ња та кве по ну де до би је са гла сност од бо ра по ве ри ла ца

Пра во на уче шће у по ступ ку про да је има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја:

1.    на кон до би ја ња про фак ту ре, из вр ше упла ту  ра ди от ку па про дај не до ку мен та ци је у из но су од 50.000,00 ди на ра. Про фак ту ра се мо же пре у зе ти сва ког рад ног да на у пе ри о ду од 9 до 14 са то на адре си: Пан че во, Ива на Ми лу ти -

но ви ћа 2, уз оба ве зну на ја ву по ве ре ни ку сте чај ног управ ни ка. Рок за от куп про дај не до ку мен та ци је је 11. 05. 2016. го ди не.

2.    упла те де по зит на те ку ћи ра чун сте чај ног ду жни ка број: 200-2279770401001-65 код бан ке „По штан ска ште ди о ни ца“, или по ло же нео по зи ву пр во кла сну бан кар ску га ран ци ју на пла ти ву на пр ви по зив, нај ка сни је 5 рад них да на

пре одр жа ва ња про да је (рок за упла ту де по зи та је 11. 05. 2016.). У слу ча ју да се као де по зит по ло жи пр во кла сна бан кар ска га ран ци ја, ори ги нал исте се ра ди про ве ре мо ра до ста ви ти ис кљу чи во лич но Слу жби фи нан си ја Аген ци је за

ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Бе о град, Те ра зи је 23, 6. спрат, кан це ла ри ја број 610, нај ка сни је до 11. 05. 2016. го ди не до 15 са ти по бе о град ском вре ме ну (GMT+1), У об зир ће се узе ти са мо бан кар ске га ран ци је ко је при стиг ну

на на зна че ну адре су у на зна че но вре ме. Бан кар ска га ран ци ја мо ра има ти рок ва же ња до  18. 7. 2016.го ди не.

3.    пот пи шу из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај де по зи та. Из ја ва чи ни са став ни део про дај не до ку мен та ци је;

Имо ви на се ку пу је у ви ђе ном ста њу и мо же се раз гле да ти на кон от ку па про дај не до ку мен та ци је, сва ким рад ним да ном од 10 до 14 са ти, а нај ка сни је 7 да на пре за ка за не про да је (уз прет ход ну на ја ву по ве ре ни ку сте чај ног управ ни ка).

За тво ре не по ну де до ста вља ју се на адре су: Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Бе о град, Те ра зи је 23, III спрат. 

Крај њи рок за до ста вља ње по ну да је  18. 05. 2016. го ди не до 11 са ти.

У раз ма тра ње ће се узе ти са мо по ну де у пи са ној фор ми, до ста вље не у за пе ча ће ним ко вер та ма са на зна ком „По ну да” на ко вер ти и на зи вом сте чај ног ду жни ка а ко је при стиг ну на на зна че ну адре су до на зна че ног вре ме на. 

За пе ча ће на ко вер та тре ба да са др жи:

– при ја ву за уче шће у по ступ ку јав ног при ку пља ња по ну да;

– пот пи са ну по ну ду, уз на во ђе ње ја сно од ре ђе ног из но са за ку по ви ну пред ме та про да је;

– до каз о упла ти де по зи та или ко пи ју бан кар ске га ран ци је;

– пот пи са ну из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај де по зи та; 

– из вод из ре ги стра при вред них су бје ка та и ОП обра зац, ако се као по тен ци јал ни ку пац при ја вљу је прав но ли це;

– овла шће ње за за сту па ње, oдносно пред у зи ма ње кон крет них рад њи у по ступ ку про да је (за пу но моћ ни ке).

Сте чај ни управ ник не ће раз ма тра ти по ну де ко је не са др же ја сно од ре ђен из нос на ко ји по ну да гла си, по ну де ко је се по зи ва ју на не ку дру гу по ну ду, по ну де да те под усло вом, по ну де ко је се по зи ва ју на усло ве ко ји ни су пред ви ђе ни

у про дај ној до ку мен та ци ји и огла су, као и по ну де уз ко је ни је по ло жен де по зит у пред ви ђе ном ро ку.

Јав но отва ра ње по ну да одр жа ће се да на 18. 05. 2015. го ди не у 11.15 ча со ва (15 ми ну та по ис те ку вре ме на за при ку пља ње по ну да) на адре си: Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Бе о град, Те ра зи је 23, III спрат, са ла 301

у при су ству ко ми си је за отва ра ње по ну да. 

По зи ва ју се по ну ђа чи, као и чла но ви од бо ра по ве ри ла ца да при су ству ју отва ра њу по ну да. Отва ра њу по ну да при сту пи ће се и ако чла но ви од бо ра по ве ри ла ца или не ко од по ну ђа ча не при су ству је про да ји.

Сте чај ни управ ник спро во ди јав но при ку пља ње по ну да та ко што:

1.    чи та пра ви ла у по ступ ку јав ног при ку пља ња по ну да,

2.    отвара достављене понуде,

3.    ран ги ра по ну ђа че пре ма ви си ни до ста вље них по ну да,

4.    одр жа ва ред на јав ном при ку пља њу по ну да,

5.    про гла ша ва нај бо љег по ну ђа ча за куп ца, уко ли ко је нај ви ша по ну ђе на це на из над 50% од про це ње не вред но сти пред ме та про да је,

6.    до ста вља по ну ду нај бо љег по ну ђа ча од бо ру по ве ри ла ца на из ја шње ње, уко ли ко је иста ни жа од 50% од про це ње не вред но сти пред ме та про да је,

7.    потписује записник.

У слу ча ју да на јав ном при ку пља њу по ну да по бе ди ку пац ко ји је де по зит обез бе дио бан кар ском га ран ци јом, исти мо ра упла ти ти из нос де по зи та на ра чун сте чај ног ду жни ка, у ро ку од 2 рад на да на од да на при је ма оба ве ште ња о при -

хва та њу по ну де,  на кон че га ће му би ти вра ће на га ран ци ја.

Ку по про дај ни уго вор у фор ми од ре ђе ној за ко ном се пот пи су је под усло вом да је де по зит ко ји је обез бе ђен га ран ци јом упла ћен на ра чун сте чај ног ду жни ка.

Про гла ше ни ку пац је ду жан да упла ти пре о ста ли из нос ку по про дај не це не у ро ку од 15 да на од да на за кљу чи ва ња ку по про дај ног уго во ра у за ко ном про пи са ној фор ми.

Сте чај ни управ ник ће вра ти ти де по зит сва ком по ну ђа чу чи ја по ну да не бу де при хва ће на, у ро ку од три рад на да на од да на одр жа ва ња јав ног при ку пља ња по ну да. По ну ђач гу би пра во на по вра ћај де по зи та уко ли ко:

– не под не се по ну ду, или под не се по ну ду ко ја не са др жи оба ве зне еле мен те; 

– не пот пи ше ку по про дај ни уго вор у фор ми од ре ђе ној за ко ном, или

– бу де про гла шен за куп ца, а не упла ти ку по про дај ну це ну у пред ви ђе ном ро ку и на про пи са ни на чин. 

По ре зе и тро шко ве ко ји про из ла зе из за кљу че ног ку по про дај ног уго во ра у це ло сти сно си ку пац.

У слу ча ју да за куп ца у по ступ ку про да је бу де про гла ше но прав но или фи зич ко ли це ко је под ле же оба ве зи под но ше ња при ја ве кон цен тра ци је, сход но од ред ба ма За ко на о за шти ти кон ку рен ци је („Сл. гла сник РС” бр. 51/2009), усло -

ви и ро ко ви за кљу че ња уго во ра би ће при ла го ђе ни ро ко ви ма од лу чи ва ња Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је. У на ве де ном слу ча ју, про гла ше ном куп цу бан кар ска га ран ци ја ће би ти на пла ће на у ро ку пред ви ђе ним огла сом, од но сно

де по зит ће би ти за др жан до до но ше ња од лу ке Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је. Дру гом нај по вољ ни јем по ну ђа чу де по зит или бан кар ска га ран ци ја (уко ли ко је из нос де по зи та обез бе ђен га ран ци јом) би ће за др жа ни до до но ше ња

од лу ке Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је по под не тој при ја ви куп ца. 

На по ме на: Ни је до зво ље но до ста вља ње ори ги на ла бан кар ске га ран ци је по шиљ ком (обич ном или пре по ру че ном), пу тем фак са, mail-а или на дру ги на чин, осим на на чин про пи сан у тач ки 2. усло ва за сти ца ње пра ва за уче шће из

овог огла са.

Oвлашћено ли це: По ве ре ник Гли го рић Ми ро слав, кон такт те ле фон: 013/353-832 или 063/868-30-68.

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 
за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са и то:

За из бор јед ног ДО ЦЕН ТА  за ужу на уч ну област

Кли нич ка сто ма то ло ги ја.

      Усло ви: док то рат из обла сти ме ди цин ских на у ка,

спе ци ја ли ста из бо ле сти зу ба и ен до дон ци је као и

оста ли усло ви пред ви ђе ни За ко ном о ви со ком обра зо -

ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је” бр. 76/2005) и

Ста ту том Сто ма то ло шког Фа кул те та.

Рад ни од нос се за сни ва на од ре ђе но вре ме од пет (5)

го ди на. 

      При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но -

сти усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 15

(пет на ест) да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на

адре су: Сто ма то ло шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка

Зре ња ни на бр. 179.

      

      Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле -

фон: 013/235-12-92.

Оглас за ди стри бу ци ју ужи не

      По зи ва ју се ди стри бу те ри да до ста ве по ну де за ди -

стри бу ци ју ђач ке ужи не у школ ској 2016/2017.

      Уз по ну ду  до ста ви ти: Ре ше ње о ре ги стра ци ји;

асор ти ман ужи не и це ну; на чин ди стри бу ци је; усло ве

по слов но-тех нич ке са рад ње.

      Ди стри бу тер мо ра по што ва ти стан дар де у про из -

вод њи и ди стри бу ци ји хра не.

      Рок за под но ше ње по ну да је 8 да на од да на огла -

ша ва ња.

Не пот пу не и не бла го вре ме не по ну де се не ће раз ма -

тра ти. Шко ла по сре ду је у ди стри бу ци ји ужи не. Ро ди -

те љи ће сред ства упла ћи ва ти ди рект но на ра чун ди -

стри бу те ра. За по сле на на по сло ви ма сер вир ке ће ужи -

ну не по сред но до ста вља ти уче ни ци ма.

      По ну де сла ти у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком

„По ну да за ди стри бу ци ју ужи не”,  на адре су ОШ

„Жар ко Зре ња нин“, Ба нат ско Но во Се ло, Ул. М. Ти та

бр. 75. Ин фор ма ци је на тел: 013/615-003. О с о  б а

за кон такт – се кре тар шко ле. 

      



Про шлог ви кен да дво ра на
„Апо ло” би ла је ме сто до брих
ви бра ци ја. Про из ве ла су их од -
лич на му зи ци ра ња пер спек -
тив них и енер гич них рок му -
зи ча ра, с јед не, и суп тил них и
пре ка ље них џе зе ра, с дру ге
стра не.

Нај пре су у пе так, 15. апри -
ла, два мла да пан че вач ка са -
ста ва по ка за ла рас ко шан та -
ле нат. Пр ва се на би ну по пе ла
гру па „Буч Ке си ди”, осно ва на
пре че ти ри го ди не, ко ју чи не
Лу ка Ра цић (ги та ра и во кал),
Зо ран За ру би ца (бу бањ) и
Ален Душ (бас-ги та ра). Њи хо -
во му зич ко усме ре ње гра ви ти -
ра ка та ко зва ном ин ди-ро ку.
До сад су из да ли ми ни-ал бум
под на зи вом „Шпан ска се ри -
ја”, на ко јем се на ла зе три пе -
сме: „Jaа (имам плаан)”, „Дра -
га?” и „По ла пет”.

Ал тер на тив ни бенд „Мла ди
Џек”, ко ји чи не пе вач Ђу ки ца

Ђу ро вић, Лу ка По лић (ри там-
-ги та ра), Лу ка Јо ва но вић (со -
ло ги та ра), Алек сан дар Ха џи-
-Хри стос (бас-ги та ра) и Ми -
лош Ба но вић (буб ње ви), на -
стао је кра јем про шле го ди не.
За со бом има об ја вљен пр ви

сингл и спот за пе сму „I Wan-
na Show You Srbija”. Та ну ме -
ра се на ла зи на ал бу му „Са мо -

у би ство не ви но сти”, на ко јем
су се мла ди Пан чев ци ба ви ли
со ци јал ним те ма ма на ше ре -
ал но сти.

Обе свир ке су оби ло ва ле жу -
стри ном, што су број ни мла ди

фа но ви те но ћи мо гли да осе те
и пре то че у до бар про вод.

На ред ног да на, у су бо ту, 16.
апри ла, при ре ђен је му зич ки
хе пе нинг у са свим друк чи јем
фа зо ну. У сен зи бил ној ат мос -
фе ри пу бли ка је опу ште но пи -
јуц ка ла пи ће и бес крај но ужи -
ва ла у мај сто ри ја ма џез квин -
те та Вла де Кр не ти ћа.

Овај вр сни пе де сет тро го ди -
шњи бе о град ски тру бач из ма -
мио је апла у зе мај стор ским со ло
де о ни ца ма, као и хар мо нич -
ном усви ра но шћу с пре о ста -
лом че твор ком, у са ста ву:
Алек сан дар Ја чи мо вић (сак со -
фон), Ми ло ван Па у но вић (кла -
вир), Лу ка Јо ви чић (бу бањ) и
Са ва Ра мјанц (бас), ко ји је до -
бро по знат пан че вач кој џез пу -
бли ци.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ
Четвртак, 21. април 2016.
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Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор -
га ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не -
де ље би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње,
од но сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да -
ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Џе ки
Не ко ме у Ба нат ском Но вом
Се лу по бе гла је ова по слу шна
је и ма зна жен ки ца ко ја из гле -
дом под се ћа на џе ка ра се ла.

Ни је чи по ва на, па у
град ском при хва ти ли шту
ни је мо гу ће утвр ди ти ко је
њен вла сник.

Уко ли ко је не ко пре по -
зна, мо же по зва ти „Зо о хи ги -

је ну” (те ле фон 352-148), а ако се вла сник не ја ви, пас мо же
би ти удо мљен код но вог вла сни ка. 

Ла ри
Овај муж јак ла бра до ра ре три -
ве ра ухва ћен је у Омо љи ци пре
не ко ли ко да на. Блат њав и упла шен,
ве ро ват но је по бе гао из не чи јег
дво ри шта, а на кон не ко ли ко да -
на се осло бо дио, па ви ше не по -
ка зу је зна ко ве стра ха.

И он се на ла зи у слу жби „Зо -
о хи ги је не”, те мо же би ти удо -
мљен ако се вла сник не ја ви да
га пре у зме.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

„РЕ ПУ БЛИ КА ’ПАН ЧЕ ВАЦ’” ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА СТО ЧЕ ТР ДЕ СЕТ СЕД МИ РО ЂЕН ДАН

ВЛА ДА ЈЕ ВЕЋ ИЗА БРА НА И ВА ЉА НО СЛУ ЖИ 
(ЧИ ТА ЛАЧ КОМ) НА РО ДУ

» Наставак са стране 1

Као ми ни стар тех но ло шког
раз во ја (тех нич ка ре дак ци ја)
пред ста вљен је Алек сан дар
Ми ло ше вић, а ње го ва аси -
стент ки ња је Ма ри ја Ра до вић
Не ран џић. Ми ни стар ка ле пог
срп ског је зи ка је Ју ли ја на Јо -
вић (лек тор).

По том су се сво јим вер ним
„би ра чи ма” (чи та о ци ма) по -
кло ни ли чла но ви вла де за ду -
же ни за спе ци јал не уже струч -
не си ту а ци је (но ви на ри). Ми -
ни стар еко ло ги је и про све те је
Зо ран Ста ни жан, кул ту ром се
ба ви Дра га на Мла де но вић, а
еко но ми јом и ло кал ном са мо -
у пра вом – Дра ган Ву ка ши но -
вић. Ових пред из бор них да на
убе дљи во нај ви ше оба ве за има
се кре тар ка у ми ни стар ству
стра нач ких по ли ти ка – Су за на
Пр вуљ, на след ни ца ле ген дар -
ног Зо ра на Спре ма, ко ји је
пред за слу же ном пен зи јом. О
уну тра шњим по сло ви ма се
ста ра Ми хај ло Гли го рић, о по -
љо при вре ди и ру рал ном раз во -
ју – Јор дан Фи ли по вић, а за
фо то-ино ва ци је је за ду же на
Да ни је ла Иса ков. Це ње ном пу -
бли ку му су пред ста вље ни и
ми ни стар ка здра вља и пот -
пред сед ни ца др жа ве – Дра га на

би ла је об ја вљи ва ње тек сто ва
на је зи ци ма на ци о нал них ма -
њи на ко је на ста њу ју на ше
окру же ње, што ће уско ро би -
ти ре а ли зо ва но кроз је дан од
про је ка та. 

Пре то га, ка да је на кон
успе шно оба вље не аук ци је
(јед не од рет ких на ко ју ни ко
ни је имао за мер ку) нај ве ћу
по ну ду дао по ме ну ти Зо ран
Пе шев ски, пр ви чо век Ау то-
-цен тра „Зо ки”, „Пан че вац” је
про ме нио адре су – већ де се -
так ме се ци се „ба шка ри” у

Ули ци Ву ка Ка ра џи ћа 1, по -
крај Цр кве Све тог Кар ла Бо -
ро меј ског, у не по сред ној бли -
зи ни чу ве не Гим на зи је „Урош
Пре дић”.

Ре кло би се, че до ко је je оте -
ло тво рио Јо ван „не у мр ли” Па -
вло вић још пра дав не 1869. го -
ди не до би ло је ло ка ци ју ка ква
му по о дав но сле ду је: ста ро
град ско је згро пра ва је адре са
за „нај ста ри ји”.

И да ода тле не мр да још,
ма кар, на ред них сто че тр де сет
се дам го ди на...

Ко жан, као и ми ни стар спор та
и пр ви пот пред сед ник вла де –
Алек сан дар Жив ко вић.

На по слет ку, тач ку на „и”
ста ви ли су пред сед ник „ре пу -
бли ке ’Пан че вац’” – Дра ган
Жу јо вић (ди рек тор) и ге не -
рал ни се кре тар пан че вач ких
ује ди ње них на ци ја – Бан Ки
Зо ран Пе шев ски Мун.

По след ња дво ји ца су се
обра ти ла ува же ним зва ни ца -

је на ја вио и не ке ва жне пла -
но ве ре фор ми, ко ји су с вре -
ме ном по че ли да се пре та чу у
де ло.

Као што је обе ћа но, „Пан -
че вац” је кре нуо са гра на њем
на цео ју жно ба нат ски ре ги он,
па је од не дав но че тр на е ста
стра на ре зер ви са на за ва жна
до га ђа ња у Вр шцу, Ко ви ну,
Али бу на ру, Ко ва чи ци, Опо -
ву... Та ко ђе, јед на од на ме ра

ОД ЛИЧ НЕ СВИР КЕ У ДВО РА НИ „АПО ЛО”

Мла ди Џек, Буч Ке си ди и џез квин тет Вла де Кр не ти ћа

ма. Жу јо вић ни је крио да му
је ве ли ка част што се на ла зи
на че лу јед ног та квог брен да,
али да му је то ујед но и
огром на од го вор ност, бу ду ћи
да тре ба очу ва ти де це ни ја ма
сти цан ре но ме. Пе шев ски је
на вео ка ко му је за до вољ ство
то што је пре не што ма ње од
го ди ну да на по стао ве ћин ски
вла сник нај у ва же ни јег ло кал -
ног ли ста у зе мљи, а још та да

Већници, глумци и остали драги гости

Влада & џезери

Буч Кесиди

Млади Џекови

Срдачна колегијална добродошлица се подразумева

Астали не могу бити шаренији

Власник и директор листа



Пан че во ће у су бо ту, 23.
апри ла, би ти до ма ћин сед -
мог Пр вен ства Ср би је у
спорт ском оба ра њу ру ке.
Овај спорт, ви ше од пе де сет
го ди на ве о ма по пу ла ран у
све ту, у на шој зе мљи је по -
стао ак ту е лан 2009. го ди не, а
број спор ти ста ко ји се њи ме
ак тив но ба ве ра сте из го ди не
у го ди ну.

– Сна га, тех ни ка, из др -
жљи вост, пси хич ка спре ма,
фо ку си ра ност и на пор ни и
ре дов ни тре нин зи не ки су од
пред у сло ва за успе шно ба -
вље ње овим спор том. Оба ра -
чи се ме се ци ма при пре ма ју

за не ко так ми че ње, а бор бе
тра ју нај че шће са мо не ко ли -
ко се кун ди. Због то га је овај
спорт ве о ма атрак ти ван и за
гле да ње и за уче ство ва ње –
ре као је Игор Ко стић из Са -
ве за Ср би је за оба ра ње ру ке.

Так ми че ње ће би ти одр жа -
но у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту, од 16 са ти, а улаз је
сло бо дан. Пр вен ство Ср би је у
спорт ском оба ра њу ру ке је
исто вре ме но и ква ли фи ка ци -
о ни тур нир за фор ми ра ње ре -
пре зен та ци је Ср би је, ко ја ће
кра јем ма ја уче ство ва ти на
Европ ском пр вен ству у Бу ку -
ре шту.

шај на Стре ли шту у ко ме ни је
би ло по бед ни ка – 31:31.

Пр во по лу вре ме у пот пу но -
сти је при па ло Бран ку Ра да но -
ви ћу и ње го вим са и гра чи ма,
јер су на од мор оти шли с пет
го ло ва пред но сти (19:14). Већ
у 31. ми ну ту на се ма фо ру је
ста јао ре зул тат 20:14, а он да
су ства ри на те ре ну по че ле
дра стич но да се ме ња ју. Ис ку -
сна и вр ло ску па еки па из
Про ку пља на мет ну ла је свој
ри там, на пра ви ла је се ри ја го -
ло ва, из јед на чи ла на 21:21, па
се ушло у егал за вр шни цу. У
по след њих де се так ми ну та ти -
мо ви су се сме њи ва ли у вођ -
ству, а не ре шен ре зул тат је
мо жда био нај ре ал ни је „ре ше -
ње” овог ду е ла.

– Сјај но пр во по лу вре ме и
ло ше дру го. На пра ви ли смо
пре ви ше тех нич ких гре ша ка,
што је ова ко озбиљ на еки па из
Про ку пља уме ла да ка зни.
Ипак, не мам шта да за ме рим
мом ци ма. Че сти там им на све -
му што су ура ди ли до са да. Тре -
ба ли под се ћа ти да на ши бе ко -
ви има ју са мо по 19 го ди на, да
ни ка да ни су игра ли у овом ран -
гу так ми че ња, а са да су ли де ри
и глав ни кан ди да ти за пла сман
у ели ту? До кра ја има још пет
ко ла и ми ће мо ура ди ти све да
ис пу ни мо циљ. Ни је би ло еу -
фо ри је по сле по бе да, не ће мо
ни са да да пра ви мо тра ге ди ју.
Иде мо да ље, ка ели ти – ис та као
је Иван Пет ко вић, тре нер ру ко -
ме та ша Ди на ма.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
до ма ћег ти ма био је Иван Ра -
до ји чић, са шест го ло ва, а ње -
му уз ра ме би ли су Ми лош Ву -
јић и Ми ло мир Ра до ва но вић,
ко ји су по пет пу та са вла да ли
про тив нич ког гол ма на.

СПОРТ
Четвртак, 21. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

38

Пан чев ке сру ши ле
још јед ног фа во ри та

Му шки дер би без 
по бед ни ка

За хук та ла се пр вен стве на тр ка
за бо до ве у Су пер Б ли ги, у обе
кон ку рен ци је. Очи по кло ни ка
игре с „ле пљи вом лоп том” у
на шем гра ду упр те су у ру ко -
ме та ши це Пан че ва и мом ке из
Ди на ма... Про те кли ви кенд је
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту
био ре зер ви сан упра во за та
два клу ба. И оба ко лек ти ва су
има ла те шке утак ми це, пра ве
дер би је. Оно што је нај ва жни -
је – ни су по ра же ни. Де вој ке
ко је пред во ди Игор Шу ло вић
са вла да ле су Мла дост из Но ве
Па зо ве, а пу ле ни Ива на Пет -
ко ви ћа игра ли су не ре ше но с
То пли ча ни ном из Про ку пља.

Све тла на Ни чев ски и ње не
са и гра чи це су у 14. ко лу на
пле ћа обо ри ле још јед ног ве -
ли ког фа во ри та и кан ди да та
за пла сман у ели ту. Мла дост
из Но ве Па зо ве је ус пе ла ко ли -

Ка ра те ре пре зен та ци ја Ср би је
уче ство ва ла је про шлог ви кен -
да на тур ни ру Пре ми јер ли ге
„Ау стри ја опен”, ко ји је одр -
жан у Салц бур гу. На овом над -
ме та њу оку пи ли су се нај бо љи
бор ци Ста рог кон ти нен та ко ји
се при пре ма ју за пред сто је ће
Европ ско пр вен ство. У кон ку -
рен ци ји од пре ко 600 ка ра ти -
ста из 52 зе мље на ша се лек ци -
ја је оства ри ла за па же не ре -
зул та те, а ве ли ки до при нос
успе ху да ли су и чла но ви КК-а
Ди на мо.

Нај бо љи ка ра ти ста Ср би је и
овог пу та био је Сло бо дан Би -
те вић, ко ји је осво јио злат ну
ме да љу у ка те го ри ји пре ко 84
ки ло гра ма. По пу лар ни Бо ба је
на пу ту до тро на ве о ма си гур -
но по бе дио пет од лич них бо -
ра ца из Бу гар ске, Швај цар ске,
Бра зи ла, БиХ и Ма ке до ни је, а
он да је и у фи на лу ру тин ски
три јум фо вао над сјај ним Хо -
лан ђа ни ном Ше пар дом, с ко -
јим се ве о ма че сто са ста јао на
мно гим так ми че њи ма.

Био је то Бо бин пе ти уза -
стоп ни три јумф у овој го ди ни
и так ми че ње ко је је за вр шио
без по ра за. Пре то га исти скор
оства рио је на Бал кан ском
шам пи о на ту, Пр вен ству Ср би -
је и тур ни ри ма у Аран ђе лов цу

и Чач ку. Ово је од ли чан по ка -
за тељ да је Би те вић до бро
при пре мљен и да по ди же же -
ље ну фор му, ко ја мо ра би ти
нај ви ша на Европ ском пр вен -
ству у Мон пе љеу.

Ни ко ла Јо ва но вић је у пр -
вом ко лу по бе дио так ми ча ра
из Швај цар ске, а по том га је с
ми ни мал ним ре зул та том по -
ра зио про тив ник из Фин ске. 

Нај мла ђи так ми ча ри Ка ра -
те клу ба Ди на мо на сту па ли су
на тра ди ци о нал ном тур ни ру
„Злат ни по јас” у Чач ку. У из у -
зет но ја кој ме ђу на род ној кон -
ку рен ци ји че тво ро ди на мо вих
бо ра ца осво ји ло је пет ме да ља. 

Сре бром су се оки ти ли та -
лен то ва ни пи о ни ри Ми ли ца
Га гић у ка та ма и Ми љан Вар -
са ко вић у бор ба ма. Ми љан се
ла вов ски бо рио и по но во по -
твр дио да из ра ста у од лич ног
мла дог бор ца Ди на мо ве шко -
ле ка ра теа. Брон зу је за слу жио
Сте фан Стој ко вић, а сре бр но и
брон за но од лич је за ра дио је
Алек сан дар Зде шић, нај бо љи
ка таш Ди на ма, у ка те го ри ји
на да у А кла си, али у ап со лут -
ној кон ку рен ци ји.

Пред сто је ћег ви кен да по ле -
тар ци, пи о ни ри и на де уче -
ству ју на Пр вен ству Ср би је у
Ин ђи ји.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ШУ ЛЕ ТО ВЕ ДЕ ВОЈ КЕ КРО ЈЕ ВРХ

КА РА ТИ СТИ ДИ НА МА НИ ЖУ УСПЕ ХЕ

БО БА ОСВО ЈИО И САЛЦ БУРГ

ни нај ма њу шан су да мо же на -
чи ни ти пре о крет и вра ти ти се
у меч. Још јед ном је бри љи ра -
ла Са ња Па вло вић, гол ман до -
ма ћег ти ма. По пу лар на Ца ка
је осу је ћи ва ла на па де Мла до -
сти као од ша ле, „ски ну ла” је и
сед ме рац и по но во је би ла по -
кре тач ка сна га сво је еки пе.

– Иа ко смо мо жда по ма ло
нер во зно ушли у утак ми цу, по -
сти гли смо сја јан ре зул тат. Ка -
ко је вре ме од ми ца ло, игра ли
смо све бо ље и та ко до шли до
вред них бо до ва. Све де вој ке су
игра ле мак си мал но, бо ри ле су
се же сто ко, же ле ле су три јумф.
Ипак, мо рам да ис так нем сјај -
ну Са њу Па вло вић, ко ја је бра -
ни ла из ван ред но, као и Алек -
сан дру Ми тић, ко ја нам је до -
не ла пре ва гу у на па ду. По сле
По жа рев ца сру ши ли смо још
јед ног кан ди да та за пла сман у
Су пер А ли гу – ре као је тре -
нер ЖРК-а Пан че во Игор
Шу ло вић.

Дер би 17. ко ла Су пер Б ли ге
за ру ко ме та ше од и гра ли су
Ди на мо и То пли ча нин из Про -
ку пља. Био је то же сток окр -

ко-то ли ко да им па ри ра са мо
до сре ди не пр вог по лу вре ме -
на, а он да је кре ну ла пра ва
офан зи ва ка го лу го шћи...

Пред во ђе не Алек сан дром
Ми тић, ко ја је са де вет го ло ва
би ла и нај е фи ка сни ја игра чи -
ца у овом су сре ту, те Ма јом
Ра дој чин (пет по го да ка) и
Ива ном Та не лов (че ти ри), ру -
ко ме та ши це Пан че ва су из ми -
ну та у ми нут уве ћа ва ле пред -
ност, не оста вља ју ћи ри ва ли

Но ви Бе чеј је про шлог ви кен -
да био до ма ћин фи нал ног тур -
ни ра Пр вен ства Вој во ди не у
ко шар ци за мла ђе пи о ни ре.

Пр вог да на так ми че ња Вр -
бас је по бе дио Ду нав из Ста -
рих Ба но ва ца с 55:43, а Крис-
крос је над ви сио зре ња нин ски
Пе тров град са 45:39. У ве ли -
ком фи на лу, у бор би за шам -
пи он ску ти ту лу, по сле чак три
про ду жет ка Вр бас је по бе дио
тим из на шег гра да са 48:44.
Би ла је то из јед на че на и до
кра ја не из ве сна утак ми ца, у
ко јој су ви ше сре ће има ли ма -
ли ша ни из Вр ба са. Ипак, тим

ко ји пред во ди Дра ган Пр ву -
лов по ка зао је још јед ном да
за бу дућ ност пан че вач ке ко -

шар ке не тре ба бри ну ти. Ве -
ли ки успех су оства ри ли: Та -
ди ја и Ву ка шин По по вић, Ву -

ко та Ти мић, Бал ша Ти мић,
Ми хај ло Бе шић, Мар ко Зе че -
вић, Ди ми три је Кен де ре шки,
Стра хи ња Кне же вић, Вук Јан -
ко вић, Ни ко ла Стри нић, Ан -
дри ја Кр сма но вић, Алек са
Жи ва ље вић, Ср ђан Чо бе љић,
Мар ко Ле вић, Ми лош и Фи -
лип Ран ко вић и Урош Бо жић.

Нај е фи ка сни ји стре лац на
тур ни ру био је Бал ша Ти мић
(Крис-крос), а за нај бо ље игра че
су иза бра ни Ог њен Кне жић (Вр -
бас) и Мар ко Зе че вић (Крис-
крос). На гра де је уру чио наш су -
гра ђа нин Зла тан Ран ко вић,
члан Управ ног од бо ра КСВ-а.

Тро днев ни пли вач ки ми тинг
„11. април” одр жан је про -
шлог ви кен да у Бе о гра ду, а ор -
га ни зо ван је у три це ли не – у
ко ји ма су се над ме та ли се ни о -
ри, нај мла ђи пли ва чи и ве те -
ра ни. Осам чла но ва ПК-а Ди -
на мо оства ри ло је од лич не ре -
зул та те.

Још јед ном је бри љи ра ла
Ања Цре вар, осво јив ши злат ну
ме да љу на 800 м кра ул, а по -
ста ви ла је и нов др жав ни ре -
корд, ко ји са да из но си 8:46,94.
Ања је би ла нај бр жа и на 400 м
кра ул и 400 м ме шо ви то, па је
три јум фо ва ла и у укуп ном пла -
сма ну (2.381 бод из три тр ке).

Пе тар Пе тро вић је за слу жио
зла то на 100 м леђ но, сре бро
на 200 м истим сти лом и
брон зу у тр ци на 50 ме та ра.
Ва ња Гру јић је би ла нај бр жа
на 50 м леђ но и 200 м ме шо -
ви то, сре бр не ме да ље је за ра -
ди ла на 100 и 200 м леђ но, а
на 100 м кра ул би ла је тре ћа.

Ми лош Ца ре вић је осво јио
брон зу на 200 м пр сно.

Сјај ни су би ли и нај мла ђи
пли ва чи Ди на ма, а ме да ље су
осво ји ли: Ан дреа Нађ, Ду ња
Сто ев, Та ра Шор маз, Пе тар
Ран ко вић, Је ле на Вр хо вац, Ка -
та ри на Бе лић, Стра хи ња Шон -
дић и Те о до ра Но гу ло вић.

ОД ЛИ ЧАН РЕ ЗУЛ ТАТ МЛА ЂИХ ПИ О НИ РА КРИС-КРО СА

КЛИН ЦИ ВИ ЦЕ ШАМ ПИ О НИ ВОЈ ВО ДИ НЕ

У че шком гра ду Те пли це про -
шлог ви кен да одр жан је
Европ ски џу до-ку п у кон ку -
рен ци ји ка де та, на ко ме је уче -
ство ва ло 736 так ми ча ра из 29
зе ма ља. У са ста ву ре пре зен та -
ци је Ср би је би ли су и чла но ви
ЏК-а Ди на мо Ан дреа Сто ја ди -
нов и Фи лип Рин ко вец.

Ан дреа се над ме та ла у ка те -
го ри ји до 48 ки ло гра ма и још
јед ном је оства ри ла сја јан ре -
зул тат осво јив ши брон за ну
ме да љу. Она је оства ри ла три
по бе де у гру пи, по том је по ра -

же на у по лу фи на лу, али је ус -
пе ла да три јум фу је у ме чу за
тре ће ме сто. Фи лип је за у зео
де ве то ме сто, јер је по сле три
по бе де по ра жен у фи на лу
груп ног так ми че ња, као и у
ре па са жном ме чу.

У исто вре ме у Бо ру је одр -
жа но Пр вен ство Ср би је за ста -
ри је пи о ни ре. 

У кон ку рен ци ји од 199 так -
ми ча ра из 63 клу ба, члан ЏК-а
Ди на мо Да ни јел Ма ра вић
осво јио је сре бр ну ме да љу у ка -
те го ри ји до 73 кг. 

ЕВРОП СКИ ЏУ ДО-КУ П

БРОН ЗА ЗА АН ДРЕУ СТОЈАДИНОВ

ПЛИ ВАЧ КЕ АК ТУ ЕЛ НО СТИ

АЊА ЦРЕ ВАР РУ ШИ РЕ КОР ДЕ

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ОБА РА ЊУ РУ КЕ

СУ ДАР ЏИ НО ВА

Ве сла чи Та ми ша су ве о ма
успе шно за по че ли но ву так ми -
чар ску се зо ну. Они су на пр вој
ово го ди шњој ре га ти, одр жа ној
15. апри ла на сав ском је зе ру на
Ади Ци ган ли ји, осво ји ли сво ју
пр ву ово го ди шњу ме да љу.

Пи о нир Лу ка Ан ђел ко вић,
ко ји је већ на Пр вен ству Ср би -
је на ер го ме три ма по ка зао
ква ли тет, за слу жио је сре бр но
од лич је у ски фу.

– Лу ка је је дан од на ших
нај та лен то ва ни јих ве сла ча и

уз озби љан рад од ње га мо же -
мо оче ки ва ти још ова квих
успе ха – ре као је тре нер Ми -
лан Сми лић.

Уз фи на ле дубл-ску ла за пи -
о ни ре, у ко ме су ве сла ли Са ва
Си ђик и Ми лош Бо шков, те
ка дет ског ду бла ко ји су чи ни -
ли Пе тар Хи нић и Не ма ња Др -
жа јић, нај ви ше се ис та као
Ми хај ло Ата нац ков, ко ји је
као ла ки ски фи ста из бо рио
ме сто у фи на лу тр ке ски фо ва
за те шке ве сла че.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ ВЕ СЛА ЧА

СРЕ БРО НА КУ ПУ СР БИ ЈЕ



Утак ми ца ма 22. ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на
пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Срп ској ли ги гру па „Вој во ди -
на”. По сле по ра за у Вр шцу у
сре ду, 13. апри ла, фуд ба ле ри
Же ле зни ча ра су на свом те ре -
ну уго сти ли Рад нич ки из
Срем ске Ми тро ви це. Иа ко су
до бро за по че ли меч и на по лу -
вре ме оти шли с пред но шћу,
фуд ба ле ри по пу лар не „ди зел -
ке” су по гну тих гла ва на пу сти -
ли те рен на СЦ-у „Мла дост”:
Же ле зни чар –Рад нич ки 1:3.

Жељ ко Стај чић и ње го ви са -
и гра чи су од лич но па ри ра ли
фа во ри ту у пр вих 45 ми ну та
утак ми це. Има ли су ини ци ја -

ти ву, ства ра ли су од лич не при -
ли ке за по го дак, али ни су има -
ли и до вољ но кон цен тра ци је
да са вла да ју гол ман го сти ју.

Ипак, у 29. ми ну ту Же ле зни -
чар је по вео с 1:0. Но вак Ша ли -
пу ро вић је мај стор ски из вео
сло бо дан уда рац са око два де -

сет ме та ра, пре ва рио је „жи ви
зид” Ми тров ча на и по слао
лоп ту у не бра ње ни део мре же.

У дру гом по лу вре ме ну Рад -
нич ки је за и грао мно го офан -
зив ни је, а до из јед на че ња је
сти гао већ у 53. ми ну ту. Пред -
во ђе ни не ка да шњим ин тер на -
ци о нал цем Јо си мо вим, го сти
су на ста ви ли да на па да ју и ус -
пе ли су још два пу та да ма ти -
ра ју гол ма на Ка та ни ћа.

Же ле зни чар је са да на 11.
ме сту на та бе ли, са 27 бо до ва,
а на ред ног ви кен да опет игра
пред сво јим на ви ја чи ма. На
СЦ „Мла дост” до ла зи још је -
дан Рад нич ки – овог пу та онај
из Но ве Па зо ве.

СПОРТ
Четвртак, 21. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

БАРАЖ, СУПЕРЛИГА

Панчево: БОРАЦ–КЛЕК

петак, 19 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–РАДНИЧКИ

недеља, 18 сати

мушкарци: 

Лазаревац: КОЛУБАРА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ИНЂИЈА

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (НП)

недеља, 16 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Уљма: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (В)

Б. Н. Село: СЛОГА–БУДУЋНОСТ

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО 1945

Гребенац: ВУЛТУРУЛ – МЛАДОСТ (О)

Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ–ЈЕДИНСТВО

Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА

Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (Г)

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Идвор: ПОЛЕТ–ГЛОГОЊ

С. Тамиш: С. ТАМИШ – „М. АНТИЋ”

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Долово: ДОЛОВО–ОМЛАДИНАЦ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

БАРАЖ, СУПЕРЛИГА

Панчево: БОРАЦ–КЛЕК 3:1

Клек: КЛЕК–БОРАЦ 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЖАБАЉ 0:3

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–МЛАДОСТ 26:19

мушкарци

Панчево: ДИНАМО–ТОПЛИЧАНИН 31:31

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН 82:62

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ) 1:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БОРАЦ 1:1

Качарево: ЈЕДИНСТВО– БАК 3:0

Омољица: МЛАДОСТ–ВЛАДИМИРОВАЦ 16:0

Панчево: ДИНАМО 1945 – ВУЛТУРУЛ 3:0

Војловица: МЛАДОСТ–СЛОГА 2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Сефкерин: ТЕМПО – С. ТАМИШ 0:6

Глогоњ: ГЛОГОЊ–СПАРТАК 1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Плочица: БОРАЦ–СТРЕЛА 1:3

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА 3:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

У пе так – сви у ха лу!

Кле ча ни во де са 2:1

Од бој ка ши стар че вач ког Бор -
ца су у же сто ком ба раж-рит -
му. Игра ју нај ва жни је утак ми -
це у се зо ни, нај бит ни је у по -
след њих не ко ли ко го ди на... У
ду е ли ма с Кле ком, прет по -
след њим, али сјај ним и вр ло
ис ку сним ти мом из Су пер ли ге
– све пр шти. Улог је огро ман –
ко пр ви до ђе до три по бе де, од
је се ни ће се над ме та ти у срп -
ској ели ти.

Се ри ја ба раж-утак ми ца
стар то ва ла је уто рак, 12. апри -
ла, ка да је Клек на свом те ре -
ну сти гао до пред но сти и по -
вео с 1:0. Ре ванш је од и гран
већ у пе так, 15. апри ла, у пан -
че вач кој ха ли спор то ва.

Био је то ду ел ка кав одав но
ни је ви ђен у на шем гра ду. Ат -
мос фе ра ве ли чан стве на, пра ва
бра зил ска, „го ре ло” је Стре ли -
ште... Же сто ко је би ло на три -
би ни, али и на пар ке ту. Да вор
Ми ло ше вић је по вео сво је са и -
гра че у јед ну од нај ва жни јих
би та ка у се зо ни. Бо рац је јед -
но став но мо рао да три јум фу је.
И ус пео је! Мом ци ко је пред -
во ди Дра го љуб Сто ја но вић од -
и гра ли су пр ви сет у ве ли ком
сти лу. Ни су до зво ли ли ри ва лу
да се раз мах не, да се сна ђе...
Ми лош Ми лић и Вла ди мир
Кне же вић су бло ко ви ма ур ни -
са ли ве ли ког ри ва ла, Бо јан
По знић је ре ше тао по ље Кле -
ча на из свих по зи ци ја... Не ма -
ња Ми ле тић је био не пре ла зан

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ПРЕД БОР ЦЕМ НАЈ ВА ЖНИ ЈЕ БИТ КЕСЈАЈ НИ СЛО БО ДАН
Тра ди ци о на лан, 29. „Бе о град -
ски ма ра тон” одр жан је про -
шлог ви кен да. У кон ку рен ци ји
тр ка ча из пре ко 30 зе ма ља од -
ли чан је био и Сло бо дан Ма -
рин ков, члан АК-а Ди на мо.

Он је ма ра тон ску тр ку ис тр -
чао за три са та, два ми ну та и
56 се кун ди. У укуп ном пла -
сма ну је за у зео сед мо ме сто,

али је у кон ку рен ци ји до ма -
ћих атле ти ча ра за слу жио сре -
бр но од лич је.

ОД ЛИЧ ЈА 

ИЗ ТЕ МИ ШВА РА
Чла но ви КК-а Мла дост из на -
ше га гра да уче ство ва ли су
про шлог ви кен да на тур ни ру у
Те ми шва ру, на ко ме је на сту -
пи ло 350 мла дих ка ра ти ста из
30 клу бо ва.

Ан ђе ли на Ја ре дић је три -
јум фо ва ла у бор ба ма, док је
ње на се стра Ана ста си ја осво -
ји ла зла то у ка та ма. Брон за на
од лич ја за слу жи ли су Јо ва на
Но ва ков, Ми ло рад Пе тро вић и
ка та-ти м ко ји су чи ни ле Ан ђе -
ли на и Ана ста си ја Ја ре дић и
Јо ва на Но ва ков.

ШКО ЛАР ЦИ МА 

ОСАМ МЕ ДА ЉА
У Же ле зни ку је про шлог ви -
кен да одр жан тур нир у бад мин -
то ну за уче ни ке основ них шко -
ла, на ко ме су од лич не ре зул та -
те оства ри ли и на ши су гра ђа ни.

У кон ку рен ци ји ма ли ша на
из тре ћих и че твр тих раз ре да
На ђа По по вић (ОШ „Све ти Са -
ва”) осво ји ла је нај вред ни ји
тро феј. Пе тар Ра до нић (ОШ
„Иси до ра Се ку лић”) оки тио се
сре бром, а ње го ва школ ска
дру га ри ца Ка та ри на Виг за -
слу жи ла је брон за ну ме да љу. У
над ме та њу уче ни ка пе тих и
ше стих раз ре да сре бр на од -
лич ја су за слу жи ли Вељ ко Цу -
ка нић (ОШ „Бран ко Ра ди че -
вић”) и Лу на По по вић (ОШ

„Све ти Са ва”), а брон за на Ни -
ко ла Бор ка и На та ли ја Бо ха -
ре вић (обо је из ОШ „Јо ван Јо -
ва но вић Змај”).

Је ди ну ме да љу, и то сре бр -
ну, ме ђу нај ста ри јим пан че -
вач ким основ ци ма, осво ји ла је
Ана Ми ло ше вић (ОШ „Иси до -
ра Се ку лић”).

ВЕСТ ПО ВЕСТ

у од бра ни, Са ша Рај ко вић је
„ди ри го вао” као сат, Да вор
Ми ло ше вић и Ми лан Зин до -
вић су игра ли на вр хун ском
ни воу...

Био је то меч за од бој ка шке
сла до ку сце, утак ми ца ко ја ће
се ду го пам ти ти, али за ње но
пре при ча ва ње ни је би ло вре -
ме на, јер су Стар чев ци већ у
уто рак, 19. апри ла, по но во пу -
то ва ли у Клек, на но ви меч.
Овог пу та ис ку сни Кле ча ни су,
мо жда и лак ше не го што се
оче ки ва ло, ус пе ли да до би ју
бит ку (3:0), али оно што је нај -
ва жни је – ни су до би ли „рат”.

Кле ча ни са да во де са 2:1,
али но ви ду ел ће усле ди ти у
пе так, 22. апри ла, у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту!

Од те утак ми це све за ви -
си. То ће са свим си гур но би -
ти и нај ва жни ји меч Бор ца у
овој го ди ни, а по бе да се на -
ме ће као им пе ра тив. Ако
Да ча, По зер, Кне ле, Са ле,
Ми лић, Не ма ња, Зин да, Ра -
де и оста ли из јед на че на 2:2,
обез бе ди ће „мај сто ри цу” 26.
апри ла у Кле ку. Али ће та да
и при ти сак пре ба ци ти на
до ма ћи на, а он да је све мо -
гу ће...

Странe припремио

Александар
Живковић

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” ПО ВЕ ЛА, ПА СТА ЛА

Бо рац је по ка зао да уме, да
мо же. По др шка с три би не ће
му овог пу та би ти нај по треб -
ни ја. Хук на ви ја ча мо же би ти
пре су дан фак тор у ду е ли ма
из јед на че них ри ва ла. Клек
играч ки ни је бо љи, али је сте
ис ку сни ји...

За то у пе так сви пра ви при ја -
те љи спор та у на шем гра ду, сви
на ви ја чи из Стар че ва, ако же ле
сво је ми ље ни ке у ели ти, јед но -
став но мо ра ју би ти у Ха ли
спор то ва. Не сме ју се ште де ти
гр ла и дла но ви, па кле на ат мос -
фе ра „уми ри ће” Кле ча не...
Утак ми ца по чи ње у 19 са ти.

ОМЛА ДИН СКИ ФУД БАЛ

„БР ЗИ ВОЗ” НАДВИСИО „ЛАЛЕ”
Мла ди фуд ба ле ри Ди на ма
1945, ко ји су у Омла дин ској
вој во ђан ској ли ги за у зе ли
пр во ме сто и из бо ри ли ме -
сто у плеј-офу за Омла дин -
ску ли гу Ср би је, про шлог
ви кен да су оства ри ли ве ли -
ки успех.

У утак ми ци тре ћег ко ла
мом ци ко је пред во ди тре нер
Пе тар По чу ча са вла да ли су
Вој во ди ну из Но вог Са да са
2:1, а го ло ве за Ди на мо по -

сти гли су Ни ко ла Си ми јо но -
вић и Ва ња Ву ко вић. По сле

три рун де плеј-офа Пан чев ци
има ју скор од две по бе де и

јед ног по ра за, а на ред ног ви -
кен да го сту ју у Че ла ре ву.

Традиционални међународни те-
ниски турнир за играче до 16 го-
дина под називом „Пецин мемо-
ријал” одржан је у нашем граду
по 27. пут. Од 9. до 16. априла, на
теренима на СЦ-у „Младост”, а у
организацији ТК-а Динамо, над-
метала су се 144 такмичара из
тринаест земаља.

У мушкој конкуренцији турнир
је освојио Аустријанац Лукас Краи-
нер, док је међу девојчицама нају-
спешнија била Река Задори из Ма-

ђарске. У надметању мушких дубло-
ва најбољи су били Италијани Мар-
ко Фурлането и Михаел Вијанело,
док су у женској конкуренцији три-
јумфовале Румунке Андреа Велеа и
Алесија Ћука.

Турнир је протекао у лепој и
спортској атмосфери, а такмичари
су наш град напустили с лепим
утисцима. Велики број њих ће се
поново надметати у Панчеву када
се у септембру буде организовао
„ИТФ интернационал”. 

ОДРЖАН 27. „ПЕЦИН МЕМОРИЈАЛ”

ПЕХАРИ ОТИШЛИ У АУСТРИЈУ И МАЂАРСКУ



Позивамо младе да 24. априла изађу на изборе и не
препусте неком другом одлуку којим ће путем ићи и
Панчево и Војводина и Србија. Нема много опција –
један пут је пут прошлости и изолације током
деведесетих или пљачкашких приватизација током
2000-их, због којих су млади напуштали Србију, док
је други пут – пут будућности који нуде Српска
напредна странка и Александар Вучић. То је пут
привлачења нових инвестиција, запошљавања и
нових радних места и будућности за младе, овде у
Србији.

Млади су будућност земље и зато одлуку о томе
како ће Србија изгледати не треба да препусте
другима. Ми ћемо успети у томе: 24. април је

прекретница када ће се гласати за то да ли желимо
стабилну и уређену Србију у којој ћемо се такмичити
по броју инвестиција и радних места за младе
генерације, или ћемо се вратити у прошлост, када је
Србија била првак у броју уништених компанија,
комбината који су одлазили у руке тајкуна и
криминалаца, као и по броју пропуштених шанси.

Желимо бољу и светлију слику Србије, коју је
градила Српска напредна стрaнка и коју ће градити
и након 24. априла. Унија младих Српске напредне
странке окупља младе чланове странке који желе
активно да се укључе у решавање проблема младих
и препознавање њихових потреба у Републици
Србији. Као подмладак највеће странке у Србији,
Унија младих Српске напредне странке спремна је
да преузме одговорност у вези са укупном политиком
младих ове земље, уз очување традиционалних
вредности, али и модернизацију и интеграцију у
савремене међународне токове.

Са истом жестином с којом смо ушли у борбу
против корупције и криминала, борићемо се и за
опоравак српске економије и привреде, за радна
места, јер циљ нам је да останете овде где сте рођени,
али за то нам је потребна ваша енергија и одлучност.
Изађите на изборе, јер ако останете код куће,
прошлост ће победити будућност.

Српска напредна странка

Штампање и објављивање ове стране финансирао је Градски одбор Српске напредне странке у оквиру предизборног маркетинга 2016.

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Победа здравства
Организована су предавања ученицима о очувању
репродуктивног здравља и превентивне акције. Уведен је
скрининг програм за рано откривање рака дебелог црева и
дојке, као и рад гинеколога и педијатара у насељеним местима.
Урађено је још много тога.
    Организовано је такмичење ученика четвртих разреда
основних школа под називом „Здрава школа”. Дом здравља
Панчево добио је акредитацију на три године. Набављени су
опрема, возила за службе Хитне помоћи, унапређено је кућно
лечење и функционисање патронаже. Обављени су реновирање
и адаптација амбуланти у вредности од око 100 милиона динара.
    Градски жири за доделу Новембарске награде Града Панчева
доделио је доктору Слободану Овуки титулу лауреата за
медицину и здравство у 2014. Вашом подршком за покрајинску
листу СНС-а решићемо и проблем Опште болнице.

Победа спорта
Панчево је одувек било познато по врхунским спортистима.
Стизали су и резултати. Међу најбољим амбасадорима Србије је
и наш Дуца Борковић, кандидат за народног посланика. Пратећи
резултате наших спортиста, СНС је кроз ресор за спорт за који
је преузео одговорност пружио највећу подршку спорту у
последњих неколико година у виду издвајања средстава из
буџета, обезбеђивања услова за тренинг, за стварање школа
пливања, за развој школског спорта.
    Поред наших сјајних индивидуалаца као што је Борковић, у
Панчеву се финансира преко 150 спортских клубова.
Наставићемо да стварамо услове за неке нове клинце, за нове
шампионе без обзира на то за који спорт се одлуче. Јефтино
политикантство у смислу „тартан за подобне директоре и школе”
нас не занима. За нас су сви исти и ми не правимо поделе.

Победа привреде
Први пут Панчево је добило простор за индустријску зону. Не на
папиру, чиме су се наши претходници хвалили, већ реалну и
спремну зону за долазак инвеститора.
    Поред постојеће индустријске зоне, коју многи заборављају и
коју смо водећи државу сачували, јужне зоне, град сада има и
северну индустријску зону. Кажу неки – спремну за поморски
центар, а можда и за неке друге намене, прерађивачког типа.
После више од 20 година пустили смо у рад нову депонију и
озбиљно кренули да развијамо бизнис с рециклажом и
комуналним отпадом. Припремамо се за јавно-приватно
партнерство, посао будућности наше земље без ког нема
напретка. Отвара се фабрика за производњу најмодерније ЛЕД
расвете. То подразумева и нова радна места.
    Није било лако, али тимским радом покренули смо Панчево с
мртве тачке и уздигли град из вишегодишњег таворења и
пропадања.

Васа Јоцков, 
дипл. правник:

Викенд ћу провести
одмарајући се и припремајући
се за изборе. Позваћу све
моје пријатеље, комшије,
родбину да 24. априла
изађемо на гласање и
подржимо листу „Александар
Вучић – Србија побеђује”, јер
само победом СНС-а имамо
сигурну будућност.

Катарина Николић,
студент права:

Радно. Део сам тима 
СНС-а и Александра
Вучића и бићу активна
током викенда
припремајући се за
недељу. Сигурна сам да
ће СНС освојити највише
гласова и да ће
Александар Вучић бити
поново премијер.

Александар Влајковић,
студент пољопривреде:

Прослављајући победу СНС-а на
изборима. У недељу 24. априла
Србија ће изабрати прави пут. 
Пошто студирам пољопривреду,
очекујем да наша земља добије
новог министра, али и покрајинског
секретара како би се зауставила
тајкунизација у Војводини 
и спречила даља пљачка и
узурпација пољопривредне земље.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

МЛАДИ ДА ИЗАБЕРУ СВОЈ ПУТ –
НЕМА МНОГО ОПЦИЈА
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