Опово је срце
Србије

» страна 14

» страна 12

Број 4658, година CXLVIII
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Још масовнија подршка
кандидатури ГГ „За бољи Вршац”

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 21. АПРИЛА 2016.

„РЕПУБЛИКА ’ПАНЧЕВАЦ’” ОБЕЛЕЖИЛА СТО ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМИ РОЂЕНДАН

ВЛАДА ЈЕ ВЕЋ ИЗАБРАНА И ВАЉАНО
СЛУЖИ (ЧИТАЛАЧКОМ) НАРОДУ

Страначке
активности
Све спремно
за изборе
» страна 5

Хроника
Ухапшено 49 лица
због корупције
» страна 10

Економија
Све иде по плану
» страна 16

Друштво
Панчевац у тиму
стручњака
» страна 17

Хроника

Усред предизборне
грознице најстарији лист
на Балкану достојанствено
прославио годишњицу
Сачувано угледно место у
српском мозаику штампе
И док предизборна грозница улази
у сам финиш и тресе ову напаћену
земљу, једна у најбољем смислу те
речи – држава у држави нема тих
проблема.
Напрoтив, сасвим мирно с (професионалне) дистанце проматра тај
„ковитлац”, труди се да држи што
исправнији курс у (изборном) вртлогу, односно да непристрасно оцењује
актуелна догађања, не претежући ни
на чију страну.
Иако су надолазећи избори свеприсутна горућа тема, „република
’Панчевац’” на њима неће учествовати. С пуним правом и легитимитетом, будући да су у њој органи власти
постављени још прошле године –

изабрана је влада, неки министри су
остали на својим местима, али је дошло и до освежења кадра. Такође, постављен је нови „председник државе”,
а „генерални секретар панчевачких
уједињених нација” постао је Зоран
Пешевски (власник „Панчевца”).
Њихова имена је на коктелу поводом обележавања 147. рођендана најстарије новинске државе на Балканском полуострву, одржаном у петак,
15. априла, у крцатом фоајеу Културног центра Панчева, обзнанио Синиша
Трајковић, већ шест година „премијер вла де” (глав ни и од го вор ни
уредник).
Један за другим излазили су министри и њихови помоћници. Тако је
Евица Зенг (дактилограф) најављена
као државна секретарка у министарству рада и запошљавања, Милан Лепедат (секретар) – министар правде;
министарство финансија води Душан
Дојчиновски, а ту су још и државне
секретарке Јасмина Илић, Славица
Кнежевић и Оливера Банчак (службе
рачуноводства и маркетинга).
» Наставак на страни 37

ПРОФ: 21/2016

ЧЕ СТИТ КЕ УНС-а И НУНС-а
Поред многобројних честитки, новинарима „Панчевца” стигле су и оне
најдраже – од колега из „еснафских” удружења.
Тако су нам Љиљана Смајловић и Нино Брајовић, председница и генерални секретар УНС-а, пожелели да још дуго трајемо и успешно се носимо са свим професионалним изазовима, уз напомену да не треба
заборавити колико је тешко попети се на врх, али и да је на њему још теже остати.
С друге стране, председник НУНС-а Вукашин Обрадовић је у срдачној
поруци нагласио да је наш лист „изузетно значајан у хроници штампе,
као најстарији живи медиј на простору Србије и региона, али је изузетно
драгоцен и новинарској садашњости, као недељник који поштује професионалне и етичке стандарде. Зато ’Панчевац’ и заузима веома угледно
место у мозаику штампе у Србији”.

Оцена: коректно,
задовољавајуће
» страна 18

Фото-репортаже
Млади Џек, Буч Кесиди
и џез квинтет Владе
Крнетића
» страна 37

Спорт
Шулетове девојке кроје
врх
» страна 38
ОБАВЕШТЕЊЕ

НЕРАДНИ
ВЕЛИКИ ПЕТАК
Обавештавамо све кориснике
наших услуга да благајна
и маркетинг „Панчевца”
неће радити на Велики петак,
29. априла.
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КОМЕНТАРИ

Четвртак, 21. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Између 11 – заокружи 24.
Ма, доста је било! Млада политичка групација тог назива, мада у
оригиналу постоје и једно велико почетно слово и наводници, у последњих седам бројева „Панчевца”, откад је заказан датум избора, у
нашем листу појављивала се шест пута кроз конференције за новинаре и писано је о једној њиховој акцији.
Немају, наравно, Радуловић и његови директне везе с почетком
овог текста. Једноставно, име тог покрета лепо нам је легло да у старту изразимо свој осећај за филинг у вези са, овог пута, тешко подношљивим притиском већине учесника у изборном процесу на овај медиј. Скоро никоме не ваљамо, пошто су нама увек они неки други,
трећи бољи, па их протежирамо. Кажу: наш догађај је био посећенији, а ови су имали већи текст; они су добили оштрију фотку, а ини бољу позицију на страни... Добро, нећемо и ми да подлегнемо општој
атмосфери кукања, у опису посла нам је, поред осталих, важнијих
ствари, и да слушамо незадовољне и срдите.
Због историје, а знате да је овај лист већ 147 година и ствара и прати, и због фактографије, у „Проматрачници” ћемо таксативно навести
ко се од актера избора колико пута појавио у новинама током предизборне кампање и с каквим „производом”: конференцијом, акцијом,
трибином или митингом. Сабирајте после сами, а ми ковертирамо да
су сви они мало већи скоро исто били заступљени, што је, нормално,
зависило и од њиховог ангажмана. Нисмо зарачунали закупљен простор, односно политички маркетинг; то је оно што се на телевизији зове рекламни блок, а од чега се свуда живи. Идемо, извол’те.
Лига социјалдемократа Војводине: КЗН (конференција за новинаре) шест пута, акција једна, баш као и трибина.
Социјалистичка партија Србије: три КЗН, пет акција, две трибине
плус митинг.
Српски покрет Двери: КЗН комада пет, по две акције и трибине.
Демократска странка Србије: по једна акција и КЗН, две трибине.
Српска напредна странка: КЗН шест пута, трибине две, по акција
и митинг.
Демократска странка: седам КЗН, две акције.
Социјалдемократска странка: КЗН пута пет, акција пута три.
Петар Андрејић – Нестраначка грађанска листа: једна акција, три
конференције.
Либерално-демократска партија: КЗН комада три, две акције.
Српска радикална странка: по једна конференција, акција и митинг.
Партија уједињених пензионера Србије одржала је три самосталне
конференције за новинаре, а Левица Србије и Нова странка су се по
два пута појавиле пред седмом силом. По један догађај уприличили
су Српска народна партија, Зелени Србије, Народни покрет Србије,
Самостална демократска странка Србије и Покрет Динара–Дрина–
Дунав.
Шта вам говори број 19? Ништа? Па, управо смо поменули 19 политичких организација. Тачно је да су неке од њих у коалицијама,
али то не умањује вредност чињенице да је свако ко је био иоле вредан у предизборној кампањи могао у „Панчевцу” да нађе своје место.
Е, сад, локални политичари, распитајте се код колега диљем Србије, у градовима мањим и поготово већим од Панчева, постоји ли локални штампани медиј који је вашу политичку опцију испоштовао
више од нас. Набавите неке примерке тих новина. Погледајте њих,
па погледајте наш лист. Поново погледајте њих, па наново погледајте нас. Ми смо новине какве желите да имате.
Хвала милом космосу, почиње тишина. А сад, што би рекло „Дугме”,
сви марш на плес: изађите на изборе 24. априла и искажите своју вољу. Изаберите једну листу између (у локалу) 11, па да потом умирене
душе и са ампутираним лицемерјем приликом коментарисања резултата, какви год они били, можемо да искулирамо.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Белешке
језичких
закерала
Језичким чистунцима човек не може удовољити. Смета им, замислите,
погрешан падеж на гласачком листићу, на којем дословце пише: „Избори за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине”. То
је, с падежног и правописног гледишта, слично као да неко напише:
„Избори за укућане у/на ’Фарму’ републике Србије”. Али не мари, акузатив, локатив, мало слово, велико
слово – већ знамо ко ће на крају победити. Или можда неће?
Није мање занимљив ни један локални, могло би се рећи и тенденциозни лапсус, који је такође засметао
овдашњим закералима. Наиме, ових
дана се увелико најављује догађај који ће бити одржан, цитирамо, на

„Тргу код два бела медведа”! Реч је,
наравно, о Тргу Зорана Ђинђића, но
организатори догађаја то фол не знају. Или заиста не знају, што је још горе по нас.
Д. М.

Дан избора –
дан двоструке
одлуке
У сенци предизборне кампање која
улази у завршницу Русија и Америка
ових дана као да интензивирају борбу око тога ко ће привући нашу земљу на своју страну.
Пре недељу дана Србију је посетила висока делегација оружаних снага Русије, а током боравка њених
чланова у нашој држави формирана
је српско-руска Међувладина комисија за војнотехничку сарадњу.
На првом састанку тог тела разговарало се о темама као што су формирање сервисног центра за ремонт
руских хеликоптера у Србији, набавка нове опреме за нашу Специјалну
бригаду, модернизација нашег ракетног система противавионске одбране (који је руске производње), јачање сарадње руске и српске војне
индустрије...
С друге стране, амбасадор САД у
нашој земљи посетио је ових дана у
пратњи заменика начелника Генералштаба Војске Србије генерал-потпуковника Јовице Драганића

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

нашу војну базу „Југ” и поводом тога
је у нашим медијима објављено нешто о чему се претходно није много
говорило.
Европска команда оружаних снага
америчке армије донираће машине
Војсци Србије како би тиме помогла
опремање једне инжењеријске чете
наше војске која ће бити оспособљена
да иде у међународне војне мисије.
Из овога се намеће закључак да
обе велике силе не би имале ништа
против тога да Србија промени садашњу неутралну спољнополитичку
позицију и да успеју у настојањима
да је привуку под своје окриље.
Због тога се на изборима 24. априла неће одлучивати само о томе ко
ће управљати Србијом у наредне четири године, већ и о томе како ће се
победник определити према будућности наше земље у контексту све
израженије поларизације Америке и
Русије, која подсећа на хладноратовске године.
Било би најбоље када би Србија и
даље водила неутралну спољну политику, али питање је још колико ће
моћи да истрајава у томе с обзиром
на то да се, како је крајем фебруара
прошле године изјавио амерички
министар спољних послова Кери, „у
конфликту између Вашингтона и
Москве налази с још неколико
европских земаља на линији ватре”.
Без обзира на то, званични Београд
је добро балансирао између ових
центара моћи, али да ли ће то моћи
и даље?
М. Г.

Зоран Т. Поповић

•

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.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Тамиш и куле на трави.
У Народној башти, ових дана
Снимила Данијела Исаков

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

СЕКС У БРАКУ СЕ МОЖЕ ОБОГАТИТИ РАЗНИМ ПОМАГАЛИМА.
КОМШИНИЦОМ, НА ПРИМЕР.
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СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ СЕКЕЉ КАПИЈЕ

НАГРАДА ЗА ДОКУМЕНТАРАЦ

ДУХ ДАЛЕКЕ БУКОВИНЕ

Људи које нико неће

Панчево се залаже
за складан суживот
свих националних
заједница у њему
Пред бројним званицама и уз
свечану манифестацију и пресецање врпце у недељу, 17.
априла, у дворишту МКУД-а
„Тамаши Арон” отворена је Секељ капија, која одражава културно наслеђе и идентитет Секељ Мађара. Она је донација
Фондације „Бетлен Габор” из
Мађарске, где је и направљена,
и прва је таква капија у нашем
граду. Секељ Мађарима, који
на овим просторима живе 133
године, она много значи, јер су
сви они веома далеко од своје
прапостојбине Буковине.
– У Трансилванији има много оваквих капија. За нас су
оне симбол секељског народа
и биће место окупљања приликом празника. Свих ових

Изградњу финансирала Фондација „Бетлен Габор”
година настојали смо да пренесемо барем делић духа нашег народа и у томе смо најзад
и успели – изјавила је Илона
Лечеи, секретар МКУД-а „Тамаши Арон”.
Манифестација је почела
интонирањем мађарске и срп-

ске химне, а потом је председник КУД-а „Тамаши Арон”
Вилмош Лечеи рекао да идеја
о подизању Секељ капије у Војловици постоји дуги низ година и сада је остварена захваљујући, првенствено, Фондацији
„Бетлен Габор”, али и другим

СВЕ ТА ВЕ РА ПРЕ ДА КА
Секељ капија представља објекат који је у дубокој традицији Секељ Мађара и веома је карактеристичан за Трансилванију. Као и
већина њих, велелепна војловачка капија у
целини је направљена од дрвета и чине је
оквирни стубови, велика капија, мала капија и горњи покровни део. Украшена је орнаментима и гравурама, а на њој пише да је
капију подигао МКУД „Тамаши Арон” уз помоћ Фондације „Бетлен Габор” како би остало забележено да и овде живе Секељ

Мађари. На табли изнад мале капије, један
уз други, налазе се изгравирани грб Панчева и грб буковинских Секељ Мађара и цитат
из дела Ваша Алберта: „Светој вери својих
предака и коренима свог народа неверан не
буди никада”.
Планирано је да се у дворишту у којем се
сада налази овај споменик културе ускоро
подигне етно-кућа. Да би Секељ капија била
сачувана од вандала, биће изграђена ограда
која ће са уличне стране окружити плац.

субјектима који су у томе помогли. За ову етничку заједницу подизање капије порука је
да остану овде, да је ово њихова домовина. Јене Хајнал,
председник Националног савета мађарске националне заједнице, истакао је значај очувања традиције Секељ Мађара.
Градоначелник Панчева Саша Павлов рекао је да наш
град негује мултикултуралност
и складан суживот свих 26 националних заједница које овде
живе и посебно истакао одличне међудржавне односе између Србије и Мађарске, као и
сарадњу која се реализује између Панчева и збратимљеног
града Боњхада. Окупљенима су
се обратили и Петер Силађи,
представник мађарског Секретаријата за националну политику, и Јене Хајнал, председник
Националног савета мађарске
националне заједнице. Част да
пресеку врпцу и први прођу
кроз капију имали су Павлов и
Силађи. Панчевачку Секељ
капију направио је резбар Золтан Ембели, који је кључеве
капије предао Вилмошу Лечеију. Освештали су је бискуп
Бела Халас и жупник Роберт
Пашчик.
Догађај је увеличао културно-уметнички програм у извођењу МКУД-а „Тамаши Арон”, а
чланице тог друштва су приредиле и изложбу ручних радова у просторијама тог удружења.
Д. Младеновић

ОТВОРЕН ТЕРЕН С ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ НА СТРЕЛИШТУ

По европским стандардима
У присуству челника ФСС-а и
ФСВ-а, као и водећих људи
фудбалских клубова из Панчева и околине, у уторак, 19.
априла, свечано је отворен терен с вештачком травом поред
Хале спортова на Стрелишту.
Отварању су присуствовали
Томислав Караџић и Славиша
Кокеза, председник и потпредседник Фудбалског савеза Србије, Драган Симовић,
први човек војвођанске „куће
фудбала”, као и панчевачки
званичници.
– Хвала ФСС-у што је Панчево један од пет градова у Србији, а други у Војводини, који
су добили овако леп фудбалски терен. Хвала и мојим сарадницима, јер су успели да се
изборе за донацију. Панчево је
град спорта, шампиона... Ми
имамо и светске прваке Гајића

и Антонова, а надам се да ће,
играјући на овом терену, стасавати нови асови. Ово је круна великог труда који улажу
сви спортски радници нашег
града. Али нећемо ту стати. У
плану је изградња мултифункционалног терена за одбојку,
кошарку и рукомет, климатизоваћемо халу, желимо да на-

правимо рукометни терен код
Дома војске, атлетску стазу на
Градском стадиону. Ове године смо издвојили шест одсто
од укупног буџета за спорт, надам се да ће тако бити и надаље – рекао је градоначелник
Панчева Саша Павлов.
Бројним присутним спортским радницима обратио се и

први човек српског фудбала
Томислав Караџић.
– Панчево има сјајне фудбалске раднике. Проценили
смо да ће овај терен допринети да се анимирају деца из целог региона. Људи који воде
Панчево су посвећени спорту
и сигурни смо да ће наставити
у том духу. Честитам градским
челницима и на брзини изградње, јер ми имамо принцип
да ако неко за 45 дана не успе
да изгради терен – донација
одлази на другу страну. Надам
се да ће Панчево ускоро добити и прволигаша – истакао је
председник ФСС-а Томислав
Караџић.
Нови терен су први испроба ли нај мла ђи фуд ба ле ри
клубова „Динамо 1945”, „Воја Га чић”, „Мон ди јал” и
„‚Младост”.
А. Ж.

СПЕЦ.ЋОСХЕ@ПАНЦ.KOMA

Никада више дан губићу
Кажу актуелни локални супереспеесовци, додуше стидљиво, преко навалентних
„поштара”, а не јавно, како би
требало – у форми реаговања
на текстове – да „Панчевац”
има нешто против њих. И треба да се стиде, јер се, ако ни
због чега другог, ови с много
дужим стажем у СПС-у стиде
њих.
Доносе нам вести ти „поштари” да измишљамо афере,
протурамо гласине и водимо
антикампању сада пред изборе. И, увијено нам прете. Али
да је стварно тако, да измишљамо, њихов труст мозгова
би се сетио цивилизованог начина да на „измишљотине”
одговори: лепо на аргументе
одговориш контрааргументима, позовеш се на Закон о јавном информисању и тиме
„натераш” медијску кућу да
објави деманти.
Е, ту стижемо до суштине
еспеес проблема: како демантовати истину да је Шљивић

бос (има ципеле и много преко тога, мисли се на позицију
у хијерархији) јужнобанатског Чикага када га ухапсише
с тешким тужбеним захтевом; има ли начина да се
оправда самовоља и бескрупулозност Николе Дангубића, када о томе јавно говоре
председник једног месног одбора СПС-а и једини панчевачки републички посланик
те партије; може ли неко да
побије чињеницу да је тај
Дангубић, председник Градског одбора, упркос забранама из централе, из странке
отерао бившег већника задуженог за финансије, иначе
свог противкандидата на унутарстраначким 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 нисмо – о начину на који је
Дангубић запослио своју су-

Документарни
филм
„Људи које нико неће”
наше суграђанке и сараднице „Панчевца” Адријане Вамош један је од
награђених на Фестивалу документарног филма
„Златна буклија”, који се
већ једанаест година
одржава у Великој Плани. Како је наведено у
одлуци жирија, овај
филм се издвојио из
конкуренције од 170
остварења по суптилности документаристичког
израза и по храбром наступу
„протагонисте”
филма и његовом етичком ставу, хуманости и
части.
Да подсетимо, документарац говори о судбинама људи
који су из верских, политичких или економских разлога
били принуђени да напусте
своју земљу. Њихове потресне животне приче забележене су оком камере током
2013. и 2014. године у прихватним центрима за ази-

ланте у Србији. Његову израду је помогао наш град преко конкурса за суфинансирање пројеката из области
културе, а панчевачку премијеру је имао у мају прошле године.
Награда ће ауторки бити
додељена 29. априла у Великој Плани.
Д. М.

ГРАДСКА СМОТРА СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ

У фокусу музика
и фолклор
Градска смотра музичког и
фолклорног стваралаштва
деце биће одржана у Панчеву у уторак, 26. априла,
од 18 сати, у дворани Културног центра. На истом
месту биће приређена и Регионална смотра деце јужног Баната, и то у недељу,
8. маја, у 17 сати. Уследиће
и 55. Музички фестивал деце Војводине, с хоровима и
оркестрима (15. маја), те с
фолклорним групама и ансамблима (29. маја) у Бачкој Тополи.
Писмена пријава за учешће хора на Градској смотри треба да садржи: назив

хора, назив композиције,
име композитора, број певача, дужину наступа, име
диригента, као и податке о
особи за контакт. Хорови
малих школа као обавезну
композицију треба да изведу „Пазар живине” Стевана
Мокрањца, хорови млађег
узраста Мокрањчеву композицију „Вивак”, а хорови
старијег узраста композицију „Тебе појем” (троглас)
истог аутора. Сваки од хорова пева и неколико композиција по избору.
Организатор смотре је
Културно-просветна заједница Панчева.
Д. М.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
БАЛЕТСКИХ ШКОЛА

Панчево домаћин
балетским играчима
Под покровитељством Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Заједнице музичких и балетских
школа Србије, у дворани Културног центра Панчева од 21.
до 23. априла биће одржано
Републичко такмичење балетских школа Србије. Њиме
ће бити обухваћени основни
и средњошколски узраст, а
домаћин за област балета је
Балетска школа „Димитрије
Парлић” из Панчева.

не игре. Такмичаре су 21.
априла поздравили Миодраг
Радојковић, члан Градског већа задужен за образовање, и
Слађана Шегавчић из Заједнице музичких и балетских
школа Србије, а такмичење
је отворила Мариника Тепић, покрајинска секретарка
за спорт и омладину.
На такмичењу ће учествовати ученици балетских школа из Београда, Новог Сада,
Суботице, Панчева и места
где школе имају издвојена
одељења и ванредне ђаке.
Укупно ће наступити њих
двеста седамдесет деветоро.
Улаз на све сегменте такмичења је слободан.
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА

пругу у „Петрохемији”, о томе колико је пара у баратању
новцем искусна Мелита Поповић тражила од учесника
на лицитацији за куповину
овог недељника да СПС на
њој не учествује (еј, политичка странка покушава да удари рекет и купи новине!?),
или ко на састанку градског
Извршног одбора наглас свима обећава да ће „извући
уши наркоманчини која пише оне текстове”.
Овако, остаје им да преброје колико је професионално написаних извештаја с

њихових
предизборних
догађаја објављено у „Панчевцу” (помоћи ћемо: 11) и
да као и сви остали сачекају
резултате избора у недељу;
грађани ће одлучити, а постоји основана сумња, да не
кажемо да има јасних индиција, да за СПС неће гласати
ни бројни грађани који имају
њихову чланску књижицу.
Ако их опали исподцензусни вирус, свако од њих имаће форе да размишља, да каже: немам више времена, никада више дан губићу!
С. Т.

Четвртак, 21. април
• од 12 до 14.45: класичан
балет – средња школа
• од 17 до 19.30: савремена
игра – средња школа
Петак, 22. април
• од 12 до 14.45: класичан
балет – основна школа
• од 16.30 до 19.30: савремена игра – средња школа
Учеснике ће оцењивати
међународни жири, састављен од истакнутих уметника из области класичног балета, савремене и фолклор-

Субота, 23. април
• од 12 до 14.45: класичан
балет – средња школа
• од 17 до 19.30: народна
игра – средња школа
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ЗАВРШЕТАК КАМПАЊЕ
Лидери коалиционих партнера ДСС-а и Покрета Двери Санда Рашковић Ивић и Бошко Обрадовић, као и потпредседник

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Јачи смо него икад
На конвенцији у великој сали Градске управе у суботу,
16. априла, Лига социјалдемократа Војводине представила је своје кандидате
за одборнике Скупштине
Панчева, покрајинске и републичке посланике и Маринику Тепић, чланицу
председништва ЛСВ-а, као
кандидаткињу за градоначелницу.
Ненад Чанак, лидер лигаша, овом приликом је истакао да та странка на предстојеће изборе излази јача
него икад, додавши да су
други слабији зато што су
похватани у лажима.

Тепићева је нагласила да је
већ спремна да ради 25 сати
дневно и да је први корак који ће направити као градоначелница измештање тог радног места из канцеларије,
међу људе. Како је навела,
приоритет њеног програма су
млади, а највише ће се залагати за изградњу првог ученичког дома у Панчеву.
– Такође, нећу дозволити
да наш град постане осамнаеста београдска општина
или организациона јединица за кадровска решења која
нису из Панчева. Имамо јасан програм с јасним циљем
– изјавила је Тепићева.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Подршка женама
Унија жена Српске напредне
странке одржала је трибину
у пуној малој сали Градске
управе у уторак, 19. априла.
Говорници су били Саша
Павлов, градоначелник, и
Жељко Сушец, председник
Градског одбора СНС-а, а тема је била партиципација
жена у политичком животу
локалне самоуправе.
– Заступљеност жена у парламенту је законска обавеза, а
наша је и морална. Руководиоци СНС-а и ја сматрамо да
све суграђанке поседују посебан квалитет који их препоручује и у политичком животу, а то је порука коју желимо
да пренесемо. То не радимо
да бисмо изнели неке конкретне програме или пројекте подршке женском предузетништву и њиховом учешћу у јавном животу, већ да
бисмо добили и сугестије за
кориговање наших програма
који се односе на популацију
жена – изјавио је Павлов.
Сушец је овом приликом
истакао како се СНС залаже
за економску подршку раз-

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

За бесплатну школу
спорта

Нађа Хигл Бохаревић, светска првакиња у пливању и
кандидаткиња Демократске
странке за одборницу у Скупштини града, рекла је на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 19. априла, да су спортисти ставили
Панчево на мапу света тиме
што га представљају на најбољи могући начин.
– Имамо светске и европске праваке, али морамо да

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПОКРЕТ ДВЕРИ И ДСС

Не дамо земљу
странцима

Представљање
патриотског блока

Коалиција Социјалистичке
партије Србије, Јединствене
Србије и Странке зелених у
Панчеву одржала је митинг
у понедељак, 18. априла, у
Градском парку.
Том приликом је Душан
Бајатовић, потпредседник
СПС-а, говорећи о Војводини, истакао да док постоје
социјалисти, она може да
буде само северни део Србије, као и да не може имати
судску, извршну и законодавну власт, али и да је потребно донети нови статут
те покрајине.
– Ми социјалисти смо
битно утицали и на опстанак „Азотаре”, Рафинерије
и „Петрохемије”, а од њих
зависи привредни живот
Панчева. Ниједан радник
није добио отказ на местима
којима смо ми управљали –
изјавио је Бајатовић.
Овај скуп је обележио и
мањи инцидент, када је непозната особа током Бајатовићевог говора с терасе
зграде наспрам бине развила транспарент на којем је
писало: „Вучићу, не дај
овом лопову поново у Владу”. Након тога кроз масу је

ЗАКУПЉЕН
воју женског предузетништва, јер жене могу да буду
бољи предузетници од мушкараца.
У суботу, 16. априла, на
конференцији за новинаре
је истакнуто да Удружење
Крајишника Србије подржава рад и програм СНС-а.
– Сматрамо да ова политика даје шансу свима нама.
Прошле године је Србија, са
Александром Вучићем на челу, први пут на достојанствен
начин обележила годишњицу нашег страдања – подвукао је Миле Боснић, председник поменутог удружења.

се ангажујемо како бисмо
деци омогућили бављење
спортом, а ми ћемо то учинити бесплатном школом.
Свакако да ништа од тога
неће бити могуће уколико
се инфраструктура школских сала и спортских објеката не поправи, а управо на
то ћемо ставити акценат –
изјавила је Нађа Хигл Бохаревић.
Додала је да ће се ДС залагати за то да деца приступе
спорту у што бољој средини
и у раду с великим стручњацима, како би Панчево
изродило још много шампиона.

СПС-а Душан Бајатовић, посетили су Панчево прошле недеље, и то други пут током ове кампање.

прошао млађи мушкарац и
узвикивао: „Лопове, лопове!” Неколико социјалиста
је затим кренуло за њим,
али их је Бајатовић замолио
да не наседају на унапред
осмишљену провокацију.
Скупу је присуствовало
нешто више од сто грађана,
а присталицама су се обратили и Никола Дангубић,
председник ГО СПС-а, Јо-

шка Броз, унук Јосипа Броза
Тита, и Срђан Кружевић,
потпредседник ЈС-а.
Социјалисти су у суботу,
16. априла, на Зеленој пијаци делили грађанима промотивни материјал и том
приликом су их позвали да
гласају за СПС.

ПРОСТОР

Покрет Двери и Демократска странка Србије одржали
су трибину у четвртак, 14.
априла, у великој сали Градске управе. Том догађају су
присуствовали Бошко Обрадовић и Санда Рашковић
Ивић, лидери поменутих
коалиционих партнера.
У обраћању медијима Обрадовић је истакао да се овај
патриотски блок изричито
противи уласку Србије у
НАТО и Европску унију, а да
се залаже за политичку, економску и војнобезбедносну
сарадњу с Русијом.
– Ми такође стављамо акценат на очување Косова и
Метохије у Србији, на подршку младим брачним паровима и породицама с више
деце и на подстицај развијања
домаће привреде и пољопривреде – изјавио је Обрадовић.
Санда Рашковић Ивић нагласила је да политика
штедње, смањивања плата и
пензија, није дала добре резултате и да би требало реиндустријализовати земљу.
– Неопходно је помоћи и
постојећим државним системима да имају добру управу,
како не би дошло до тога да

се, због лошег рада менаџмента и запуштања, установе
гасе, као што је случај и са
Апотеком Панчево – рекла је
Санда Рашковић Ивић.
На трибини су поред лидера партија говорили и: пред-

седник Покрајинског одбора
ДСС-а Бранислав Ристивојевић, академик Коста Чавошки, пуковник Љубинко
Ђурковић, агроекономиста
Миладин Шеварлић, носилац листе за локалне изборе
Душан Малић и председник
ГО ДСС-а Миладин Шакић.
На конференцији за новинаре одржаној у среду, 20.
априла, Ненад Грозданић,
члан ГО Двери, казао је да је
та коалиција спремна да
преузме одговорност за
управљање градом и да су на
њеној листи часни људи, без
афера иза себе.

ПОКРЕТ СТАРЧЕВО

ИЗБОРИ 2016. – СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ
ПРЕД ИЗЛАЗАК НА БИРАЛИШТА У НЕДЕЉУ

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

СВЕ СПРЕМНО ЗА ИЗБОРЕ

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

За 11 локалних
листа гласа
112.200 Панчеваца
Највећи део припремних послова за предстојеће изборе је
обављен. У среду, 20. априла, у
Градску управу су стигли гласачки и контролни листићи и
остали изборни материјал за
локалне и републичке изборе,
а онај намењен бирању новог
састава покрајинског парламента очекује се у четвртак,
21. априла. Радна тела Републичке изборне комисије која
ће спроводити парламентарне
изборе на републичком нивоу
у јужнобанатским локалним
самоуправама преузела су материјал у среду, а у четвртак ће
он бити дистрибуиран бирачким одборима. Исто важи и за
локалне изборе у Панчеву.
Ђорђе Папулић, председник Градске изборне комисије, изјавио је да је на подручју
нашег града у бирачки списак
уписано око 112.200 грађана.
Они ће се у недељу, 24. априла, од седам ујутру до 20 сати,
на 74 бирачка места изјашњавати о новим саставима скупштина Србије, Војводине,
Панчева и месних заједница.
Сва она се налазе на истим
локацијама као и приликом
претходних избора. Грађани
који су уписани у бирачки
списак могу гласати и ако нису добили позив, а то право ће
моћи да остваре уз давање
личне карте, пасоша или неког другог личног документа
на увид бирачком одбору.
Гласачки листић за одборнике Скупштине Панчева је

ЗАКУПЉЕН

Стигли листићи, чекају се бирачи
светлоплаве боје и на њему се
налази 11 листа странака и
коалиција: 1. „Александар Вучић – Србија побеђује”, 2.
„Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак”, 3.
„Демократска странка – др
Душан Стојић”, 4. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”, 5. „Ивица Дачић – Социјалистичка партија
Србије, Јединствена Србија –
Драган Марковић Палма, Демократска партија Македонаца”, 6. „Двери – Демократска
странка Србије – Мењај набоље”, 7. „СДС – Срђан Миковић”, 8. „Петар Андрејић –
Нестраначка грађанска листа”, 9. „Доста је било – Саша
Радуловић”, 10. „Савез Војвођанских мађара – Иштван Пастор”, 11. „Савез за боље Панчево – Либерално-демократска партија – Нова странка”.

ПРОСТОР

За 70 места у Скупштини
Панчева такмичи се укупно
366 кан ди да та са ових 11
листа.
Само је Српска радикална
странка имала примедбе на
припремне радње за спровођење избора, а односиле су се
на изглед гласачких листића.
Смиљана Гламочанин Варга,
председница Јужнобанатског
окружног одбора СРС-а, изјавила је да је стављен приговор
на то што листићи нису штампани на хартији с воденим
жигом и што на њима нема
печата.
Оценила је како се на тај
начин отвара простор за фалсификовање изборне воље
грађана, јер такве листиће
„може свако да штампа код
куће и злоупотреби их”. Она је
накнадно рекла како је ова
примедба радикала уважена.

Папулић је изјавио да је свакако намеравано да се штампају листићи с печатом, иако
закон Градску изборну комисију не обавезује на то.
Функционерка радикала је
додала и како су активисти те
странке у јужном Банату током кампање трпели различите притиске, а нарочито у
општини Алибунар, где је забележен најдрастичнији случај.
– У петак, 15. априла, пребијено је двоје активиста
СРС-а у избегличком насељу у
Владимировцу. Јасну Загорац
и њеног осамнаестогодишњег
сина Николу, који су делили
страначки пропагандни материјал, опколила су петорица
чланова СНС-а. Најпре су
претили да ће их заклати, а
потом су их претукли, па су
мајка и син завршили у панчевачкој болници. Никола с
разбијеним носом, а Јасмина
с хематомом на глави и нагњечењем ребара. Због тога
смо поднели кривичну пријаву против нападача – рекла је
Смиљана Гламочанин Варга.
Други инциденти нису пријављени. Небојша Стефановић, министар унутрашњих
послова, најавио је да ће у недељу, 24. априла, специјални
тимови полицајаца у цивилу
контролисати да ли се на изборним местима крше правила, мада није јасно по ком
основу и са чијим овлашћењем се они могу појављивати
на бирачким местима где нема кршења изборног процеса
или нарушавања јавног реда и
мира.
Д. Вукашиновић
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Суд усвојио нашу жалбу

На конференцији за новинаре одржаној у понедељак, 18. априла, речено је
како је Покрајинска изборна комисија издала Покрету „Доста је било”
срамно решење о одбијању
листе за покрајинске изборе, и то без могућности и
рока од 48 сати за исправљање недостатака, што је
по закону обавезно, с обзиром на то да је листа предата благовремено.
– Покрајинска изборна
комисија обманула је јавност тврдњом да је изборну листу поднело неовлашћено лице. Та неуставна
и незаконита одлука о одбијању наше листе је политичка намера, чији је

циљ био да нам онемогући
фер борбу. Сматрамо да је
то још један доказ да се
данас за власт и бираче
више нико не бори идејама и способностима, већ
најнижим могућим средствима – изјавио је Жарко
Јелисавчић, координатор
Покрета у Панчеву.
Он је нагласио да је поднета жалба Управном суду,
који је поништио поменуту
одлуку ПИК-а и пресудио у
корист Покрета. Додао је
како је тиме утврђена политичка позадина одлуке о
одбијању листе, а да ће с
обзиром на донету пресуду
Покрет „Доста је било”
учествовати и на покрајинским изборима.
С. П.

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Подела друштва
због Војводине

КОАЛИЦИЈА ДВЕРИ – ДСС – МЕЊАЈ НАБОЉЕ

КРАТКИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПАНЧЕВА
Наш град може да буде добро место за живот – ако се
промени систем размишљања о кључним питањима за
развој града и села: граду
треба тим који штити домаћу привреду и пољопривреду. Нову политику доносе
нови људи. Наша коалиција
има решења за економски,
морални и породични препород панчевачке општине:
за економску, социјалну и
здравствену сигурност.
Породична политика Града мора да се постави као
сервис грађанима, за очување квалитета живота и социјалне безбедности свих
наших породица. У буџету
Града морају постојати издвајања за материјалну помоћ породицама с више деце. Један од родитеља мора
бити запослен.
Здравство: уместо један
одсто, колико је досад издвајано, обезбедићемо најмање два одсто средстава за
здравство из буџета. Боље
ћемо организовати рад у
примарној здравственој заштити, увешћемо посете
специјалиста по селима (гинеколог, педијатар, кардиолог, неуролог).
Домаћинска економија:
за очување села – помоћ породичним газдинствима.
Подржати нове предузетнике ослобађањем од плаћања
пореза и такса које су у ингеренцији локалне управе и
ниском ценом закупа локала у првој години рада. Производња здраве хране најважније је поље рада. Олакшицама треба подржати
произвођаче здраве хране.
Развој села: вратити надлежности месним заједни-

цама. Села развијати паралелно с градом, не смеју бити запостављена. Села морају имати гарантовани буџет за сваку годину, месне
заједнице морају саме управљати улагањима у свом месту.
Заштита животне средине: еколошка инспекција
треба да врши контролу загађивача, од сплавова до великих фабрика у јужној зони. Пошумљавање појаса

Просвета, култура, спорт:
школски спорт, наставник
физичког, чак и у вртићима, неопходан је. Спорт мора да буде доступан сваком
детету и рекреативцу. Културне манифестације не само у граду – свако село треба да има културну понуду
као и град.
Превоз: АТП је јавно
предузеће, цена месечних
карата мора да буде уједначена. Недопустиво је пла-

премити посебно игралиште за псе. Деца и пси, зарад безбедности, не би смели да бораве на истим локацијама.
Туризам и рекреација:
Панчево има садржаје индустријског наслеђа, културне и спортске манифестације. Бициклисти и мотоциклисти у транзиту морају имати смештај, уређени камп. Градска шума је
добра за излете, неопходне

Коалиција „Савез за бољу
Војводину – Борис Тадић –
Чедомир Јовановић” сматра да је Покрајина током
кампање служила за прављење разлика у друштву.
У обраћању медијима у суботу, 16. априла, наглашено је како једна страна жели да укине аутономију
Војводине, а друга хоће да
постави тенкове на граници како би је бранила.
– Сматрамо да таква
пракса мора да се прекине.
Једини начин за то јесте
промена Устава, као и усвајање закона који су потребни да би се дефинисао статус АПВ, а по којима би се
обезбедили изворни приходи и повећала надлежност,
што би дефинисало начин
финансирања и Покрајине
и локалних самоуправа –
изјавио је Предраг Патић,
менаџер ГО ЛДП-а.

У среду, 20. априла, Патић је на конференцији за
новинаре рекао да током
ове кампање није било могућности да се размењују
аргументи с влашћу и да се
разговара о политичким
програмима.
На питање новинара како коментарише оптужбе
ГО Народног покрета Србије да су његовим члановима фалсификовани потписи и њихова имена без
одобрења стављена на листу кандидата за одборнике, Патић је изјавио:
– 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.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Немамо резервни град
око великих загађивача
неодложан је посао. Подизати свест о потреби прикупљања и правилног одлагања секундарних сировина и
отпада.
Урбанизам: потребно је
извршити
усаглашавање
свих планских докумената
са стањем у граду и перспективама развоја. Увести правила и принципе пројектовања да се не губи идентитет
места и улица.

ћати скупље карте ако је село удаљеније, јер сви грађани пуне буџет. Урадићемо
бициклистичке стазе до
свих села, као и у граду, нарочито на Стрелишту, у
Улици Димитрија Туцовића
и где год су бициклисти
угрожени.
Чистоћа: поставити и
канте за одлагање отпада
који стварају кућни љубимци, пси које грађани воде
по урбаним зонама. При-

су стазе, путокази и табле са
информацијама.
Прихватамо одговорност:
јавна предузећа нису „ратни
плен”. Осведочени стручњаци, без афера у својој биографији, бринуће о потребама
грађана. Радно место „примач плате” – кадар победничке гарнитуре на власти
неће постојати!
Све што грађанима смета,
сметаће и нама!

Срђан Миковић, кандидат
Социјалдемократске
странке за градоначелника,
казао је у обраћању медијима на Корзоу у среду, 20.
априла, да та партија излази на изборе у нади да ће
они бити фер и поштени.
– Сматрамо да Панчево
заслужује добре школе и
вртиће, уређене тротоаре и
животну средину, као и сигурност за старије особе.
Кандидовали смо се како
бисмо својим искуством и
Четвртак, 21. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

радом доказали да немамо
резервни град – истакао је
Миковић.
С. П.
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СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ – ИЗБОРИ 2016.
НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

СА СЕДНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

Кршење изборних
правила

ПОСЛЕДЊА РУКА ПРЕД ФАЈРОНТ

На конференцији за
новинаре одржаној у
среду, 20. априла, Војо Мириловић, потпред сед ник ГО На родног покрета Србије, рекао је да су Либерално-демократска
партија и Нова странка прекршиле изборна правила и бавиле
се криминалним радњама.
Мириловић је истакао како је првобитно
била формирана коалиција ЛДП-а и Нове странке заједно с Народним покретом, Влашком странком
и Русинском демократском
странком, као и да су били
прикупљени потписи грађана за предају листе.
– Последњег дана за предају листе прикупљени су
нови потписи и направљен
је нови савез између ЛДП-а
и Нове странке, и то без знања и консултације коалиционих партнера и кандидата
за одборнике Народног по-

крета, који су без потписа
подршке тој новој листи
остављени као кандидати за
одборнике – изјавио је Мириловић.
Он је нагласио како сумња да су изјаве чланова овог
покрета потписане за прву
коалицију фалсификоване и
злоупотребљене зарад формирања нове листе и коалиције, због чега ће поднети
кривичну пријаву тужилаштву против Н. Н. лица и
оверача.
С. П.

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА

Изађите на гласање
Чланови ГО Српске народне
партије позвали су грађане
да у недељу изађу на гласање.
– Позивамо Панчевце да
испуне своју грађанску дужност и изађу на изборе.
Наша партија је у коалицији окупљеној око Српске

ЗАКУПЉЕН

напредне странке и позивам све да гласају за нас –
из ја ви ла је Ве сна Ра дој чић, портпарол СНП-а, на
конференцији за новинаре
одр жа ној у сре ду, 20.
априла.
С. П.

ПРОСТОР

Лицитација државне
земље могућа
почетком лета
Скупштина Панчева усвојила
је на седници одржаној у четвртак, 14. априла, Годишњи
програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног
земљишта за 2016, на основу
којег ће почетком лета бити
спроведена лицитације за закуп државних њива. То је био
главни разлог одржавања овог
заседања. Маја Свирчевић
Прекић, чланица Градског већа задужена за пољопривреду,
објаснила је да је по новим
прописима средина априла
била последњи рок за усвајање
овог документа. Додала је да
ће на лицитацији бити понуђено нешто мање од 13.000 хектара, а очекивана зарада градске касе од издавања ораница
је 244 милиона динара.
Закон о пољопривредном
земљишту прописује да локал-

на самоуправа која не донесе
и не усвоји на време овај акт,
губи право на трансферна
средства из републичког буџета. Синиша Митрески, одборник ЛДП-а, пребацио је градској власти то што су паори у
државне парцеле ушли тек у
марту и оценио да ће због тога имати мање приносе и за-

раде, па ће теже отплаћивати
кредите које су узели за финансирање производње.
Била је то једна од најкраћих икад одржаних седница, а
карактерисало ју је то што је
утврђивање дневног реда трајало дуже од усвајања одлука.
Поједини одборници искористили су присуство медија да

последњи пут пред изборе пошаљу политичке поруке бирачима, мада телевизијског преноса није било.
Од свих иницијатива издвајамо ону Петра Андрејића да
се ред вожње и траса линије
14 врате на стари режим. Он
се на претходној седници
парламента противио продужењу линије 14 до Омољице и
смањењу броја полазака, тврдећи да ће то само изазвати
гужве и незадовољство грађана. Сада је прочитао документ
АТП-а у коме се наводи да се
због великог броја путника у
поједини деловима дана на ту
линију шаљу по два аутобуса.
Тигран Киш, председник
Скупштине, захвалио је одборницима на крају мандата
на коректној сарадњи, мада
је упозорен како то можда
није последње заседање. Наиме, закон дозвољава да овај
сазив доноси одлуке све док
након избора не буде конституисан нов.
Д. В.

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

Панчевци треба да предлажу пројекте градској власти
Пројекат „Партиципативно буџетирање”, који је локална самоуправа 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, представљени су његови резултати.
Циљ пројекта био је да се
грађани укључе у креирање

једног дела буџета, па је током
реализације ове идеје спроведена јавна анкета која се односила на унапређење туристичке
понуде Панчева. Било је понуђено неколико опција, а већина
учесника одлучила се за куповину туристичког брода.
– Изузетно ми је драго што
смо успешно окончали овај
пројекат. Мислим да смо у за-

вршној фази набавке нашег туристичког пловила, којим ћемо
побољшати понуду града. Својски смо се потрудили да грађанима објаснимо шта је то буџет, како се одлучује о њему и
како се усваја – рекао је градоначелник Саша Павлов.
Павлов је суграђане позвао
да се активно укључе у креирање буџета за 2017. тако што

ће предлагати нове пројекте
значајне за град.
На завршној конференцији
посвећеној овом пројекту били
су представници појединих невладиних организација из
Панчева, јер би требало да оне
заједно с грађанима преузму
улогу креатора и контролора
реализације локалног буџета
за наредну годину.
Д. В.

ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ

ПРЕДИЗБОРНИ МАРКЕТИНГ – ИЗБОРИ 2016.
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Избори 24. априла су референдумски: за
Европску унију или за интеграцију са Русијом
У ЕУ су сконцентрисани сви наши историјски и савремени непријатељи, од којих смо за само последњих 100 година три пута бомбардовани, који су
нам раскомадали државу, а и даље је комадају. Марионетске владе од 2000. године су по налогу ЕУ
уништиле привреду и индустрију у Србији, сада је
на реду отимање државног пољопривредног земљишта и уништавање малих пољопривредника.
Са друге стране Русија је наш вечити савезник и
заштитник. Економски и војни савез са Русијом за
Србију значи отварање великог тржишта пре свега
за пољопривредне, али и за све друге производе из
Србије. Савез са Русијом значи и могућност инвестиција и запошљавања и у Русији и у Србији. Јефтинији гас, нафту и све остало. Војни савез са Русијом значи безбедно небо и заштиту „европских пријатеља”, опстанак Републике Српске и Косова и Метохије. Ми тражимо статус Белорусије. Имала сам
част да будем члан делегације најужег руководства
СРС-а на састанку са вицепемијером Русије Димитријем Олеговичем Рогозином и на састанку са потпредседником руске думе Сергејом Николајевичем
Бабурином, који су СРС-у дали пуну подршку.
Српска радикална странка се залаже за забрану
продаје пољопривредног земљишта странцима и
увођење царина за производе који се увозе из ЕУ
јер се преко увозничког лобија уништава домаћа

производња. Ми гарантујемо скраћивање радног
стажа за мајке и жене. Бесплатно школство и
здравство.
Очекујемо велики успех на изборима, преко 20
посто на свим нивоима.
Српска радикална странка никад није полагала
и неће полагати рачуне ни газдама у иностранству,
ни тајкунима, већ једино и искључиво српском народу и свим грађанима Србије.
Професор др Војислав Шешељ је једини политичар кога нико не може ни да застраши ни да подмити. То је доказао својом бескомпромисном борбом
за отаџбину, слободу, истину и правду у Хагу. Колико је способан, доказао је својом победом над Хашким трибуналом, који је инструмент ЕУ и НАТО-а.
Са једне стране су сви политичари који су жртвовали националне интересе зарад личних интереса, са друге стране Војислав Шешељ, који је жртвовао своју слободу, здравље и умало живот зарад
националних интереса!
На изборе излазимо самостално јер сматрамо да
у локални, покрајински и републички парламент
заслужују да уђу само оне политичке партије које
освоје више од пет посто гласова.
Наш слоган је: Србију у сигурне руке! Војводину
у сигурне руке! Панчево у сигурне руке!
Смиљана Гламочанин Варга, члан председничког
колегијума СРС-а и председник Јужнобанатског
окружног одбора СРС-а
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ХРОНИКА

Четвртак, 21. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА НАЈАВИО У ПАНЧЕВУ

ПРОБЛЕМИ НА КОЈЕ СЕ ЖАЛЕ СУГРАЂАНИ

ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ ПРЕВОЗА
ИЗМЕЂУ ДВА ГРАДА

И најмања киша прави
проблеме

Струјни каблови без изолације

Делује нестварно: Панчево опет у систему „Беовоза”?

Синиша Мали и Саша
Павлов потписали
споразум
У интересу оних који
свакодневно путују
за Београд
– Од почетка идуће школске године
Панчево и Београд ће повезивати
обједињени систем јавног превоза.
Он неће подразумевати само аутобуски, већ и железнички превоз, јер
ће се учинити све да „Беовоз”, који
сада саобраћа само до Овче, иде до
Панчева, као и да се изгради бициклистичка стаза до Панчева – најавио је прошлог четвртка, 14. априла,

Градоначелник Београда
је изјавио да је страшно
што су у Панчеву
затворене бројне
фабрике и што је много
људи остало без посла.
градоначелник Београда Синиша
Мали, који је тог дана посетио наш
град.
Он је са својим колегом Сашом Павловим потписао споразум о унапређењу превоза између Панчева и
Београда.

Мали је изјавио да ће први корак у
спровођењу тог акта бити израда студије изводљивости, а њоме ће се дефинисати који аутобуси ће превозити
грађане, колико ће их бити, када ће
саобраћати итд.
Градоначелник Панчева Саша Павлов изјавио је да ће потписивање споразума о интеграцији јавног превоза
између Београда и Панчева допринети рушењу баријере која је годинама
постојала између ових градова.
– Ово је наш други званични сусрет
и састанак, а било их је много више у
оперативној фази реализације споразума. То је доказ да радимо систематично и аналитички, а не само
популистички, јер смо на претходном састанку најавили и договорили
неке основне кораке, чија се реализација наставља потписивањем овог
споразума. Данашњи дан је за Панчево од великог значаја, с обзиром на то
да наш град у прошлости никада није био ближи Београду – рекао је
Павлов.
У оквиру своје прошлонедељне посете Панчеву градоначелник Београда Синиша Мали обишао је и седиште
Градског удружења пензионера.
Том приликом је изјавио да наши
најстарији суграђани ускоро неће морати 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 разговарао и с Ненадом Шалетићем, председником Уније пензионера СНС-а.
Договорено је да београдска власт помогне у отварању још једног клуба
пензионера, а срдачан сусрет њих
двојице крунисан је партијом шаха
која је завршена ремијем.

Синиша Мали је изјавио да је
страшно што су у Панчеву затворене
бројне фабрике и што је много људи
остало без посла. Најавио је да ће у
наредном периоду градска власт у
престоници учинити све да што више помогне нашем граду.
М. Глигорић

После сваке, па и најмање кише,
становници насеља Утвина колонија, које се налази у Улици 7. јула,
близу Стоматолошког факултета,
имају само проблеме.
– Због великог блата не можемо да
приђемо зградама, гаражама и паркиралиштима. Није у реду што плаћамо за коришћење гаража, а не
можемо да их користимо. У Дирекцији за изградњу и уређење града
нам је речено да су било какви радови 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. јула и сматрамо да би било добро када
би њоме било обухваћено и наше насеље. У њему ништа није рађено још
од 1958. године, када су сазидане наше зграде – изјавио је Зоран Радеж.
„Панчевцу” се прошле недеље жалила и Татјана Војка. Она је рекла да

је заједничко двориште у Улици Ђуре Јакшића у коме живи заједно са
још осам породица уништено после
недавних радова на електричним
инсталацијама.
– „Електровојводина” је за те радове ангажовала подизвођача, фирму
„Техника–Вршац”. Њени радници су
измештали бројила за струју, постављали каблове и ормариће са инсталацијама. Уместо да по завршетку
тих радова врате све у пређашње стање, оставили су двориште у рововима, пуно прашине и блата. Осим тога,
нису нам ни дали кључеве од ормарића, нити су нам рекли када је јевтина
струја. Један комшија је био у „Електровојводини” и тамо су му рекли да
су више пута захтевали од вршачке
фирме да поново бетонира двориште
и све врати у првобитно стање. Међутим, то није имало никаквог ефекта –
изјавила је Татјана Војка.
М. Г.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

Наставља се чишћење града
Јавно комунално предузеће „Хигијена” и ове године, од 4. до 28. априла,
радним данима од 7 до 15 сати, спроводи акцију „Април – месец чистоће”.
У том периоду на целој територији
града радници „Хигијене” односе кабасти отпад: стари намештај, белу
технику, амбалажу, ауто-лимарију,
гуме, баштенско ђубре и све друго
осим грађевинског шута.
Додатне информације се могу добити на телефоне 327-010 и 310- 931.

За четвртак, 21. април, планиран је
обилазак следећих улица: 7. јула, Јанка Чмелика, Добровољачке, Гробљанске, Борачке и Пољске, као и насеља
Топола.
Дан касније, 22. априла, екипе „Хигијене” ће поново проћи улицама у којима су већ биле од почетка акције и
интервенисаће по позивима грађана.
Понедељак, 25. април, резервисан
је за улице: Карађорђеву (од Моше
Пијаде до Книћанинове), Танаска Ра-

јића, Светозара Шемића, Јовице Безуљевића и Славка Бокшана, као и за
простор око железничке станице Аеродром, Јабучки пут, Караулу и насеље Скробара.
За уторак и среду, 26. и 27. април,
планирано је чишћење Старчева, а за
четвртак, 28. април, интервенисање
по позивима грађана. Поред тога,
радници „Хигијене” ће поново обилазити улице којима су прошли у периоду од 4. до 27. априла.
М. Г.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ЋЕТЕ ИЗАЋИ НА ИЗБОРЕ?

Испунићемо грађанску дужност

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Магична оклагија
У прошлом броју нашег листа питали
смо вас шта вас чини јачим. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један
примерак књиге „Останите јаки” Ника Вујичића за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који су послали следеће СМС-ове:
„Данас ме јаком чине искуства и
грешке из прошлости.” 061/6910...
„Оклагија! Кад мој муж стигне кући и види ме с њом у руци, сети се колико је сати и без гледања на сат,
иако то малопре у кафани није знао.”
064/3654...
Награде се могу преузети у књижари „Вулкан” у „Авив парку”.
Издавачка кућа „Лагуна” наградиће
два аутора најкреативнијег одговора
на питање шта је типична фантазија

наших емиграната. Они ће освојити
по један примерак књиге „Чај од
шљива” Лазара Џамића.
То издање моћи ће да у књижари
„Делфи” у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Типична фантазија наших емиграната је побећи, стећи и вратити се
задовољан. Онда се врате и схвате да
је све остало исто, а да су се они променили и да више нигде не припадају.” 060/5664...
„Сви они сањају да се врате, да
свргну постојећи и уведу неки свој
поредак.” 064/1792...
С добитницима ћемо контактирати
наредних дана, како бисмо њихове
податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

И. АНЂЕЛКОВ

Б. ЈАЋИМОВСКИ

У сусрет локалним, покрајинским и
парламентарним изборима који ће
бити одржани у недељу, 24. априла,
питали смо наше суграђане да ли
планирају да изађу на гласање и због
чега, и каква очекивања имају.
ИВАН АНЂЕЛКОВ, студент:
– Изаћи ћу на изборе, али нећу гласати ни за кога. Сматрам да је бели
листић највећа тековина демократије и моје право је да тако поступим.
Такође, мислим да ниједна од понуђених политичких опција није у потпуности задовољавајућа, па је и то
један од разлога зашто свој глас не
дам никоме.
БРАНИСЛАВ ЈАЋИМОВСКИ, запослен:
– Испунићу своју грађанску обавезу и дужност, и изаћи ћу на изборе у
недељу. Не очекујем ништа, сматрам
да се у овој држави ништа неће про-

С. АНЂЕЛКОВ

М. ПОПОВ

менити, иако нам је то веома потребно. Ипак, мислим да ћу макар својим гласом можда утицати на неке
ствари.
САНДРА АНЂЕЛКОВ,
комерцијалиста:
– Још увек не знам, то јест нисам
уопште сигурна да ли ћу изаћи на
гласање. Немам представу за кога бих
могла да се одлучим овог пута, јер
сматрам да се ништа значајно не би
поправило у друштву, а нисам добро
ни упозната с планом и програмом
који имају све невладајуће странке у
овом тренутку.
МИРЈАНА ПОПОВ,
пословни секретар:
– Планирам да изађем на изборе у
недељу и гласам. Сматрам да би било
добро кад би стање у друштву макар
остало као што је сада, јер боље неће

Б. КАРЛАШ

Л. НИКОЛОВСКИ

бити. Мислим да је боље и овако него да немамо ништа. Веома је битно
што су редовне плате и пензије.
БОГДАН КАРЛАШ, пензионер:
– Сматрам да је обавеза свих нас да
изађемо на гласање. Изаћи ћу на изборе, а и моји унуци ће. Верујем да ће
премијер Вучић и Српска напредна
странка победити и овог пута и да ће
у наредном мандату урадити још више него у овом. Очекујем да ће испунити сва дата обећања.
ЛЕЛА НИКОЛОВСКИ, пензионерка:
– Сигурно ћу изаћи на изборе, а гласаћу за Александра Вучића и Српску
напредну странку, јер очекујем да се
наставе сви започети послови. Смешно ми је што се појављују особе и
партије које су већ биле на власти, а и
даље грађанима обећавају исте ствари.
Анкетирала С. Првуљ
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ТРАГЕДИЈА У КАСАРНИ „РАСТКО НЕМАЊИЋ”

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ

Погинуо у пожару

УХАПШЕНО 49 ЛИЦА ЗБОГ КОРУПЦИЈЕ
Међу лишенима
слободе и двојица
Панчеваца
За поткрадање
државе осумњичени
полицајци, службеници,
порезници...

У пожару који је избио 19.
априла око 11 сати у касарни
„Растко Немањић” у Панчеву
погинуо је Радоје Вујичић,
рођен 1958. године.
Министарство одбране је
саопштило да је он страдао
приликом чишћења резервоара за гориво, као и то да је
био ангажован на том послу
будући да је од 1986. године
радио у Војсци Србије као механичар за погонску опрему и
инсталације у Централној логистичкој бази у Београду.
У овој трагедији је лакше
повређен и војни службеник
Зоран Стакић. Он је пребачен на ВМА и живот му није
угрожен.

„По
налогу
тужиоца
Основног јавног тужилаштва
у Панчеву, органи МУП-а и
Војне полиције утврђују
околности настанка несрећног догађаја. Министар одбране Зоран Ђорђевић наложио је
ванредни инспекцијски надзор, а формирана је и комисија начелника Генералштаба Војске Србије. Министар
одбране Зоран Ђорђевић и
начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша
Диковић обишли су место
несреће и упутили телеграме
саучешћа породици настрадалог”, пише такође у саопштењу Министарства одбране Србије.

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ЕЛИТНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ
ЈЕДИНИЦЕ

Заплењено
200 килограма дроге

Припадници Службе за борбу против организованог
криминала (СБПОК) током
прошле године су разбили
двадесет једну организовану
криминалну групу (двоструко више него 2014. године),
ухапсили 259 особа и запленили 9,08 килограма кокаина, 37,48 килограма базног
хероина, 65 килограма екстазија и 87 килограма марихуане – објављено је 15.
априла приликом отварања
новог седишта СБПОК-а у
Београду.
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић
том приликом је изјавио да
је у 2015. години заплењено
знатно више дроге него годину дана раније.
Он је истакао да је од доласка на садашњу функцију
стално захтевао да међу приоритетима полиције буду
борба против наркоманије и
стално повећање количина
дроге која се одузима. Додао
је да не само да је наркоманија опасна по будућност деце већ је проблем и то што се
новац добијен од трговине
наркотицима користи за финансирање других врста криминала.
Начелник СБПОК-а Дејан
Ковачевић изјавио је да су
припадници те полицијске
јединице постигли низ успеха и на међународном плану. Као пример за то навео је
једну од највећих међународних заплена дроге, коју

су извеле шпанска и српска
полиција. У њој је од кријумчара одузето 3,5 тона кокаина.
Иначе, у документу „Процена претњи од тешког и организованог криминала”, објављеном на сајту Министарства унутрашњих послова,
између осталог пише да је
Србија све чешће транзитна
земља преко које се дрога
кријумчари до западноевропских земаља.
Наводи се да из месеца у
месец расту количине дроге
која се открива и заплењује
на граничним прелазима с
Македонијом, Црном Гором,
Мађарском и Хрватском, и
додаје да је активност кријумчара наркотика на њима
интензивна.
Три српска града у којима
је најразвијеније тржиште
дроге су Београд, Ниш и Нови Сад, а због високе цене кокаина (80–100 евра за грам и
40.000–50.000 евра за килограм) та дрога није много
тражена у Србији. Марихуана и синтетичке дроге попут
екстазија су најтраженији
наркотици на нашим просторима, што се тумачи њиховим приступачним ценама.
У документу МУП-а се може прочитати и то да је изузетно опасно то што кријумчари дроге у Србији све чешће настоје да новац добијен
од наркотика „оперу”, односно да га инвестирају у легалне токове.

У Панчеву и више других градова широм Србије полиција
је прошлог петка, 15. априла,
спровела акцију „Скенер 2”, у
оквиру које је ухапшено 49
особа осумњичених да су од
2007. године до данас починиле више кривичних дела у којима је било корупције и да су
тиме оштетиле државу за
огромне своте новца.
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су и задржали у
притвору, по налогу Вишег јавног тужилаштва из нашег града, С. К. (1945) из Панчева, одговорно лице фирме „Глобус
ауто”, и Д. В. (1966) из Мачванске Митровице, запосленог у
Фонду за заштиту животне средине Републике Србије. Они су
лишени слободе због постојања
основа сумње да су извршили
кривична дела злоупотреба положаја одговорног лица и несавестан рад у служби.
Осумњичени С. К. је јула
2010. године и јануара 2011.
ненаменски потрошио новац
добијен од Фонда за заштиту
животне средине Републике

Хапшења су обављена рано ујутру
Србије. Суму од 17.720.000
динара добио је за израду пројектно-техничке документације о изградњи соларне електране и електропогонских система на возилима.
Други ухапшени био је задужен за надзор над реализацијом поменутих пројеката.
Осумњичен је да није вршио
контролу трошења ових средстава, нити је предузео мере
ради раскида уговора и враћања новца кад је видео да се новац ненаменски троши.
– Ова акција је још један показатељ да полиција, у сарадњи с надлежним тужилаштви-

ма, неће стати у обављању свог
посла. Реч је о делима из
области корупције, која су веома друштвено опасна, због
чега се овакве акције често
спроводе, и надам се да ће то
бити опомена свима да се криминал у Србији не исплати –
изјавио је министар полиције
поводом ове акције.
Подсећамо, полиција је средином марта спровела акцију
„Скенер 1”, у којој је широм Србије ухапшено четрдесет шесторо људи. Они су осумњичени
за кривична дела прање новца,
примање и давање мита и злоупотреба службеног положаја.

Према
прелиминарним
проценама, сумња се да су они
у протеклих осам година
оштетили буџете Србије и Војводине за више од седам милиона евра.
О томе да је корупција одавно захватила све поре нашег
друштва најбоље говори то
што су међу ухапшенима у
„Скенеру 2” саобраћајни полицајци, запослени у више великих јавних предузећа, као што
су Електропривреда и Пошта
Србије, руководиоци и радници у Пореској управи, службеници у Министарству за заштиту животне средине итд.

ИЗВЕШТАЈ СЕКТОРА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ

Грађани неосновано сумњали у полицију
Сектор унутрашње контроле,
служба која је задужена за контролу законитости рада припадника полиције, објавила је
да је током прошле године
примила 4.658 писама, жалби,
представки и других докумената чији су подносиоци имали притужбе на непрофесионално поступање полицајаца.
Од тог броја, највише замерки
су имали грађани (3.668, или
78,7 одсто).
Након провере жалби испоставило се да је само 517 било
основано или делимично основано, а да су у чак 1.797 случајева полицајци били под сумњом без икакве основе.
„Полиција у полицији”, како
многи зову Сектор унутрашње
контроле, саопштила је да ће и
даље радити телефонски број
011/3121-555, отворен 2012.
године, на који грађани могу
током целог дана да пријављују све критике на рачун рада
припадника МУП-а. Пријаве
ће моћи да се достављају и писменим путем, на имејл адресу: sukp@mup.gov.rs.
Припадници Сектора унутрашње контроле су током прошле године поднели 168 кри-

вичних пријава против сто седамдесет троје својих колега.
Они су осумњичени за примање мита (111), давање мита
(21), злоупотребу службеног
положаја (86), трговину утицајем (четворо) и злоупотребу положаја одговорног лица (двоје).
Да је то врло мало, види се из
податка да је у Министарству
унутрашњих послова запослено неколико десетина хиљада
полицајаца.

Против већине осумњичених је покренут дисциплински поступак, а један број полицајаца је позван на рапорт
код надлежних и упозорен на
пропусте у раду.
Након усвајања Закона о полицији, почетком ове године,
значајно су проширена овлашћења Сектора унутрашње
контроле. Припадници те службе сада могу да узимају изјаве од свих запослених у Ми-

нистарству унутрашњих послова и да улазе у све полицијске прострије.
Дозвољено им је и да спроводе превентивне активности,
односно да анализирају да ли
је неко од припадника полиције подложан корупцији. То
ће контролисати тако што ће
водити евиденцију имовинског стања оних који се налазе
на вишим местима у полицији, а имаће право да прате
имовинско стање и других запослених и да реагују ако се
оно промени.
Осим тога, припадници
Сектора унутрашње контроле
по новом закону имају право и
да раде тзв. тестове интегритета и да их спроводе над свим
запосленима у полицији.
Другим речима, то значи да
имају право да прате како реагују они за које се сумња да су
подложни корупцији уколико
им неко понуди новац и да зависно од тога предузимају све
мере. У утврђивању евентуалних незаконитости они ће
имати право и да прислушкују
своје колеге у које сумњају да
су кршиле закон и да примењују друге полицијске методе.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

Нови пехари за „Дружину”
На Првенству Војводине у гађању из серијске ваздушне пушке, одржаном прошлог викенда у Зрењанину, учествовала су и 22 члана СД-а „Панчево
1813”. Наши суграђани су освојили чак пет пехара намењених
успешним екипама, као и две
појединачне медаље, а сви учесници су се изборили за Првенство Србије, које ће бити одржано 7. и 8. маја у Младеновцу.
Најуспешнија је била Исидора Стојановић, која је освојила златну медаљу у конкуренцији јуниорки и сребро у
надметању сениорки. Екипа

ниорки (Исидора Стојановић,
Ивана Виславски и Марија
Алексић), јуниора (Давид Даутовић, Мирослав Милошев и
Ђорђе Јовчевић) и пионирки
(Ивана Виславски, Марија
Алексић и Мина Михајловић). Пионири су били четврти, а гађали су: Стефан Михајлов, Александар Павловић и
Владимир Стајчић.
А. Ж.
сениорки је заузела друго место (Исидора Стојановић, Марина Вељковић и Бисерка Гагић), а вицешампионском ти-

тулом се окитио и мушки тим
(Габријел Даутовић, Мирослав Милошев и Давид Даутовић). Друге су биле и екипе ју-
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НИКАД ТАЊА КОНКУРЕНЦИЈА НА ИЗБОРИМА ЗА МЕСНЕ СКУПШТИНЕ (2)

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА УМАЊИЛАИНТЕРЕСОВАЊЕ
У шест села за
седамдесет два члана
„само” двеста десет
кандидата
Напредњаци и још
понеки ентузијаста
У недељу, 24. априла, од 7 до
20 сати, грађани шест панчевачких насељених места моћи
ће да (поред републичких и
покрајинских посланика, као
и градских одборника) бирају
своје представнике у скупштинама месних заједница. Реч је
о Старчеву, Качареву, Новом
Селу, Глогоњу, Брестовцу и
Иванову (познато је да ће због

рађена предизборна ситуација
у исто толико јужних насељених места.
Жесток окршај у Старчеву
Највише гужве биће у највећем панчевачком насељеном
месту – Старчеву. Наиме, за
петнаест столица се на четири
бирачка места кандидовало
педесет шесторо људи. Комплетне листе имају две најјаче
групације – Српска напредна
странка и новоформирани
„Покрет Старчево” (чине је
дојучерашњи чланови ДС-а и
независни).
Поклоници политике актуелног премијера су, као и другде, први предали кандидатуре, па ће се, што је новина од
ове године, наћи на врху из-

сланика Петра Андрејића, која је у готово неизмењеном саставу владала местом двадесетак година. Поред њега, на
овој листи се налазе и актуелни председник Скупштине МЗ
Старчево – Аца Димитрић, његов заменик – Јова Бајер, дугогодишњи чланови месног органа власти – Милан Антонијевић, др Миша Соколовић,
Јован Перовановић, Жељка
Недић...
Социјалисти имају два кандидата мање од могућих петнаест; најзвучније име је Ђока
Димитрић, дугогодишњи матичар и члан месне скупштине, а ту је и Недељко Недић,
председник локалног одбора
Дачићеве странке.

Ко ће наредних година владати највећим панчевачким насељеним местом?
ванредних гласања избори
овог пута заобићи Омољицу,
Долово и Јабуку).
Према званичним подацима Комисије за спровођење
избора, у месним заједницама
у тих шест насељених места за
седамдесет два члана пријављено је укупно двеста десет
лица.
У протеклом броју су представљена, бар на папиру, најпознатија имена у три северна
села, а у актуелном ће бити об-

борних листа. Широј јавности
најпознатије име је Далибор
Адамов (директор Дома културе), а у истом „јату” су и чланица месне скупштине у протеклом сазиву Бранкица Драгојерац, као и учитељице Снежана Филиповић и Данијела
Пећанин, професорка Гордана
Ковачевић, списатељ Дарко
Јешић...
Њихов највећи ривал биће
група људи окупљена око вишеструког покрајинског по-

Поред ове три листе, представнике имају и „ДС – др Душан Стојић”, коалиција Двери–ДСС, радикали...
Једнопартијски у Брестовцу
и Иванову
И док ће се у Старчеву ломити
копља, у два преостала јужна
села ово гласање треба да буде
само пука формалност: напредњаци су апсолутни фаворити и све изузев њихове убедљиве победе било би равно
сензацији.

У Брестовцу ће, на два бирачка места, у изборној трци
за де вет сто ли ца у ме сној
скупштини учествовати свега
осамнаесторо кандидата. Напредњаке ће махом представља ти до са да шњи чла но ви
локалне власти, а предводиће их „селоначелник” Сава
Ђурић. Ту су и његов заменик
Ненад Минић, па актуелни
чланови Скупштине Владимир Накић и Драган Миричић, као и истакнути спортски рад ник Јор дан Ко ко шков.
Претенденте имају неки други, али међу њима нема звучнијих имена у локалном политичком миљеу... Ту је тек неколицина представника СПС-а,
коалиције Двери–ДСС, СРС-а,
а прави је куриозитет да и Руска странка има једног кандидата.
Напослетку, у најмањем
Иванову (у погледу броја становника – има их тек нешто
преко хиљаду) изборни систем
је малтене пропорционалан –
на једном бирачком месту налазиће се сви заинтересовани
за девет места у месној скупштини.
Апсолутни фаворити и овде су (ко други?!) напредњаци, које предводи садашњи
први човек села – Јошка Дудуј. Штавише, они у самом
старту имају, хтели – не хтели, три сигурна члана, с обзиром на то ће им се супротставити (свега!) шесторо противкандидата. Међу њима су
тројица с листе „Демократска
странка – др Душан Стојић”,
од којих је убедљиво најпознатији Јосиф Василчин (у
два наврата први човек овог
села), а ту су и двојица представника СПС-а, као и једна
лигашица.
Општи резиме: бољим познаваоцима сеоских политичких прилика уочљиво је да је
овог пута неупоредиво слабије
интересовање за учешће у најнижем нивоу власти.
Ови преостали „мохиканци” су, такорећи, чисти ентузијасти...

ОДРЖАН ДЕСЕТИ ФОТО-САФАРИ

Јубиларан, десети ивановачки фото-сафари одржан је у
недељу, 17. априла, уз присуство великог броја мајстора
уметничке фотографије. Поред многобројних учесника из
земље, од којих је свакако најзвучније име прослављеног
Томе Петернека, овогодишња
манифестација је завредела
међународни предзнак захваљујући доласку гостију из Фото-клуба Куманова из Македоније
Чим је, након јутарњег окупљања и пријава, када се мимо свих наговештаја појавило
преко сто педесет поклоника
осме уметности, дат знак за
старт сафарија, „ловци” су се
размилели по неодољивом банатском селу. Блицеви су севали на све стране, али „устре-

ФОТО: М. УЛИЋЕВИЋ

Преко сто педесет мајстора у Иванову

љене жртве” се нису превише
буниле, навикнуте на то да дају допринос развоју културе у
свом месту. И овог пута неизбежне локације биле су Црква
Светог Ванделина, а организатори, ивановачки Дом културе
и Фото-група „Дунавац”, побринули су се да гостима обезбеде и неколико аутентичних
кућа. У тим етно-амбијентима
чекали су их насмејани модели у народним ношњама расположени за позирање. Посебна атракција била је пловидба
чамцима кроз јединствену
прашуму Дунавца, где се поред раскошне природе могла
усликати и понека егзотична
живуљка, попут корморана,
роде, чапље, корњаче...

У поподневним сатима отворена је изложба фотографија
под називом „Индија”, за које
је аутор Золтан Бисак из Иванова већ награђиван. Након
окрепљења у виду пасуља из
казана настављено је дружење
уз освежење у оближњој кафаници или, по старој ивановачкој традицији, испред продавнице.
Тамо се окупило шаролико
друштво. Млађана Данијела
Ђурковић из Крагујевца уживала је у размени искустава с
колегама, а већ је уговорила
посету новостеченој пријатељици у Македонији. Нешто
искуснија Љиљана Стошић из
Београда фоткала је нуд актове; њен суграђанин Владан

Алексић себе сматра фотографом ентузијастом, а ивановачка природа га је у потпуности
окрепила; Морис Панђаитан,
син Индонежанина и Српкиње, направио је око триста
фотки разних животиња, док
су се Татјани Блешић највише
допале девојке у ношњама.
Фото-клуб CD-13 из Зрењанина делегирао је шеснаест чланова. Једном од њих, Тибору
Арви, најинтересантније је било да фотографише младића
који је бацао сламу. Двоје неизбежних на овој манифестацији су Славица Петровић из
Смедерева, којој је најинспиративнији био одлазак у кућу
Стевана Бренђана, препуну
необичних текстура, и Милан
Живковић из фирме „Рефот
Б”, којем је неизмерно важно
то што је овај догађај доживео
деценију постојања и што све
бележи у својој архиви.
Завршен је још један фотосафари, а сви учесници моћи
ће поново да се такмиче на
две теме – „Иваново у фокусу”
и слободну. Додела награда је
планирана за сеоску славу Велика Госпојина (15. август),
када ће бити приређена и пригодна изложба.
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Јордан
Филиповић

Месне актуелности
Банатски Брестовац: ЈКП
„Зеленило” је у четвртак, 14.
априла, у школском дворишту поставило дечје игралиште – клацкалице, љуљашке,
тобоган и клупе. Тим који
предводи Владимир Деља,
већник за екологију, у петак,
22. априла, посетиће село
поводом Светског дана планете Земље.
Банатско Ново Село: У току
су радови на наткривању пијаце. Изложба ускршњих јаја
ручно рађених у свим техникама биће отворена у суботу,
23. априла, у 15 сати, у организацији удружења жена и
Дома културе. Сви вокални

солисти и инструменталисти поменуте установе су на
квалификацијама одржаним
у недељу, 17. априла, у Куштиљу, изборили пласман за
Велики фестивал румунског
фолклора, који ће бити одржан почетком јуна. Четири
групе фолклорне секције
Дома културе наступиће у
уторак, 26. априла, од 19 сати, на градској смотри дечјих ансамбала у Културном
центру.
Долово: Тим који предводи
Владимир Деља, већник за
екологију, заједно са стручњацима Института „Тамиш”,
посетио је школу и Месну заједницу у петак, 15. априла.
При крају су радови на изградњи паркинга у центру
села. По налогу Месне заједнице на спортском центру је
постављено ново дечје игралиште, а преостала игралишта у селу су санирана.
Глогоњ: Радови на изградњи
капеле на православном гробљу започети су протекле недеље. Захваљујући сарадњи
ротари-клубова из Панчева и
Карансебеша становници суседне државе су у суботу, 16.
априла, поклонили Дому
културе стотинак књига на
румунском језику.

Иваново: Десети фото-сафари биће одржан у недељу, 17.
априла, уз учешће преко сто
педесет мајстора фотографије.
Јабука: ЈКП „Зеленило” поставило је у вртићу дечје
игралиште с клупама. У току су радови на крпљењу
ударних рупа на важнијим
коловозима. Дечја представа „Из не над на по се та го сподина Моцарта” изведена
је у петак, 15. априла, у Дому културе, а на истом месту је у недељу, 17. априла,
реализован пројекат који се
бави инклузијом аутистичне деце.
Качарево: По налогу Месне
заједнице завршено је скидање банкина на коловозима, а ускоро почиње санација депоније. Радници комуналног предузећа су, уз помоћ ЈКП-а „Хигијена”, уклонили дивље депоније у Радничкој улици и у Улици Димитрија Туцовића. Никола
Драгаш је у оквиру припрема за Фестивал сатире „Жаока” протеклог викенда одржао радионице карикатуре
за децу. Хуманитарни концерт за прикупљање новца за
изградњу звоника одржан је
у среду, 20. априла, у хали
спортова, а наступила су
друштва из Качарева и Долова, као и Певачко друштво
„Тоше Проески”.
Омољица: Трибина о Ускрсу,
на којој је говорио јереј Драган Урошев, парох омољичке цркве, одржана је у суботу, 16. априла, у Дому културе. У великој сали истог здања у петак, 22. априла, од 17
сати, биће одржана приредба поводом дана школе „Доситеј Обрадовић”, а у понедељак, 25. априла, биће
отворена изложба слика
Мирјане Шимуновачки и
Драгана Ђорђевића. Фудбалери су у протеклом колу
победили Владимировац с
невероватних 16:0.
Старчево: Тамбурашки оркестар „Неолит” приредио је
целовечерњи концерт у четвртак, 14. априла, у ККК-у.
Једна екипа Одреда извиђача освојила је прво место
протеклог викенда на ноћном оријентационом вишебоју у Белој Цркви.

УЛЕПШАВАЊЕ ГЛОГОЊА

Волијера краси парк

На пријатан изглед глогоњског парка ових пролећних
дана, пoред уобичајеног бујања вегетације у ово доба године, све више утиче и ангажовање оних који се старају
о поменутој зеленој оази.
Вредни радници локалног
комуналног предузећа су, уз
редовно кошење и уређење,
повадили сувишно жбуње и
друго растиње и засадили
двеста нових младица.
У очи пролазника посебно упада волијера, недавно
изграђена у самом среди-

шту парка. Павиљон који
изгледом неодољиво подсећа на онај у панчевачкој Народној башти, настао је као
ре зул тат са рад ње ЈКП-а
„Зеленило” и Месне заједнице Глогоњ.
То здање је у великој мери
оплеменило центар села.
Притом, у будућности може
представљати стециште окупљања и погодно место за
организацију културних догађаја, а самим тим и нешто
по чему ће Глогоњ бити препознатљив.
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Културни телекс
Музика
Понедељак, 25. април, 18.30, МШ „Јован Бандур”: клавиристи проф. Марије Лигети Балинт приредиће вече соната.
Понедељак, 25. април, 19 сати, сцена Културног центра:
завршни концерт кларинетског мастер-класа др Огњена Поповића.
Уторак, 26. април, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт ученика трубе, солиста и камерних ансамбала проф. Константина Сотировског.

Изложбе
Понедељак, 25. април, 19 сати, Дом културе у Омољици: изложба слика Мирјане Шимуновачки и Драгана Ђорђевића.
Среда, 27. април, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба слика „Хиперреализам” Ивана Каранфиловског.

Књижевност
Уторак, 26. април, 19.30, Градска библиотека: промоција
песничке књиге „Загрљени мрак” наше суграђанке Јелене
Боснић.
Четвртак, 28. април, 20 сати, Галерија Бате Михаиловића:
промоција књига „Бог неће помоћи” Марка Погачара и „Политика порнографија поезија” Бојана Марјановића.

Тематски програм
Петак, 22. април, 17 сати, Трг Зорана Ђинђића и дворана
„Аполо” Дома омладине: обележавање „Дана планете Земље” – „Не буди врста која угрожава”.
Петак, 22. април, 19.30, Дом Војске Србије у Панчеву: концерт КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.
Петак, 22. април, 19.30, Градска библиотека: предавање
„Хришћанско ходочашће светој земљи”. Гост је Драгиша Габоровић.
Уторак, 26. април, 18 сати, дворана Културног центра:
Градска смотра музичког и фолклорног стваралаштва деце.
Уторак, 26. април, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: „Сто фотографија за 100 минута” у епизоди „Путовање
кроз време”.
Среда, 27. април, 19 сати, Градска библиотека: предавање
студената Катедре за иберијске студије Филолошког факултета у Београду поводом обележавања четири века од смрти Мигела де Сервантеса. У наставку програма отварање
„Шпанског кутка”.
Среда, 27. април, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.

Програм за децу
Понедељак, 25. април, 14 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: представа за децу „Вештице” позоришта „Мали
принц” из Јабуке.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Укуси Италије”
Ђенара Конталдија
Најпознатији светски кувар, чувени Џејми Оливер,
покренуо је едицију практичних књига рецепата
сјајних кувара, пекара и посластичара, који свакодневно деле своја искуства
с милионима људи широм
света путем Џејмијевог канала „Фудтјуб”. „Вулкан издаваштво” је објавило три
тематска кувара из ове едиције, а то су: „Породични
кувар”, „Укуси Италије” и
„Посластице”.
Џејмијев италијански
ментор, кувар Ђенаро Конталдо, одабрао је 50 једноставних, сезонских рецепата који ће трансформисати начин на који кувате
тестенину.
Чар тестенине лежи у
томе што се спрема брзо,
једноставно и на разне начине – од једноставних сосова с парадајзом, којима
се само прелију шпагете,
до рагуа који се кувају сатима и јела из пећи. Може

бити изузетно лагана, али
и веома богата, зависно од
годишњег доба и вашег буџета.

Четвртак, 21. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОПОВО ЈЕ СРЦЕ СРБИЈЕ
Кесић: „Лепе нам
етикете попут ’једино
светло на крају
тунела’, ’једина нада’,
’једина опозиција’
Представљена
„Њузова” „Права
историја света”
Уколико још нисте одлучили за
кога ћете гласати на изборима,
свој глас сигурно нећете бити у
прилици да поверите листи
„Дувај, Србијо”, односно Зорану Кесићу и екипи „Њуз.нета”,
упркос њиховој „Рафинираној
предизборној конвенцији”, коју
су одржали у недељу, 17. априла, у Дому Војске Србије у Панчеву. Том приликом њиховим
будућим негласачима обећани
су: Панчево на бензену, крај
ограничењу брзине на путу
Београд–Панчево, затварање
школа, отварање фабрике камена темељаца, легализација
корупције, установљавање тарифе за партијске прелетаче,
потпуно укидање незапослености, еутаназија Косова, увођење нове крилатице „Опово
је срце Србије” и друге „њузнетовске” лудорије.
Пошто је у реалној предизборној кампањи постало популарно да лидери имају свог
Мађара, та улога је у Дому војске припала нашем духовитом
суграђанину Тибору Јони, који
је радо виђен гост Кесићеве

Обећали Панчево на бензену и укидање школа
емисије „24 минута”. Будући
да је сада он био у прилици да
„испитује” Кесића и „њузовце”, публика у Панчеву је сазнала да у суботу, 23. априла,
због предизборне шутње неће
бити „24 минута”, те да је тешко објаснити паузе између
серија њеног емитовања, када
је то једна од најгледанијих
емисија на Б92, с мноштвом
оглашивача.
Позван да за „Панчевац”
прокоментарише чињеницу да
је „24 минута” тренутно једина
озбиљна политичка емисија,
односно емисија која не иде
низ длаку мејнстрим политици, Кесић је рекао:
– Могуће је да друге телевизије и уредници немају храбрости да уведу такве емисије...
Када смо почели да радимо,
нико није ни очекивао да ће „24
минута” добити такву конотацију, да ће постати заправо

озбиљна политичка емисија.
Наша жеља је била да забавимо
публику, да то буде креативна
зафрканција с критичком нотом, заиста нисмо очекивали
да ће нам се лепити етикете попут „једино светло на крају тунела”, „једина нада”, „једина
опозиција”. Ми то у ствари и не
желимо, али то добијамо.
„Рафинирана предизборна
конвенција” била је и повод за
промоцију „Њузове” књиге
„Права историја света”, која је
недавно објављена у издању
„Лагуне”.
– Све је почело с малом историјом Србије, од Немањића до
смрти друга Тита, али под
претпоставком да је у тим временима постојала жута штампа. То нам је било занимљиво,
па смо кренули мегаломански,
вољни да прикажемо нашу верзију историје света од библијских времена до краја 20. века.

Већ смо постигли успех с њом –
престигли смо Јелену Бачић
Алимпић на листи најпродаванијих књига, што нам је у старту и био циљ – рекао је Марко
Дражић из „Њуз.нета”.
Ненад Милосављевић је објаснио да је представа „Рафинирана предизборна конвенција” настала крајње спонтано.
– Материјал смо упаковали
као предизборну конвенцију, а
у ствари је то антиконвенција.
У овој форми представа вероватно неће постојати након избора, али можемо је актуелизовати пре неких нових избора,
пошто их често имамо – објаснио је Ненад Милосављевић.
Упркос популарности Зорана Кесића и „њузоваца” сала
Дома војске у Панчеву била је
полупуна. Посећеност би била
вишеструко већа да је улазница за тај догађај била мало
јефтинија.

БИЉА КРСТИЋ И „БИСТРИК” У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Угодна шетња кроз традицију
Петнаест година постојања
оркестра „Бистрик” и четрдесет година уметничког рада
Биље Крстић били су повод да
се ови врсни уметници у петак, 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 касније, овако велики број Панчевки и Панчеваца дошао на

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

непосредно пред концерт поклонио букет цвећа, рекавши
ми да је присуствовао и прошлом концерту, када је имао
само три године – рекла је Биља Крстић.

Присутни су имали прилику
да истински уживају у двочасовној шетњи кроз музичку традицију Србије, Румуније, Мађарске, Грчке и Бугарске, препуштајући се готово магичном
споју Биљиног гласа и инструменталне пратње. „Ерген дедо”,
„Петлови појев”, „Јовано, Јованке”, „Калајџијско коло”, „Пуче
пушка”, „Димитријо, сине Митре” – само су неке од нумера
којима је публика длановима
додавала ритам, а вишеминутни аплауз на крају концерта био
је за Биљу и „Бистрик” јасан позив да у Панчево дођу и чешће.
Излазак њиховог новог албума,
који се очекује 1. јуна, прави је
повод за ново дружење. Панчевке и Панчевци то свакако једва
чекају.
Д. К.

КОНЦЕРТ „ВОЈВОЂАНСКОГ СНА”

Тамбура, јер је чаробна

Рецепти у овом кувару су
разврстани по годишњим
добима – ако се руководите овом филозофијом, јела
ће вам бити укуснија и
хранљивија.

Два читаоца који до среде, 27. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији наставак реченице:
„Најбоља је тестенина која...”, наградићемо по једним
примерком књиге „Укуси Италије” Ђенара Конталдија.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

У недељу, 17. априла, у препуној дворани „Аполо” панчевачки састав „Војвођански
сан” приредио је концерт током којег су се могле чути традиционалне нумере с подручја Војводине, Славоније, Босне, Мађарске и Румуније, као
и обраде популарних песама
Леа Мартина, Шабана Бајрамовића, Стинга итд.
– Полазиште нам представља традиционално поимање
тамбуре на овим просторима,
односно интерпретације во-

ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ЈЕЛЕНЕ БОСНИЋ

Загрљени мрак
У уторак, 26. априла, од 19.30,
у читаоници Градске библиотеке биће промовисана песничка књига наше суграђанке Јелене Боснић „Загрљени
мрак”, у издању „Орфеуса” из
Новог Сада. Како је приметила Драгана В. Тодоресков, ту
збирку одликује несвакида-

шња тематско-мотивска особеност.
„У њој су укрштени љубавни
дискурс и рефлексија о оностраном. Сва три циклуса –
’Врисак самоће’, ’Мој гост’ и
’Одбегли зрак сунца’, иако формално различити, испевани су у
специфичном, меланхоличном

расположењу и одликује их дубока чежња и сетна запитаност
над питањима егзистенције, а
посебно над сврхом постојања
након губитка/смрти вољеног
бића”, навела је критичарка.
Поред ауторке, у програму
ће учествовати Васа Павковић
и Драгана В. Тодоресков.

калних и инструменталних
нумера. Други део концерта
доноси нешто ново на нашем
репертоару: танго, џез и обраде популарних песама – рекао
је Стефан Фукс, музичар и један од организатора концерта.
Тамбурашки оркестар „Војвођански сан” основан је 2012.
године у Панчеву и чини га седморо појединаца – школованих
музичара и истинских заљубљеника у тамбурашки звук. Гости
концерта били су Давор Јовановић, Ђорђе Чавић, Ђура Морнар, Шоица и Андреја Крстић и
„Наш начин”.
Како је рекао Фукс, сан
„Војвођанског сна” јесте да настави да негује тамбурашки
звук с подручја Војводине и
региона и да тамбуру представи као инструмент равноправан другима.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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ИЗЛОЖБА СЛИКА „СВЕ ЈЕДНО ЈЕ”

РЕАЛИЗАМ, АЛИ ПРОМИШЉЕН, ЗАЧУЂЕН
Винкић: колико нас
обликују места
у којима боравимо
Петровићева:
апстрактно из друге
перспективе постаје
нова целина
Уколико у понедељак, 18.
априла, нисте присуствовали
одличном отварању изложбе
слика „Све једно је” Владимира Винкића и Бисерке Петровић у Галерији савремене
уметности, барем не пропустите да је до 29. априла погледате. Она је истовремено
класична и савремена, фигуративна и апстрактна, и доноси модеран поглед на свет
уметника са изузетним познавањем сликарских техника.
Оно што, поред ликовних поетика, повезује Винкића и Петровићеву, јесте чињеница да
су обоје Панчевци (с тим да је
Бисерка рођена и само првих
шест година је живела у нашем граду), студије на Факултету ликовних уметности у Београду, а затим и постдипломске
студије у Италији. Обоје су
желели да ову изложбу у Панчеву отвори њихов професор
Слободан Роксандић.
Професор је том приликом
подсетио на чињеницу да људи

Свет растављен на детаље и склопљен у нову целину
пошто заврше основну школу,
највише воле реализам.
– Слике Владимира Винкића и Бисерке Петровић имају
елементе тог феномена, али
реализам је код њих врло промишљен, оживљен, зачуђен и
добро промешан. Влада у свом
опусу крене од главе и, за разлику од психоделичне уметности шездесетих година, врло
рационално, уз коришћење
могућности нових технологија, један реализам претвара у
други, нови реализам. Бисерка

пак пружа избор сегмената из
портрета и мада је реализам
ту, он као да не постоји – рекао
је професор Роксандић.
Бисерка Петровић је објаснила како је у свом раду кренула од квантне физике и настојала да покаже да оно што
личи на нешто, не мора то и
да буде.
– Оно што је јако апстрактно,
када се гледа из друге тачке,
може постати сасвим другачија
целина. Када се апстрактно дело отвори (а њени радови то

омогућавају – прим. аут.), добија се фигуративна целина и
једна сасвим другачија слика –
изјавила је ауторка.
Последња самостална изложба радова Владимира Винкића била је приређена 2005. године, када се он суграђанима
представио необичним портретима, сликаним из необичне
перспективе. У свој град се вратио са изложбом портрета сачињених од воде, кроз које се преламају контуре појединих градова, јер нас, како је објаснио,
умногоме обликују и дефинишу
места у којима се налазимо.
У међувремену је Винкић
завршио постдипломске студије у Италији.
– То је много утицало на
мој рад и погледе уопште. Тамо сам, наиме, видео неку
другачију димензију стваралаштва и упознао људе из целог света и та атмосфера ми
је донела нови приступ раду,
бојама и животу уопште – рекао је Винкић.
Оно што би се могло посматрати као заједничко обележје
у стваралаштву ово двоје уметника, јесте чињеница да обоје
растављају свет на детаље, а потом од детаља обликују нову
целину. У коликој мери се њихови радови међусобно лепо
уклапају, увериће се свако ко
изложби посвети барем неколико минута.

ПРОЈЕКАТ И ПУБЛИКАЦИЈА ГРОЗДАНЕ МИЛЕНКОВИЋ

Како се односимо према наслеђу?
„Кодекс понашања према културном наслеђу града Панчева”, назив је пројекта и публикације наше суграђанке Гроздане Миленковић, који су
презентовани у четвртак, 14.
априла, у пуној дворани „Аполо” Дома омладине. Сама публикација, у издању Градске
библиотеке, настала је као резултат рада више учесника и
сарадника на пројекту, а важно место у целој причи играју радионице које је Гроздана
Миленковић реализовала са
две групе матураната Гимназије „Урош Предић” 2014. године. Како је објаснила, судбина нашег културног наслеђа
у рукама је младих: потенцијалних лидера, будућих корисника и власника покретних и

непокретних културних добара, тачније актера који ће одлучивати о судбини културног
наслеђа. Због тога је она кроз
публикацију настојала да објасни шта се под тим појмом

ИДЕЈНА РЕШЕЊА ВЛАДИМИРА МИРЧЕВСКОГ

Дизајн за нова времена
Иако је веома млад, наш суграђанин Владимир Мирчевски обележио је првих десет
година бављења индустријским дизајном тако што је у
четвртак, 14. априла, у фоајеу
Културног центра приредио
изложбу својих радова. Како је
рекао, желео је да после читаве деценије посвећене том послу – чиме су заправо покривени његови средњошколски
дани, студије на Академији
примењених уметности и период 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 највише уживам у изради дизајна за
аутомобиле. Углавном радим
по конкурсима идејна решења
за разне производе, али у слободно време посвећен сам дизајну аутомобила – објаснио је
Мирчевски.
Поред аутомобила, заинтересовани могу погледати како
изгледају његова решења за
уличну расвету, дигиталне сатове, роботе итд. Међутим, како је и сам приметио, у Србији

за њега нема много посла, пошто се овде индустријски дизајн своди на дизајн намештаја, ентеријере и друго.
– Овде ретко ко улази у праву индустрију, тако да сам све

досад радио за иностране компаније – додао је Мирчевски.
Упркос томе, он је вољан да
остане овде и настави да сарађује са светским компанијама
преко интернета, а да у исто
време покуша да на овим просторима развије нешто од онога
што ради, макар то био само
дизајн за расвету, намештај
или нешто слично.

подразумева, како се оно чува,
шта су културна добра и како
су категорисана, које су установе заштите културног наслеђа у Панчеву, каква је улога грађана у свему томе итд.
– Спојили смо правнички
термин „кодекс”, који значи
правила понашања, и идеју о
наслеђу, да бисмо утврдили
како се ми, грађани, морамо
понашати према културним
добрима Панчева. Било је важно сазнати како наши мла-

ди размишљају о тој теми.
Желела сам да им скренем
пажњу на то да традиција није нешто ретроградно, што је
ве за но ис кљу чи во за про шлост, већ то наслеђујемо и
живимо – објаснила је Гроздана Миленковић.
Она је истакла да је веома
важно да се деца кроз школски систем упознају с нашим
наслеђем и да им буду понуђени
садржаји кроз које ће развијати свест о култури овог града.
Јер, деца и млади, као и одрасли, када посете неки град, веома често обиђу музеје и друге споменике културе у њему,
тако да је нормално да то учине и у свом месту.
Будући да се бави чувањем
традиције и културног наслеђа,
КУД „Станко Пауновић НИС–
РНП” био је позван да те вечери изведе неколико нумера, а
била је отворена и изложба фотографија Панчева насталих у
оквиру фото-радионице ОШ
„Ђура Јакшић”, коју води Золтан Бисак.

СТО ФОТОГРАФИЈА ЗА СТО МИНУТА

Развој туризма:
сви на море!
Последње вече пројекта „Сто
фотографија за 100 минута”,
планирано за уторак, 26.
април, у 19 сати, у дворани
„Аполо”, биће посвећено „Путовању кроз време”. Том приликом ће професорка Живана
Крејић и новинар Ненад Живковић говорити о историјском
развоју туризма, чиниоцима
који су утицали на његову експанзију и омасовљење, омиљеним дестинацијама Панчеваца у прошлости, разлозима
долазака туриста и посетилаца
у наш град, као и о изградњи
многобројних угоститељских
објеката у Панчеву с посебним
освртом на хотеле.
Како је рекла Живана Крејић, предавање ће бити употпуњено разгледницама које
сведоче о једном срећнијем и
безбрижнијем времену, када

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Арзамас”
Иване Димић
Издавачка кућа „Лагуна”
објавила је нову књигу наше истакнуте уметнице
Иване Димић, под насловом „Арзамас”. Љубитељи
књижевности моћи ће да
уживају у делу врхунске
уметничке прозе компонованом на крајње необичан
начин.
Књига се састоји од драме
и монолога приповедача - о
сновима, писању, о Емили
Дикинсон и усамљености, о
животу, поступцима, о Чехову, Раселу и његовом ученику Витгенштајну, љубави и
смрти, судбини, о Франсиску де Гоји, Хајдегеру, о срећи... На сваки монолог надовезује се један сценски призор драме у којој су ликови
мајка и ћерка. Из њихових
дијалога искачу непрекидне
свађе, болест и безгранична
љубав. У монолозима приповедач индиректно одра-

жава расположења која се
дешавају у драми.
Два потпуно различита
литерарна тока које постиже Ивана Димић у књизи
„Арзамас” потпуно су нови
искорак у поетици кратких
форми.

Два читаоца који до среде, 27. априла, у 12 сати, СМСом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на
питање: „Када се разговор с неким претвара у монолог?”, наградићемо по једним примерком књиге „Арзамас” Иванe Димић. Најбоље одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Кренимо на пут
Данијела Мијаиловић Тимић,
туристички водич
ПЕСМА „Skokiaan”, коју је
Луј Армстронг снимио средином педесетих година
прошлог века. Аутор је Аугуст Мусарурва из Зимбабвеа. Многи уметници, попут
Била Халеја и Херба Алперта, уврстили су је у свој репертоар, али по мом мишљењу ипак ју је најбоље
упаковао велики Сачмо. То
је мелодија која ме безусловно орасположи, сваки
пут када је чујем.
РОМАН „Парфем – хронологија једног злочина” Патрика Зискинда „Њујорк
Тајмс” је прогласио за књигу
године, а на „Шпигловој”
листи бестселера провео је
чак девет година. То је прилично морбидна прича о човеку рођеном без сопственог
мириса, социопати, потпуно
неприметном за остатак
света. Радећи у парфимерији, он долази на идеју да с
младих, још невиних девојака, које је морао претходно да убије, скине есенцију
која му толико недостаје и
направи савршени парфем.
На суђењу за ове злочине
полива се с неколико капи и
изазива пад у љубавни занос
чак десет хиљада људи. Лако се ослобађа, али увидевши да је моћ коју има над
људима потпуно бесмисле-

на, натапа се остатком парфема и препушта бескућницима на једном гробљу. Они
га, први пут у животу покренути силином љубави, комадају и на крају поједу. Ово је
књига која шокира од почетка до краја, али је толико
узбудљива да се чита без
трептања.
ПУТОВАЊА: Било кад и било куда, кад год сте у прилици. Неколико километара
пешице, мало даље од центра града или у неки други
град у близини. Можда и
мало даље? Авионом, бродом, возом, аутобусом...
Преко океана. С повратном
картом или без ње. Будите
храбри, отисните се. Видите
како други живе, упознајте
туђе обичаје, навике, културу. Стичите нова искуства,
јер, на крају, стечено искуство је оно што је заиста само ваше и што вам нико не
може одузети.

ОТВАРА СЕ „ШПАНСКИ КУТАК”

Подсећање
на Сервантеса
су путовања била доступна
свима који су желели да путују, али и када је Панчево са
својим мотивима привлачило
туристе да буду његови гости.

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

са. Том приликом ће студенти Катедре за иберијске
студије Филолошког факултета из Београда одржати предавање, након чега
ће бити отворен „Шпански
кутак”.
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ХРОНИКА: ВРШАЦ

НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА У ЈУЖНОМ БАНАТУ

ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА ЧЕТИРИ ЛИЦА

И ХЕТЕРОГЕНО И ХОМОГЕНО

Међу приведенима
и Љубисав Шљивић
Узели паре, оштетили државу

Славица Бубњевић Црвени,
портпарол Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, изјавила је за наш лист да је панчевачка полиција 19. априла у
раним јутарњим сатима по
налогу тог тужилаштва ухапсила четворицу људи због
постојања основа сумње да је
један од њих, иначе бивши
директор „Полета” из Пландишта, злоупотребило службени положај, а за преосталу тројицу ухапшених постоје основи сумње да су такође
злоупотребили службени положај, али као помагачи.
Портпаролка панчевачког
Вишег јавног тужилаштва је рекла и да је један од ухапшених

ухапшенима и Љубисав
Шљивић, директор ДП „2.
октобар”.
Поводом овог догађаја Полицијска управа Панчево је
објавила саопштење у коме
између осталог пише да је
повод за јутрошња хапшења
био постојање основа сумње
да је било неправилности
приликом извођења радова
на санацији и ремедијацији
сметлишта у Пландишту.
У полицијском саопштењу
се прецизира да се сумња да
су директор ДП „2. октобар”,
као и одговорно лице у фирми „Полет” из Пландишта и
лице које је било задужено за
вршење стручног надзора на

НИКО НИЈЕ ПРИТВОРЕН
Након саслушања у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву
покренута је истрага против четворице ухапшених. Никоме од њих није одређен притвор и они су пуштени кућама, па ће се у даљем току истраге бранити са слободе.
директор вршачког Друштвеног предузећа „2. октобар”.
Како сазнајемо, у току су
саслушања осумњичених,
након чега ће се одлучити да
ли ће им бити одређен притвор или ће у даљем току истраге моћи да се бране са
слободе.
Поједини медији, као што
је интернет портал „ЕВршац”, објавили су да је међу

санацији и ремедијацији
сметлишта у Пландишту
фактурисали и наплатили
радове у укупном износу од
3.642.792,48 динара.
За толико су прибавили
корист за вршачки „2. октобар”, а за исту суму су оштетили Фонд за капитална улагања АП Војводине и Републички фонд за заштиту животне средине.
М. Г.

Много етнички
једнообразних села
Ковачица прави
пример војвођанске
шароликости
Не треба понављати да је Војводина један од најсветлијих
примера мултиетничности,
или, сликовитије речено, ако
погледамо мапу националне
заступљености – нека врста
леопардове коже...
Иако су Срби апсолутно већински народ, у Покрајини су
веома заступљени и Мађари,
као и Словаци, Румуни и Хрвати, а у ту дивну шаролику
лепезу народа, култура и језика спадају и нешто мање етничке групе, попут Македонаца и Чеха.
Слична ситуација је и у јужном Банату. У појединим
срединама становништво је до
те мере помешано да у истој
улици живи и по десетак припадника различитих нација. С
друге стране, није занемарљив
број етнички потпуно хомогених места. То и није чудно кад
су у питању Срби, али у овој
регији има много (углавном)
села у којима и остали наведени народи чине и до деведесет
одсто укупне популације.
Чешко село усред
Беле Цркве?!
Прави пример хетерогености
становништва јесте Ковачица,
где су у завидном броју заступљена четири народа. Али кад
се насељена места посматрају
појединачно, може се рећи да
су и те како национално хомогена.
Ово је уједно и једина од
осам јужнобанатских општина
у којој Срби (око 33 одсто удела у становништву) нису најбројнији, већ су то Словаци
(41 одсто). Занимљиво је да су
они концентрисани у две од
осам месних заједница – у Падини (рекордних 97 одсто) и у
самој Ковачици (82 одсто).
Поред тога, у Уздину је 77 од-

сто Румуна, а Мађари су у апсолутној већини у Дебељачи
(53 одсто). Наравно, и Срби су
доминантни, са око девет десетина становништва, и то у
свим преосталим местима –
Црепаји, Идвору, Путникову и
Самошу.
Ако се посматрају општине,
Румуни су процентуално најзаступљенији у Алибунару, где
чине нешто више од четвртине живља, а преовладавају у
насељима Локве (91 одсто) и
Николинци (75), док су у Јаношику убедљиво најзаступљенији Словаци, са 92 одсто.
И у пограничним срединама
као што је Вршац много је (додуше, малих) „чисто” румунских села – Куштиљ (чак 95
одсто), Мало Средиште, Сочица, Месић, Војводинци... У нешто севернијем Пландишту то
су Барице, а у јужнијој Белој
Цркви – Гребенац. У другопо-

менутој општини забележен је
и један куриозитет. Иако је
њихова матица удаљена читавих хиљаду километара, Чеси
и даље опстају у два (микро)насеља са по стотинак људи: у Крушчици и Чешком Селу, које име није добило нимало случајно – у њему живи око
90 одсто сународника становника земље чија је престоница
„златни” Праг. У Белој Цркви
постоји и месташце у којем су
и Мађари заступљени у истом
проценту – Добричево.
Потомци Атиле Хунског доминантни су и у два места ковинске општине – Шушари (62
одсто) и, посебно, Скореновцу
(88 одсто), који је и најјужније
већинско мађарско место.
Панчево и Опово без чисто
„мањинских” места
Једино у општини Опово и
највећем месту јужнобанатског округа Панчеву не посто-

ји ниједно „мањинско” место
налик наведеним (не рачунајући већински српска). Уз напомену да су Мађари најбројнији, са 35 одсто популације, у
Иванову, у којем су прилично
заступљени и Бугари (чине
око четвртину); толико је отприлике и Румуна у Новом Селу, док Македонци у Јабуци
представљају трећину живља.
Све у свему, и хетерогено и
хомогено, то јест шарено, разнолико, живописно... Једном
речју – мултиетнички! Како ли
је то тек изгледало пре рата,
док су овде живели и Немци,
који су чинили већину у местима као што су Јабука (Апфелдорф), Качарево (Францфелд),
Карловац (Карлсдорф)...
Па кад се измешају српски,
немачки, мађарски, румунски
и словачки, шта ћеш лепше и
богатије...
Ј. Филиповић

ПОЛИТИКА: ВРШАЦ

Још масовнија подршка кандидатури ГГ „За бољи Вршац”
У симболичних пет до дванаест, 18. априла, у просторијама ГГ „За бољи Вршац”, чија је
изборна листа у два наврата у
кратком року сакупила убедљиво највише потписа у овом
граду, почела је конференција
за новинаре. На њој се највише говорило о неправилностима у документацији осталих учесника на локалним изборима 2016. На самом почетку Бранислав Матић, који је
овлашћен за представљање
ове групе грађана, рекао је:
– Пошто је првобитно Градска изборна комисија одбила
нашу листу, као и након дванаестодневног
међусобног
пребацивања надлежности између ГИК-a и Управног суда,
приступили смо новом прикупљању потписа и оборен је рекорд у броју оних што подржавају једну изборну листу који
смо сами пре две недеље поставили. Овог пута скупили
смо, у већем делу у селима,
1.940 потписа. Посебно захваљујем људима који су имали
стрпљења да два пута долазе, а
сада смо имали и масовнију
подршку наше кандидатуре:
налазимо се под редним бројем седам на локалним изборима.
Закон је предвидео да након
проглашења коначне листе
учесника на изборима свако
од њих има могућност да до-

бије увид у документацију
осталих, коју је тим ГГ „За бољи Вршац” искористио.
– Предмет нашег интересовања биле су листе четири
групације учесника на изборима:
проучавајући
их,
стриктно смо применили
упутство о спровођењу избора
на које се позвао ГИК, као и
образложење које нам је дао
Управни суд у нашем случају,
и закључили смо да по истим
тим критеријумима ниједна
од њих није смела да буде
призната, односно да на изборима учествују незаконито –
експлицитан је Матић.
Он је као најфлагрантнији
пример кршења закона навео
случај изборне листе „Ивица
Дачић – Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија”. Рекао је да је по најмање два основа та листа морала
да буде одбијена и потом то
образложио:
– Наша примедба је у вези
са одредбом упутства у којој
стоји да „ако изборну листу
подноси страначка коалиција,
она је дужна да у изборној листи као назив подносиоца наведе назив страначке коалиције из споразума о образовању страначке коалиције, при
чему назив подносиоца мора
на почетку назива да има
ознаку ’Коалиција’”. Другим
речима, иако их закон обаве-

Др Драгица Станојловић и Бранислав Матић
зује на то, они нису испунили
први услов за прихватање, јер
нигде у називу листе не стоји
да се ради о коалицији, а јасно
је да су СПС и ЈС управо то.
Када смо му то предочили, господин Петровић, заменик
председника ГИК-а, иначе из
СПС-а, најпре је пред петнаесторо људи рекао да је то велики пропуст и да листа није
смела да буде прихваћена, да
би потом на конференцији за
новинаре променио мишљење

и казао да је то ситна грешка.
Можда и јесте, али је због ситне грешке наша листа првобитно одбијена.
По Матићевим речима, други превид јесте тај да „сви они
који чине изборну листу или
учествују у изборним радњама
морају имати уредну документацију оверену од стране
нотара или суда”.
– Рецимо, овлашћења се не
могу пренети неовереним документом; Ивица Дачић није

на начин прописан законом
дао сагласност да коалициона
листа може да носи његово
име, нити је преношење овлашћења носиоца листе валидно. Такође, пропуст је да је након проглашења листе она мењана, мада то није дозвољено
ни под којим условима. Постоји црно на бело у коалиционом споразуму СПС-а и ЈС-а
и вршачка верзија „Али-бабе и
40 разбојника”: куриозитет је
да у члану 10 тог споразума
пише да СПС-у припада 80, а
ЈС-у 20 одсто прихода из буџета
локалне
самоуправе!
Странке нису буџетски корисници, ово је предмет за јавног тужиоца; овде се ради о
подели ратног плена или профита – јасан је Матић.
Он је додао да ни ЛСВ нема
оверене потписе за коришћење имена, већ да је приложио
„копију копиране копије”, те
да не сматра то неким великим пропустом, али је ГГ „За
бољи Вршац” због тога одбијен. Када је у питању ДС, иако
то по Матићевим речима није
било намерно, у моменту када
су прикупљани потписи, кандидати нису дали свој пристанак да то буду, па је практично потписивана бланко листа,
што јесте разлог за одбијање
листе.
– Најнеразумнија одлука
РИК-а је да прихвати листу

ВРЕР-а. Неко је помешао бабе
и жабе – у Споразуму о образовању групе грађана на почетку се позивају на нешто
ирационално, јер тамо стоји:
„У складу са Статутом удружења...” Полако, каквог удружења? Никакво удружење не
може да учествује на изборима, то само група грађана може. Уз то, спорно је бар 14
потписа – објаснио је први
међу једнакима ГГ „За бољи
Вршац”.
На конференцији за новинаре је говорила и проф. др
Драгица Станојловић, која је
између осталог рекла да је у
Вршцу „устоличен терор већине, што нема везе са цивилизованом комуникацијом, па
ни са изборним радњама”, тј.
да у граду „влада оријентална
деспотија”. На то се Матић надовезао речима да је ГГ „За бољи Вршац” једина опозиција,
која ће „када дође на власт,
другачије организовати локалну самоуправу”. Поентирао је мишљу да му је жао што
га нико ништа није питао у вези с постојећим програмом за
ревитализацију Вршца у 13
тачака, који је сачинила ова
група грађана, а што је најважније.
Избори за одборнике локалне скупштине биће одржани
24. априла.
С. Т.
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Производи се и данас
Продато преко 87
милиона мотоцикала
Када бисте љубитеље двоточкаша питали који мотоцикл је
најбољи, најбржи или најлепши, чули бисте опречна мишљења и полемику. Уколико
се постави питање тржишно
најуспешнијег, ту нема дилеме. Мали мотоцикл из Јапана,
који највише подсећа на овдашње „томосе”, вероватно је
најдуговечнији и најпродаванији у историји.
Филозофија као гарант успеха
Суоснивач компаније „Хонда”
Такео Фуџисава и председник
тог произвођача Соићиро
Хонда су главни „кривци” за
настанак малог мотора „хонда
супер каб”. Иако је 1958. године у послератном Јапану владала права помама за појачаном производњом било чега
како би се одговорило захтевима тржишта, поменути двојац на челу „Хонде” није желео да по сваку цену произведе
било шта. Након детаљне процене глобалног тржишта, стила
живота људи и трендова који су
владали у то време Фуџисава
је увидео да је најбоље да направе мало економично превозно средство којим ће моћи
сви да управљају. Идеја је би-

ла да се створи скутер за широке масе, односно за потребе
времена, а на основу начина
живота тог времена.
Инжењери и дизајнери су
добили задатак да направе мотоцикл који неће имати карактеристике снажног мотора, већ
машину која ће, када први пут
седнете за управљач, одавати
утисак да сте је одувек возили.
Фуџисава је био убеђен да ће
њихов производ, уколико успеју у тој намери, бити бестселер.
Највећи изазов инжењера
„Хонде” био је створити једноставан мотор који ће моћи да

се поправља и одржава било
где у свету, док фабрика не
прошири мрежу сервиса. Било
је планирано да се месечно
произведе између тридесет и
педесет хиљада мотоцикала
„супер каб”. Сходно томе „Хонда” је уложила десет милијарди
јена у изградњу нове фабрике у
месту Сузука. То постројење је
саграђено по узору на „Фолксвагенову” фабрику у којој се
производила „буба”, а жеља Јапанаца била је да премаше производне резултате Немаца.
Најуспешнија маркетиншка
кампања
Када је коначно почела продаја мотоцикала, јапанско тржиште је било подељено у оцени
ове „хонде”. Иако су продавани
с лакоћом, поједини скутери су
имали проблема с квачилом.
Руководећи се паролом „муштерија је увек у праву”, „Хонда” је иницирала велику акцију
у којој су механичари посетили
све купце са овим проблемом и
отклонили недостатак на сваком мотору. Ово искуство је у
суштини добро дошло инжењерима јер су „дечје болести” отклоњене у право време – пред
дистрибуције мотоцикала по
иностранству.

Улазак скутера „супер каб”
на тржиште Сједињених Држа ва сма тра се јед ном од
нај у спе шни јих мар ке тин шких кампања у историји. И
поред тога што је „Хонда”
имала добар производ, руководство је било свесно да он
неће сам да се прода. Због те
чињенице обратили су се за
помоћ маркетиншкој компанији „Греј адвертајзинг”, која
је 1963. године по кренула
кампању.
Занимљиво је да је слоган
„најлепше људе ћете упознати
на ’хонди’” смислио студент
који је касније продао права
на употребу те реченице. Поменути слоган се користио пуних дванаест година. Истичући у рекламама јединствен
дизајн, употребљивост и економичност „супер каба”, овај
мали мотоцикл је освојио не
само тржиште САД већ и светско. Агрегат који се уграђивао
у овај двоточкаш имао је радну запремину од 50 кубних
центиметара и снагу од 4,5
„коња”. Интересантно је да се
овај скутер производи и данас,
након 60 година, а до сада је
направљено преко 87 милиона примерака.

Компанија ТВР је позната
по томе што прави моћне
спортске аутомобиле који се
одликују малом тежином и
великом снагом мотора.
Модел „спид 12” је због тога
толико тешко возити да је
власник тог аутомобила рекао да је возило практично
неупотребљиво.
Када говоримо о супераутомобилима, већина обраћа
пажњу на перформансе и
максималну брзину коју возило достиже, а мањи број
људи на технологију и инжењерска решења која су примењена у производњи. Један
од најбржих аутомобила
свих времена „бугати вејрон”
има мотор од шеснаест цилиндара са четири турбопуњача. Тај агрегат због својих
перформанси захтева адекватно хлађење. Када би био
у једном комаду, његов хладњак би био величине билијарског стола. Уместо тога,

конструктори су направили
чак дванаест мањих хладњака који су стратешки постављени испод каросерије.
Мотор овог невероватног аутомобила током вожње потроши ваздуха колико одрасла особа за четири дана.
За склапање Паганијевог
модела „хуајра” користи се
1.400 титанијумских шрафова, а цена једног завртња
износи осамдесет долара.
Тако се само на те делове
потроши 112.000 долара.
Пагани је пионир у конструкцији шасија од титанијума и сваки од поменутих
шрафова на својој глави има
утиснут лого компаније.
Да би се склопили шасија и
тело једног „поршеа 911”,
потребно је око 5.000 варова.
У четрдесет одсто саобраћајних незгода возачи и не
стигну да притисну кочницу.

- - - - - ГАРАЖА - - - -

ПРОСТРАНИЈА „ФИЈЕСТА”
„Фордова” возила у Србији
нису на врху листе популарних, а за то има више разлога. Половњаци који су се
производили током прошле
деценије немају баш атрактиван дизајн екстеријера и
ентеријера и та чињеница се
сматра главним узроком непопуларности. Стога су возачи „форда” људи којима је
код аутомобила битна употребљивост и практичност,
што су главне карактеристике модела „фјужн”.
Тај аутомобил је направљен на платформи модела
„фијеста” и намењен је онима којима треба више простора у путничком делу и
делу за пртљаг. Тако се у
„фјужн” комотно могу сместити четири одрасле особе

не спада у ред најудобнијих.
У понуди су бензински и дизел агрегати радних запремина од 1.400 и 1.600 кубних центиметара. Бензинци
имају снагу од 78 односно
98 „коња”, слабији дизелаш
поседује 67, а онај од 1,6 литара има 88 коњских снага.
Препорука је свакако јачи
бензинац који ће, додуше уз
нешто већу потрошњу у граду, увек имати довољно снаге за безбедно претицање и
комфорнију вожњу. Дизел-агрегати се у експлоатацији нису најбоље показали, а
и куповина дизел-половњака је у овом случају „мачка у
џаку” јер се кварови на пумпи високог притиска и дизнама прилично често дешавају и поправке су веома

са стварима за дужи пут. Када говоримо о дизајну, овај
„форд” вас неће одушевити.
Стерилан и кутијасти облик
возила, као и скромна унутрашњост од лоше пластике,
свакако су минус, али као
што смо и рекли, уколико
тражите атрактиван аутомобил, заобиђите „фјужн”.
Велики клиренс на први
поглед одмах упада у очи,
што је добра карактеристика за возило на нашим путевима. Иако је поменуто растојање од тла до пода возила велико, то не утиче на
управљивост и понашање на
путу, а ове карактеристике
су обезбеђене нешто крућим
вешањем тако да аутомобил

скупе. Када већ говоримо о
проблемима на возилу, нису
ретки случајеви цурења воде у кабини, као ни паљења
лампица које пријављују
квар на ваздушним јастуцима. Цена малог сервиса је
око 6.000 динара, а за велики сервис је потребно издвојити и до двеста евра.
Квалитет резервних делова
за овај аутомобил у Србији
је прилично добар.
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Немања
Урошевић
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ЕКОНОМИЈА
ДУШАН БАЈАТОВИЋ ПОСЕТИО „АЗОТАРУ”

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

СВЕ ИДЕ ПО ПЛАНУ

Радмила Хераковић, дипломирани инжењер заштите биља

Најопаснија штеточина
у шећерној репи

Почеле инвестиције
које ће дуплирати
производњу
Рок за приватизацију
фабрике дужи од
годину дана

Сетва шећерне репе је обављена и та биљка се сада налази у фази ницања, када је веома угрожава сива репина пипа
(Bothynoderes punctivetris).
Ка ко су ин сек ти на кон
презимљавања полно незрели, ради формирања полних елемената допунски се
хране младим биљкама шећерне репе, када и причињавају највише штете. Критичан период за развој ове
биљке је од ницања до формирања првог пара сталних
листова. Само у току једног
дана одрасли инсект може
оштетити од пет до петнаест
биљака тек изникле шећерне репе. С порастом температуре ваздуха интензитет
исхране сиве репине пипе
се повећава.
У почетку страдају ивични
делови парцеле, нарочито
ако се она налази у близини
старог репишта. Када почне
лет инсеката, штете се јављају на целој парцели у виду

мањих или већих оаза. Уколико је време суво и топло,
репина пипа за неколико дана може уништити читаве
комплексе под шећерном
репом, а могуће је и да пресејане парцеле потпуно страдају.
Имаго (одрасли инсект)
јавља се у пролеће када је
температура земљишта између шест и десет степени,
што значи током априла. У
најтоплијим деловима дана,
између 11 и 16 часова, пипа
почиње да лети и насељава
репишта. Произвођачима се
саветује да редовно обилазе
своје парцеле, почев од рубних делова, и ако примете
појаву овог инсекта и оштећене младе биљке, да ураде
хемијски третман. Заштита
може бити обављена неким
од инсектицида који садрже
комбинације активних материја хлорпирифос и циперметрин или тијаклоприд и
делтаметрин.

БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА ПЕСТИЦИДА

Сакупљајте, не бацајте

Четвртак, 21. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Директор „Србијагаса” Душан
Бајатовић посетио је „Азотару” у понедељак, 18. априла,
јер су тог дана почели обимни
радови на реконструкцији погона КАН, о чему је „Панчевац” писао у претходном броју. То подразумева демонтажу
постојећег и изградњу потпуно
новог торња КАН-а, што ће коштати око 10 милиона евра.
Бајатовић је најавио да ће до
краја године укупна улагања у
модернизацију различитих
постројења у фабрици износити 20 милиона евра.
Он је нагласио како се Унапред припремљени план реорганизације усвојен крајем
2014. успешно спроводи, што
укључује и динамику ревитализације погона по којој ће у
„Азотару” у наредних неколико година укупно бити уложено 90 милиона евра. Овогодишња улагања треба да повећају производњу са 250.000 тона
на око 400.000 тона, а када
планирани инвестициони циклус буде окончан, фабрика ће
производити око милион тона
ђубрива годишње.
– Мислим да смо на добром
путу да у наредних годину до
годину и по дана, колико времена имамо да нађемо стратешког партнера, „Азотара”
остане трајни привредни субјекат на српском тржишту, да
буде делом и извозник и, што
је најважније, да преко рада
„Азотаре” задржимо поприличну контролу над тржиштем вештачких ђубрива, од
чега ће држава имати користи
– рекао је Бајатовић.

Прецизирао је да се захваљујући пословању те фабрике
простор за шпекулације са
увозним ђубривима смањује
за 40 до 70 милиона евра годишње. Бајатовић је додао да
се то не односи само на количине ове робе која стиже из
иностранства, већ и на њен
квалитет, који је због мањкавости домаћих прописа често
прилично низак.

Бајатовић је нагласио како
би најбољи модел приватизације била докапитализација уз
обавезу улагања будућег власника у модернизацију производње. Он је рекао да је најважније питање у преговорима
са страним компанијама могућност обезбеђивања дуготрајног стабилног снабдевања
гасом, који је сировина за рад
„Азотаре”, и то по прихватљи-

ђубрива и луку. Бајатовић је
објаснио да је то било нужно
како би „Србијагас” намирио
своја потраживања тако што је
преузео власништво над луком, а држава добила тај објекат. Њега ће моћи за своје потребе да користе све три фабрике петрохемијског комплекса, а могуће је на том земљишту развијати и неке друге делатности.

Директор „Србијагаса” је
рекао да „Азотара” редовно
плаћа гас и друге обавезе, исплаћује зараде на време и поштује све обавезе из УППР-а.
Оценио је да су захваљујући
том документу сви стари дугови предузећа „очишћени”,
јер су потраживања претворена у капитал, па је сада држава власник 95 одсто фирме,
од чега је власнички удео
„Србијагаса” чак 87 процената. Уз то су решена и сва
правна питања из прошлости,
а све то је велика предност у
преговорима са стратешким
партнерима.

вој цени. Додао је како стратешко партнерство „Србијагаса”
с руским „Гаспромом” то омогућава.
Поновио је да су за панчевачку фабрику заинтересоване поједине компаније из Немачке, Италије, Мађарске и
Русије, али овог пута није ширио карактеристичан предизборни оптимизам у вези с том
темом, а нарочито се чувао давања обећања о времену када
би тај посао могао да буде
окончан.
„Азотара” је према УППР-у
подељена на две засебне фирме – фабрику за производњу

Незванично сазнајемо да се
рачуна да ће посао кренути
када Лука Београд буде променила своју намену, јер ће
тада привреда оближње престонице морати да се ослања
на „Азотарину” луку. Наш саговорник тврди да је „Азотара” подељена на две фирме
како би се спречило да приватизација буде мотивисана
преузимањем луке која има
озбиљан потенцијал и гашењем производње минералних
ђубрива, што је наводно био
један од мотива претходних
приватизационих власника.
Д. Вукашиновић

ДЕШАВАЊА ОКО АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО

Предизборне комбинације
Оставке недавно
изабраног руководства
због непромењеног
стања
Почиње организовано
збрињавање овог
опасног отпада
Ове године у Србији почиње
организовано преузимање
празне амбалаже у којој су
били пестициди, па ће таква
акција током јуна бити спроведена на територијама четири локалне самоуправе које својим активностима покрива Институт „Тамиш”, а
то су Панчево, Ковачица,
Опово и Алибунар.
Акцију организује удружење произвођача пестицида
SECPA, а амбалажу ће преузимати фирма „Секопак”.
Институт има саветодавну и
мотивациону улогу у овом
послу, због чега је произвођачима у наведене четири
општине одржао серију предавања о потреби правилног
збрињавања ове врсте отпада, а преузео је и обавезу да
буде у контакту с њиховим
удружењима како би кампања била што успешнија.
– Молимо пољопривреднике да не бацају амбалажу од
пестицида на недозвољена
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Драган
Вукашиновић

места или у комунално смеће, јер се ради о опасном отпаду. Потребно је да празне
боце и канистере након прављења радног раствора сакупе у вреће и закључају их на
безбедном месту, где ће их
држати до последње недеље
јуна, када ће их овлашћени
оператер сакупити. То је једини законски исправан начин
уклањања паковања у којима
се држе заштитна средства.
Наш задатак је да одговорно
поступамо са опасним отпадом и да примена пестицида
буде одржива, јер тиме чувамо земљиште и подземне воде од загађења и спречавамо
тровање дивљачи – нагласила
је Маја Судимац, дипломирани инжењер заштите биља у
Институту „Тамиш”.
Амбалажа ће на територији Панчева бити сакупљана
по следећем распореду: 27.
јуна од осам до девет сати у
Банатском Брестовцу, од
9.30 до 10.30 у Омољици и
Иванову, од 11 до 12.30 у
Старчеву и Панчеву; од 13 до
14 сати „Секопаков” камион
ће бити у Долову, Банатско
Ново Село и поново Панчево
посетиће од 14.30 до 15.30, а
Качарево од 16 до 17 часова.
Дан касније, 28. јуна, од 16
до 17 сати, амбалажа од пестицида биће сакупљана у
Глогоњу и Јабуци.

Стигла донација у
лековима вредна
дванаест милиона
динара
Запослени у Апотеци Панчево
су захваљујући позајмици из
градског буџета крајем прошле недеље добили децембарску плату и доприносе за фебруар како би могли да овере
здравствене књижице, мада
још увек није јасно да ли је то
довољно, или ће локална самоуправа морати да плати и
доприносе за март како би
апотекари могли да се лече. Ту
се отприлике завршава списак
добрих вести када је реч о овој
установи, а следи низ лоших.
Једна од њих је да су и садашња директорка Меланија
Бонин и Управни одбор, баш
као недавно њихови претходници, поднели оставке. То се
догодило на седници Управног одбора одржаној у понедељак, 18. априла.
Директорка је изјавила како су разлози њеног повлачења то што за последњих месец дана откад је именована
на дужност није ништа урађено да би рачун установе
био деблокиран, нису организовани састанци с добављачима односно повериоцима, а дугови за материјалне

трошкове расту, што значи да
су телефонске и интернет везе прекинуте. Додала је како
је најгоре то што нису створени услови да Апотека добије
лекове како би запослени могли да наставе рад, што је њихов основни циљ.
Овај низ лоших догађаја
употпуњује „крњи” протест
фармацеута одржан у уторак,
19. априла, испред Министарства здравља и Владе Србије. На њему се уместо шездесетак радника Апотеке појавило само њих седам, и то у
сопственој режији. Протест је
био уредно заказан и за њега
је добијено одобрење београдске полиције, а учешће су најавили државни фармацеути
из Новог Сада и Шапца с намером да подрже панчевачке
колеге.
Испоставило се да је подршка била дупло бројнија, јер
је на наших седморо апотекара дошло петнаестак Новосађана и Шапчана. Разлог оду-

стајања од овог скупа нисмо
успели да сазнамо. Ваља подсетити да је Министарство
здравља претходни узалудно
покушавало да спречи. Можда је овог пута било успешно, јер су избори за неколико
дана, па би свакако било незгодно да се успеси републичке власти кваре протестима у
центру Београда због тамо неке апотекарске установе.
Следеће
демонстрације
панчевачких фармацеута испред Владе Србије треба да
буду одржане у петак, 22.
априла. Случајно или не, из
Министарства здравља је Меланији Бонин, директорки у
оставци, јављено да тог дана
ујутру има заказан састанак о
стању у Апотеци Панчево у
кабинету премијера.
И на крају, али не најмање
важно, све државне апотеке
ће ипак добити лекове до
краја ове недеље. Македонски бизнисмен Благоја Механџиски, власник ланца

апотека „Ланса” и веледрогерије „Зегин”, у сре ду, 20.
априла, поклонио је два комбија дефицитарних лекова с
позитивне листе у укупној
вредности већој од 100.000
евра. Он их је свечано предао
гра до на чел ни ку Са ши Па влову, који је рекао да се ради о медикаментима са списка који је доставила Апотека
Панчево.
Посредник је било Министарство здравља, које је с
Механџиским и раније сарађивало, јер је он две транше
лекова и друге медицинске
помоћи, вредне око 200.000
евра, испоручио Ваљеву и
Шапцу 2014. након поплава.
– Мислим да ће донација
бити од користи грађанима до
дефинисања начина на који
ће државна апотека наставити свој рад. Иза ње не стоји
интерес у смислу визије решавања правног статуса државне апотеке, јер у овом тренутку мислим да ни Министарство нема став шта ће с
њом – рекао је Павлов.
Механџиски је објаснио како се осећа обавезним да помаже људима у невољи, као
што су сви помагали Скопљу
1967. након разорног земљотреса. Додао је да је досад у
више наврата слао медицинску помоћ у различите делове
света.
Лекове из донације фирме
„Зегин” добиће и сеоске апотеке, а они ће бити издавани на
рецепт. Не постоји опасност да
их извршиоци заплене, јер су
власништво Града.
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Четвртак, 21. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИДВОРСКИ ЕЛЕКТРИЧНИ ТРАКТОР

ПАНЧЕВАЦ У ТИМУ СТРУЧЊАКА
Полуфиналисти
глобалног такмичења
„GIST Tech”
До 1. маја траје
он-лајн гласање –
подржите пројекат
Српски стартап тим, који послује у склопу БИТФ инкубатора Београд, ушао је у полуфинале такмичења „GIST Tech” са
стартап идејом „Idvorsky Electric Tractor” и има шансу да се
пласира у финале. Уколико буду прикупили довољан број
гласова током он-лајн гласања,
имаће прилику да се боре за
почетни капитал у завршници
такмичења које се одржава у
оквиру глобалног самита предузетника 2016 GES (2016 Global
Entrepreneurship Summit).
Домаћини овогодишње манифестације су Универзитет Стенфорд и председник Сједињених
Америчких Држава Барак Обама. За нас Панчевце посебно је
важан податак да је члан овог
тима наш суграђанин инжењер
електротехнике Иван Јованов.
Примена нових технологија
Тројица пријатеља још из факултетских дана – др Никола
Попов, Далибор Марковић и
Иван Јованов – крајем 2015.
године дошли су на идеју да
развију пројекат производње
електричног трактора или система електричног погона.
Пријавили су се на такмичење
„GIST Tech” и направили веома занимљив стартап. Реч је о
електричном трактору који је
замишљен на реалним техничким основама и, према речима
Ивана Јованова, уз примену
нових технологија, сигурно
има комерцијалну перспекти-

УСПЕХ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ

Ђерфи други у држави

ву. Како каже, трактор кодног
имена „Idvorsky Еlectric Drive
System of Еlectric Tractor” може обављати све функције као
и стандардни трактори мање и
средње категорије снаге, уз неколико битних предности.
Трошкови коришћења и одржавања такве машине су знатно
нижи, а електрично пуњење је
десет пута јефтиније од пуњења
резервоара дизелом. Поред тога, када је реч о еколошким
предностима, електрични трактор не би непосредно загађивао
ваздух и земљиште које обрађује. Иван Јованов сматра да је
овај аспект занимљив нарочито
произвођачима органске хране,
који имају прописане стандарде у примени средстава.
Пупину у част
Име „идворски електрични
трактор” није случајно ода-

брано. Много је симболике у
томе. Наиме, Михајло Пупин
је по доласку у Америку свом
име ну при до дао при дев
„идворски”, како би га подсећао на његово порекло и родно село Идвор. Тројац српских инжењера електротехнике одужио се на симболичан начин великану српске и
свет ске на у ке до да ва њем
истог при де ва у име сво је
иновације.
Гласање траје до 1. маја и
свако ко жели да пружи подршку нашем тиму, може једном дневно, изнова, да гласа
путем сајта http://www.gistnetwork.org/content/tech-i-semi-finalists-voting. Према речима Ивана Јованова, потребно је само регистровати се на
постојећи сајт, а на веб-страници
http://idvorsky-electric.com/ могу се наћи сва по-

требна упутства за гласање,
као и више о самој идеји
„идворски електрични трактор”.
Промовисање идеје у јавности и стратегије освајања неопходних гласова који воде до
финала такође је део такмичења – као „маркетинг-тест”
полуфиналиста да се представе на најпозитивнији начин. Зато су чланови тима послед њих да на чести го сти
различитих информативних
кућа и труде се да привуку
што већи број гласача. Правила такмичења кажу да број
гласова јесте важан сегмент,
али не игра одлучујућу улогу.
Суштина гласања је да се види на који начин ће тимови
представити своје идеје и да
ли су способни да заинтересују људе за своју научнотехнолошку иновацију.

Ендре Ђерфи, ученик панчевачке Пољопривредне школе
„Јосиф Панчић”, освојио је
друго место у категорији хортикултуре на 32. републичком такмичење из области
пољопривредне производње.
Републичка смотра је одржана у Футогу, а на њој је учествовало више од 60 ученика
из 30 пољопривредних школа
из Србиjе, Mађарске, Словениjе, Хрватске и Mакедониjе.
Tакмичење jе отворио министар просвете, науке и технолошког развоjа Срђан Вербић,
а церемониjи су присуствовали и министарка пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић
Бошковић, као и градоначелник Новог Сада Mилош Вучевић.
Занимљиво је да су наступили ђаци из иностранства и
да је велики броj спонзора
сагледао квалитет овог так-

мичења. Подршку су пружили Пољопривредни факултет из Новог Сада, Институт
за ратарство и повртарство и
броjне приватне компаниjе
коjе послуjу у сектору пољопривреде.
У Футогу су се надметали
ђаци трију образовних профила: техничар хортикултуре,
пољопривредни техничар и
руковалац-механичар пољопривредне технике. Пољопривредни техничари су имали
задатак да обаве дератизациjу
штале, руковаоци-механичари
морали су да препознају и отклоне застој на пољопривредној машини, а техничари хортикултуре демонстрирали су
умеће у одржавању jедне
цветне површине.
Успеху ученика Ендреа
Ђерфија на државном првенству допринео је и менторски рад његове професорке Биљане Живковић.

АКТИВНОСТ КЛУБА „СОКО”

Шетња Градском шумом

ГРАДСКА ЕКОЛОШКА КАМПАЊА

Обилазак Банатског Брестовца
Представници Градске управе
Панчева, ЈКП-а „Зеленило”,
ЈКП-а „Хигијена” и Института
„Тамиш” и уредништво редакције часописа „Екопедија” посетиће у петак, 22. априла, поводом Светског дана планете
Земље, Месну заједницу Банатски Брестовац и тамошњу
основну школу. Они ће том
приликом одржати предавања

о значају очувања животне
средине и правилном одлагању отпада.
За мештане ће бити организована радионици на којој ће
стручни сарадници Института
„Тамиш” представити пројекат „Збрињавање амбалажног
отпада од средстава за заштиту биља”, чију реализацију подржава локална самоуправа.

Поред тога, овом приликом
биће уређено школско двориште захваљујући поклону
ЈКП-а „Зеленило”, које је
обезбедило расаде цвећа. ЈКП
„Хигијена” у овој градској
кампањи поклања стубне канте за смеће, па ће тако у дворишту ОШ „Олга Петров” бити постављене нове препознатљиве посуде за одлагање от-

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

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА НИС-а

Очувана профитабилност компаније
Менаџмент НИС-а истиче да је
руско-српски нафтни гигант
годину завршио с профитом,
без обзира на тешку макроекономску ситуацију и негативан
утицај курсних разлика. Нето
добит НИС групе за 2015. годину износи 14,6 милијарди динара, а показатељ EBITDA 46,5
милијарди динара. И поред
смањења финансијских показатеља у поређењу са 2014. годином, најновији резултати показују да је компанија успела
да премаши план и очува профитабилност НИС-а. Коментаришући резултате пословања
НИС групе у 2015. години, Вадим Јаковљев, председник Одбора директора, рекао је:
– Прошла година је била
провера стабилности компанија из нафтно-гасног сектора.
Без обзира на то менаџмент
НИС-а је ефикасно одговорио
на изазове спољне средине и

Страну припремиo

Зоран
Станижан

компанија је, према резултатима 2015. године, успела да одржи профитабилност. У услови-

ма нестабилне макроекономске ситуације менаџмент НИСа ће наставити реализацију

програма повећања оперативне ефикасности и усмериће
своје снаге на кључне пројекте,
укључујући и повећањe дубине
прераде – рекао је Јаковљев.
Укупан износ обрачунатих
обавеза по основу пореза и
других јавних прихода у 2015.
години износи 151,9 милијарди динара, што је за 12 процената више него претходне године. У 2015. години НИС
група је уложила у развој компаније 30,3 милијарди динара
и на тај начин сачувала своју
позицију на листи највећих
инвеститора у Србији.

Чланови ПЕК-а „Соко” су у
суботу, 16. априла, организовали пешачку туру у највећем националним парку у
Србији, који се простире дуж
Дунава. Стаза дуга 16 километара водила је кроз прелепе нетакнуте делове природе
од Голупца до места Брњица.
Поред тога, такмичари „Сокола” су прошлог викенда
освојили четири медаље на државном првенству у пењању.
Наредно такмичење у свим ди-

сциплинама биће приређено
средином маја у Земуну. До тада ће се пењачи припремати
уторком, четвртком и суботом
у парку Барутана. Када је реч о
сезони пењања за грађане, она
је званично отворена у суботу,
16. априла.
ПЕК „Соко” ће у недељу,
24. априла, организовати
обилазак пешачке стазе у
Градској шуми. Учесници ће
се окупити код силоса на тамишком кеју.

РЕГИОНАЛНА СМОТРА МАШИНАЦА

Моделирање у граду

МИСЛИША 2016.

Урош међу најбољим математичарима
Ученик другог разреда ОШ „Бранко Радичевић”
Урош Домазетовски изборио је место међу најбољим ученицима основних и средњих школа у
Србији на једанаестом такмичењу „Мислиша”.
Реч је о традиционалној манифестацији посвећеној афирмацији математике, коју организује
Математичко друштва „Архимедес”. Ове године она је окупила ученике из укупно 640 основних и средњих школа у Србији.

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

Ученици и професори Машинске школе Панчево били
су прошле недеље домаћини
регионалне смотре знања
ученика који се школују за
звање техничар за компјутерско конструисање. Такмичење у програмирања струга и
глодалице одржано је у среду, 13. априла, у специјализованим кабинетима те панчевачке стручне школе. Ђаци

су се надметали у моделирању, статици и компјутерској
графици.
Највише успеха су имале
школе из Аде, Кањиже и Новог
Сада. Организацију такмичења су помогли: Град Панчево,
ЈКП „Хигијена”, ЈКП „Водовод”, „Гаспетрол” Панчево,
„НН Плус” Панчево, Ауто-центар „Граовац” и Регионална
привредна комора Панчево.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Пролећне дилеме

Пише:
др Мирослав Тепшић
Требало би нам много простора за описивање свих користи од боравка у природи
и рекреативних активности
у њој. Већ само излагање
сунчевим зрацима доноси
неопходне количине витамина Д, који јача кости и
имунитет. На значај физичке активности за кардиоваскуларни систем и регулисање крвног притиска, вредности шећера и масноћа у крви не треба превише трошити речи. У времену у коме
смо толико окупирани послом и обавезама, а млађа
популација електронским
новотаријама, сваки боравак
напољу и дружење су права
драгоценост. Наравно, ту су
и ризици: алергије, повреде,
уједи инсеката... Ипак, требало би одговорити на питање: нисмо ли управо тако
рањиви јер смо се сувише
удаљили од природе, уљуљкани у лажну сигурност коју
нам нуде четири зида?
Сетимо се само детињства
и времена кад су нам родитељи лечили температуру,
огреботине и мање посекотине и кад су нам црвенило
и оток проузроковани уједом инсекта изгледали пот-

пуно нормални и природни.
Данас смо отишли у другу
крајност. Информације које
добијамо из медија изгледа
су нас више уплашиле него
што су нам дале оружје за
борбу. Не чуди због тога велик број младих родитеља
који у истом дану посећују
педијатра и лекара хитне
помоћи јер „дете и даље има
високу температуру”. Нисмо
више запрепашћени кад
нам претећим гласом захтевају кућну посету за уклањање крпеља. Уплашен поглед
пацијента с локалним отоком насталим од убода осе
или пчеле постао је више
правило него изузетак.
Компликације су увек могуће, али оне имају своје
упозоравајуће знаке, озбиљније угрожавају здравствено
стање и најчешће дају времена за лекарску интервенцију и лечење. Изузетак је
анафилактичка реакција на
убод инсекта, која се јавља у
првим минутима после убода и која угрожава живот.
Другим речима, ако је прошло више сати после убода
и ако се развио локални
оток или црвенило, мала је
вероватноћа од компликација. Опрез је потребан када
је у питању оток у близини
дисајних путева који може
механички да угрози дисање. Нормално је да оток
траје два до седам дана, јер
он настаје као последица
имунолошког одговора организма на антигене унете
убодом или уједом инсекта.
Универзалан лек је стављање хладне облоге на место
отока и евентуално антибиотска маст локално.

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Опасне инфекције
Одговара:
др Слађана Ковачевић,
уролог
Питање: Да ли честе упале
мокраћних канала могу
утицати на плодност и како их предупредити?
Одговор: Инфекције данас
представљају водећи узрок
неплодности. Тај податак
првенствено се односи на
узрочнике полно преносивих болести, премда се никако не смеју занемарити
узрочници који се не преносе полним путем.
Од бактеријских узрочника најважнији су Chlamydia
trachomatis, гениталне микоплазме, Gardnerella vaginalis (често у комбинацији
са бактеријом Mycoplasmа
hominis и вагиналним анаеробним бактеријама), као и
бета-хемолитички стрептокок групе Б. Узрочници као
што су гонореја и сифилис
данас су много ређи. Не сме
се занемарити ни Trichomonas vaginalis, који спада у
паразите и такође може
оштетити репродуктивну
способност.
Иако неки од наведених
узрочника дају специфичну клиничку слику, готово
сви могу изазвати исту или
врло сличну симптомато-

логију. Стога је на урологу
да, након детаљне анамнезе, постави сумњу и усмери даљу обраду ка тачној
идентификацији. Симптоми инфекције код мушкараца варирају од благог
пецкања у мокраћном каналу, повишене телесне
температуре, болова у доњем трбуху и притиска у
перианалном подручју, па
до болне ејакулације и јако
осетљиве простате. Но оно
што је много важније, нелечене инфекције доводе
до смањења укупног броја
сперматозоида у ејакулату
и њихове недовољне покретљивости, а могу изазвати чак и непроходност
семеновода. Стога не изненађује што се постотак неплодних мушкараца из године у годину све више повећава.
За дијагностиковање је
потребно микробиолошко
испитивање, односно узимање бриса уретре, спермокултуре и уринокултуре. Лечење је комфорно и
ефикасно и траје од седам
до четрнаест дана. Препоручује се ретестирање три
месеца након терапије.
Потребан је заштићени однос, као и лечење оба
партнера. Једном излечена инфекција не доводи до
заштите у будућности).

Питања шаљите на имејл адресу dragana.kozan@pancevac-online.rs или поштом на адресу Вука Караџића 1, Панчево. Потребно је да питање буде
што концизније, а одговор потражите у неком од наредних бројева.
Лекари којима можете поставити питања су: др Ана Ковачевић Кузмановић
(интерна медицина и кардиологија), др Горан Војиновић (интерна медицина и
нефрологија), др Душан Стојић (хирургија), др Небојша Тасић (урологија и
функционисање Опште болнице), др Ненад Ковјанић (ортопедија и трауматологија), др Вељко Божић (ОРЛ и максилофацијална хирургија), др Слободан
Продановић (педијатрија и неонатологија), прим. др Душанка Милошев Жиловић (инфективне болести и хепатологија) и др Славица Ђокић (неурологија).

Четвртак, 21. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

МИНИСТАР ЛОНЧАР ПОСЕТИО ДОМ ЗДРАВЉА

ОЦЕНА: КОРЕКТНО, ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ
Видљива побољшања
у последње три
године
Једина замерка:
тоалет је предалеко
Шта ће бити
са Апотеком?
Панчевачки Дом здравља изгледа чисто, услови у ординацијама су добри, набављено је
и много нове опреме, пацијенти су задовољни и опште стање је крајње коректно – закључак је Златибора Лончара, министра здравља у Влади РС,
који је у четвртак, 14. априла,
посетио ту установу.
Лончар је у пратњи др Слободана Овуке, директора Дома
здравља, и Миреле Петровић,
чланице Градског већа задужене за здравство, обишао и
Службу за здравствену заштиту жена, просторије за психофизичку припрему трудница,
централну стерилизацију, а
потом и Службу радиолошке
дијагностике у Змај Јовиној
улици.
Брзински обилазак
Иако се у згради Дома здравља
задржао свега петнаестак минута и за то време прошао
кроз све набројане просторије,
министру је то било довољно
да види све што је било у плану и стекне утисак о ономе
што му је презентовано.
– Задовољан сам због тога
што је Дом здравља окречен,
што изгледа чисто и што пацијенти немају притужби.
Много нових ствари је урађено: набављени су нови рендгенски апарат и станица за мамограф, гинеколошке столице

Златибор Лончар није имао (много) примедби
и столице за инвалиде, отворено је Саветовалиште за труднице и обезбеђен је простор за
припрему за порођај. Похвално је и то што се ради на изградњи лифта за непокретне
особе, који за неколико дана
треба да буде завршен – нагласио је Лончар.
Једина замерка коју је министар упутио менаџменту
Дома здравља тиче се проблема на који му се пожалио један од пацијената с којима се
сусрео обилазећи ординације.
– Има једна мала ствар која ће
морати да се уради у најскорије време. Наиме, на једном месту где се ради ултразвук због
зоне зрачења није могао да буде изграђен санитарни чвор.
Треба пронаћи решење да тоалет буде ближи људима који
раде такве анализе. Све друго
изгледа крајње коректно и чи-

ИЗ ГРАД ЊА ЛИФ ТА У ТО КУ
Ових дана су почели раније најављени радови на изградњи лифта у Дому
здравља. Ускоро ће сви
они који се упуте у Службу
за здравствену заштиту
жена, до Стоматологије
или Онкологије, моћи да
тамо стигну и лифтом.
Платформа је првенствено намењена непокретним
или слабије покретним пацијентима, што не значи
да неће моћи да је користе
и сви остали.

стора, преко куповине опреме,
до подизања нивоа стручног
рада.
Светло на видику?
Министар Лончар је на питање новинара да ли ће Министарство здравља помоћи у решавању проблема са Апотеком Панчево одговорио да она
није у надлежности тог министарства, али да ће оно ипак
прискочити у помоћ.
– Сви треба да знају да апотекарска установа с Министарством здравља и с Владом буквално до пре неколико дана
није имала никаквих додирних
тачака, јер припада локалној
самоуправи. У време бивше директорке, коју је за ту позицију
„препоручило” то што је уништила апотеку у Ужицу, направила је дуг који скоро долази
до милијарду динара. Сада се
нико не обраћа ономе ко је направио тај криминал, већ се

ОЛАК ШИ ЦА ЗА ЖЕ НЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ
Дом здравља је недавно, захваљујући финансијској подршци Града, набавио нову гинеколошку столицу намењену
женама са инвалидитетом.
Директор те установе др Слободан Овука објаснио је да је
заправо реч о универзалној столици, која се,
уз мале измене, може
прилагодити женама с
посебним потребама. То
значи да ће се столица
користити и за прегледе
пацијенткиња које немају никакве потешкоће
у кретању.
Из буџета Града су
ове године издвојена и средства за опремање здравствених
служби и амбуланти, а оно се одвија по приоритетима. Нову опрему су већ добиле амбуланте у Долову и Качареву,
као и Лабораторијска служба.
сто и треба наставити у том
правцу: пре свега, ваљало би
радити на побољшању просторија које су сада у нешто лошијем стању и припремати
информациони систем за повезивање са Општом болницом – закључио је Лончар.
Он је добио обећање од др
Слободана Овуке да ће недостаци бити отклоњени у најскоријем року. Овука је подсетио да је садашњи менаџмент
2012. године затекао Дом
здравља у потпуно запуштеном стању и да преко 25 објеката није окречено читаву деценију, те да је у последње три
и по године, уз помоћ Владе
РС, урађено много тога у свим
сегментима – од уређења про-

помоћ очекује од државе. Ми
смо ушли у решавање тог проблема, очекује се уплата зарада
за децембар и доприноса за
фебруар, тако да ће запослени
добити здравствене књижице.
Договорили смо се да се овај
огроман дуг репрограмира на
три године и да се омогући рад
бар једног дела апотека, како
би људи могли доћи до неопходних медикамената – рекао
је Лончар.
Он је додао и да се тражи
решење да се отвори подрачун
Апотеке који би служио само
за потребе њеног свакодневног
функционисања, док не дође
до деблокаде главног рачуна
установе.

САСТАНАК С ПРЕДСТАВНИЦИМА УНИЦЕФ-а

Дете је дете, да га волите и разумете
Размена информација битних
за унапређење положаја деце у
раном развоју ради успостављања њихове што боље
здравствене заштите била је
повод за састанак саветника у
канцеларији УНИЦЕФ-а с
представницима Дома здравља, Центра за социјални рад,
дома „Споменак”, удружења
„ВеликиМали” и Сузане Јовановић, већнице задужене за
социјална питања, одржаног у
среду, 20. априла, у Дому
здравља.
Ово је била трећа менторска посета УНИЦЕФ-а Дому
здравља у оквиру пројекта
„Јачање капацитета педијатријске здравствене заштите
за подршку развоју деце у раном детињству”, који та организација и Министарство
здравља спроводе у десетак
градова у Србији, међу којима
је и Панчево. Пројекат је започет 2014. године и трајаће

до септембра текуће године, а
његов циљ је унапређење педијатријских услуга како би
се психофизички развој детета могао детаљно пратити и
по потреби кориговати – од
самог његовог рођења, па до
поласка у школу. Због тога су
у претходном периоду педијатри и патронажне сестре прошли кроз опсежне обуке.
– Наша установа је једна од
првих у Србији која је укључена у подршку Развојном саветовалишту у Служби педијатрије. Носиоци комплетног
програма су Служба за заштиту
деце и Патронажна служба.
Препознали смо квалитет овог
пројекта и одлучили да кроз
учешће у њему нашим најмлађим суграђанима и њиховим
породицама, укључујући, пре
свега, социјално угрожену и
ромску популацију, помогнемо
да кроз период детињства и одрастања прођу што безболније.

С тим у вези сређено је и Саветовалиште за психофизичку
припрему трудница, почела је
да ради школа родитељства и
адаптиран је простор у здравственој станици на Котежу, као
и у Служби педијатрије – истакао је др Слободан Овука, директор Дома здравља.
Конкретне промене у раду с
децом подразумевају и другачији приступ педијатра најмлађима, као и њиховим родитељима.
– Педијатар сада дете треба
да гледа целовито и да, осим
његовог телесног и моторичког
развоја, прати и како теку његов социјални и емоционални
развој. Важан је и саветодавни
рад, кроз који родитељи добијају савете о томе како да што
боље препознају сигнале које
им дете шаље и остваре што
бољу интеракцију с њим – истакла је на састанку прим. др
Милица Миодраг, педијатар.

Станислава Вучковић, саветница УНИЦЕФ-а у Србији,
објаснила је да је састанак с
представницима различитих
институција и установа у нашем граду имао циљ да се дефинишу приоритетни задаци
и унапређење сарадње у детекцији развојних одступања и
интервенцији у случају да се
развој не одвија на очекиван
начин. Вучковићева је најавила и да ће у наредном периоду
бити потписан протокол о сарадњи, као и да ће УНИЦЕФ
Дому здравља донирати намештај и дидактички материјал
како би простор саветовалишта био додатно прилагођен
деци и породицама.

Страну припремила
Драгана

Кожан

Четвртак, 21. април 2016.

ВОЗИЛА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ опел мериву,
2003. годиште,1.7, ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)
СКУТЕР Piaggio Beverly 500,
гаражиран, регистрован, кацига, 25000. 1.800 евра..
063/734-52-25. (СМС)
ПРОДАЈЕМ торпедо 9006, са
предњом вучом, генералисан,
у одличном стању. 064/13397-09 (217904)
НА ПРОДАЈУ лада нива, 2004,
гас, издаје се магацин 360 м2,
Топола. Тел 343-652 до 16 сати, 313-100 после 16 сати.
(218382)

МЕРЦЕДЕС 123, 200 дизел, солидно стање, на продају.
063/555-770. (218297)
ГОЛФ 3 дизел 1.9 караван,
произведен 1997, цена по договору. Тел. 063/351-709.
(218304)
ПРОДАЈЕМ форд таунус,
1967, мењач аутоматик за кадета, етернит плоче за подашчавање кровова. 064/507-2084. (218262)
МИЦУБИШИ протон 1999. годиште, плин 1500 цм, може замена за скутер уз доплату.
061/664-39-26. (218333)
ФИЈАТ браво, плин, 1998,
1.100 евра, може замена.
061/664-39-26. (218333)

ОГЛАСИ

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. годиште, 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 стању. 063/250-416. (218604)

СУЗУКИ балено караван, 1.7
дизел, 2001, странац, регистрован, 900 евра, може замена. 061/664-39-26. (218333)

ПРОДАЈЕМ југо 55, регистрован бензин, плин атест, 550
евра, 1995. годиште. Тел.
063/224-431. (218359)

НА ПРОДАЈУ пежо 106, 2001.
годиште, власник, одржаван.
064/866-24-57. (218238)

КОМБИ рено трафик 2.5 дизел, нерегистрован, теретни,
600 евра. 063/879-03-55.
(218353)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру 2.0
дизел, 2001. годиште, 1.900
евра. Тел. 063/862-11-58.
(218357)

ПРОДАЈЕМ рено твинго 1.2,
2001. годиште, 1.450 евра.
Тел. 062/821-44-94.
(218289)

ПРОДАЈЕМ југо 55, корал
1988. годиште, регистрован до
краја године. 065/514-27-97.
(218348)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.2, регистрован, 2003. годиште,
1.900 евра. Тел. 063/862-1158. (218357)

ЛИНКОЛН лимузина за свадбе, 1985. годиште, продајем
или мењам за некретнину.
063/555-770. (218297)

ЈУГО корал 55, 2004, атестиран гас, добар, црвен, 550
евра. 064/243-84-52.
(218670)

КОМБИ фолксваген, 8 + 1,
прешао 108 хиљада, као нов,
власник. 063/436-863.
(218684)

АУТО-КОД кључеви, израда
кључева, кључ сервис. Светог
Саве 14. 065/282-88-28.
(215749)
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ПРОДАЈЕМ рено клио 2006,
1.5 ДЦИ, 65, мали потрошач.
064/137-47-89. (218538)
ФИЈАТ пунто 1999, нерегистрован, мањи квар, 600 евра,
замена за јефтинији до 300
евра. 061/305-45-12. (218507)
ОПЕЛ суза караван, 1990. годиште, плин, није регистрован.
060/632-68-00. (218501)
СЕАТ алтеа ХЛ, 1.9 ТДИ, купљен у Србији 2008, 117.000
км, 7.400 евра, замена за новији. 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. годиште, регистрован, добро
стање. 064/171-22-13.
(2185689
ПУНТО ЈТД, 2003, петора врата, 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, застава ривал , повишен, продужен,
теретни у супер стању.
060/028-14-80. (218579)
АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила, сервисирамо и пунимо
дигиталном машином са заменом 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, атестиран плин, клима, шибер, кожа,
133.000 км. 064/130-36-02.
(218691)
ПРОДАЈЕМ опел зафиру,
2004. годште, 2.0 ДТИ, у добром стању. 065/377-15-70.
(218694)
ПАСАТ Б 3, 1.8, бензин, 1992.
годиште, караван, регистрован, одличан, 750 евра, хитно.
062/856-64-94, 065/557-81-42.
(218590)
PIAGGIO beverly 500, 25.000
км, 2003, кацига, цирада, гаражиран, 1.800 евра. 063/73452-25. (218478)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА
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. 062/19336-05. (218680)
ОТКУП свих врста возила, алата, пољопривредне механизације, катализатора, продаја
делова. 063/782-82-69,
066/409-991. (218620)
ОТКУП свих врста возила, катализатора, професионалног
алата, продаја делова.
069/203-00-44, 013/403-736.
(218629)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ шпедитер две и по
тоне и плуг ИМТ једнобраздни. Тел. 063/190-36-81.
(218309)
ПРОДАЈЕМ берач змај 222,
полован. 063/881-21-44.
(218554)
ПНЕУМАТСКА сејалица агриа
(нодет), мало радила, као нова. 063/320-670. (2184839
ПРОДАЈЕМ ИМТ шпартач четири реда, хитно. 063/376302. (218505)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ брачни кревет са
душецима, 3.000 дин.Тел.
063/809-88- 48. Банатско Ново Село. (СМС)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и
половни делови од веш-машина. Тел. 252-05-10, 063/70376-07. (21832/9

БЕТОНСКИ блокови 32, 37,
47, 67, могућ превоз. „Луна
плус”, Црепаја. 069/275-73-94.
(217439)

СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних, даљински управљачи. „Плус”, Туцовића 28, 353-463. (2186859

РАСПРОДАЈА кока носиља у
пуној носивости са фарме
„Дабић” у Панчеву, по цени од
200 динара по комаду. Вршимо упис за 23. април 2016.
013/377-901. (217484)

ТВ ПОЛОВНИ из увоза, 37, 54,
66, 72. 348-975, 066/348-975.
(218464)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач, веш-машину, делове горење. Мића, 013/346-790,
064/129-73-60. (218551)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пилиће. 062/17042-74. (СМС)
МОТОРНА бензинска пумпа,
три цола. 066/357-870. (21730

ПРОДАЈЕМ полован намештај.
065/592-78-75.

АЛУМИНИЈУМСКА ограда, гелендери, АЛУ, ПВЦ столарија,
алу врата. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (218121)

ДЕБЕЛЕ свиње на продају.
063/748-05-96. (218242)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
MIELE веш-машина, korgow
синтисајзер, два дечја бицикла. 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, алпино јарца, јариће. 065/348-2200. (218272)
КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи. 331586, 063/805-74-60. (218248)
ПРОДАЈЕМ козе са јарићима.
064/247-81-88. (218270)
НОВА АМБАЛАЖА пиво, сокови, вода, продајем 150 гајби, повољно. 063/555-770.
(218297)
ПРОДАЈЕМ шиљеже, јаре, јагњад. 064/380-56-30, 013/632151. (218318)
АБРИХТЕР, циркулар, футер,
монофазни, храстова врата,
улазна. 065/263-28-78.
(218381)
ТОПЛОТНЕ геотермалне пумпе (70 – 400 м2), најекономичнији вид грејања, акција траје.
062/118-26-81. (218324)
ПРОДАЈЕМ пчеле на АЖ рамовима. 063/752-44-20.
(218378)
УГАОНА гарнитура 130, vilager бензинска косилица у гаранцији 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, дечја колица, ел. шпорет, ТА пећи, пећ на дрва, машину за
веш, суђе, тепихе, половне ауто гуме, бицикле разне.
063/107-78-66. (177960)
ПРОДАЈЕМ букву, храст, багрем, багремове сеченице.
„Топлина”, 063/364-310.
(318521)
ШПОРЕТ равна плоча, комбиновани фрижидер, веш-машина, микроталасна, фрижидер
150 - 230 л, судопера с радним висећим, стилски трпезаријски сто са столицама, орман, комода, писаћи сто, шиваћа багат, тепих, новија врата са штоком. Тел. 063/86182-66. (218524)

ПРОДАЈЕМ француски лежај.
069/170-59-54. (2184669
ПРОДАЈЕМ високостеону краву, јуницу и сетвоспремач
ИМТ 2.90 м. 076/354-791.
(218474)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција, 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 адресу. 064/331-65-45. (218438)

ПРОДАЈЕМ сто и столице,
плакар, двосед. 064/565-1136. (218498)
ИЗ ИНОСТРАНСТВА очувана
бела техника, ПВЦ столарија,
комбиновани фрижидер, замрзивач стубни, веш-машина,
мала угаона. 061/130-19-90.
(218481)
НА ПРОДАЈУ прасићи у Војловици, Јаношикова 73. 063/81027-74, 013/234-74-22.
(218415)
ПРОДАЈЕМ бензинску машину
за сецкање грана и кукурузовине, 6 кс. 064/329-49-19.
(2184329
ЦИГЛА фасадна бела, на палетама, 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 сушење бош, шпорет с равном плочом горење и електролукс,
комбиновани фрижидер самсунг, одлично стање, гаранција. 060/180-02-83, 062/186-4822. (218552)
ПОЛОВНА гаражна врата, са
противтегом и мала улазна
врата, све 50 евра. 062/97266-35. (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 машина, три операције. 060/41462-11. (218675)
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ПРОДАЈЕМ спаваћу собу,
округли кревет, орман, сто
(компјутерски), веш-машину,
комбиновани фрижидер, хитно, повољно, због селидбе.
063/346-839, 013/314-033.
(218681)
НА ПРОДАЈУ турска калдрма,
коцка, чистим таване, подруме и дворишта. 064/503-3135. (218682)

ПЛАЦ, Пелистерска улица, 5.3
ара, струја, вода, асфалт, замена за аутомобил. 062/634008. (218349)

СТАРА МИСА, ограђен плац, 5
ари, вода, пројекат, 16.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(и)

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)

КУЋА у мирном крају,Тесла,
80 + 40 м2, 3.5 ара плац, одмах усељива, 55.000 евра, договор. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.

КУЋА у Банатском Брестовцу
на 7 ари плаца. 065/328-4833, 013/626-691. (218525)

ПРОДАЈЕМ половне ТА пећи
само 50 евра и опрему за
фризерски салон. 060/043-5298. (218658)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе. 063/77345-97, 371-568. (218638)
СИМПО, очувана гарнтиура 3
+ 2 + 1, хитно, 170 евра. Тел.
064/473-37-87. (218639)
РАСПРОДАЈА половног намештаја, Д. Туцовића 84.
060/375-77-11. (218596)
СВИЊЕ продајем, 100 – 150
кг. 372-768, 064/172-44-10.
(218597)
ПРАСИЋИ меснати на продају, 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 пелета, котлова и камина на пелет, врхунског квалитета, босанског произвођача „Кован”,
десет година гаранције. Услуга
коплетне инсталације централног грејања. 062/779-131,
062/151-10-05. (218603)
ПРОДАЈЕМ веома повољно
бечки полуконцертни клавир
марке „Lyra”, модел VII, метална механика. 064/190-9602. (218705)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и остали отпад. 064/158-44-10, 063/10111-47. (217717)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/32204-94. (218706)

КУПУЈЕМ гвожђе, месинг, старе славине, акумулаторе, белу
технику, старе каблове, телевизоре и остали метални отпад. 060/521-93-40. (218330)
КУПУЈЕМ мотокултиватор са
прикључцима или без, стање
небитно. Купујем круњач-прекрупач. 063/739-76-72.
(218690)
КУПУЈЕМ полован намештај,
кухиње, гарнитуре и остало
покућство. 063/898-00-82.
(218655)
КУПУЈЕМ очувано покућство,
столове, столице, плинске боце, завесе, тепихе. 066/90079-04. (218619)
КУПУЈЕМ старе сатове, новац,
пенкала, разгледнице, књиге,
ситне антиквитете. 013/23335-01, 064/266-82-98.
(218649)

НА ПРОДАЈУ кућа у Старчеву.
063/706-50-05, 063/706-50-05.
(217941)
КУЋА на продају, Јове Максина 31. 064/813-00-21.
(217811)
КУЋА на продају, Панчево,
Кочина 3, поред Зелене пијаце. 060/533-23-92. (218345)
ПЛАЦ, нова Миса, празан, са
локацијском дозволом. Власник. 064/260-05-34. (218347)
САМОШ, продајем земљу и
кућу са 15 ари плаца.
064/226-67-31, 013/251-96-03.
(218364)

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 земље, преки пут. Тел. 013/315262. (218421)
МАРГИТА, солидна кућа 110
м2, на 5 ари плаца, хитно, договор. 065/357-81-38. 218422)

У ВОЈЛОВИЦИ кућа на продају, 80 м2, плац 15 ари, цена
договор. 064/866-21-64.
(218513)
КУЋА, Долово, укњижена, власник, 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)

НОВА КУЋА, Караула, 86 м2,
плац 4 ара, власник. 065/25887-77. (218427)

МАКСИМА ГОРКОГ, салонска
кућа, 7 ари, 70.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(218506)

КУЋА на продају, одмах усељива у Војловици. Тел. 366234. (218225)

КУЋА на Кудељарцу, 88 м2, 5
ари, без улагања, хитно.
064/902-10-30. (218440)

ТЕСЛА, кућа на 4,6 ари,
65.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (218506)

ЦРЕПАЈА, кућа 135 м2, Партизанска 33, подрум, централно
грејање, 22 ара плаца, летња
кухиња, гаража, шупе, свињци, амбар. Власник, 1/1, укњижено, 30.000, договор.
065/320-19-61. (218284)

КУЋА у Долову на продају.
066/334-085. (218445)

ПРОДАЈЕМ њиву у Качареву
на новом путу за Панчево,
близу села. 064/333-20-46.
(218456)

КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77. (218538)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, сатове, слике, стари
новац, бижутерију, старе
играчке, старо покућство. 335930, 063/705-18-18. (218515)
КУПУЈЕМ старе стрипове, албуме са сличицама, играчке,
пез фигурице, фото-апарате,
фото-опрему, сатове, новац,
пенкала, упаљаче, грамофоснке 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, долазим. 061/321-77-93. (218706)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, фрижидере, веш-машине, телевизоре, долазим.
061/206-26-24. (218706)
КУПУЈЕМ веш-машине, замрзиваче, гвожђе, алуминијум,
акумулаторе, телевизоре и
остало. 064/484-13-76.
(218706)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ у Старчеву, 10 ари, Мије 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 Омољици. 013/618-133. (217102)
КУЋА у центру, 112 м2 на 3
ара, власник, 1/1. 065/310-0276. (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. 063/719-9974. (217458)
ЊИВА у Скробари, 33 ара, на
самом путу, 3.300 евра.
065/852-71-99. (218039)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац,
10 ари, Новосељански пут, повољно, могућ сваки договор.
066/385-289. (218025)
КУЋА, Качарево, 200 м2, са ајнфором, спратна, нова, усељива, недовршена, договор, 5
ари. 063/218-860.
(2181521)

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, Козарачка, 3 ара, 1/1, замена кућа
у селу, возило. 061/664-39-26.
(218333)
2

КУЋА 120 м , са пом. објектима, 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. 063/336461. (218385)
ЈАБУКА, продајем ланац земље, близу села (на Тамишу).
063/703-74-41, 013/235-80-56.
(2183929
ХИТНО продајем кућу у Панчеву, повољно, могућ договор,
80 м2. 064/902-28-80.
(2183939

БАВАНИШТАНСКИ, 83 м2,
трособна, двориште, башта,
18.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (218438)
ЦЕНТАР, 170 м2, петособна,
3,68 ари, локал, 90.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (218438)

НОВА МИСА, грађевински
плац на продају. 064/169-0256. (218462)
ПРОДАЈЕМ малу кућу близу
језера у Белој Цркви. 061/28454-04. (218465)

ПЛАЦ на продају, 8 ари, 40 х
20 м, Новосељански пут б.б.
064/808-72-50. (218451)

ПРОДАЈЕМ кућу за рушење
2,3 ара, Првомајска, 18.500
евра. 061/155-72-40. (218472)

НОВА МИСА, кућа новија, 200
м2, локал, договор.(188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(218437)

КУЋА, строги центар, Змај Јовина, 82 м2, 55.000 евра, замена за стан. 064/217-07-35.
(218476)

НОВА МИСА, плац 84 ара.
(188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (218437)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса, дозвољена градња. 060/766-2336. (218487)

КУЋА, центар, 140 м2, 16 ари,
помоћни објекти, Иланђа.
066/345-768.(218522)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари, Преспанска 15, власник. 063/307674. (218479)

КУЋА, две јединице, 5 ари, новија, сређена, Цара Душана.
066/345-768. (218522)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2, чврста
градња, ЦГ, реновирана, 6 ари
плаца, 28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(218531)

ДОЊИ град, кућа, сређена, са
два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (218526)
КОТЕЖ МИЛОРАДОВИЋ, кућа 270 м2, 2.5 ара, 115.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(и)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа 140
м2 + 25 м2 локал, без улагања,
усељива, 6 ари плаца. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (218531)

ГОРЊИ ГРАД, трособна кућа,
88 м2, 2 ара, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

БАВАНИШТАНСКИ, нова двособан, 67 м2, 5 ари, 34.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218548)

БЛИЗИНА центра, кућа 183 м2,
3.7 ара, сређено, 75.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

КОТЕЖ, одлична 100 + 40 м2,
55.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (218548)
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ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ стан 60 м2, 28.000
евра, у згради, трособан, центар. 061/670-97-96. (217322)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ТРОСОБАН стан, Котеж 1, IV
спрат, ЦГ, клима, 37.000, 60
м2. Тел. 63/803-14-86.
(217341)

ПРОДАЈЕМ спратну ућу, 200
м2, Максима Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (218542)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 40
м2, центар Панчева, продајем/мењам за кућу. 065/55557-30. (218088)

КУЋА са два локала код Турске главе, 160 м2, 2 ара,
65.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (218546)

ТЕСЛА, нова кућа, 140 м2, 1.5
ар, 95.000. (238), „Тесла некретнине”, 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 некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (218546)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву
на 7 ари плаца. 062/830-8231. (218576)
НОВА кућа, Шумице, комплет
сређена, власник, 48.000 евра.
Може замена за стан – Панчево. 064/970-11-06, 013/631119. (218606)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Војловици, легализовано. 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, идеална за приватну ординацију.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(218562)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у центру, 130 м2, повољно. 060/02814-80. (218579)
ПРОДАЈЕМ 14 ари грађевинског земљишта на старој Миси, 16.000 евра. Тел. 063/77118-49. (218677)
ПРОДАЈЕМ воћњак, башту,
крај Надела, 28 ари. 063/77118-49. (218677)
КУЋА у Омољици на продају,
сам центар. 063/197-70-73.
(21869)

ХИТНО кућа 50 м на 9 ари
плаца, са воћњаком, грађевинска дозвола, Панчево.
065/410-97-34.
(218588)

ЗАСЕБНА кућа 30 м2 + 30 м2,
на Маргити. 064/248-90-16.
(218643)
ПРОДАЈЕМ кућу у Дебељачи,
100 м2, 16 ари плаца, повољно. 065/419-25-25, 064/29623-88. (218650)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица, струја, вода, 28 ари, ограђена. Власништво, 1/1, 18.500
евра. 063/734-52-25.
(2184478)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац, кућу за рушење, 3 до 4 ара, шири центар.
061/572-93-17. (218686)

ХИТНО, Стрелиште стан 60 м2,
II спрат, ЦГ, реновиран.
062/646-066. (217947)
2

СТАН у центру, 55 м , II спрат,
ЕГ, сређен. 064/528-32-10.
(218056)

ПОВОЉНО продајем/мењам
стан 50 м2, поткровље, IV, TA,
Стрелиште. 063/235-190.
(218397)
ПРОДАЈЕМ стан,Тесла, 68 м2,
II спрат, трособан, ТА, власник. 063/848-52-32. (218404)
СОДАРА, двоипособан, 63 м2,
четврти спрат, ЦГ, клима, кабловска. 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)

ДВОСОБАН стан, Содара, 54
м2, I спрат, ЦГ, сређен, власник, 32.000. 064/115-25-30.
(217788)
2

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру Новог Сада. 064/12393-88. (217847)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру, ТА, III спрат. 062/388130. (217851)

ДВОСОБАН стан у Тамиш капији, 68,5 м2, поглед на реку,
две терасе. 062/272-510.
(217824)

СТАНОВИ

ЈЕДНОСОБАН, Котеж, 38 м ,
ЦГ, 23.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/м2, 28 м2, 41 м2, 62 м2, 68
м2, 75 м2. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (218437)

СОДАРА, једнособан, 32 м2, I,
ЦГ, тераса, 24.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (218414)

ЦЕНТАР, 38 м2, сређен, ТА,
25.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (218437)

СТАН у центру Баваништа поред амбуланте, двособан, 56
м2, телефон, плин, усељив.
064/128-36-34, Ненад.
(218461)

КОТЕЖ 2, Кикиндска, двособан, VII, договор. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(218437)

ЈЕДНОСОБАН, Содара, све реновирано, 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”, 345534, 064/246-05-71. (и)
ДВОСОБАН, ТА, Доњи град,
реновиран квалитетно,
25.000. (470), „Дива”м
345-534, 064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 61
м2, на Стрелишту, у главној
улици, VII спрат, није последњи, изузетан, без улагања,
31.000. 066/052-393. (218509)
ЦЕНТАР, двоипособан, X,
42.000, VI, троипособан,
63.000. (396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48. (218506)

КОТЕЖ 2, једнособан, 44 м2,
ЦГ. (188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (218437)

СТРЕЛИШТЕ, комплетно реновиран већи двособан, 35.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (218506)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
35 м2. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (218437)

СОДАРА, Доситејева, троипособан, I, 58.000; војне двоипособан, 40.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (218506)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2, тераса 6 м2, гаража. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(218437)

СОДАРА, трособан, ВПР, 64
м2, ЦГ, 33.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(218582)

СТРЕЛИШТЕ, центар, двоипособан, 72 м2, II, ЦГ, одличан,
40.000. (300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52. (218414)

СОДАРА, реновиран трособан, 41.500; 83 м2, 40.000,
двособан, 27.000; трособан,
IV, 35.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (218506)

ПОНУДА

СОДАРА, Савска, двособан,
55 м2, VII, ЦГ, 28.000.
064/121-23-66.
ЦЕНТАР, продаја нових усељивих станова и локала, 630850 евра са ПДВ-ом. 063/323584. (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. 065/398-9899. (217209)

ТЕСЛА, 54 м2, IV спрат,
24.500, власник, договор.
061/132-11-18. (217931)

КУЋА, Цара Лазара, 37.000;
Миса, 38.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(4658)

ТЕСЛА, двособан, IV, или замена за мању самосталну кућу. 066/954-33-05. (216974)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ, 75
м2, терасе, сређен, усељив.
Тел. 331-079, 063/770-45-55.
(217894)

ПРОДАЈЕМ 18 ари плаца с викендицом. 063/865-80-06.
(218661)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ, власник, цена 43.500, Вељка Влаховића 12, уградна кухиња у
цену. 063/164-61-52.(217119)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двособан стан, Котеж 1, за мањи
једнособан, власник. 063/76583-10. (218278)

ПРОДАЈЕМ стан, нова градња,
55,16, без посредника.
064/222-960. (217083)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ стан,
Котеж 1, 58 м2, за два мања,
власник. 065/820-73-83.
(218279)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци,
6,25 ари, одмах усељива. Тел.
064/303-30-32. (218616)
2

БАЊА Врујци, плац 6 ари, повољно, тенда 4.80 х 2, на отварање. 061/254-17-08. (218642)

21

marketing@pancevac-online.rs

ПОДАЈЕМ плац 5 ари, Шарпланинска, нова Миса, дозвољена градња. 065/331-16-68,
064/128-27-70. (218624)

ПРОДАЈЕМ стан, дуплекс 80
м2, Тесла, Илариона Руварца
4. 063/334-430. (217755)

ЦЕНТАР, две суперкомфорне
куће по цени једне. 063/320618. (218624)

ОДМАХ усељив трособан стан,
78 м2, два мокра чвора, Стрелиште, може замена за кућу.
064/340-26-43. (217515)

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. 063/70070-77. (218241)
ПРОДАЈЕМ-ИЗДАЈЕМ стан, 38
м2, Котеж 2, други спрат, без
посредника. Тел. 065/871-2618. (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, реновиран и одмах усељив. Стан
је укњижен, власник. Контакт
телеф. 065/380-93-57, цена
560/квадрат. (218349)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, нова столарија, паркет, купатило, парно, лифт. 066/004-787.
(218347)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов, четворособан стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (218334)

ТЕСЛА, преко пута „Авива”,
49 м2, двособан, VI, ЦГ, одличан, без посредника, повољно.
063/776-81-58. (218377)
ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру, укњижен. Тел.
064/290-46-55. (218380)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2, 68
+ 6 м2, два ве-цеа, 40.000 договор. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ТЕСЛА, једнособан + подрум,
30 м2, IV, ТА, усељив. 013/315395, 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)
2

ЈЕДНОСОБНИ, 37 м , Тесла
18.000; Стрелиште, 23.000;
Миса 21.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(218438)
2

ТЕСЛА, двособни, 57 м , ТА,
30.000, ЦГ, 31.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (218438)

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; двособан, 22.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52. (2184

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,
намештен, 27.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-99-20.

ЦЕНТАР, 52 м2, I, ЕГ, тераса,
сређен, 35.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-10-52.
(218414)

ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2, на
Стрелишту, VII спрат, 22.000
евра. 063/868-02-06. (218417)

КОТЕЖ 1, двособан, 58 м2, III,
ЦГ, 31.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30. (829)

КОТЕЖ 1, леп двособан,
32.000, гарсоњера, 17.000; Тесла двособан, IV, 24.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(218506)

OРГАНИЗУЈУ се отворена врата, 23. априла (субота), за
разгледање лукс новог двоетажног стана, 115 м2, Аксентија
Максимовића, ради продаје.
Заказивање термина и информације, 061/324-40-85.
(218573)

ПЕНЗИНЕРИ, нуди се доживотно издржавање по најповољнијим условима. 061/32440-85. (218573)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан,
ВПР, 44 м2, ЕГ, 23.000. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (2185829)
ЦЕНТАР, двособан, IV/V, 56
м2, ЦГ, 38.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
ТЕСЛА, трособан, IV, лифт, 64
м2, ЦГ, 39.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(2185829)
КОТЕЖ 2, троипсобан, VII, 79
м2, ЦГ, 47.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(2185829)
САМАЧКИ,Синђелићева, гарсоњера, III, 17 м2, ЦГ, 12.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (2185829)
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КОМПЛЕТНО намештен једнособан стан, близина Спортског центра „Младост”.
013/314-352, 063/151-45-52.
(217441)

ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА, очуван
двособан, 62 м2, ВП, 29.000:
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(и)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ЦЕНТАР, 1.5, 44 м2, I, 26.000,
Содара, 3.0, 64 м2, 33.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(218585)

ЦЕНТАР, леп дворишни, 82 м2,
трособан, гаража, 33.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(и)

ИЗДАЈЕМ стан 30 м2, Јадранска 46, нова Миса. 373-201.
(218243)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 23,
14.000; Стрелиште, 2.0, 55, ЦГ,
31.000. (338), „Јанковић”, 348025. (218585)

ЦЕНТАР, одличан двоипособан, 61 м2, V, 41.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

КОД Болнице издајем намештену гарсоњеру самцу, 70
евра. 065/353-07-57. (218274)

СТРЕЛИШТЕ, стан, ВП, ЦГ, тераса, подрум. 061/224-47-97.
(218526)

ПОЛУНАМЕШТЕН трособан
стан, IV спрат, Котеж 1, ЦГ,
клима. Тел. 063/803-14-86,
064/255-86-79. (218239)

ЦЕНТАР, Солара, двоипсообан, 64 м2, 43.000. 063/234257. (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 некретнине”, 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 некретнине”, 062/886-56-09. (218559)
КОТЕЖ 2, 51 м2, I, 31.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09. (218559)
КОТЕЖ 1 , 41 м2, једноипособан, 26.500; 60 м2, двособан, I,
договор. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (218562)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
24.000; 60 м2, двособан, комфоран, 33.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (218562)

ВЕЛИКИ избор дворишних
станова. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (218562)
2

КОТЕЖ 2, 62 м , двособан, II,
30.000; 62 м2, двособан, двостран, 35.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (218562)
КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан, реновиран, 42.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(218562)
КОТЕЖ 2, 115 м2, четворособан, 55.000; 80 м2, троипособан, 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)

ТЕСЛА, трособан, 74 м2 + гаража, 46.000; 68 м2, трособан,
37.000. (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)

СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, четворособан, 56.000; 38 м2, једнособан, 23.000. (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)

2

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м ,
ТА, 25.500. (49),„Мустанг”,
062/226-901. (218548)
ТЕСЛА, двособан, I, 54 м2, TA,
тераса, 29.000. (49),„Мустанг”, 069/226-66-58.
(218548)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2,
I, тераса, 24.000. (49),„Мустанг”, 062/226-901. (218548)

СОДАРА, троипособан, 83 м2,
I спрат, Доситејева, власник.
064/213-97-92. (218532)

НОВА МИСА, 40 м , 15.000,
55 м2, 19.500. 063/377-835.
(218631)

КОТЕЖ 1, 47 км, III, ЦГ, реновиран, усељив, 31.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (218531)

ТЕСЛА, 44 м2, I спрат, ТА, реновиран, брзо усељив. 231-9550, 064/423-31-43. (218634)

КОТЕЖ 2, једнособан, 39 м2,
V, 19.000. (49),„Мустанг”,
062/226-901. (218548)
КОТЕЖ 2, двособан, реновиран, 61 м2, V, 29.000.
(49),„Мустанг”, 062/226-901.
(218548)

ТЕСЛА, 47 км, III, ТА, двособан, 23.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(218531)

СТРОГИ центар, добра градња, дворишни, 15 м2, 9.000.
(49),„Мустанг”, 062/226-901.
(218548)

КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипособан,
III, ЦГ, 40.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(218531)

СТРОГИ центар, 50 м2, двособан, III, ЦГ, 25.000. (49),„Мустанг”, 062/226-901. (218548)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП, ЦГ,
20.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (218351)

СТРОГИ центар, већи једнособан, I, 40 м2, ЦГ, 35.000.
(49),„Мустанг”, 069/226-6658. (218548)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60 м2,
V, ЦГ, усељив, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (218351)

2

МИСА, одлична етажа, 78 м ,
трособна, приземље, 21.000.
(49),„Мустанг”, 062/226-901.
(218548)

2

ТЕСЛА, двособан, 52 м , VI,
ЦГ, 33.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (218351)
2

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м ,
VII, ЦГ, 29.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (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, ВПР, 37 м2, ТА, једнособан, сређен, 26.000, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(218546)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 61
м2, тераса, 34.000. (238),„Тесла некретнине”, 064/668-8915, 013/252-01-16.
(218546)

2

ПРОДАЈЕМ трособан стан, завршна фаза изградње и део
плаца. 013/341-789. (218533)

СТРОГИ центар, 65 м2, III, ЦГ,
двособан, усељив. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (218531)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, реновиран, 55 м2, III, ЦГ, 35.000.
(49),„Мустанг”, 062/226-901.
(218548)

СОКОБАЊА, продајем/мењам
стан 35 м2, власник. 064/21252-92. (218646)

ТЕСЛА, двособан, 62 м2, тераса, ПВЦ, 35.000. (238),„Тесла
некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (218546)
ТЕСЛА, двособан, 49 м2, тераса, 30.000. (238),„Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/668-89-15. (218546)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 43
м2, 23.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (218546)

„ИВАКС” агенција, велики избор станова, кућа, плацева на
различитим локацијама.
060/428-08-56. (218683)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан у центру Панчева. Тел.
063/722-59-96. (218281)
ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48, 061/17580-15. (218286)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, II, ЦГ, две
терасе, 33.000, договор. (636),
„Тесла некретнине”, 062/88656-09. (218642)
ГОРЊИ ГРАД, ново, 40 м2, III,
ЕГ, комплет намештен, 30.000,
договор. (636), „Тесла некретнине”, 062/886-56-09.
(218642)
ПРОДАЈЕМ на Котежу 2, четворособан стан, 86 м2, IV
спрат, или мењам за мањи, и
двособан стан на Котежу 2, 66
м2, трећи спрат. 064/188-4439. (218614)
МОДЕРНО уређен стан, Тесла,
47 м2, V спрат, повољно, договор. 064/231-59-39.

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до 30.000 евра,
без посредника. 061/685-8803. (218335)
КУПУЈЕМ мањи двособан стан
на Содари, исплата одмах.
064/252-52-21. (218558)

КУПУЈЕМО двособан стан за
познатог купца. „Дива некретнине”, Панчево, Ж. Зрењанина
бр. 14. 345-534, 064/246-0571. (и)
КУПУЈЕМ троипособан или четворособан стан. 064/385-3115. (22184919
КУПУЈЕМ стан, кућу, део куће
за адаптацију. 064/218-15-72.
(218469)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБНА кућа са двориштем 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 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 Старчева. Тел. 353-500. (218329)
ПОТРЕБНА кућа или већи локал за шивење. 064/127-22-48.
(218336)
ПЕНЗИОНЕРИМА издајем кућу, пластеник, гаража, Самош,
30 евра месечно, договор. Тел.
064/951-25-67. (218339)
ИЗДАЈЕМ собу, употреба кухиње 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 намештен стан на Котежу 2.
062/401-261. (218512)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, двособан. 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 намештен једнособан, нов, ТА, Стрелиште, кућа,
самцу. 066/361-474. (218499)
ДВОСОБАН стан, 50 м2, ЦГ,
клима, Максима Горког. Тел.
348-295. (218494)
ПОТРЕБАН једнособан полунамештен или намештен стан
самцу, на дужи период, обавезно са терасом и шпајзом, од
15. маја или од 1. јуна.
064/423-35-73. (218475)
ИЗДАЈЕМ стан намештен,
зграда + два дворишна намештена. Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (218402)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан код Црне мачке. Повољно. 065/527-85-22. (218416)
ЦЕНТАР, издаје се намештен
стан, посебан улаз. 062/15181-77. (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 намештену, Миса, код Спортског
центра. 013/373-027, 062/16148-74. (218375)
ИЗДАЈЕМ стан за групу радника, намештен, центар, повољно. 064/457-00-87. (218379)

ИЗДАЈЕМ празан дворишни
трособан и двособан стан.
064/224-12-60. (218463)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан,
повољно, гарсоњеру за самца,
намештено, центар. 061/13179-04. (218373)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, мањи, на Содари. 347-832,
065/531-47-04. (218471)

СТАН, Содара, двособан, I
спрат, ЦГ, звати после 16.30.
060/676-06-90. (218389)

ИЗДАЈЕМ два стана у кући.
062/885-11-06. (218473)

ОД 1. маја издајем једнособан
стан на Тесли, преко пута „Диса”, намештен, са централним
грејањем, телефоном и кабловском. 063/541-403.
218391)

ЈЕДНОСОБАН, намештен, дворишни стан код Турске главе,
на дуже. 331-958, 066/331958. (218485)
ИЗДАЈЕМ бесплатно кућу у
Мраморку. Пожељно старија
породица или пензионери.
061/130-19-90. (218481)

ИЗДАЈЕМ комплет опремљен
одмах усељив стан на Миси,
код цркве. 066/631-31-80.
(218536)

ИЗДАЈЕМ нову, дворишну гарсоњеру у строгом центру.
063/313-005.(СМС)

ЦЕНТАР, издајем трособан
стан, полунамештен. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(218562)

ПРОДАЈЕМ хотел у центру,
480 м2, део може замена, разно. 061/531-29-00. (218658)

ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан код Хотела „Тамиш”, женској особи.
013/400-468. (217175)

ГАРСОЊЕРА, код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(218561)

ПРОДАЈЕМ апартмане на Копаонику 36, 60 м2, може замена. 061/531-29-00. (218658)

ИЗДАЈЕМ стан дуплекс 80 м2,
Тесла, Илариона Руварца 4.
063/334-430. (217754)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у центру, 30 м2, 21.000 евра.
060/043-52-98. (218658)

СТАН 60 м2, са терасом, у
приватној кући на Новосељанском путу, ненамештен, са посебним улазом и посебном
струјом издајем, и у истом
дворишту, мањи стан са посебним улазом, издајем само
озбиљној женској особи. Тел.
064/137-48-67. (217678)

НОВИ СТАНОВИ, Тесла 52 м2,
18.000; центар 21 м2, 10.000.
064/551-78-05. (218692)

ПРОДАЈЕМ двособан стан на
Котежу, II, повољно. 066/93700-13. (218662)
ПРОДАЈЕМ двоипособан, Котеж 2, 72 м2, повољно.
066/937-00-13. (218662)
ПРОДАЈЕМ нове станове у
центру, вреди видети, повољна
цена. 063/619-585. (218662)

КОТЕЖ 1, 60 м2, ЦГ, IV спрат,
лифт, код „Фабега”, полунамештен. 063/163-52-05
(218022)

ХИТНО, стан 35 м2, приземље,
ТА, укњижен, усељив, 15.000
евра. 065/237-10-09. (218669)

ИЗДАЈЕ се једнособан празан
стан на Содари. Тел., 064/42888-94. (218133)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
кући, Котеж 1, централно грејање. 065/975-00-20. (218555)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири центар,
150 м2 пословно-стамбене намене. 062/347-667. (218578)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен једнособан стан, 80 евра, Максима Горког 96. 060/517-82-53.
(218581)
СОДАРА, трособан комплетно
намештен стан, телефон, ЦГ.
064/839-09-02. (217859)
ПРАЗАН стан 34 м2, централно грејање, телефон, М. П.
Аласа, Стрелиште. 064/85071-24. (218601)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли.
066/373-572. (218687)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ намештену собу са
купатилом, близу аутобуске
станице. 062/382-434.
(218613)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 064/125-66-47.
(218602)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештене станове у Горњем граду,
нова градња, нов намештај,
двособан и двоипособан.
063/693-944, 063/693-298. (ф)

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)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Тесли, без грејања. Тел. 064/363-51-52.
(218572)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, новије намештен, клима, тераса,
близу центра, издајем.
065/870-27-00. (218616)

СТАН, Тесла, IV спрат, ненамештен, осим кухиње, 130
евра. 063/863-85-04. (218697)

ПРАЗАН двоипособан стан за
издавање. 064/374-63-84.
(218620)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, одмах усељива, центар, wifi, веома повољно. 065/69188-23. (218672)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру, 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, централно, кабловска, шири центар, одмах усељиво, повољно.
063/809-34-18.
(2187029
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ЛОКАЛИ

ПЕКАРА са пратећом опремом, употребна дозвола, власник и други локали за разне
делатности. 063/351-709.
(218305)

ИЗДАЈЕМ дворишну зграду 70
м2, строги центар, погодно за
пословни простор. 062/19255-94. (218358)

ИЗДАЈЕМ два локала преко
пута Диспанзера, 15 и 25 м2.
064/231-07-33. (218302)

ПОСЛОВНА зграда са магацином, 500 м2, екстра локација,
хитно, повољно. 062/105-2012. (218610)

ИЗДАЈЕМ локал у Војловици,
са инвентаром, 40 м2, веома
повољно. 061/620-04-16.
(218313)

ИЗДАЈЕ се стовариште са колском вагом 45 тоне, и великим
плацем. 063/822-21-61,
065/550-86-10. (218587)

ИЗДАЈЕМ нову гаражу на Содари. 063/870-65-08.
(218331)

ОДЛИЧАН локал унутар Зелене пијаце, 25 м2, 14.000.
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач”, око 22 м2.
064/370-79-47. (218211)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локале
од 39 и 81 м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(218334)

ИЗДАЈЕМ локал, санитарни
чвор, може свака делатност.
064/137-47-89.
(218538)

ИЗДАЈЕМ локал, нов, код Зелене пијаце, Кочина 4, са великим излогом. 063/217-130.
(218285)

НОВ локал за издавање, Синђелићева 35, 40 + 10 м2.
064/217-48-56.
(218357)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, одличан за канцеларије, ординације. 062/151-81-77.
(218423)

ПРОДАЈЕМ локал у центру, 20
м2. Тел. 063/694-860. (217864)
ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м2, у строгом центру Панчева, Војводе
Живојина Мишића бр. 6. Погодно за канцеларисјки простор, 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 код Зелене
пијаце, изузетно прометна локација. 060/351-03-56. (21843
ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, Милоша Обреновића 9, одлична локација, повољно. 065/461-1146. (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 пословну 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. 064/267-7174. (218633)
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ПОТРЕБНА радница у пекари,
са искуством или без.
060/140-62-33. (218711)
ПОТРЕБНА жена за израду колача и салата. Тел. 060/14062-33. (218711)
ПОТРЕБНА продавачица у
продавници мешовите робе.
063/550-166. (218711)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, повољно, мајстори из
Ковачице. 060/660-86-00.
(СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево,
машински сечемо влажне зидове, гаранција. 060/691-0113. (217223)

ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58. (217646)

ПОСАО
ПОНУДА

АУТОПЕРИОНИЦА „Антика”,
тражи раднике са искуством,
доћи лично у Ослобођења 2.
(218244)

ПОТРЕБАН вулканизер са искуством. 065/551-17-22.
(СМС)

ПОТРЕБНА радница за шивење на ендлерици. 064/127-5701. (218326)

ПОТРЕБНИ искусни шивачи за
рад на индустриским машинама. 063/710-57-92. (СМС)

ПОТРЕБАН пекар. 062/404144. (218296)

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 машинама, са искуством. Звати
од 14 до 16 сати. 064/677-6815. (217460)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне раднице, за кухињу и роштиљ. 063/834-88-10.
(21697)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице, за кухињу и роштиљ. 063/897-5504. (216979)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. 060/362-22-21.
(17701)
КАФЕУ „ИМПЕРИЈАЛ” потребна девојка за рад, са искуством. 063/372-221.

ПОТРЕБНА продавачица у пекари. 064/403-51-32. (218296)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка, фуговање и лакирање паркета,
бродских подова. 064/341-7960, 065/543-21-53. (217473)
ПОТРЕБНИ радници са исксутвом у ауто-перионици „Периша”. 063/281-954. (218424

ПОТРЕБНИ радници за монтажу грађевинске скеле, позвати
од 9 до 15 сати. 013/251-7302, 013/377-853. 218504)

ПОТРЕБНА радница, 30 – 48
година. Бифе „Ћира”, М.
Обреновића 27. Тел. 013/315643. (218361)

ПОТРЕБАН административни
радник за канцеларијске послове, по могућности с радним искуством. Позвати од 9
до 15 сати. 013/251-73-02,
013/377-853. 218504)

ПОТРЕБНА радница за рад у
месари. 063/362-427.
(218535)

ПОТРЕБНА радница, 20 до 45
година, са или без искуства са
брзом храном. 064/231-59-39.

КРОЈАЧКОМ салону потребна
радница, шивач, пожељно искуство. 064/196-86-79.
(218527)

ПОТРЕБНА радница правница, економиста. 062/504-504.
(218676)

ПОТРЕБАН помоћни радник у
штампарији, од 25 до 40 година, активни возач Б категорије. 063/295-789. (218514)
ПОТРЕБАН пекар и радник на
пећи, са искуством. 064/12009-42. (218399)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад поводом отварања новог касина.CV с фотографијом слати
на bojan976@icloud.com
069/220-27-07.
(2184069

ПОТРЕБАН возач са Ц и Е категоријом. 063/666-755. (2186
ПОТРЕБАН ноћни чувар.
063/830-75-23. (218651)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу на Котежу 2. 063/361777. (218647)
ХИТНО потребан фризер са
искуством, волонтер и ученици салону „Мерима”. 063/19694-85, 013/320-146. (218697)
РЕСТОРАНУ у Панчеву потребан конобар. 060/734-36-37.
(218703)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим
искуством лепи све врсте плочица, квалитетно и повољно.
061/249-29-90. (217459)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање, воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(216904)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(2173329)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање
терапије, нега и купање болесника. 063/737-59-60.
(216285)
МАСЕРКА, релаксациона,
парцијална и антицелулит масажа. Тел. 062/817-17-31.
(216345)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(217332)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, ренвирање кровова, бавалит фасаде, крчење, повољно.,
063/865-80-49. (217835)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, издавање,
10 евра дан, позовите.
064/235-08-15. (217406)

ДРВОСЕЧА исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(218346)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, 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, обарање стабала, чишћење подрума, тавана, одношење
ствари, итд. 060/035-47-40.
(218249)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, разбијање
бетона, бетонирања, ископи,
кошење траве, корова...
064/122-69-78. (218249)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, пензионерима попуст. 013/235-7882, 065/557-81-42. (218251)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарбање столарије, гипс радови,
фасаде, чисто, повољно, квалитетно. 063/864-67-16. (2182
КРЕЧЕЊЕ, обраде шпалетни,
столарија, гипс, комплетне
адаптације на рате. 063/89339-94. (218300)

ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица пружа сваки вид неге, 24
сата, повољно. 060/366-63-69.
(218307)

ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтирање
бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-80-74. (21

СЕЛИДБЕ, одвоз старог намештаја, превоз робе малим камионом. Јоца. 060/767-50-62.
(218519)

ЕЛЕКРИЧАР, поправке, израде инсталација, разводне табле, бојлери, идникатори.
062/271-661, 061/132-85-43.
(218308)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери.
Уграђујем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (218365)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација и пуно
бесплатних ТВ канала.
064/866-20-70.
(218361)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(218516)

МАСАЖА релакс, антицелулит, медицинска, педикир, медицински, естетски. 013/351907, 061/308-95-86. (218519)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 013/351073, 064/157-20-03.
(2181509)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА
ВОДОИНСТАЛАТЕР, оправке,
преправке купатила, одгушење
канализације, одмах.
063/269-173. (218498)
ПРАЊЕ тепиха, долазак одмах, дубинско прање намештаја. Наташа, 361-474,
060/361-47-41. (218499)
ЗАМЕНА гибњева и шпренговање. Тома. 064/256-35-53.
(218394)

МЕДИЦИНСКА сестра, давање
терапије и кућна нега болесника. 066/410-020.
ПОПРАВКА кровова и остали
радови. Тел. 064/866-25-76,
060/027-65-31. (218696)
КОШЕЊЕ, крчење, вађење пањева, сечење дрвећа и фрезирање. 064/196-17-32. (218701)
ПРЕВОЗ ствари и робе пикапом, комбијем или камионом, селидбе са монтажом и
демонтажом намештаја. Дејан, 061/626-14-50, 065/44097-00. (218704)

ОГЛАСИ

СВЕ врсте физичких послова:
утовар-истовар робе, селидбе,
сечење и цепање дрва, копање, одвоз шута: непотребног
намештаја, чишћење подрума,
тавана, шупа и слично. Дејан,
065/440-97-00, 341-571. (218
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината, столарије. 062/816-33-84.
(218707)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 21 година
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (218709)
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КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,
столарија, претрес кровова,
зидање, повољно. 061/288-2019. (218666)

ЧАСОВИ српског језика, дугогодишње искуство. Гарантовани резултати. 060/864-07-15.
(218673)

ОДВОЗИМ, чистим, непотребну секундарну сировину, покварене акумулаторе. Долазим. 063/760-52-31.
(218619)

БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, врата, терасе, капије,
роштиљи по мери, ситне поправке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле. (218645)

У СТАН ЗА ДАН. Професионалне селидбе с радницима и
без њих. Паковање, демонтажа и монтажа намештаја. Селите се са најбољима.
061/288-28-38, 065/560-85-85.
(218676)
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда пројеката. 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, поуздано, повољно. 063/318-780.
(218599)
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ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута, малим кипером до 2
кубика. 065/334-2338.(218652)

ОДГОВОРНА озбиљна жена
чувала би старију особу на
пар сати. 062/167-67-69,
064/928-90-38. (218593)

ОГЛАСИ
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КЕРАМИЧАР с дугогодишњим
искуством, уградња свих врста
подних и зидних плочица.
064/128-38-49. (218610)

СТУДЕНТ математичког факултета држи часови основцима и средњошколцима.
060/052-28-34. (218580)

ОЗБИЉНА жена спрема станове. 061/294-79-28. (218600)

ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним машинама, може преко рачуна.
„Аcqua”, 062/532-346.
(217169)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево, даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(217698)

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

КАМИОНСКИ превоз, шљунак,
сејанац, песак, шут, 1.300 динара, најповољније. 066/355154, 062/355-154. (217562)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(218549)
ПРЕВОДИМ са енглеског језика на српски. Повољно.
064/193-19-16.
(218435)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(214059)

ПОВОЉНО! Превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77, 013/311514. (217489)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18.
(215564)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, 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)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара
за утовар и истовар робе.
064/648-24-50. (217325)

КОМБИ превоз робе и селидбе, грађевински материјал,
шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58. (217221)
KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца, ризле, мањим
(1.500 дин) и већим камионима (2.000 дин). Жарка Зрењанина 146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894, 013/366888. (217325)
KIZZA – истовар и утовар робе виљушкарима на свим теренима, рушење старих кућа и
других објеката, утовар шута с
одвозом. (217325)
KIZZA – изнајмљивање виљушкара носивости 10 тона.
063/218-894, 013/366-888.
(217325)
KIZZA – изнајмљивање ваљка
за равнање и сабијање терена,
насипање, набијање вибро
плочама. (217325)
KIZZA – сечење бетона и асфалта до 20 цм, изнајмљивање
компресора за разбијање бетона свих величина и дебљина.
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УСЛУГЕ

KIZZA – ископ великим и мини багерима подрума, темеља,
канала, канализационих прикључака, септичких јама с одвозом. Жарка Зрењанина 146а (преко пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/366-888. (21
KIZZA – камиони с корпама за
рад на висини од 17 - 23 метра, сечење и резање стабала
и грања. Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894, 064/66897-86, 013/366-888. (217325)
KIZZA – самоходна дизалица
за рад на висини од 33 метра.
064/668-97-86. (4652)
KIZZA – издавање рамовских
скела са превозом (до 100 м²
– 10 евра/дан, дo 200 м² – 20
евра/дан...), агрегата за струју.
Жарка Зрењанина 146-а (преко пута старе „Утве”). 063/218894, 064/668-97-86, 013/366888. (217325)
ПРЕВОЗ малим камионом
шљунка, песка, сејанца, шута,
ископ багерима. 064/648-2450, најповољније у граду.
(217325)

РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и поправљам.
„Орка”, 064/189-40-91, 354777. (217759)

РОЛЕТНЕ, комарници, тракасте завесе, венецијанери, израда, монтажа, поправке.
063/775-96-08, 013/353-923.
(218057)
КИРБИ, дубинско прање, усисавање тепиха, намештаја.
Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (218060)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, одвоз шута, утовар. 063/246-368.
(218079)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, адаптације, замена, поправке, одмах. 331657, 063/777-18-21, 064/49577-59. (217826)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, адаптације, замена, поправке, одмах. 331657, 063/777-18-21, 064/49577-59. (217826)
КОМПЛЕТНА адаптација станова, гипс, молерски радови,
кровови, керамика, проверите.
061/141-38-02.

ПОЧЕО је са радом Ресторан
„Miss”, уместо „Моје кафане”,
Ул. Светозара Милетића 2, са
богатим роштиљем, куваним
јелима и рибљим специјалитетима, са радним временом од
8 до 24 сата. Организујемо пословне ручкове и прославе до
50 места. 063/813-29-76,
064/260-04-26, 013/342-028.
(218337)
ДУБИНСКО прање намештаја
професионалним керхер машинама. Тросед 1.2000, фотеља 600. 069/322-05-33.
(218369)

СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (218384)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 063/253-028,
064/444-66-74. (218384)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом „Бомбончић” – Борис, све
релације по Србији, с радницима. 063/253-028, 064/44466-74. (218384)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, све релације по Србији, с
комбијима, камионима, екипа
радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, од 0-24 сата, сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и процена
посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(217960)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(218384)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/107-78-66.
(218384)

(218371)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, керамика, повољно. 061/141-3802. (218371)
ОБЕЗБЕДИТЕ локал, стан, викендицу, кућу, аутомобил, разне објекте. Дејан, 063/800-0196. (218319)
СЕРВИС телевизора, радија,
телефона, аутоелектрика,
електрика, монтажа ТВ антена. 063/800-01-96. (218319)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила. Батерије и
санитарије. Све за воду. Пензионерима екстра попуст, од
0-24 сата. Долазим одмах.
013/235-39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (218280)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације,
адаптације старих и нових купатила, батерије, вентиле, 024, пензионерима екстра попуст, долазимо одмах. 348139, 064/493-44-63, 061/31726-33, 062/702-07-43.
(218892)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(218295)

КОМБИ превоз терета, селидбе, најповољнија, цена.
069/260-00-40. (218579)
ОВЛАШЋЕНИ електросервис
поправља: веш-машине, фрижидере, 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, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата, роло заштита. 063/816-20-98.
(218480)
РОЛЕТНЕ ПВЦ и АЛ, комарници, тракасте, венецијанери.
013/370-409, 065/337-04-09.
(218390)
КЛИМЕ свих произвођача, серивисирамо, уграђујемо и поправљамо с овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05. (218564)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо с овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/122-68-05.
(218085)

РАЗНО

ПОТРЕБНА жена, девојка, може и средњошколка са познавањем 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 дозволу 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 регистарске ознаке па 691 Е, такође 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 вођење домаћинства у својој кући, 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 година тражи усамљену слободну жену ради заједничког живота. 013/236-72-95, 064/50191-05. (218386)
ТРАЖИМ жену до 55 година
за заједнички одмор у бањи.
064/372-94-71. (218455)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора, повољно. 063/70944-97. (218269)
ЗЛАТИБОР, Закоси апартмани, издајем, 20 евра дневно.
064/142-78-27. (218611)
СОКОБАЊА, издајем нов комплетно опремљен апартман.
Паркинг, кабловска. 065/31903-09. (2186436)
ИЗДАЈЕМ апартман у Врњачкој бањи. 063/812-06-89.
(218636)

ИЗДАЈЕМ собе и апартмане у
Сокобањи. 064/665-55-60.
(218520)
ИЗДАЈЕМ апартман у Врњачкој бањи. За информације позовите 069/320-85-70, или погледајте сајт nikverayu.wix.com/apartmani-djuric (218410)
ЗЛАТИБОР, издајем комплетно опремљен апартман за 5-6
особа. Цео апартман 2.000 динара дневно, од 20. априла до
1. јуна. 063/700-10-91,
063/876-10-43. (218660)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
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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Последњи поздрав брату

15. априла 2016, у 65. години преминуо је

БЛАГОЈУ
ЈАЋИМОВСКОМ

МОМЧИЛО БУДАЛИЋ
1951–2016.
Последњи поздрав и вечни спокој. Заувек ћемо те се сећати с љубављу и поштовањем.
Брат РАДОСЛАВ, снаја ВЕЛИНКА, МИЛОШ и ЈЕЛЕНА
с породицом

од брата МИЈАЛЧЕТА
с породицом и сестре
ДРАГИЦЕ с породицом
(91/218489)

Последњи поздрав оцу

(97/218503)

Последњи поздрав пријатељу

БЛАГОЈУ
ЈАЋИМОВСКОМ
Обавештавамо родбину и пријатеље да је 19. априла
2016, у 80. години, преминула наша
МОМЧИЛУ
БУДАЛИЋУ

МОМЧИЛО БУДАЛИЋ

преминуо 16. априла а
сахрањен 18. априла
2016.
Од ћерке ВАЊЕ и унука
МИЛОША

од ЉУБИНКА и ЗОРЕ

(90/218188)

(89/218470)

1951 – 15. IV 2016.
Био си узор и пример како се достојанствено живи до последњег часа. Добри и
племенити људи не умиру, већ остају вечно да живе у сећањима својих најближих.
Био си најбољи супруг, отац и деда

МИЛЕНИЈА МИТРОВИЋ

Последњи поздрав брату

Неутешни: супруга ОЛГА, син ДАРКО,
ћерка АНДРИЈАНА, снаја МИЛИЦА,
унуци НЕМАЊА, ЈОВАНА и ЈОВАНА

1937–2016.

МОМЧИЛУ

(88/218466)

од сестре СТАКЕ ВУЈИЧИЋ с породицом
(133/215996)

Сахрана је обављена 20. априла 2016, у 15 сати, на гробљу Котеж.

Почивај у миру

19. априла 2016. године,
умрла је

Ожалошћени: син ЛАЗАР, снаја СНЕЖАНА
и унука МИЛИЦА и остала родбина

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

(138/218615)

МОМЧИЛО БУДАЛИЋ
1951–2016.
Последњи поздрав од сестре МИЛЕНЕ и зета ЗОРАНА
с породицом

МИРА ПОБРА
У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Сл. гласник РС” број 135/2004 и
36/09)
Rad u našoj kompaniji zahteva predanost, pouzdanost,
tačnost, stručnost ali takođe i šansu za one koji još nemaju radnog iskustva, pružajući tako mogućnost za zajednički razvoj i napedak. „Almex” ima širok spektar oblasti
poslovanja u kojima zapošljava oko 1000 radnika različitih 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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

(59/218400)

Моју Миру нећу заборавити док сам жива. Била ми је најбоља пријатељица из детињства.
Провеле смо предивно
дружење. Била је у дому
за старе у Владимировцу, неколико година.
Драга Миро мирно спавај.

Последњи поздрав

ДЕНИСУ СКУМПИЈА
Поносни смо и част нам је што си био наш пријатељ.
Заувек ћеш остати у нашем сећању.
ЖЕЉКО ДЕСПИНИЋ с породицом

Воли те твоја НЕГИЦА

Секретаријат за заштиту животне средине, на
основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, поднетог од стране носиоца
пројекта „ХИП Петрохемија” а.д Панчево, Спољностарчевачка бр. 82, Панчево, донео је Решење број
XV-07-501-173/2015 којим је утврђено да за Појекaт
објекат биодиск у фабрици „Петропласт”, на катастарској парцели 6990/1 КО Панчево, на територији града
Панчева, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Увид у донето решење може
се извршити у просторијама Градске управе града
Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, канцеларија 615.

(126/128594)

(94/218494)

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав брату

КОСТА ЋОСИЋ
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

МОМЧИЛУ БУДАЛИЋУ

Ове четири године које
су прошле неће избрисати успомене и сећање
на тебе.

од БРАНКА с породицом
(102/218518)

Твоји најмилији
(154/218710)

Четвртак, 21. април 2016.
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Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав мами

СМИЉАНИ
ФИЛИПОВСКИ

БОЖАНИ КРЧАДИНАЦ
рођ. Ђурђев
1930–2016.

1943–2016.

МИРКУ ЧОВИЋУ
С љубављу и поштовањем ћерка
ВЕРА с породицом

од брата СТОЈМИРА
с породицом
из Македоније

(115/218566)

(131/218595)

13. априла 2016. напустила нас је наша бака и
свекрва

Последњи поздрав пријатељу

1929–2016.

од НЕНЕ и ГАГЕ
(103/218521)

16. априла напустила нас је наша драга мајка и
бака

НИКОЛИ
КРЧАДИНЦУ

БОЖАНА КРЧАДИНАЦ
рођ. Ђурђев
1930–2016.

НАТАЛИЈА ПАЛИЋ
Сахрана је обављена 18. априла на Новом гробљу у Панчеву.
Ћерка МИРЈАНА, унук СИНИША
и снаја ЛАРИСА

од породице ПАП

(116/218566)

(119/218570)

Последњи поздрав сестри

Опраштамо се од нашег друга

Последњи поздрав

НИКОЛЕ КРЧАДИНЦА КРЧЕ

рођ. Ђурђев
1930–2016.

НАТАЛИЈИ ПАЛИЋ
Породице БОГИЋЕВ и ВЕЛИМИРОВ

од брата др ДЕЈАНА
ЂУРЂЕВА с породицом

(113/2185569

(117/218566)

Драгом комшији

СМИЉАНИ
ФИЛИПОВСКИ

СМИЉАНИ
ФИЛИПОВСКИ

1943–2016.

1943–2016.

од пријатеља
СТЕФАНОВСКИ
ДРАГАН и КЕКА

Девер МИРКО
с породицом

(130/218595)

(128/218595)

СМИЉАНА
ФИЛИПОВСКИ

(146/2186539

БОЖАНИ
КРЧАДИНАЦ

Последњи поздрав драгој снаји

Последњи поздрав тетки

Ожалошћени: унуци МИЛИЦА и ЛАЗАР и снаха
СЛАЂАНА

1934–2016.

Последњи поздрав прији

Тужна и јединствена његова прва генерација
Хемијско-технолошке техничке школе.

1943–2016.
Последњи поздрав мајци, свекрви и баки.
Син НЕНАД, снаја
МИРЈАНА и унуци
ПЕТАР, МИЛАН
и МИЛИЦА

(99/218511)

НИКОЛИ
КРЧАДИНЦУ
последњи поздрав од
комшија: БЕБЕ,
МИЛЕТА и СОФИЈЕ
(19/218282)

Последњи поздрав

ИШТВАН КОВАЧ
Остаћеш заувек међу нама и у нашем срцу.
Фамилија ГАЛО
(100/218511)

Последњи поздрав драгој стрини

Последњи поздрав драгој снаји

СМИЉАНИ
ФИЛИПОВСКИ

СМИЉАНИ
ФИЛИПОВСКИ

(140/218621)

Последњи поздрав вољеном тати и деди

Син ЗОРАН, ћерка СНЕЖА, зет АТИЛА,
унуци СЕГИ и ЕНА

Породица
ЂОРЂИЈЕВИЋ

1943–2016.
Девер ЛАЗАР
с породицом
и СНЕЖАНА
с породицом

(118/218569)

(135/218605)

(127/218595)

Последњи поздрав најдражој мајци

Последњи поздрав најдражој баки

Последњи поздрав најдражој свекрви и баки

СТОЈАНКИ
МИЛОЈЕВИЋ

СТОЈАНКИ
МИЛОЈЕВИЋ

1930–2016.
Заувек ћеш бити у нашем срцу и мислима
Син НОВИЦА
с породицом

1930–2016.
Бако, много ми недостајеш. Заувек ћеш бити у
мом срцу. Волим те.
Твоја унука САНДРА

(85/218458

(86/218459)

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

НИКОЛИ

ИШТВАН КОВАЧ
Чуваћемо заувек успомене на наше дружење.
ЛИДА и РОКИ с децом

од кумова НИКОЛЕ,
РАДЕ и ЖЕЉКА
с породицом

(101/218511

(20/21828309

од АНЂЕЛИНЕ
с породицом
ЈОВАНОВИЋ
(132/218595)

НИКОЛИ КРЧАДИНЦУ

ИШТВАН КОВАЧ

1943–2016.

(129/218595)

1943–2016.

Чуваћемо те у нашим срцима.
БОШКО и МАРИЈА с децом

СМИЉАНИ
ФИЛИПОВСКИ

НИКОЛИ
КРЧАДИНЦУ
од породице
ВУКАДИНОВИЋ
(47/218372)

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

СТОЈАНКИ
МИЛОЈЕВИЋ
1930–2016.

С љубављу коју смрт не
прекида и тугом коју
време не лечи, чуваћемо те од заборава. Недостајеш нам много.
Снаја ДУШКА
с породицом
(87/218458)
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Последњи поздрав нашем вољеном другу

ДЕНИС
СКУМПИА

ДЕНИС СКУМПИА

ДЕНИСУ СКУМПИЈА

Увек ћеш нам недостајати.

1973–2016.

Породица СФЕРА
(15/218273)

Живећеш заувек у нашим срцима.

Био си оличење доброте, храбрости и ведрог духа.
Никада те нећемо заборавити.

ЈЕЛЕНА и ПЕЂА
(58/218396)

Твоји другови: ДЕСПИНИЋ, ВЕКА, БОГАВАЦ МИКША,
СИМА, МИЉАНА, ВОЈА, ПЕПИ, КРЧА, МАНА, КОЛЕГА,
РАША и АНТИЋ

Последњи поздрав мом драгом зету

ДЕНИС
СКУМПИА

(93/218494)

Живи у нашим срцима,
мислима и сећањима.

Последњи поздрав нашем сину, брату и ујаку

Породица САМОИЛА
(14/218273)

ДЕНИСУ
мојој милој души.
Хвала за сву твоју пажњу и љубав које си ми пружио.

ДЕНИСУ

Ташта МЛАДЕНКА
(55/218394)

ДЕНИС
СКУМПИЈА
Нека те анђели чувају.
Породица ЛУКИЋ
(121/218577)

Последњи поздрав мом брату, другу и зету
Мајка МАРИА, отац ЈОН, сестра ДОРИНА и сестрић ИВАН
(63/218409)

ЈОЗЕФ ОЛАС
1939–2016.
Последњи поздрав
ћалету од ћерке
ЗОРИЦЕ, сина ЗОРАНА,
зета РАДОЈА и унука
НЕНАДА, ВЛАДЕ
и СЛАЂЕ

ДЕНИСУ

ДЕНИС СКУМПИА
1973–2016.
Бол и туга за тобом не престају, с временом све више нам недостајеш.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
С љубављу и поштовањем твоји: ујка ГЕОРГЕ
и брат ДОРЕЛ с породицом

(122/218574)

МАКО

Последњи поздрав драгој комшиници

(57/218395)

(13/2182739

ПАНЧЕВА

Последњи поздрав драгом куму

РУЖИЦИ

телефон:

Комшије у Јована
Ристића 2

013/301-150

(145/218640)

Последњи поздрав драгом куму

ДЕНИС СКУМПИА

ДЕНИСУ

1973–2016.
С љубављу и сећањем на најлепше успомене чуваћемо те у нашим
срцима.
Твоја драга сестра ДОРИНА с породицом
(18/218273)

ДЕНИСУ
Кумови ГОГИ и ЈОЦА
(56/218395)

Остаћеш вечно у нашем сећању
ОЉА и ДРАШКО
(142/218626)
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Последњи поздрав

15. априла 2016. преминуо је наш вољени супруг и отац

БОГОЉУБ ТАНЕВ

Напустила нас је моја драга мама

ЉИЉАНИ ЈОВАНОВИЋ

29. III 1956 – 15. IV 2016.
Најдражи наш, без тебе ништа више неће бити исто. Време неће
избрисати љубав и успомене. Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга ЉУБИНКА и ћерке ГРОЗДАНА и ЈЕЛЕНА

КАТАРИНА КНЕЖЕВИЋ

(144/218629)

(110/(28545)

Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеном зету

рођ.Феркл

од ујне ЕРИКЕ, браће АЛЕКСАНДРА и ЈОВАНА
с породицама

Сахрана је обављена 20. априла 2016, на
католичком гробљу у Старчеву.

Последњи поздрав драгој

С љубављу ћерка АЛЕКСАНДРА и зет
ЂОРЂЕ
(112/218553)

ЉИЉИ
ЈОВАНОВИЋ

БОГОЉУБУ ТАНЕВУ

ЛЕТИЦА, СВЕТЛАНА
и СНЕЖАНА
с породицама

ЉИЉИ

Вољена

С љубављу и тугом породица ДОЈЧИНОВИЋ

Нека те анђели чувају.
СНЕЖАНА и АНТОНИЈЕ ЈОВИШИЋ

(109/218544)

(70/218414)

(52/218383)

С неверицом смо примили вест о смрти драге
колегинице

Вољена

РОЖИКА ГАЂИ

ЉИЉАНА
ЈОВАНОВИЋ

ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији
(41/218354)

1959–2016.
Била си анђео на земљи,
а сада си на небу.
Живећеш у нашим сећањима.
Породице ЈОВАНОВ
и СТАНКОВИЋ
(27/218320)

1940–2016.

ЉИЉАНЕ
ЈОВАНОВИЋ
С неверицом, тугом
и за дуго сећање
последњи поздрав од
колегиница из њене
експ. Комерцијалне
банке Панчево

Отишла је слатка моја рођена, без речи и
без поздрава.
Ћерка РУЖИЦА
(123/218586)

(148/218654)

Драга баба ујно

17. априла 2016, у 58.
години преминула је
наша колегиница

Последњи поздрав

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

У суботу, 23. априла 2016, у 11.45, на Новом гробљу даваће се годишњи помен нашем драгом

ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ

ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ

Нека те анђели чувају.

ЉИЉАНА
ЈОВАНОВИЋ

17. априла заувек нас је напустила наша Зрнићка.
САРА, МАЈА и ДРАГИЦА
(42/218354)

Твоја 107. генерација Гимназије
„Урош Предић”
(72/218427)

Последњи поздрав

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

ЉИЉИ

рођ. Зрнић
1959–2016.
Неизмерно смо тужни
што смо те изгубили, а
бескрајно поносни што
смо те имали.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји: МИЛЕНА
и МИРКО КНЕЖЕВИЋ

25. II 1938 – 28. IV 2015.
У нашем си сећању заувек.
Син ДРАГАН и ћерка ЉИЉАНА с породицама
(143/218628)

(139/218617)

Последњи поздрав драгом стрицу и деди

Прошло је тужних четрдесет дана откако није с
нама наш вољени

Четрдесет дана већ нема мог сина

ГАВРИЛУ
РАДИНУ

ГОРАН БРКИЋ

ГОРАНА
БРКИЋА

од ДУШАНА и ЗОРИЦЕ

СТЕВАНУ МИЛОВАНОВИЋУ

Прошло је три године
од смрти наше

Прошло је осам година
откако није с нама

(34/218342)

14. априла 2016. изненада нас је напустила

од ДРАГАНА
и СИНИШЕ

Неутешни: супруга
СНЕЖАНА и синови
АЛЕКСА и МАТЕЈА

Његов отац НИКОЛА

Успомена и сећање на
њу остаће заувек у нама.
Супруг РАДОВАН
и остала родбина

(5/218256)

(135/218607)

(136/218607)

(106/218530)

МИРЈАНА БОРИЋ
рођ. 1955.
Вечно ћеш остати у мом срцу.
Твој син ЂУРА
(137/218612)

ЗЛАТЕ
ЈОВАНОВИЋ

СРЕЋКО
ИЛИНЧИЋ
21. IV 2008 – 21. IV 2016.

Породица
(107/218540)

32

Четвртак, 21. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

24. априла навршавају се три претужне године без мог брата и
пријатеља

28. априла навршиће се две године откада није с
нама наш драги

24. априла 2016, навршава се годину дана од
смрти нашег оца и деде

МИРОСЛАВА ПАЛИЋА

ЈОВАН ЖУГИЋ

1930–2015.

Живиш у нашим срцима, мислима и сећањима.

ЂУКЕ САНАДЕРА

Супруга ЈОВАНКА, син ЉУБИША и ћерка
ЈАСМИНА са својим породицама

Време пролази а ја и даље чекам да чујем твој глас, видим најискренији осмех и да те загрлим снажно, као некад...
Воли те твој брат КРЛЕ
(120/218575)

Чувамо га у нашим срцима: ћерка МИРЈАНА,
унук СИНИША и снаја ЛАРИСА
(147/218653)

(114/218565)

У суботу, 23. априла 2016, у 11 сати, на Новом
гробљу даваћемо шестомесечни помен нашем
драгом

У среду, 27. априла, у 11 сати, на Новом гробљу
даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом оцу, свекру и деди

24. априла навршавају се три године откад са мном није мој једини син

СТОЈАНУ СТОЈАНОВИЋУ

СРЕТЕНУ ПАВЛОВИЋУ
Ожалошћена породица

1947–2016.
Увек ће нам недостајати твој ведри лик.
С љубављу: син НЕБОЈША, ћерка СВЕТЛАНА,
снаја МАЈА и унучад ИГОР, ВЕЉКО и ЗОЈА

(105/218529)

(150/258662)

1937–2015.

ЂУКА
САНАДЕР
2013–2016.

ЂУКА САНАДЕР

2013–2016.
Најлепши анђеле мој, тебе и све твоје закључала сам у ово моје рањено срце, ту те
чувам, живим живот само за један трен,
да се поново сретнемо и загрлимо. Ма колико си далеко у океанима моје туге, увек
видим твој лик, смех и корак чујем, и јако, јако те волим.
Да прихватим никад нећу, са неправдом
да живим морам.
Недостајеш ми Ђорђе мој, воли те мама

Увек те се радо сећамо и
памтимо твоју доброту.

У суботу, 23. априла
2016, у 11 сати, даваћемо годишњи помен драгој супрузи, мајци и
ћерки

Прошла је тужна година откако није с нама

Тетка ЗАГА и НЕША
(67/218421)

(65/2184119

ОЛИВЕРА ЖИВАНОВИЋ

ЛЕНА
СТАНКОВИЋ

дипломирани андрагог

2011–2016.

НАДИ ГРБИН

Дани пролазе а ниједан без суза и сећања на тебе.

Драга наша

ЂУКА
2013–2016.
С болом живимо и тебе
се сећамо.
Воле те твоји: бака
ВИДА, тетка МИРА,
сестра СЛАЂАНА и брат
ЈОВАН
(66/218411)

С љубављу породица

Заувек твоји: супруг,
син СРЂАН, отац
ДУШАН и родбина

(149/218659)

(84/218457)

Нисмо те заборавили.

Твоји најмилији
(152/218667)

С великом тугом и болом обавештавамо родбину
и пријатеље да ће се у суботу, 23. априла 2016, у
11 сати, на старом гробљу у Јабуци давати годишњи помен нашој вољеној и никад непрежаљеној

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЉУБИНКА
ДОШЉА

МАРИЈА
ДАБИЋ

2009–2016.
Не постоје речи које те
могу ожалити, ни време
у коме те можемо заборавити.
Син СЛАВОМИР
и ћерка ЈАСМИНА
с породицама

23. IV 2011 – 23. IV 2016.
Године пролазе, ти
остајеш у нашим срцима.
Син ВЕЛИМИР, снаја
РАДА и унуци ПЕТАР
и АЛЕКСАНДАР

ДУШАНКА ГЛИГОРИЋ
ДУЛЕ
Живот је привид и варка. Одоше наше сестре Јела и Душанка.
Породица ЖУГИЋ, сестра АНКА
и брат ВОЈА с породицом
(36218350)

СЕЋАЊЕ

21. априла навршава се
шест тужних месеци од
смрти мајке, таште, свекрве, баке и прабаке

СТОЈНИ Ђ. АНДРИЈЕВСКИ
ЂУКА
САНАДЕР

Ожалошћени: супруг ЉУБЕ, син ГОРАН, ћерка
ТАЊА, зет ДЕЈАН, унуци НЕМАЊА, СТЕФАН
и ДЕНИС и унука МАРТИНА
(151/218665)

2013–2016.
Анђеле, недостајеш као
првог дана, и недостајаћеш исто и за хиљаду
година.
Твоја МАЈА

(83/218453)

(98/218506)

Годишњи помен нашој
драгој

СЕЋАЊЕ

Прошле су четири године откако се преселила
у вечност наша мила сестричина

СЕЋАЊЕ

(68/218411)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
ЈОВАН
С. МАРКОВ
учитељ
2002–2016.

АНЕ
ТОМАШЕВИЋ

Породица

С љубављу
њени најмилији

(82/218444)

(12/218267)

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

СТОЈНИ
АНДРИЈЕВСКИ

ФИЛИП
МАРКОВИЋ

БРАНКО
СТЕФАНОВИЋ
ЗОРА
ЈАКОВЉЕВИЋ

26. IV 2001 – 26. IV 2016.

Заова МИЛИЦА
с децом

1991–2016.
Живиш у нама.
ЗЛАТА, БРАНКО
и ДУШКО
с породицама

рођ. Мунић
12. IV 2012 – 12. IV 2016.
Тугују за њом њене
тетке и ујаци

Празнина, бол и туга у
срцу.
Син МЛАДЕН
с породицом

(108/218543)

(16/218275)

(77/218440)

(104/218528)

Вечно у нашем сећању.

Четвртак, 21. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ
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Прошло је тужних четрдесет дана откако нас је напустио наш добри

Дванаест година живимо без наше

ГОСПАВА
Мама, десет година прохујало је брзо. Још увек
мисли су моје као да си самном. Колико пута
помислим, само да дођем кући да те назовем,
да ти кажем то и то. Волим те пуно

СЛОБОДАН ЗЕЦ

СТАНЕ ЛЕПЕДАТ
23. IV 2004 – 23. IV 2016.

Помен ће се одржати 25. априла 2016, у 11 сати, на Новом гробљу
у Панчеву.

Успомену на њу чувају: супруг ДУШАН,
син МИЛАН, снаја САЊА
и унука МИЛИЦА

Његова породица
(96/218502)

(50/

МИЛОВАН

Вечно сећање и хвала
драгој куми

У суботу, 23. априла, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

Тата. 21. годину ниси с нама. Много се све променило, али за мене си увек ту, као да си отишао да прошеташ.
Много вас волим.

У суботу, 23. априла, у
10.30, на Новом гробљу
даваћемо шестомесечни помен драгом

Ћерка ДРАГИЦА
(95/218497)

СТАНИ
ЛЕПЕДАТ

НЕНАДУ
РОСИЋУ

МАНДИ МИЛЕУСНИЋ

СЕЋАЊЕ
Породице ГРГИЋ
и СУСЛОВ

Њени најмилији
(61/218403)

Сећање на драге родитеље.
25. априла навршава се
двадесет година од смрти

МИЛЕВЕ
КРИПЕЛЦ
1. VII четрнаест година
од смрти

Син ЗОРАН, снаја
ДРАГА и унуке ИВАНА
и МАРИНА

(46/218370)

(153/218670)

23. априла 2016, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо једногодишњи помен

23. априла 2016, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо једногодишњи помен

ФРАЊЕ
КРИПЕЛЦ
Ћерка, зет и унуци

НИКОЛА КРНЕТА

(141/218623)

Прошле су тужне три године без тебе, али туга и
бол остају у нашим срцима и мислима.

20. априла навршавају
се четири године туге за
тобом

Твоји најмилији
(62/218407)

У суботу, 23. априла навршава се шест месеци
откако није с нама

ЗОРИЦИ КОВАЧЕВИЋ

ЗОРИЦИ КОВАЧЕВИЋ

1948–2015.
Навршава се тужна година од смрти наше вољене, драге супруге, мајке, баке, свекрве, тетке и
стрине.
Ожалошћени: супруг ВУКОМИР, синови
ДРАГАН, ЗОРАН и СЛОБОДАН, кћери ГОРДАНА
и ЈЕЛЕНА, унучад и остала родбина

1948–2015.
Нашој драгој мајци, баки и свекрви прошла је
тужна година откад није с нама, али ће вечно
остати у нашем сећању и срцима.
Ожалошћени: син ЗОРАН и снаја ЈАСМИНА
с децом ДРАГОЉУБОМ и ДУШАНОМ,
ЛАЗАРОМ, ВУЛЕТОМ и МИЛИЦОМ

(53/218388)

(54/218388)

Вољеном оцу

Недостајеш нам у сваком дану и сваком догађају. Без тебе више ништа није исто. Никада те нећемо заборавити.
Супруга ЗОРИЦА, син МИЛИВОЈЕ, ћерке
МАРИЈА и МИРЈАНА и унук НЕМАЊА
(78/218443)

МАРКУ
СТАНИШИЋУ
БАЋИ
Понекад, у сновима, заувек у срцу, мислима,
причи...
Ћерка МАРИЈА и зет
ВЛАДА

СЕЋАЊЕ

2012–2016.

У суботу, 23. априла навршава се шест месеци
откако је заувек отишао
наш драги

МАРКО СТАНИШИЋ БАЋА

(79/218443)

МИЛАН
ЧУБРИЋ
ИЛИЈА
АЛЕКСИЋ

Прошло је десет година
откад ниси с нама. Исто
нам недостајеш.

Остали су туга и бол у
нашим срцима.

Прошло је осамнаест
година а ми те често помињемо.
Најчешће кажем: „овако је то радио наш деда
Мића”.

и СНЕЖАНА

Ожалошћени: браћа
ТИХОМИР и РАДУЛ и
старатељ МОМЧИЛО

Твоји најмилији: ћерка
ДУШАНКА, унук
МИЛАН с породицом
и унука НАТАША
с породицом

(1/218241)

(92/218492)

(60/218401)

Твоје: КОВИЉКА

КОСТА ЊАМЦУЉ

Била си и остаћеш део
нас, у нашим срцима
вољена и никад незаборављена.

ЖИВА БАКИЋ
1945–2006.

ЉУБИЦА
БЈЕЛАНОВИЋ

Супруг МИЛАН, син
РАДОШ с породицом
и ћерка РАДА
с породицом
(125/218591)

У понедељак, 25. априла 2016, на качаревачком гробљу биће обележен четрдесетодневни
помен нашој преминулој

2013–2016.

ГАВРО РАТИЋ

Туга и бол остају вечно.
Много нам недостајеш.

2002–2016.

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(74/218430)

(111/218547)

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

ДОБРИЛИ
МИТРОВИЋ
Породица МИТРОВИЋ
(80/218446)
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Четвртак, 21. април 2016.
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У суботу, 23. априла 2016, у 11 сати, на Католичком гробљу у Панчеву даваћемо годишњи помен нашој драгој

Вило наша

МАРИНИ ДИВИЋ

Ништа више није исто откада те нема...

МАРИНА ДИВИЋ

МАРИНА ДИВИЋ

Остаје сећање на тебе и вечна бол.

Недостајање, бол и туга су заувек.

27. III 1978 – 29. IV 2015.
Прошла је година и не прође ни дан а да нам не недостајеш, ни сат а
да не помислимо на тебе, ни минут да не пожелимо да те загрлимо.
Лаку ноћ љубави, видимо се у мом сну...

Сестра ВАЊА, сестричина ЈЕЛЕНА

Заувек твоји МАРКО и ПЕТАР
(38/218351)

24. априла 2016. године, навршава се пет
тужних година откада није више с нама
наша вољена мајка, супруга и бака

С великом тугом обавештавамо родбину и
пријатеље да ће се у суботу, 23. априла, у
11 сати, на Новом гробљу, одржати годишњи помен нашој вољеној

Неутешни мама и тата

и зет СРЂАН

(39/218352)

(40/218352)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да 24. априла 2016, у 11 сати, на
војловачком
гробљу
обележавамо четрдеет
дана мом вољеном мужу

СЕЋАЊЕ

МАРИНА ДИВИЋ
1978–2015.
С поносом чувамо успомену на тебе,
у сваком нашем дану си...

НАДА ГВОЗДЕНАЦ
Време није ублажило тугу која траје и трајаће вечно. Све што можемо рећи је да
нам бескрајно недостајеш.
Заувек у срцима и сећању њене породице.
Почивај у миру вољена.
Твоји најмилији: ћерка МИРЈАНА, супруг
ПАВЛЕ, унука АНТОНИЈА, унук АЛЕКСА
и зет ВЛАДИМИР

АНКИ ЈЕВТИЋ

ЈОЖЕФУ
БАЛИНТУ

Ожалошћени: супруг ЧЕДОМИР, синови
ЗОРАН и СЛОБОДАН, ћерка СНЕЖАНА,
снаја ЈЕЛЕНА и унука КАЛИНА
(30/218328)

(17/

23. априла дајемо годишњи помен

Прошло је пет година
откада те нема

Прошла је тужна година откако није с нама

Твоје: ВИДА, НЕВЕНА, САРА и МАША
(69/218413)

Навршава се година откад није с нама наша

Супруга ЈУЛИШКА
(32/218338)

22. априла 2016, у 10 сати, даваћемо пола године нашем вољеном

МАРИНА ДИВИЋ
Прохујала је тиха година без твог смеха и ведрине.
Твоји: МИМИ, АНКА, МАЈА и НЕЛЕ
(73/218429)

Сећање на драге родитеље

АНКА ЈЕВТИЋ

ДРАГОМИРУ
ВУЈАСИНОВИЋУ
С поносом, с љубављу и
тугом чуваћемо те од
заборава.
Тешко је живети без тебе.

НАДА
ГВОЗДЕНАЦ
али те чувамо у лепом
сећању.
ЈЕЛЕНА, ВЕРА
и КАТАРИНА

ПОЖАР

Много нам недостајеш.
Мајка ЗУЗА ГАЈАН и брат ЈАНКО ГАЈАН с породицом
(51/218381)

23. априла 2016. даваћемо годишњи помен нашем драгом и вољеном супругу, оцу и деди

МИЛАДИНУ
БАНЂУРУ
Био нам је понос и велики ослонац, предиван супруг, отац и деда.

(124/218889)

Твоји: супруга
МИРЈАНА, ћерка
БРАНКА и унучад

С поштовањем његова
супруга ВАСКА,
ћерка СНЕЖАНА, син
НЕНАД, снаја ЗОРИЦА,
унучад ТИЈАНА, ЛУКА,
ВЛАДА и ДУЊА

ВОЈИ МИТИЋУ

(49/21837

ИМРЕ

КАТИ

1922–1987.

1928–2015.

Од ћерке МАРИЈЕ, зета ПЕРЕ, унуке СУЗАНЕ
и унука ЈОВАНА
(44/218336)

(7/218250)

1957–2015.
27. априла навршава се
седамнаест година откад није с нама

ВОЈА МИТИЋ
1957–2015.

ВАСА
МОМИРОВ

Драги наше брате Војо,
прошла је година откако ниси с нама, али твоји брат и сестре те никада неће заборавити, јер
вољени никад не умиру.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоја мама и брат

Брат ЉУБОМИР, сестре
НАДА и ЗОРИЦА
с породицама

(64/218408)

(76/218434)

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав
јача од заборава.
Твоји: супруга ВЕРА, ћерке МИРЈАНА
и БРАНИСЛАВА и унука НИКОЛ

23. априла 2016. године,
у 11 сати, на гробљу Котеж, даваће се једногодиши помен мојој мами

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

(75/218433)

РАДОМИРОВИЋ

ЕМИЛИЈИ
УЗЕЛАЦ
САВОТИЈЕ

МАКСИЈАНА

1999–2016.
2011–2016.
Понекад у сновима, у мислима, причама и сећањима
увек сте ту.
ВУЛЕ и ЗЛАТА
(71/218419)

МИЛИЦА
СТАНОЈЛОВИЋ

КОСТА
УВАЛИН
21. IV 1996 – 21. IV 2016.

26. IV 1996 – 26. IV 2016.
Заувек с нама, у нашим
срцима.

С љубављу и тугом чувам успомену на тебе.
Твој син САША

Породица
СТАНОЈЛОВИЋ

Породица УВАЛИН

(26/218312)

(31/3+2183329

(48/218373)

Четвртак, 21. април 2016.

21. априла 2015. навршава се тужна година
откако нас је напустила мајка и баба-бака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Седмогодишњи помен

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ
ЉИЉАНА ВИДАНОВИЋ
рођ. Симеуновић
1952–2015.
С љубављу, поносом и поштовањем што смо
те имали чувамо успомену на тебе, твој
лик, доброту и љубав коју си нам даровала!
Знала си колико те волимо, али никад нећеш сазнати колико нам недостајеш!
Твоји: МИЛОШ, МАРКО и НАТАША

Сваког дана. седам година, стално и увек у нашим срцима и нашим
мислима.
Твоји: ЉУБО и ЈОВАН
(29/

У суботу, 23. априла 2016. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даћемо годишњи помен нашем драгом тати

23. априла 2016. године је дан када је пре три године твоја душа отишла у неки нови, бољи свет

(9/218202)

У суботу, 23. априла 2016. у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

АЛЕКСАНДАР
ДИМИТРИЈЕВСКИ

ДУШАНУ ТУЧЕНУ

Постоји нешто што никада не бледи и не умире,
а то је љубав и сећање на тебе.
Супруга ЈЕЛИЦА, син ЗОРАН
и ћерка ЗОРИЦА с породицом

24. IV 2001 – 2016.
Време не доноси заборав. Туга у срцу остаје,
мили наш. Анђели нека
те чувају.
Породица
ДИМИТРИЈЕВСКИ

4. V 2015 – 4. V 2016.
Време које је прошло није умањило тугу,
празнину и бол, али сећање на тебе, твој
осмех, твоје приче и шале, на љубав, радост и подршку коју си нам пружио, испуњава сваки наш дан.
Воле те и чувају од заборава: ЈЕЦА,
САШКА, БАНЕ, ВЛАДА и ЖИЛЕ

(8/218261)

(3218253)

(35/218343)

МИЛАН ЈОЈКИЋ
1950–2013–2016.

МИЛЕТУ ЦАРИЋУ
Прође претужних годину дана од смрти нашег
драгог брата, зета и ујке

С љубављу и поштовањем: супруга СЕНАДА,
синови БОЈАН и ДЕЈАН с породицом, сестра
САВА и остала родбина и пријатељи
(11/218266)

Четири године није с нама наш драги

МИРКО
ПАВЛОВИЋ

ДУШАНКА ГЛИГОРИЋ
21. IV 2015 – 21. IV 2016.

2006–2016.

дипл. инж. саобраћаја
1944–2012.
С љубављу у сећању.
Супруга МИРЈАНА, кћер НАТАША, син ИВАН,
сестра СНЕЖАНА с породицом
и породица ВУЧИЧЕВИЋ из Загреба

ДУЛЕТА

Вечно живиш у нашим
срцима.

Син ЗЛАТОМИР с породицом и снаја ЈУЛКИЦА

Био си део нас и остао.
Много нам недостајеш.
Супруга КАЈА, ћерка
ИВАНА и син ДАРКО
с породицом

Породице БОРКОВИЋ
и ПАВЛОВИЋ

Никад те неће
заборавити твоји
КРСТИЋИ
и САВОВИЋИ

(37/218350)

(2/218250)

(81/218448)

(4/218253)

Година дана откако си нас напустила.
Живећеш у нашим сећањима.

ТОМИСЛАВ МИХАЈЛОВ

ДУШАН ТУЧЕН

ЖИВАДИНОВИЋ

23. априла навршава се
пет година од смрти вољеног

Навршава се годину дана како није с нама наша
драга

(22/218302)

ЈОВАН

МИЛЕНА

27. IV 2006.
25. I 1995.
Има Вас у сваком нашем дану, сну и сећању.
Ваше: ГОЦА и СНЕЖА с породицама
(23/218310)

БРАНКА
МАРИНКОВИЋА

ДОЈЧИНОВИЋ
Време не носи заборав.

БИСЕРКА ЛУКИЋ

АНА ДИМИТРИЈЕВ
из Долова

Била си брижна мајка, свекрва, бака и прабака.
Остаћеш у трајном сећању свих нас.

Твоја супруга ВИДА

2013–2016.

(45/218367)

(6/218270)

Време пролази, туга и бол остају.
Син ВОЈИСЛАВ, снаја ОЛГА, унук ОГЊЕН
и супруг ЂОРЂЕ
(25/

МИЛИЋ

Пет тужних година откако није с нама

МИЛА

24. IV 1983.
22. IV 2003.
Још увек делимо тугу и радост са вама.
ДУШКО и ГОЦА с ДЕЈАНОМ и ДИЈАНОМ

23. априла, у 11 сати,
дајемо шестомесечни
помен

СЕЋАЊЕ

(24/

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

24. априла 2016. године навршавају се две године од
смрти нашег драгог

ЈОВАНОВ

ЗЛАТА
ПАВЛОВСКИ

БОГОЉУБ
1948–2007.

(42/218360)

28. IV 2012 – 2016.

Супруга ЦИЦА и ћерка ЗОРИЦА

22. IV 2011 – 22. IV 2016.
С поносом те спомињемо, с љубављу те чувамо
у срцима.
Твоји најмилији

Мајка МИРЈАНА, брат
ДУШАН, ВОЈА
с породицом и сестра
ДРАГАНА с породицом

Успомену на деду и
прадеду чувају његови:
МИЛОШ, МАРКО
и НАТАША

(28/218321)

(33/218341)

(21/218287)

(10/218264)

ПЕТРА РАДАНОВА

НАДА
1945–1996.
Породица ЈОВАНОВ

ПЕТРУ
ЖИВКОВИЋУ

СТАНОЈЕ
СИМЕУНОВИЋ
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Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
БЕОГРАД
На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Панчеву Ст.15/2010 (стари број Ст.11/2009) од 21. 12. 2009. године, а у складу са чланoвима 109, 110, 111 Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС” бр. 84/2004)
и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије” број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника
АД „‘СЛОБОДА”‘ у стечају из Панчева, Трг Краља Петра I бр. 4

ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним прикупљањем понуда
Предмет продаје Процењена вредност (дин.)Депозит
(дин.)Имовинска целина: Комплекс хотела „ТАМИШ” у Панчеву, Димитрија Туцовића, изграђен на парцели 3954/1 К.О. Панчево и то:
- Зграда бр.1 - Зграда угоститељства – ХОТЕЛ „ТАМИШ” СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ( По+Пр+7) површине у основи 3.362 м²,објекат има одобрење за употребу (Укупна измерена корисна површина објекта износи 7.633,80 м²,
извор: Процена вредности Хотела „Тамиш”, Института за економска истраживања, фебруар 2015. године)
-Зграда бр.3 - Трафо станица, укупне површине у основи 54 м², објекат има одобрење за употребу
све уписано у листу непокретности 2537 К.О. Панчево
- Припадајућа покретна имовина (опрема) према списку у продајној документацији
422.066.470,0084.413.294,00
Целокупна имовина је детаљно описана у продајној документацији.
Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета
продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 9 до 14 сато на адреси: Панчево, Ивана Милутиновића 2, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 11. 05. 2016. године.
2. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 200-2279770401001-65 код банке „Поштанска штедионица“, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана
пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 11. 05. 2016.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за
лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније до 11. 05. 2016. године до 15 сати по београдском времену (GMT+1), У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну
на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 18. 7. 2016.године.
3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до 14 сати, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат.
Крајњи рок за достављање понуда је 18. 05. 2016. године до 11 сати.
У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком „Понуда” на коверти и називом стечајног дужника а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.
Запечаћена коверта треба да садржи:
– пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;
– потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;
– доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;
– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;
– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;
– овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике).
Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени
у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 18. 05. 2015. године у 11.15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, сала 301
у присуству комисије за отварање понуда.
Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.
Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:
1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
2. отвара достављене понуде,
3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,
5. проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје,
6. доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,
7. потписује записник.
У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, након чега ће му бити враћена гаранција.
Купопродајни уговор у форми одређеној законом се потписује под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника.
Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 дана од дана закључивања купопродајног уговора у законом прописаној форми.
Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:
– не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;
– не потпише купопродајни уговор у форми одређеној законом, или
– буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин.
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС” бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно
депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења
одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.
Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, mail-а или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. услова за стицање права за учешће из
овог огласа.
Oвлашћено лице: Повереник Глигорић Мирослав, контакт телефон: 013/353-832 или 063/868-30-68.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа и то:

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

За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област
Клиничка стоматологија.
Услови: докторат из области медицинских наука,
специјалиста из болести зуба и ендодонције као и
остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005) и
Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса на
адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка
Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

Оглас за дистрибуцију ужине
Позивају се дистрибутери да доставе понуде за дистрибуцију ђачке ужине у школској 2016/2017.
Уз понуду доставити: Решење о регистрацији;
асортиман ужине и цену; начин дистрибуције; услове
пословно-техничке сарадње.
Дистрибутер мора поштовати стандарде у производњи и дистрибуцији хране.
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана оглашавања.
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати. Школа посредује у дистрибуцији ужине. Родитељи ће средства уплаћивати директно на рачун дистрибутера. Запослена на пословима сервирке ће ужину непосредно достављати ученицима.
Понуде слати у затвореној коверти са назнаком
„Понуда за дистрибуцију ужине”, на адресу ОШ
„Жарко Зрењанин“, Банатско Ново Село, Ул. М. Тита
бр. 75. Информације на тел: 013/615-003.
Особа
за контакт – секретар школе.

37

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Четвртак, 21. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

„РЕПУБЛИКА ’ПАНЧЕВАЦ’” ОБЕЛЕЖИЛА СТО ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМИ РОЂЕНДАН

ВЛАДА ЈЕ ВЕЋ ИЗАБРАНА И ВАЉАНО СЛУЖИ
(ЧИТАЛАЧКОМ) НАРОДУ
» Наставак са стране 1
Као министар технолошког
развоја (техничка редакција)
представљен је Александар
Милошевић, а његова асистенткиња је Марија Радовић
Неранџић. Министарка лепог
српског језика је Јулијана Јовић (лектор).
Потом су се својим верним
„бирачима” (читаоцима) поклонили чланови владе задужени за специјалне ужестручне ситуације (новинари). Министар екологије и просвете је
Зоран Станижан, културом се
бави Драгана Младеновић, а
економијом и локалном самоуправом – Драган Вукашиновић. Ових предизборних дана
убедљиво највише обавеза има
секретарка у министарству
страначких политика – Сузана
Првуљ, наследница легендарног Зорана Спрема, који је
пред заслуженом пензијом. О
унутрашњим пословима се
стара Михајло Глигорић, о пољопривреди и руралном развоју – Јордан Филиповић, а за
фото-иновације је задужена
Данијела Исаков. Цењеном публикуму су представљени и
министарка здравља и потпредседница државе – Драгана

Срдачна колегијална добродошлица се подразумева

Кожан, као и министар спорта
и први потпредседник владе –
Александар Живковић.
Напослетку, тачку на „и”
ставили су председник „републике ’Панчевац’” – Драган
Жујовић (директор) и генерални секретар панчевачких
уједињених нација – Бан Ки
Зоран Пешевски Мун.
По следња дво јица су се
обратила уваженим званица-

ма. Жујовић није крио да му
је велика част што се налази
на челу једног таквог бренда,
али да му је то уједно и
огромна одговорност, будући
да треба очувати деценијама
стицан реноме. Пешевски је
навео како му је задовољство
то што је пре нешто мање од
годину дана постао већински
власник најуваженијег локалног листа у земљи, а још тада

је најавио и неке важне планове реформи, који су с временом почели да се претачу у
дело.
Као што је обећано, „Панчевац” је кренуо са гранањем
на цео јужнобанатски регион,
па је однедавно четрнаеста
страна резервисана за важна
догађања у Вршцу, Ковину,
Алибунару, Ковачици, Опову... Такође, једна од намера

била је објављивање текстова
на језицима националних мањина ко је настањују наше
окружење, што ће ускоро бити реализовано кроз један од
пројеката.
Пре то га, ка да је на кон
успе шно оба вље не аук ци је
(једне од ретких на коју нико
није имао замерку) највећу
понуду дао поменути Зоран
Пешевски, први човек Ауто-центра „Зоки”, „Панчевац” је
променио адресу – већ десетак месеци се „башкари” у

Улици Вука Караџића 1, покрај Цркве Светог Карла Боромејског, у непосредној близини чувене Гимназије „Урош
Предић”.
Рекло би се, чедо које je отелотворио Јован „неумрли” Павловић још прадавне 1869. године добило је локацију каква
му поодавно следује: старо
градско језгро права је адреса
за „најстарији”.
И да одатле не мрда још,
макар, наредних сто четрдесет
седам година...

Астали не могу бити шаренији

Већници, глумци и остали драги гости

Власник и директор листа

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

ОДЛИЧНЕ СВИРКЕ У ДВОРАНИ „АПОЛО”

Млади Џек, Буч Кесиди и џез квинтет Владе Крнетића
Прошлог викенда дворана
„Аполо” била је место добрих
вибрација. Произвела су их одлична музицирања перспективних и енергичних рок музичара, с једне, и суптилних и
прекаљених џезера, с друге
стране.
Најпре су у петак, 15. априла, два млада панчевачка састава показала раскошан таленат. Прва се на бину попела
група „Буч Кесиди”, основана
пре четири године, коју чине
Лука Рацић (гитара и вокал),
Зоран Зарубица (бубањ) и
Ален Душ (бас-гитара). Њихово музичко усмерење гравитира ка такозваном инди-року.
Досад су издали мини-албум
под називом „Шпанска серија”, на којем се налазе три песме: „Jaа (имам плаан)”, „Драга?” и „Пола пет”.
Алтернативни бенд „Млади
Џек”, који чине певач Ђукица

Влада & џезери
Ђуровић, Лука Полић (ритам-гитара), Лука Јовановић (соло гитара), Александар Хаџи-Христос (бас-гитара) и Милош Бановић (бубњеви), настао је крајем прошле године.
За собом има објављен први

сингл и спот за песму „I Wanna Show You Srbija”. Та нумера се налази на албуму „Само-

фанови те ноћи могли да осете
и преточе у добар провод.
Наредног дана, у суботу, 16.
априла, приређен је музички
хепенинг у сасвим друкчијем
фазону. У сензибилној атмосфери публика је опуштено пијуцкала пиће и бескрајно уживала у мајсторијама џез квинтета Владе Крнетића.
Овај врсни педесеттрогодишњи београдски трубач измамио је аплаузе мајсторским соло
деоницама, као и хармоничном усвираношћу с преосталом четворком, у саставу:
Александар Јачимовић (саксофон), Милован Пауновић (клавир), Лука Јовичић (бубањ) и
Сава Рамјанц (бас), који је добро познат панчевачкој џез публици.

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

Џеки
Некоме у Банатском Новом
Селу побегла је ова послушна
је и мазна женкица која изгледом подсећа на џека расела.
Није чипована, па у
градском прихватилишту
није могуће утврдити ко је
њен власник.
Уколико је неко препозна, може позвати „Зоохигијену” (телефон 352-148), а ако се власник не јави, пас може
бити удомљен код новог власника.

Лари
Овај мужјак лабрадора ретривера ухваћен је у Омољици пре
неколико дана. Блатњав и уплашен,
вероватно је побегао из нечијег
дворишта, а након неколико дана се ослободио, па више не показује знакове страха.
И он се налази у служби „Зоохигијене”, те може бити удомљен ако се власник не јави да
га преузме.

Буч Кесиди

Млади Џекови

Не купуј – удоми!

убиство невиности”, на којем
су се млади Панчевци бавили
социјалним темама наше реалности.
Обе свирке су обиловале жустрином, што су бројни млади

Страну припремио

Јордан
Филиповић

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

ШУЛЕТОВЕ ДЕВОЈКЕ КРОЈЕ ВРХ
Панчевке срушиле
још једног фаворита
Мушки дерби без
победника
КАРАТИСТИ ДИНАМА НИЖУ УСПЕХЕ

БОБА ОСВОЈИО И САЛЦБУРГ
Карате репрезентација Србије
учествовала је прошлог викенда на турниру Премијер лиге
„Аустрија опен”, који је одржан у Салцбургу. На овом надметању окупили су се најбољи
борци Старог континента који
се припремају за предстојеће
Европско првенство. У конкуренцији од преко 600 каратиста из 52 земље наша селекција је остварила запажене резултате, а велики допринос
успеху дали су и чланови КК-а
Динамо.
Најбољи каратиста Србије и
овог пута био је Слободан Битевић, који је освојио златну
медаљу у категорији преко 84
килограма. Популарни Боба је
на путу до трона веома сигурно победио пет одличних бораца из Бугарске, Швајцарске,
Бразила, БиХ и Македоније, а
онда је и у финалу рутински
тријумфовао над сјајним Холанђанином Шепардом, с којим се веома често састајао на
многим такмичењима.
Био је то Бобин пети узастопни тријумф у овој години
и такмичење које је завршио
без пораза. Пре тога исти скор
остварио је на Балканском
шампионату, Првенству Србије и турнирима у Аранђеловцу

и Чачку. Ово је одличан показатељ да је Битевић добро
припремљен и да подиже жељену форму, која мора бити
највиша на Европском првенству у Монпељеу.
Никола Јовановић је у првом колу победио такмичара
из Швајцарске, а потом га је с
минималним резултатом поразио противник из Финске.
Најмлађи такмичари Карате клуба Динамо наступали су
на традиционалном турниру
„Златни појас” у Чачку. У изузетно јакој међународној конкуренцији четворо динамових
бораца освојило је пет медаља.
Сребром су се окитили талентовани пионири Милица
Гагић у катама и Миљан Варсаковић у борбама. Миљан се
лавовски борио и поново потврдио да израста у одличног
младог борца Динамове школе каратеа. Бронзу је заслужио
Стефан Стојковић, а сребрно и
бронзано одличје зарадио је
Александар Здешић, најбољи
каташ Динама, у категорији
нада у А класи, али у апсолутној конкуренцији.
Предстојећег викенда полетарци, пионири и наде учествују на Првенству Србије у
Инђији.

Захуктала се првенствена трка
за бодове у Супер Б лиги, у обе
конкуренције. Очи поклоника
игре с „лепљивом лоптом” у
нашем граду упрте су у рукометашице Панчева и момке из
Динама... Протекли викенд је
у Хали спортова на Стрелишту
био резервисан управо за та
два клуба. И оба колектива су
имала тешке утакмице, праве
дербије. Оно што је најважније – нису поражени. Девојке
које предводи Игор Шуловић
савладале су Младост из Нове
Пазове, а пулени Ивана Петковића играли су нерешено с
Топличанином из Прокупља.
Светлана Ничевски и њене
саиграчице су у 14. колу на
плећа обориле још једног великог фаворита и кандидата
за пласман у елиту. Младост
из Нове Пазове је успела коли-

ко-толико да им парира само
до средине првог полувремена, а онда је кренула права
офанзива ка голу гошћи...
Предвођене Александром
Митић, која је са девет голова
била и најефикаснија играчица у овом сусрету, те Мајом
Радојчин (пет погодака) и
Иваном Танелов (четири), рукометашице Панчева су из минута у минут увећавале предност, не остављајући ривали

ни најмању шансу да може начинити преокрет и вратити се
у меч. Још једном је бриљирала Сања Павловић, голман домаћег тима. Популарна Цака
је осујећивала нападе Младости као од шале, „скинула” је и
седмерац и поново је била покретачка снага своје екипе.
– Иако смо можда помало
нервозно ушли у утакмицу, постигли смо сјајан резултат. Како је време одмицало, играли
смо све боље и тако дошли до
вредних бодова. Све девојке су
играле максимално, бориле су
се жестоко, желеле су тријумф.
Ипак, морам да истакнем сјајну Сању Павловић, која је бранила изванредно, као и Александру Митић, која нам је донела превагу у нападу. После
Пожаревца срушили смо још
једног кандидата за пласман у
Супер А лигу – рекао је тре нер ЖРК-а Пан че во Игор
Шу ло вић.
Дерби 17. кола Супер Б лиге
за рукометаше одиграли су
Динамо и Топличанин из Прокупља. Био је то жесток окр-

шај на Стрелишту у коме није
било победника – 31:31.
Прво полувреме у потпуности је припало Бранку Радановићу и његовим саиграчима,
јер су на одмор отишли с пет
голова предности (19:14). Већ
у 31. минуту на семафору је
стајао резултат 20:14, а онда
су ствари на терену почеле
драстично да се мењају. Искусна и врло скупа екипа из
Прокупља наметнула је свој
ритам, направила је серија голова, изједначила на 21:21, па
се ушло у егал завршницу. У
последњих десетак минута тимови су се смењивали у вођству, а нерешен резултат је
можда био најреалније „решење” овог дуела.
– Сјајно прво полувреме и
лоше друго. Направили смо
превише техничких грешака,
што је овако озбиљна екипа из
Прокупља умела да казни.
Ипак, немам шта да замерим
момцима. Честитам им на свему што су урадили до сада. Треба ли подсећати да наши бекови имају само по 19 година, да
никада нису играли у овом рангу такмичења, а сада су лидери
и главни кандидати за пласман
у елиту? До краја има још пет
кола и ми ћемо урадити све да
испунимо циљ. Није било еуфорије после победа, нећемо
ни сада да правимо трагедију.
Идемо даље, ка елити – истакао
је Иван Петковић, тренер рукометаша Динама.
Најефикаснији у редовима
домаћег тима био је Иван Радојичић, са шест голова, а њему уз раме били су Милош Вујић и Миломир Радовановић,
који су по пет пута савладали
противничког голмана.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ОБАРАЊУ РУКЕ

СУДАР ЏИНОВА
Панчево ће у суботу, 23.
априла, бити домаћин седмог Првенства Србије у
спортском обарању руке.
Овај спорт, више од педесет
година веома популаран у
свету, у нашој земљи је постао актуелан 2009. године, а
број спортиста који се њиме
активно баве расте из године
у годину.
– Снага, техника, издржљивост, психичка спрема,
фокусираност и напорни и
редовни тренинзи неки су од
предуслова за успешно бављење овим спортом. Обарачи се месецима припремају

за неко такмичење, а борбе
трају најчешће само неколико секунди. Због тога је овај
спорт веома атрактиван и за
гледање и за учествовање –
рекао је Игор Костић из Савеза Србије за обарање руке.
Такмичење ће бити одржано у Хали спортова на Стрелишту, од 16 сати, а улаз је
слободан. Првенство Србије у
спортском обарању руке је
истовремено и квалификациони турнир за формирање репрезентације Србије, која ће
крајем маја учествовати на
Европском првенству у Букурешту.

ЕВРОПСКИ ЏУДО-КУП

БРОНЗА ЗА АНДРЕУ СТОЈАДИНОВ
У чешком граду Теплице прошлог викенда одржан је
Европски џудо-куп у конкуренцији кадета, на коме је учествовало 736 такмичара из 29
земаља. У саставу репрезентације Србије били су и чланови
ЏК-а Динамо Андреа Стојадинов и Филип Ринковец.
Андреа се надметала у категорији до 48 килограма и још
једном је остварила сјајан резултат освојивши бронзану
медаљу. Она је остварила три
победе у групи, потом је пора-

жена у полуфиналу, али је успела да тријумфује у мечу за
треће место. Филип је заузео
девето место, јер је после три
победе поражен у финалу
групног такмичења, као и у
репасажном мечу.
У исто време у Бору је одржано Првенство Србије за старије пионире.
У конкуренцији од 199 такмичара из 63 клуба, члан ЏК-а
Динамо Данијел Маравић
освојио је сребрну медаљу у категорији до 73 кг.

ПЛИВАЧКЕ АКТУЕЛНОСТИ

АЊА ЦРЕВАР РУШИ РЕКОРДЕ

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ВЕСЛАЧА

СРЕБРО НА КУПУ СРБИЈЕ

Тродневни пливачки митинг
„11. април” одржан је прошлог викенда у Београду, а организован је у три целине – у
којима су се надметали сениори, најмлађи пливачи и ветерани. Осам чланова ПК-а Динамо остварило је одличне резултате.

Још једном је бриљирала
Ања Цревар, освојивши златну
медаљу на 800 м краул, а поставила је и нов државни рекорд, који сада износи 8:46,94.
Ања је била најбржа и на 400 м
краул и 400 м мешовито, па је
тријумфовала и у укупном пласману (2.381 бод из три трке).

Петар Петровић је заслужио
злато на 100 м леђно, сребро
на 200 м истим стилом и
бронзу у трци на 50 метара.
Вања Грујић је била најбржа
на 50 м леђно и 200 м мешовито, сребрне медаље је зарадила на 100 и 200 м леђно, а
на 100 м краул била је трећа.

Милош Царевић је освојио
бронзу на 200 м прсно.
Сјајни су били и најмлађи
пливачи Динама, а медаље су
освојили: Андреа Нађ, Дуња
Стоев, Тара Шормаз, Петар
Ранковић, Јелена Врховац, Катарина Белић, Страхиња Шондић и Теодора Ногуловић.

ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ МЛАЂИХ ПИОНИРА КРИС-КРОСА

КЛИНЦИ ВИЦЕШАМПИОНИ ВОЈВОДИНЕ
Веслачи Тамиша су веома
успешно започели нову такмичарску сезону. Они су на првој
овогодишњој регати, одржаној
15. априла на савском језеру на
Ади Циганлији, освојили своју
прву овогодишњу медаљу.
Пионир Лука Анђелковић,
који је већ на Првенству Србије на ергометрима показао
квалитет, заслужио је сребрно
одличје у скифу.
– Лука је један од наших
најталентованијих веслача и

уз озбиљан рад од њега можемо очекивати још оваквих
успеха – рекао је тренер Милан Смилић.
Уз финале дубл-скула за пионире, у коме су веслали Сава
Сиђик и Милош Бошков, те
кадетског дубла који су чинили Петар Хинић и Немања Држајић, највише се истакао
Михајло Атанацков, који је
као лаки скифиста изборио
место у финалу трке скифова
за тешке веслаче.

Нови Бечеј је прошлог викенда био домаћин финалног турнира Првенства Војводине у
кошарци за млађе пионире.
Првог дана такмичења Врбас је победио Дунав из Старих Бановаца с 55:43, а Крискрос је надвисио зрењанински
Петровград са 45:39. У великом финалу, у борби за шампионску титулу, после чак три
продужетка Врбас је победио
тим из нашег града са 48:44.
Била је то изједначена и до
краја неизвесна утакмица, у
којој су више среће имали малишани из Врбаса. Ипак, тим

који предводи Драган Првулов показао је још једном да
за будућност панчевачке ко-

шарке не треба бринути. Велики успех су остварили: Тадија и Вукашин Поповић, Ву-

кота Тимић, Балша Тимић,
Михајло Бешић, Марко Зечевић, Димитрије Кендерешки,
Страхиња Кнежевић, Вук Јанковић, Никола Стринић, Андрија Крсмановић, Алекса
Живаљевић, Срђан Чобељић,
Марко Левић, Милош и Филип Ранковић и Урош Божић.
Најефикаснији стрелац на
турниру био је Балша Тимић
(Крис-крос), а за најбоље играче
су изабрани Огњен Кнежић (Врбас) и Марко Зечевић (Крискрос). Награде је уручио наш суграђанин Златан Ранковић,
члан Управног одбора КСВ-а.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЈАЈНИ СЛОБОДАН
Традиционалан, 29. „Београдски маратон” одржан је прошлог викенда. У конкуренцији
тркача из преко 30 земаља одличан је био и Слободан Маринков, члан АК-а Динамо.
Он је маратонску трку истрчао за три сата, два минута и
56 секунди. У укупном пласману је заузео седмо место,

али је у конкуренцији домаћих атлетичара заслужио сребрно одличје.

ОДЛИЧЈА
ИЗ ТЕМИШВАРА
Чланови КК-а Младост из нашега града учествовали су
прошлог викенда на турниру у
Темишвару, на коме је наступило 350 младих каратиста из
30 клубова.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ПРЕД БОРЦЕМ НАЈВАЖНИЈЕ БИТКЕ

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

У петак – сви у халу!

Одбојка
БАРАЖ, СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК
петак, 19 сати

Клечани воде са 2:1
Одбојкаши старчевачког Борца су у жестоком бараж-ритму. Играју најважније утакмице у сезони, најбитније у последњих неколико година... У
дуелима с Клеком, претпоследњим, али сјајним и врло
искусним тимом из Суперлиге
– све пршти. Улог је огроман –
ко први дође до три победе, од
јесени ће се надметати у српској елити.
Серија
бараж-утакмица
стартовала је уторак, 12. априла, када је Клек на свом терену стигао до предности и повео с 1:0. Реванш је одигран
већ у петак, 15. априла, у панчевачкој хали спортова.
Био је то дуел какав одавно
није виђен у нашем граду. Атмосфера величанствена, права
бразилска, „горело” је Стрелиште... Жестоко је било на трибини, али и на паркету. Давор
Милошевић је повео своје саиграче у једну од најважнијих
битака у сезони. Борац је једноставно морао да тријумфује.
И успео је! Момци које предводи Драгољуб Стојановић одиграли су први сет у великом
стилу. Нису дозволили ривалу
да се размахне, да се снађе...
Милош Милић и Владимир
Кнежевић су блоковима урнисали великог ривала, Бојан
Познић је решетао поље Клечана из свих позиција... Немања Милетић је био непрелазан

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

у одбрани, Саша Рајковић је
„дириговао” као сат, Давор
Милошевић и Милан Зиндовић су играли на врхунском
нивоу...
Био је то меч за одбојкашке
сладокусце, утакмица која ће
се дуго памтити, али за њено
препричавање није било времена, јер су Старчевци већ у
уторак, 19. априла, поново путовали у Клек, на нови меч.
Овог пута искусни Клечани су,
можда и лакше него што се
очекивало, успели да добију
битку (3:0), али оно што је најважније – нису добили „рат”.

Клечани сада воде са 2:1,
али нови дуел ће уследити у
петак, 22. априла, у Хали
спортова на Стрелишту!
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...

Борац је показао да уме, да
може. Подршка с трибине ће
му овог пута бити најпотребнија. Хук навијача може бити
пресудан фактор у дуелима
изједначених ривала. Клек
играчки није бољи, али јесте
искуснији...
Зато у петак сви прави пријатељи спорта у нашем граду, сви
навијачи из Старчева, ако желе
своје миљенике у елити, једноставно морају бити у Хали
спортова. Не смеју се штедети
грла и дланови, паклена атмосфера „умириће” Клечане...
Утакмица почиње у 19 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

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА
Анђелина Јаредић је тријумфовала у борбама, док је
њена сестра Анастасија освојила злато у катама. Бронзана
одличја заслужили су Јована
Новаков, Милорад Петровић и
ката-тим који су чиниле Анђелина и Анастасија Јаредић и
Јована Новаков.

ШКОЛАРЦИМА
ОСАМ МЕДАЉА
У Железнику је прошлог викенда одржан турнир у бадминтону за ученике основних школа, на коме су одличне резултате остварили и наши суграђани.
У конкуренцији малишана
из трећих и четвртих разреда
Нађа Поповић (ОШ „Свети Сава”) освојила је највреднији
трофеј. Петар Радонић (ОШ
„Исидора Секулић”) окитио се
сребром, а његова школска
другарица Катарина Виг заслужила је бронзану медаљу. У
надметању ученика петих и
шестих разреда сребрна одличја су заслужили Вељко Цуканић (ОШ „Бранко Радичевић”) и Луна Поповић (ОШ

„ДИЗЕЛКА” ПОВЕЛА, ПА СТАЛА
Утакмицама 22. кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Српској лиги група „Војводина”. После пораза у Вршцу у
среду, 13. априла, фудбалери
Железничара су на свом терену угостили Раднички из
Сремске Митровице. Иако су
добро започели меч и на полувреме отишли с предношћу,
фудбалери популарне „дизелке” су погнутих глава напустили терен на СЦ-у „Младост”:
Железничар–Раднички 1:3.
Жељко Стајчић и његови саиграчи су одлично парирали
фавориту у првих 45 минута
утакмице. Имали су иниција-

тиву, стварали су одличне прилике за погодак, али нису имали и довољно концентрације
да савладају голман гостију.

Ипак, у 29. минуту Железничар је повео с 1:0. Новак Шалипуровић је мајсторски извео
слободан ударац са око дваде-

сет метара, преварио је „живи
зид” Митровчана и послао
лопту у небрањени део мреже.
У другом полувремену Раднички је заиграо много офанзивније, а до изједначења је
стигао већ у 53. минуту. Предвођени некадашњим интернационалцем Јосимовим, гости
су наставили да нападају и успели су још два пута да матирају голмана Катанића.
Железничар је сада на 11.
месту на табели, са 27 бодова,
а наредног викенда опет игра
пред својим навијачима. На
СЦ „Младост” долази још један Раднички – овог пута онај
из Нове Пазове.

БАРАЖ, СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК
Клек: КЛЕК–БОРАЦ

3:1
3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЖАБАЉ

0:3

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–МЛАДОСТ
мушкарци
Панчево: ДИНАМО–ТОПЛИЧАНИН

26:19
31:31

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН

82:62

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ) 1:3

ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БОРАЦ
Качарево: ЈЕДИНСТВО– БАК
Омољица: МЛАДОСТ–ВЛАДИМИРОВАЦ
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВУЛТУРУЛ
Војловица: МЛАДОСТ–СЛОГА

„БРЗИ 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 трећег кола
момци које предводи тренер
Петар Почуча савладали су
Војводину из Новог Сада са
2:1, а голове за Динамо по-

стигли су Никола Симијоновић и Вања Вуковић. После

три рунде плеј-офа Панчевци
имају скор од две победе и

1:1
3:0
16:0
3:0
2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО – С. ТАМИШ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–СПАРТАК

0:6
1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–СТРЕЛА
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА

1:3
3:0

једног пораза, а наредног викенда гостују у Челареву.

ШАХОВСКИ КУТАК

Schneider
ОДРЖАН 27. „ПЕЦИН МЕМОРИЈАЛ”
„Свети Сава”), а бронзана Никола Борка и Наталија Бохаревић (обоје из ОШ „Јован Јовановић Змај”).
Једину медаљу, и то сребрну, међу најстаријим панчевачким основцима, освојила је
Ана Милошевић (ОШ „Исидора Секулић”).

Странe припремио

Александар
Живковић

ПЕХАРИ ОТИШЛИ У АУСТРИЈУ И МАЂАРСКУ
Традиционални међународни тениски турнир за играче до 16 година под називом „Пецин меморијал” 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, надметала су се 144 такмичара из
тринаест земаља.
У мушкој конкуренцији турнир
је освојио Аустријанац Лукас Краинер, док је међу девојчицама најуспешнија била Река Задори из Ма-

ђарске. У надметању мушких дублова најбољи су били Италијани Марко Фурлането и Михаел Вијанело,
док су у женској конкуренцији тријумфовале 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”.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд4)
Избор Р. Радојевић
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МЛАДИ ДА ИЗАБЕРУ СВОЈ ПУТ –
НЕМА МНОГО ОПЦИЈА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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.

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.

Победа здравства

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

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 привреде

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Васа Јоцков,
дипл. правник:

Катарина Николић,
студент права:

Александар Влајковић,
студент пољопривреде:

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.

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.

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.

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.

µ ? СНС

Штампање и објављивање ове стране финансирао је Градски одбор Српске напредне странке у оквиру предизборног маркетинга 2016.

