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РЕКОНСТРУИСАНА ГРАДСКА ВЛАСТ

ТРЕЋИ ГРАДОНАЧЕЛНИК У ЈЕДНОМ МАНДАТУ
Саша Павлов водиће
Панчево до нових избора
уз помоћ Саше Левнајића
Драган Грујачић уместо
Патића у Градском већу
Панчевачка извршна власт реконструисана је на седници Скупштине
у петак, 19. јуна, тако што су изабрани нови градоначелник, заменик
градоначелника и један члан Градског већа. Одборници су најпре констатовали оставку Павла Раданова
на функцију првог човека градске
власти, коју је обављао тачно две године, а потом је уследила компликована процедура избора новог градоначелника – Саше Павлова.
Он је најпре морао да се с места
заменика градоначелника врати у
одборничку клупу, тако што је заузео
место одборника Миломира Чкоњовића са изборне листе „Саша Павлов
– Уједињени за Панчево УРС”, који
је поднео оставку. Потом је 45 одборника владајућих странака предложило Павлова за градоначелника,
а за његов избор је гласало 49 локалних парламентараца.
ДБ, БИА, „Петрохемија”...
У његовој биографији пише да је рођен 1973. у Панчеву, а на Вишој школи унутрашњих послова стекао је звање правника. Павлов је радио најпре у
Ресору државне безбедности МУП-а
Србије, а потом у Безбедносно-информативној агенцији (БИА) као оперативац на обавештајно-безбедносним пословима. Након тога је постављен за заменика председника Управног одбора „Петрохемије” и саветника
директора у том предузећу, а од 2010.
је обављао дужност директора фабрике пластичних маса. Након избора

2012, на којима је предводио локални
одбор Уједињених региона Србије
Млађана Динкића, изабран је за заменика тадашњег градоначелника, социјалисте Светозара Гавриловића.
Павлов је практично више од годину дана обављао дужност градоначелника, јер се Гавриловић месецима није појављивао на послу због несугласица у које је убрзо по доласку
на власт упао с појединим напредњацима из Београда. Тако је Павлов већ
тада преузео Градско веће и водио га

уз сарадњу с локалним напредњацима. Након што је 20. јуна 2013. формирана нова градска власт с Радановим на челу, он је са читавим Градским одбором УРС-а прешао у СНС.
– На известан начин ово је континуитет послова које сам обављао од
2012. као заменик градоначелника.
Част која ми је указана је велика,
али моја лична срећа мало је ограничена с обзиром на то да сам добро
упознат са свим проблемима, па сам

сигуран да нам неће бити лако у наредних неколико месеци до расписивања избора. Ипак, сигуран сам да
ће град функционисати – рекао је
Павлов захваљујући на избору.
С речи на дела
Он је додао како се састав извршне
власти неће мењати, јер су сви чланови Већа добро планирали буџете
за ресоре које воде, а и реализација
тих послова је довољно одмакла да
се ту никакви стратешки помаци не
могу правити.

– Функција градоначелника ми
омогућава да оперативније него
досад управљам градом, а ја ћу настојати да оправдам указано поверење и да много више од својих
претходника будем на терену и у
контакту с грађанима. Од почетка
овог мандата имали сте прилику да
чујете два одлична говора претходних градоначелника, којима ја немам шта да додам, већ да у кратком периоду пробам да те ставове

преточим у конкретне акције – закључио је Павлов.
На његов предлог одборници су
затим за заменика градоначелника
изабрали Сашу Левнајића, адвоката
и одборника СНС-а, а уместо разрешеног Предрага Патића за новог
члана Градског већа задуженог за
комуналне делатности Драгана Грујачића, директора ЈКП-а Омољица.
Грујачић је након тога обавестио
Скупштину да је поднео оставку на
директорску функцију.
Султан Фератовић, шеф одборничке групе СНС-а, изразио је задовољство због избора Павлова, те је
оценио да ће он мудро водити град.
– Период на који је изабран није
кратак, јер Панчево од њега и његовог
тима очекује да раде као да ће педесет година бити на власти. Задатак
им је да нешто конкретно и значајно
ураде за Панчево, или бар да припреме терен за то. Молим градоначелника да оствари један једини задатак: да
се бори за просперитет Панчева. Времена јесу тешка, али увек може боље
и мислим да ће они одговорити изазову посла – рекао је Фератовић.
Лига тражи изборе
Лига социјалдемократа Војводине
поново је затражила расписивање
локалних избора. Владан Кељевић,
одборник те странке, рекао је како је
ЛСВ и пре две године тражио исто,
тврдећи како велика коалиција не
може донети бољитак Панчеву.
– Ви сте 20. јуна 2013. изабрали
градоначелника у ситуацији када је
град стајао и када је тадашњи градоначелник такође поднео оставку.
Уместо да одемо на изборе, ви сте у
последњем тренутку формирали
широку коалицију, тврдећи да ћете
радити у интересу грађана.
» Наставак на страни 5
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Ко је на потезу?
Панчево је опет у центру света! Како? Па захваљујући нашим талентованим спортистима. А коме би другом? Омладинска фудбалска репрезентација Србије, у којој играју наша два суграђанина, тј. један
Панчевац и један Качаревац – Милан Гајић и Немања Антонов, попела се на кров света. Еј, најбољи су на планети! Бољи чак и од Бразила, видели смо то. Феноменални Дуца Борковић води у генералном
пласману Европског шампионата туринг аутомобила, фантастична
пливачица Ања Цревар освојила је бронзану медаљу на првим Европским играма које се одржавају у Азербејџану, сјајна атлетичарка Зорана Барјактаровић, иако још увек јуниорка, са штафетом сениорске
репрезентације Србије заслужила је бронзу на Европском шампионату... Ако се томе придода и титула балканског првака коју је освојила
џудисткиња Сара Славковић, онда долазимо до импозантне цифре
одличја. С највећих такмичења.
Па мало ли је? А то је само прошлонедељни биланс успеха панчевачких спортиста. И то оних који су тренутно на борилиштима. Има
наш град још много шампиона, али и оних који ће то тек да постану. Сигурно.
Како то у животу обично бива, а у данашње време нарочито, са успесима спортиста појављују се и „они други”, они који не маре много
за периоде њиховог мукотрпног тренирања, велика одрицања, неиспуњене младалачке хирове... Јер само тако стиже се до светског или
европског трона. Ти „други” су сада у првим редовима када се треба
сликати с новим херојима нације јер, боже мој, то је право време да
се прикупи који политички или неки други поен. Да се на крилима
еуфорије коју је неко други изазвао сакрије сопствена немоћ.
Наравно, нормално је и лепо када спортисте угости државни врх
или челни људи града, тако је свуда у свету, али још би нормалније
било када би се тим истим спортистима поклањала већа пажња током
самог тренажног процеса, током стасавања у шампионе, током пута
до светске елите... Треба им обезбедити услове за вежбање пре свега
и треба их подржати у развојном путу. Није то ништа страшно, само
се мора имати слуха.
Колико-толико Панчево се бори за своје спортисте. Иде тешко, па
је сигурно да има и незадовољних, али временом ће, искрено се надамо, све евентуалне неправде бити исправљене. Величанствени успех
наших младих фудбалера можда је и права прилика да се крене у коначни обрачун с јавашлуком, бар када је о спорту реч. Спортисти су
своје одрадили, покорили су планету, шта више од њих очекивати?
Сада је на потезу неко други. Тачније, они који воде рачуна о свему,
или би бар тако требало да буде, или се само представљају као да су
најважнији и да се за све питају.
Никако се не сме дозволити да ова спортска еуфорија која је захватила Србију и Панчево прође тек тако. Без истинске подршке тим
младим људима због којих се, коначно, осећамо поносним држављанима ове напаћене и несрећне земље.
Панчево је одувек знало да цени спортски успех, па су наши шампиони награђивани новчано, али и кровом над главом. Апсолутно заслужено. Искрено верујемо да и нови шампиони, они којима се сада
толико дичимо, неће проћи без значајније, пре свега материјалне подршке. И нико, али баш нико у граду није и неће осудити ниједног политичара ако донесе такву одлуку. Без обзира на то којој странци
припада.
Спортисти су своје урадили. И иду даље. Хитају ка новим успесима.
И новим трофејима. Да ли ће се враћати у свој град, е то баш и не зависи само од њих. Сада су и неки други на потезу.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Шампиони
Још једном се потврдило да ништа
не успева тако добро као успех.
Златна медаља са Светског првенства у фудбалу за дечаке не старије
од двадесет година довољно је илустративна.
Успех и вреди обележити, па сада
следе дани славља. Ипак, треба знати и следеће. Када су те сјајне момке упитали шта им је било најтеже
на највећој светској смотри фудбала
за младе, хорски су одговорили да
ништа није било тако тешко као што
је ово сада, кад треба свуда да се појаве и кад сви желе да буду у њиховој
близини. Каква истина!
На једној страни имамо веома добар и коректан потез првих људи
градова одакле су момци, јер им и
треба указати част и наградити их.
Феноменално је било на дочеку у
Београду. Пауновићеви изабраници
су дали себи одушка. Разумљиво. На
другој страни, увек ће постојати ситне душе, како каже наш народ, које

желе од успеха „орлића” да извуку
неку корист. Сад је њихово време.
А голобради момци су донели толико радости свом народу да ће
остати вечити јунаци Србије. Успели
су као тим, као група која је веровала у немогуће. Имали су одличног
тренера, заговорника да се само као
екипа може стићи до светског трона.
Дивно је видети како су сви одреда,
поред тога што су одлични фудбалери, веома лепо васпитани и с лакоћом подносе успех. Свакако, тешко
да су Милан, Сергеј, Немања, Предраг и остали свесни какву су драгоценост донели свом народу. Генерације житеља наше земље препричаваће сензацију с Новог Зеланда, а
њихов пут до трофеја остаће забележен у аналима српског спорта.
Зато пустимо децу да уживају.
С. Д.

Луцкасти
бициклисти
С првим озбиљнијим назнакама лета
кроз нашу варош почну да промичу
бициклисти натоварени бисагама.
Ти, углавном „светлопути” авантуристи, пореклом из имућне Европе,
свакодневно се могу видети како педалирају у смеру јужних села. То је,
иначе, само део дунавске бициклистичке стазе (познате као „Евро вело
6”), дуге око 4.000 километара, која
се кроз Србију, махом уз обалу лепог
плавог Дунава, протеже на преко 650
километара.
Стога не треба да чуди то што када
долазите у град (бициклом, наравно!), рецимо, из Старчева, у топлим
данима налетите на бар две-три групице (стотинак дневно) задиханих
циклотуриста.
Жалосна чињеница је да им се на
том путу (кроз Панчево) готово нико
и не обрати. Ко се „усудио” то да уради (или му се неко од тих „плавушана” обратио за сервисну информаци-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

ју), могао се уверити да су ти наизглед особењаци изузетно добронамерна, култивисана и комуникативна чељад.
Посебан је то (и надасве племенит) сој људи. Да није тако, извесно
се не би „акали” по белосветским
друмовима, већ би, ко сав „нормалан” (богати) свет, користили неупоредиво удобније видове превоза.
Где је онда квака код тих „мазохиста”? Зашто воле да се ломатају по
разним беспућима? Е, па чаролија је
управо у следећем: здраво је, све лепо видиш, мало кошта и, напослетку, можеш лако да склапаш нова познанства (што живот чини, кажу искусни, неизмерно испуњеним).
Па, кад је тако, како се не досетисмо да те позитивце свратимо на
предах и „чашицу” дивана? (А можда ће канути и који евро!) Да ли је
могуће да нико није (политичарски
речено) „препознао” ту компаративну предност?!
Први на тој листи је, наравно, Град
(то јест власт), који, пре свега, није
обезбедио инфраструктуру (читај:
адекватне стазе); следе ТОП и њему
слични, а ту су и сами бициклисти...
Могли су и они нешто да осмисле, а
не само да јаучу када их комуналци
„драпају” због вожње по парку.
Обрни-окрени, изгледа да немамо
(здрав) однос према најекономичнијем (и најздравијем) облику превоза.
За разлику од напреднијих друштава
с „буђавог” Запада, којем толико тежимо.
Чак су и „браћа” Македонци то
укапирали – градоначелник Скопља
недавно је запосленима у државним
фирмама понудио увећање плате за
три одсто. Услов је да на посао долазе бициклом.
Да не поверујеш – неко ти нуди
екстра лову да користиш бесплатан и
здрав превоз?!
Што каже „луди” Кесић – ма,
будале!
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Знам ја и за нека боља времена. О њима ми је често
причао мој деда.

• Европској унији само фали Србија да лудило буде комплетно.
• Угојио се зато што је сенилан. Често заборави да је на дијети.
• Будимо људи. Ко зна зашто је то добро.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Водићу те, само реци где...
У луна-парку, ових вечери
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПРАВИ ПРИЈАТЕЉ ВАС НИКАД НЕЋЕ ОДБИТИ,
ПОСЕБНО У ТРЕНУТКУ КАД МУ ПОЗАЈМЉУЈЕТЕ НОВАЦ.
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СВЕТСКО ФУДБАЛСКО ЗЛАТО СТИГЛО И У НАШ ГРАД

МИЛАНЕ, НЕМАЊА, ХВАЛА ВАМ!
Млади репрезентативци
Србије били гости код
градоначелника,
а потом се дружили
с Панчевцима на
Градском стадиону

ЕВРОПСКЕ ИГРЕ У БАКУУ

Ањи бронзана медаља

Честитке на великом, досад незабележеном успеху за Србију
већи значај. Жао нам је што
талентована деца врло брзо
одлазе из нашега града, али
они су доказали својим изјавама преко друштвених мрежа
да им је Панчево у срцу и зато
не сумњам у то да ће, где год
били, где год играли и колико
год година имали, бити истински понос свих својих суграђана – истакао је Павлов.
Пред великим бројем представника медијских кућа госте је поздравио и Александар
Фаркаш.
– Учинићемо све да помогнемо и да промовишемо младе људе у спорту. Само наста-

ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ СТЕНДАП КОМЕДИЈЕ
У „АПОЛУ”

Ја сам Влада, имам девет
година и цисту на мозгу
Као што је „Панчевац” већ писао, операција цисте на мозгу
нашег малог суграђанина Владимира Ђорђевића, која је била планирана за јул у Москви,
трећи пут је отказана због недостатка средстава. За ту интервенцију, која се не обавља у
нашој земљи, породица треба
да обезбеди 40.000 евра.
Од почетка године Панчевци су успели да сакупе нешто
више од 8.000 евра, што није
довољно, тако да ће Ђорђевићи имати новца само да оду у
Русију на контролни преглед,
на којем нису били две године. Влада тренутно узима лекове који његов проблем држе
под контролом, али трајно решење би била операција. Месечно Ђорђевићи издвајају
око 300 евра за медикаменте,
а само је отац запослен.
Једна од хуманитарних акција током које ће сви они који
то желе моћи да помогну
Влади на путу ка оздрављењу
биће вече стендап комедије које ће у суботу, 4. јула, од 21 сат,
у дворани „Аполо” приредити
Филип Угреновић и гости. То
никако не треба пропустити, а

уколико ипак не будете могли
да одете до „Апола” следеће суботе, Влади можете помоћи и
слањем празног СМС-а на број
7427 (цена поруке је 100 динара и важи за све мреже).
Такође, можете убацити
прилог у неку од донаторских
кутија у граду, као и у свим
објектима Апотеке Панчево, а
новац можете уплатити и на
рачун Владиног тате, Синише
Ђорђевића: 340-32110017-94,
код „Ерсте банке”, с назнаком
„помоћ за Ђорђевић Владимира”. Уплате се могу вршити
и из иностранства: ибан
РС35340000003216654566,
СИФ-код је ГИБАРС22 за Владимирово оздрављење.
Уколико имате још неку
идеју како да заједно спасемо
живот још једном панчевачком детету, јавите се Синиши
Ђорђевићу путем телефона
064/6767-371. Наравно, „Панчевац” ће увек бити ту за сваку
врсту медијске, логистичке и
друге подршке, па се можете
обратити и нама. Панчевке,
Панчевци, имамо велико срце! Докажимо то и овог пута.
И пожуримо!
Д. К.

вите вредно да тренирате и не
треба сумњати у то да ће бити
још добрих резултата. Сви ми
волимо фудбал, па вам захваљујем на чињеници да никада
до сада нисмо имали овакав
разлог за понос – додао је
градски већник задужен за
спорт.
Право из зграде Градске
управе Милан Гајић и Немања Антонов отишли су на стадион „Динама”, где их је дочекало неколико стотина раздраганих суграђана. Севали
су блицеви фото-апарата, малишани су стајали у реду за
аутограм и фотографију с новим спортским идолима.
– Тек сада постајемо свесни
резултата који смо постигли.
Желели смо да донесемо трофеј са Светског првенства, који никада није био у Србији, и
успели смо у томе. На првом
репрезентативном окупљању,
пре три године, сви заједно
смо одгледали снимак са
Светског првенства у Чилеу из
1987. године, када су тадашњи млади репрезентативци
Југославије постали прваци
света и рекли смо да је то наш
циљ. Три године смо „пројектовани” да достигнемо ово
што смо урадили и, заиста,
осећај је невероватан – рекао
је Милан Гајић.

У првој утакмици на Новом
Зеланду Србија је претрпела
пораз од Уругваја, а онда су
редом падали Мали, Мексико, Мађарска, САД, поново
Мали и у великом финалу
Бразил.
– Овај осећај се не може
описати. Нисмо били свесни
шта смо урадили. Били смо
на другом крају света, нисмо
имали представу каква је еуфорија овде. Тек по слетању
на аеродром схватили смо да
смо дигли целу Србију на ноге и да смо усрећили наш народ, наше Панчево, па ми је
због тога посебно драго. У финалу је било јако тешко. Бразилци су буквално рођени с
лоптом, мајстори су фудбала.
Ипак, веровали смо у себе,
нисмо желели да будемо само
учесници тог финала. И успели смо – истакао је Немања
Антонов.
Челници ФК-а „Динамо” и
Градског фудбалског савеза су
младим репрезентативцима
уручили пригодне захвалнице, а потом је приређен и мали коктел у њихову част. Пред
момцима је сада заслужени
одмор, који неће предуго трајати. Ускоро иду на Златибор
на припреме са својим клубом ОФК „Београдом”.
А. Живковић

Пливачица Ања Цревар,
наша суграђанка, наставља
низ успеха. Она је у финалној трци на 400 м мешовито, кoja је одржана у уторак, 23. јуна, освојила
бронзану медаљу на Европским играма у главном граду Азербејџана.
Испливавши трку за
4:45,84, млада спортисткиња је поново оборила државни рекорд у тој дисциплини и сада се сасвим примакла А-норми (4:43,46) за
Олимпијске игре, које ће
бити одржане следеће године у Рио де Жанеиру. Ања је
стигла трећа на циљ, после
Британке Еби Вуд и Иларије Кусинато из Италије.
Сјајна Панчевка ће у петак,
26. јуна, у трци на 200 м
мешовито пливати још једном у центру „Акватик” у
Бакуу. С обзиром на то да
Ања одлично плива у тој дисциплини, можемо се надати да ће остварити добар
резултат и стићи до финала,

што би још више обогатило
ионако добар наступ наше
суграђанке на првим Европским играма.
Имали смо прилику да
се, после освајања медаље,
чујемо с Дејаном Цреваром,
Ањиним оцем, који је у
Азербејџану. Он није скривао задовољство након великог успеха, а у тренуцима
славља није заборавио да
захвали свима који су помогли да Ања израсте у једну
од најбољих европских пливачица, посебно напомињући велики допринос Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину, с Мариником Тепић на челу.
Ања Цревар је још једном
оправдала очекивања. Поново је с великом страшћу
наступала за своју земљу, а
нема сумње да ће јој ово искуство послужити на најбољи начин да стигне до жељеног циља, а то су Олимпијске игре у Бразилу.
Браво, Ања!
С. Д.

ГДЕ СЕ СМЕМО РАСХЛАЂИВАТИ?

Тамиш довољно чист
за купање

У ПЕТАК У „АПОЛУ”

Увертира за
„Екс Ју рок фест”

Из архиве „Панчевца”

Панчево има нове спортске
хероје. Нове светске шампионе. У саставу младе фудбалске
репрезентације која је недавно на Новом Зеланду постала
„владар” планете, и то после
победе над великим Бразилом, играли су и наши суграђани – момци који су прве
фудбалске кораке начинили
баш на овим просторима, а
који су сада понос целе земље.
Панчево има момчине чије су
царство десна и лева страна
фудбалског терена, има Милана Гајића и Немању Антонова, који су заједно са својим
саиграчима из репрезентације, предвођене Вељком Пауновићем, задивили свет.
Златни репрезентативци су
у уторак, 23. јуна, најпре били
на пријему у Градској управи,
где им је градоначелник Саша
Павлов у свом кабинету приредио свечани дочек. Поред
првог човека Панчева био је и
Александар Фаркаш, градски
већник задужен за спорт, а
обојица су Милану и Немањи
честитали на великом, досад
незабележеном успеху за Србију.
– Панчево јесте град спорта,
али пошто је фудбал најважнија споредна ствар на свету, онда овај успех добија још

Јура Стублић и „Филм”, „Гоблини” и „Нервозни поштар”
наступиће као хедлајнери на
седмом „Екс-Ју рок фесту” у
суботу, 4. јула, на старчевачком стадиону, а увертира за
тај спектакл биће приређена у
петак, 26. јула, од 21 сат, у
дворани „Аполо”.
Најпре ће бити речи о манифестацији која је протеклих година угостила велики
број славних имена с простора бивше Југославије („КУД

Идијоти”, „Забрањено пушење”, „Партибрејкерс”, Бајага и
инструктори, „Плави оркестар”, „Хладно пиво”...) и тако
привлачила реке љубитеља
рокенрола. Много тога забележно је на фотографијама, а
неке од њих биће изложене те
вечери.
Напослетку ће мини-концерт направити старчевачки
„Креативни неред”, бенд који је
наступао на готово свим протеклим фестивалима.
Ј. Ф.

Завод за јавно здравље је и
ове године с Градском управом Панчева закључио уговор према којем ће у летњој
сезони редовно проверавати
квалитет воде на локацијама
које се користе за купање и
рекреацију.
Прво испитивање је обављено крајем маја, а потом
се приступило анализи резултата и стручном разматрању, на основу чега је

утврђено која места задовољавају задате критеријуме.
То су реке Тамиш (у Панчеву, Глогоњу и Јабуци) и
Дунав (Бела стена, лево и
десно од „шпица”), качаревачко језеро и Поњавица (у
Брестовцу и Иванову), а једино се купалиште у омољичком делу тог водотока не
може употребљавати ни у
једну сврху.
Ј. Ф.

НАСТУП АНСАМБАЛА ИЗ БАНАТА

Музичко-фолклорна
смотра
У недељу, 28. јуна, од 17 сати, у дворани Културног
центра биће приређена Зонска смотра музичко-фолклорног стваралаштва одраслих. Између осталих, том
приликом ће се представити: МКУД „Тамаши Арон”
из Војловице, КУД „Неолит” из Старчева, фолклор-

на група Удружења банатских Бугара из Иванова,
КУД „Мраморак” из Мраморка, КУД „Станко Пауновић” НИС–РНП и многи
други. Учеснике ће оцењивати стручна комисија. Организатор овог догађаја је
Културно-просветна заједница Панчева.
Д. М.
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ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

У ПРКОСУ И БЕЗОБРАЗЛУКУ
САМ НЕПРЕВАЗИЂЕН
Одржане трибина
и промоција
Шешељеве књиге
О политичкој сцени
у Србији у последње
две деценије
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Ванредни избори –
неодговоран потез
Српска напредна странка
сматра да би избори у овом
тренутку били погрешан и
неодговоран потез према
грађанима, који очекују да
коалиција постигне конкретне резултате, а не да се
бави политичким препуцавањима и предизборном
кампањом. То је био основни закључак представника
СНС-а на конференцији за
новинаре одржаној у понедељак, 22. јуна, у просторијама Градског одбора те
странке.
Према мишљењу Сандре
Божић, потпредседнице ГО
СНС-а, свим осталим партијама избори би највише
користили, јер би оне капитализовале рејтинг који у
овом тренутку имају.
– Ми смо одлучили да поставимо градоначелника из
својих редова, то јест некога
ко је веома упућен и довољно зна о свим пословима
града – изјавила је, између
осталог, Божићева на конференцији.
Подсећамо, на седници
Скупштине одржаној прошле недеље за новог градоначелника Панчева изабран

је Саша Павлов, за његовог
заменика Саша Левнајић, а
функцију већника за стамбено-комуналне делатности
обављаће Драган Грујичић.
Из СНС-а поручују да је
владајућа коалиција веома
стабилна. Тим који чини
Градско веће остаће исти, јер
они који су планирали буџет
за ову годину, треба да га
спроведу до краја. Међутим,
Сандра Божић је нагласила
и како неке странке морају
одлучити јесу ли опозиција
или чине коалицију.
– Замолила бих оне који
не желе да учествују у раду
Града Панчева да одлуче да
ли су опозиција или део владајуће већине с обзиром на
то да на скупштину не долазе. Уколико нису спремни да
и даље деле одговорност са
Српском напредном странком, најздравије за нас, грађане и град било би да такви
изађу из власти. Под тим
мислим на ЛДП, а самим
тим и на ЈКП АТП – подвукла је Божићева.
Она је додала да АТП са собом носи многе проблеме, али
да је владајућа странка спремна да се избори с њима.

АКЦИЈА СНС-а

Уређивање игралишта
и терена

Активисти Српске напредне
странке уређивали су игралишта и спортске терене на
Котежу 2 у четвртак, 18. јуна.
Зоран Наумовски, председник Месног одбора СНС-а,
казао је да је реконструкција започета у договору са
Скупштином Месне заједнице Котеж.
Током ове мини радне акције волонтери су додали песак на терен за одбојку и
дечје игралиште, а поставили су и обручеве с кошевима.
– Чланови наше странке
су најпре средили одбојка-

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

шки терен, који је требало
поравнати, како би житељи
Котежа и остали суграђани
могли ту да дођу на рекреацију. Овде бисмо ускоро могли да организујемо неки
турнир или такмичење –
изјавио је Наумовски.
Он је напоменуо да активисти СНС-а имају у плану
изградњу трим-стазе и теретане на отвореном, али
предуслов за та улагања је
решавање имовинско-правних односа, то јест власништва над земљиштем.
Наумовски је захвалио
Милану Станишићу, директору ЈКП-а „Младост”, и
Александру Фаркашу, већнику за спорт, који су им изашли у сусрет и омогућили да
реализују ову акцију.

– Веома сам срећан што сам
оптужен пред Хашким трибуналом, то јест што сам имао
прилику да се тамо борим и
да га растурим. Користио сам
правничко знање и елоквентност, али највише инат, пркос
и безобразлук и у томе ме нико није могао превазићи. И
данас хашке судије тврде да
ме никад не би оптужиле да
су на време знале с ким су
имале посла – рекао је Војислав Шешељ на трибини одржаној у четвртак, 18. јуна, у
пуној дворани Културног
центра.
Пред око четири стотине
људи лидер радикала је уједно одржао и промоцију своје
последње књиге – „Говор мржње као злочин против човечности”. Том приликом се
осврнуо на дане проведене у
Хагу и на политичку историју
Србије у последњих двадесет
година.
– Чим је почео да ради, Хашки трибунал је показао своје право лице. Пред њим је
оптужено више од осамдесет
посто Срба и свега двадесет
посто Хрвата, Муслимана и
Шиптара. Милошевић је одолевао и није испоручио ниједног Србина. Међутим, када су дошли издајници, „досманлије”, НАТО пешадија,
они су реализовали оно што
Американци за три месеца
бомбардовања нису успели да
ураде. Уништили су домаћу
привреду и производњу, ликвидирали овдашње банке и
препустили нас на милост и
немилост окрутном капитализму у његовој најгорој либералистичкој варијанти –
изјавио је Шешељ.

П. Јојић, В. Шешељ и С. Гламочанин Варга
Он је казао и да је „први са
испоручивањем српског меса
као главног извозног производа почео Зоран Ђинђић, а наставили су сви режими до Бориса Тадића, који је на крају
испоручио Стојана Жупљанина, Радована Караџића, Ратка
Младића и Горана Хаџића”.
Највећом издајом Шешељ сматра изручење Слободана Милошевића Хашком трибуналу,
на Видовдан 2001. године.
Окренути се Русији
Војислав Шешељ је ову прилику искористио да прокоментарише тренутно стање на
српској политичкој сцени, наглашавајући како „Српска напредна странка не може седети на две столице”, односно
да се „њени чланови не могу
истовремено заклињати на
пријатељство с Русијом и на
улазак у Европску унију”.
– Александар Вучић је пред
ултиматумом да заведе санкције Русији и ако то буде урадио, потпуно ћемо пропасти –
не само због велике срамоте
која ће бити над нама већ и зато што то економски нећемо

ВИДОВДАНСКА БУКТИЊА
Српска радикална странка позива грађане да јој се придруже на протестном митингу под називом „Видовданска буктиња српског радикализма”, који ће бити одржан на Тргу
републике у Београду 28. јуна од 18 сати.
Наводећи разлоге за протест у саопштењу издатом тим
поводом, радикали наглашавају: „Зато што се не миримо са
чињеницом да режим од грађана отима поштено зарађене
плате и пензије; противимо се погубном путу Србије ка
Европској унији; не смемо да дозволимо даље распарчавање српске територије; морамо да прекинемо штетни аранжман са ММФ-ом; желимо да спречимо ширење социјалне
беде и сиромаштва...”
поднети. Једина оптимална варијанта је интеграција с Русијом. Она може бити у опасности и кризи, али не може пропасти јер има огромну територију, велике ресурсе и бројан
народ – подвукао је Шешељ.
Он је наговестио и да Србија треба да уђе у такозвани
ОДКБ – војни савез који је
под руководством Русије, јер
би тиме добила заштиту и
бесплатно савремено наоружање.

ГДЕ СУ ПАРЕ ОД ДЕПОНИJЕ?
Представници Српске радикалне странке су
и наредних дана били активни. На конференцији за новинаре одржаној у уторак, 23.
јуна, нагласили су да ЈКП „Хигијена” наплаћује трошкове сакупљања и одлагања смећа за нову депонију, која притом и не ради.
Градски одбор СРС-а је најавио да ће
поднети кривичну пријаву против лица одговорних за изградњу депоније, а све информације ће дати на увид надлежном јавном тужиоцу.
– Актуелна власт у Панчеву има обавезу
да положи рачуне грађанима одговором на
питање где су паре. Према нашим процена-

ма, депонија је до сада коштала око десет
милиона евра, а тачан износ требало би да
утврде надлежни и стручни вештаци. Тражимо од градоначелника, Градског већа,
Полицијске управе Панчево, Основног и Вишег тужилаштва да питање нове депоније
ставе на дневни ред, како би се испитало
чија је то кривица – изјавио је Петар Јојић,
председник Окружног одбора СРС-а.
Он је нагласио да изградња ове, најскупље
депоније у Србији траје двадесет година.
СРС предлаже да „Хигијена” наредних
пет година не наплаћује своје услуге грађанима, јер су их они већ платили два пута.

О књизи, идеологији Српске радикалне странке и локалним политичарима пре
Шешеља говорили су и други
представници СРС-а: Петар
Јојић, председник Окружног
одбора, Смиљана Гламочанин
Варга, потпредседница Јужнобанатског округа и чланица Централне отаџбинске
управе, Зоран Ђукић, председник Општинског одбора у
Вршцу, као и Зоран Вујасиновић и Слободан Мрђен, потпредседници
панчевачког
Градског одбора.
Владавина најгорих
– Ми Панчевци видимо ко
нам је овде на власти. Они
најгори које знамо из града и
из комшилука, они који су били најгори ђаци и људи, највећи преваранти, сви они су на
највишим функцијама. Шта и
очекивати од бедних слугу Запада? Раде по њиховом налогу и знају само да отимају, а
нама су чак одузели и воду –
изјавила је Смиљана Гламочанин Варга.
На крају овог догађаја лидер
радикала је потписивао књиге,
које су посетиоци могли да купе у Културном центру.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Изабрано ново руководство
На редовној скупштини Градског одбора Демократске
странке Србије у суботу, 20.
јуна, изгласано је ново руководство те партије.
За председника је изабран
Миладин Шакић, а нови потпредседници су Далиборка Бојковић Брети и Предраг Шкаљак.
– Овим изборима, који нису
имали везе с недавним догађањима, завршена је криза у руковођењу странком. Ми ћемо
наставити политику коју смо
водили свих ових година, а под
тим мислим на борбу за демократску, уређену и слободну
Србију – изјавио је Шакић.

Он је додао и да се ДСС некад залагао за то да Србија
стреми ка европском путу,
али да се та странка данас
ипак противи уласку у ЕУ.
ДСС жели да развија самосталну, економски и политички стабилну државу.
За чланове Градског одбора
на скупштини странке изабрани су: Милош Ђурин, Милица
Барбу, Ранко Марчетић, Зоран Поповић, Александар
Стојковић, Раде Барјактаровић, Милан Квргић, Бојан Костић, Драгана Крстић, Дејан
Трајановски, Валентина Перовић и Јасмина Панић.

5

ХРОНИКА

Четвртак, 25. јун 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕДРАГ БОГАТИНЧЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ПАНЧЕВАЧКОГ ДС-а

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

НЕМА РАЗЛОГА ЗА ВАНРЕДНЕ
ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ
Излазак на биралишта у
овом тренутку ником не
би одговарао, а најмање
грађанима

Пише: Милош Васић

Некоректни напади
панчевачких напредњака
на Бојана Пајтића
Предраг Богатинчевић, председник
Градског одбора Демократске странке, изјавио је да та партија подржава
став панчевачког СНС-а који је 22.
јуна на конференцији за новинаре
изнела Сандра Божић, потпредседница напредњака. Она је том приликом изјавила да без обзира на најновије догађаје на локалној политичкој
сцени још увек нема разлога за сазивање ванредних избора.
– Распад владајуће коалиције у
Панчеву и превремени локални избори ником у овом тренутку не би
одговарали, а најмање грађанима.
Не знам да ли је паметно да сваке године излазимо на биралишта ако се
избори одржавају на четири године
и да малтретирамо грађане да гласају пети пут за пет година. То је нелогично, а да не говорим о томе колико би то коштало. Свако убрзавање
изборног циклуса је економски нерационално и оптерећује буџет – истакао је Богатинчевић.
Одговарајући на новинарско питање о томе како коментарише недавни телевизијски интервју у коме је
Жељко Сушец, лидер панчевачког
СНС-а, оштро и нимало бираним речима више пута критиковао Бојана
Пајтића, председник панчевачких
демократа је изјавио да је то непримерен начин вређања политичких
противника.
– Било какве прозивке на рачун
господина Пајтића су неозбиљне

Ћирилица
и латиница

Свако убрзавање изборног циклуса је економски нерационално
због тога што постоје институције
које се баве људима ван закона. Ако
је он урадио нешто противзаконито
и заслужује прозивање, мислим да
то не треба да раде републички посланици и председници градских
одбора политичких странака. О томе
да ли је неко кршио закон или није
могу да говоре само правосудне институције. Подсетио бих колико је у
медијима био нападан и прозиван
Драган Ђилас, претходни председник ДС-а. И њега су називали лоповом и криминалцем, као и Бојана
Пајтића, па се на крају испоставило
да не само да ниједан од тих напада
није био основан него против њега
није подигнута ниједна кривична
пријава. Ђилас данас хода Београдом слободан и ниједан дан није
провео у затвору. Сада се слично понавља, па се жестоко напада Бојан
Пајтић. Мени је то некоректно и никада не бих заговарао такву врсту из-

борне кампање. То наглашавам јер
је нама у ДС-у јасно да су напади на
Пајтића знак да су напредњаци почели кампању за покрајинске изборе
која је према нашем мишљењу негативна. Када је реч о томе, могу да
најавим грађанима да ће оног тренутка када буду расписани предстојећи избори почети наша кампања
која ће бити потпуно другачија и позитивна. За разлику од других странака, ми нећемо критиковати и нападати политичке конкуренте већ
ћемо предлагати конкретна и конструктивна решења како да сутра
свима у нашем граду буде боље. Па
нека онда грађани кажу шта мисле о
томе. Мислим да је Демократска
странка у протеклом периоду водила негативне кампање против ривала и то нам се лоше вратило – закључио је Богатинчевић.
М. Глигорић

Сви ми из новина знамо да нам
није лако и колико нам је тешко.
Пара нема, новине се слабо купују, оглашивачи стисли кесу... У
том смислу човек може да разуме
свашта. Оно што не може да се
разуме, јесте захтев гђе Смајловић из „Политике” и г. Дмитровића из „Вечерњих новости” да
им се смањи порез на додатну
вредност (ПДВ) јер се они штампају ћирилицом, што би требало
да буде нека особита заслуга. Глете сад!
Па и ове новине се штампају на
ћирилици, већ век и по – па шта?
Има ту још новина: НИН, где сам
радио петнаест година; да не бројимо даље. Та ћирилица – у недостатку бољег изговора – смета хрватске шовинисте, па праве чуда
и покоре по Вуковару и другде,
јер не смеју јавно да кажу да им
сметају Срби. Да оду на Мирогој,
загребачко гробље, па да погледају елитни део, аркаде, видели би
десетине плоча на ћирилици, на
гробницама многих подбанова,
генералфелдмаршаллајтнанта и
загребачких градоначелника; о
банкарима, архимандритима, пуковницима и индустријалцима и
да не говоримо. Али то је била
Аустрија, па Аустроугарска, мајка наша; тада је и „Панчевац” покренут – на ћирилици, па нико
није правио питање.
Ненародна и монархофашистичка владавина између два рата, у „версајској творевини” Југославији, пазила је јако на равноправност језика, писма и вере.

Добри моји родитељи (Банаћанка
и Пироћанац) тада су завршили
школе и до краја живота писали
су подједнако течно и исписано и
ћирилицу и латиницу; мама је
понекад мешала та писма не приметивши. Ја, ако ми дозволите да
се нескромно умешам, не разликујем та писма: ја нисам полуписмен, знам и ћирилицу и латиницу; кад прочитам неку књигу, већ
сутрадан не бих могао да вам кажем на ком писму је била штампана.
Наша огромна предност – поред још две-три државе – јесте да
се равноправно користимо двама
писмима, што је велика цивилизацијска предност. Те приче о
„спасавању ћирилице” која да је
угрожена, је ли, исто је срање као
и ти вуковарски скандали с лупањем плоча. Ти исти који су кукали да је „југокомунистички режим” сузбијао ћирилицу, могли
би да погледају натписе на топовским чаурама, кутијама за муницију и уопште војној опреми блаженопочивше ЈНА: све је било на
ћирилици. Све су то, дакле, покварене и безобразне будалаштине.
Али чему то сада служи? Томе
да гђа Смајловић и г. Дмитровић
стекну упоредну предност над
конкуренцијом, дакле – да на начин неморалан присвоје туђу покретну ствар, готов новац ускраћен пореским обвезницима. Они
да су већи „патриоти” јер се
штампају на ћирилици.
Та немојте ми касти!

НАША АНКЕТА
РЕКОНСТРУИСАНА ГРАДСКА ВЛАСТ
ДА ЛИ СУ СПОРТИСТИ НАЈЛЕПШИ УКРАС ПАНЧЕВА?

Трећи градоначелник
у једном мандату
» Наставак са стране 1
ЛСВ је тад тврдио да бољитка неће
бити. Ево, сада смо, две године касније, поново у таквој ситуацији. Ми и
даље сматрамо да треба ићи на изборе, али сте ви одлучили да останете
на власти. Међутим, избори се ближе,
а ви треба да покажете грађанима резултате за читав овај мандат. Град
цупка у месту три године, а грађанима се повећавају порези и имамо погоршано водоснабдевање, па поведите рачуна да то не буду резултати ваше власти – поручио је Кељевић.
Војо Кркобабић (СНС) одговорио
му је да је ово најрационалнији начин да се оконча мандат владајуће
већине након оставке Раданова и да
се дође до редовних избора, који ће
можда бити одржани у децембру,
или нешто касније.
Миладин Шакић (ДСС) сложио се
да је то рационалан потез, али је упозорио да је политички систем у Србији труо, о чему говори стално сељење чланова партија из једне у другу. Он је тако говорио о ономе што се
и странци којој припада недавно десило у Панчеву.
– Платон jе пре много векова закључио како државом треба да управљају најбољи људи, али да ли смо
ми најбољи људи када из опортунистичких разлога, из разлога политичке и личне користи прелазимо из
странке у странку и тако владамо
овом државом? – рекао је Шакић.
Коментаришући Кркобабићеву
поруку новом градоначелнику, у ко-

јој му је пожелео још боље резултате,
Смиљана Гламочанин Варга (СРС)
упитала је од чега они могу да буду
бољи.
– Какве резултате имамо осим
трећег градоначелника за непун
мандат? Став СРС-а је да би једино
нови избори донели стабилну власт и
резултате – оценила је она.
Скупштина је на крају изабрала и
двојицу нових одборника. Левнајића
је заменио члан СНС-а Владимир Јовановић, пољопривредни техничар
из Старчева, а Павлова наставник
биологије Срђан Станковић. Он је
био на изборној листи „Саша Павлов
– Уједињени за Панчево – УРС”, а
потом се ангажовао политички у организацији „Доста је било – рестарт”
бившег министра Саше Радуловића,
да би се недавно учланио у СНС.
Троје одборника Либерално-демократске партије бојкотовало је ову
седницу, вероватно због Патићеве
смене недељу дана раније.
На питање да ли је реконструкција
правноформално утемељена због неких оцена да је оставка Раданова
значила и оставку читаве извршне
власти, добијена су уверавања да то
није случај. Из врха Скупштине је
напоменуто како то правило важи
само у случају смене прве личности
локалне самоуправе, али не и у случају оставке. Саговорници „Панчевца” су подсетили како је и приликом
претходне промене у власти Раданов
као градоначелник дуже од месец
дана радио са старим сазивом Већа.
Д. Вукашиновић
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Понос града

Т. РУВАРАЦ

Б. ВРАЊЕШ

Не кажу тек тако да је наше Панчево
град шампиона. Довољно је рећи:
Миленко, Пеђа, Жикица, Боба, Дуца,
Нађа, а сад су им се прикључили Ања
Цревар, млада пливачица, освајачица бронзе на Европским играма у
Азербејџану, те Милан Гајић и Немања Антонов, светски прваци у
фудбалу за играче до двадесет година. Ни мање средине, ни више асова.
Панчево заиста има чиме да се поноси и када су у питању труд и знање
осталих суграђана, исто тако сјајних
у својим наступима – у школству,
уметности или некој другој вештини,
али спортисти се у континуитету труде да на најбољи начин промовишу
наш град. Иако је већина њих радила
у отежаним условима – а знамо шта
све од спортских објеката недостаје
нашој вароши – својим талентом, а
затим озбиљним радом и страственошћу, надокнадили су оно са чим други немају брига. Труде се и градски
оци да помогну, награде, што се такође мора поштовати. Само да тако
остане што дуже.
ТОМИСЛАВ РУВАРАЦ, пензионер:
– Свакако да је то тако, али и други наши суграђани заслужују пажњу.
Има много талентованих и добрих
људи који су успешни. Кад је реч о

Ф. ШУЉАГИЋ

М. ЉУБОЈА

спортистима и најновијим успесима
Панчеваца, могу рећи да сам пратио
Светско првенство у фудбалу и заиста ми је драго што су двојица наших
суграђана допринели успеху. Мора
да се улаже у спорт. Предложио бих
да се више брине о тенису и талентованим тенисерима.
БОРИСЛАВ ВРАЊЕШ,
војник:
– Било ми је веома драго што су
Панчевци допринели да победимо
Бразил и стигнемо до титуле. Панчево има сјајне спортисте. Мислим да
би било и више успеха да се улагало
у инфраструктуру и да постоје бољи
услови за рад у нашем граду. Такође,
спортисти треба да буду више у медијима, а политичари мање.
ФИЛИП ШУЉАГИЋ,
кошаркаш:
– Сложио бих се с констатацијом
да су спортисти нешто најбоље што
имамо у граду. То је, пре свега њихов, лични успех. Било би и боље да
се улаже више у њих. Морамо још
више да анимирамо децу да се баве
спортом. Да што више младих може бесплатно да тренира, јер ће тако лакше да се појави још неки
шампион.

Н. ЋУРЧИН

У. ЧУКАНОВИЋ

МАРИЈА ЉУБОЈА, продавац у ВИП-у:
– О панчевачким спортистима могу да кажем све најбоље. Они су понос Панчева с разлогом. Много труда, знања и одрицања стоји иза сваког успеха. Наши суграђани у дужем
периоду остварују сјајне резултате.
Бити светски или европски првак,
освајати медаље на највећим такмичењима, то је стварно нешто посебно. Свака част!
НИКОЛА ЋУРЧИН, професор:
– Апсолутно се слажем да они јесу
најлепши украс нашег града. Панчевци одувек имају такмичарски
дух. Није лако бити успешан кад сте
између Београда и Новог Сада, али
страственост наших суграђана који
се баве спортом за сваку је похвалу.
То мора да се поштује.
УРОШ ЧУКАНОВИЋ, возач:
– И сам сам се бавио спортом и
знам колико је одрицања потребно
да се стигне до успеха. Много труда,
енергије и знања треба да уложите да
дођете до врха. Кад стигнете до највећих одличја са истакнутих такмичења, е, то је стварно нешто посебно.
Зато су овдашњи спортисти прави
понос Панчева.
Анкетирао С. Дамјанов
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ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
Износ јавних
прихода увећан за
102 милиона динара

И ОВОГ ЛЕТА

Возом до
белоцркванских језера
И ове године наши суграђани који пожеле да спас од
врућина потраже на белоцркванским језерима моћи ће
тамо да иду туристичким возом „Железница Србије”, а
ако желе са собом ће моћи да
понесу и бицикл.
Радован Лекић, главни координатор у Сектору за превоз путника „Железница Србије”, изјавио је да ће воз саобраћати сваке суботе и недеље до краја лета, осим викендима током којих буде
падала киша.

– Са железничке станице
Панчево–Главна полазак ће
бити у 7.56, а са станице
Панчево–Варош у 8 сати. У
повратку из Беле Цркве воз
на станицу Панчево–Варош
стизаће у 19.54, а на станицу
Панчево–Главна у 19.58. Цена повратне карте за одрасле
ће бити 710 динара, а за децу
узраста од седам до 14 година 456 динара. У воз ће моћи да се унесе и бицикл, али
уз доплату од 100 динара –
истакао је Лекић.
М. Г.

САОПШТЕЊЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ

Стоп повећању пореза
на имовину
„Повећање пореза на имовину суштински је само посредан начин настављања
смањења плата и пензија,
као и додатног осиромашења грађана, који су већ платили високу цену лоше економске политике и неспособности ове владе”, наводи
се у саопштењу Социјалдемократске странке.
Због тога је ова партија
изнела могућа решења за
поменути проблем.
СДС предлаже да се у обзир узме број власника зе-

мљишта, па да се разлика
плаћа само уколико земљиште подељено на број власника прелази десет ари. У
Социјалдемократској
странци сматрају и да порез
не сме да се повећава више
од седам одсто годишње,
као и да је потребно да се у
Закон о порезу на имовину
унесе одредба према којој
би се приликом одређивања
износа пореза у обзир узимао и број чланова домаћинства.
С. П.

ЗАВРШЕНО СВЕТСКО ПРВЕНСТВО
У МУШИЧАРЕЊУ

Срби испунили
очекивања

„Водоводу”
препоручено да
умањи рачуне за јун

ним уговором за комунални
сектор. Донета је одлука о томе да се у месним заједницама Омољица и Долово именују привремене скупштине које
ће радити до окончања ванредних избора у тим местима
заказаних за 26. јул.

Фаркаш је рекао како ће
наткривање базена почети тек
када се заврши летња сезона
купања. Он је навео да ће клубови морати да плаћају закуп
термина на будућем затвореном базену, јер Град неће моћи да покрије све трошкове

је та комунална фирма технички, кадровски и материјално опремљена за обављање
наведеног посла.
Веће је усвојило предлоге
двају правилника који одређују техничке услове и тачне
локације на којима се у граду

Градско веће је на седници
одржаној у среду, 24. јуна,
усвојило предлог ребаланса
буџета којим се он увећава за
102 милиона динара, па ће
укупно износити близу 5,6
милијарди динара. Највећи
део средстава којима су повећани локални јавни приходи
стиже из покрајинског буџета
кроз финансирање различитих пројеката у Панчеву.
Предраг Живковић, већник
задужен за финансије, изразио је задовољство што се
уместо уобичајених ребаланса којима се планирани приходи буџета умањују, овог пута ради о повећању његовог
износа. Он је рекао да су повећани приходи од еколошке
таксе у износу од 2,5 милиона
динара, затим од републичких и покрајинских трансфера и из Управе за капитална
улагања Војводине за укупно
71 милион, сопствени приходи установа културе и „Дечје
радости” увећани су за 12 милиона, а остали приходи порасли су за 16,6 милиона динара.
Од новца добијеног из Покрајинске управе биће финансирана изградња канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода у
Старчеву, балон-хале изнад
отвореног базена на Стрелишту и реконструкција Улице
Николе Ђурковића. Нешто
више од седам милиона динара добиће Предшколска установа, али се ту ради о новцу
који је заправо сопствени
приход „Дечје радости”. Поменутих 2,5 милиона од накнаде за заштиту животне
средине добиће ЈКП „Зеленило”, а месне заједнице могу
рачунати на додатних 13,4
милиона динара. РТВ Панчево ће добити још 15 милиона
за финансирање трошкова након што је поступак приватизације одложен за неколико
месеци.
Већници су усвојили измене финансијског плана ЈКП-а
„Омољица”, јер предузеће мора да увећа зараде запослених
како би их ускладило с републичким Посебним колектив-

Панчевачка извршна власт
одобрила је предлог састава
мешовитог тима чији задатак
је да размотри могућност
спровођења пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу поморског, образовног
и тренинг центра на локацији
хале Багремар. У састав тима,
осим представника локалне
самоуправе, ући ће представници покрајинске власти, министарстава грађевинарства и
образовања, те холандско-јапанске компаније „Азалеја”.
Уколико се покаже да је намера те компаније да у Багремару изгради поменути центар
остварива, тим ће морати изради и сам пројекат за реализацију тог посла.
Александар Фаркаш, члан
Већа задужен за спорт, захвалио је свима који су лобирали
да Панчево напокон добије 25
милиона динара од Управе за
капитална улагања Војводине
за подизање балон-хале изнад
отвореног базена на Стрелишту. Притом је нарочито истакао помоћ Нађе Хигл, светске
шампионке у пливању и чланице Савета за спорт Панчева.

његовог рада. Додао је да ће
се ЈКП „Младост” потрудити
да повољним ценама привуче
пливачке клубове из Београда
и на тај начин обезбеди додатна средства за рад овог
објекта.
Са седнице Већа, у четвртак, 18. јуна, упућена је препорука ЈКП-у „Водовод и канализација” да због проблема
с водоснабдевањем почетком
јуна изазваних појавом трихалометана у води умањи износ
јунских рачуна за воду за десет одсто.
То значи да ће потрошачима који имају дуговање према
„Водоводу” тај дуг бити умањен за десет процената, док
ће онима који редовно измирују обавезе бити зарачуната
претплата, што значи да ће
им јулски рачуни бити мањи.
На предлог Секретаријата
за пољопривреду и рурални
развој, Скупштини ће бити
упућена препорука да послове
реализације
овогодишњег
плана садње ветрозаштитних
појасева у панчевачким атарима обави ЈКП „Зеленило”.
У образложењу је наведено да

могу постављати киосци и
други мањи монтажни и покретни објекти, те банкомати
и фрижидери за сладолед.
Чланови Већа сложили су
се с предлогом Секретаријата
за заштиту животне средине
да се из градског буџета уложи још 700.000 динара за санацију и рекултивацију сметлишта у Банатском Брестовцу. Владимир Деља, ресорни
већник, објаснио је да је потребно укупно два милиона
динара, од чега је Град већ
дао пола милиона, а остатак
се очекивао од Покрајине.
Међутим, како је из Новог Сада стигло само 700.000 динара, локална самоуправа ће
морати да обезбеди недостајућа средства. Он је нагласио да
је то важно због спречавања
даљег загађивања Поњавице
из брестовачког сметлишта.
Извршна власт је одобрила
предложене износе буџета
двеју сеоских месних заједница. Јабука ће ове године имати на располагању укупно 8,9
милиона динара, а Иваново
7,2 милиона.
Д. Вукашиновић

НЕШТО НОВО У ПАНЧЕВУ

Партиципативно буџетирање

На тек завршеном планетарном првенству у мушичарењу, одржаном у БиХ, репрезентација Србије је заузела
12. место међу 28 селекција,
док је наш суграђанин Милан Мартић био 72. од 145
пријављених учесника.
С обзиром на то да је најбољим мушичарима из наше
земље ово био деби на првенству света, може се сматрати
да су остварили одличан резултат. Посебно је интересантно да је Милан Мартић у
једној од пет утакмица (сектора) био најбољи на планети, а да се после трећег дела
надметања налазио на 18.

месту и био један од претендената на медаљу. Нажалост,
током последња два наступа
падала је киша и није било
улова, па је изостао још бољи
пласман.
– Ово је феноменално искуство и с обзиром на то да
смо се први пут нашли у овако одабраном друштву, морамо бити задовољни постигнутим резултатима – истакао је Мартић по повратку
у Панчево.
Треба рећи да је првак света постала екипа Шпаније,
други су били Американци,
док су домаћини заузели
треће место.
С. Д.

У Србији се већ неко време говори о партиципативном буџетирању. У питању је демократски процес у којем чланови заједнице одлучују о томе
како ће се потрошити део новца из локалног буџета. На тај
начин грађани, који плаћају
порез и тако пуне буџет, имају
прилику да сарађују с локалним властима и учествују у
доношењу одлука што утичу
на њихове животе.
Зато је у уторак, 23. јуна, у
градској кући одржана прва
радионица у вези са овим пројектом. Панчево је тако постало партнер Балканске истраживачке новинарске мреже и
Националне алијансе за локални економски развој. Шта
ваша локална самоуправа може да вам понуди? Како да
ваш град буде боље место за
живот? Како до бољег буџета
и веће користи за грађане?
Ово су само нека питања која
могу допринети да се живот
Панчеваца унапреди. Могли

смо чути да не постоји универзални рецепт како да се то
оствари, јер је свака средина
прича за себе. Ипак, да би се
од идеје стигло до циља, треба
направити неколико важних

корака. Треба имати конкретне пројекте, а онда уз подршку релевантних институција
и експерата извршити процену трошкова сваког појединачног пројекта, па направити

детаљан план фаза реализације. После тога грађани могу
гласати за то који ће пројекат
бити реализован.
– Ово је добра прилика да
грађани стекну увид у то како
се прави буџет и затим финансирају потребе суграђана.
Наша жеља је да се приближимо грађанима, а на овај начин ћемо то чинити још боље.
Морамо слушати шта народ
има да каже. Такође, ово је
прилика да модернизујемо
све оно што радимо у Градској
управи – истакао је Саша Павлов, градоначелник Панчева,
напоменувши да ће наш град
искористити ову прилику.
Партиципативно буџетирање
је важно јер се тако стиче већи
степен поверења између грађана и власти, доприноси већем
укључивању Панчеваца у јавни
живот, подстиче транспарентност и омогућава едукацију грађана кроз стицање нових знања
и вештина. Сада је све на Панчевцима.
С. Д.
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ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ИЗГРАДЊИ ТЕ-ТО У ПАНЧЕВУ

ГРАД ДАЈЕ ЗЕЛЕНО СВЕТЛО НИС-у
Измењен план
детаљне регулације
јужне индустријске
зоне
Смањење емисија
опасних материја
за 60 процената
Чека се скупштинска
одлука
У градској кући је прошле недеље представљена Измена
плана генералне регулације
простора јужне индустријске
зоне, која је иницирана потребом да се пронађе локација за будућу НИС-ову термоелектрану-топлану. Према речима планера ЈП Дирекције
Беле Каића, изградња гасне
термоелектране представља
један од важних услова за даљи развој панчевачког хемијског комплекса, а након реализације овог пројекта биће
смањено еколошко оптерећење у зони утицаја Рафинерије, „Петрохемије” и „Азотаре”. Каић је рекао да ће се
емисија штетних материја у
атмосферу смањити за 60
процената.
Он је истакао да не постоји
бојазан да ће бити угрожен зелени појас унутар те индустријске зоне, јер ће, према
плану, он бити смањен за свега један проценат. Заинтересовани Панчевци имају при-

Завршено је пројектовање и припремљена је документација за земљишну парцелу
лику да до 4. јула погледају
измењени план и доставе примедбе надлежним градским
органима.
Модернизација Рафинерије
У позадини измене плана детаљне регулације јужне зоне
лежи чињеница да је за успешну модернизацију Рафинерије и осталих фабрика у јужној зони неопходно обезбе-

дити нове енергетске изворе.
Садашњи дотрајали системи
за производњу паре, према
процени стручњака, емитују
велике количине загађујућих
материја у атмосферу, а да би
се испунили строги европски
стандарди, неопходно је модернизовати те погоне.
С друге стране, изградња
овог постројења утицаће на
одрживи развој и развој енер-

гетике. Како се могло чути,
реализација капиталног НИСовог пројекта „дубоке прераде” зависи управо од подизања новог енергетског блока,
јер постојећи не може обезбедити довољне количине енергије и за то постројење. НИС
се одлучио за технологију која
омогућава да се искоришћена
енергија поново уведе у систем, у другом процесу произ-

можда и за петрохемијски
комбинат у суседству. Преостала количина електричне
енергије биће искоришћена
на енергетском тржишту Србије. Предвиђена је изградња
ТЕ на бази технологије парногасног циклуса, која је најекономичније и еколошки најефикасније решење. Ова технологија обезбеђује висок коефицијент искоришћења.
У овом тренутку је завршено пројектовање термоелектране и припремљена је документација за земљишну парцелу на којој ће она бити изграђена. Планирани обим инвестиција је до 140 милиона
евра, a oсновни део ће обезбедити група „Гаспром енергохолдинг”. Предвиђено је да
изградња ТЕ почне 2015. године, а у рад ће бити пуштена
2018. Да подсетимо, у септембру 2013. потписан је меморандум о изградњи термоелектране у Панчеву између
ОАД „Центренергохолдинга”
и НИС-а. Реч је о вертикално
интегрисаној холдинг компанији (стопроцентна ћеркафирма ОАД „Гаспром”) која
управља производним компанијама групе „Гаспром” у
области електроенергетике.
Између осталог, објекти „Центренергохолдинга” обезбеђују
снабдевање електричном и
топлотном енергијом Москве,
Санкт Петербурга, као и низа
других економски развијених
региона у Русији.

водње. Реч је о термоелектрани-топлани као когенеративном постројењу које ће, поред
отпадне енергије из Рафинерије, користити и природни
гас као основни енергент. Локација постројења биће на
простору између капије пунилишта и главног улаза у Рафинерију.
НИС-у 49 одсто власништва
Такође, прошле недеље је у
оквиру Међународног економског форума у Санкт Петербургу потписан споразум
између ОАД „Центренергохолдинга” (припада групи
„Гаспром енергохолдинг”) и
НИС-а а. д. Нови Сад (група
„Гаспром њефт”) о формирању компаније која ће реализовати пројекат изградње термоелектране (ТЕ) капацитета
140 мегавати с могућношћу
проширења до 208 мегавати у
Панчеву.
Споразум су потписали генерални директор „Гаспром
енергохолдинга” Денис Фјодоров и генерални директор
НИС-а Кирил Кравченко, у
присуству председника Извршног одбора ОАД „Гаспром”
Алексеја Милера. Према том
документу, нова компанија ће
имати 51 проценат акција, а
осталих 49 одсто биће у власништву НИС-а а. д. Нови
Сад. Планира се да ће производња електричне и топлотне
енергије у ТЕ у првом реду бити усмерена за потребе панчевачке рафинерије, а касније

УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.

Пажљиво попуните листу жеља
Ове недеље, 26. и 27. јуна,
основци ће у матичним школама предавати списак жеља
за упис у средње стручне школе и гимназије на територији
Србије. Листа жеља садржи
шифру ученика, назив и место
школе, шифру и назив образовног профила и тип или
смер средње школе или гимназије. Надлежни апелују на
кандидате и њихове родитеље
да пажљиво попуњавају листе
како би се избегле евентуалне
грешке и саветују им да одабир школа ускладе с резултатима и могућностима детета.
Као и сваке године, рачунари у централном оперативном
систему Министарства просвете аутоматски ће рангирати
ученике за читаву Србију. Кандидати ће, према укупном броју бодова оствареном по свим
основима који се вреднују за
упис у јединствену ранг-листу,
заузети одређено место. Бодовни салдо се утврђује на
основу успеха у основној школи, броја бодова на квалификационим испитима из матерњег
језика, математике и комбинованог теста и бодова које је
кандидат освојио на основу резултата на државним и међудржавним такмичењима.
Према опредељењу ученика
и броју бодова на јединственој
ранг-листи, кандидати се распоређују по смеровима. Будући
средњошколци могу остварити
највише 70 бодова на основу
успеха. У укупан збир улазе и
бодови добијени на основу
успеха на такмичењима. Реч је
о ученицима који су у осмом
разреду основне школе освојили једно од прва три појединачна места на међународним
и републичким такмичењима.
Том збиру треба придодати и
бодовање тестова знања.

Број
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Школа
Гимназија

Економска

Медицинска

Пољопривредна

Машинска

Електротехничка

Техничка

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Ученика ОШ у СО:

Шифре
ЈНПА ГА 4Р01С
ЈНПА ГА 4Р04С
ЈНПА СБ 4Л10С
ЈНПА СБ 4Л01С
ЈНПА СБ 4Л13С
ЈНПА СБ 4Л02С
ЈНПА СБ 4Л05С
ЈНПА СБ 4К10С
ЈНПА СБ 3К07С
ЈНПА СБ 3К08С
ЈНПА СБ 3К13С
ЈНПА СЦ 4О13С
ЈНПА СЦ 4О12С
ЈНПА СЦ 3О20С
ЈНПА СД 4А07С
ЈНПА СД 4А03С
ЈНПА СД 4А05С
ЈНПА СД 3А15С
ЈНПА СЕ 4Д06С
ЈНПА СЕ 4Д13С
ЈНПА СЕ 4Д08С
ЈНПА СЕ 4Е26С
ЈНПА СЕ 4И01С
ЈНПА СЕ 3Д20С
ЈНПА СЕ 3Д50С
ЈНПА СЕ 3И11С
ЈНПА СФ 4Е27С
ЈНПА СФ 4Е40С
ЈНПА СФ 4Е24С
ЈНПА СФ 4Е11С
ЈНПА СФ 4Е04С
ЈНПА СФ 4Е23С
ЈНПА СГ 4Ф35С
ЈНПА СГ 4Ф34С
ЈНПА СГ 4Ф13С
ЈНПА СГ 4Ц25С
ЈНПА СГ 4А10С
ЈНПА СГ 4А10С
ЈНПА СГ 4Х26С
ЈНПА СГ 4Х23С
ЈНПА СГ 3П02С
ЈНПА СГ 3П04С
1083

Смерови
Друштвено-језички смер
Природно-математички смер
Финансијски администратор
Економски техничар
Комерцијалиста - оглед
Финансијски техничар
Правни техничар
Туристички техничар
Конобар
Кувар
Посластичар
Медицинска сестра - техничар
Медицинска сестра - васпитач
Здравствена неговатељица
Ветеринарски техничар
Пољопривредни техничар
Техничар хортикултуре
Рук-мех. пољоприв. технике
Машински техничар за компјутерско конструисање
Техничар за компјутерско управљање
Машински техничар моторних возила
Техничар мехатронике
Техничар друмског саобраћаја
Аутомеханичар
Оператер машинске обраде ОГЛ
Возач моторних возила
Електротехничар мултимедије ОГЛ
Електротехничар информационих технологија ОГЛ
Администратор рачунарских мрежа ОГЛ
Електротехничар телекомуникација
Електротехничар енергетике
Електротехничар процесног управљања
Техничар за индуст. фармац. технологије
Техничар за заштиту животне средине
Техничар припреме графичке производње
Техничар за рециклажу ОГЛ
Прехрамбени техничар
Прехрамбени техничар
Архитектонски техничар ОГЛ
Геодетски техничар - геометар
Женски фризер
Мушки фризер
1396
Јужни Банат

Прима се

Ванредни

IV

IV

III

120
120
30
30
24
30
30
30

Школа

III
240

5
5

209

5
5
10
10
10

5
5
5

90
30

150
30

30
30
30

5
5
5
30

60
30
30
30
30

5
5

260

5
5
30
20
30

30
24
20
30
30
30
30
30
30
24
30
30
24
30

1196
2276

120

5
5
164

5
5
5
3

258

3
3
3
3
15
15
200
4410

80
117

3
3
36
78
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ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИНТЕРНИСТИЧКОГ БЛОКА ЈОШ УВЕК НИЈЕ КОМПЛЕТИРАН

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Уместо
енергетског пића
Краставац
Супротно мишљењу да
краставац нема никакву
хранљиву вредност, стоји
његов биолошки састав.
Он садржи веома мало калорија, нема нимало масноћа и соли, а у највећем
проценту састоји се од воде. Због тога је саставни
део свих дијета, јер не оптерећује вишком калорија.
Краставац је најбогатији Це-витамином и калијумом, а ту су и витамини
Бе1, Бе2, Бе3, Бе5, Бе6,
фолна киселина (Бе9) и
минерали: калцијум, гвожђе, натријум, магнезијум и цинк. Сматра се да
је краставац бољи од
енергетског пића за поподневни умор, јер Бе-витамин и угљени хидрати дају енергију која диже из
успаваности. У народној
медицини се користи
против болести желуца и
црева, болести срца и бубрега, уједа инсеката, дијабетеса, реуме, артритиса, камена у бубрезима и

мокраћној бешици, ниског крвног притиска, холестерола, мамурлука, сувишне телесне тежине,
чирева. Посебно се користи у козметици – за бољи
раст косе, за лепше и
здравије нокте, затим
против целулита, за улепшавање и освежавање коже лица, а делује и противупално на кожу. Краставац никада не треба гулити, јер се Це-витамин налази у кори. Иако ово поврће можемо наћи у продавницама током целе године, најбоље је јести га
током лета, када је свеже.
Лети се користи највише
у облику салата, али се
млади краставац кисели
како би се конзумирао и
током зиме. Због високог
садржаја воде и готово неутралног укуса он је идеална летња намирница,
јер пружа потребно освежење. Стога вам препоручујемо да подигнете енергију и расхладите се уз
најпознатију грчку салату, коју сви воле.

Салата „Цацики”
Потребно: 500 грама свежег краставца, 300 грама грчког јогурта, једна супена кашика сецкане мирођије, чен белог лука и со.
Припрема: Kраставац опрати и с кором исећи на танке колутове.
Бели лук истиснути у преси или ситно насецкати. Додати јогурт и
мирођију и добро помешати. Посолити по сопственом укусу. Препорука је да се салата пре конзумирања добро расхлади.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

ЈУБИЛЕЈ ДРУШТВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

Десет година
успешног рада
Друштво за борбу против рака Панчево ове године обележава десетогодишњицу
постојања. Основали су га
садашњи председник Милан
Бисак, Душан Стејић и Влада Белић. Према речима
чланова Управног одбора тог
друштва, до сада је уложено
много напора да се што више људи учлани у удружење
како би оболелима од малигних болести, као и члановима њихових породица, била
омогућена размена информација и искустава у вези с
лечењем, терапијом и друго.
Тренутно Друштво броји око
2.500 чланова и успешно ради. Међутим, због тешке финансијске ситуације чланови
удружења неће обележити
десетогодишњицу рада онако како доликује највећем
друштву за борбу против рака у Србији.
За десет година је формирано четрнаест месних одбора у насељеним местима.
Захваљујући њиховом раду,
како наводе чланови Управног одбора, Друштво је организовало око 50 трибина о
превенцији разних врста
малигних болести, које су
одржали лекари специјалисти. Такође, чланови удружења су код Министарства
здравља Републике Србије и
Извршног већа АП Војводине покренули иницијативу
за формирање онколошке
комисије у просторијама
Опште болнице Панчево, у
оквиру које би пацијенти из
Јужнобанатског округа много брже добијали конзилијарне налазе за даље лечење
и не би чекали ред на Ин-
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ституту за онкологију у Београду и Институту у Сремској Каменици.
Покренута је и иницијатива за хитну набавку магнетне резонанце, која је
основ савремене дијагностике. Како наводи Милан
Бисак, председник Друштва, простор у Општој болници постоји и потребна је
минимална
адаптација.
Неопходна је и набавка модерног апарата за имунохистопатолошке анализе, које
се сада, према оцени чланова Управног одбора Друштва за борбу против рака,
чекају недопустиво дуго.
Они наводе да је удружење
добило пуну подршку Министарства здравља РС и
Извршног већа Војводине,
али руководство Опште болнице Панчево, којем се Друштво више пута обраћало,
нажалост, није покренуло
ни најмању иницијативу за
реализацију овог пројекта.
У последњих неколико
година Друштво је организовало више једнодневних и
дводневних излета с минималним финансијским учешћем чланова удружења.
Покренуте су и сеансе психотерапије и до сада су одржане три, а активисти се надају да ће у наредном периоду бити новца за још таквих радионица.
Чланови Управног одбора
Друштва надају се да ће у наредном периоду локална самоуправа имати више средстава и разумевања како би
оно функционисало још квалитетније и ефикасније.
И. П.

КОРАК НАПРЕД, НАЗАД ДВА
Стручњаци Дирекције
пронашли низ
недостатака
Почетак радова још
далеко
Новац за пројекат реконструкције Интернистичког блока
Опште болнице Панчево (7,5
милиона евра) Покрајинска
влада је обезбедила из буџета
за 2014. годину. Након више
од годину дана, због различитих проблема, пројекат још
увек није комплетиран. Иако
га је радила угледна фирма
„Еуро гарди груп” из Новог
Сада, испоставило се да је он
био препун недостатака. До
тог закључка су дошли стручњаци ЈП Дирекције за изградњу и уређење града Панчева,
којој су Град и Општа болница
поверили посао провере пројекта с обзиром на то да у тој
здравственој установи не постоји особа која би могла да да
ту оцену. Како смо сазнали од
др Небојше Тасића, директора
Опште болнице, стручњаци су
почетком године установили
бројне пропусте у пројекту
(њих седамнаест).

Слика и прилика лечења пацијената
– Неки од тих недостатака
су били значајни, као што су
ширина пожарних путева,
која је регулисана законом,
и независна канализација за
сваки спрат, коју пројектант

ДОНАТОРИ МНОГО ПОМОГЛИ
Како би побољшали услове лечења пацијената на Интерном одељењу Опште болнице, Град Панчево и „Панчевац”
покренули су 2013. године акцију „Прва помоћ”. Захваљујући различитим донаторима у тој акцији је комплетно сређено десет соба – осам на Кардиолошком одсеку и две собе на Нефрологији, уређена је и Коронарна јединица, а у
више соба су замењени прозори и врата. Др Новица Ђорђевић, заменик директора Опште болнице за интернистичке гране и координатор акције „Прва помоћ”, рекао је да су
услови за лечење и рад у тим просторијама сада знатно бољи, али да су тоалети у веома лошем стању. Он је напоменуо да ће све што је до сада урађено бити у највећој мери
очувано када дође до потпуне реконструкције Интерног
одељења.

није предвидео. Такође, распоред инсталација какав је
предложила Дирекција за
нас је логичан, а новосадски
стручњаци су имали другачије мишљење. У сваком
случају пројекат је три пута
с корекцијама враћан пројектантској фирми и она се
сваки пут саглашавала са
оним што је Дирекција сугерисала, али није исправљала
недостатке – објаснио је Тасић.
Након треће корекције
стручњаци из панчевачког
јавног предузећа су се повукли, а пројектант је усвојио
скоро све сугестије. Већ ове
недеље пројекат ће проћи техничку контролу и тада би требало да буде званично завршен. Међутим, ту мукама није крај. Док су се стручњаци
препирали, држава је донела
нови Закон о планирању и изградњи, а пројект је прављен у

складу са старим актом, тако
да ће морати да буде усаглашен с новим законом. За тај
посао Покрајина ће обезбедити додатна средства.
Како сада ствари стоје, реконструкција Интерног одељења, које није примерено
условима лечења пацијената у
21. веку, још је далеко. Најпре
треба да буде завршен пројекат, али и зграда Завода за
јавно здравље, која се гради
од 2008. године. Према последњим најавама, тај објекат
би могао да буде завршен до
краја године.
Стручњаци процењују да је
за комплетну адаптацију Интернистичког блока, који ће
садржати седам одељења, потребно око 900 милиона динара. Према речима др Небојше Тасића, новац је обезбеђен, а радови би могли да трају од четири до шест месеци.
И. Предић

ПЕТИЦИЈА ПРОТИВ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПОРОДИЦИ

Старе методе васпитања деце
Неформално удружење грађана „Банатска иницијатива за
заштиту породице” приредило је у петак, 19. jуна, у малој
сали Градске управе, трибину
под називом „Сачувајмо нашу
традиционалну српску породицу” с циљем прикупљања
потписа против измене Закона о породици. О тој теми су
говорили др Жељко Вилотијевић, психијатар, протонамесник Ненад Милић и Бранка
Николић, мајка.
То удружење грађана је
формирано спонтано након
симпозијума под називом „Да
ли нам треба нови породични
закон?”, који је одржан у Вршцу 26. фебруара, када је и
настала потреба за петицијом
и организовањем трибина ради прикупљања потписа. Грађанима је тада предочено да
се новим законом физичко

васпитање изједначава са физичким злостављањем и даје
се слобода да свако може да
пријави родитеље уколико му
се учини да је дете малтретирано. Др Жељко Вилотијевић

је нагласио да Закон о породици, у складу с међународним нормама, веома добро
штити децу од физичког, сексуалног и психолошког злостављања и да се његовом из-

меном родитељима одузима
ауторитет, доводи у питање
васпитање детета и улива
страх да због нечије сумње социјални радници могу да „закуцају на врата” свакој породици.
– Не можемо изједначити
„прашење детета по туру” у
сврху корекције понашања са
физичким злостављањем, којим се само наноси штета детету – додао је доктор Вилотијевић.
Он је као пример навео полицијско интервенисање на
утакмицама у сврху смиривање и довођења у ред хулигана,
које би се према новом закону
тумачило као физичко злостављање.
Ово је трећа оваква трибина, а до сада је прикупљено
преко 3.000 потписа.
А. Б.

ОДАБРАНА БОЛНИЦА ЗА ТРЕЋИ ПОКУШАЈ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Јавни позив почетком јула
Већ три године Град Панчево издваја новац из буџета за
финансирање трећег покушаја вантелесне оплодње.
Ове године за ту намену је
обезбеђено два милиона динара, а преко тендера је одабрана и установа у којој ће се
тај процес спроводити. Реч је
о Специјалној гинеколошкој
болници „Генесис” у Новом
Саду, која је међу три понуђача изабрана као најјефти-

нија. Према речима др Милана Трифуновића, градског
већника задуженог за здравство, у току је потписивање
уговора између локалне самоуправе и болнице, а почетком јула биће расписан јавни
позив за заинтересоване парове. Конкурс ће трајати два
месеца, а затим ће Комисија
за вантелесну оплодњу одлучивати о томе ко испуњава
услове. Право на трећи поку-

шај имају парови који су без
успеха прошли кроз два поступка вантелесне оплодње
на терет средстава обавезног
здравственог осигурања.
Прошле године се јавном
позиву одазвало десет парова,
од којих два нису испунила
задате критеријуме. Кроз поступак вантелесне оплодње
прошло је осам дама, а њих
три су затруднеле.
И. П.
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ПРОШЛЕ СУБОТЕ У НАРОДНОЈ БАШТИ

ОТКРИВЕН СПОМЕНИК ХРАБРОМ ПСУ
Леов хероизам
поново инспирисао
Ова прича треба да
подстакне на
саосећање
У присуству неколико стотина
наших суграђана у Народној
башти је 20. јуна откривен споменик псу Леу, који је прошле
године спасао 11-годишњу Николину Вучетић од напада побеснелог пса који ју је неколико пута ујео по рукама и телу.
Споменик храбром јазавичару, који је притрчао и започео борбу с побеснелим псом
иако је он био бар трипут већи
и јачи од њега, откриле су Николина и Леова власница Биљана Илић.
Упркос томе што је Лео у
неравноправном сукобу задобио више опасних уједа, због
чега је два дана касније угинуо, успомена на њега и даље
живи. За то су најзаслужнији
Друштво пријатеља животиња
„Љубимци” и наша суграђанка
Зора Коларски, чланица Градског тима за бригу о напуштеним животињама. Они су иницирали подизање споменика,
а вајарка Светлана Каровић
Деранић је без накнаде урадила Леову скулптуру.
– Он је био наш љубимац
непуне две године. То је био
пас кога су сви волели, не само ја и моја породица већ свако ко га је упознао. Иако данас није с нама, драго ми је
што је Николина добро и што

ће сећање на њега вечно живети – рекла је пред окупљенима Биљана Илић.
Николина Вучетић је нагласила да ће памтити Леа по
томе што је био пун љубави и
живота за сваког. Према њеним речима, цела улица га је
волела и поштовала зато што
је он све волео.
– Споменик овом храбром
псу симболише специфичну
везу између људи и животиња
и на то смо хтели да укажемо
овом акцијом. Иако је то на први поглед само споменик Леу,
на њему пише да је посвећен
свим херојима који имају ве-

лико срце и спремни су да се
жртвују да би спасли друге ако
то затреба – изјавио је председник „Љубимаца” Иван Курајов.
Вајарка Светлана Каровић
Деранић рекла је да је вајањем скулптуре Леа хтела да
укаже на то да живимо у времену у коме смо потпуно заборавили на саосећање према
онима који су у невољи и да
смо све мање спремни да реагујемо када је неком поред
нас потребна помоћ.
Зора Коларски је истакла
да прича о Леу и његовој храбрости треба да инспирише
људе и да их подстакне да не
буду неосетљиви према дру-

гима који не могу сами да изборе с тешкоћама.
Поводом прошлонедељног
откривања споменика у Народној башти приређен је краћи програм у коме су учествовале мале мажореткиње, ученице Основне школе „Стевица
Јовановић” и хор „Vocal Kids”.
Пре годину дана о Леовој
храбрости су извештавали
бројни наши и страни медији,
а прошлонедељно откривање
споменика је такође прошло
уз велики медијски публицитет. То довољно говори да у
суморној свакодневици која
нас окружује праве вредности
још увек нису замрле.

Манифестација против наркоманије

Она обухвата организовање
јавних манифестација и догађаја, спровођење активности с
циљем информисања становништва о последицама конзумирања дрога и психоактив-

них супстанци и донирање
новца локалним невладиним
организацијама које се боре
против наркоманије.
Да за овим и те како има потребе, показали су резултати

прошлогодишњих истраживања спроведених у читавој Србији, према којима је дрогу
бар једном пробало осам одсто укупне популације.
Међу конзументима је највише оних узраста од 18 до 34
године, а најчешће коришћене дроге су марихуана и хашиш.
Ради сузбијања наркоманије панчевачки Завод за јавно
здравље већ десет година континуирано спроводи едукације међу ученицима седмог
разреда у школама на територији јужног Баната. Њима је
обухваћено око 27 основних
школа, а процењује се да их је
до сада прошло око 9.000 ђака. Поред њих, Завод је организовао предавања о штетности дрога и за просветне раднике и заинтересоване родитеље.

НАЧЕЛНИК ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА ПОТВРДИО

Вода је добра за пиће
Начелник Јужнобанатског округа Зоран Тасић изјавио је да је
вода из панчевачког водовода
добра за пиће. Он је истакао
да нису тачне гласине које су
се чуле у граду – да је она поново загађена јер је откривено
присуство амонијака у водоводној мрежи.
– Након вашег питања да
ли је вода у реду, звао сам
Санитарну инспекцију и
градски Завод за јавно
здравље и на оба места су
ми потврдили да је све у реду, да је ситуација под контролом и да дезинформације

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Возачи, проверите
исправност аутомобила!
До суботе, 27. јуна, сви возачи могу бесплатно проверити техничку исправност
возила у ауто-центрима
„Пивашевић” и „Никша”. Та
прилика им се пружа захваљујући акцији „Исправно
возило – безбедно возило”,
коју и ове године организују
Ауто-мото савез Србије,
Управа саобраћајне полиције МУП-а Србије и Асоцијација техничких прегледа.
Сличне акције су спроведене зимус и прошлог лета,
а у њима је учествовало око
10.000 возача. Приликом
техничких прегледа је утврђено да је сваки трећи ауто-

већ и друге учеснике у саобраћају.
Тим поводом организатори ове акције апелују на возаче да одвоје мало времена и
провере своја возила. Веома
је важно да ову акцију искористи што више возача, јер се
с бројем технички исправних
возила повећава безбедност
саобраћаја, спречавају људске жртве и директно утиче
на општу свест и одговорност
у саобраћају.
Саобраћајна полиција нема прецизне податке о томе
колико удеса је изазвано
због техничке неисправности аутомобила. Основано

мобил био неисправан. У акцији одржаној прошлог лета
откривено је преко 32 одсто
аутомобила с неисправним
кочницама, око 13 процената с неисправним системом
за управљање и 31 посто аутомобила с неисправном
светлосном сигнализацијом.
Ти резултати су забрињавајући, зато што су они који
су возили неисправна возила угрожавали не само себе

се претпоставља да је то
много више од два одсто,
колико произлази из статистика, с обзиром на велику
старост нашег возног парка.
Челници саобраћајне полиције су најавили да ће
ускоро бити инсталирана нова база података, што ће омогућити да се тачно зна у којем проценту техничка неисправност учествује у укупном
броју саобраћајних удеса.

Мали јазавичар борио се против три пута већег булдога

КАМПАЊА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

У организацији Дома културе
у Старчеву, 26. јуна у 19 сати у
центру тог места биће одржана манифестација којом ће
панчевачки Завод за јавно
здравље обележити Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге.
На иницијативу Генералне
скупштине Уједињених нација тај датум се обележава широм света с циљем мобилисања што већег броја људи и држава за активан однос у борби
против наркоманије и решавање проблема које ствара зависност од дрога.
У саопштењу панчевачког
Завода за јавно здравље пише
да се овогодишња кампања
против наркотика у Србији
спроводи под мотом „Хајде да
без дрога развијамо наше животе, заједницу и идентитет”.

ОВЕ ГОДИНЕ АКЦИЈА
„ИСПРАВНО ВОЗИЛО – БЕЗБЕДНО ВОЗИЛО”

које су се чуле немају основа – рекао је Тасић.
Идентично је реаговала и
др Радмила Јовановић, начелница Центра за хигијену и хуману екологију у Заводу за
јавно здравље у Панчеву.
– Желим да нагласим да су
резултати наших мерења показали да вода слободно може да се пије и да грађани
немају никаквих разлога за
бригу. Учинићемо све да
остане тако. Мерења обављамо на више места на територији града и ако се евентуално деси да се на неком од
њих добије резултат који није задовољавајући, процедура се понавља – изјавила је
др Радмила Јовановић.
Иначе, Градско веће је одлучило да се и у јуну рачуни
за воду смање за десет одсто.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ко је освојио књиге,
а ко дискове?
У прошлом броју нашег листа питали смо вас колико
историјска превирања утичу
на наше интимне животе.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Бронзани коњаник” Павлине Сајмонс за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Нисмо ми били те среће
да имамо досадну историју.
Колико је око нас врило и
превирало, није никакво чудо то што је у нама кипело,
па и прекипело.” 063/8813...
„Код већине парова веза
почиње тајном вечером, док
траје, личи на бој на Косову,
а завршава се као бомбардовање
Београда
1941.”
064/2047...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање шта је за њих камен
темељац за изградњу светлије будућности. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Тајна црвеног замка”
Вулета Журића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Некада давно то је било
братство и јединство, а данас је то кредит од ММФ-а.”
064/1792...

„Камен темељац за изградњу светлије будућности биће
сакупљен из тврде воде панчевачке, из очишћених бојлера и веш-машина... Ето нама камена за темељ, а за после – видећемо.” 064/9694...
Агенција „Бард” наградиће три наша читаоца који су
послали најинспиративнији
одговор на питање коју песму Дарка Рундека највише
воле и због чега. Они ће добити по један ЦД „Мостови”, који је недавно објавио
„Rundek Cargo Trio”. „Мостове” ће у редакцији „Панчевца” моћи да преузму аутори следећих СМС-ова.
„Највише волим песму
’Шејн’, јер је то и назив првог филма који сам гледао у
животу. Имао сам девет година и једва сам намолио
покојну мајку да ме пусти са
старијим другом у Дом културе. То је био каубојац и
после Дарко пева ’Шејна’...”
065/6001...
„Песма ’Take the Money
and Run’ – зато што су само
Црнци могли певати такву
ствар у време кад је настала.” 064/2802...
„Омиљена ми је нумера
’Сејмени’ зато што ме атмосфера песме невероватно
подсећа на ону из ’Побеснелог Макса’.” 064/6465...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПРОМЕНА ИМИЏА ПОЛИЦИЈЕ

МУХАМЕД ХУСЕИН, ИЗБЕГЛИЦА ИЗ СИРИЈЕ У ПАНЧЕВУ

Добили нове униформе

СВЕ САМ ИЗГУБИО

Припадници Министарства
унутрашњих послова од 10.
јуна обављају своје дужности у новим униформама,
које су добили после осам
година.
Свако од њих сада има по
два пара летњих панталона,
две летње и две зимске кошуље, две поло мајице и две
мајице дугих рукава, по једну зимску јакну и поставу за
њу, џемпер, летњу јакну,
опасач, борбене патике и
чарапе.
Нове полицијске униформе су црне, а од претходних
се разликују и по томе што на
панталонама имају светлоодбојне беле линије и натписе
„полиција”. Поред тога, промењени су и полицијски амблеми на рукавима.
Један од репрезентативних синдиката у МУП-у,
Независни синдикат поли-

ције, похвалио је одлуку државних органа да се после
бројних најава полицијске
униформе промене.
Тај синдикат је истакао да
је власт тиме одлучила не
само да поправи имиџ припадника полиције већ и да
направи значајан корак ка
побољшању опремљености
полицајаца, који се свакодневно ангажују у решавању
најсложенијих задатака.
Промену униформи је подржао и Полицијски синдикат Србије. Председник те
организације Вељко Мијаиловић изјавио је да је то један од важних корака у враћању ауторитета припадницима полиције.

Било је предвиђено да полицајци у комплетима нових униформи добију и качкете, који би им добро дошли на летњим врућинама,
али им они још увек нису
подељени, због чега ће до
даљег морати да носе шапке
које су добили кад су задуживали старе униформе.
Глишо Видовић, председник Синдиката српске полиције, изјавио је да нови качкети највероватније неће
стићи пре краја лета. Он је
указао на још један проблем.
– Нове униформе су солидне и комотне. Међутим,
проблем је што уз њих иду
полудубоке ципеле, које не
одговарају летњим условима. Качкете не очекујемо до
августа, а можда ћемо их добити и касније. Шапка није у
складу с новом униформом,
a није ни по правилнику.

Синдикат Српске полиције
је због тога тражио да полицајци иду без капе док нам
не стигну одговарајући качкети, али то није прихваћено
– изјавио је Видовић.
Нове полицијске униформе имале су први озбиљан
тест пре недељу дана, током
тродневне потраге за тринаестогодишњим дечаком који је
нестао у селу поред Беле Цркве. За то време полицајци су
на целој територији Панчева
и јужног Баната на пунктовима заустављали саобраћај и
претресали аутомобиле по
великој врућини. Како им је
било у новим униформама и
црним полудубоким ципелама, знају само они.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ
МЊЕЊА

Грађани највише
верују војсци

Грађани Србије и даље
највише верују војсци, цркви и полицији – показали
су резултати истраживања
јавног мњења које је недавно обавио ЦЕСИД за
потребе заштитника грађана на узорку од 1.200 испитаника.
Позитивно мишљење о
војсци имало је чак 61 одсто
учесника истраживања, 57
одсто их се изјаснило у корист цркве, а 40 одсто њих
рекло је да највеће поверење
има у полицију.

„Овим истраживањем је
још једном потврђено да је
Војска Србије институција
која већ годинама ужива
највеће поверење у држави.
У односу на податак из претходног истраживања, које је
обављено у новембру 2014.
године за потребе Мисије
ОЕБС-а у Београду, приметан је раст поверења у војску
за 11 одсто, иако је овогодишње истраживање обављено
након пада хеликоптера”,
пише у саопштењу које је објавила Војска Србије.

У Сирији се више
не зна ко против
кога ратује
Какви су то људи
који од избеглица
узимају паре?
– Некада сам имао све. Био
сам инжењер, имао сам лепу
кућу пуну ствари, добро плаћен посао. Сада немам ништа,
све је нестало, све сам изгубио. Од имовине ми је остало
толико да је стало у неколико
торби које стално носимо са
собом. Нисам једини. Тако су
прошли и моји најближи рођаци и пријатељи. Много ми
је тешко што моја супруга не
зна ништа о томе шта се десило с њеном породицом. Ако
ништа друго, бар смо остали
живи. Жеља ми је само да са
женом, двоје деце, једним рођаком и пријатељем, с којима
сам побегао из пакла, стигнем
некако до Немачке, па да тамо почнемо живот из почетка. Нико нас неће спречити у
томе. Неће нас зауставити ни
тај зид за који смо чули да хоће да га подигну у Мађарској
– прича Мухамед Хусеин, бегунац од ужасног грађанског
рата у Сирији, у коме је током
пет година страдало неколико
стотина хиљада људи, а преко
два милиона је расељено.
Бекство у последњем минуту
Он је из куће побегао у последњем тренутку, након што су
почеле жестоке борбе у кварту
Дамаска у којем је живео с породицом. Каже да је у том граду и у Сирији потпуни хаос и
да се више не зна ко против
кога ратује. Додао је и да се у
Дамаску на све стране могу
видети наоружани људи, припадници разних парамилитарних формација, и да је довољан секунд да се изгуби живот.

У парку код Опште болнице спремају се за наставак путовања
Након бекства из Дамаска
кратко је био у избегличком
кампу на сиријско-турској
граници, а онда је пешице
ушао у Турску. Након вишечасовног ходања по врућини
стигао је у један од тамошњих
градова, где је наишао на људе који су му понудили да њега и његову породицу превезу
чамцем до Грчке за 3.600
евра.
Мухамед Хусеин каже да
му је било много тешко кад је
чуо ту понуду и видео да има
људи који не презају ни од тога да узимају паре од избеглица, али да није имао другог избора.
После бројних тешкоћа,
бескрајних сати пешачења у
групи с другим избеглицама и
спавања на отвореном некако
се домогао Србије и Панчева.
Он и његови најдражи су при-

времено заузели клупе у парку испред управне зграде Опште болнице. Каже да до сада
нису имали никаквих проблема, а на питање новинара где
спава, кратко одговара: „Под
ведрим небом”.
Србија тражи помоћ од Европе
Редакцији „Панчевца” се јавило неколико наших суграђана који су рекли да се из дана у дан у граду може видети
све већи број избеглица. Од
прошле недеље, након што је
мађарска влада најавила да
намерава да подигне зид на
граници са Србијом, медији
извештавају о томе да у Македонији расте број бегунаца од
рата из Сирије, Јордана, Сомалије и Пакистана, који намеравају да уђу у Србију.
И поред тога, још увек се не
зна које државне службе и институције ће бити задужене за

њихов пријем, да ли ће бити
подвргавани лекарским прегледима, где ће се сместити...
Једино што је познато, јесте
да је Влада Србије формирала
радну групу која треба да
предложи мере за суочавање
са овим проблемом. Међутим, у нашим медијима је 22.
јуна објављено упозорење у
којем се наводи да Србија не
може сама да се избори са све
већом избегличком кризом и
апелује се на Европску унију
да нам помогне у храни, лековима и новцу.
У свему је најпоразније то
што је Србија и пре новонастале кризе била међу водећим државама по броју избеглица из Хрватске, Босне и с
Косова (око 240.000), због чега је извесно само то да ће после најновијих догађаја ситуација бити још гора.

УХАПШЕНА ГРУПА ЛОПОВА

Полиција расветлила више тешких крађа
Пљачкаш златаре у
центру града иза
решетака
Панчевачки полицајци су за
кратко време расветлили две
тешке крађе које су се ових
дана десиле у нашем граду и
серију провала у куће и викендице на територији Банатског Брестовца и Скореновца.
Заједничко за сва ова разбојништва јесте да су узнемирила оштећене, јер су лопови били изузетно дрски и
крали без имало обзира. Одређен им је притвор, а како
сазнајемо у тужилаштву,
против њих су поднете кривичне пријаве.
Међу ухапшенима је лопов
који је 22. јуна покрао златару
„Леа голд” у самом центру
града – у Улици војводе Радомира Путника. Према речима
очевидаца те пљачке, који су
о њој обавестили редакцију
„Панчевца”, запањујуће је да
је она почињена усред дана,
око 16 сати, у време када је
било много пролазника.

Крадљивац је, по свему судећи, рачунао да ће успети
лако да побегне с накитом који је украо, али су му планове
покварили полицајци, који су
га брзо ухапсили, и продавачица у златари, која је, без обзира на све што се десило, била присебна и одмах позвала
полицију.

НА СТРЕЛИШТУ 28. ЈУНА

Прослава Дана ветерана
Панчевачко удружење „Српски ратни ветерани” позива
све чланове те организације и
чланове других борачких
удружења, као и ратне војне
инвалиде и породице палих
бораца да присуствују обеле-

жавању Дана ветерана и славе
свих учесника ратова који су
вођени деведесетих година.
Ови јубилеји биће обележени 28. јуна, од 14.30, у просторијама Месне заједнице Стрелиште.

Лисице су стављене на руке
и лопову који је покрао фризерски салон „Luxura”, који се
такође налази у строгом центру – у Улици Петра Бојовића.
Након што је покрао све што
је било вредно у салону, крадљивац је истрчао и покушао
да побегне преко крова оближње куће. Међутим, према изјавама радника из неких суседних локала, полиција је брзо дошла и одмах га појурила.
– Покушавајући да им побегне, он се у једном моменту
оклизнуо и незгодно је пао.
Том приликом се повредио,
па је морала да интервенише
и Хитна помоћ – изјавила је
за „Панчевац” продавачица у
једном од оближњих локала.
Захваљујући добро спроведеним полицијским истрагама становници Банатског
Брестовца и власници викен-

дица на подручју Скореновца
могу да одахну.
Однедавно је иза затворских решетака у Његошевој и
лопов који је осумњичен за
више тешких крађа које починио у кућама Брестовчана и
викендицама. Како смо сазнали у Брестовцу, био је изузетно дрзак и бескрупулозан,
јер је крао и односио све што
би му дошло под руку и није
се бојао реакција оштећених.
Његово хапшење има посебан значај зато што је током
посете Панчеву министар
унутрашњих послова Небојша
Стефановић изјавио да су
крађе по кућама и викендицама у селима, које су у последње време учестале, један од
највећих безбедносних проблема на територији нашег
града. Он је најавио да ће убудуће откривање актера тих
крађа за полицију бити подједнако важно као и расветљавање највећих разбојништава.
Нови начелник панчевачке
полиције Никола Поповац је
већ сутрадан примио на разговор неке од становника Банатског Брестовца који су били покрадени. Он им је обећао да ће расветљавање крађа
у којима су они били оштећени и других сличних случајева убудуће бити један од приоритета у раду панчевачких
полицајаца.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Четвртак, 25. јун 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Станко Шкаљак, руководилац у Дирекцији за
изградњу и уређење града Панчева

У ЈЕКУ СЕЗОНА РАДОВА НА НИСКОГРАДЊИ

АТАРСКИ ПУТЕВИ
И АСФАЛТИРАЊЕ У ФОКУСУ
Послови под надзором
Дирекције за изградњу
и уређење Панчева
Оборено неколико
јавних набавки
Сезона радова је у пуном јеку.
Када је реч о инвестицијама
по селима, ове године их највише иде преко Дирекције за
изградњу и уређење Панчева,
а преовлађују оне из области
нискоградње, пре свега асфалтирање и уређење атарских путева.
Највише новца Глогоњу
Свака месна заједница добила
је по нешто, али кренимо редом. Станко Шкаљак, руководилац сектора за изградњу и
одржавање објеката у високоградњи и нискоградњи поменутог јавног предузећа, навео
је да је већ уређено много километара атарских путева.
– То је подразумевало скидање постојећег земљаног коловоза, насипање ризлом у
предвиђеним мерама, израду
канала за одводњавање покрај
траса и уређење путног појаса
у виду чишћења ситног дрвећа и другог растиња, као и
евентуалног комуналног отпада. Саме месне заједнице су
дефинисале локације, а аминовао их је Град, тачније Секретаријат за пољопривреду,
село и рурални развој, који је
и спровео јавне набавке. Ми
смо урадили стручни део пројектног задатка и конкурсну
документацију, а касније и
надзор – рекао је Шкаљак.
Већина посла је, као и ранијих година, припала фирми
„Еко мабер инжењеринг”, а
највише новца, 37.195.000 динара, уложено је у глогоњски

„црепајски пут”, дужине 5.093
метра. Старчево је добило трасу кроз њиве од 1.089 метара,
по цени од 5.213.000, а Ново
Село деоницу ка Долову у продужетку Улице Симе Шолаје
(950 метара, 5.500.000 динара). У Качареву су пре неки
дан окончани радови на путу
према Јабуци (1.860 метара,
8.738.000 динара), где је уређено 80 одсто од планираних
3.796 метара пољских колово-

намену је градски Секретаријат за пољопривреду, село и
рурални развој предвидео
двадесет милиона динара, а
посао је добио поменути „Еко
мабер инжењеринг”.
Права понуђача
Што се асфалтирања по селима тиче, већ је окончан добар
део посла, као на пример у
новосељанској улици Жарка
Зрењанина (од Симе Шолаје
до Змај Јовине), дужине

Ради се пуном паром у Брестовцу...
за (17.672.000 динара), док је
Иванову припало 830 метара
(5.872.000 динара). Преостале атарске путеве направила
је фирма „Војводинапут”: у
Омољици (4.120 метара,
27.086.000), Брестовцу (2.200
метара, 6.345.000) и Долову
(850 метара, 6.177.000 динара).
Спроведена је и набавка за
редовно одржавање атарских
путева, у шта спада равнање
постојећег шљунчаног слоја,
крпљење рупа, чишћење канала и комуналног отпада. За ту

шестсто, ширине шест метара, по цени од 6.900.000 динара. Иста фирма, „Војводинапут”, поменуту црну подлогу је пре две недеље „просула”
и у Долову – у Улици победе
(1.070 метара, 11.300.000 динара), а тренутно то ради у
деловима трију брестовачких
улица (Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина). Када то буде завршено, машине
поменутог предузећа преселиће се у Иваново како би забрујале у Гробљанској улици
(360 метара, 2.013.000 дина-

ра). У најмањем панчевачком
селу конкурентска фирма
„Шумадијапут” већ асфалтира улице 7. јула (170 метара,
790.000 динара), 29. новембра (300, 1.567.000) и Петефија Шандора (170 904.000).
Нажалост, тамо је било и неких проблема у вези с јавним
набавкама.
– Кад је реч о тендеру за
Улицу Иве Лоле Рибара, сви
произвођачи су имали вишу
суму од пројектоване, па је ту
неопходно спровести преговарачки поступак, на који ће
бити позвани сви који су конкурисали и од њих ће бити
тражено да прилагоде износ.
Што се Војвођанске улице тиче, „Војводинапут” је поднео
захтев за заштиту права понуђача због одлуке комисије да
посао додели „Шумадијапуту”. Слично се догодило у
Старчеву са Улицом Николе
Тесле и Ритском улицом, а за
радове у Вршачкој улици је с
фирмом „Еко-мабер инжењеринг” уговорено 1.623.000.
Међутим, посао још увек не
почиње зато што пројекат није коректно урађен, односно
пројектант је испустио комплетан слој асфалта. Стога ће
се ићи у још једну набавку, а
потребно је обезбедити додатни новац, око 750.000 динара,
за још један равнајући слој –
истакао је Шкаљак.
Поред тога, у Качареву је с
фирмом „Еко-градња” из Зрењанина уговорена изградња
двеју стаза у улицама 4. октобра, од Маршала Тита ка путу
за Ново Село (по цени од
5.820.000 динара), и Народног фронта (6.855.000), од
центра до гробља, где се уз
тротоар гради и бициклистичка стаза.

ОБРАЗОВАНЕ ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ У ДВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Васиљ води Долово, а Лукић Омољицу
Након што су, због неусвајања
финансијских планова, распуштене месне скупштине у Долову и Омољици, Градско веће
је на основу члана 37 став 1
Одлуке о оснивању месних заједница образовало привремене органе, који ће до избора
заказаних за 26. јул обављати

текуће и неодложне послове у
поменутим селима.
Градско веће је усвојило
предлог надлежних служби да
за председника привремене
скупштине у Омољици буде постављен (дојучерашњи први
човек Месне заједнице) Душан
Лукић, а за заменика Сретен

Алексић. Обојица су у Српској
напредној странци, као и двојица чланова месног органа
власти – Ђура Топаловић и
Жарко Глигорић, док је Небојша Андрић из покрета „Двери”.
С друге стране, привремену
скупштину у Долову водиће
Здравко Васиљ (СНС). Његов

заменик биће досадашњи
председник Бранислав Павлов, припадник Демократске
странке. У тој партији су и два
члана поменутог органа локалне самоуправе – Никола
Радоњин и Владимир Вемић,
а трећи, Богдан Анкуцић,
припада „Новој Србији”.

АКТИВНОСТИ КИНО-КЛУБА „ЖИСЕЛ”

Млади Омољчани воле филм
На вишедеценијску филмску
традицију у Омољици не треба трошити речи. Ипак, вредна је дивљења тежња тамошњих културних прегалаца да
одрже љубав према седмој
уметности и пренесу је на
младе нараштаје.
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Било је свега пар захтева за заштиту права
понуђача.

СЕЛО

У том погледу значајно место заузима едуковање деце у
Фото-кино клубу „Жисел”, у
чијим је просторијама (у Дому културе) у недељу, 21. јуна,
презентован једногодишњи
рад школе анимираног филма. Том приликом су уручене

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: У току
су радови на асфалтирању
улица Змај Јовине, Сутјеске
и (другог дела) Соње Маринковић, као и на измуљавању канала К-5 у „кутини”,
где предстоји и насипање
приступних путева ризлом.
Банатско Ново Село: Концерт групе „Salsa & Punto Safa” одржан је у недељу, 21.
јуна. Велики јавни час свих
фолклорних ансамбала, Балетског студија „Пируета” и
друштава ДАК и „Др Раду
Флора” због најављеног невремена је одложен и биће
приређен у четвртак, 25. јуна, од 19 сати, на платоу испред Дома културе. Осми
фестивал под називом „Банатска труба” биће одржан у
суботу, 27. јуна, од 15 сати, у
центру села.
Долово: Градско веће је
формирало петочлану привремену скупштину Месне
заједнице, а председник је
Здравко Васиљ (СНС).
Фудбалери ће, након ремија у Владимировцу, у четвртак, 25. јуна, код куће
одиграти реванш баража за
улазак у Јужнобанатску А
лигу. Мото-клуб „Ghost Riders” ће наредног викенда
приредити први вишедневни
мото-сусрет.
Вече
стeндап комедије биће
одржано у петак, 26. јуна, у
Дому културе.
Глогоњ: Почело је бетонирање стазе од центра ка пошти. Фудбалски клуб је у
суботу, 20. јуна, обележио
80 година постојања. Рок
концерт бендова „Период”
и „Рајко и живи зид” биће
одржан у петак, 26. јула, од
21 сат, у дворишту Дома
културе. Наредне вечери ће
Омладинска организација
Глогоњ у кафићу „Гранд”
приредити „Вече гитаре”,
када ће свако ко жели, имати прилику да одсвира и отпева песму по избору. Месна заједница ће организовати летњу лигу у малом
фудбалу, која ће почети 1.
јула, а заинтересовани се
могу пријавити на телефон
063/87-38-994.
Иваново: У току је асфалтирање улица 7. јула, 29. новембра и Петефија Шандора, што ће ускоро почети и
у Гробљанској улици.

Јабука: Бунар у парку је пуштен у рад у среду, 24. јуна,
што је знатно поправило
притисак у водоводним цевима. При крају је реновирање игралишта за мали
фудбал.
Качарево: Члан шампионске младе репрезентације
Немања Антонов дочекан је
у уторак, 23. јуна, на платоу
испред Месне заједнице.
Том приликом је тринаестогодишњи Лука Маричић
имао први јавни наступ на
електричној гитари.
Омољица: Градско веће је
формирало петочлану привремену скупштину Месне
заједнице, а председник је
Душан Лукић (СНС). Изложба „Уметност, мир и пријатељство” троје аутора из
Тајланда и једног из Ирака
отворена је у петак, 19. јуна,
у галерији Дома културе.
Једногодишњи рад школе
анимираног филма презентован је у недељу, 21. јуна, у
просторијама Фото-кино
клуба „Жисел”.
Старчево: Предавање под
називом „Тумачење снова
од Сигмунда Фројда до
Ивана Настовића” биће
одржано у четвртак, 25. јуна, од 19.30, у Креативном
културном клубу. Наредног
дана, од 19 сати, на Тргу

неолита биће приређена
трибина поводом обележавања Међународног дана
борбе против злоупотребе и
незаконите трговине дрогама, на којој ће учествовати
представници више институција, а након тога ће свирати акустичар Ика. Исте
вечери, од 21 сат, у дворани
„Аполо” биће промовисан
седми „Екс-Ју рок фест”,
када ће наступити бенд
„Креативни неред”.

ДОЧЕК ШАМПИОНА И У КАЧАРЕВУ

Овације за Антонова

У СУБОТУ ПОЕТСКИ МАРАТОН У ЈАБУЦИ

Песми у част
Поетски маратон „Песми у
част” биће одржан у суботу, 27.
јуна, у јабучком Дому културе.
Окупљање и пријављивање
учесника планирани су за 13
сати, након чега ће уследити
обилазак места, у оквиру којег
и посета ергели „Величковић”. Представљање књиге

Страну припремио

Јордан
Филиповић

„Наше краљевство” хрватске
ауторке Маргарете Бисерке
Вуковић заказано је за 15.30.
Маратон ће почети пола сата
касније, а потом ће бити додељене награде.
Поред јабучке културне
установе, у организацији ће
учествовати Књижевни клуб
„Саша Божовић”. Домаћин
програма, песник Драган Петковић, најавио је учешће многобројних уметника из земље,
као и из Македоније, БиХ, Хрватске и Ирака.

дипломе највреднијим полазницима, а приказани су и
продукти њиховог труда. Награђени су ученици седмог
разреда ОШ „Доситеј Обрадовић” – Емилија Станојевић,
Марко Панић, Игњат Радовановић, као и најмлађи (али
најупорнији) Јаков Јованов
(други разред).
Ментор Милош Бакаловић
каже да се од септембра екипа
мењала и кристалисала.
– Полазници су прошли
основе кинематографске анимације и технике попут кола-

жа, пиксилације или пластелина, који им је био посебно
инспиративан. Радове с тих
вежби измонтирали смо у пет
кратких анимираних филмова и приказали уз свечану доделу диплома. Сигурно је да
ће награђени аниматори и од
септембра долазити на обуку,
а очекује се и нова група – навео је Бакаловић.
Поменута едукација заправо
представља пројекат под називом „Филмски клуб ’Жисел’”,
који је преко конкурса финансирала Влада Војводине.

И Качарево се одужило
светском шампиону – Немањи Антонову!
Oко две хиљаде људи је у
уторак, 23. јуна, на платоу
испред Месне заједнице
бурним овацијама поздравило левог бека младе фудбалске репрезентације, која
је спектакуларно тријумфовала на Новом Зеланду. Овај
млади ас је прве фудбалске

кораке направио управо у
тамошњем клубу „Ас”, каријеру је наставио у панчевачком „Динаму”, а афирмисао се у ОФК Београду.
Дочек сада већ славног
суграђанина организовали
су Месна заједница и Дом
културе, који је за ту прилику припремио програм зачињен рок концертом групе
„Полумрак”.
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Културни телекс
Музика
Уторак, 30. јун, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
ће приредити Душан Савковић (кларинет) и Миона Барбул
(клавир). На програму су дела Р. Шумана, Ђ. Росинија и Е.
Гранадосе.

Изложбе
Уторак, 30. јун, 20 сати, Народни музеј: изложба слика из
47. колоније „Делиблатски песак”.

Програм за децу
Субота, 27. јун, 12 сати, дворана Културног центра: „Позоришни матине суботом” – представа за децу „Штрумпфови” у режији Николе Марковића. Играју: Татјана Миланов,
Никола Симић и Никола Марковић.

Радионице
Субота, 27. јун, дворана „Аполо”: радионицу под називом
„Infographic: Data Storytelling” одржаће Урош Крчадинац.

Игра/фолклор/плес
Четвртак, 25. јун, 19 сати, сцена Културног центра: концерт плесног клуба „Електра”.
Недеља, 28. јун, 17 сати, дворана Културног центра: Зонска смотра музичко-фолклорног стваралаштва одраслих.
Културни центар

чет пет суб нед пон

МЕСИ (документарни филм)

18.00 18.00
21.00 20.00
20.00

уто сре

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Чудесни свет
У галерији „Бућа” у
Тивту 2. јуна је отворена изложба слика „Чудесни свет” Мире Ковачевић из Панчева. Како
је том приликом рекао
тиватски
академски
сликар Љубан Попадић, њене слике асоцирају на изгубљени рај,
али не Милтонов, већ
онај који смо доживели
као деца, а изгубили током одрастања. Радови
Мире Ковачевић, који
се у Тивту могу погледати до средине јула,
доносе маштовите визије и свет сагледан
очима детета.

ФРАГМЕНТИ О ЈУГОСЛАВИЈИ У РАСПАДАЊУ
Снажна спона
између политике
и уметности
Шта доноси уметничка
интервенција на
постојећем редимејд
видео-материјалу
Дуо „Doplgenger”, који чине
Исидора Илић и Бошко Простран, представио се занимљивом интермедијалном изложбом „Неименовани фрагменти” у Галерији савремене
уметности у петак, 19. јуна. У
фокусу њихове пажње нашли
су се медијски моменти који
су крајем осамдесетих и на самом почетку деведесетих година наговештавали нова друштвена струјања и доприносили распаду Југославије и једног система вредности, као
што су серија „Бољи живот”,
митинг на Газиместану 1989.
године, југословенски информативни програм и такмичење
за песму „Евровизије”. Фрагменти су неименовани, али су
веома лако препознатљиви.
Ова изложба показује на
који се начин може изградити
занимљив однос између политике и уметности. „Doplgenger” интервенише на већ постојећим медијским производима, у овом случају на реди-

Какво нас време очекује сутра у земљи које више нема?
’опазимо’, ’осетимо’ рад медијмејд видео-материјалу, сним- ције, а у некима успореној
ске идеологије”, написао је Ницима, серијама и информа- пројекцији.
тивним програмима, уз осла„’Doplgenger’ поступком ’оне- кола Дедић поводом ове излоњање на домете експеримен- обичавања’ медијских слика жбе.
Наведени уметнички дуо је
талног филма и видеа. Доку- указује на идеолошку условљедосад
излагао широм света –
менти стварности на тај на- ност наших субјективних позичин постају основа уметнич- ција унутар медијски генериса- од Њујорка, Париза, Беча и
ког рада, а саме интервенције не друштвене структуре, одно- Марсеља до Каира и Хонгконуметника – својеврсна анали- сно – медијски формат телеви- га. У Панчеву су се представиза медијских фрагмената. У зијске слике третира као облик ли пре три године у оквиру
неким случајевима Исидора идеолошког апарата. Другим Бијенала уметности.
Изложба се може погледати
Илић и Бошко Простран при- речима, радови ’Doplgenger-а’
бегавају поступку фрагмента- нам омогућавају на ’видимо’, до 30. јуна.

У МУЗЕЈУ ЖИВКА ГРОЗДАНИЋА

Гера о предметима и сликарству

О маузолеју у Бањској
У последњем броју „Старохрватске просвјете”, најстаријем стручном гласилу у
региону посвећеном темама
археологије, објављен је научни рад Станислава Живкова, историчара уметности

Четвртак, 25. јун 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

из Панчева, под називом
„Краљевски маузолеј у Бањској”. Текст говори о маузолеју с почетка 14. века, о којем се до археолошких истраживања 2007. године недовољно знало.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Приче кратке за снове
слатке: животиње
Књиге из библиотеке
„Приче кратке за снове
слатке” доносе вам најлепше петоминутне
приче и бајке из целог
света.
Читајте их пред спавање, када се пробудите, док се играте или
када то вама највише
одговара! Листајте и
гледајте књиге код куће, у парку, у вртићу...
Уживајте у дивним
причама, усвајајте нове
речи, маштајте. Нека
време проведено у читању буде незабораван
део вашег одрастања.
Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 1. јула, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Како најкреативније провести време с дететом?”, наградићемо по једним примерком књиге „Приче кратке
за снове слатке: животиње”. Имена добитника 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
(не дужи од 160 карактера) 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.

ФОТО: МИМА ГАВРИЛОВ

„Мала алегорија о предметима и сликарству” – назив је
изложбе Живка Грозданића
Гере која је отворена у суботу,
20. јуна, у „Гера музеју”, приватном галеријском простору
тог уметника у Великом Средишту крај Вршца. Том догађају је присуствовао одређени број наших суграђана, који су организовано ишли на
отварање.
Уметник је овом поставком
настојао да презентује идеју
да је могуће деловати и изван
центара уметности, спорих
музејских институција и дале-

НОВА КЊИГА ВУКАШИНА ШТРЕКЕРА

Амерички кошмар
Након збирке поезије „Колико је сати у Њујорку?”
(ЛОМ) и романа
„Забрана употребе
ватре и воде” (КРР)
Вукашин Штрекер,
панчевачки писац
који већ неколико
година живи у Њујорку, недавно је за
издавачку
кућу
ЛОМ објавио нову
поетску књигу –
„Амерички
кошмар”. Као и обично, Штрекер и новим делом читаоца води у урбан, бескомпромисан и реали-

стичан књижевни свет, обогаћен
искуствима емигранта у Сједињеним Америчким
Државама.
Такође, почетком јуна је његова прича „Америчка јава” освојила другу награду на конкурсу
Фестивала европске кратке приче
у Загребу, која ће
му омогућити да
проведе петнаест
дана на резиденцијалном боравку у Сплиту.

НАСТУП АНСАМБАЛА ИЗ БАНАТА

Музичко-фолклорна
смотра
У недељу, 28. јуна, од 17 сати,
у дворани Културног центра
биће приређена Зонска смотра
музичко-фолклорног стваралаштва одраслих. Између осталих, том приликом ће се представити: МКУД „Тамаши
Арон” из Војловице, КУД
„Неолит” из Старчева, фол-

клорна група Удружења банатских Бугара из Иванова, КУД
„Мраморак” из Мраморка,
КУД „Станко Пауновић” НИС–РНП и многи други. Учеснике ће оцењивати стручна
комисија. Организатор овог
догађаја је Културно-просветна заједница Панчева.

ко од очију стручне јавности.
Сама изложба је, како је рекао, покушај трансфера предмета затечених око млина од
којег је направљен „Гера музеј” и остатака реконструкције
тог простора.

„Њихово смештање у поље
слике и простор галерије
представља трансфер већ виђен у историји уметности код
већег броја уметника, али заводљивост тог материјала за
мене има посебну димензију
због емотивности која се развијала у процесу петогодишњег рада на адаптацији старог млина и његовог претварања у галеријски простор”,
навео је уметник поводом нове изложбе.
Живко Грозданић Гера је у
више махова излагао у Панчеву. Будући да кроз своју уметност доноси отворене, директне реакције на нашу стварност, Гера је један од уметника чији се нови радови – а они
су често изузетно луцидни, духовити и цинични – с нестрпљењем чекају.

ПОКЛАЊАМО ЈОШ ТРИ АЛБУМА

Рундек на Летњој
позорници

„Rundek Cargo Trio” недавно је
објавио дуго очекивани албум
„Мостови”. Тим поводом, у
оквиру промо-турнеје, гитариста и певач Дарко Рундек, виолинисткиња Исабел Катала и
мултиинструменталиста Душан
Дуцо Вранић гостоваће у Панчеву у петак, 26. јуна, од 21 сат, а
њиховим концертом биће отворена нова сезона Летње позорнице Културног центра. Улазнице се могу купити на благајни
Културног центра Панчево, а уз
сваке две купљене улазнице на
поклон се добија ЦД „Мостови”.

Три читаоца који до среде,
1. јула, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„По чему се Рундекова музика
разликује од свега осталог?”,
наградићемо по једним компакт-диском „Мостови”. Имена добитника ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте
КО (размак) Рундек (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) 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.
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ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: УРОШ КРЧАДИНАЦ, ИСТРАЖИВАЧ НОВИХ МЕДИЈА И ПУТОПИСАЦ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПОРИВ ЗА ДУБЉИМ
РАЗУМЕВАЊЕМ СВЕТА

„Лекари” Горанa
Милашиновићa

Пре једанаест година Урош
Крчадинац је добио Новембарску награду Града Панчева
за анимирани филм „Прича о
једном граду”. Од тада до данас он је пропутовао пола света, упознао много занимљивих људи, написао књигу, дипломирао на катедри за информационе технологије на
Факултету организационих
наука у Београду, привео крају докторске студије на истом
факултету...
ПАНЧЕВАЦ: Како би ти описао тај период?
У. КРЧАДИНАЦ: Као период
огромних амплитуда, време
када су се десиле многе и добре и лоше ствари.
• Измеђ
ћу осталог и путовање у Африку?
– Испоставило се да је то
била једна од важних тачака у
мом животу и животима мојих сапутника. Нисмо имали
представу да ће тако бити када смо кренули на пут. У то
време смо имали сајт са врло
живахном заједницом, која је
пратила наше блогове с путовања. У Африку смо кренули
пошто смо сва тројица имали
утисак да нам није довољно
формално образовање које
смо добили током студија и
имали смо порив за дубљим
разумевањем света. Међутим,
када се то искуство завршило,
испоставило се да је оно толико формативно да нисмо могли да га оставимо постранце.
И тако је настала наша књига
– као вид сумирања искуства
којег нисмо могли да се ослободимо.
• Колико те је све то скупа
променило?
– Много. Катапултирање у
свет је било веома важно јер
без тога не бисмо успели да
схватимо како је он чудесно
леп и чудесно страшан. Ми на
путовање гледамо као на могућност да свет опипамо руком, да га доживимо чулима
и суочимо се са информацијама које добијамо прерађене
кроз медије. Африка је била
прави избор, јер је пуна контраста и симболике.

Крчадинац: „Путовање је могућност да се свет опипа руком”
• Један си од тројице аутора
у књизи „Бантустан”. Кренимо од тога шта је бантустан, с
наводницима и без њих.
– Иако је „Бантустан” пун мапа и разиграности, та књига је у
ствари покушај да читаоце опоменемо на страшну стварност и
подсетимо их на бантустане –
резервате за црначке етничке
заједнице за време апартхејда у
Јужној Африци. „Бантустан”
тиме носи сав тај терет затворености и изолованости, али има
и личну ноту и говори о опнама
или, како би Дорис Лесинг рекла, тамницама које смо изабрали да у њима живимо.
• Занимљиво је како си у тој
књизи успео да изнесеш гото во све своје афинитете, тален те, знања и интересовања.
– Јесте, то је био мој покушај сажимања медија и пра-

вљења експеримента с језиком медија. Књига се иначе
доста бави визуелним језицима, алфабетима и оним што
нас је фасцинирало као клинце. У детињству сам волео да
цртам стрипове и мапе и да
пишем, касније сам се ложио
на Толкина, авантуре и измишљене светове. А онда човек
одрасте, смучи му се Толкин
и постане му потребно нешто
што је стварно. „Бантустан” је
заправо покушај да се језиком дечачке фасцинације говори о реалном свету. Много
смо експериментисали с тим
шта све може бити језик књиге – могу ли то бити интерактивне мапе, QR кодови, чет,
мејлови итд.
• Живот тог издања је веома
буран. Да ли си задовољан ре цепцијом те књиге?

– Веома сам задовољан, чак
могу рећи да је то превазишло
моја очекивања. Посебно зато
што смо сами себи издавачи, а
новац за објављивање смо
обезбедили тако што је заједница око „Клуба путника”
(klubputnika.org – прим. аут.)
позвана да донира колико може. С друге стране, сав новац
који зарадимо од продаје књига ми инвестирамо у сам клуб.
• У суботу, 27. јуна, прире дићеш прву од две планиране
радионице под називом „In fographic: Dat a Storytelling” у
„Аполу”. О чему је заправо
реч?
– Ради се о идеји да се технологија користи као језик, а
не само као алат. У средишту
наше пажње је како се подаци
представљају и анализирају,
потом имамо моменат графичког дизајна, визуелне комуникације и цртања графикона, до кретања ка филму,
књижевности и другим наративним уметностима.
• Коме се превасходно
обраћате тим радионицама?
– С једне стране, обраћам се
програмерима, информатичарима и статистичарима, а с
друге визуелним уметницима,
креативцима, писцима, новинарима, редитељима и уопште
људима који нешто праве, активистима и свима онима што
размишљају о неком ширем
социјалном контексту.
• Тренутно радиш хонорар но на Факултету организацио них наука у Београду и држиш бројне радионице. Стиче
се утисак да би са знањима
која поседујеш негде вани могао веома добро да зараћ
ђујеш.
– Позиција фриленсера коју овде имам веома ми прија,
само је питање колико је то
финансијски одрживо. Живео
сам у Канади пола године и
уопште ми се није допало.
Али то је, наравно, индивидуална одлука, која зависи од
емоционалних потреба појединца. У емиграцији се може
остварити економска стабилност, али се губи ова балканска полифонија. А она је мени
важна за креативни рад.

УСПЕСИ АЛЕКСАНДРЕ КИНЂИЋ

Крупним корацима ка слави
Наша млада суграђанка, обоисткиња Александра Кинђић
током тек окончане школске године је, што као солиста, што у
камерним ансамблима, освојила 23 награде! У највећем броју
случајева је заузела прво место
или је била проглашена лауреатом. Она је недавно завршила
седми разред ОШ „Стевица Јовановић” и трећи разред Музичке школе „Јован Бандур”, планира да упише средњу музичку
школу у Панчеву и сања да једног дана свира у Берлинској
и/или Бечкој филхармонији.
Последњу у низу награда
Александра Кинђић је освојила пре само неколико дана,
20. јуна, на Интернационалном такмичењу младих музичара „Охридски бисери” у
Охриду.
– Том приликом сам освојила прву награду и добила могућност да наредне вечери наступим на завршном концерту, заједно са учесницима који
су постигли најбоље резултате
с другим инструментима. Ме-

Стране припремила

Драгана
Младеновић

ђу такмичарима су били музичари из земаља бивше Југославије, а било је и Бугара,
Мађара, чак и Кинеза – рекла
је Александра Кинђић.
Како је објаснила, приликом наступа је имала благу
трему, јер је први пут на такмичење отишла без своје професорке и у Охриду је добила
корепетитора с којим је извела такмичарски програм.
На питање које јој награде
највише значе, она је навела:
лауреатске позиције на Републичком такмичењу у Београду и на међународном такмичењу у Пожаревцу, затим прву
награду (са 99,86 поена) на фестивалу у Неготину и треће место на такмичењу у Италији.
Све то Александра не би успела без врсних ментора – професорке обое Катарине Крстић
и професора камерне музике
Ненада Мирића, као ни без
сопственог талента и изузетне
посвећености свирању. Како је
рекла, вежба свакодневно, и то
по неколико сати, а од те навике неће одступити ни током
распуста, јер свирање обое за
њу није само рад, већ и уживање. Поред свирања, Александра Кинђић пева, игра и активно учи енглески језик.

И лекари су људи. Иза белине мантила крију се особе од
крви и меса, њихови животи
и њихове тајне. Завет дат
Хипократу обавезује и носи
се као бреме кроз живот
омеђен моралношћу и хуманизмом, али веома често
га прате потресне и истините приче о љубави и мржњи,
страстима и страховима.
Професор Јован Сплавски је угледни лекар специјалиста и велики професионалац. Али када и сам оболи, живот му поставља питање: како излечити лекара?
Кардиолог Љуба Перишић открива да се незаустављиво пење уз лествицу
друштвеног успеха, понајвише захваљујући чињеници да је вешт и неодољив
љубавник. Ни разорен брак
му не изгледа као превисока цена коју за то треба да
плати. Али шта да учини
када старост закуца на врата његове ординације?
Кристина је згодна лекарка из провинције која
долази у Београд на специјализацију и схвата да су

њено тело и њена младост
главни адути за напредак у
каријери. Међутим, неочекивани обрт догађаја раскринкава њену неверу и
ствари крећу низбрдо.
Веселин Бојовић, пластични хирург, сања о месту у престоничкој клиници и не постоји ствар коју
не би учинио да га се докопа, јер људи попут њега не
седе у чекаоници, већ узимају оно што им припада,
не марећи за последице…

Два најбржа читаоца који до среде, 1. јула, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање „Које се особине или амбиције најтеже лече?”, наградићемо по једним примерком књиге„Лекари”
Горанa Милашиновићa. Имена добитника 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
(не дужи од 160 карактера) 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.

МОЈ

избор МОЈ

Музеји, отворене
институције
Јасмина Јакшић Субић,
кустос Спомен-збирке
Павла Бељанског
у Новом Саду
ФЕСТИВАЛИ – позоришни,
књижевни, музички или
филмски – увек представљају добар начин да се, поред већ етаблираних појава,
упознамо и с тренутно мање
познатим уметничким гранама, које су важне за развој целокупне сцене. У непрегледној понуди различитих летњих фестивала
који се међусобно преклапају, одлучујем да останем
у Новом Саду. Са овогодишњег фестивала „Cinema
City” (од 26. јуна до 2. јула)
на новој локацији – Кинеској четврти и Лиманском
парку – у квалитетном избору домаће и иностране
филмске продукције бирам
целокупни „Планет рок
програм”, као прилику за
подсећање на различите
музичке иконе (Бјорк, Фелу
Кутија, Курта Кобејна, „Depeche Mode”, „Pulp”, U2,
Слободана Тишму итд.). У
Новом Саду ваља испратити
и: Фестивал алтернативног
и новог театра „Инфант”,
„Шекспир фестивал”, наравно EXIT, као и све друге
летње манифестације.
МУЗЕЈИ: Некако се подразумева да ће сви посетити
музеје кад оду ван Србије,
да би упознали културу и
уметност земаља у којима
бораве. Наши музеји се још
увек перципирају као затворене институције, што није
тачно. И они су се променили. Нуде различите програ-

ме, поред све занимљивијих
сталних поставки и повремених изложби. У музејима, али и другим институцијама културе, често се
одржавају креативне дечје
радионице, филмске вечери, промоције књига, научни скупови, дебатни округли столови... Треба погледати шта нуде, схватити да
се музејска пракса променила, да су програми прилагођени најширој публици, а да грађани само треба
да завире и упознају се са
оним најбољим из културне
понуде и културне баштине.
Прошетајте се до музеја,
обиђите галерије са савременом уметничком продукцијом.
ПУТОВАЊА: Путовати, упознавати друге културе, стварати нове пријатеље, враћати се на већ познате дестинације да би се опет нешто
ново сазнало. Често је и сам
пут, а не циљ, довољно инспиративан. Понекад треба
само стати негде на том
путу и видети шта нам нуди баш то, непланирано
место.
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УМЕТНИЦИ ИЗ СВЕТА У НАШЕМ ГРАДУ

ПАНЧЕВО КРОЗ ОЧИ СЛИКАРА
ИЗ ДАЛЕКИХ ЗЕМАЉА
Свако ко живи у Панчеву или
је неко време провео у њему,
зна да је наш град једно од
омиљених стецишта бројних
уметника. Овог пута се група
стваралаца из различитих делова света окупила код наших
суграђана Димитрија Мите
Суданова и Љубише Вечанског, који су их у свој дом
примили с великом добродошлицом.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЈОГЕ ОБЕЛЕЖЕН И У
ПАНЧЕВУ

Усклађеност ума
и тела
Уједињене нације су прошле године прогласиле 21.
јун за Међународни дан јоге
и он је обележен у 42 града
у нашој земљи, као и у Панчеву.
– Радосна сам што је овај,
за мене велики дан обележен и у мом граду, јер се јога у Панчеву практикује
двадесет година, а верујем и
дуже. Међународни дан јоге
смо обележили „поздравом
сунцу” у 17 сати, када оно
залази, и кратким предста-

вљањем Јога центра Панчево – истакла је Анита Хучка,
инструкторка Јога савеза
Србије и Јога центра Панчево, после јавног часа који је
одржала испред Народног
музеја.
Неколико десетина заинтересованих могло је да
ужива и вежба јогу, а треба
напоменути да се у Србији,
као и у преко 170 земаља у
свету, Међународни дан јо-

Љубиша Вечански, који је и
сам аутор неколико књига, открио нам је да код њега тренутно бораве три сликара из
Тајланда, један писац и сликар
из Ирака и писац из Русије.
– Они су дошли да се упознају са Србијом и да овде направе уметничка дела која ће
приказати на изложбама у
Панчеву и Омољици. У контакт с њима сам ступио преко
других уметника који су били
овде и понели позитивне утиске из нашега града. После
неколико размењених имејлова они су стигли у Панчево
– открива Вечански.
Уметници из Тајланда –
Кивтракан Јуналбон, чији је
надимак Ним, и Висит Текасирикосол, односно Џејмс, у
дугогодишњој су вези и у
Бангкоку имају ресторан који
је у исто време и галерија, па
су тако са одушевљењем прихватили позив да заједно дођу
и стварају у нашем граду.
– Тренутно радим на колекцији слика чија је тема поређење Бангкока и Панчева. Наше
земље се веома разликују. Рецимо, трајање времена у Србији
и у Тајланду је различито. Овде
сунце залази око 21 сат, а тамо
је већ у 18 сати мрак. Дан је аутоматски дужи, што са собом
повлачи и многе друге ствари –
открива Ним, чији се стил може описати као стрит-арт.
Џејмс, чија уметност припада таласу неоимпресионизма, такође истиче разлику
између наших земаља као посебну инспирацију за слике
које ће приказати на изложби
у нашем граду.
– Храна, температура, архитектура... све је различито.
Мени се много допада. Ово је
наша трећа недеља овде. До-

ге обележава ради промовисања мира, хармоније и
здравих животних стилова.
Да 21. јун буде успостављен
као Међународни дан јоге,
заслужна је Република Индија, чију је резолуцију 11.
децембра 2014. донела Генерална скупштина Уједињених нација, уз рекордну
подршку 177 земаља, укључујући и Србију. Јога савез
наше земље сваке године
низом активности промовише друштвене функције јо-

ге, омогућавајући различитим категоријама људи могућност да се упознају с том
древном методом самоусавршавања. Јога јача индивидуалну и универзалну
свест.
Реч је о савршеном складу ума и тела, човека и природе, као и о свеобухватном
приступу здрављу и благостању.
С. Д.

сад смо видели Ресавску пећину, манастир Манасију,
Свилајнац... Импресиониран
сам свиме – прича Џејмс.
Нават Лертсавингкит, такође сликар из Тајланда и професор визуелних уметности на
факултету уметности Силпакорн у Бангкоку, открио је да
ће на изложби, чији ће датум
ускоро бити познат, приказати
дела која илуструју разлике у

Своје импресије о боравку у
Панчеву изнео је и Бурхан Хасон, сликар, песник и лекар
из Ирака, који је до сада имао
много самосталних и групних
изложби у Ираку, Египту,
Турској, Шпанији и многим
другим земљама.
– Ја припадам апстрактној
школи сликања, која представља глобални језик што разумеју сви људи широм света.

предрасуде зато што сте Европљани, а уврежен утисак је да
су они хладни, да немају времена за разговор и да вам понуде кафу. Али Србија је на
југоистоку и то је оно што понављам од када сам дошао
овамо и упознао вас. Ви имате
у себи нешто европско и источно у исто време. Открио
сам да сте срећни када учините друге срећнима. На томе

Крајем лета видећемо изложбу инспирисану Србијом
пејзажу, архитектури, бојама и
атмосфери двеју земаља.
– Мени се ваш град много
свиђа и зато бих желео да се
вратим овамо. Пре него што
сам дошао, читао сам о Србији и Југославији и многи су ме
упозоравали да је ово место
опасно, али сам одмах схватио да је јако мирно и лепо и
да су људи веома љубазни.
Прилазе нам да причају с нама, заинтересовани су и пријатни. Сматрам да Срби имају
добро срце – истиче Нават.

Нећете наћи никакве верске,
националне или етничке симболе у мојим сликама. Жеља
ми је да допрем до што више
људи и комуницирам с њима
кроз своју уметност – истиче
др Бурхан Хасон.
Он ће своју прву изложбу у
Панчеву имати за два месеца.
Како каже, у нашем граду се
осећа дивно захваљујући гостопримству својих домаћина
и српског народа генерално.
– Заиста нисам очекивао
тако диван пријем. Имао сам

желим да вам захвалим –
прича др Бурхан Хасон.
Ови уметници се ускоро
враћају у своје земље како би
радили на заокружењу изложби које ће представити српској публици. Љубиша Вечански планира да им покаже
још неколико занимљивих
градова, а импресије што ће
из њих понети сигурно ће се
наћи на њиховим платнима,
која ћемо крајем лета моћи да
видимо у нашем граду.
М. Илић

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА: ХАЈРУДИН РЕЏОВИЋ БРЕЖАНИН

Војник поетског срца
Упознали смо се, преко посла,
негде на почетку протеста војних пензионера. Познанство
смо претворили у друговање
кроз неколико ТВ емисија – од
„Сусретања” до „Локално-глобално”. Дружење смо даље
учврстили миксом наранџе и
пива. Премда нас је његов
пријатељ по једној другој линији, доктор са ВМА, увек
упозоравао на начин на који
пивари подмукло изазивају
ефекат „још по једну, па идемо”.
А онда, за многе шокантно
и неочекивано, пензионисани
пуковник Хајрудин Реџовић
Брежанин издаде „Увод у религије, митологије и секте”.
Књигу коју ће сваки студент
или радоведник морати да
прочита уколико пожели да
одшкрине врата филозофске
дисциплине без велова и задимљене мистике. За пријатеље
је било само питање времена
када ће три деценије проучавања свакојаке доступне литературе, често писане на непознатим језицима, сместити у
позамашну књигу. Уз поезију,
афоризме, сатиру и роман.
– Одувек ме је занимао чо-

век, његове моралне и духовне
вредности и „силе” које их обликују. Видиш, у мом занату
материјал је живот. А људски
живот, без обзира на све различитости, увек је изнад свега.
Тежина војног позива је вечита борба живота и смрти – водиш људе у смрт да би живели. Не снагом чина, већ моралном снагом и ауторитетом.
Спознај најпре себе, а човека
не можеш да спознаш док му
не видиш срце када гори пламеном срџбе, плача или љубави. Ту је свако религијско учење, без обзира на разлике, у
суштини исто и од непроцењиве вредности. Религија је
формирала човека, она има
своје духовне вредности. Касније су тумачи религије и политичари човека учинили зависним и послушним, јер „бог
кажњава”. Доминација над
људима је историјска неминовност, нажалост. То је суштина деловања и цркве, никако религије и политике. Манипулисаном подређеном човеку је потребно спознавање
себе и отрежњење. Што се мене тиче, ја сам дубоко религиозан дарвинистички атеист –

резимира војно, филозофско
и људско знање и искуство
Хајрудин Реџовић.
Син шумарског техничара,
чија је највећа жеља била да
Реџа буде лекар, другачије је
ценио живот.
– Један рођак је био лекар,
возио је „фићу” и живео у једноипособном стану. Други је

био поручник, возио страна
кола, имао пара и живео у
много већем стану. Пешачећи
од моје Брезе до гимназије у
Сјеници и назад, определио
сам се за оно друго, један једини пут прекршивши очеву
жељу – сећа се Брежанин.
Село Бреза је у то време
имало 300 кућа, а чак двана-

ест огњишта Реџовића. Време
је сатрло брезе и домове, остала је само једна, опустела Реџовића кућа.
– Бреза и Сјеница начинише ме човеком. Увек сам
имао, а гледао сам сиромашне око себе којима је циљ
био да имају стоку и преживе.
А професори гимназије у Сјеници ученошћу и људскошћу
упутише ме путем човека.
Улише ми жељу за спознајом
и бесконачним учењем. Много година касније, као млад
официр добијем службу у Јастребарском, у Хрватској.
Мало место, 27 кафана, хотел
„Ранч”, касарна. За моју плату од око 320.000 динара могао сам да платим стан (око
30.000), а одело је коштало
6.000. Хоћу да кажем да сам
могао из дана у дан да гулим
кафанске столице и улудо потрошим живот или да учим. У
Загребу је за Правни факултет
требало
издвојити
120.000 по години, а уз бенефиције које иду уз униформу
Филозофски је био упола јефтинији. Изабрао сам учење,
филозофију религије и оговарање колега по униформи – у

стилу приповедача скромно
говори Реџа.
Због студија умало да не буде рашчињен на почетку војне
каријере која је касније текла
преко изузетно одговорних
функција на Косову, све до
предавача на Војној академији. Једне ноћи, у време дежурства, упада надређени официр
и запрепашћено налази Хајрудина нагнутог над Библију. У
то време читати тако нешто у
војсци било је једнако као говорити против врховног команданта, ако не и горе. Срећом, командант касарне је био
разуман и подстицајан када су
науке у питању.
О Хајрудину Реџовићу Брежанину могао би се написати
роман или снимити озбиљна
ТВ серија: истражитељ, песник, сакупљач мудрих мисли,
романсијер, доскора ловац,
политичар у покушају, војни
предавач, експерт и надасве
одан пријатељ. Уз све остало.
Седимо, мада ређе, пред
„Центром” или у њему и схватамо да је онај доктор ипак
био у праву. Још по једну, слабо газирану, па да идемо.
С. Зенг
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СТОП ЗА МОТОРE „ЕВРО 3”

СТРПЉЕЊЕМ ДО „РОЛСА”

Грађани против
најављених измена
Сумње у намере
државе
Влада Србије припрема уредбу по којој ће од следеће године бити могуће увести нове
аутомобиле само ако испуњавају стандард „евро 6”, односно „евро 4” уколико је реч о
половним возилима.
Половњаци ће можда бити
скупљи
Према нацрту уредбе која је у
припреми, ове мере би се
спроводиле од септембра, али
уз прелазни период од неколико месеци за увоз нових возила. Од 2016. би се у потпуности примењивала одлука да
у Србију могу да се увозе само
аутомобили који имају стандард „евро 6”. Што се половних возила тиче, већ од јесени
би важила забрана даљег увоза аутомобила који имају мотор „евро 3”.
Портал за продају возила
polovniautomobili.com је током јуна урадио опсежније истраживање, које је обухватило
12.000 анкетираних возача, са

жељом да испита њихове ставове према најављеној уредби
о стандарду „евро 4”.
Циљ уредбе је да се смањи
емисија штетних гасова, али
и да се спречи увоз старих аутомобила, чиме би се смањила просечна старост возила на
српским путевима. Међутим,
возачи у нашој земљи сумњају
у намере Владе.
Скоро 40 одсто испитаника
мисли да се закон мења како
би неко ко има интерес од то-

га профитирао, 35 процената
сматра да се то ради како би
држава зарадила, а свега 32
одсто њих мисли да ће се
овим смањити број старих аутомобила у Србији.
Скоро половина испитаника је на питање да ли би се
увођењем норме повећале цене половних возила с мотором „евро 3”, која се већ продају у Србији, одговорила потврдно. Ова тврдња је, нажалост, тачна и процењује се да
ће цене ових аутомобила у
просеку бити више за 500
евра. То ће знатно отежати куповину аутомобила, са чиме
се слаже и 80 одсто возача који су учествовали у анкети.
Измене и у регистровању
возила
Уредба о забрани увоза ће, наравно, утицати и на ауто-плацеве на којима се продају половни аутомобили, јер продавци директно зависе од куповне моћи грађана. На нашем тржишту тренутно је у
продаји 49 одсто половних
аутомобила који испуњавају

норму „евро 3”, а 21 проценат
испуњава стандард више.
Од укупног броја аутомобила са агрегатима „евро 3” чак
64 посто продају грађани (физичка лица), а 36 процената
увозници половних аутомобила. Свега седам одсто возила у
понуди задовољава стандарде
„евро 5” и „евро 6”. Када говоримо о возилима на нашим
путевима, 43 процента грађана поседује аутомобил с мотором „евро 3”. Петнаест одсто
су власници аутомобила с
нормом „евро 4”, а свега 5,6
одсто има „евро 5”. Поменути
подаци сведоче у прилог настојању државе да се тренутна
ситуација побољша.
С друге стране, возачи нису
за увођење стандарда „евро 4”
из више разлога: имају слабу
куповну моћ (већ возе старије
аутомобиле и тешко могу
приуштити новије), немају
поверење у намере државе и
нису упознати с процесом одлучивања, о чему се генерално мало говори и пише. Сумњу грађана у разлоге увођења
спорне уредбе можда појачава и чињеница да је још пре
две године држава разматрала забрану увоза возила с мотором „евро 3” на иницијативу Српске асоцијације увозника аутомобила.
Додајемо да, поред забране
увоза, у Влади размишљају и о
томе да коначно исправе „неправду” по којој се регистрација возила плаћа у односу на
запремину, а не на снагу мотора.
Све већи број светских произвођача аутомобила развија
моторе с малом кубикажом а
великом снагом и дешава се
да онај ко има нови аутомобил издваја мање новца за регистрацију него власник возила старог десет година.

Лондон је веома скуп град, а
у прилог томе говоре и чињенице о паркингу у центру
града. Уколико желите да се
паркирате на поменутом
месту, месечно морате издвојити око 500 фунти, а
место за паркинг вам притом није загарантовано. Поред тога, кад улазите у центар, морате платити таксу
на гужву.

Просечно време за које се
произведе аутомобил у „Тојотиној” фабрици је тринаест сати, док је за „ролс-ројс” потребно око шест
месеци.
Аутомобили средње величине који се данас производе двадесет пута мање загађују животну средину него
они од пре педесет година.

- - - - - - - ГАРАЖА - - - - - - -

КРАТКА ПРОВЕРА ЗА
БЕЗБЕДАН ПУТ

- - - - - - - - - - - - „АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ” – ПРОДАЈНА АКЦИЈА - - - - - - - - - - - -

ЈЕДИНСТВЕНА ПРИЛИКА ЗА КУПОВИНУ НОВОГ АУТОМОБИЛА

„Ауторемонт Пивашевић” je
као партнер компаније „Фијат–Крајслер аутомобили Србија”
покренуо нову велику продајну
акцију. Главна понуда је рециклажа старих аутомобила, затим продаја старог за ново, бескаматни кредит и на крају продаја за кеш с попустом. Захваљујући овој продајној кампањи
сви који још поседују аутомобил стар двадесетак година моћи ће да остваре попуст од
2.500 евра при куповини новог
„фијата 500Л” или „пунта”.
За оне који желе да на овај
начин дођу до новог аутомобила, напомињемо да је процедура врло једноставна. Да
бисте остварили попуст, треба
да имате аутомобил који је
стар двадесет и више година,
без обзира на то да ли је у возном стању.
У „Ауторемонту Пивашевић” кажу да су за своје кли-

Страну припремио

Немања
Урошевић

јенте максимално поједноставили процедуру за рециклирање. Купац од ове ауто-куће
добија предуговор, с којим се
упућује у рециклажни центар
у Железнику, где предаје возило и добија потврду да је
оно рециклирано. С тим документом се остварује поменути
попуст на куповину модела
„500Л” и „пунто”.
Занимљиво је да и млађи
аутомобили могу бити рециклирани и да с њима имате
попуст, који је нешто нижи у
том случају. Да објаснимо:
„фијат 500Л” с богатом опремом кошта 12.900 евра и уколико рециклирате аутомобил

стар двадесет и више година,
за ново возило треба да издвојите само 10.400 евра. Ако
је аутомобил стар до двадесет
година, тај попуст је 2.000, а
уколико купујете за готовину,
остварујете попуст од 1.000
евра. Куповина „старо за ново” уштедеће вам 1.500 евра
уколико је аутомобил који
желите да замените у потпуности исправан. У понуди је и
бескаматно кредитирање у
висини од 9.000 евра. Напомињемо да попуст за рециклирана возила важи само за
моделе „пунто” и „500Л”, а
остале погодности можете
остварити при куповини це-

локупне гаме групације
ФКАС.
То су модели: „фијат 500”,
„500X”, „фримонт”, као и „алфа ромео ђулијета” и модели
„џип ренглер”, „гранд чироки” и „чироки”. Напомињемо
да модел куповине за који се
определите искључује други,
односно ако остварите попуст
на рециклажу, нећете моћи
да купите возило на бескаматни кредит. Искористите
прилику и бенефиције, а за
сва додатна питања позовите
„Ауторемонт Пивашевић”,
како бисте добили информације о моделима који су у понуди.

Препорука је да се једном
недељно или пре сваког дужег пута провери у каквом
су стању ваше гуме. Перформансе гума, нарочито
ефикасност кочења на мокром путу, знатно се смањују ако је дубина профила
мања од два милиметра.
Истрошене гуме смањују
ефикасност кочења и убрзавања, као и управљивост, а
то су битни елементи сигурности. Поред површине која
је у контакту са асфалтом,
проверите и унутрашње и
спољашње бочне стране гума – да можда немају избочине, зарезе или пукотине.
Вожња с премало или
превише напумпаним гумама утиче на перформансе
аутомобила. Ако желите да
будете безбедни, редовно
контролишите притисак у
гумама. Адекватан притисак доприноси да век трајања гуме буде дужи, ваша сигурност већа и потрошња
горива оптимална. И не заборавите – гуме могу бити

премало напумпане а да се
то на први поглед не примећује. Редовно контролишите да ли је дошло до неправилног хабања.
Уколико се гума не „троши” равномерно по целој
површини, то би могло бити
због превисоког или прениског притиска у њој. Ако се
хаба само по једном рубу, то
може бити последица лоше
подешености точкова. У том
случају је потребно обавезно центрирати трап. Чак и
ако никад не користите своју резервну гуму, врло је важно да она све време буде у
добром стању. Боље је да
проблем откријете у гаражи
него да ноћу или по киши
останете негде поред пута.
Неизбалансиране гуме
узрокују вибрацију која може довести до замора возача, преурањене или неправилне истрошености пнеуматика, те непотребног трошења лежајева, амортизера
и других компонената ослањања аутомобила.

Покровитељ стране

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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Четвртак, 25. јун 2015.
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РОЂЕНИ

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

Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Добили близанце - ћерку и сина

Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

29. маја: Мирославу и Горана – Мирјана Коларов и Горан Илић.

Ован

Вага

Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Добили близанце - синове

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

31. маја: Андрију и Алексу – Наташа Миловановић и Данијел Јовановић.

Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771

Добили ћерку

Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

20. маја: Дарију – Селма и Игор Филиповић; 22. маја: Кристину – Јасмина и Слободан Милосављевић; 23. маја: Анастасију – Милица и Миња Дулач; 26. маја: Тијану – Гордана и Иван Комарчевић, Хелену – Јована Буњевац и Александар Станић, Лену – Јована Јаић и Владимир Павловић; 27. маја: Емилију – Јелена и Дарко
Ранц; 29. маја: Анђелу – Душица Чикош и Станиша Јосимов; 30. маја: Анђелу – Марија и Мирослав Пешић,
Миу – Ивана и Богдан Младеновћ; 31. маја: Машу – Адријана и Даниел Бабка; 1. јуна: Софију – Андријана и
Драшко Костић; 2. јуна: Сару – Тамара и Зоран Дангубић, Андреу – Драгана и Новица Стаменковић; 4. јуна:
Хелену – Јована и Бојан Гојко; 5. јуна: Варвару – Владана и Игор Цвијановић; 6. јуна: Катарину – Јелена и
Иван Димитријевски; 7. јуна: Сару – Валентина и Ђура Свилар, Дуњу – Бранислава и Синиша Ристовски, Лану – Бојана и Владимир Здравковић; 8. јуна: Анастасиу – Слађана и Луцијан Оморјан; 9. јуна: Анастасију –
Кристина Ника, Наташу – Јелена Станојев и Зоран Малетић; 14. јуна: Михаелу – Татијана Пау и Петар Бањаш,
Николину – Весна Бунгин и Иван Ћирковић, Николију – Илијана Медић и Драган Ердељан, Теодору – Сања и
Ђорђе Кантар.

Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици

Добили сина

Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220

8. маја: Марка – Драгана Антић и Бранислав Стојков; 20. маја: Огњена – Јелена Будимлић и Драган Стевановић;
21. маја: Матију – Јелена и Горан Стојаковић; 25. маја: Филипа – Жаклина Дупор Николић и Марко Николић,
Драгана – Добрила и Павле Недић; 26. маја: Александра – Јасмина Закић и Иван Јовић; 27. маја: Алексу – Драгана и Милан Станисављевић, Марка – Драгана и Златомир Жарков; 28. маја: Николину – Јелена и Марко Малетић; 29. маја: Новака – Гордана и Александар Доган, Олега – Нина и Милош Радуловић, Луку – Ивана Ивановић
и Алексаандар Макара, Богдана – Ивана и Јован Поткоњак; 30. маја: Данила – Сандра и Цветомир Бабачков,
Мариа – Моника и Предраг Зеленовић; 31. маја: Матеја – Милена и Саша Симић; 1. јуна: Петар – Бранка и Ненад Славковић, Михајла – Мирјана Златановић Богић и Данијел Златановић; 2. јуна: Дариа – Тамара и Данијел
Дажђа, Ђорђа – Ивана Митић и Драган Станојковић, Дарка – Оливера Џолов; 3. јуна: Филипа – Јована и Душан
Лазин, Доминика – Данијела Ранков и Милан Матић, Драгана – Маријана и Стеван Тудић; 5. јуна: Слободана – Габријела Благојевић; 6. јуна: Николу – Јелена и Бојан Кришан; 7. јуна: Михајла – Маринела и Милан Стојменовић, Вању – Данијела и Милош Богдановић; 9. јуна: Новака – Слађана и Небојша Митровић,
Милоша – Снежана Станковић; 10. јуна: Уроша – Марина Чикош и Зоран Бањаш; 11. јуна: Страхињу – Чедица и Синиша Ђујић, Леонида – Силвиа и Вендел Ковач; 12. јуна: Мијата – Александра и Владимир Ивановић, Михајла – Оливера и Слободан Трајковић.

Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

ВЕНЧАНИ

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

4. јуна: Жана Андрејевић и Драгослав Судар, Гордана Војиновић и Иван Марковић; 6. јуна: Зорица Поповић
и Ненад Шнур, Ивана Михајловић и Дарко Павлица, Марина Сфера и Борислав Јовичић, Драгана Марковић и
Србимир Керановић, Милена Миуца и Влатко Коварчик, Милица Поповић и Драган Поповић, Марија Јовановић и Милош Банда, Невена Маринковић и Бранислав Чобанов; 7. јуна: Јелена Врбашки и Дејан Димитријевић, Сања Савичић и Себастиан Флора; 11. јуна: Силвија Радосављевић и Саша Зајић, Станислава Чупић и
Данило Ћупић; 13. јуна: Светлана Матијашевић и Анђелко Крупниковић, Александра Игњатов и Душан Кљајић; 14. јуна: Кристина Трајковски и Мирко Јоцић, Јасенка Њагул и Слободан Јелић, Ирена Мерџановски и
Иван Лукић; 18. јуна: Драгана шорбан и Александар Јанкић, Весна Кочовић и Мирко Бошков, Мирјана Уличевић и Михајло Дробиловић, Слађана Лакета и Владимир Перић, Душица Ваневски и Југослав Ивановски; 20.
јуна: Александра Ненадов и Балаж Лечеи, Марина Златановић и Павле Француски, Љубица Грујић и Марко
Свилар; 21. јуна: Сандра Стојадиновић и Никола Цветковић, Олгица Боричић и Далибор Марадов, Марија Поповић и Милан Стојиљковић.

Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

УМРЛИ

Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

5. јуна: Душанка Бунчић – 1936, Петар Лазар – 1959; 6. јуна: Зоран Златковић – 1961; 7. јуна: Ержебет Великинац – 1932; 8. јуна: Љубомир Јовановић – 1926, Драгојле Мартиновић – 1939; 9. јуна: Слободанка Филиповић – 1956, Слободанка Богојевић – 1950; 10. јуна: Илинка Андрић – 1955, Милан Павловић – 1931, Бранко Војиновић – 1828, Трифун Данкуц – 1943; 11. јуна: Цоца Чакован – 1929, Душанка Масталица – 1951; 12. јуна:
Љиљана Простран – 1956, Мита Давидов – 1931, Љубиша Вицков – 1946, Антал Њергеш – 1933, Винко
Марино – 1926, Наташа Стојановић – 1983; 13. јуна: Драган Јовановић – 1956, Мирослава Абрамовић –
1939, Драго Мајкић – 1930; 14. јуна: Десимирка Манојловић – 1932, Сава Николић – 1936, Радован Мрвош
– 1949; 15. јуна: Драгиња Некић – 1935, Сабрија Мемишаховић – 1939, Богољуб Мурар – 1930, Ана Цеснак
– 1930, Радинка Грујић – 1949, Дане Крнић – 1939; 16. јуна: Ева Пешић – 1939, Стеван Матић – 1947, Анча Здихан – 1936, Гена Мијатов – 1939, Драгомир Чулафић – 1937; 17. јуна: Борис Филиповић – 1979, Бисерка Јованов – 1934, Бранислава Вујовић – 1944, Мара Чаче – 1953, Валерија Боронка – 1944; 18. јуна:
Марија Лазин – 1963, Рашид Џинић – 1939, Ангелина Томић – 1935, Милица Несторовић – 1928; 19. јуна:
Љубомир Ђукић – 1931, Цвета Маџовски – 1949, Радојко Савић – 1948, Станислав Илић – 1954; 20. јуна:
Јованка Ђурић – 1947, Иконија Миленковски – 1934, Даринка Боснић – 1931; 21. јуна: Рајко Вјештица –
1932, Виторка Берат – 1942, Александар Младеновић – 1933, Драга Рајков – 1941, Миле Петковић – 1927;
23. јуна: Зоран Проле – 1961.

бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

Време је да свој љубавни живот
доведете у ред и решите несугласице с партнером. Могућ је краћи успешан пословни пут. Више
спавајте.

Напокон ћете тријумфовати и
показати да сте били у праву за
све што сте рекли. Одстраните
све који вам сметају на путу ка
успеху. Имате партнерову подршку.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Будите упорни у својим захте-

Чекате да решите нека правна

вима, али и спремни на компромисе. Пријатељи су спремни да
вам помогну да решите материјалне и емотивне проблеме.

питања. Из иностранства ћете
добити понуду која ће вам деловати интересантно, па реагујте и
обезбедите себи сигуран приход.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ризикујте и будите спремни да

Могуће је да ћете упознати осо-

уновчите своје знање кроз конкретне пословне акције. Проблем
са зглобовима постаје хроничан,
па потражите помоћ лекара.

бу која вам може променити живот из корена. Пружиће вам се
пословна прилика коју не бисте
смели да пропустите, јер ћете
другу дуго чекати.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Решите се људи који уносе по-

Период пред вама је више него

метњу и немир у ваш живот и посао. Тачно је да сте за мирнију
варијанту, али сада покажите зубе. Проблеми с видом могу вам
донети много непријатности.

повољан да се окончају проблеми у вези. Остварујете пословни
контакт о коме већ дуго размишљате. Посета из иностранства.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Отвара вам се неколико могућ-

Успећете уз помоћ блиске осо-

ности за склапање нових послова или унапређење. Избегните
могућу аферу с прилично млађом
особом, јер ће вам то пољуљати
пословни углед.

бе да дођете до решења својих
породичних и пословних проблема. Будите опрезни кад желите
да вам пријатељ постане љубавник.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Финансијска ситуација се по-

Важни папиролошки проблеми

правља, па ће вам се указати
прилика да отпутујете у иностранство на одмор. Ма колико
изгледало привлачно, не мењајте
посао.

се коначно приводе крају и велики су изгледи да се све то заврши. То ће бити остварење ваших
снова. Некако сте детињасти,
разнежени и романтични.

Припрема: Момир Пауновић
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ПРЕЉУБНИЦА

НЕ ВАРА
НЕЖНЕ

8

8

2
Да очисти језик,
давно има план,
савезнике тражи,
ствара ЈАВНИ КЛАН.

ПРОТЕСТ НАСТАВНИКА (О = Р)

СВРШЕТАК ПОТРАЈАО
СПОР ОКО УДЕСА

ОХ, ПЛИТКЕ ПАРАДЕ!
КОЛАПС ЗАЈМОПРИМЦА

ЖРТВО,
СКОЧИ ПО ДНУ!

1
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3
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1

7
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РЕШЕЊА – Магични штит 7 х 9: обамирати, карикиран,

3

5

умиљавање, Кика Бибић, кривичари, карабатак, отањирати.

2

Ако крупна слова
знадеш разместити:
САБОРНИК ти може
град немачки бити.

Судоку: 561472389, 428369157, 973815246, 842197635,

1

НАШ ЛИНГВИСТА

139586724, 657243918, 394628571, 785931462, 216754893.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. падати у дубоку несвестицу, 2.
приказан у пренаглашеним цртама, 3. настојање да се стекне
нечија наклоност, 4. лик из некад популарне дечје ТВ серије, 5.
судије које примењују кривично право, 6. део ноге код живине,
7. обрадити земљиште тањирачом.
1
2
3
4
5
6
7

ГРАД У НЕМАЧКОЈ

СУДОКУ

Анаграми: Оснабрик, неверна жена, Иван Клајн, штрајк

Слогови: БА, БА, БИ, БИЋ, ВА, ВИ, КА, КА, КА, КИ, КИ, КРИ,
ЉА, МИ, МИ, ЊЕ, ЊИ, О, О, РА, РА, РАН, РИ, РИ, ТА, ТАК,
ТИ, ТИ, У, ЧА.

АНАГРАМИ

просветара, пад хеликоптера, дужничко ропство.

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9

Четвртак, 25 јун 2015.

ОГЛАСИ

СТИЛО 1.9, дизел, 2002,
петоро врата, бео, прва
боја.
064/130-36-02.
(199520)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

КАДЕТ караван 1,6, 1990,
нерегистрован, 280 евра,
солидан. 066/367-71-71.
(СМС)
НА
ПРОДАЈУ
форд
фокус, караван, 2004.
годиште, цена 2.400 евра.
Тел. 366 825. (198608)
АУТО-КОД
кључеви,
поправка
даљинаца,
„Кључ сервис”, Светог
Саве 14. 065/282-88-28.
(197086)
ОПЕЛ омега 2.0, плин, до
2019. има атест, замена
за мањи. 064/197-28-24.
(199119)
СУЗУКИ ДР 650 РС, 1995.
годиште, нерегистрован,
прешао 27.000, 1.400 евра.
064/132-93-96. (199165)
ШКОДА фелиција, 1998,
бензин/плин, нерегистрован,
хитно, договор. 064/461-3856. (198785)
РЕНО 4 ГТЛ, прешао
103.000 км, могућност
сваке провере, хитно.
064/866-21-18. (199176)
ПРОДАЈЕМ
мотор,
аутоматик орион, црвене
боје, 49 кубика, трајно
регистрован, 300 евра.
063/800-01-96. (199183)

ЈУГО 45, 1990. годиште,
плин
атест
2019,
регистрован до децембра
2015.
061/289-41-51.
(199274)
ЈУГО 1.1, бензин, 2002.
годиште, регистрован, у
одличном стању, 550
евра.
062/628-097.
(199302)
ПРОДАЈЕМ дачију логан,
2005.
годиште,
регистрован до маја 2016,
гаражиран,
сервисна.
064/255-62-32. (199305)

КАДЕТ лимузина, 1990.
годиште, бензин, гас,
нерегистрован. 063/81265-20. (199497)
ОПЕЛ тигра 1.4, 1996.
годиште, у одличном стању.
063/821-78-71. (199506)
ФОРД фијеста 1.2, 2003.
годиште, прва власница,
гаражиран,
одичан.
064/137-47-89. (199046)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове
возила,
сервисирамо и пунимо
гасом
најновијом
дигиталном машином,
пуњење са заменом уља и
УВ бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (199457)

ОПЕЛ
астра,
продајем/мењам за ауто с
више седишта. 060/63175-00. (199367)

ФИЈАТ пунто 1.2, 8В,
2001,
петоро
врата,
клима, увоз Аустрија,
прва боја, једна власница,
на име, 1.850 евра.
063/289-350. (199246)
ЈУГО корал 1.1, 2004,
атестиран плин, одличан,
власник,
гаражиран.
064/142-55-93. (199258)
СИТРОЕН пикасо 1.8,
бензин, 2001, истекла
регистрација,
могућа
замена. 065/557-81-42.
(199259)

МЕРЦЕДЕС 124, 200 Д,
1986,
регистрован,
очуван,
алу
фелне,
аларм, радио, це-де, сив
металик, цена 750 евра.
064/524-39-89. (199340)
СИТРОЕН АХ 1.4 РД,
дизел, 1989. годиште,
регистрован,
цена
договор, може замена.
Тел.
066/932-92-92,
069/615-465. (199348)

СУЗУКИ бургман 125 цм3,
без улагања, 8.500 км
прешао, 2003. годиште,
1.100 евра. 064/509-3894, 063/238-320. (199568)

КУПУЈЕМ све врсте
половних, хаварисаних и
страних
возила
и
продајем
резервне
делове. Тел. 063/110-6887. (199314)

ОПЕЛ кадет караван 2.0,
1989. годиште, плин,
кука,
нерегистрован.
060/630-56-30. (199325)

МОТОР, 125 кубика,
исправан, с резервном
гумом, 490 евра. 063/89097-90. (199331)

ДЕЛОВИ за пасат Б 5 и
голф 4. 064/317-07-51,
064/160-00-87. (199547)

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ мотор за
чамац јамаха 5 ПС,
двотактна, 2009. годиште,
као
нова,
повољно.
066/604-23-64. (199321)

ПРОДАЈЕМ/мењам пежо
206, 1.4, бензин, 2003.
годиште, клима, АРБ,
АБС, троја врата, пет
брзина. 064/194-03-87.
(199314)

ПАСАТ
Б3,
1991.
годиште,
700
евра.
061/664-39-26. (199537)

ВОЗИЛА

МЕРЦЕДЕС Е 250 дизел,
караван, 1997, алу фелне,
кука,
нерегистрован,
1.600 евра. 063/774-7640. (199190)

АЛФА
ромео
156,
одлично
стање,
гаражиран, регистрован
до 22. јануара 2016.
064/234-37-72. (199231)
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ДАЕВУ матиз, 2001, тек
регистрован,
власник,
одличан, металик сив.
063/166-49-72. (199447)
ГОЛФ 3, 1.6, плин атест,
петоро врата, одличан,
1.100 евра. 064/300-4001. (199447)
ВОЛВО В 40, 1.9 дизел,
2001, 204.000, 1.900 евра,
кожа, ал. Фелне. 062/305424. (199442)

КУПУЈЕМ кола у било
ком стању, од 80 до 700
евра.
062/193-36-05.
(199032)
КУПУЈЕМ исправна и
неисправна
возила,
долазим на кућну адресу,
исплата одмах. 062/19847-74. (197922)
СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
к а т а л и з а т о р а ,
неисправних, исправних,
хаварисаних и других
возила,
продаја
половних,
резервних
делова. 069/203-00-44,
064/552-31-19 . (195831)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила
од 80 до 400 евра, продаја
половних
резервних
делова.
066/409-991,
063/782-82-69. (195831)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 90 до
500 евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (199557)
КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра,
исплата одмах. 064/30040-01. (199447)

РЕНО меган, седан, 1.4,
16 В, 2004, 120.000,
власник. 064/163-57-59.
(199346)

АСТРА
1.7
дизел,
децембар 1992, лимузина
у екстра стању, на име.
064/130-36-02. (199520)

МАШИНЕ

ГОЛФ 2, 1.3, 1986.
годиште, плин. 064/14160-40. (199354)

КОРСА 1.0, 2003, троје
врата, на име. 064/13036-02. (199520)

ЕЛЕВАТОР
9
м,
прскалица морава 330 л,
дрљача,
плуг
једнобразни, на продају.
617-460. (199119)

НА
ПРОДАЈУ
вешмашина беко, пет година
гаранција, 15.000 динара.
061/284-92-00. (199560)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ црну земљу.
Наш превоз. 063/256-129.
(СМС)
ОГРЕВНО дрво: цер,
храст, буква и багрем по
цени од 3.800 динара.
061/251-07-50. (СМС)
ПРОДАЈЕМ
полован
намештај из Швајцарске.
Све квалитетно, очувано.
062/877-14-81. (198469)
ПРОДАЈЕМ
прасиће.
063/101-29-26. (198858)

ПРОДАЈЕМ
троседе,
каучеве,
угаона
гарнитура, регале, мост +
ормани,
орман
трокрилни,
орман
двокрилни, гарнитуре,
мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + четири
столице, сто + шест
столица, спаваћа соба,
комплет
кухиња,
комбиновани фрижидер,
фрижидер, замрзивач,
дечија
колица,
телевизоре, двоседе, ел.
шпорет, ТА пећи, машину
за веш, суђе, тепихе,
разно. 063/107-78-66. (Ф)
ПРОДАЈЕМ две козе расе
алпина и јариће за клање
и приплод. 063/720-5566. (199156)

КОМБАЈН Ђуро Ђоковић
М 1.620 Н, пшеница,
сунцокрет. 060/014-1544. (199171)

ФИЛИПС монитор, 20
евра,
одличан,
компјутерски сто, црни,
точкићи, 20 евра, изузетан.
061/162-24-63. (199160)
КИНО филмове 8 мм, 16
мм и све врсте видео
касета,
квалитетно
преснимавам на ДВД.
343-563,
063/288-278.
(199167)
В Е Ш - М А Ш И Н А ,
фрижидер и половни
делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10, 063/70376-07. (199185)

МАГНУМ 357, лицима с
дозволом, као нов, хитно,
повољно. 065/458-93-71.
(199204)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
врата метал 0,85 м х 2,5
м, 1,15 х 2,5 м и дрвена.
063/706-16-65.
ПРОДАЈЕМ
пећ
за
централно грејање, 100 евра.
063/823-29-61. (199215)
ЦЕПТЕР биоптрон лампа
с постољем, бицикл сити
бајк крос 28 цола,
алумијум, добра опрема.
060/364-92-30. (199222)
ПРОДАЈЕМ:
метални
чамац, томос мотор пента
4, приколица за чамац,
хармоника клавирна 42
баса, машина за прање
посуђа. Иван, 060/08517-09. (199380)
ПРОДАЈЕМ каљеву пећ,
1,8 м, уска, браон, 60 евра.
063/847-41-62. (199383)
ПРОДАЈЕМ
прасиће,
јагањце, јариће и младу
овцу. Могућност клања,
печења
и
доставе.
060/322-47-42. (199366)

ИМТ плуг 755 ниско
клинасти, коса бочна
ИМТ
комплетна,
растурач ђубрива циклон,
повољно. 064/258-33-51,
069/010-66-15. (199501)

АПАРАТИ

КИРБИ, нов, вентилатор,
бушилице, ренде за дрво,
пегла путна, нова, сто,
столице терасне, шерпе
комплет
росфрај.
064/955-51-85. (199200)

КАЗАН
за
ракију,
ложишта, табарке, дна
мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (198782)
ПЕЛЕТ 100 %, буква, изузетно
калоричан,
преостао.
065/251-03-57. (197913)
ПРОДАЈЕМ
тучане
радијаторе. 064/040-8272. (198264)
КРЕВЕТИ,
душеци,
шпорет, плински решо,
грејалице, сто, столице,
телевизор. 065/353-0757. (199127)
БЕТОНСКИ блокови, 30,
35, 45 и 65 динара,
квалитет. ЗТР „Луна
плус” Црепаја, 069/27573-94. (199129)

ТВ половни, 37, 55, 72,
82. 348-975, 066/348-975.
(199279)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 3,5
kW, мало радила, као
нова.
064/122-69-78.
(199134)

ПРОДАЈЕМ две вешмашине
горење,
исправне, једна 7.000
динара. 065/665-75-10.
(199554)

К У П О П Р О Д А Ј А
ремонтованих ТА пећи,
достава,
монтирање,
гаранција. 062/974-14-04.
(199146)

ПРОДАЈЕМ виолину 4/4,
чешка, стара 80 година,
хармоника мелодија 90
басова, мали смедеревац,
очуван. 061/164-80-28,
377-321. (199179)
АЛУМИНИЈУМСКА
ограда и гелендери, више
модела и боја, уградња,
превоз. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (199180)

ПРОДАЈЕМ половну пица
пећ,
улазна
врата,
половну столарију. Тел.
062/852-48-50. (199265)
РАСПРОДАЈА
половне,
очуване гардеробе ради
затварања секнд хенд радње.
060/417-41-20. (199267)
ИСПРАВАН фрижидер,
мањи,
неисправан
замрзивач
310
л,
сандучар. Тел. 064/82178-66. (199272)

ТОПЛОТНЕ
пумпе,
најекономичније грејање,
70 – 300 м2, могућност
хлађења,
гаранција.
062/118-26-81. (199184)

ПРОДАЈЕМ
половну,
очувану пећ за централно
грејање,
термомонт,
коришћена
четири
сезоне,
250
евра.
063/802-79-07. (199278)

ПРОДАЈЕМ
тросед,
фотеље, бојлер 80 л,
шљунак на колица јапанер.
Тел. 210-00-85. (199193)

ПРОДАЈЕМ мини кухињу
нову,
цена
10.000.
063/773-45-97, 371-568.
(199527)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ
шиваћу,
индустријску
машину,
ибердек, с пет конаца,
маузер специјал, повољно.
063/801-27-15. (199282)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале
кухињске
елементе. 063/773-45-97,
371-568. (199296)
ПРОДАЈЕМ половну вешмашину
горење
и
половни кауч. 063/232452. (199326)

ОГЛАСИ
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КУПУЈЕМ старе сатове,
новац,
пенкала,
разгледнице,
књиге,
ситне
антиквитете.
013/233-35-01, 064/26582-98. (199308)

НОВ, некоришћен лежај
гроф, расклопљен 2 х 1,7
м, музичка ТВ комода.
064/163-57-59. (199346)
ПРОДАЈЕМ добру, стару,
очувану грађу, греде.
063/856-32-70. (199349)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (199307)

ТОВНЕ пилиће, живе,
продајем. 064/404-73-04.
(199356)
ПРОШЛОГОДИШЊИ
цемент, 450 динара,
бибер цреп 5 динара.
065/872-29-68. (199393)

КУПУЈЕМ
очувано
покућство,
столице,
столове,
витринице,
комодице,
огледала.
066/900-79-04. (199355)

ПРОДАЈЕМ лежај мојца
190 х 80 очувано,
фрижидер ободин 190 л.
Тел.
013/235-24-44.
(190405)

КУПУЈЕМ
полован
намештај, лустере, слике,
лампе, сво покућство.
061/284-11-86. (199357)

ТРОСЕД,
одличан,
замрзивач сандучар бош,
тепих синтелон као нов,
прозор 90 х 60. 064/13747-89. (199046)

КУПУЈЕМ
ТА
пећи
исправне,
неисправне
свих величина. 064/36657-87, 335-974. (199503)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2.80 мотор меркур 40 кс,
може замена. 060/31290-00. (199418)

ЗА ЦЕНТРАЛНО грејање,
берета гасни котао и
проточни бојлер и ново.
063/890-97-90. (199331)

ДВЕ
хармонике
велтмајстер, школску 90
басова и паоло сопрани
професионална
120
басова,
фрижидер,
телевизор
54
цм.
064/393-08-90. (199426)

СТОЛИЦЕ за одмор,
баштенске фотеље, чврсто,
јако, трајно, повољно.
063/890-97-90. (199331)
ПРОДАЈЕМ комбинирку
мио Осјек, абрихтер,
циркулар,
брусилица,
бушилица, круњач и
прекрупач и моторну
тестеру опен 157, може
замена за огревно дрво.
Тел.
064/266-84-91.
(199338)

МЕСНАТИ
прасићи,
јагањци, могућност клања
и печења. 060/037-11-96,
064/290-50-29.

ТВ ПОЛОВНИ, сони 54,
панасоник
72,
оригинални даљински.
064/163-57-59. (199346)

СОБНА гарнитура симпо,
спаваћа соба буква, може
по елементима, очувано.
064/134-06-16. (199456)

ПРОДАЈЕМ букву, храст,
цер, багремове сеченице
с резањем. „Топлина”,
063/364-310. (199461)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет
равна
плоча,
вешмашина, фрижидер 150 л,
замрзивач фиокар 260 л,
нов шпорет алфа плам 9,
регал, трпезаријски сто са
столицама,
ормани,
разни лежаји, шиваћа,
комоде. 063/861-82-66.
(199465)
СТАРИНСКА
сређена
кована капија + врата два
крила, 2 х 2,15 с кључем.
066/335-039. (199471)

ПРОДАЈЕМ
штенад
малиноа. Тел. 063/18522-74. (199549)
Ф Р И Ж И Д Е Р И ,
замрзивачи,
вешмашине, шпорети, аутогуме
из
Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(199550)
ПРАСИЋИ и пилићи,
живи
и
уређени,
могућност кућне доставе.
Мића, Новосељански пут
175-б.
064/303-28-68.
(199565)

КУПУЈЕМ
перје:
старински
намештај,
слике, лустере, лампе,
сатове, стари новац, старе
играчке, сифон флаше,
старо покућство. 335-974,
063/705-18-18. (199503)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, веш-машине,
замрзиваче,
бакар,
алуминијум,
долазим.
061/322-04-94. (199566)

ПРОДАЈЕМ кућу 100 м2, у
Новом Селу, плац 16 ари.
Тел.
063/800-23-06.
(196508)
У ОМОЉИЦИ продајем
земљу навек. 062/708070. (197690)

КУПУЈЕМ
бакар,
алуминијум,
гвожђе,
веш-машине, замрзиваче,
акумулаторе, телевизоре.
064/484-13-16. (199566)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
телевизоре, веш-машине,
замрзиваче, акумулаторе,
долазим. 061/206-26-24.
(199566)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
у Војловици од 1. јула,
може и употреба баште.
Тел. 060/366-73-51. (СМС)
ПРАСИЋИ на продају.
064/264-01-03. (199479)
ПРОДАЈЕМ 60 комада ЛР
ројева. Тел. 064/427-13072, звати од 18 до 20
сати. (199482)

ТРАВА с бусеном за
уређење дворишта на
продају,
повољно.
069/635-985. (199562)

ПРОДАЈЕМ
прасиће
ландрас и козу с јаретом у
Војловици. 013/234-7422. (199521)

ВРШАЦ, кућа на брегу,
близу хотела, гас, гаража,
53.000. 064/205-03-15.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ
пећ
за
централно грејање с 32 кв.
063/704-86-32. (199512)
ШАПУРИНЕ, кукуруз,
прасићи, домаћа маст.
064/172-44-10, 372-768.
(199493)
ХИТНО продајем апарт
кирби за дубинско чишћење
и прање тепиха , мебл
намештаја, гасни горионик
на продају за котао.
063/755-76-98. (199495)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи,
ремонтоване,
достава,
монтирање, гаранција,
повољно. 063/182-08-95,
335-974. (199563)
ПРОДАЈЕМ
тросед,
фотељу,
апарат
за
варење, електро, 160
ампера, повољно, хитно.
061/203-15-07. (199508)
САЛОНИТ плоче, 90 х 90,
ондолин плоче, 200 х 100,
половне,
повољно.
069/635-985. (199562)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, исправна је и
алтернатор од дачије.
013/263-80-93, 064/08421-62. (199546)

КУПИТЕ себи мирисну
ливаду с квалитетном
планинском, изворском
водом и ваздухом који
лечи,
на
подручју
проглашеним за посебне
природне
лепоте,
планина Озрен, 6 км од
Сокобање,
власник.
064/856-07-44. (СМС)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину,
шпорет
електрични.
Мића,
013/346-790, 064/129-7360. (199584)

ГОРЊИ град, 30 м2,
новоградња, две собе,
клима. 065/866-24-41.
(СМС)

КУПОПРОДАЈА

ДВЕ КУЋЕ на 5,5 ари,
Новосељански пут 64,
замена, договор. 065/32500-33. (198614)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за лио,
фротир,
прекриваче,
ћебад.
061/137-98-10.
(199146)

ПРОДАЈЕМ
кућу
у
Иванову. Тел. 013/629305. (198579)

ПРОДАЈЕМ
плац
у
Старчеву, 9,15 ари, вода,
лок. дозвола. 064/178-7232. (198682)
ПРОДАЈЕМ стару кућу,
2,3 ара, близина народне
и „Авива”, Првомајска,
18.000 евра. 061/293-1673. (198803)
КОТЕЖ 2, легализована
кућа, 14 ари грађевинског
плаца. Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (198301)
КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/33331-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (198722)
ПРОДАЈЕМ кућу, 40 м2 са
2,5 ари плаца, договор.
063/450-541,
Зоран.
(198904)

ПРОДАЈЕМ кућу са два
стана, може замена,
мањи
стан
доплата.
064/066-78-43. (198925)

КУЋУ
у
Скадарској
продајем, мењам за стан
на Стрелишту. 063/70091-98. (197828)

ДВОРИШНА кућа, 96 м2,
помоћни објекти, башта,
шири центар, 28.000.
064/511-60-96. (199067)
ПРОДАЈЕМ ланац земље
у Црепаји. Тел. 064/39927-53. (199100)
НА ПРОДАЈУ кућа са
гаражом у Панчеву.
Марка Краљевића бр. 5.
Договор. 060/010-22-13.
(197132)

БАНАТСКИ Карловац,
продајем кућу 200 м2
стамбене површине, 6,5
ари плац, 55.000 евра.
Тел.
013/651-664,
мобилни 062/850-48-12.
(197809)
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ПРОДАЈЕМ
кућу
у
Баваништу. Тел. 063/18648-11. (199205)

КУЋА,
спратна,
у
Качареву,
200
м 2,
усељива, власник, 30.000
евра.
063/218-860.
(198543)

ОГЛАСИ

СТАРЧЕВО, кућа 200 м2,
новоградња, 6 ари, струја,
вода.
064/220-17-36.
(199112)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву, близу центра.
063/706-50-05. (198224)

ПРОДАЈЕМ
кућу
у
Црепаји,
са 15 ари,
условну за становање.
064/416-92-66. (198138)

ЊИВА,
33
ара,
у
Скробари, преко пута
циглане, 4.500 евра.
065/852-71-99.
(199116)

ПРОДАЈЕМ
кућу
на
Кудељарцу од 60 м2, и плац
грађевински од 8 ари.
064/040-82-72. (198264)

ПРОДАЈЕМ кућу, бања
Горња
Трепча
и
викендицу у Шушњу, Бар.
063/706-16-65. (199214)

ПРОДАЈЕМ
кућу
у
Старчеву, Матије Гупца
123.
063/825-82-21.
(199118)
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СТАРЧЕВО, кућа 100 м2,
10
ари,
сређена,
намештена, легализована,
власник, 21.000 евра.
062/706-06. (199125)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2, повољно,
могућ договор, у катастру.
064/902-28-80 (199177)
БАЊА
Врујци,
викендица,
асфалт,
купатило,
укњижена,
продајем, може замена.
064/955-51-85. (199200)
ПАНЧЕВО, центар, кућа
на
три
ара,
продајем/мењам.
063/768-96-43. (199205)

ЈАБУКА, на продају плац
6,25 ари, с кућом у
изградњи. 064/994-16-06.
(199131)
ПРОДАЈЕМ
плац
у
Јабуци, 7,5 ари, с
темељом и дрвеном
шупом, 9.000 евра. Тел.
063/192-64-15. (199139)
КУЋА, центар, 64 м2,
гаража, 11 ари плаца,
укњижено,
власник.
060/366-61-03. (199163)

НА
ПРОДАЈУ
кућа,
Старчево, 250 м2, 33.000
евра, могућ договор. Тел.
063/193-78-40, 013/347726. (199167)
ПРОДАЈЕМ
кућу
у
Војловици с великим
плацем и баштом. Тел.
064/237-93-95. (199169)
ПЛАЦ,
10
ари,
Новосељански пут, на
продају, 950 евра/ар.
063/719-98-95. (199171)

ПЛАЦ на продају, 5,5 ари,
Панчево. 065/201-66-39.

ПРОДАЈЕМ/мењам кућу
у Баваништу са 27 ари
плаца за кућу, стан у
Панчеву, уз моју доплату.
069/114-17-14. (199373)

КУЋА, Тесла, две стамбене
јединице, 4 ара, комплетно
сређена, може замена.
064/218-15-72. (199333)

МРАМОРАК,
центар,
добра, 191 м2, 16 ари,
18.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(199389)
БАВАНИШТЕ, центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
20.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (199389)

ПРОДАЈЕМ, мењам за стан,
кућу у Војловици, 14 ари.
063/856-74-02. (199208)

ДЕБЕЉАЧА, одлична, 130
м2, 3,7 ари, 25.000,
договор.
„Мустанг”,
062/226-901. (199389)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Војловици, са 17 ари
плаца, хитно. 060/431-4665. (199373)

ПРОДАЈЕМ
кућу,
Максима Горког, 200 м2,
3,8 ари. 063/301-360.
(199363)

ПРОДАЈЕМ
кућу
у
Тополи, две стамбене
јединице, 6 ари плаца.
013/370-256. (199335)
ЈАБУЧКИ пут, лепа,
двособна кућа, 61 м2, 7
ари, 25.000. „Кров”,
060/683-10-64, 373-496.
(199337)
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ШИРИ центар, спратна
кућа, 183 м2, петособна, 3,7
ари, 85.000. „Кров”, 060/68310-64, 373-496. (199337)
СПРАТНА, две стамбене
јединице, 170 м2 + 100
помоћни објекти, 8,5 ари,
Кудељарски. 060/040-9650. (199352)

ПРОДАЈЕ се велика, лепа
и веома комфорна кућа од
300 м2, на једној од
лепших
локација
у
Панчеву,
за
600
евра/квадрат,
вреди
погледати. Тел. 013/317315, 062/143-61-13, еmail: akosteliv@gmail.com.
(199330)

ОГЛАСИ
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ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 4 ара, власник 1/1,
Скадарска улица, цена
договор. Тел. 063/167-1273. (199354)

ВОЈЛОВИЦА, комплетно
сређена, укњижена кућа
100 м2, плац 13 ари,
35.000 евра. 063/801-5663. (199518)

ПРОДАЈЕМ
37
ари
винограда, воћњак и
викендица у Црепаји,
старе винограде. 064/52328-32. (198728)

ПОВОЉНО
продајем
мању кућу у Панчеву.
Тел.
064/928-90-38.
(199359)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
у Црепаји. Тел. 064/39927-53. (199245)

ПРОДАЈЕМ део куће, 120
м2, у центру, погодно за
локал.
060/034-86-35.
(199233)
НОВА Миса, кућа 6 х 10
м, подрум, приземље,
спрат,
могућност
поткровља. 063/879-5140. (199242)
КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, грађевинска дозвола,
покривена,
власник.
065/258-87-77. (199244)
КУЋА, Војловица, Утвин
аеродром, 7 ари, 70 м2,
цена договор. 061/74556-90. (199248)
ГОРЊИ град, 6,57 ари,
кућа
55
м 2,
1/1,
укњижена. 063/275-510.
(199253)
СПРАТНА
кућа
на
продају, плац 10,5 ари.
Тел. 262-40-88, 063/17032-19. (199254)
КУЋА, Преспанска 15,
две етаже, 120 м2, на 5
ари плаца, власник, може
замена.
063/307-674.
(199777)
ПЛАЦ језеро Краљевац,
Делиблато, 37 ари, 130
евра/ар. 063/812-48-62.
(199289)
ПРОДАЈЕМ плац на новој
Миси.
069/160-82-28.
(199291)
КУЋА у Дебељачи, на
продају, кућа, двориште,
башта.
013/335-878.
(199297)
КУЋА на продају, плац,
5,42 ара, Србијанска 55,
Панчево, стара Миса.
064/651-16-22. (199299)
ПРОДАЈЕМ
плац,
Баваништански
пут,
струја, вода код плаца.
061/163-83-60. (199303)
ПРОДАЈЕМ кућу, 130 м2,
14
ари,
Војловица.
063/778-48-35. (199392)
ПРОДАЈЕМ
кућу
у
центру града, повољно,
вреди
погледати.
063/756-06-04. (р)
КУЋА на Маргити, 425 м2,
у изградњи, 8 ари плаца,
грађевинска дозвола, све
дажбине
плаћене.
065/811-31-92. (199408)
ПРОДАЈЕМ
кућу
у
ширем
центру,
без
посредника или мењам за
једнособан
стан
без
грејања, уз доплату за
кућу. Тел. 064/901-90-41,
064/938-38-93. (199417)
ФРУШКА
гора,
викендица 84 м2, плац 15
ари, под воћем, замена.
060/312-90-00. (199418)
БЛИЗУ центра кућа за
реконструкцију, 44.000,
дворишни стан 14.000.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (19944)
СТРОГИ центар, кућа 140
договор,
м 2,
Милорадовић
насеље
спратна, договор. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(19944)
ТЕСЛА, одлична, две
стамбене
јединице,
100.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (19944)
СТРОГИ центар, улични
део куће, 37.000, договор.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (19944)
ТЕСЛА, одлична кућа 80
м2, 3 ара, ЕГ, усељива,
50.000. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(199443)

МОНТАЖНА кућа, Ж.
Зрењанина,
70
м 2,
сређена, с мањим плацем,
30.000. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (199443)

ПОРОДИЧНУ
кућу
продајем, Синђелићево
насеље, одвојени станови,
плац 5 ари. 063/372-124.
(199453)

ЦЕНТАР, 200 м2, 4,4 ара,
фронт 21 метар, 100.000,
договор.
„Премиер”,
060/396-16-63, 063/80044-30. (199460)
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БЕЛА стена, спратна
викендица, 50 м2, 8.000.
„Премиер”, 063/800-4430. (199460)
2

ВОЈЛОВИЦА, 120 м ,
старија кућа, 14 ари,
29.000, договор. 060/39616-63. (199463)

ПЛАЦ
5
ари,
грађевински, стара Миса,
може
замена
за
аутомобил. 060/011-9666. (199475)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, два засебна
стана. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (199476)

ПРОДАЈЕМ 100 ари,
пољопривредно
земљиште, са 60 + 60
објеката, 4 км од града.
062/267-431. (199534)

ЛЕПА кућа без улагања,
88 м2 + 40 м2, летњиковац,
5
ари.
013/373-502,
064/902-10-30. (199543)

ПЛАЦ 11 ари, Девојачки
бунар, 17 х 67 м, није
ограђен, фиксно 2.700
евра, баштенске столице
1.400.
063/858-47-55.
(199492)
ПРОДАЈЕМ 7 ари плаца у
Девојачком
бунару,
ограђено. 061/298-03-37.
(199499)

ПРОДАЈЕМ стан, 47 м2,
приземље, 54 м2, спрат,
дуплекс,
75
м 2,
новоградња, конверзија,
енергетски паркинг, гас,
паркети, фул, Светог Саве
85.
065/372-37-50,
063/309-535. (198952)

ПРОДАЈЕМ/мењам
двособан,
Котеж
2.
064/526-30-42, 263-8157. (199228)

ТЕСЛА 50 м2, близу
„Авива”, ЦГ, високо
приземље,
комплетно
сређен, 40.000 евра.
064/514-05-06. (199585)

ПРОДАЈЕМ кућу 82 м2, 5
ари
плаца,
центар
Панчева, без посредника.
063/159-39-38, 062/80595-81. (199538)

П Р О Д А Ј Е М
новоизграђену кућу у
Банатском Новом Селу,
120 м2, са 12 ари плаца.
Тел.
063/763-10-44.
(199491)

ЦЕНТАР, 47 м2 + гаража,
други спрат, новоградња,
лифт,
ЦГ,
власник.
063/757-47-50. (199236)

ПЕПЕЉАРЕ, трособан, 58
м2, III спрат, сређен,
климатизован, власник,
договор. 063/111-62-22.
(199106)

ВИКЕНДИЦА, Шумарак,
60, 16, 28, 10.000,
Новосељански, 60, 15,
20.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66.
ОМОЉИЦА, 52 + 48,
4,67, 17.500, 80 + 40 + 2
локала, 7,06, 24.000.
„Милка М”, 063/744-2866.
СТРЕЛИШТЕ, хитно кућа
240 м2, 4,5 ари, власник,
договор, замена. 065/36250-00. (199571)

НОВА Миса, 40 м2,
16.500, II, поткровље, 55,
22.000.
063/377-835.
(197583)
ТЕСЛА, трособан, 80 м2,
са терасама, ЦГ, IV.
063/770-45-55, 331-079.
(196986)
ПРОДАЈЕМ
повољно
стан,
центар,
двоипособан, сређен, тих,
светао, IV спрат. 066/409989. (198105)
СОДАРА,
продајем
троипособан, 83 м2, или
мењам за једнособан,
сређен. 064/482-44-94.
(198112)

ЛЕП двособан стан, Ул.
Иве
Курјачког
8-б.
062/846-60-15, 063/16919-44. (199226)
СТАН и пословни простор,
Моше Пијаде 99 или
замена за ауто, доплата.
063/749-58-33. (199168)
П Р О Д А Ј Е М
једноипособан стан на
Стрелишту, 50 м2, ЦГ.
Тел.
064/372-89-50,
013/332-171. (199203)
ПРОДАЈЕМ/мењам
за
мањи у центру, Котеж 2,
четворособан. 063/85674-02. (199208)
ПРОДАЈЕМ/мењам
за
мањи, трособан, 88 м2,
Котеж 1, 40.000 евра.
069/339-29-90. (199364)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2, на
Котежу
2,
без
посредника. 065/398-9899. (198428)

МИСА,
дуплекс,
двоипособан, тераса, II,
58 м2, 21.000. „Мустанг”,
062/226-901. (199389)

ПРОДАЈЕМ
плац,
Пелистерска улица, 5,5
ари, могућа замена за
ауто. Тел. 062/634-008.
(199558)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА
2

ЈАБУЧКИ пут 220 м , 26
ари, укњижена, власник.
064/069-14-54. (199514)
КУЋА,
Дебељача,
Максима Горког 16,
површина 8 ари, 39 м2.
Цена
по
договору.
013/210-19-80. (195415)
ПРОДАЈЕМ/мењам кућу,
три улаза, 300 м2, за стан,
доплата. 061/381-00-88.
(199522)
ПРОДАЈЕМ плац 8 ари,
Пелистерска
26,
до
улице, договор. Тел.
062/891-43-89. (199529)
ПЛАЦ,
домаћинство,
кућа 500 м2 + 34 ара
плаца, Караула, 73.000
евра. Тел. 061/664-39-26.
(199537)
КУЋА 120 м2, с локалом,
Светог Саве, 27.000 евра.
Тел.
061/664-39-26.
(199537)

ПОТРЕБНА
дворишна
кућа
за
становање.
062/888-58-75. (СМС)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, Максима Горког,
центар, цео реновиран,
повољно. 065/551-17-22.
(СМС)
СОДАРА,
двособан,
ненамештен стан за
издавање. Тел. 064/26405-14. (СМС)
КОТЕЖ 2, леп двособан,
први спрат, седамсто евра
квадрат,
власник.
064/205-03-15. (СМС)
ДВОСОБАН
стан,
централно грејање, 50 м2,
Котеж 1, 120 евра. Тел.
060/065-21-81. (СМС)
КОТЕЖ 1, двособан,
адаптиран у трособан, 56
м2, ЦГ, II, ПВЦ столарија,
без посредника. 064/81304-46. (198651)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
Стрелиште,
39
м 2,
власник, ВП, ЦГ, усељив,
21.000 евра. 063/774-2726. (4613)
У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру + код болнице
једнособан стан, помоћне
објекте, гаражу. 065/35307-57. (199127)
ПРОДАЈЕМ/мењам стан
у Вршцу, на тргу Андреје
Лукића,
55
м 2,
за
Панчево,
приближне
квадратуре. 060/333-0243. (199132)
ХИТНО
продајем
једноипособан
стан.
064/686-51-10. (199153)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан од 59 м2, у
киндер згради, укњижен.
063/102-94-45. (199161)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан,
30
клв,
на
Стрелишту. Тел. 064/44033-80,
063/892-38-30.
(199166)

КОТЕЖ 1, кружни ток, 57
м2, I спрат. 063/308-793.
(199255)
П Р О Д А Ј Е М
једноипособан стан, 47
м2, Котеж 2. 063/844-3944. (199261)

МИСА, 90 м2, одлична
трособна етажа, I, 32.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(199389)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 26.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(199389)
ТЕСЛА, двособан, 54 м2 +
Т, I, ТА, добар, сређен,
31.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (199389)
СТРЕЛИШТЕ, комфоран,
двособан, 62 м2, ЦГ, ВП,
33.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (199389)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ. 34.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (199389)
МИСА, 21 м2, води се као
локал, гарсоњера, 9.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (199389)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, ТА, 26.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (199389)
СТРЕЛИШТЕ, I, комплет
реновиран,
57
м 2,
двоипособан, ЦГ, 35.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(199389)
СТРОГИ центар, гарсоњера,
12
м2,
комфорна,
намештена, 8.500. 063/84741-62. (199383)
МАРГИТА, 52 м2, први спрат,
намештен,
новоградња,
укњижен, власник. 063/449798. (199236)

НА ПРОДАЈУ стан, нова
градња у Улици браће
Јовановића
број
40,
површине 121,87 м2,
договор, врло повољно.
Тел.
063/514-961.
(199350)
КОТЕЖ 2, без улагања,
двособан, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (199353)
СТРЕЛИШТЕ, 44 м2, ВПР,
двособан,
реновиран,
25.000. „Гоца”, 063/89977-00. (199353)
ТЕСЛА, 39 м2, нов, II,
једноипособан, 58 м2, ЦГ,
двособан
комфоран,
хитно, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (199353)
КОТЕЖ 1, 60 м2, I, ЦГ,
двособан,
комфоран,
36.000. „Гоца”, 063/89977-00. (199353)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан стан с
даљинским
грејањем,
лифтом и прелепим
погледом на Тамиш.
063/786-98-86. (199310)
СТАНОВИ преко пута
„Авив-а”, 60 м2 и 120 м2,
дуплекс,
реновирано,
одлично. 063/109-78-88.
(199327)

МИСА,
37
м 2,
једноипособан, 17.000, 44
м2, двособан, 20.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(199353)
ЦЕНТАР, дворишни, 44
м2, 12.000, хитно, без
улагања. „Гоца”, 063/89977-00. (199353)

ЈЕДНОСОБАН, 44 + 6, В.
булевар, усељив одмах,
26.500 евра. 345-534,
064/246-05-71. (199332)
КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, 24.000. „Кров”,
373-496, 060/683-10-64.
(199337)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
46 м2, ВП, тераса, 27.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (199389)
М. ГОРКОГ, дворишни,
реновиран, 35 м2, 16.500.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (199389)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком
хотелу,
власник, без посредника.
065/681-32-17. (199306)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико
двориште, гаража, башта,
укњижен. 064/938-41-99.
(199249)

ПРОДАЈЕМ стан, зграда,
Миса, двориште, СББ,
телефон, приземље, 39 м2.
063/775-84-10. (199377)

ТЕСЛА, дуплекс, 60 + 30
м2, ТА, 44.000 евра,
договор. 064/112-40-78.
(1908392)

ТЕСЛА, мањи једнособан,
24 м2, полунамештен,
одличан,
17.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (199292)

ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за
кућу или мањи стан.
063/771-15-68. (199238)

СОДАРА,
40
м 2,
једноипособан, 21.000, 59
м2, двособан, 32.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(199376)

МЕЊАМ кућу новије
градње за стару кућу у
Панчеву. 063/256-191.
(199581)

ПЛАЦ 14 ари, може
мање, доступна стртуја,
вода, канлаизација. Тел.
064/850-71-31.
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ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, 54 м2, I спрат, без
посредника.
Тел.
065/377-23-81. (197814)

ПРОДАЈЕМ кућу са два
стана, може замена,
мањи
стан
доплата.
064/066-78-43. (198925)

ПРОДАЈЕМ плац на
Старом Тамишу. 063/374668. (199472)

ПЛАЦ
на
продају,
салонит плоче нове, дрва
два метра, исечена. Тел.
013/316-301. (199487)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ
стан
на
Тесли, једнособан, ЦГ, I
спрат, власник. Тел.
064/800-36-53. (199268)

СТРОГИ центар, прелеп
двособан, 52 м2, III, ЦГ,
40.000. „Кров”, 373-496,
060/683-10-64. (199337)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на
Котежу 2, 22 м2. 062/82245-28. (199287)

КОТЕЖ 2, комплетно
реновиран, двособан, 52
м 2,
I,
37.000,
једноипособан, 49 м2, VI,
32.000. „Кров”, 373-496,
060/683-10-64. (199337)

ТЕСЛА, 40 м2, II, тераса,
ТА, 23.000, двособан, 53
м2, ЕГ, одличан, 28.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (199292)

ХИТНО,
центар,
двоипособан, 61 м2, ЦГ,
VII (XII), 43.000. „Кров”,
373-496, 060/683-10-64.
(199337)

ЈЕДНОСОБНИ, центар, 26
м2, леп, 18.000, Содара, 38
м2, 24.500, Миса, 17.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (199292)

ПРОДАЈЕМ
мањи,
двособан стан од 40 м2, на
Котежу 2. Тел. 062/14434-30. (199339)

ТРОСОБНИ
повољно,
Стрелиште, 63 м2, I,
32.000, Котеж, 80 м2,
39.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (199292)

ПРОДАЈЕМ
стан,
Стрелиште,
мањи
двособан,
кухиња,
трпезарија,
тераса,
власник. 060/331-08-01.
(199347)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
51
м 2,
приземље,
укњижен, одмах усељив.
063/166-43-48. (199360)
ПРОДАЈЕМ
леп
дворишни стан, 36 м2,
близу центра. 064/04962-72. (199401)
ЦЕНТАР, на лепом месту,
самостално
грејање,
велики стан. 060/335-1583. (199409)
КОПАОНИК, апартмани
у сивој фази или кључ у
руке, замена. 060/312-9000. (199418)
СОДАРА, двособан, 54 м2,
I, ЦГ, сређен, 33.000,
договор. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(199443)
ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, усељив, 16.000.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01. (199443)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ШИРИ центар, двособан,
52 м2, ВП, ТА, усељив,
27.000, договор. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(199443)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, ВП, ЦГ, сређен,
усељив, 30.000. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(199443)
ЦЕНТАР, салонски 114
м2, 67.000, 86 м2, 44.000,
Пепељаре двоипособан,
28.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (19944)
СОДАРА, једнособан, III,
22.500, двособан, 28.000
и трособан, I, 47.000.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (19944)
ЦЕНТАР, двособан, ЦГ, I,
35.000, једнособан, ЦГ,
32, 23.000, улично, 32,
12.000. „Јанковић”, 348025. (199445)
КОТЕЖ 1, двособан, 59
м2, 32.000, Котеж 2,
двособан, 59, 30.000.
„Јанковић”,
348-025.
(199445)
ТЕСЛА, двособан, I, 30.000;
Стрелиште, двособан, 55,
27.000. „Јанковић”, 348025. (199445)
КОТЕЖ 1, двособан стан,
Вршачка улица, 3.000.
063/372-124. (199453)
ТЕСЛА, двособан, III, 54
м2, ТА, две терасе, 30.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (199460)
ЦЕНТАР, двособан, I, 51
м2, ТА, сређен, 37.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (199460)
ТЕСЛА, двособан, ВПР,
61 м2, ЦГ, 33.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (199460)
СОДАРА, трособан, I, 67
м2, ЕГ, сређен, 40.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (199460)

ОГЛАСИ
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КЕЈ, трособан, 84 м2, 84 +
11 м2, терасе, I, ЦГ, 60.000,
договор.
„Премиер”,
063/396-16-63, 060/80044-30. (199460)
КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, ЦГ, 20.000.
„Премиер”, 063/396-1663,
060/800-44-30.
(199460)
СОДАРА, двособан, 55 м2,
VII, ЦГ, 30.000, договор.
„Премиер”, 063/396-1663,
060/800-44-30.
(199460)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, III, ЦГ, 25.000.
„Премиер”, 063/396-1663,
060/800-44-30.
(199460)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 21
м2, III, TA, 20.000,
власник. 064/206-55-74,
362-027. (199463)
СТРЕЛИШТЕ,
центар,
трособан, 80 м2, VII, ЦГ,
35.000. 064/206-55-74,
362-027. (199463)
НА ПРОДАЈУ стан у
Банатском Брестовцу, 41
м 2.
064/508-73-75.
(199474)
ПРОДАЈЕМ/мењам
двоипособан стан, 72 м2,
други спрат, ЦГ, Содара,
за
два
мања.
Тел.
069/220-29-53, 061/14804-22. (199477)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена
18.900
евра.
Тел.
066/908-60-49. (199500)
ХИТНО, Содара, 57 м2, IV,
тераса, ЦГ, лифт, сређен,
први власник. 064/13038-29. (199514)

ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
полусутерен, само 12.000
евра, Стражиловачка 28,
температура зими без
коришћења грејног тела
19 степени. Тел. 060/07841-60. (199542)

КОТЕЖ, продајем стан од
72 м2, двоипособан, ЦГ,
цена
45.000
евра.
063/153-80-43, 063/693944. (Ф)

ДВОСОБАН, дворишни,
52 м2, Жарка Зрењанина
78, ненамештен. 064/15756-96,
060/355-28-80.
(199381)

ДОЛОВО, 164, 17,23,
21.000, 7. јули, 37, ПР,
14.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66.

СТАН 64 м2, Карађорђева
2-е, IV спрат, ЦГ,
укњижен, двостран, лифт,
власник. 061/152-51-77.
(199564)

ВОЈВОЂАНСКИ булевар
24, II спрат, 44 м2.
065/533-64-29. (199581)

НАМЕШТЕН стан, 34 м2,
у близини превоза за
Београд,
Котеж
1.
064/228-98-90. (199378)

КОТЕЖ 2, 39, ЦГ, 18.500;
7. јули, ПР, 36, сређен,
18.500.
„Милка
М”,
063/744-28-66.

Ј Е Д Н О С О Б А Н ,
намештен, 47 м2, на дуже,
месечно
130
евра.
065/454-28-07. (199372)

СТРЕЛИШТЕ, VII, 52,
само 25.000 евра; Тесла,
I, 49, лукс, 40.000 евра.
„Милка М”, 063/744-2866.

ДВОРИШНИ, једнособан,
ненамешен стан, стара
Миса. Звати после 17
сати.
063/728-25-07.
(199232)

С О Д А Р А ,
продајем/мењам већи за
мањи стан, 64 м2.
063/314-877. (199569)

ПРОДАЈЕМ нов стан,
Тесла, 52 м2, IV, ТА,
повољно,
16.000.
062/160-94-76. (199577)

КОТЕЖ
1,
Браће
Јовановића, двособан, III,
ЦГ, 59 м2, 32.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (199460)

ЦЕНТАР, 30 м2, зграда
код
Општине,
ЦГ,
намештен,
издајем.
063/816-77-96. (199390)

ХИТНО, Содара, 64 м2, II
спрат, ЦГ, 39.000, с
гаражом. 064/565-11-36.
(199552)

ЦЕНТАР,
двособан,
комплетно сређен, II
спрат,
35.000
евра.
063/801-56-63. (199518)

СТРЕЛИТШЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (199526)

ИЗДАЈЕМ стан, 30 м2,
ненамештен, Стрелиште,
депозит обавезан. 251-9603,
064/226-67-31.
(199113)

НА СТРЕЛИШТУ издајем
д в о и п о с о б а н ,
полунамештен,
комфоран стан, ЦГ,
кабловска,
озбиљној
породици,
на
дужи
период. Тел. 013/313-583,
063/185-63-60. (199155)

СТАРА Миса, стан 30 м2,
тераса 10 м2. 064/317-0751. (199547)

НАЈПОВОЉНИЈИ
станови
на
свим
локацијама.
Агенција
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (199576)

НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, одличан,
36.500. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(199460)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, у самачком
хотелу.
030/590-613,
063/807-01-13.

ШИРИ
центар,
две
јединице, 2 ара, 50.000,
Јабучки, спратна, 8,40,
70.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66.

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, део куће, близу
центра, 14.500, власник.
060/428-08-56. (199516)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, без посредника,
власник. 064/520-72-27.
(199519)

ГОРЊИ град, 153, ПР,
пословно-стамбени,
90.000, Миса ПР + пот,
сређена, 38.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.

КУЋА, Змај Јовина, 180
пешачка
зона,
м 2,
комплетно
сређена,
100.000 евра. 060/034-3111. (199576)
ЦЕНТАР, II, 60, 45.000,
Тесла, II, 55, 33.000,
сређен.
„Милка
М”,
063/744-28-66.
САМАЧКИ, II, 17, 13.500, Г.
град, ПР, 24, 18.500.
„Милка М”, 063/744-28-66.

КОТЕЖ 1, Војвођански
булевар, издајем на дужи
период двособан стан, III
спрат,
полунамештен.
066/351-925. (199115)

ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
Тесла, са ЦГ-ом. 064/28060-36. (199195)
ИЗДАЈЕМ стан, 54 м2, ЦГ,
Тесла. Тел. 063/261-732.
(199211)

ПРОДАЈЕМ стан од 60 м2,
близу школе, обданишта,
Стрелиште,
повољно,
договор. Тел. 064/992-6207. (и)

ОЗБИЉНОЈ
породици
потребна кућа, стан на
чување,
одржавање.
063/152-09-35. (199225)
ТРОСОБАН,
строги
центар, други спрат,
телефон, клима, етажно
грејање, паркет. 064/28060-53. (199066)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ нов, намештен
стан
у
центру,
Штросмајерова. 064/12523-22,
062/863-76-72.
(199229)

КУПУЈЕМ старе, дворишне
станове, за реновирање.
Исплата одмах. 065/55117-22. (СМС)
КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију или
рушење. 064/218-15-72.
(199333)
КУПУЈЕМ двособан стан,
I, II спрат, ТА, без
агенције. 060/428-08-56.
(199516)
К У П У Ј Е М
једноипособан, двособан
стан у центру, може и
Содара. 063/847-41-62.
(199525)
АГЕНЦИЈИ
„Милка”
потребне
некретнине,
брза реализација, све
локације. „Милка М”,
063/744-28-66. (199579)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОВОЉНО
издајем
двособан стан на Котежу
1. 062/807-79-27. (СМС)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 62 м2, Котеж 1,
телефон,
грејање.
062/869-17-30. (СМС)
ИЗДАЈЕМ
стан,
новоградња, 40 м2, КВ,
ЦГ, телефон, интернет.
Тел: 313-576, 064/582-2285. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
самицама,
самцима,
посебан
улаз.
Тел.
065/592-78-83, 013/370344. (198754)
ИЗДАЈЕМ кућу, 70 м2,
Баванштански пут бр.
181. Тел. 060/448-08-80.
(198822)

ИЗДАЈЕМ празан ниво
куће, двоипособан, ТА,
близу спортског. 064/32753-67, 370-665. (199157)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен
стан,
комфоран. 065/809-4552,
065/225-01-77.
(199126)
ИЗДАЈЕМ трособан стан,
72 м2, у строгом центру
Панчева. Тел. 063/19502-63. (198384)
У САМАЧКОМ издајем
намештену
гарсоњеру
самцу.
065/353-07-57.
(199127)
Д В О И П О С О Б А Н
ненамештен
стан
у
центру, ЦГ, 56 м2,
издајем.
013/354-565.
(199128)
Н А М Е Ш Т Е Н ,
двоипособан стан, Котеж
1, СББ, ЦГ, телефон,
клима. Тел. 063/803-1486,
064/255-86-79.
(199134)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
ненамештен стан, 45 м2,
гас, клима, нова Миса.
373-369, 069/250-91-76.
(199140)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
полунамештен стан, ЦГ,
клима, Котеж 1, 120 евра.
063/884-72-61. (199140)
ИЗДАЈЕМ собе за теренце
и самце. 064/305-73-01.
(199148)
ИЗДАЈЕМ собу самцу с
употребом кухиње и
купатила.
321-408.
(199150)
ИЗДАЈЕМ мањи трособан
стан, у згради Котеж 2.
066/805-00-01. (199155)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
Светог Саве, повољно.
341-998, 065/519-87-44.
(199166)

ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
намештену и собу за
самце, центар, повољно.
061/131-79-04. (199266)

ИЗДАЈЕМ
намештену
собу
за
самца,
с
употребом купатила. 371262. (199162)

ИЗДАЈЕМ
дворишну
гарсоњеру, намештену,
код Болнице. 065/204-1109. (199270)

ТЕСЛА, двособан стан, ТА
пећ, празан, реновиран, I
спрат.
064/313-89-72.
(199175)

ИЗДАЈЕМ
2,5
стан,
пепељарине зграде, ТА.
064/665-89-64. (199273)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, 57 м2, Котеж 1, код
„Фабега”,
130
евра.
063/779-44-14. (199181)
ИЗДАЈЕМ
стан
на
Стрелишту, двособан, 55
м2. Тел. 060/551-17-20.
(199189)
СТАН,
рафинеријске
зграде, Содара, 46 м2, ЦГ,
опремљен, издајем. Тел.
063/281-464. (199198)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, близу аутобуске
станице, пијаце, парка.
064/059-11-58. (119213)
ИЗДАЈЕМ
намештену
собу, искључиво самци.
Тел. 013/320-847.
ИЗДАЈЕМ
стан
на
Стрелишту. 063/866-7803. (199219)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
полунамештен стан на
Стрелишту. 063/843-3970. (199365)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште. 062/514-159,
069/514-15-22, 251-4152. (199386)

ИЗДАЈЕМ стан, 37 м2,
Котеж 1, ЦГ, приземље.
Тел.
060/315-72-74.
(199277)
ИЗДАЈЕМ
празан,
двособан стан на Котежу
1. Тел. 064/882-41-83.
(199284)
ИЗДАЈЕМ
намештен,
дворишни стан од 30 м2 у
центру. Тел. 065/335-1273. (199290)
ИЗДАЈЕМ
кућу
на
Новосељанском
путу.
062/892-46-50. (199291)
ИЗДАЈЕМ два двособна
стана, на дуже време,
Стрелиште,
празан,
Котеж 1, фул опремљен.
064/137-63-19. (199294)
ИЗДАЈЕМ
празан
једнособан стан, ЦГ,
Стрелиште. 063/193-6398. (199301)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан на Тесли. 063/11830-40. (199304)
НАМЕШТЕН стан од 60
м2, у центру, са ЦГ-ом,
издајем. Тел. 063/712-6284. (199309)

Четвртак, 25 јун 2015.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

НАМЕШТЕНА гарсоњера
за издавање. 063/897-2173. (199311)
ДВОСОБАН
стан
за
издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (199311)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан.
013/341-571,
065/440-97-00. (199411)

ИЗДАЈЕМ стан у новој
кући.
064/130-36-02.
(199520)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
потпуно реновиран лукс
стан, 40 м2, Тесла, код
„Авива”, I спрат, ЦГ,
изузетан. 063/263-912.
(199481)

ИЗДАЈЕМ
комплетно
намештену гарсоњеру у
центру, клима, телефон,
интерфон. Тел. 061/51316-11-01. (199519)

ПРОДАЈЕМ/издајем
локале
у
центру
Стрелишта, од 39 и 81 м2.
Тел.
064/267-71-74.
(198633)
ИЗДАЈЕМ локал, 40 м .
060/707-44-04, 064/43656-57. (198826)

ИЗДАЈЕМ празан стан у
поткровљу, нова Миса.
064/327-60-75. (199319)
ИЗДАЈЕМ стан, одвојена
бројила, мерачи струје,
вода, гас. 013/342-184,
064/323-91-58. (199323)

ИЗДАЈЕМ
нову
гарсоњеру, у центру,
клима, ТА, грејање. 312189. (199336)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
намештен стан, на Тесли,
ЦГ.
069/508-05-65.
(199343)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен, центар, ТА,
код пијаце, аутобуске,
поште. 013/234-74-22.
(199421)
НАМЕШТЕН једнособан,
центрлано
грејање,
Стрелиште,
депозит
може
и
ученици.
064/131-44-67. (199425)
ИЗДАЈЕМ
100
м2
стамбеног,
може
магацински
простор,
Јабучки пут. 064/119-1422,
065/219-14-22.
(199422)

ИЗДАЈЕМ
мањи
двособан, намештен стан
на Котежу 2. Тел.
011/397-23-86, 064/38261-63. (199339)
ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање, код спортског
центра. 064/436-85-26.
(199351)
ИЗДАЈЕМ
комплетно
намештен
једнособан
стан
студентима,
самцима,
самицама,
Содара, депозит. 064/93577-97. (199361)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, обавезан депозит.
063/617-421. (и)
ИЗДАЈЕМ/продајем
салонски стан, у центру,
погодан за козметички
салон,
ординацију.
063/222-358. (199431)
ИЗДАЈЕМ
једнособан,
полунамештен стан на
Стрелишту,
киндер
зграда. 064/307-63-93.
(199432)
ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
060/370-03-37. (199449)

ИЗДАЈЕМ стан. 064/35539-69. (199535)
ИЗДАЈЕМ
двособан
ненамештен
стан,
Стрелиште, комфоран.
066/209-400. (199544)
ДВОСОБАН стан, 50 м2,
зграда, ТА, први спрат,
Тесла.
060/680-77-22,
064/255-84-67. (199563)
ИЗДАЈЕМ двособан стан с
климом, Котеж 1, код
школе
„Паја
Маргановић”. 062/82330-31. (199558)
Н А М Е Ш Т Е Н
једноипособан стан, 38
м2, новоградња, клима,
код Хотела, 80 евра.
064/122-48-07. (199567)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
дворишни стан у Улици
Марка Кулића. 060/02404-59. (199577)
ИЗДАЈЕМ, центар, I, 40,
ЦГ, празан. 063/744-2866, „Милка М”. (199178)
И З Н А Ј М Љ У Ј Е М
намештену гарсоњеру,
центар,
интернет,
кабловска,
паркинг,
повољно. 065/691-88-23,
013/348-114. (199582)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан на Тесли, без
грејања. Тел. 063/759-4541. (199394)

ИЗДАЈЕМ
намештену
собу, кухиња, купатила,
повољно, засебан улаз.
060/033-30-01. (199485)
ИЗДАЈЕ
се
стан
полунамештен,
близу
пијаце
и
аутобуске
станице. Тел. 332-527.
(199504)
2

ИЗДАЈЕМ стан 44 м , на
Стрелишту, 80 евра.
064/612-62-18. (199509)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан у кући.
060/333-27-42. (199510)
ИЗДАЈЕМО
собу
на
Стрелишту, централно
грејање, употреба кухиње
и купатила. 062/829-1628. (199511)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у центру са ЦГ,
интернетом
и
кабловском. 063/118-2209. (199512)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан на Тесли. Тел.
060/634-44-33. (199517)
ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
строги центар, клима,
интерфон,
ЦГ.
Тел.
061/670-55-87. (199450)

ПРОДАЈЕМ лукс локал,
центар, 96 м2, 95.000
евра.
064/329-48-40.
(198749)
ИЗДАЈЕМ локал, Светог
Саве 85, ново, од августа,
42 м2. Тел. 063/309-535.
(198952)
ПРОДАЈЕМ/издајем
локал, 40 м2, Улица
Димитрија Туцовића 53.
063/867-40-25, 063/88993-11. (199024)
Л
О
К
А
Л
,
издајем/продајем
пословни
простор,
магацин,
радионица,
продаја,
повољно.
063/240-784. (1907146)

СОДАРА, „Макси”, 58,
реновиран, ЦГ, ПВЦ,
клима, кухиња, тераса.
061/147-00-99. (199455)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу, од 1. јула 2015,
трећи спрат, 70 евра +
рачуни
+
депозит.
064/155-65-70. (199468)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Тесла. Тел. 371-543.
(199469)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Миси. Тел. 371-551.
(199473)
ИЗДАЈЕМ једнособан леп
комфоран
намештен
стан, кућа, Стрелиште.
362-406, 064/218-83-45.
(199437)
ИЗДАЈЕМ двоипособан,
намештен,
Содара.
063/166-71-91. (199524)

ЛОКАЛИ

2

ИЗДАЈЕМ локал, 25 м , у
центру, преко пута нове
Поште. 064/949-56-06.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ локал 100 м2 у
Ослобођења 39. Тел:
064/330-89-88. (СМС)
ПРОДАЈЕМ
разрађен
киоск у центру града.
060/037-73-51. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал, Котеж
код кружног тока, све
ново, 65 м2. 065/551-1722. (СМС)
ПРОДАЈЕМ
локал,
радионицу, 84 м2, у Моше
Пијаде, до пута. 064/25587-37. (198690)
ПРОДАЈЕМ
пословно
стамбени простор 300 м2,
на
плацу
3
ара,
Димитрија Туцовића 80,
цена
по
договору.
069/646-279.(198597)
ИЗДАЈЕМ локал, 45 м2, у
центру Панчева. 064/12245-92. (198638)

ПОТРЕБНА два молера и
гипсара. 063/871-30-11.
(199263)
ПОСЛОВНИ
простор
издајем,
погодан
за
пољопривредну апотеку,
на Миси. Тел. 370-115.
(199318)

ПОТРЕБНА
куварица
ресторану домаће кухиње
„Супер мљацко”, Жарка
Зрењанина
22.
Тел.
062/822-10-34. (199391)

ИЗДАЈЕМ локал, цара
Душана 22-а, погодан за
фитнес, лабораторију.
312-189. (199336)

ТРАЖИМ
посао,
професионална релакс,
шијацу масажа. Тамара.
064/151-58-88. (199455)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне,
комарници,
венецијанери, утрађујем,
поправљам. 064/181-2500. (198798)

ЦЕНТАР,
локал
к а н ц е л а р и ј а ,
продајем/мењам,
укњижен.
345-534,
064/246-05-71. (199332)

ШТАМПАРИЈИ потребан
графички дизајнер с
искуством и помоћни
радник.
Пријаве
на
digitalnastampa013@gmail
.com (199545)

МАСЕРКА, масажа целог
тела, парцијална масажа.
Тел.
062/817-17-31.
(197944)

ИЗДАЈЕМ
локал
у
строгом центру, В. Р.
Путника 21. 063/891-0558, 013/333-086. (199403)
ИЗДАЈЕМ радионицу на
Новосељанском
путу,
погодну
за
све
делатности. 063/207-1988. (199407)
ИЗДАЈЕМ мењачницу код
Зелене пијаце. 063/224362. (199424)
ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, одвојено или заједно,
плато Зелене пијаце.
063/224-362. (199424)

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971.
(197872)

ИЗДАЈЕМ
опремљен
локал, Браће Јовановића
8, преко пута „Купеа”.
063/302-328, 063/337895. (199448)

ВОЗАЧ
с
искуством
потребан
за
вожњу
хладњаче
камиона.
064/025-82-88. (199577)

ПОВОЉНО
продајем
канцеларију од 16 м2, у
Ул.
Његошевој
1-а.
063/700-10-91. (197872)

ИЗДАЈЕМ
радионицу,
магацин, 52 м2, 10 х 5 х 3
м.
064/022-96-60.
(199467)

ИЗДАЈЕМ хладњачу за
воће, поврће, 570 м2,
Панчево. 065/800-90-04.
(198570)

ИЗДАЈЕМ локал код
аутобуске
станице,
пијаце,
Улица
Ослобођења, пекара или
друга намена. 063/372124. (199453)
ЛОКАЛ 32 м2, прометно
место, излог, бесплатан
паркинг, клима, телефон,
магацин. 062/305-424.
(199442)

ИЗДАЈЕМ локал, 20 м2,
стадион Динамо, 70 евра.
064/134-64-64. (199170)

ИЗДАЈЕМ канцеларијскопословни простор, 35 м2,
Ул. Радомира Путника 2а, 110 евра. 063/341-871.
(199551)

ФРИЗЕРСКИ
салон,
комплет опремљен и
локал 40 м2, одмах
усељив. 065/953-22-06.
(199197)

ПРОДАЈЕМ/издајем хале
(720+800
м 2)
код
Млекаре
Панчево.
013/314-966, 063/240815. (199542)

ПРОДАЈЕМ киоск на
главној
аутобуској
станици, 2.500 евра.
061/156-26-00. (199368)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ
локал
на
Зеленој пијаци, повољно.
064/942-89-29. (199369)
ИЗДАЈЕМ локал, центар,
80 м2, два тоалета,
магацин,
паркинг.
066/345-009. (199230)
ИЗДАЈЕМ локал код
пијаце, близина три
школе. 060/351-03-56.
(199245)
ОПРЕМЉЕН пословно
складиштени простор од
200 м2, на плацу од 12
ари, Војловица. 063/71262-84. (199309)
ИЗДАЈЕМ локал, 63 + 38,
угао Карађорђеве и Змај
Јовине. 069/172-91-75.
(199292)
ИЗДАЈЕМ
пекару
с
ивентаром у раду, угао
Карађорђеве
и
Змај
Јовине. 069/172-21-75.
(199292)
ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (199316)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака,
котлова
и
каљавих пећи. 063/15585-95. (198725)

ПОТРЕБНА конобарица
за рад у кафићу на
Стрелишту. Тел. 060/30407-64. (199404)

ПОТРЕБНА радница у
пекари с искуством.
062/714-498, 063/808-8273, звати од 15 до 18.
(199572)

ПРОДАЈЕМ локал 25 м2, у
центру, повољно. Тел.
063/263-025. (198084)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
нова купатила, одгушења
канализације,
замене
вентила, поправке. 311658,
063/812-40-89.
(198683)

ЦЕНТАР, 14 м2, издавање,
бувљак, 45 м2, 12 м2.
063/240-817. (199320)

ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева
13,
дворишна
страна.
063/224-362. (199424)

ЛОКАЛ за издавање, 20
м2, Милоша Обреновића
11,
добра
локација.
060/032-15-98, 060/46222-46. (199149)

ИЗДАЈЕМ
дворишни,
трособан, празан стан,
четворочланој породици.
064/224-12-60. (119400)

ПОТРЕБНИ млади и
амбицизни радници за
рад на терену. 062/82527-25. (199336)

2

НАМЕШТЕНА соба за
издавање, Улица Руђера
Бошковића 17, стан 18,
преко пута Авив парка.
Тел.
013/365-295,
066/965-83-92. (199313)

ИЗДАЈЕМ нов, двособан
стан на новој Миси, цена
повољна. Тел. 063/87372-62. (199334)

23

marketing@pancevac-online.rs

ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач ц;е за
ринфуз.
Искуство.
069/301-17-00. (СМС)
ПОТРЕБНА радница за
рад у бифеу на бувљаку.
Тел.
060/131-13-43.
(СМС)
ПОТРЕБНЕ
две
конобарице
и
једна
певачица, две плесачице,
кафани у Банатском
Новом Селу. 063/555-770
(199120)
ПОТРЕБНЕ
две
конобарице за кафић у
Панчеву. 063/555-770,
063/340-677. (199120)
ПОТРЕБАН радник за
аутоперионицу,
са
искуством. 063/865-2776. (199202)
ПОТРЕБНА
млађа
женска особа за набавку и
доношење намирница са
пијаце, помоћ у кухињи и
лако спремање стана.
064/123-16-60. (199322)

П О Т Р Е Б Н А
козметичарка
с
искуством. 060/363-6605. (199586)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВЛАГА! Решите се влаге
заувек!!
Машинско
сечење
зидова.
Постављање више врста
изолација. Гаранција –
вишегодишњи успешни
радови. Тел. 062/427-614.
(СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације,
кабина,
бојлера,
славина,
котлића.
063/836-8476.(197662)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера,
шпорета,
разводних
табли,
индикатора, инсталација.
Мића,
064/310-44-88.
(198278)
ПЕДИКИР, медицински и
естетски, долазим по
позиву. Марина, 063/71665-71. (199118)
ПОВОЉАН сервис и
уградња клима уређаја.
064/342-68-42,
А л е к с а н д а р .
(198484)КОШЕЊЕ траве,
корова, крчење плацева,
дрвећа, чистимо таване,
подруме,
шут
итд.
064/122-69-78. (199135)
РОЛЕТНЕ, комарници,
АЛУ и ПВЦ столарија,
уграђујем, поправљам.
063/820-70-39. (199130)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и
великим
кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
М О Н Т И Р А Њ Е
хидрофора и свих пумпи,
на бунаре. 063/173-11-90.
(СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево,
машински
сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-01-13.
(198600)

РАДИМО све физичке
послове, рушења кућа,
зидова,
бетонирање,
ископи,
одношење
непотребних
ствари,
кошење
траве
итд.
060/035-47-40. (199235)
ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора. 064/437-6433. (199136)
РАДИМО
молерај,
зидање,
инсталације,
сечење дрва. 064/195-3180,
063/831-56-86.
(199137)
РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање,
кречење,
малтерисање,
демит
фасаде, радимо повољно.
063/865-80-49. (199138)
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ПОТРАЖЊА

КЕРАМИЧАР повољно
припрема и постављање
свих врста плочица. Тел.
063/744-08-24. (199271)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
вашег
телевизора
и
монтирање
ТВ
и
сателитских
антена,
бесплатни ТВ канали.
063/186-32-39. (199144)

КОШЕЊЕ,
крчење,
сечење дрвећа, вађење
пањева,
фрезирање,
сејање траве. 064/196-1732. (199275)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање
столарије,
чисто,
повољно,
квалитетно.
Влада,
063/864-67-16. (199174)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уградња
нове
инсталације,
машинска
одгушења
санитарија. 062/382-394.
(199289)

АЛУ и ПВЦ столарија,
комарници,
ролетне,
сервис, уградња и превоз.
063/801-84-76, 065/80184-76. (199180)

РЕНОВИРАЊЕ
и
адаптација
купатила,
водоинсталатерске
услуге, брзо, повољно.
064/493-61-01. (199293)

ПОСАО

СПРЕМАМ,
чистим
станове и куће, ако вам
треба, позовите. 064/27871-20. (199187)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализација,
адаптације
купатила,
сервис славина, вентила,
водокотлића,
бојлера,
уградња туш кабина,
одмах, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (199199)
ИЗНОШЕЊЕ
шута,
ствари, рушење кућа,
бетонирање,
копање,
чишћење
подрума,
дворишта. 061/623-52-63.
(199206)

ДРВОСЕЋА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (199295)
БРАВАРИЈА и ремонт
пловних
објеката.
064/067-08-01. (199312)

ОГЛАСИ
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СЕЛИДБЕ
станова,
локала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални
попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 00 до 24
сата, за вас радимо и
недељом.
Изаберите
најбоље. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (F)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
купатила,
преправке,
поправке,
одгушење
канализације
одмах.
063/269-173. (199446)

Е Л Е К Т Р И Ч А Р ,
електроинсталације,
разводне
табле,
индикатори,
бојлери,
шпорети. Саша, 064/13044-90. (199358)

Б Р А В А Р И Ј А ,
надстрешнице, ограде,
терасе, капије, решетке,
врата, израда и од
прохрома, врло повољно.
060/140-54-44,
Дуле.
(199479)

НЕГОВАЛА бих старију
особу или чувала децу,
озбиљна, са искуством.
Тел.
064/534-30-25.
(199359)

ТРАЖИМ посао код старе
покретне особе. Жена без
обавеза
с
радним
искуством. 064/494-0573. (199494)

СЕЛИДБЕ бомбончић –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камионима
3, 5 и 7 т, са радницима или
без њих, у свим правцима,
плаћање могуће чековима,
100 дана и преко рачуна.
Борис,
013/352-236,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (F)

ПАРКЕТ:
постављање,
хобловање, лакирање и
полирање. Дугогодишње
искуство, мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (195480)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење
купатила,
канализације, адаптације
купатила,
замене,
поправке.
331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (198643)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима,
сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (199502)

АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне,
комарници,
тракасте
завесе,
венецијанери, уграђујем,
поправљам. 063/882-2509. (199483)

З А М Р З И В А Ч Е ,
фрижидере,
климе,
поправљам с гаранцијом
и откуп неисправних.
063/248-734, 013/366006. (199210)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз
шута
малим
кипером, до два кубика.
065/334-23-38. (199397)

КОМБИ превоз робе,
ствари, селидбе и све
остало,
најповољнији.
065/361-13-13. (199218)

М А Т Е М А Т И К А ,
статистика,
физика,
информатика, пријемни,
месечно
плаћање,
професор.
Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (199466)

К Е Р А М И Ч А Р ,
квалитетно,
поуздано,
повољно. 063/318-780.
(199223)
ПСИХОТЕРАПЕУТ
решава
проблеме
зависности, алкохолизам,
наркоманија, коцка и
остали
психички
проблеми – депресија,
анксиозна
стања.
063/354-262. (199388)
СПРЕМАЊЕ
станова,
канцеларија,
пеглање,
чување деце. 063/430409. (199370)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (199247)
АДАПТАЦИЈЕ
кућа,
станова
и
локала,
зидарски, керамичарски,
гипсарски
и
други
радови.
066/370-818.
(199256)
МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење,
фарбање
столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (199259)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда
инсталација,
бојлери, купатила, сервис
клима, ТА. 061/132-8543. (199430)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање
намештаја,
а у т о м о б и л а ,
професионалним
машинама.
Наташа,
060/361-47-41. (199434)

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и
сабијање
терена,
насипање,
набијање
вибро-плочама. Жарка
Зрењанина 68. 063/218894, 013/258-04-00.

ДЕЗИНСЕКЦИЈА,
уништавање буба гелом и
пастом, нов метод без
прскања.
Славиша,
062/182-74-50. (197661)

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража,
купатила.
345-874,
062/235-839. (199536)
ПАРКЕТ
и
ламинат
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (199556)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС
„Лукић”, поправља вешмашине,
фрижидере,
бојлере,
шпорете,
електроинсталције.
060/180-02-83, 013/25128-97. (197973)

МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање
столарије.
013/310-741, 064/174-0323. (199539)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак,песак, сејанац,
одвоз
шута,
утовар.
063/246-368. (197704)

СЕРВИСИРАЊЕ и допуна
климе. Тел. 064/520-4880. (4516)

УСЛУГЕ

КИРБИ,
дубинско
усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор,
258-30-62, 065/329-4907. (198839)

ПРЕВОЗ робе и селидбе,
комбијем или пик-апом.
061/626-14-50. (199411)

СЕРВИС и монтирање
клима, повољно. 061/63707-50. (199422)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар
и
истовар
виљушкаром,
ископ
багерима, изнајмљивање
возила с корпом за рад на
висини. 064/648-24-50.

ОДГУШЕЊЕ одвода и
к а н а л и з а ц и ј е
специјалним машинама,
може преко рачуна.
„Acqua”. 062/532-346.

СВЕ врсте физикалија,
утовар-истовар
робе,
сечење, цепање дрва,
кошење, копање, чишћење
тавана, шупа, подрума и
слично. Дејан, 013/341-571,
065/440-97-00. (199411)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (199411)

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабла и
грања.
063/218-894.
(191621)

УСЛУЖНО разбијање и
сечење
бетона
с
одвожењем шута или без.
064/648-24-47. Горан.

НАДСТРЕШНИЦЕ,
терасе, капије, ограде,
веранде, гараже, тражим
посао. 312-408, 064/92659-43. (199513)

СПРЕМАЊЕ кућа, станова,
пословних простора. Тел.
063/761-11-89, 064/49531-68. (199362)

KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм,
разбијање бетона свих
величина и дебљина.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-0400.

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и
мини-багерима подрума,
темеља,
канала,
канализационих
прикључака, септичких
јама с одвозом.

ЧИСТИМО
подруме,
таване и шупе, цена врло
повољна.
335-930,
063/705-18-18. (199503)

АУТО-КЛИМЕ, пуњење
новом
дигиталном
машином, уље, УВ боја.
063/248-734, 013/366006. (199210)

БАЛТОКАД када, обнова
г л а з у р е ,
пластифицирање,
28
година с вама, гаранција.
w w w . b a l t o k a d . c o. r s .
065/347-55-02, 011/28830-18. (192865)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700
динара, с пикапом,
комбијима, камионима,
екипа
радника,
м о н т и р а њ е ,
демонтирање, паковање
ствари,
кутије
за
паковање, фолија за
заштиту
намештаја,
селите се без стреса.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/4446
6
7
4
.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пикап, комби
1,5 т, камиони 3–7 т,
утоварна
рампа,
са
радницима или без њих,
гаранција за безбедност
вашег
намештаја,
могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (F)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (198891)

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. (185558)
ШЉУНАК,
песак,
сејанац, ископи темеља,
канала, подрума, одвоз
шута
с
утоваром.
063/771-55-44. (198970)

ШЉУНАК,
песак,
сејанац, ископи, рушење
објеката, одвоз шута с
утоваром. 063/246-368.
(198970)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем. Цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (198098)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом,
радници,
повољно. Вук. 064/17691-85, 063/278-117, 365051. (196261)
ТЕПИХ сервис, прање
тепиха,
мебла,
у н у т р а ш њ о с т и
аутомобила,
превоз
бесплатан. 066/333-557.
(198399)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне
подупираче,
мешалице
за
бетон.
064/351-11-73. (199162)
СЕРВИС
телевизора,
разних електроуређаја,
уградња сетап бокса,
ауторадија.
Дејан,
063/800-01-96. (199183)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом,
Војводина,
Србија, са или без
радника, најповољније.
Иван, 063/107-78-66. (Ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66. (Ф)
СЕЛИДБЕ
камионом,
комбијем, екипа радника,
одвозимо
непотребне
ствари, чистимо подруме,
шупе.
063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/23677-34,
Владимир.
(199234)
ЛИМАРСКИ
радови,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радови,
санације старе лимарије,
прављење
кровова,
израда и монтирање све
врсте лима, услужно
савијање, најјефтиније.
064/436-27-87. (199235)
ПРЕВОЗИМ
мањим
кипером повољно песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут с утоваром. 064/35469-94. (199243)
МОЛЕРСКО фасадерски
радови, гипс, ламинат,
керамика, најповољније у
граду,
проверите.
061/141-38-02, 063/16036-15. (199251)
ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, мебла, 15
година искуства. 334-034,
063/839-75-93. (199396)
ПОВОЉНО
рушење
старих објеката, истовар
и
утовар
палета,
машински
ископ
подрума, превоз шљунка.
Звездан,
063/224-435.
(199329)
РАДИМО
зидање,
б е т о н и р а њ е ,
малтерисање,
оправке
кровова, пресецање влаге
фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89. (199341)
МОЛЕРСКО-фарбарски
радови
и
фасаде.
061/283-44-61, 062/15602-07,
064/317-10-05,
„Скочко”. (199413)
В Е Ш - М А Ш И Н Е ,
фрижидере, замрзиваче
поправљамо квалитетно,
јевтино, с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (194573)

Четвртак, 25 јун 2015.

УСЛУГЕ

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку,
уградњу
ролетни, венецијанера,
тракастих завеса, ролокомарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди.
Ми
смо
најквалитетнији,
најјефтинији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-2180. (199427)
КЛИМЕ свих типова и
п р о и з в о ђ а ч а
с е р в и с и р а м о ,
поправљамо и уграђујемо
с овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (199458)
КОМБИ превоз робе и
селидбе,
монтирање,
демонтирање, с нашим
радницима
или
без,
превоз
грађевинског
материјала, одвоз шута,
од 0 до 24, може и преко
рачуна. 064/348-00-08,
062/850-36-58, Слободан.
(199462)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка:
ролетне,
венецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармоврата,
туш-кабине,
комарници, тенде, ролозаштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/816-2098. (199317)
МУШКАРАЦ 53 године,
упознао би слободну даму
ради дружења. 061/29756-77. (199532)

ТУРИЗАМ

БОКА
Которска,
апартман, стан уз море,
нов, клима, повољно.
065/270-69-48. (СМС)
ИЗДАЈЕМ
повољно
комплетно
сређен
апартман на Златибору.
060/565-57-20. (СМС)
СОКОБАЊА,
издајем
повољно апартман у центру.
Звати од 19 до 21 сат.
062/974-24-77. (198705)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, 45 м2, прелеп,
близу аутобуске. Тел.
064/049-62-72. (198943)
ВРЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, близу центра,
клима,
кабловска.
063/265-314. (199052)

ПОВОЉНО
издавање
рамовске скеле с нашим
превозом
или
без.
064/648-24-47. (199478)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење
купатила,
канализације,
замена
вирбли,
батерија,
вентила,
батерија
и
санитарије, све за воду.
0–24 сата, нон-стоп,
долазим
одмах,
пензионерима
екстра
попуст.
013/348-139,
064/493-44-63, 063/81174-89,
061/266-77-45.
(199548)
СЕЛИДБЕ, превоз робе и
путника осам + један,
најповољније. 061/67294-53. (199559)
СЕРВИСИРАЊЕ
и
монтирање свих типова
клима уређаја, нови и
половни клима уређаји.
Дарко,
064/942-30-34,
Стефан, 064/954-19-59.
(199561)
ТВ
СЕРВИС
„Плус”,
поправка
телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.

РАЗНО

И Н В А Л И Д С К И
пензионер, 1968, жели да
упозна жену ради брака,
сличних година. 065/67287-01. (199201)
ПРОДАЈЕМ гробно место
на Старом православном
гробљу. 061/164-80-28,
063/234-857. (199179)
СИБИРСКИ хаски, женка,
шампион се даје на
усвајање, две године
стара,
стерилисана,
искључиво љубитељима.
065/468-22-32, после 15
сати. (199188)
ПЕНЗИОНЕР, 1949, жели
да упозна жену ради
брака.
064/029-85-03.
(199201)
О Г Л А Ш А В А М
неважећом
службену
легитимацију ЈКП АТП на
име
Љубица
Јањић.
(199221)
ПЕДЕСЕТОСМОГОДИШ
ЊА упознала бих човека
искључиво ради озбиљне
трајне везе. 066/912-4030.

БОКА Которска, Рисан,
собе
са
употребом
кухиње,
повољно.
00382/32/371-657,
00382/69/123-099. (И)
СОКОБАЊА, апартмани
и двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-0857. www.soko-banja.org.
Зорица. (196741)
АПАРТМАН Крашићи,
код Тивта, 120 м од мора.
011/322-73-50, 060/51219-54,
063/243-859.
(197938)
ИЗДАЈЕМ апартман у
Баошићу, Херцег Нови,
тераса, поглед на море.
Тел.
063/321-60-07.
(198114)
ИЗДАЈЕМ двокреветне,
трокреветне
собе
с
употребом кухиње, Добре
воде. 352-490. (198249)

ОГЛАСИ

БАЊА Врујци, повољно,
апартман 60 м2 и собе са
употребом
кухиње.
064/616-33-83. (198368)
ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Доброта Котор.
063/780-25-64,
+38269/889-861.
(198382)
АПАРТМАН Сотировски,
у
центру
Сокобање.
www.sokobanja.travel.
064/861-20-62, 062/81840-72. (и)
АПАРТМАНИ, Крашићи
код
Тивта,
повољно.
062/225-753, 063/243-859,
063/483-052, +382/32/679098. (199152)
ИЗДАЈЕМ
собе
и
апартмане
у
центру
Сокобање,
паркинг
обезбеђен.
Контакт
телефони, 063/426-345,
0 1 8 / 8 3 0 - 5 3 2 .
www.petkovic.smestaj.com
(199145)
ЗЛАТИБОР,
издајем
опремљен
двособан
апартман, 2.000 динара
дневно. 064/614-31-23.
(199342)
СУТОМОРЕ апартмани,
300 метара од мора, клима,
ТВ. Тел. 013/313-458,
062/868-72-17. (199307)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору,
повољно,
паркинг, КТВ, тераса,
једнособан и двособан.
061/301-31-36, 063/75998-77. (199299)
ПОВОЉНО
летовање,
Шушањ, Сутоморе, пун
пансион, с превозом.
064/193-15-92. (199227)
ИЗДАЈЕМ апартман у
Врњачкој бањи. 063/81206-89. (199533)
БАЊА Врујци, апартман с
четири кревета + тераса.
Повољно, 1.200 дневно.
063/254-686
ИЗДАЈЕМ апартман на
мору,
Доброта-Котор,
слободно до 20. јула и
после
21.
августа.
063/758-37-34. (199401)
СОКОБАЊА, издајем нов
комплетно
опремљен
апартман,
кабловска,
паркинг. 064/212-52-92.
(199433)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
1. за избор звања и заснивања радног односа на одређено
време и то:
Једног асистента за ужу научну област Клиничка
стоматологија
Услови:
– завршен Стоматолошки факултет, уписане докторске
студије из области стоматолошких наука и просечна оцена
током претходних студија, најмање 8 (осам), као и остали
услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл.
Гласник Републике Србије” бр. 76/2005) и Статутом
Стоматолошког Факултета.
2. за избор звања и заснивања радног односа на одређено
време више сарадника у настави за школску 2015/2016
и то:
за уже научне области:
а) општеобразовни предмети,
б) базична и претклиничка стоматологија,
в) клиничка медицина,
г) клиничка стоматологија.
На Конкурс се могу пријавити кандидати који
испуњавају један од следећих услова:
а) завршен Факултет организационих наука;
б; в; г) завршен Стоматолошки или Медицински факултет
и специјализација из одговарајуће области;
– уписане докторске студије из области стоматолошких
или медицинских наука и просечна оцена током
претходних студија најмање 8 (осам);
– остали услови за избор у звање утврђени Законом о
високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.
76/2005) и Статутом Стоматолошког факултета.
С изабраним лицима закључује се уговор о раду,
односно, уговор о допунском раду за школску 2015/2016
годину.
Пријаве с 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, Улица Жарка
Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
013/235-12-92.
(Ф)
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Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, на основу
члана 20. Закона о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС” бр. 135/04)

ОГЛАШАВА
јавни увид у Студију о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д.
Панчево, у реструктуирању, Спољностарчевачка
улица бр. 82, поднео je захтев за давање сагласности
на Студију о процени утицаја затеченог стања на
животну средину пројекта Складиште етилена, Т-59А
– етилен, Линија за кокрекинг у складишту Етилена у
комплексу „ХИП –Петрохемија” а. д. Панчево, на
катастарским парцелама број 15980, 15981, 15982,
15983, 15984, 15985, 15986, 15987, 15988, 15989,
15990, 15991, 15992, 15993, 15994 и 15947 КО
Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид радним данима, до
20. јула 2015. године, од 10 до 14 сати, у просторијама
Покрајинског
секретаријата
за
урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,
канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4. За време
трајања јавног увида, заинтересована јавност може у
писменом облику поднети примедбе и мишљења на
изложену Студију о процени утицаја на адресу
Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 29. јула
2015. године, у 12 сати, у згради Владе АП Војводине
(приземље, канцеларија бр. 39).
(Ф-1127)

„Pan

„ TEHNOMARKET” d.o.o Панчево расписује Конкурс
за следеће радно место:
1) оператер па преси – 2 извршиоца
– аутоматичар, електричар;
– хидрауличар, пнеуматичар.
Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV са
фотографијом на e-mail:
Ijilja@tehnomarket.com или се јавите лично на
адресу: Јабучки пут 221, Панчево.
Контакт телефон: 069/847-90-19.
Ф

Отишла је моја мила и дугогодишња пријатељица

ВЕРИЦА
Обојила је мој живот најлепшим дугиним бојама.
Заувек ће те волети твоја Младенка.
(105/4615)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је наша мама, супруга и сестра изненада преминула у 69. години

Ledi” d. o. o. потребни возачи Ц и Е

категорије који поседују АДР цертификат,
дигиталну тахограф картицу и лекарско
уверење о способности.
064/824-17-07,
064/824-17-16
(Ф)

ВЕРИЦА РАДОВИЋ
Била си велики борац, пријатељ и љубав
за све који су те познавали.
Волимо те мама.
Деца: СНЕЖАНА, ТАТЈАНА, ЧЕДА
и НАДА, супруг РАДОВАН, брат
ВОЈИСЛАВ, сестра МИЛИЦА
и бивши супруг БОГДАН
(104/4615)

Обавештавамо рођаке и пријатеље да смо 23. јуна остале без наше мајке и вољене баке

МИЛИЦА НЕСТОРОВИЋ

МАРИЈА ТОТ

1928–2015.

1922–2015.
Сахрана ће се обавити 25. јуна, на Католичком
гробљу.
Ожалошћени: ћерка ЕРИКА, син ЈАНОШ, унуци
САША и РАЈКО, праунуци МИРОСЛАВ,
САШКА, ГОЈКО и НИКОЛА
и остала родбина и пријатељи

Преминула 18. јуна. Живела је часно и поштено,
па јој Бог подари дуг и плодан живот.
Ожалошћени: син НЕНАД, снаја МИЛИЈАНА
и унуци ВЕСНА и ВЛАДА с породицама
(36/199269)

(101/199553)

17.јуна 2015. године,
преминуо је

СТАНИСЛАВ
СТОЈКОВИЋ
ТИСА
Ожалошћени: супруга
ЈАСМИНА, синови
КРИСТИЈАН и МАРТИН,
брат СТОЈАДИН, сестра
РАДМИЛА и остала
родбина
(96/199524)

Последњи поздрав

АНГЕЛИНА

АНГЕЛИНИ ТОМИЋ

ТОМИЋ

1935–2015.
од њених најмилијих.
Син АЦА, ћерка АНЂЕЛИЈА, унука ЈЕЛЕНА
и зет ДУШАН
(35/199264)

Последњи поздрав сеји
од брата ВЕЉКА
с породицом.
(52/199315)
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Последњи поздрав

23. јуна 2015. отишао је заувек наш

ЗОРАНУ

ЗОРАН ПРОЛЕ

ЗОРАН ПРОЛЕ
1961–2015.

Последњи поздрав драгом колеги од сарадника
у Дирекцији производње РНП.

О реци ми њој, да је тако пролазно све као птица лет.

(82/199454)

од ЗОРАНА ЈАКШИЋА
с породицом.
(102/199555)

Само њу, да, волио сам ја, јер је за ме била сав свијет, црвени мој
цвијет.
Заувек у нашим срцима.

Последњи поздрав

23. јуна 2015. отишао је наш једини син и стриц

Твоји ДИЈАНА, ЗОРАНА и АЛЕКСАНДАР
(40/199283)

16. јуна 2015. после кратке и тешке болести напустио нас је наш
добри

ЗОРАН ПРОЛЕ

Синдикална организација
Рафинерије нафте Панчево

Неутешни: отац МОМЧИЛО и његови ГОРДАНА
и ЗОРАН

(46/Ф1124)

(41/199283)

Последњи поздрав комшији и искреном пријатељу

ГЕНА МИЈАТОВ
1939–2015.

ЗОРАН ПРОЛЕ

Последњи поздрав

Вечно захвални што смо те имали твоји: супруга ДРАГАНА, син
МИЛАН, ћерка ЉИЉАНА, снаха ЗОРИЦА, зет САША, унуци АЦА,
ДУЛЕ, САНДРА, МИЛИЦА и праунук СТРАХИЊА

С великим поштовањем и неизмерном тугом последњи
поздрав искреном пријатељу

ЗОРАНУ ПРОЛЕТУ

(98/199531)

1961–2015.
Породица СПАСОВ

ЗОРАНУ

ПРОЛЕТУ

ПРОЛЕТУ
Обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. јуна 2015, у 84. години, преминуо

(89/199486)

Последњи поздрав драгом куму

од породице
УЉАРЕВИЋ.

од колега са Битумена.

(88/199484)

(99/199540)

Последњи поздрав великом другу

ЗОРАНУ ПРОЛЕТУ
С поносом ћемо те носити заувек у срцу и сећању.
Кумови СТОЈАН ПОЈЕТАР, ДУШИЦА, САНДРА,
РАТКО и ПЕЂА
(84/199465)

РАЈКО ВЈЕШТИЦА

Последњи поздрав Ацином тати

1932–2015.

ГЕНА
МИЈАТОВ

Сахрана је обављена 22. јуна 2015, у Качареву.

ЗОРАНУ ПРОЛЕТУ
ИВАН, СОФИЈА и ГОГА
МОДОШАНОВ
(70/199412)

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на њега.
Ожалошћени: синови НИКОЛА и ГОРАН, снаје СНЕЖАНА
и СВЕТЛАНА, унуци ЈЕЛЕНА и БРАНИСЛАВ с породицама,
НИКОЛА и МИЛОШ

Последњи поздрав
деверу и стрицу од
СЕКЕ, МИРЕ и ЗОРАНА
с породицама.

(60/199379)

(54/199324)

Последњи поздрав течи

Последњи поздрав великом човеку, нашем
течи

Последњи поздрав драгом чика

РАЈКО
РАЈКУ
ВЈЕШТИЦИ

РАЈКУ

ВЈЕШТИЦА

ЉУБИШИ

(18/199193)

телефон:
013/301-150

Последњи поздрав

ЗОРАН ПРОЛЕ
Заувек ћу га се сећати као доброг и племенитог човека.
МИЛИЦА с татом и мамом, ЈЕЛЕНОМ и МИЛОЈЕМ
(56/199344)

После дуге и тешке болести, 18. јуна 2015, у 52.
години, овај свет напустила је наша драга

ПРОЛЕТУ
Увек ћеш бити у нашим
срцима.

ВЈЕШТИЦИ
од породице
КНЕЖЕВИЋ.

,ПАНЧЕВАЦ

МАРИЈА МИЛЕТИЋ ЛАЗИН

од породице ВЕСЕЛИЋ.

Последњи поздрав
куму од породице
ШИМИЋ.

АНДРИЈАНА, НАДА
и МИКА

Његов друг ШЕВА
с породицом

Супруг РАДИВОЈ, мајка ЕВА, брат ЈАКОВ
и остала родбина и пријатељи

(17/199192)

(39/199284)

(65/199399)

(103/199587)

(38/199280)
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Последњи поздрав снаји

С најдубљим поштовањем опраштамо се од некадашњег
председника Скупштине општине Панчево и заслужног
грађанина Града Панчева

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 20. јуна 2015, у 68. години, изненада
преминула наша драга супруга, мајка и бака

ЈОВАНКИ
ЂУРИЋ

од девера ПЕРЕ
с породицом.

ВИТОМИРА
СУДАРСКОГ

(5/199143)

ЈОВАНКА ЂУРИЋ
Последњи поздрав

Твоја љубав и доброта увек ће се памтити. Заувек ћеш
живети у нашим срцима.
и породици изјављујемо најдубље саучешће.

Град Панчево

Ожалошћени: супруг АЦА, син НЕНАД, ћерка
СНЕЖАНА, снаја СУЗАНА, зет САША и унуци ЈОВАНА,
АНА и МИХАЈЛО

(1/Ф1121)

(3/199141)

Драга Јованка, с љубављу и поштовањем чуваћу успомену на наше
предивно, дугогодишње
дружење.
ДАНА РАЦКОВИЋ

Последњи поздрав драгој куми

Драга

Умрла је моја сестра

ЈОВАНКИ
ЂУРИЋ

(72/199416)

Почивај у миру

ЈОВАНКИ ЂУРИЋ
Заувек ћеш бити у нашим сећањима.
Породица КИЗИЋ

ЈОВАНКА

(86/199478)

Успомену на тебе, наше дугогодишње пријатељство, твоју доброту и племенитост чуваћемо од
заборава.

ЈОВАНКА ЂУРИЋ

Последњи поздрав

Последњи поздрав

вољеној супрузи

ЈОВАНКА

Твоји РАДИЦА и ДРАГАН ТМУШИЋ

ЂУРИЋ

(87/

Остаје ожалошћена сестра РАДМИЛА
и сестрићи СМИЉКА, ЗЛАТКО, ДРАШКО
и САНДРА с унуцима.

од БУКЕ и ЗОЈЕ
с децом.

Сећање на тебе увек ће
будити лепе успомене.
Комшије БРАНКА
и ДРАГАН

(11/199164)

(30/199250)

ЈОВАНКИ ЂУРИЋ

ЦВЕТИ

(4/199141)

МАЏОВСКИ
Поштовани

Последњи поздрав драгој комшиници

17. IV 1949 – 19. VI 2015.

СТОЈАН
РИСТИЋ
1998–2015.

МАЏОВСКИ

ДРАГАН и МАРИНА

17. IV 1949 – 19. VI 2015.
Последњи поздрав драгој мама Цвети.
Ћерка ГОРДАНА
с породицом

(25/199217)

(78/199440)

Последњи поздрав нашој драгој супрузи, мајци и баки

Последњи поздрав прији

С љубављу и поштовањем.

РАШИД ЏИНИЋ

ЦВЕТА

од њеног вољеног
супруга МИЛОЈА.
(79/199440)

ЦВЕТА
МАЏОВСКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: супруга МАРИЈА, синови ЖЕЉКО
и СРЂАН, снаја ЉУБИЦА и унуци ЈОВАНА,
БОЈАН, БОЈАНА и ДЕЈАНА

ЦВЕТА
МАЏОВСКИ

Прија МИЛОЈКА
са сином ВЛАДОМ

Цвето, поносна сам била
што сам те имала, а тужна што сам те изгубила.
Отишла си, али из мог срца никада нећеш отићи.
Сестра ОЛГА
с породицом

(90/199488

(75/199436)

(12/199167)

16. јуна 2015, преминула је наша вољена

Последњи поздрав кума

НЕВЕНКИ

17. IV 1949 – 19. VI 2015.
С великом тугом и болом опраштамо се од
наше вољене Цвете.
Син БОБАН, снаја
СЛАВИЦА и унучад
ЈОВАНА и ЛУКА
(77/199440)

Последњи поздрав

ЈОВАНКИ
Све што си била, остаће
заувек.
Породица БЕЛИЋ
(22/199209)

Последњи поздрав прији

НЕВЕНКИ
БОЖИЋ
ВЕНИ

АНА
ЗДИХАН

Последњи поздрав прији

Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.
Сахрана је обављена 24.
јуна 2015, у 12 сати, на
Новом гробљу.

Увек ће је се сећати и
волети ћерка АНА, зет
МИЛОВАН и унуци
ДРАГАН и ДАНИЈЕЛА.

од породице
МИКЛОШ.

Њени најмилији:
супруг МАРИНКО са
синовима и унучићима.

од пријатеља ДРАГАНА
и ЛУТКЕ.

(95/199507)

(94/199505)

(92/199490)

(91/199488)

НЕВЕНКИ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

ЦВЕТИ
МАЏОВСКИ

ЦВЕТИ

од зета ТОЗЕ
и сестрића ДАРКА
с породицом.

од пријатеља ПЕРЕ
и ВЕСЕЛКЕ.

(76/19438)

(80/19941)
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Двогодишњи помен

Две године од смрти нашег сина и брата

МИЛОШУ ВИДАКОВИЋУ
Човек је жив док живи у сећањима других.

Колектив ДОО „Банат превоз”

МИЛОША ВИДАКОВИЋА

(49/Ф1126)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се годишњи помен одржати 27. јуна 2015, у 11 сати, на Старом православном гробљу

Милоше, туга је постала наша сенка и тако ће бити док будемо ходали
овим светом.

БРАНИСЛАВ ДАБИЋ

Твоји мама, тата и брат
(50/Ф1126)

1953–2014.
Осећамо Те у сваком дану који траје, видимо Те у свакој птици која пролети, у сваком сну си нам Ти. Чуваш нас као и увек.
Волимо те тата.

Прошло је деветнаест
дугих година откад ниси с нама

Године туге и бола без моје деце

АНКИЋ

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерке МАРИЈАНА и МИЛИЦА
и син ЈОВАН с породицама
(83/199457)

28. јуна су две године
откако ниси с нама

БОЖИЋ
СЛАВКО

СЛОБОДАН

1996–2015.

2003–2015.

СЛАВКО
АНКИЋ
1996–2015.
Ћерке АНЂЕЛА
и АДРИЈАНА

Ожалошћена, тужна и неутешна мајка МИЛЕНА
(73/199418)

(74/199420)

ВОЈИСЛАВ
Последњи поздрав вољеној мами, баки и прабаки

23. јуна се навршило тужних једанаест година
откако су трагично настрадали

2014–2015.

НИКОСАВА

РОСА

ЖИЛЕВСКИ

2002–2015.

2013–2015.

Годишњи помен даваћемо 27. јуна 2015, у
11 сати.

БАРБУ

Време пролази, остају успомене на срећно време проведено с вама.
Ваши ПЕТАР, ЗОРИЦА и БОЈАНА
с породицом

ЦОЦИ ЧАКОВАН
2. I 1929 – 11. VI 2015.
Кад нам одлази неко драг, не боли смрт, већ боли све оно што иде после. Боли празнина која никада неће бити попуњена. Боле речи које нисмо
рекли, а могли смо. Боле сузе... Боле успомене...
Ћерка ЉИЉАНА, син САВА, унуке САНДРА,
КРИСТИНА и АНИЦА, зетови NORBERT,
THOMAS и БЕБАН и праунуке ХЕЛЕНА и МИА

(68/)

ЉИЉАНА

и

Пуно ми недостајеш.
Увек ћу те у срцу носити.
Никада те нећу заборавити.
Сестра МИЉА
с породицом
(93/199498)

ТОМА
СЕЋАЊЕ

Прошло је шест месеци
откад није с нама

Ожалошћени синови РОБЕРТ и БЕРНАРД

Прођоше три године тужног живота откако сам
остао без рођеног брата

(100/199541)

(21/199013)

У 88. години умро је наш вољени бата

РАДОВАН
МРВОШ
Последњи поздрав брату
од породица ИНИЋ
и ПИСАРОВ.
(69/199410)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МИЛИВОЈ ПАНИЋ
Сахрањен је 14. јуна 2015, на гробљу у Јабуци.
Заувек остаје у нашим срцима.
Сестре ЛЕПА, РАДА и БРАНА
(57/199345)

понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

МИЛОШ МИЛЕ
ПОПОВ
Заувек ћеш бити у мом
срцу.
Никад те неће
заборавити твоја сестра
ЧАРНА с децом.
(6/199147)

МИЛОШ
ПОПОВ

ГОЈКО
БОГУНОВИЋ

Ћерке ЈАСМИНА
и СНЕЖАНА
с породицама

Има бата и сребра и
злата, али оста без свог
рођеног брата.
Брат ЂОРЂЕ

(81/199452)

(2/199133)

Четвртак, 25. јун 2015.
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На Видовдан, у недељу, 28. јуна 2015, у 11.30,
на гробљу Котеж, даваћемо парастос нашем
сину и брату

МАРКУ ПЕТАКОВИЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Родитељи и сестра
(48/ф1125)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 27. јуна
2015, у 11 сати, на гробљу Котеж, код Црвене звезде, обележавати
осам и две године од губитка наших вољених

27. јуна 2015, у 10 сати, даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

ФИЗЕШАН

ПРЕДРАГУ ДЕЛИЋУ

25. јуна и 7. јула 2015. навршава се девет
година откако смо остали без наших дивних родитеља

ЈОВИНОВ

МИРЈАНА

ЖИВКО

4. Х 1953 – 28. VI 2007.
7. Х 1943 – 2. VII 2013.
Тешко је прихватити и живети с губитком. Називати нешто срећом,
судбином или нечијом вољом. Огромна је празнина, туга, носталгија
у души, осећања и сећања снажна. Недостају нам. Њихова љубав, пожртвованост и све што нас је чинило срећним и безбрижним с њима.
Нека их анђели воле и чувају!
Њихови: син АЛЕКСАНДАР, снаја МАРИЈА и унук ФИЛИП

1979–2014.
Ни кише, ни туге не могу испрати твоје
име. Твоја дела натопљена љубављу, вером и истином живе у нама. Има нешто
што је јаче од смрти – то је вера у Бога да
ћемо се срести у вечности.
Знао си волети, био си вољен, желео си живети, а Богу си био дражи. Бог те узео к себи,
а нама оставио тугу, бол и сећање на тебе.
Твоји најмилији: супруга БРИГИТА, син
ОГЊЕН, мајка МАРГИТА и отац МИОДРАГ

(31/199252)

(34/199262)

ВЕРЕ

ТОДОРА

25. VI 2006.
7. VII 2006.
Дани и године које пролазе не могу и неће никада ублажити бол и тугу коју осећамо за вама.
Ваша деца БРАНКИЦА и СЛАВИЦА
с породицом

ПРЕДРАГ

(33/199260)

У петак, 26. јуна 2015. навршава се четрдесет тужних дана откад нас је напустила
наша драга прија

СЕЋАЊЕ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у петак, 26. јуна 2015,
у 11 сати, давати четрдесетодневни помен нашој вољеној

ДЕЛИЋ

ПРЕДРАГ
ДЕЛИЋ

Не постоје речи да опишу тугу. Много нам недостајеш.
Ујак МИШКО, брат
СЛОБОДАН, сестра
ЈЕЛЕНА и зет РАДОСАВ

Твој ведар и насмејан
лик остаће нам увек у
сећању.
Бајка МАРГИТА, ујак
ДУШАН и ујна
СНЕЖАНА с породицом

(29/199241)

(62/199384)

19. јуна навршава се шест година без тебе, драги
наш

27. јуна навршиће се,
већ, десет година откад
више није с нама наш
драги

РАДЕНКИ ВАНЕСКИ
1962–2015.
Заувек у срцу твојих најмилијих.
Супруг СЛОБОДАН, ћерке ОЛИВЕРА и БИЉАНА и њени зетови
ЂОРЂЕ и ДАНИЛО
(59/199375)

РАДЕНКА ВАНЕСКИ
ВЛАДИМИР ТОПАЛОВИЋ
директор SILEX-a Панчево

ДРАГАН ВУЈОВИЋ

28. VI 2010 – 28. VI 2015.
С поштовањем НЕБОЈША, ЉИЉА
и ДАНИЈЕЛА ГРУЈИЋ
(97/19952)

24. јуна навршава се година откад није с нама
наш

СЕЋАЊЕ

Већ пет година није с нама. Памтимо га по
добру и помињемо га с поносом.

РАДОСАВ
Брат СЛОБОДАН с породицом

У суботу, 27. јуна 2015, на Новом гробљу,
у Панчеву положићемо цвеће на његов
гроб.
С љубављу, његови: супруга РОСАНА,
деца ДАНИЦА и МИЛОШ, мама МИРА,
брат БАНЕ с породицом
и његови „Silexovci”

МИЛОВАНОВИЋ

(66/Ф1128)

Тужно сећање
Успомену на њега,
с љубављу, чувају
његови најмилији.
(32/199257)

(55/199328)

Шестомесечни помен

АЛЕКСАНДАР

ЈОВИЦА
БРЗЕВСКИ

С тугом и болом,
успомену на тебе
чувају твоји најмилији.

Вољени мој брате, тешко је стегнути срце да
не боли, душа да не пати, сузе да не теку.
Три године ниси с нама.
Твоја сестра ЗОРИЦА
с породицом

(45/199281)

(58/199371)

ПАУНОВИЋ

Бака, мама и ташта

Прошло је пет година откако није с нама наша драга

У недељу, 28. јуна, дајемо шестомесечни помен нашој драгој

ДРАГАН ВУЈОВИЋ
С љубављу и тугом чувам те у срцу док живим

МАРИЈА

ЈОВАНКА

ИВАНКА

БЕЛИЋ

САВИЋ
Много нам недостајеш.
С љубављу и поштовањем,
Твоји најмилији

баба Ака
26. VI 2014 – 26. VI 2015.
Тугују за тобом твоји
најмилији САВА,
ЗОРИЦА и ЗОРАН

(71/199412)

(64/199395)

Мајка ЉУБИЦА
(65/Ф1128)

ЗДРАВКИ
КРСТЕВСКИ
из Качарева

БРАНИСЛАВ РАКОЧЕВИЋ

НАТАША ШМИГИЋ
У недељу, 28. јуна 2015, у 11 сати, изаћи ћемо на гробље.
Много нам недостајеш.
Воле те твоји најмилији.
(43/199286)

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

29. VI 1996 – 29. VI 2015.
Нека тебе анђели чувају, а ми ћемо те чувати од заборава!
Твоја породица
(85/199470)

Стално си у нашим мислима и много нам недостајеш. Почивај у миру!

Твоји најмилији
(42/199285)

Четвртак, 25. јун 2015.

25. јуна 2015. навршава се шест месеци без наше
драге супруге, мајке и баке

БРЕЂАН

СРЕТКО

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СТОЈАНКА

1984–2015.
2007–2015.
Кад наши родитељи, искрени пријатељи, заувек
оду на свој вечни починак остаје нам само да их
много волимо, неизмерно тугујемо и сећамо их
се до нашег последњег даха.
Син АЛЕКСАНДАР и ћерка МАРИЈА
(16/199191)

17. јуна 2015. године преминуо је наш отац, деда
и таст
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Сећање на
пријатеља

најбољег

МИЛУТИНА

МИЛИЦЕ ВИШНИЋ

МИЈИЋА
2005–2015.

Супруг МИЋА, ћерка ЈОВАНКА, унука БОЈАНА
и зетови ПЕТАР и МИЛЕНКО

Породица
СТАЛЕТОВИЋ

(26/199224)

(20/199196)

28. јуна навршавају се четири године откако није с нама драга наша супруга, мајка и бака

СЕЋАЊЕ
Три године није с нама
наша

Наша вољена

ОЛГА ДИМИТРИЈЕВИЋ
и даље је у мислима с нама.
Полугодишњи помен даваћемо 27. јуна, у 11 сати, на Старом православном гробљу.
Породице ДИМИТРИЈЕВИЋ, РАДИВОЈЕВИЋ
и ЖИВКОВ

МИХАЉ АМБРУШ

ЉИЉАНА ГЕЉО

НАДА

1936-2015.

рођ. Вујић

СТОЈАНОВИЋ

Увек ћеш живети у нашим срцима.
Твоја ћерка МАРТА, син МИКЛОШ,
унук ДАЛИБОР и зет МИЛЕ

Заувек си у нашим срцима.
Твоји најмилији

(23/199212)

Туга у срцу, бол у души
и успомене.
С љубављу, породица

(7/199151)

(27/199237)

(9/199158)

25. јуна навршава се четрдесет тужних дана откад није с нама наша вољена

26. јуна 2015. навршава се годину дана откако
није с нама наш драги и вољени

29. јуна 2015. навршавају се две тужне године
откад нас је напустио
наш драги

25. јуна, у 11 сати, на Православном гробљу, у
Старчеву, даваћемо четрдесетодневни помен
нашој драгој супрузи, мајци и баки

ЈОВАНКИ СТОЈКОВИЋ СЕКИ
Живећеш увек у срцима: супруга БОРЕ, деце
САШЕ и ИВАНЕ, снаје ТАЊЕ, зета ДРАЖЕНА
и унука ТАМАРЕ, ЈАНЕ, ТАРЕ и МАРКА

ЧЕДОМИР ЧЕДА ТАСИЋ

МИЛЕНА СОТИРОВ

1931–2014–2015.

1932–2015.

(24/199216)

ПРЕДРАГ
МАЂАРЕВИЋ

Твоји најмилији

Обожавала га је родбина и многобројни пријатељи.
Чувамо успомену на његову доброту, љубав и посвећеност породици.
У жалости, његови најмилији

Његовог драгог лика
увек ће се радо сећати
супруга ЖИВКА
и ћерка ВЕРА.

(28/199239)

(53/199323)

(47/199298)

У нашим си срцима и мислима заувек.

СЕЋАЊЕ

27. јуна 2015. даваћемо годишњи помен нашем
вољеном

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МИЛАКОВИЋ
ПАЈИ СТОЈАНОВУ
1940–2014.

ВИДОЈЕ

ЈЕЛЕНА

НИКОЛА КОЛЕ СТАНОЕВСКИ
25. VI 2008 – 25. VI 2015.

Успомена на драге нам родитеље никад не бледи.
28 година од смрти оца и 16 година од смрти мајке.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Њихова деца

Породица

(51/ф1126)

(44/199288)

Драги

Прошле су четири године без нашег вољеног

25. јуна 2015. навршава
се осам тужних година
откако није с нама наша

Прошле су четири тужне године без тебе

ИВИЦА
ВИГЊЕВИЋ
Живећеш заувек у нашим срцима и нашим
сећањима.
Твоји ЖУНКЕ, КОЦКА
и СТОШКЕ

Ожалошћени: супруга ЈЕЛИЦА и деца ЛЕПА,
ЈОВАН и СРЂАН с породицама
(63/199387)

Навршава се тужна година без нашег вољеног

(15/199182)

СЕЋАЊЕ

ЖИВАНКА МИЛИЋЕВА БАТЕ
из Сефкерина
Твоји најмилији
(8/199154)

30. јуна 2015. навршава се 20 година откако није с нама наш

МИРКО
БАЦКОВИЋ

МИОДРАГА
МАРКОВИЋА

МИРА ГАЉЕН
БОГОМИР
БОГИЦА
КОЈИЋ

2008–2015.
И даље си у нашим мислима и болним срцима.
Твоји најмилији

Радо те се сећамо и чувамо од заборава.
Супруга КОСАНА
и синови МИЛАН и
МИЛОЈЕ с породицама

Заувек ћемо те волети.
Отац МЛАЂЕН, мајка
МИЛЕНА, брат ДРАГО
и снаја ВЕСНА

26. VI 2011 – 26. VI 2015.
Воле те мама ВЕРА
и брат РОБЕРТ.

24. VI 2011 – 24. VI 2015.
Четири године бола, туге и празнине.
Твоји: кћерка
ДРАГАНА, син РАНКО,
снаха ЗОРИЦА и унука
НАТАЛИЈА

(14/199178)

(13/199173)

(10/199159)

(61/199382)

(19/199194)

БАЦКО

МИЛА
ЛАЗИЋ

ЉУБОМИР МИШКОВИЋ
Заувек ћемо те волети и чувати од заборава.
Твоји најмилији
(37/199276)
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Четвртак, 25. јун 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

НЕРЕШЕНО ЗА КРАЈ
Маја Радојчин
најбољи актер меча
Заслужени одмор

ЕКИПНИ ШАМПИОНАТ ЕВРОПЕ У АТЛЕТИЦИ

СРПСКА ШТАФЕТА НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ
У Старој Загори (Бугарска)
прошлог викенда је одржано
екипно Првенство Европе у
атлетици. У саставу репрезентације Србије наступила
је и атлетичарка Динама Зорана Барјактаровић.
Она се надметала у штафети 4 x 100 метара, која је
освојила бронзану медаљу, с
временом 45,58, што је један
од најбољих резултата у
историји српске атлетике.
Зорани је селектор указао
огромно поверење одредивши да буде прва измена, она
која креће из стартног блока.
Иако још увек јуниорка и
најмлађа чланица наше репрезентације, она је одлично

одрадила своју измену и заједно са својим репрезентативним другарицама постигла одличан резултат.
Сада се увелико размишља о томе да ова штафета
може остварити и норму за
Олимпијске игре у Бразилу.
Пред Зораном су нови изазови. Следе Првенство Србије,
па балкански шампионат и
надметање најбољих јуниора
у Европи... У години када је с
најбољим успехом завршила
средњу школу и следи јој
упис на факултет, Зорана
успева да врхунски одради
све што клуб и репрезентација од ње захтевају. Свака
част!

У последњој утакмици Мини
прве лиге рукометашице
ЖРК Панчева играле су нерешено 28:28 са Слогом из Петровца на Млави. Сусрет у Хали спортова на Стрелишту
пратило је око двеста гледалаца.
Дуел је оправдао очекивања
и с разлогом је проглашен
дербијем завршнице првенства. Гошће су и пре доласка у
наш град биле сигурне на другом месту и још раније су
обезбедиле пролаз у Суперлигу, а игром су показале зашто
је то тако. Панчевке су на терену до самог краја биле срчане и заслужују све похвале,
и то не само за овај сусрет.
Десет секунди пре краја утакмице Сања Павловић, голман
домаће екипе, зауставила је
седмерац и тако допринела да
се она заврши нерешено, што
и јесте праведно. Током дуела
се истакла Маја Радојчин, која је била најбољи актер меча
и умногоме допринела да се
њен тим равноправно носи с
фаворизованим гошћама.
– Пуних једанаест месеци
смо у тренажном процесу и
такмичимо се. Девојке су више него исцрпљене, али су и
вечерас показале карактер.
Ово је за нас била успешна се-

зона и остварили смо све оно
што смо зацртали, чак смо
премашили план. Сада нам
предстоји заслужени одмор –
истакао је после утакмице
Иван Петковић, први тренер
ЖРК Панчева.
Заиста, Панчевке су биле
феноменалне у овој сезони. У
33 утакмице само су три пута
биле поражене и једном играле нерешено, рачунајући наступе у Првој и Мини лиги.
На крају су заузеле треће ме-

сто и обезбедиле пласман у
Супер Б лигу, у којој ће играти од јесени, што је други степен такмичења по важности у
нашој земљи. Сада следи заслужени одмор и анализа
пређеног пута. Има времена
да се размишља о будућности
клуба. Остаје да верујемо да
ће наредне сезоне већи део
тима остати на окупу, јер младост и искуство у екипи из нашега града били су прави спој
који је донео успех.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ

ЗАВРШЕНА ЈЕДНА ЛЕПА СПОРТСКА КАРИЈЕРА

ДЕВОЈКЕ ВИЦЕШАМПИОНКЕ

ФЕНСИ ОКАЧИО КОПАЧКЕ О КЛИН

Сремска Митровица је прошлог викенда била домаћин
Првенства Србије за млађе
јуниоре, али с обзиром на то

57,03. Она је са својим клупским другарицама освојила
сребрну медаљу у „шведској
штафети”, што је једна од нај-

да је такмичење било отвореног карактера, учествовали су и такмичари из суседних земаља. То је уједно било и изборно надметање за
састав репрезентације Србије која ће учествовати на Првенству Балкана.
Атлетски клуб Динамо је
освојио две медаље. Тамара
Полић је била друга у трци на
400 метара, с временом

комплекснијих дисциплина
на такмичењу. Поред Тамаре,
велики успех су оствариле и
Дарија Ђорђевић, Јелена
Новковић и Анђела Тасић.
Одличне резултате су забележили и Иван Божанић и Анђела Тасић. Они су још увек
пионири, а на свом првенству
ће покушати да докажу да АК
Динамо има најперспективније младе атлетичаре.

Југославија, фудбалски колектив из Јабуке, место је где
су поникли многи фудбалери
који су касније били носиоци
игре у суперлигашким и прволигашким тимовима широм Србије и бивше Југославије.
Одлазили су многи, али један од њих никада није мењао
клупске боје – Небојша Стојаноски Фенси је чак 24 године
облачио дрес матичног клуба,
а одиграо је 524 првенствене
утакмице. У последњем колу
Прве јужнобанатске лиге, у мечу против Радничког из Баранде, популарни Фенси се пред
200 гледалаца опростио од активног играња. Поред поклона
које је добио од свог клуба и
навијача, познати продуцент,
али и председник гостујућег
клуба Горан Бјелогрлић, поклонио му је дрес из филма
„Монтевидео, бог те видео”.
– Ето, дошао је и тај дан.
Захвалио бих свим људима у
клубу и МЗ-у Јабука, који су
на леп начин организовали
мој испраћај у играчку пензију. Мислим да сам својим дугогодишњим играњем у клубу

оставио дубок траг, који ће тешко бити достижан. Почео
сам да тренирам са седам година, а имао сам срећу да сам
увек био спреман и да су тренери имали поверење у мене
током протекле 24 године –
рекао је Фенси.
Иако је од других клубова
добијао позиве да појача њи-

хове редове, никада није желео да напусти своју Југославију.
– Имао сам доста лепих,
али и тешких ситуација током
каријере и знам да је морало
све тако да буде. Није ми се
одлазило јер сам увек био везан за свој клуб и мислим да
нисам погрешио. Много мече-

Одличан рад Ивана Петковића и страст за победама коју је пренео и на девојке добар
су основ за нове подухвате.
После низа година и гашења
ЖЖРК-а Динамо имали смо
прилику да уживамо у женском рукомету. Добро је да се
традиција сачувала, јер је
Панчево одувек било препознатљиво по сјајним девојкама, правим мајсторима у игри
с „лепљивом” лоптом.
С. Дамјанов

ва је иза мене, а никада нисам
делио утакмице на важне и
неважне. Увек сам давао максимум на терену – истакао је
Стојаноски.
Наш саговорник је у последњих једанаест кола предводио клуб и као тренер, а његова екипа је на крају заузела
пето место у Првој јужнобанатској лиги.
– Волео бих да наставим рад
у клубу и као тренер, а већ сам
са челницима ФК-а Југославија разговарао о томе. Желим
да искуством и саветима помогнем младим фудбалерима
да играчки напредују и да постигну све оно што ја нисам.
Надам се да ћемо се једног дана пласирати и у виши ранг,
што Јабука одавно заслужује.
Много играча из наших редова
игра у околним клубовима, па
ће наш главни циљ бити да их
вратимо у Југославију – додао
је Стојаноски.
Управа клуба ће с Небојшом Стојаноским решити питање тренера на дуже стазе, а
ковање планова ради постизања што бољег пласмана тек
треба очекивати.
Б. С.

АЛПЕ АДРИЈА ЛИГА У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

КРАЈ СЕЗОНЕ ЗА ПАНТЕРЕ
„Модерни оклопници” из нашега града нису успели да савладају тим из Марибора и тако се пласирају у финале једног међународног такмичења.
Панчевци су прошле недеље
поражени са 28:36. Сусрет на
терену СЦ-а „Младост” пратило је неколико стотина гледалаца.
Још једном смо видели занимљив меч с много одличних потеза и трчања. Гости су
потврдили квалитет и боље су
се снашли на почетку, па су
повели са 7:0. Ипак, домаћини су до краја полувремена
ухватили ритам и заиграли

одлично, а ни резултат није
изостао (14:14). Фризел је
сјајно бацао, а Бошњак хватао
лопте у енд-зони противника.
После одмора су се наставили
налети Пантера. Поново је
одлично функционисао тандем Фризел–Бошњак, па су
домаћи повели са 21:14. Фризел је био прецизан и према
Дедићу за четврти тачдаун
Панчеваца. Нажалост, до
краја сусрета смо се уверили
да гости умеју да играју и да
се до последњег минута не
предају. Док су Мариборчани
играли своју игру, код домаћина се она распала. У по-

следњој четвртини се осетио
изостанак с терена Американца Бишопа, као и Бекеа.
Гости су користили сваку пукотину у одбрани домаћих,
па су на крају славили са
28:36.
Наши суграђани нису испунили примарни план да се домогну плеј-офа у Првој лиги
Србије и нађу се у завршници
Алпе Адрија лиге, али се не
може рећи да је ово била неуспешна сезона. Подмлађен
тим, измењен стручни штаб и
неке друге околности свакако
су утицали на резултат момака из нашега града.
С. Д.
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ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ ТУРИНГ АУТОМОБИЛА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДУЦА ТРИЈУМФОВАО У СЛОВАЧКОЈ

САРА ШАМПИОН БАЛКАНА

Трка за памћење
и препричавање
Следи надметање
у Француској
Најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић, наш суграђанин, још једном је показао да спада у ред најбољих
возача данашњице. Он је прошлог викенда бриљирао на
стази у Словачкој и задржао
прво место у генералном пласману, с 35 бодова. Возач
НИС–Петрол рејсинг тима је у
првој трци освојио треће место, док је у другом надметању
на „Словакијарингу” био бржи
од свих својих конкурената.
Наш ас је у првој трци имао
великих проблема при „летећем старту” због вишка килаже коју је, по правилима, морао да носи, а веома му је одмогао и поломљени сплитер.
Ипак, Борковић не би био
наш најбољи аутомобилиста
када се не би лавовски борио
до самог краја. Упркос свим
препрекама због којих су га
остали возачи претицали, непоколебљиви Панчевац је
престизао једног по једног ривала и трку је, на изненађење
многих, завршио на трећем
месту, са шест бодова.
Другу трку Дуца је започео
са шесте позиције, али је за-

хваљујући одличном старту
одмах избио на треће место.
Убрзо је престигао и Фистера
и био други, а у том тренутку
је Битер излетео са стазе, па је
надметање накратко заустављено. Дуца је и овог пута био
немилосрдан: није дозволио
да му ико превише побегне,
брзо је ухватио прикључак за
водећим Јостом и онда је у
маниру искусног возача чекао

свој тренутак. Он је уследио у
шестом кругу, кад је Борковић маневром за препричавање престигао првопласираног
и уз овације публике избио на
чело. Трка за памћење! Но,
кад је о Дуци реч, већ смо навикли на то.
Остатак трке је показао колико је Борковић психички
јак, пошто ниједног тренутка
није дозволио да га ико угро-

зи на путу до друге овосезонске победе у ETCC-у.
– Не могу да не будем задовољан после Словачке. Велики проблем ми је направило
пуцање гуме у квалификацијама, али сам ипак успео и ту
да освојим један бод. „Словакијаринг” је стаза позната по
брзом трошењу гума, али као
добра за претицања, и мислим да сам то максимално
искористио. Знао сам да ће
све бити теже због додатне
килаже, да ће ме то „појести”
на летећем старту, што се и
десило. У првој трци сам покупио нешто на стази и пукао
ми је сплитер у потпуности,
што је довело до тога да нисам имао приањање предњег
дела аутомобила. Само сам
гледао да сачувам гуме. Мој
тим је успео да ми поправи
аутомобил за другу трку. Напео сам се у првих неколико
кругова, избио на прво место
и направио довољну разлику
да мирно извезем трку до краја. Захваљујем свом сјајном
тиму, спонзорима и навијачима. Србија је и даље прва на
европском аутомобилском
трону и то је за мене најважније у овом тренутку – рекао
је Борковић после трке.
Следећи тркачки викенд нашем шампиону предстоји већ
27. и 28. јуна на стази „Пол Рикард” у Француској.

У Зрењанину је прошлог
викенда одржано Првенство
Балкана у џуду за јуниоре.
Међу репрезентативцима
Србије била је и чланица
Динама Сара Славковић.
Она је освојила најсјајније одличје у категорији до 78
кг, а тај успех још више добија на значају ако се зна да
је Сара још увек кадеткиња.

Наша суграђанка је у првом
колу ипоном победила такмичарку БиХ, потом је била
боља од ривалке из Турске,
да би у полуфиналу, такође
ипоном, савладала џудисткињу из Бугарске. У финалу
је надвисила још једну турску такмичарку и тако на
убедљив начин освојила
шампионски пехар.

БРОНЗА ЗА КАТАРИНУ

ЛЕПО ПРИЈАТЕЉСТВО ФК-а МЛАДОСТ И НК-а МАЛЕЧНИК

У МАРИБОРУ КАО КОД КУЋЕ
Нема много спортских колектива у нашем граду који имају
тако добре и искрене пријатеље ван граница Србије као
што их има ФК Младост из
Војловице. Већ шесту годину
заредом Војловчани гаје братске односе с људима из НК-а
Малечник из Словеније, из
предграђа Марибора. Ове клубове је спојио Александар Хајдер, искрени љубитељ фудбала или фирме „Тои тои” из Србије и „Дикси” из Немачке.
Било како било, једно предивно дружење се „сели” из године у годину – из Словеније у
Војловицу.
Прошлог викенда „експедиција” ФК-а Младост гостовала
је подно Похорја и још једном
се вратила с кофером пуним
утисака. Осим што су одигране две утакмице између ветерана и сениора два клуба, веома занимљива је била и предигра ова два меча јер су сви
присутни на стадиону уживали у надметању женских тимова – домаћег Гасилција и
крањског Маракана бејби. Сви
заједно су потом у „трећем по-

лувремену” наставили дружење до касно у ноћ.
Иако је резултат утакмица и
овога пута био у другом плану,
нека остане забележено да су
Војловчани остварили два
тријумфа. Ветерани су своје
вршњаке победили с 2:1, док
су сениори своје колеге савладали с 5:0. Предвођени „селектором” Емилом Такачем,
ветерани Младости су играли
у саставу: Милошев, Мачкић,
Ратков, Каденић, Лакић, Ста-

нимировић, М. Цимиротић,
Срданов, Ускоковић, Ванцагић и Ћирковић. Први тим
Младости предводио је Драгољуб Кузмановић, а наступили
су: Шахурић, Јаначковић, Јованов, Д. Цимиротић, Милановић, Милосављев, Момчиловић, Стојановић, Грчић,
Миодраг и Радојковић.
По окончању утакмица размењени су поклони између
представника клубова, а челници НК-а Малечник, предво-

ђени председником Урошем
Келебићем и секретаром Славком Компрешаком Кумаром,
још једном су се исказали као
изузетни домаћини. Војловчане су поздравили и представници градске управе Марибора, а било је времена и за обилазак овог прелепог града. Као
гости ФК-а Младост, у Словенију су путовали и представници ФК-а Железничар из Панчева, Зоран Наунковић и Ненад Бојковић, који су такође
дали свој допринос овом лепом дружењу. Помоћ тиму из
Војловице пружиле су и фирме
„Данијела комерц” и „Финет
инжењеринг”.
Возачи „Ласте” Ивица Вулетић и Јовица Милосављевић
су мајсторски одрадили свој
посао, па је 595 километара до
Марибора и исто толико назад
протекло мирно и у сјајном
расположењу.
Следећи сусрет ФК Младост и НК-а Малечник заказан је за другу половину јуна
2016. године у Војловици. Тако то раде искрени спортски
пријатељи. Свака част!

У новосадској хали „Слана
бара”, у организацији Бадминтон савеза Србије, прошлог викенда је одржан до
сада највећи међународни
турнир у Србији, на којем је
учествовало 167 такмичара
из 16 земаља с три континента. Чланица Бадминтон клу-

ба Динамо Катарина Виг
освојила је бронзану медаљу
у категорији девојчица до девет година. Међу дечацима
до девет година сјајну игру су
приказали Михајло Виг и Вања Бокан, али су играчи из
Словачке, Румуније и Пољске били за нијансу бољи.

АЊА СТАЛА У ФИНАЛУ
Тениски турнир треће категорије за девојчице до четрнаест година одржан је прошлог викенда у Ковачици.
На њему су наступиле и четири девојчице из ТК-а Динамо: Ања Милошевић, Наталија Ђукић, Вања Бодловић и Дијана Јованов.
Најуспешнија је била Ања
Милошевић, која се пласирала у финале, у којем је изгубила од Јоване Цветковић
са 7:5 и 6:4, па јој је припао
пехар намењен освајачу
другог места.

ШАХОВСКИ КУТАК

ДЕСЕТИ ЛЕТЊИ КУП „МИКА АНТИЋ”

Schneider

УЧЕСТВОВАЛО 1.500 МАЛИШАНА
Завршен је десети међународни фудбалски турнир под
називом Летњи куп „Мика
Антић”, на којем се надметало 110 екипа из Србије, Румуније и Хрватске. У нашем граду је боравило преко 1.500
малишана, који су после седам дана такмичења напустили Панчево препуни утисака.
Такмичење се одвијало по узрасним категоријама, па су
тако на терен код Хале спортова на Стрелишту излазили
дечаци рођени од 2001. до
2007. године.
– Све је протекло у најбољем
реду. Послали смо лепу слику
о нашем граду. Све екипе су задовољне, јер смо први пут делили награде и медаље за осам
тимова по генерацији. Захва-

љујем ресору за спорт са Александром Фаркашем на челу,
директору ЈКП-а „Младост”
Милану Станишићу, пословођи хале Мирку Јовићу, који
нам је косио терене, недељнику „Панчевац”, порталу „Полувреме”, листовима „Спортски
журнал” и „Спорт”, РТВ Панчеву, Дамиру Бечејцу, који нам
је офарбао голове, Миљану
Блазовићу, јер нам је позајмио
неколико мрежа, Градском
фудбалском савезу, Виктору
Поши, који нам је штампао
све пропагандне материјале,
као и свим родитељима наших малишана, волонтерима,
јер су дали немерљив допринос да турнир у потпуности
успе – рекао је Миодраг Гачић, тренер ФК-а „Мика Ан-

тић” и један од организатора
турнира.
У конкуренцији дечака рођених 2001. године прво место
је освојио Крушик из Ваљева,
испред Обилића из Живинице

и пожаревачког Пресинга. У
надметању тринаестогодишњака победио је Кикер из
Краљева, друго место је освојио „Мика Антић”, а треће
смедеревски Цепелин. У над-
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метању дечака рођених 2003.
године победила је суботичка
Арена, испред Обилића и београдског Тријумфа. Најбољи у
генерацији 2004. био је београдски Партизан, друго место
је заузео Стенли–Војводина, а
треће Лион. У конкуренцији
десетогодишњака најбоља је
била Плана, други је био Вршац јунајтед, а треће место је
заузела Академија Бамби из
Зрењанина. Дечаци рођени
2006. године који играју у ФКу „Мика Антић” освојили су
прво место у својој групи, испред Вршца јунајтеда и ОФК-а
Стенли–Војводина из Глогоња.
Код најмлађих је победио новосадски Киндер, док је друго
место заузео Крагуј, а треће
Пинкум из Великог Градишта.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лг6)
Избор Р. Радојевић

Страну припремио

Александар
Живковић
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ОДРЖАН 11. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КАРНЕВАЛ

ПАНЧЕВАЧКА БАЈКА НА АСФАЛТУ

Манифестација је
трајала од 15. до 20.
јуна
У дефилеу учествовало
37 група из девет
земаља
„Као и сваке године, јун нам
доноси весеље, на улицама
Панчева чуће се звуци карневала. Обоји свет својим присуством и разоружај га осмехом, да се радују људи сви који кадри су волети. И овог лета ћу играти и тога нећу се
стидети, добродошли сте људи сви у Панчево – град љубави”, ово су речи песме која је
још у понедељак, 15. јуна, почела да одзвања овдашњим
сокацима означавајући почетак вероватно највеселије и
најразузданије манифестације коју је наш град икада
имао.
Не тврдимо то нимало претенциозно нити пристрасно –
чињеница је да је панчевачки
карневал највећа фешта те
врсте у читавој Србији. Панчево је прво у нашој земљи
још пре 11 година постало
члан Федерације европских
карневалских градова (FECC)
и од тада с поносом носи титулу европског карневалског
града.
А да варош изникла на
ушћу Тамиша у Дунав ова лепа признања не узима олако,

већ се труди и да оправда поверење указано од стране
европских карневалских мајстора, доказано је и ове године на 11. Интернационалном
карневалу који је трајао од 15.
до 20. јуна. Организовало га је
удружење „Пријатељи Панчева” на челу са искусном Зораном Владу, а подршку су пружили НИС, „Вајферт пиво”
компанијa „Heineken Србија”,
Град Панчево, као и бројне
овдашње организације, установе, удружења, угоститељи и
појединци. Читав програм одвијао се под покровитељством
Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Знак грађанкама и грађанима Панчева, али и свим посетиоцима из целог света, да
под маске сакрију све своје
бриге и проблеме дат је прошлог понедељка традиционалном предајом кључева
града маестру карневала Борису Матијевићу на стејџу
„Код Вајферта” у Улици Николе Тесле. Како је баш тих
дана у локалном парламенту
било поприлично турбулентно, част да уручи кључеве
Панчева припала је ником
другом до самом Ђорђу Вајферту, специјално васкрснулом само за ту прилику. На
карневалу је све дозвољено,
па Ђорђе није имао ништа
против да прихвати ту свету
дужност. Сасвим је сигурно да
га је додатно одобровољило и
то што је од ове године уведен

нови сегмент манифестације,
њему свакако најомиљенији –
„Карневал пива”.
Од понедељка до суботе сви
који су се затекли у Панчеву
могли су да уживају у најразноврснијем културно-ументичком и забавном програму: концертима, мјузиклима, представама и креативним радионицама, а централни догађај, као

и сваке године, био је дефиле
маски, приређен у суботу, 20.
јуна, у Улици војводе Радомира Путника.
Пре саме поворке, у башти
Старе пиваре приређен је пријем за групе из иностранства, а
Хенри ван дер Крон, председник Федерације европских
карневалских градова (FECC),
доделио је признања онима

КАКО JЕ НАСТАО КАРНЕВАЛ
Занимљиво је да реч „карневал” потиче из латинског или
италијанског језика и значи „одрећи се меса”. Карневал се
заправо односи на период „безмесне недеље” која претходи
четрдесетодневном великом ускршњем посту. Како је током
поста, у знак сећања на Исусове муке у пустињи, забрањено веселити се и препуштати се различитим уживањима,
карневал је последња прилика за таква задовољства.
Претпоставља се да сама идеја карневала потиче још од
чувених римских сатурналија или пак дионизијских обичаја старих Грка. Карневал се из Италије проширио у Француску, Шпанију и Португалију, а потом и у Немачку, Латинску Америку и друге државе света.
Данас се најчувенији карневали одржавају углавном у фебруару и марту у Рио де Жанеиру, Венецији и Сан Франциску. На Балкану је свакако најзначајнији ријечки карневал.

који су дали највећи допринос
организацији овогодишњег
карневала: удружењу „Пријатељи Панчева”, Граду Панчеву, компанији „Heineken Србија”, НИС-у, волонтерима
Панчева, као и нашем листу. У
име „Панчевца” награду је с
поносом примио новинар
Драган Вукашиновић.
Слика у централној градској улици у суботу увече била
је иста као и током свих претходних лета када се одржавао

карневал – на хиљаде људи
сјатило се крај коловоза како
би видели какве су маске,
креације и акробације припремили овогодишњи учесници. Представило се 37 група
из Србије, Црне Горе, Хрватске, Словеније, Македоније,
Боливије, Румуније, Италије
и с Кубе. Спектакл је почео
спретним наступом мажореткиња из Аде и из Беле Цркве и
музицирањем београдског
Оркестра полиције и панчевачког „Музичког центра”.
Међу нашим суграђанима
који су улепшали овогодишњу
бајку на асфалту највише је
било основношколаца: после
дуге пловидбе по мору знања
стигли су весели морнари из
школе „Мара Мандић”, а за
њима су доскакутали и пилићи из „Змајеве”. Још једна
група „Змајеваца” послала је
присутнима поруку да љубав
нема границе представивши
се у традиционалним костимима различитих народа света. Сличну идеју донели су и
њихови другари из ОШ „Борисав Браца Петров”, док су
се клинци из „Савине” школе
за потребе карневала претворили у разигране домине.
„Мики и мини” била је, логично, маска коју су осмислили дечаци и девојчице из
школе „Мика Антић”.
За додатно шаренило у наставку програма побринули
су и плесачи из неколико панчевачких клубова: из „Бале-

35

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Четвртак, 25. јун 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

рине” су дошетали лептирићи, мачке, Снежана и патуљци, а за њима су стигли и сјајни денсери из групе D & NG.
Војловчани из СКПД-а „Ђетван” приказали део приче о
чаробњаку из Оза, а нису изостали ни учесници из панчевачких села: деца цвећа из
Омољице, Чарли Чаплин и
продавачице љубичица из Долова, као и малишани из позориштанца „Мали принц” из
Јабуке.

Наравно, неизоставан је
био и наступ главне овдашње
групе „Панчевачки карневал”.
Ова екипа се током свих претходних година прославила заиста маштовитим креацијама
о којима се причало и данима
након манифестације. Овог
пута, они су се позабавили нешто лакшом, укуснијом и
питкијом темом – пивом.
У Панчево су у суботу стигли и плесачи из денс клуба
„Супер стар” из Вршца и из
балетског студија „Амадеус”
из Пожаревца. Посебну пажњу свих присутних, а поготово бројних угледних гостију
из Федерације европских карневалских градова, који су
спектакл посматрали из ложе,
привукле су фантастичне барбике из Шапца. Оне су испричале причу о малој Шапчанки

Лани која је маштала о томе
да њена лутка „барби” једног
дана оживи. Њен сан се није
остварио све док у суботу није
стигла на панчевачки карневал и, уморна од пута, заспала
на асфалту. Баш тада се догодила права барби-чаролија.
Чак шест барбика ишетало је
из својих оригиналних розе
паковања и заиграло с Ланом
на свеопште одушевљење
присутних. Све похвале за
идеју и реализацију!
Из главног града Војводине
стигле су нам две групе: „Новосадска кољада”, која је представила обичаје из давнина везане за временске промене у
природи и ритуале посвећене
плодности земље, и „Mantock
Dance International”, што је у
Панчево донела дух бразилске
самбе. Док смо још у Србији
ваља споменути и несвакидашњу причу о Ани Карењини
коју су донели Лесковчани,
као и забаван зумба-денс лепотица из оближње Раковице.

Као и обично, главну
атракцију представљали су
гости из иностранства. Поново су међу нама били представници чувеног ријечког
карневала из Хрватске – карневалска удруга „Весели олдтајмери”. Ова дружба просто
живи карневал и годишње
учествује на 30-40 таквих догађаја, не само у својој земљи
већ и у читавом региону. Њихов наступ у Панчеву, за који
су изабрали невероватне маске пауна, засигурно спада у
топ пет овогодишњег карневала. И ове године су међу нама биле и „Жабе” из хрватског Иванић града, које су

приказале славље келтских
богова. Из два црногорска
града позната по карневалима – Котора и Херцег Новог,
наше драге комшије донеле
су нам которске кише и плес
„Хакуна Матата”.
Чувени демони из словеначког града Птуја, који су такорећи постали маскоте нашег карневала, ове године су,
на разочарење многих, изостали, али зато су из тог града, као сасвим достојна замена, стигли „Весели кловнови”
и „Веселе кловнесе”. Њихове
несвакидашње маске биле су
толико упечатљиве да ова разиграна екипа није остала не-

примећена у читавом граду и
пре и после главног дефилеа.
И њих сврставамо у топ пет. У
истој групи најбољих заслужили су да се нађу и атрактивни гости с Кубе, као и фантастична и љубитељима овдашњег карневала добро позната група „Compagnia del Ca-

еврима. Новца је било на све
стране. Штета само што није
био прави... Но, то није умањило атрактивност представе
коју су извели. Још једна
атракција стигла је на самом
крају дефилеа – били су то
шармантни и егзотични гости
из Боливије, који су у својим

УГЛЕДНЕ ЗВАНИЦЕ
Међу угледним гостима који су програм карневала пратили
из ложе били су председник и потпредседник Федерације
европских карневалских градова (FECC) Хенри ван дер
Крон и Јосип Силов, члан међународног борда FECC-a Саша Цицимов, председник и потпредседници FECC-a за Србију Мирољуб Радивојевић, Небојша Богићевић и Александар Васовић, потпредседник FECC-a Словеније Петар Радоја, делегација FECC-a из Холандије, представници ове Федерације из Хрватске, Црне Горе, Македоније, Румуније и
Србије, градоначелник Панчева Саша Павлов и његов заменик Саша Левнајић.
rro” из италијанског Старанцана. Ова група допутовала је
на импресивном човеколиком превозном средству непознатог назива, а приказала
је маску под називом „Viva
Mexico”. Из Македоније су
стигли представници струмичког карневала с маском
„Рингишпил”, а повели су и
своје суграђане „Каревјанце”
из тамошње средње школе
„Никола Карев”.
Велику пажњу привукли су
и румунски „џипсији” из Решица који су се током свог надахнутог плеса разбацивали

упечатљивим зеленим костимима представили део фолклора своје земље – плес специфичног ритма под називом
„Капоралес”.
Дефиле је традиционално
окончан имресивним ватрометом, а програм се до дубоко
у ноћ наставио концертима
бројних популарних бендова
на више од десет локација у
граду.

Д. Кожан

Н. Стоилковић,
З. Компар и Д. Исаков

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградна игра
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 24.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

СПОРТ

Живео наш Вајферт!

САША ПАВЛОВ, ПРВИ ЧОВЕК ЖРК-a ДИНАМО

ПРИОРИТЕТИ СУ СУПЕРЛИГА И РАД С ДЕЦОМ
Време је за елиту и
експанзију спорта с
„лепљивом” лоптом
За рукометаше Динама прошла сезона биће упамћена по две различитости које су, свака понаособ, обогатиле спортски колектив из нашега
града. На почетку је мука испливала
на видело, а све се одразило на резултат; чак је и статус клуба у високом рангу био угрожен. После паузе,
у наставку Супер Б лиге, била је друга песма.
Један од људи који су, поред играча, највише допринели да се сачува
традиција, јесте и Саша Павлов, доскора први човек Динама и однедавно градоначелник Панчева. Препун је енергије, а двадесетчетворочасовно ангажовање и брига о клубу
издвајају га из просечности. Павлов
се током кризе резултата Динама
није дао омести, већ је стрпљењем и
одлучним потезима допринео да се
краткотрајно олакшање претвори у
озбиљну стабилност клуба. Док су се
многи држали прокламоване доктрине, радећи без успеха, Павлов се
залагао за то да остане доследан
сопственим принципима. Веровао је у момке које предводи, у
стручни рад и клупску администрацију. После свега шта се дешавало у последњих годину дана,
може се потврдити да је такав начин деловања био успешан. На
почетку разговора открива шта је
пресудно утицало на то да Динамо остане у Супер Б лиги.
– Пре почетка сезоне смо имали
процену да с млађим играчима
имамо снаге да задржимо статус у
Супер Б лиги, с обзиром на то да
нам циљ није био пролаз у елиту.
Ипак, на крају првог дела сезоне,
после озбиљне анализе, схватили
смо да не можемо тако да остваримо план. Зато смо поново активирали Бранка и Стојана Радановића,
вратили у Динамо Уроша Радосављевића, ангажовали искусног Вујића и тако освежили екипу. Тако
смо добили неопходно искуство у
тиму, које нам је недостајало у првом делу сезоне. Касније је све дошло на своје место. Обезбедили смо
опстанак, али на импресиван начин. Стигли смо до четвртог места,
а Металац из Ваљева, само због бољег количника голова из међусобних сусрета, завршио је сезону на
трећем месту – истакао је наш саговорник.

Било је мнооого весело ових дана у граду! Осећала се позитивна
фестивалска атмосфера, коју није је омело ни прилично намрштено небо и готово јесења температура.
Ипак, понајбоље се осећао наш велики суграђанин Ђорђе Вајферт. Док је протеклих дана с тих небеса посматрао свој град мора да му се смешкао брк, схвативши да је вредело све што је у
животу чинио.
Е, кад урадиш толико тога ваљаног, онда праведнички легне
кригла ’ладног „вајферта”. Живели, Ђорђе и хвала на свему!

Живео наш карневал!
ЖРК Динамо је веома угледан
спортски колектив, и то не само када је реч о српским границама.

Историја дуга скоро седам деценија
обавезује и савременике. Љубитељи
спорта у Панчеву се надају да популарни „жуто-црни” могу ући и у
елиту.

– Након ангажовања поменутих
играча, који су изнели највећи терет у
прошлој сезони, а тај састав ће играти
и у наредном периоду, и анализирања
рада других тимова, стекли смо утисак да је време да се крене ка Суперлиги и наш циљ за наредну сезону је
баш тај. Осим тога, а ништа мање важно, јесте наша жеља да се још озбиљније ради с млађим категоријама, да
се што више деце привуче рукомету.
Имаћемо у наредној сезони у погону
све екипе Динама, чак ћемо реафирмисати и другу екипу, јер неће сви
момци који су нам сада на располагању моћи да играју. Стратегија развоја
коју смо усвојили мора дати резултате, па ћемо зато, поред првог тима, акценат ставити на рад с млађим узрастом и школском децом. Ангажовали
смо бивше играче Динама, уложили у
њихово школовање и сада очекујемо
да се наша рукометна база још више
шири. Дакле, идемо упоредо на два
колосека – нагласио је Павлов.
Нема сумње да су пред ЖРК Динамом нови изазови. Углед, част и традиција морају бити сачувани.
С. Дамјанов

ПРЕПУШТАМ ФУНКЦИЈУ
Новонастале околности су донеле и промене на челу Динама.
– Имајући у виду да сам сада градоначелник Панчева и да од сада
морам са истом снагом да радим на развоју целокупног спорта у нашем
граду, ја сам с даном ступања на нову функцију поднео писмену оставку на место председника ЖРК-а Динамо. Наравно, то не значи да и даље нећу помагати онолико колико и другим клубовима и спортистима –
нагласио је Павлов.

Након величанственог Ђорђа вратио нам се и светски а наш карневал! Додуше, нисмо га чекали толико дуго, али нам је невиђено недостајао! Ма питамо се само ко се то дрзнуо да нам га украде прошле године.
На срећу, ствар се добро завршила. Све је на свом месту – костими,
поворка, гости... А град пун ко око и, без обзира на понеки ситан
инцидент, осмеха и доброг расположења било је напретек.
Е, то вреди залити! „Вајфертом”, наравно!

Живели и сви ми...
Није се веселило само на фестивалу и карневалу, неки наши суграђани славили су и за свој грош.
Док су једни то радили по устаљеним шаблонима, било је и
оних који су се надљудски потрудили да важан дан у свом и животима најближих обележе за памћење. Онако баш амерички: у
врту, уз живу свирку, астал шарен, а ни добре капљице није
мањкало – пива у галонима, док без вискија нема правог барбикјуа, хик!
Ипак, ако хоћете интимну опуштенцију, припазите се мало кад
шенлучите! Око дроновско све види...

Н. Стоилковић Ј. Филиповић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Владан Марков,
средњошколац:
– Викенд ћу искористити за неколико
ствари. Мало ћу се рекреирати с друштвом
на спортском терену,
мало ћу шетати, а нећу
пропустити ни да
играм игрице на компјутеру.

Александра
Лукић, стручњак
за маркетинг:
– Ако не буде падала
киша, а надам се да
неће, викенд ће ми добро доћи да шетам с
дечком и да у љубави
упловимо у још једно
дивно лето.

Вук Ђорђевић,
кошаркаш:
– Планирам да овог викенда посетим оца у Београду, а пошто много
волим кошарку, с друштвом ћу на терен, да
одиграмо неку партију
баскета.
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