» стране I-VIII

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Мултијезички додатак – на македонском језику
Мултијазичен додаток – на македонски јазик

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 7. СЕПТЕМБРА 2018.

Број 4780, година CL

БОГАТСТВО

Хроника
Дајте крв једном
и спасите три
живота
» страна 8

Политика
О реализацији плана
капиталних
инвестиција
» страна 4

Просвета/екологија
Повеља, плакета и
новац за најуспешније
» страна 7

Друштво
За јубилеј – нови
изглед стадиона
» страна 9
ГРАДСКЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ ОВИХ ДАНА ОПОМИЊУ НЕКЕ ПАНЧЕВЦЕ

КО НЕ КОСИ АМБРОЗИЈУ, ДОБИЈА НАЛОГ ДА ТО УРАДИ
Рок седам дана
Досадашња искуства
добра
Дугогодишњи немар и небрига надлежних када је реч о уклањању амброзије полако али сигурно постају прошлост. То је добро, будући да од алергија изазваних тим опасним коровом
пати велики број наших суграђана.
Они ових дана све чешће пријављују инспекцијским службама када
примете амброзију негде у граду, а
као резултат тога власници земљишта на коме расте ова биљка добију
налоге да је покосе и тако дефинитивно уклоне.
Иако је сада касно за њено уништавање, јер су концентрације њеног полена у панчевачком ваздуху ових дана енормно високе, знатно веће него

пре годину дана, треба очекивати да
ће због промене у понашању инспекцијских служби битка против амброзије идуће године почети на време,
током пролећа.

АУТО-ЦЕНТРУ
„ЗОКИ”

потребни инструктори
за обуку возача
– више извршилаца
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

– До 5. септембра издали смо 22
налога да се у року од седам дана
уклони амброзија, и то: два јавним
комуналним предузећима, 12 физичким лицима и осам правним. Након
достављања тих решења ми контролишемо да ли су они који су их добили поступили по њима. Уколико нису
ништа учинили, прослеђујемо их Фитосанитарној инспекцији – изјавио је
за „Панчевац” Бобан Ђурђев, секретар градског Секретаријата за инспекцијске послове.
Он је додао да су досадашња искуства добра и да су сви којима је из
Градске управе наложено да уклоне
амброзију, то већ урадили. Ђурђев је
позвао грађане да и даље пријављују
када примете амброзију на некој јавној површини или на нечијем индивидуалном земљишту. Ђурђев је рекао да је добро и то што, када је реч о
уклањању амброзије, градске инспекцијске службе добро сарађују са „Зеленилом”. Како је рекао, довољан је и

усмени апел надлежнима у том ЈКП-у
да негде треба уклонити амброзију.
Иначе, крај августа и почетак септембра је период када је дејство амброзије на алергичне особе најјаче.
Још увек се не очекује пад концентрација њеног полена у ваздуху, а судећи према прогнозама, биће га доста и током октобра.
Интензивном овогодишњем бујању
амброзије и ширењу њеног полена
највише су погодовале неповољне временске прилике. У досадашњем периоду често је падала киша, што је
допринело високом проценту влаге у
ваздуху, а то је идеално за њено размножавање.
Стручњаци из Завода за јавно здравље Панчево су више пута и ове године и раније апеловали на надлежне у
граду да организују интензивније кошење амброзије и њено уништавање.
Они су скретали пажњу на то да тог
корова највише има ван града, на земљиштима која су у индивидуалном
власништву, а не косе се.
Колико је полен амброзије опасан,
најбоље се види из податка да ако се
удише у дужем периоду, улази у очи,
нос и плућа, тамо се трајно задржава
и може да изазове астму.
Особама које се жале на алергијске
реакције, саветује се да током периода када је деловање амброзије најинтензивније, што мање бораве напољу
и да ако већ морају да буду на отвореном, обавезно носе наочаре за сунце.
Када пожеле да се шетају, такве
особе то треба да раде само током кишних дана и никако не би смеле да
косе травњаке. Уколико то морају да
раде, требало би да носе маску на лицу све док не заврше тај посао.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Тачка краја и почетка
И ево, стигао је и тај фамозни септембар, сигурно најконтрадикторнији месец у години. Издигао се пред нама као некакав чардак ни
на небу ни на земљи. Баш је сав ни тамо ни овамо. Лето је прошло, а
јесен још није дошла. Изјутра и увече не можеш напоље без неког
топлог џемперка, а преко дана лако и неопажено украдеш покоји
слатки сноп сунчевих влати. И расположење нам је променљиво: час
ведро, час меланхолично, час снено, час џангризаво. Као да смо упали у вакуум, у некакав међупростор.
Личи ли и вама септембар на неку од оних познатих личности
над којима се јавност дели на оне који их обожавају и на оне који их
презиру? Је л’ да да је тако и са овим месецом? Знам много људи који не могу да га смисле, али исто тако видех ове године на „Фејсбуку” пет или шест врло хвалоспевних статуса на тему септембра. Било како било, једно је сигурно: ниједан месец не доживи да се о њему
толико прича као овај. Да не спомињемо оне песмице о септембру
што ће ђаке дочекати у читанкама или саставе који ће се ускоро исписивати о њему...
А биће да нам септембар изазива опречна осећања, јер сада можда чак и више него око Нове године сведочимо том свеопштем циклусу промена и преображаја. Мења се природа, мења се време, мењају се одећа и обућа, неке ствари се завршавају, неке нове почињу,
враћамо се послу, кујемо планове, постављамо циљеве, захуктава се
школа...
У септембру истовремено стижемо на почетак и на крај круга. Ако
вас промене плаше, ако се грчевито држите за старо и познато, а
опирете се свему што вас приморава да закорачите изван зоне комфора, онда вам је септембар симбол за мешавину хорор филма и
ноћне море. А може бити и сасвим другачије. Ако сте, наиме, од
природе учили како се према променама треба односити, онда вам
овај меланхолично-романтични месец може само пријати. А како
то природа ради? Па, јесте ли икад видели дрво које плаче или бесни што му лишће опада? Или ласту која тврдоглаво седи у гнезду и
неће на југ? Или капи кише које се пркосно држе за облак одбијајући да падну? Или цвеће које одлази код пластичног хирурга јер не
може да се помири са чињеницом да му лепота бледи? Или неку
животињу која пије антидепресиве јер се плаши старења? Изгледа
да сва друга жива бића боље од нас схватају поенту живота: не опири се ничему и не држи се грчевито ни за шта. Најлакше, најлепше
и најсврсисходније је – препустити се.
Гледала сам скоро неки надахњујући документарац у коме су живот упоредили с рафтингом. Река нас носи кроз своје теснаце и брзаке: час је права, час кривуда, час дође пад, час мирна деоница... А
ми седимо у гуменом чамцу и као покушавамо да весламо, схватајући да весла често и немају неку сврху. И тада, као и у животу, можемо да урадимо три ствари: да се грчевито држимо за обалу покушавајући да одложимо неминован сусрет с надолазећом авантуром; да
престрављено весламо узводно трудећи се узалуд да побегнемо од
неизбежног или да пак пустимо да нас вода носи, уживајући у крајолику.
Па није ли и овај наш животни ток баш такав? Шта год да дође,
који год проблем или изазов да се деси, само се сетиш да треба пустити чамац да иде низводно. Обрни-окрени, то је једина опција коју имаш. И ево и тог септембра како се указује на пучини. Узводно
не можемо, остати у месту није безбедно, преостаје нам само да дозволимо да нас чун понесе ка њему и свим његовим слатким контрадикторностима, детиње радознали и запитани шта нам доноси...
Срећна нам и мирна пловидба!

ФОТОГРАФИЈА Свадба, свадба...
У Долову, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

„ТЕСЛА”, НЕКАДАШЊИ ПАНЧЕВАЧКИ
И ЈУГОСЛОВЕНСКИ ГИГАНТ
Једна од тема „Панчевца” број 1263,
који је изашао 5. марта 1997, била је
ситуација у фабрици „Тесла”, некадашњем гиганту, иначе једној од две фабрике у бившој Југославији за производњу сијалица. Писали смо о томе
како у тој фабрици не постоје залихе,
да њени производи одлично пролазе
на страним тржиштима и да су од 25
милиона сијалица које је „Тесла” произвела због неисправности враћена
само два процента.
Данас су од „Тесле” остале само
празне хале, успомене њених некадашњих радника и сећања на период
транзиције током којег је затворен велики број панчевачких фабрика, а
много њихових радника је остало без
посла.
Нема више ни „Југобанке”, још једног некадашњег гиганта у бившој држави. „Панчевац” број 1263 овековечио је речју и сликом отварање њених
просторија у Карађорђевој 2–4. Занимљиво је да је у експозитури те банке
постојало дечје одељење, отворено да
би се код најмлађих подстицала навика да штеде. Они су у пратњи својих родитеља у тај део банке могли да
доносе своје штедне касице, да улажу
новац на штедне књижице, да га подижу с њих итд.
У „Панчевцу” из 1997. године објављена је и прича о Јовану Попадићу, једном

од панчевачких судија, који је био задужен за малолетничку делинквенцију.
Ево како је он описивао овај проблем:
– Прошла су времена када су обијане продавнице, а крадљивци односили саламу и хлеб. Ако малолетник
данас упадне у радњу или обије трафику, однеће пиће и цигарете, а све
се чешће дешава да краду аутомобиле – изјавио је он.
На питање нашег новинара због чега је у друштву све више малолетничке делинквенције, он је рекао да је објашњење за то недостатак родитељске
љубави и разумевања према деци. По
његовим речима, родитељи су преокупирани послом и обавезама у вези
с њим, па зато све мање времена имају за своју децу и разговоре с њима.
У једном од текстова из тог броја
„Панчевца” објавили смо и да се убрзано смањује број сеоског становништва на територији Панчева, а да је
све више оних који се досељавају у
град. Као потврда за то, у том тексту
је наведен податак да се између два
пописа, који су спроведени 1961. и
1971. године, становништво које се на
територији нашег града бавило пољопривредом смањило за 20 одсто.

У та да шњем „Пан чев цу” мо гло
се про чи та ти до ста ин фор ма ци ја
на спорт ским стра на ма. Пи са ли
смо о ус пе си ма Ко шар ка шког клу ба „Ди на мо”, ко ји се так ми чио у
Пр вој са ве зној ли ги, а за ње га су
та да, из ме ђу оста лих, игра ли
Иштван Јо на, Ни ко ла Ма рин,

Ча слав Ја ра ко вић, Вла ди мир
Про тић и дру ги.
Тада се са страхопоштовањем изговарало и име Карате клуба „Динамо”.
За тај спортски колектив су се те године такмичили Пујић, Шкрбић, Крстић итд.
М. Глигорић
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ЗАХТЕВ КОЈИ НЕЋЕ ОБРАДОВАТИ ПУТНИКЕ

АТП ТРАЖИ ПОСКУПЉЕЊЕ СКОРО
СВИХ УСЛУГА
Последњи захтев за
корекцију цена
поднет 2013, а пре
две године цена
дизел-горива је
повећана за 27 одсто
Коначну одлуку треба
да донесу одборници
Скупштине града
АТП Панчево поднео је захтев
за поскупљење појединачних и
месечних карата и станичне
услуге. Он је образложен тиме
да је последње поскупљење том
ЈКП-у одобрено 2013. године,
а да је од 2016. године цена
дизел-горива порасла за 27 одсто, што је у великој мери отежало пословање.
АТП је затражио и корекцију цена месечних карата на линијама за Београд и Ковачицу.
Оне би, уместо досадашњих
1.727 динара, убудуће коштале 1.900 динара. Ни те цене
нису мењане од 2013. године.
Ако захтев АТП-а за поскупљење добије зелено светло одборника Скупштине града, биће скупље и карте за градски саобраћај.

Карта за прву зону, уместо
до са да шњих 55 ди на ра, коштала би 65 динара, за другу
зону 120 динара (уместо досадашњих 105 динара), а за
трећу зону 143 динара (уместо досадашњих 130). АТП тражи више цене и за перонске
карте, станичне услуге и ко-

ришћење станичног ве-цеа (на
30 динара).
Од 1. септембра АТП поново
примењује зимски ред вожње,
што значи да су враћени неки
поласци који су током лета били укинути, као и да неки аутобуси поново саобраћају на
сваких пола сата.

У приградском саобраћају поново су активирани поласци за Банатски Брестовац у 06.40 и 13.40, за
Иваново у 07.40, 09.40, 13.30 и 19.30,
као и за Глогоњ у 05.20, 16.20 и 19.20.
У међумесном саобраћају поново важе поласци за Ковачицу
у 13.00 и за Падину у 11.00 сати.
М. Глигорић

ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, ДИРЕКТОР ЈКП-а „МЛАДОСТ”

Отворени базен ради до 20. септембра
Они који воле да се купају на
отвореном базену онда када на
њему није гужва, коначно су
дочекали својих пет минута.
Због почетка школске године
посета том спортско-рекреативном објекту знатно се смањила, а директор Јавног комуналног предузећа „Младост” Предраг Стојадинов најавио је да
ће због лепог времена које је
најављено велики базен бити
отворен све до 20. септембра.
– Он је сваке године радио
све до 16. септембра, али ове
године смо продужили радно
време због повољних временских прогноза и зато што желимо да завршимо неке радове на конструкцији крова – истакао је Стојадинов.
Он је најавио да ће по завршетку рада олимпијског базе-

на одмах почети да ради затворени базен. Биће отворен, као
и прошле године, сваког радног дана сем понедељка, радно
време ће бити од 11 до 17 сати

(викендом од 11 до 16), а цена
карата остаће непромењена: 150
динара за одрасле и 105 динара за децу до десет година, док
деца до пет година не плаћају.

Директор ЈКП-а „Младост”
одговорио је и на питање новинара да ли ће и ове јесени
над олимпијским базеном бити постављена балон-хала, како би, као и раније, могло да
се вежба и током зимских месеци. Објаснио је да то зависи
од потреба панчевачких спортских клубова и спортиста, с обзиром на то да рад базена и током зиме изискује додатни финансијски трошак.
Према његовим речима, надлежни у граду ће сачекати да
виде колике су потребе спортиста за тим и ако се испостави да има интересовања, тај
базен ће им бити на располагању. Уколико дође до тога, затворени базен ће још више бити доступан грађанима.
М. Г.

ПРВИ ПУТ У НАШОЈ ЗЕМЉИ

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Првенство у РЦ
моделарству

Доживите спој науке
и уметности

Под покровитељством Ваздухопловног савеза Војводине,
Ваздухопловног савеза Србије
и Спортског савеза Панчева, а
у ор га ни за ци ји Ае ро клу ба
„Утва”, у суботу, 15. септембра,
у нашем граду ће бити организовано једно интересантно надметање.
На спортском аеродрому поред фабрике „Утва” биће одржано прво Отворено првенство
Војводине и Србије у РЦ моде-

ларству, такмичење моторних
једрилица на електропогон којима се управља путем радиокоманди.
Биће то први овакав шампионат који је икада организован
у Србији, а ако се зна да све земље у окружењу већ одавно имају такво такмичење, не треба
сумњати да ће одзив и такмичара и посетилаца бити велики.
Надметање почиње у 10 сати.
А. Ж.

Од са мог отва ра ња, кра јем
2016. године, Центар за хитну
и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се
по квалитету услуга, савременој опреми, професионалном
и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи број наших суграђана одлучује се за
услуге ове стоматолошке ординације, којом руководи др
Ђорђе Николић, због атрактивних цена и могућности плаћања на одложено.
Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки, у „Никоденту” су одлучили

да поново покрену акцију у
оквиру које сви они којима су
неопходне услуге из области
протетике остварују право на
чак 30% попуста.
Искористите ову прилику и
закажите преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2.
Посетите „Никодент медик”,
осетите спој науке и уметности, оживите свој осмех и живите за исти, јер је управо осмех
ваш најбољи адут!
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.

кошта 2.000 динара, ултразвучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабора-

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
СА НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
др сц. мед.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин
Заказивање радним данима 7-14
и суботом 7-12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из области гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”. Треба напоменути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренутно на акцији, па тако комплетан уролошки преглед

торији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОД СТАРОГ БУВЉАКА

Семафори раде
током дана

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА
Од 38 пројеката у
потпуности
завршено 29
У првих шест месеци
ове године губитке
остварило пет јавних
предузећа

Ноћу ће бити
укључиван „жути
трептач”
„Инфраструктура железнице
Србије” из Београда, која управља јавном железничком инфраструктуром, обавестила је
панчевачки ЈП „Урбанизам” да
квар на уређају путног прелаза
на раскрсници улица Милоша
Обре но ви ћа и Сте ва на Шу пљикца није могао бити отклоњен због његове природе. Тај
уређај регулише рад рампе, а
софтверски је повезан и са семафорима на раскрсници.

То практично значи, како нам
је објашњено у „Урбанизму”, да
ће због планираног ноћног саобраћаја возова, а с циљем побољшања регулисања и повећања нивоа безбедности друмског саобраћаја, семафори на
предметној раскрсници нормално радити у периоду од 6.30
до 20.45, док ће ноћу бити укључиван „жути трептач”. Овај режим рада биће актуелан све
док „Инфраструктура железнице Србије” не поправи уређај
путног прелаза, на шта се, како
је најављено, неће дуго чекати.

КОНЦЕПТ
Нашој држави се пружа историјска прилика да добије нешто
за свој народ и грађане на Косову и Метохији. Реч је о томе
хоћемо ли нешто да добијемо, или ћемо све да изгубимо. Та
прилика може и да се одбије, али не треба да се правимо невешти, јер нико не нуди да цело Косово остане у границама
Србије.
(Ивица Дачић, министар спољних послова и
потпредседник Владе Србије, „Информер”, 29. август)

***
Питање Косова је болно, али оно не сме да продуби постојеће и створи нове поделе међу нама. Напротив, било би нормално да нам обједини снаге, да нас приближи једне другима, да нас покрене на сарадњу и да нам помогне да оштре
емоције и речи, као и међусобна оптуживања оставимо по
страни и почнемо да сарађујемо трагајући за решењем.
(Митрополит загребачко-љубљански владика Порфирије
у интервјуу за „Ало”, 1. септембар)
***
Видим да је Ђилас данас свој политички програм свео на
причу да ја живим у поткровљу. Какав политичар, таква и
политика. Да, Драгане Ђиласу, ја живим у поткровљу. А ти
си према сопственом признању и пријави коју си сам послао,
док си био на власти, стекао имовину вредну 25 милиона
евра.
(Заменик градоначелника Београда и члан
Председништва СНС-а Горан Весић у интервјуу за „Танјуг”,
1. септембар)
***
Своје куће и станове сам куповао од својих пара. За разлику
од тога, Горан Весић је купио поткровље у Његошевој улици
чим је ушао у Демократску странку. Ја то нисам урадио, јер
нисмо сви исти. Ми који смо у „Савезу за Србију” имали смо
могућност да будемо неки Весићи, али нико од нас то није
прихватио.
(Драган Ђилас, председник „Савеза за Србију”, „Танјуг”,
1. септембар)
***
Да, тачно је, осим министарске функције, пишем песме за
певаче са естраде. Сада сам окупиран једним регионалним
пројектом. С групом пријатеља радим на пројекту прве севдах опере. Верујем да ће је режирати мој пријатељ Југ Радивојевић.
(Расим Љајић, министар трговине и телекомуникација у
Влади Србије, у интервјуу за „Ало”, 2. септембар)
***
Неки нови клинци су за њега само чули, а многи га никад
нису видели на делу. Међутим, старијима је довољно рећи:
„Драган Манце” и да се одмах сете нападача фудбалског
клуба „Партизан”, који је трагично погинуо пре 33 године,
па да кажу: „Био је легенда”, или: „Какав је то играч био”.
Играо је као у трансу. Са 23 године је дао 174 гола за „Партизан”, а био је и млади, олимпијски и А-репрезентативац. У
23. години је и погинуо, на ауто-путу, у пуној брзини, у новом аутомобилу.
(„Блиц”, 3. септембар)

Петак, 7. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Већници су на седници одржаној 3. септембра пред собом
имали десет тачака дневног реда. Известилаца није било много, а сви предлози су усвојени
једногласно, чиме су претворени у закључке.
Најпре је градска менаџерка Маја Витман представила
Извештај о реализацији Плана
капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и
инвестиционог одржавања града Панчева од 2015. до 2017.
Из кредита 71 одсто
Она је на почетку рекла да су
достављени подаци о реализацији плана, активностима и ангажованим финансијским средствима, а онда прецизирала:
– То се односи на јавна комунална предузећа која су учествовала у припреми плана, а
ту су и Завод за заштиту споменика и секретаријати Градске управе. Припремљен је збирни извештај о реализацији капиталних пројеката изведених
у 2015, 2016. и 2017. години.
Оно што је важно напоменути,
јесте да се из табеле у прилогу
види да је од 38 пројеката 29 у
потпуности завршено. Помињу се, на пример, регионална
депонија, проширење Новог
гробља, Народни музеј, изградња потамишког колектора... Неки од ових пројеката су били
тема конкурса и важно је да се
нађу у овом стратешком документу. Надам се да ће у следећем извештају за период од
2018. до 2020. године бити више података о самој реализацији. Што се финансирања тиче, из кредита је покривено 71,
из градског буџета 12 и из осталих извора 17 одсто трошкова.
Потом је усвојена информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за првих шест месеци ове године. У
акту је табеларно приказано
кретање прихода и расхода. Губитке су остварили ЈКП „Водовод и канализација”, ЈКП
„Младост”, ЈКП „Омољица”,

О унапређењу положаја Рома
ЈП Градска стамбена агенција
остварила је добит у износу од
1.385.020 динара. Половину те
суме уплатиће у буџет Града, а
остатак ће употребити за формирање резерви.

дене суме, а остатак ће бити
покривен из панчевачког буџета. Средства су намењена за
набавку електричних бројила
у насељу Шумице у Старчеву.
Чланови Већа су, потом, прихватили текст Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке
од стране више наручилаца за
реализацију пројекта „Израда
пројектно-техничке документације за извођење радова на
изградњи водовода и фекалне
канализације с прикључцима
за планиране објекте на подручју Хиподром”. У плану је
отворени поступак. Подвучено
је да ЈКП „Водовод и канализација” има стручан кадар, па

стом Анекса уговора о уређењу
каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, који је сачинио Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство. Извођачу радова –
ЈВП-у „Воде Војводине” продужен је рок за њихово окончање до 30. новембра.
Да би се одржао континуитет у обављању делатности локалне пореске администрације, односно ради одржавања информационог система и поштанских услуга у 2019. и 2020.
години, Веће је сагласно да
градски Секретаријат за финансије може да преузима оба-

Већници су сагласни с тим
да се учествује на јавном конкурсу за доделу бесповратних
средстава градовима и општинама с територије Војводине
за суфинансирање израде и реализацију локалних акционих
планова за унапређење положаја Рома из области становања с пројектом „Боље сутра”. У
случају одобрења пројекта вредног два милиона динара за носиоца посла одређује се ЈП ГСА.
Од Покрајинског секретаријата
за социјалну политику, демографију и равноправност полова потражује се половина наве-

ће то предузеће бити носилац
посла.
Конвертован је, онда, дуг „Политике” а. д. Београд по основу уступљеног јавног прихода
– припадајућег дела пореза на
зараде у трајни улог града Панчева у капиталу друштва. Ради
се о дугу од 3.048.000 динара.
Више цене карата АТП-а
Прихваћен је предлог текста
двају уговора о пословној сарадњи: један се тиче скидања
усева с пољопривредног земљишта у државној својини, а други откупа производа с те земље. Исто се десило и с тек-

везе по основу вишегодишњих
уговора за робу и услуге.
На крају, информативно је
презентирана одлука Надзорног одбора ЈКП-а АТП којом је
усвојен ценовник превоза путника у међумесном саобраћају
за месечне претплатне карте с
попустом за ученике и студенте с местом пребивалишта или
боравка на територији града.
Како је речено на седници, АТП
је у складу с тржишним условима и с обзиром на то да пет
година није мењао цене карата, овог пута повисио износе
које треба издвојити за њих.

ЈКП „Комбрест” и ЈКП „Вод-ком”, а позитивно су пословала остала градска предузећа.
Ре ба лан сом град ске ка се
ЈКП-у „Грејање” преусмерено
је милион динара за изградњу
комуналне инфраструктуре с
прикључцима за објекте на подручју Хиподрома. Због тога су
измењени програм пословања
и финансијски план овог предузећа за 2018.

ОТВОРЕНА КАНЦЕЛАРИЈА ПСГ-а

Афирмација успеха
Канцеларија Покрета слободних грађана у Панчеву званично је отворена 1. септембра у
Улици Максима Горког 4. Промоцији програма „Грађанског
бло ка 381” при су ство вао је
председник Покрета слободних грађана Саша Јанковић, а
поред њега говорили су и повереници ПСГ-а за Панчево и
за јужнобанатски регион др Небојша Тасић и Никола Ћурчин.
Они су причали о циљевима
„Грађанског блока 381” и подвукли најважније поруке. Најпре, да је човек у центру пажње, односно да су људске потребе, достојанство и срећа највише друштвене вредности и
да су као такве исходиште њихових политика.
– Нација и држава имају смисла тек ако су у служби човека.
Најважнији политички циљ у
Србији јесте стварање заједнице узајамног поверења и подр-

шке људима. Важне су и слобода и правда. Грађанима ћемо вратити „отету” државу и
ревитализовати систем институција и демократских установа да би обезбеђивале поштовање људских и мањинских
права, те гарантовале слободу
и правду. Битна је и Србија на
Западу: наши људи одувек су
тамо ишли за бољим животом.

Србију ћемо увести у Европску
унију, те као отворено, просвећено и плурално друштво неопозиво укључити у западну породицу држава. Тиме ће Србија окончати двовековно колебање и тражење свог места у
међународном поретку – казали су говорници.
Они су објаснили да је друштво једнаких шанси заправо

афирмација успеха, тј. да ће
„економска политика, заснована на законима тржишта, осигуравати просперитет за земљу
и њен свет рада, а снажна социјална политика систем социјалне праведности и сигурности”. Обећали су да ће успоставити нулту стопу толеранције за криминал и корупцију,
као и да ће, у еколошком смислу, градити Србију као „здрав
дом за сва жива бића”.
Рекли су и да ће стварати
„земљу нове политичке културе, дијалога и мира, привлачну за генерације дигиталног
доба које треба да остварују и
живе визију модерне Србије”.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ИНТЕРВЈУ: ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

САТИСФАКЦИЈА ЗА НАПОРЕ – ПОМАЦИ НАБОЉЕ
И ОДЈЕК У ЈАВНОСТИ
О приоритетима у њеном раду и свакодневним обавезама, професионализму јавног информисања у АП Војводини, пројектном суфинансирању
медијских садржаја, локалним и регионалним медијима – разговарали
смо с Драганом Милошевић, покрајинским секретаром за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама. Њени конкретни одговори на питања су пред читаоцима нашег листа.
ПАНЧЕВАЦ: Шта је приоритет у раду покрајинског секретара?
ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ: Свака од
области за коју је задужен Секретаријат подразумева одређене приоритете, па су то у области културе обезбеђивање услова за нормално функционисање установа културе чији смо
ми оснивачи, попут, рецимо, Српског
народног позоришта, Музеја Војводине или Покрајинског завода за заштиту споменика културе. Ту је, разуме се, и очување наслеђа које чини
културни идентитет овог дела Србије, пре свега оног чији значај превазилази не само покрајинске већ и националне оквире. Илустрације ради,
на листи непокретних културних добара која су под различитим степеном заштите у Војводини налази се
759 објеката различите врсте. Заједно с нематеријалном културном баштином, реч је, очигледно, о заиста
богатом наслеђу које желимо да сачувамо у целини. Што директна, што
конкурсна подршка систему јавног
информисања, који у покрајини чини близу 300 медија, такође је један
од приоритета, а од формирања актуелне Покрајинске владе у врх приоритета стављена је подршка црквама
и верским заједницама. Ову годину
ће обележити и активности у вези са
обележавањем изузетног историјског
јубилеја – стогодишњице присаједињења војвођанских области Краљевини Србији, чија ће велика завршница
бити организована 25. новембра, на
сам дан одржавања Велике народне
скупштине на којој је одлука о присаједињењу донета. Наш секретаријат је један од главних носилаца тих

само мојих најближих сарадника већ
и свих других који у томе учествују.
• Да ли је, према вашем мишљењу,
јавно информисање у АП Војводини
на задовољавајућем професионалном
нивоу?
– После свих реформи које су рађене у претходним годинама и после
свих лутања и грешака и у тим реформама и моделима приватизације
медија који су, у том периоду, примењивани, оно је, рекла бих, на могућем
професионалном нивоу. Данас систем
јавног информисања у покрајини чине, условно речено, три сегмента. Један су штампани медији на мањинским језицима чији су оснивачи национални савети националних мањина, као што су „Мађар со”, „Либертатеа”, „Хлас људу” или „Руске слово”.
Њих суфинансирамо директно, за шта
је ове године издвојено преко 278 ми-

сирање тих медија с једва 15 милиона
које смо затекли 2016. већ у прошлој
години повећали на преко 60 милиона динара, дакле за четири пута. Тај
ниво смо задржали и у овој, 2018. години, а требало би да у наредној он
буде и виши.
• Имате ли повратне реакције у вези с пројектима који су добијали средства на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја у Војводини?
Колико су квалитетни и да ли служе
сврси?
– Могу да говорим само о пројектима које суфинансира наш секрета-

ријат и ту морам да укажем на две
ствари. Прва је да су комисије које
ми формирамо за оцену квалитета
пројеката који стижу на наше конкурсе веома компетенте и да се пројекти
оцењују искључиво на основу критеријума које је за то дефинисао Правилник о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Друга је да,
у складу с тим правилником, који је,
наравно, проистекао из Закона о јавном информисању и медијима, по истеку рока за реализацију сви носиоци
пројеката који су подржани – без изу-

зетка – достављају наративне и финансијске извештаје, али и материјалне доказе да су ти пројекти заиста
и реализовани. Све то се веома пажљиво анализира и на основу тога
оцењујемо да ли су пројекти реализовани на одговарајући начин. У последње две године нисмо имали случајеве у којима није било управо тако.
• Можете ли да издвојите неке медије с територије покрајине као посебно добре?
– Не бих издвајала никога посебно,
али морам да изразим задовољство
што је, после огромних проблема насталих због погрешног модела приватизације који су га, практично, довели на ивицу опстанка, лист „Дневник” као једини дневни лист на српском језику у покрајини у сваком смислу почео да се стабилизује. Исто важи и за чињеницу да се значајан број
регионалних и локалних листова, и
поред свих искушења, одржао, али и
што је та искушења претрајао и значајан број ТВ и радио станица.
• Да ли сте некада читали „Панчевац”?
– Наравно, јер је реч о једном од
најквалитетнијих регионалних листова, не само у Војводини. И радујем се
што сте успешно прошли кроз претходна турбулентна времена и, да тако
кажем, сачували себе. Читам, с једнаким интересовањем, и друге регионалне и локалне листове који се, такође, и
даље држе и обављају изузетно важну
функцију информисања својих заједница, попут „Зрењанина”, „Сремских
новина”, „Вршачке куле”, „Суботичких
новина”, „Сомборских новина”... Још
увек имају солидне тираже и држе висок професионални ниво. У експанзији електронских медија и својеврсној
експлозији интернета штампаним медијима одавно предвиђају суморну будућност, али сви ви заједно показујете
да, изгледа, ипак није баш тако.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
ВОЛИТЕ ЛИ ДА ГЛЕДАТЕ ФИЛМОВЕ?

Телевизијски програм најчешћи избор

БИ О ГРА ФИ ЈА
Драгана Милошевић је рођена 15. марта 1983. године у Београду. По
образовању је дипломирани музичар – виолиниста. Завршила је Основну и Средњу музичку школу „Исидор Бајић” у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у том граду, у класи проф. Ирине Јавшили.
Запослена је као музички извођач – виолинисткиња у оркестру Опере
Српског народног позоришта. Стална је чланица Војвођанског симфонијског оркестра, Зрењанинске филхармоније, Суботичког симфонијског оркестра, Зрењанинског камерног оркестра и оркестра „Camerata
academica” из Новог Сада.
Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и
фестивалима и остварила значајне резултате и у солистичким наступима
и као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.
У политичкој каријери била је у два мандата одборница у Скупштини
града Новог Сада и посланица у два мандата у Скупштини АП Војводине.
активности. Узгред, на тој скупштини су, први пут у овом делу Европе,
право гласа имале и жене, па је, уз
Милицу Томић из Новог Сада, иначе
кћерку Светозара Милетића, као и
пет Суботичанки, посланик била и
ваша суграђанка Марија Јовановић,
на шта Панчевке и Панчевци свакако
могу да буду поносни.
• Какве су вам свакодневне обавезе
и шта вас на пословном плану највише чини задовољном?
– Састанци посвећени најважнијим
темама из свих области за које је задужен Секретаријат, оперативни рад са
сарадницима на решавању актуелних
проблема, припреме за седнице Покрајинске владе чији сам члан, пријем гостију из земље и иностранства,
обилазак институција и војвођанских
градова и општина, присуство на културним манифестацијама које се у њима организују... Посао је, заиста, огроман, па ми се сваког дана чини да ми
недостаје понеки сат да све урадим
онако како желим. Сатисфакција за
тај напор су помаци набоље које реално постижемо и одјек који то има у
јавности. И, наравно, ентузијазам не

лиона динара или пет одсто више него лане, па ти медији релативно стабилно функционишу. Други сегмент
је Радио-телевизија Војводине као регионални јавни сервис, који се једним делом финансира из републичког буџета, а другим из претплате коју плаћају грађани. Покрајина, дакле,
ту није укључена, али оно што је, после готово осамнаест година стварно
неразумљивог, а рекла бих и неопростивог нечињења наших претходника, као један од првих пројеката покренула ова Покрајинска влада, јесте
градња нове зграде РТВ-а. Заједно је
финансирамо ми и Влада Републике
Србије и градња напредује изванредно. Коначно, трећи сегмент чини више од 250 штампаних, електронских
и интернет медија, највећим делом
на српском језику, који су или у приватном власништву или су им оснивачи организације цивилног сектора.
Том сегменту је, реално, најтеже, а једини начин на који држава, па следствено томе и Покрајина може да му
помогне, јесте пројектно суфинансирање. Имајући управо то на уму, ми
смо средства за пројектно суфинан-

О. СРЕЋКОВИЋ

И. ИСЛАМОВИЋ

Пети фестивал филмских остварења
ПАФФ отворен је у среду, 5. септембра, и одвијаће се све до недеље, 9.
септембра, на више локација у нашем граду. Љубитељи филма имаће
прилику да погледају велики број
остварења домаћих и страних аутора.
ПАФФ ће отворити филм „4 године у 10 минута” награђиваног српског редитеља Младена Ковачевића,
који ће уједно бити и део такмичарског програма „Светионици”. Поред
његовог дела, за награду за најбољи
дугометражни филм бориће се још
осам остварења различитих филмских облика и жанрова. Неки од филмова који ће се такмичити јесу и „Софија Антиполис”, филм Вирџила Вернијеа, који је светску премијеру имао
пре неколико недеља на филмском
фестивалу у Локарну, „Валдхајмов
валцер” аустријске редитељке Рут Бекерман, „Фабрика ништавила” Португалца Педра Пиња, „Класични период” америчког аутора Теда Фента,
„Мајчи” младог хрватског аутора Јосипа Лукића, „Летњиковац”, најновије остварење хрватског редитеља
Дамира Чучића, и „Touching Concrete” немачког редитеља Иље Штала,
сниман у Јужноафричкој Републици.
Овим поводом питали смо наше
суграђане да ли знају да се у Панчеву
одржава филмски фестивал, да ли

Ж. ЦАРАН

Д. РАЈКОВИЋ

они прате ову врсту уметности и какве филмове воле да гледају.
ОЛГА СРЕЋКОВИЋ,
пензионерка:
– Највише волим домаће филмове. Један од омиљених ми је „Маратонци трче почасни круг”, а од новијих остварења углавном она у којима
глуми Милош Биковић. Морам признати да ипак више волим да гледам
серије, и то домаће. Серију „Рањени
орао” могла бих да гледам безброј
пута.
ИБРАХИМ ИСЛАМОВИЋ,
пензионер:
– Волим наше филмове, али и стране. Искрено, највише ме привлаче
емисије о ваздухопловству. Често гледам и музичке емисије, али не баш
све. Има и добрих и лоших. Серије
такође. Тренутно поново пратим „Село гори, а баба се чешља”.
ЖАКЛИНА ЦАРАН,
пољопривредни техничар:
– Гледам акционе филмове, и то
на телевизији. Више волим стране
филмове. Један од омиљених глумаца ми је Силвестер Сталоне, па када
видим да се приказује неко остварење у којем он глуми, обавезно погледам.

С. САБОВЉЕВ

И. АНДОНОВСКИ

ДЕСАНКА РАЈКОВИЋ, бабица
у пензији:
– Гледам домаће филмове, а и неке добре стране. То су углавном филмови о љубави. Нажалост, одлазак у
биоскоп је сада скупа ставка, па углавном гледам код куће. Омиљени филм
ми је „Сјај у трави”.
СТЕВИЦА САБОВЉЕВ, радник у ПИО
фонду:
– Волим да гледам акционе и историјске филмове. Такође, научну фантастику која је базирана на неким
историјским чињеницама, као што је
„Звездана капија”. На телевизији је
сасвим солидан избор, али ја баш не
гледам свакакве филмове чисто да ми
прође време, већ бирам. Углавном су
то страни филмови, а од домаћих волим да погледам комедије. У стању
сам да и по петнаест пута гледам неке
филмове који су ми драги.
ИВАН АНДОНОВСКИ, возач:
– Слабо гледам филмове, али када
имам времена, погледам неки на телевизији. Омиљени су ми филмови о
Џејмсу Бонду. Више волим серије.
На пример, пратио сам домаћу серију „Луд, збуњен, нормалан”, а од страних волим изнова да погледам „Мућке”, „Ало, ало” и „Непристојне људе”.
Анкетирала Мирјана Марић
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МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКОГ УДРУЖЕЊА

РАДОВИ „ПАНОНКИ”
ПРЕЗЕНТОВАНИ У АМЕРИЦИ
Изложбе у Њујорку и
Чикагу

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Органски отпад
У прошлом броју „Панчевца” писали смо о рециклажи појединих врста отпада,
а један од њих је органски
отпад, с којим се готово свакодневно сусрећемо. Велике количине оваквог отпада настају свакодневно, нпр.
при припреми хране у домаћинствима. Велике количине коре од кромпира, банана, јабука, соца од кафе,
остатака од чаја и још којечега у тонама свакодневно
завршава на депонијама са
осталим (углавном) неорганским отпадом. Нажалост,
у нашој земљи и даље нема
селектовања при самом одбацивању отпада, већ се без
обзира на то о којој се врсти отпада ради, све заједно отпрема и он се као такав одвози на депоније. Према томе, наша најплоднија
земљишта се управо налазе
на депонијама, где се годи-

ну о управљању отпадом,
биоразградиви отпад је онај
који је погодан за анаеробну или аеробну разградњу,
као што су храна, баштенски отпад, папир и картон.
Прерада био-отпада је све
развијенија у свету. Овај отпад чини скоро трећину кућног отада. Био-отпад се сакупља одвојено и одлаже
према посебном поступку.
Према једној студији, највећи проценат испитаника
је свестан користи од учешћа у сакупљању органског
отпада или био-отпада и
спреман је да одваја кухињски од осталог кућног отпада. Притом највећи проценат испитаника сматра да
би подела биоразградивих
кеса и канти имала позитиван утицај на испитанике
да прихвате учешће у процесу сепарације. Највећи
проценат испитаника је де-

Панчевачко удружење грађана
„Панонке” ове године обележило је десет година постојања и рада на очувању старих
заната и промоције традиционалног стваралаштва. Поводом
године јубилеја током априла
и маја у Народном музеју Панчево одржана је изложба на којој су били представљени радови садашњих, али и бивших
чланица удружења. Идеја је била да се види допринос старих
чланица, али и оно што су „Панонке” у овом тренутку.
У оквиру промоције десетогодишњице, председница удружења Олга Жолнај Јокановић
је током приватне посете Америци у јуну и јулу успела да
договори две изложбе: у Њујорку и Чикагу.
Изложба у Њујорку је отворена 19. јуна, у српском конзулату.
– Било је згодно да у оквиру
путовања нађем неки простор
у Америци где бих показала
шта све „Панонке” раде и на
тај начин презентовала народно стваралаштво, удружење,
наш град и на крају крајева нашу земљу. Обратила сам се конзулату у Њујорку, али је за реализацију ове изложбе било потребно извршити доста преписки. Слала сам им фотографије наших радова, јер су били
веома радознали како све то
изгледа. За изложбу је била
предвиђена свечана сала, где
се повремено организују изложбе уметника, а где никада до
сада своје радове није излагало ниједно удружење – рекла
је Олга Жолнај Јокановић.
Како је објаснила, публику
је позвао сам конзулат и то су
били одабрани посетиоци.
– Наш конзулат је смештен
на Менхетну, у једној пословној згради. То је елитни центар

„Панонке” су у конзулату
приказале све чиме се баве, а
то су рукотворине израђене техникама вез, златовез, пустовање вуне, хеклање, плетење, ткање и нец.
– Имали смо среће пошто је
свечана сала на зидовима имала рамове који могу да се користе за изложбу, тако да је то
побољшало начин излагања.
Није била само стона поставка, на коју сам ја била спремна, већ много лепше. Конзулка Олгица Влачић изненадила
се како је све то изгледало. Она
је велики љубитељ рукотворина, дивна, млада, врло образована жена, која је и отворила
изложбу. Била је упозната с нашим радом, јер оно што смо
послали о свом удружењу, веома добро је проучила и сажето представила публици – каже председница удружења.
С обзиром на то да је изложба била постављена у конзулату, она није могла бити про-

СТО ЖЕ НА, СТО МИ НИ ЈА ТУ РА

нама, поред неорганског,
разграђује и органски отпад, при чему настаје најплодније земљиште, које је
ту заробљено и (нажалост,
по свему судећи трајно) изгубљено. Низак ниво еколошке свести код грађана узрокује, између осталог, и настајање све већег броја дивљих депонија. Истовремено, огромне количине одбаченог материјала остају
неискоришћене, што представља велики економски и
енергетски губитак.
Просечан састав комуналног отпада у Републици Србији, слично као и за генерисане количине, углавном
се заснива на резултатима
неколико студија реализованих у репрезентативним
општинама, с обзиром на
то да веома мали број општи на спро во ди ре дов ну
анализу морфолошког састава отпада. Поређењем састава отпада за ЕУ (15 земаља), САД и Србију уочава се да је биоразградива
компонента отпада најзаступљенија у Србији. Према подацима Светске банке, морфолошки састав комуналног отпада на глобалном нивоу је следећи: биоразградиви отпад 46%, папир 17%, пластика 10%, стакло 5%, метал 4% и остало
18%. Према домаћем Зако-

лимично упознат с користима које доноси сакупљање
и прерада отпада. Ово је нарочито значајно зато што
органски отпад садржи велике количине енергије и
својим распадањем, разградњом или спаљивањем испушта енергију и угљен-диоксид, што на најбољи могући начин може да се искористи, при чему се чувају
природни ресурси и штити
животна средина. Енергија
употребљива за данашњу цивилизацију може се добити
из биолошки разградивог
отпада на више начина: производњом био-етанола, биогаса или спаљивањем. Проблеми у вези с добијањем
енергије из био-отпада повезани су увелико с добијањем енергије из биомасе.
Опште је познато како је
људска раса инвентивна када год то политике неке земље допуштају, па технологију која је резервисана за
отпад користе и за неке друге – морално недопустиве
праксе. Стога је велики број
земаља због потреба одрживог развоја својих заједница донео и спроводи велики број формално-правних
аката који уређују ову област,
а с циљем очувања својих
природних ресурса, те очувања, заштите и унапређења животне средине.

Чланице удружења грађана „Панонке” учествоваће на годишњој изложби „Сто жена, сто минијатура” где су већ неколико пута освајале вредна признања.
Организатор овог догађаја, „Етно-мрежа”, бави се промоцијом производње рукотворина као перспективне привредне гране која уз минимална улагања може да обезбеди
запослење и извор прихода за преко хиљаду жена из свих
крајева Србије и да допринесе промени имиџа земље.

и зграда се затвара у 18 сати, па
све активности које се након тог
времена одржавају морају да се
претходно најаве – рекла је Олга Жолнај Јокановић.

дајног карактера, али како је
Олга Жолнај Јокановић нагласила, ово је био сјајан начин да
се остваре значајни контакти и
након изложбе организује про-

даја ручних радова. Она се посебно одушевила чињеницом
да је доста младих мушкараца
било заинтересовано за рукотворине и да су многи од њих
купили одређене производе.
– Јако су им се допале пустоване лопте и пустовани сапуни.
То је хит. Интересантно је зато
што тога нема у Америци. Такође су куповали ткане ствари
и нешто од веза. Мушкарци су
специјално заинтересовани за
ткање и за пустовање, а жене за
вез и златовез – рекла је председница удружења.
Она је испричала да је на изложби била и представница едукатора „Етно-мреже” за вез и
златовез Радмила Јовановић, која повремено живи у Њујорку.
– Драго ми је било што је у
публици био неко ко је заиста
упознат с тематиком. Мислим
да смо на леп начин презентовали свој град и показали резултат пројекта комбинације
старог и новог који смо реализовали пре три године. Циљ
пројекат је био да покажемо
како су се радили ручни радови у Панчеву почетком двадесетог века. Ми смо тада пронашли неке ћилиме који су се
овде производили. С тих војвођанских ћилима смо скинули шаре, које смо у сарадњи с
младим дизајнерима из Београда осмислили да буду на
производима као што су фасцикле за таблет и лаптоп, као
и несесери за мобилне телефоне. Ови производи на себи
имају ручно извезене мотиве с
банатских ћилима. То је исто
било запажено, тако да мислим
да смо оставили леп утисак –
испричала нам је Олга Жолнај
Јокановић.
Друга изложба је одржана
крајем јула у порти православ-

не цркве у Чикагу.
– Изложба је била веома посећена, што је такође посведочило да наша дијаспора јако
воли рукотворине. Радови су
били представљени након недељне службе, а имали су прилику да их погледају људи који долазе на службу и на енглеском и српском језику. На
пример, једна госпођа која не
говори српски, али је удата за
Србина, купила је нешто од веза – рекла нам је саговорница.
Путовање у Америку и представљање занатских радова панчевачког удружења донело је
ново сазнање – да постоји велико тржиште које је заинтересовано за народно стваралаштво.
– Мислим да има простора
за наша удружења, али требало би обезбедити стратешког
партнера који би могао то да
подржи у смислу представљања и капацитета – истакла је
председница удружења „Панонке”.
– Наш задатак је да пронађемо начине како да промовишемо што шире наш рад. Сада
смо још једном виделе да има
људи који виде квалитет, воле
да купују рукотворине, али и
да их поклањају – нагласила је
Олга Жолнај Јокановић.
У удружењу грађана „Панонке” тренутно је активно петнаест жена. Ова организација је,
заправо, у последње три године постала едукативни центар,
јер је тринаест жена положило
и добило лиценцу за едукаторе. Удружење се финансира
кроз симболичну чланарину и
путем пројеката.
– Наша мисија је да обучавамо људе да се баве ручним
радовима. Највише нам се јављају заинтересоване жене које би да науче ткање и пустовање. Нец техника је лепа и интересантна, али мало тешка. У
тој сфери бисмо волеле да појачамо интересовање. Врата нашег удружења су отворена свима који желе да науче да раде.
Сваког уторка у 18 сати имамо
састанак у нашим просторијама у Дому омладине – рекла је
Олга Жолнај Јокановић.
Она је додала да желе да
омасове чланство и да привуку више младих да се заинтересују за рад удружења.
– Већина њих који дођу да
науче, када осете чар стварања
ручних радова, лако се одлуче
и да остану. Ми редовно идемо и на манифестације. Последња коју смо посетили јесте „Доловачка штрудлијада”,
где смо добили прву награду
за најлепше уређен штанд. То
нам је у години јубилеја веома
значајно и вредно признање –
закључила је председница удружења грађана „Панонке”.

ЗАВРШЕТАК КУЛТУРНОГ ЛЕТА

Дани рокенрола у Панчеву
Манифестација „Дани панчевачког рокенрола”, коју од 2013.
године организује Удружење
рок музичара Панчева, одржана је на платоу испред Културног центра Панчева у четвртак
и петак, 30. и 31. августа.
– Сваке године имамо сличан приступ када организујемо
„Дане панчевачког рокенрола”,
а то је да имамо извођаче из
различитих узрасних категорија. Тако је било и ове године. На

Страну припремила

Мирјана
Марић

почетку обеју вечери наступили су млади ауторски бендови,
а за њима искусни и старији,
као што су „Резервни план” и
„Trouble Heart”. У средини су,
као и увек, акустични састави.
Ове године имали смо и кате-

горију „млади нараштаји”, у
оквиру које су се представили
најмлађи суграђани који тек почињу да се баве рок музиком.
Прве вечери су то биле сестре
Месарош са својим бендом „Ен
Си Ин” и Нађа Зарија, ћерка

Пере Зарије, певача „Зоне Б”, а
у петак су то били полазници
школе „Гитарта”. Ове године наступио је и бенд из Старчева,
као специјалан гост, јер је пре
неколико недеља у том насељеном месту обележено педесет
година рокенрола– рекао је Зоран Илић, потпредседник Удружења рок музичара Панчева.
Ове године Удружење је прославило пет година постојања.
До сада су објавили три диска
којима су представљени различити периоди историје панчевачке рокенрол сцене. На
једном се налази и панчевачка
рокенрол химна, у чијем снимању је учествовало преко четрдесет музичара из Панчева.

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 7 СЕПТЕМВРИ 2018 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 7. СЕПТЕМБРА 2018.

Ја са кам
Ма ке до ни ја
» страница II

МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СЛАВИСТИ

СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЦИ ВО ЦЕНТАР НА ВНИМАНИЕТO
Во Белград гостуваа
повеќе од илјада слависти
од цел свет, меѓу кои и
триесеттина од Македонија
Од 20 до 27 август на Филолошкиот
факултет во Белград е одржан шеснаесетти Меѓународен конгрес на
слависти, на кој учествуваа повеќе
од илјада научници од 43 земји од
цел свет. Покрај врвни слависти од
Србија, Јапонија, Кина, Индија, Украина, Канада, Германија, Австралија, САД , Русија,Италија, Унгарија
..., учествуваа и триесеттина научници од Република Македонија.
Ваков историски собир се одржава секоја петта година. Претходниот е одржан во Минск, а пред десет
години, научници од цел свет се
сретнаа во Охрид. Организирани се
тркалезни маси, тематски блокови,
теми од лингвистика, книжевност и
фолклор.
Посебна тема беше двеста години
од “Српскиот речник на Вук Стефановиќ Караџиќ“ и неговото значењето во славистиката. Во Галеријата на наука и техника САНУ представена е изложба „Српска лексикографија од Вук до денес“, авторско дело на проф. др Рајна Драгичевиќ и др Ненад Ивановиќ.
Рекорден број учесници

- Македонија е една од словенските земји, секако и блиска соседна земја на Србија. Според големината
на земјата и бројот на научните работници – слависти, имавме рекорден број учесници. Со деветнаесет
реферати настапиа 21 учесник. Во
рамките на конгресот имавме секции, тркалезни маси и тематски
блокови во кои учествуваа уште десеттина Македонци. На изложбата
на славистичките изданија бевме
застапени со повеќе од сто книги, и
тоа благодарејки на помошта околу
транспортот на книгите, што ни ја
пружи Министерството за надворе-

шни работи на Република Македонија. Добивме пофалби и од учесниците и од домаќините, рече проф. др
Максим Каранфиловски, претседател на Македонскиот славистички
комитет.
Според зборовите на нашиот соговорник најважна работа е да бидете присутни, ако несте присутни,
луѓето едноставно ве заборават. Важно е и самото учество на поединците кои претставуваат неколку најзначајни македонски научни институции, како што се Филолошкиот
факултет при Универзитетот, Институтот за македонски јазик „Крсте
Мисирков“ и Македонската академија на науките и уметностите. Тоа
се институции во кои се изучува македонистиката, пред се славистиката, во пошироки рамки. Се проучува и македонскиот јазик во споредба
со другите словенски народи.
Задоволството што е дел од македонската делегација на шеснаесетти-

от конгрес, одржан во Белград, не го
криеше и др Веселинка Лаброска, редовен професор, односно научен советник во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје. Таа настапи со рефетат на тема: „
Изразување не неефактивноста во
граничниот појас на македонскиот и
на српскиот дијалектен ареал“.
Нови идеи и проширување на
полето за соработка

- Излегоа интересни заклучоци од
моето истражување и се надевам дека ќе биде мал придонес во компаративната дијалектологија, реална
дијалектологија меѓу српскиот и македонскиот јазик. Тоа е нешто што
ме привлекува и како дијактолог и
како синтаксичар, а тоа е да се споредат начините на кои се изразува
идното време, условниот начин,
повторливоста, значи некои релации кои не изразуваат фактивни дејства, имаат слични начини на иска-

жување во македонскиот и српскиот јазик, како посебни јазици. Придонесуваме барем во еден мал дел
во збогатувањето на славистиката,рече Веселинка Лаброска.
Збоувајки за впечатоците Лаброска нагласи дека на овој голем
празник на светските слависти се
сретнуваат врвни лингвисти од цел
свет, значи не само од славистичките земји, туку и од земјите каде што
се изучува славистиката.
-Шансата на едно место да се
сретнат повеќе од илјада луѓе кои
работат на слични проблеми дава
можност за меѓусебно запознавање,
запознавање на луѓе чии трудови
можеби сте ги читале, а со нив несте
се виделе. Во разговорот со нив можат да се добијат нови идеи и да се
прошири полето за соработка. И
тоа е една од придобивките, тоа е и
смислата на одржувањето на конгресот, истакна учесничката на конгресот дојдена од Скопје.
На конгресот учествуваа бројни
научници кои не се од словенските
земји, меѓутоа прекрасно зборуваат
српски, македонски, руски и други
словенски јазици. Настапија со реферати и активно учествуваа во дискусии, разменувајки корисни искуства. Се сретнавме и со симпатична
Јапонка, македонистка, но и со Peter
M Hill, професорот од Националниот универзитет од Австралија. Господин Hill во разговорот со потписникот на овие редови посебно се
интересираше за мултикултурата во
Панчево и за доселувањето на Македонците во Војводина.
Конгресот е одржан под покровителство на претседателот на Република Србија Александар Вучиќ,
Покровителство на Град Белград, во
организација на Меѓународниот комитет на слависти, Сојузот на српски славистички друштва, Меѓународниот славистички центар. Коорганизатори се Филолошкиот факултет на Универзитетот во Белград
и САНУ.

Се изборила за
свое место и почитување од колеги
» страница VII

Струч ност,
ори ги нал ност и
ор га ни зи ра ност
» страница VII

Атрак тив ност
привлекува туристи
» страница VIII
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ПОВИК ЗА ИЗЈАСНУВАЊЕ ЗА ИМЕТО
НА МАКЕДОНИЈА

Гласање и во Белград
на 29 септември
Националниот совет на

македонското национално
малцинство во Србија го
проследи соопштението од
амбасадата на Република
Македонија во Белград до
25 здруженија и асоцијации
(во АПР се регистрирани
над 40), со цел да ги запознаат членовите со начинот
за пријава за гласање и текот на претстојниот референдум за името на Република Македонија. Според

ставништва можат да гласат само државјани на Република Македонја, кои се на
привремена работа или
престој во странство, а кои
се доставиле пријава за гласање и се запишани во посебните изводи од изборниот список. Гласањето во дипломатско – конзуларните
представништва ќе се одржи на 29 септември (сабота) од 7 до 19 часот по локално време. Во наведеното

спогодбата, потпишана помеѓу Македонија и Грција,
новото име на Македонија
би требало да гласи Република Северна Македонија.
За оваа историска одлука
граѓаните на Македонија ќе
се изјаснат на референдумот
закажан за 30 септември.
На референдумот на државно ниво во дипломатско – конзуларните пред-

време ќе се одржи гласање и
во македонската Амбасада
во Белград.
Заинтересираните за гласање можеа да извршат
увид во посебните изводи
од избирачкиот список во
просториите на диплпматско – конзуларните представништва на Република
Македонија најдоцна до 23
август 2018 година.

ЛЕТНА ШКОЛА ПО МАЈЧИН ЈАЗИК ВО
ОХРИД

Ја сакам Македонија

СЕ СЛАВЕШЕ ИЛИНДЕН И ВО ЈАБУКА

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА БИСТАТА
НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Составен дел на
славата беше и
традиционалната
манифестација
“Гравче – тавче“
Втори август е значаен ден за
сите Македонци кои го прославуваат својот најголем национален празник – Илинден. Прославата на двата
Илиндена – 115 години од почетокот на Илинденското востание и Крушевската Република, која била прва на Балканот и покрај тоа што постоела само десет дена, и 74 години од Првотo заседание на
АСНОМ, кога во Прохор
Пчињски се поставени темели за македонската државност. Централната прослава
Македонците во Србија и
нивните пријатели ја започнаа со полагање венци на бистата на Гоце Делчев во дворот на училиштето во Јабука,
што го носи името на овој голем национален херој.
Во името на Македонската
амбасада во Белград присутните ги поздрави и празникот
го честита Васко Грков, в. д.
амбасадор на Република Македонија во Белград. Истакнувајки го големото значење
на 2 август тој рече:
– Немерлово е значењето
на формирањето на Крушевската Република која настанала како резултат на борба на
македонскиот народ против
завојувачот. И покрај тоа што
не траела долго, таа представува темел на современата демократија. Мислам дека е непроценливо чувството на секој Македонец, секаде во светот, кога доаѓа овој ден.

Присутите ги поздрави и
претседателот на Националниот совет на македонското
национално малцинство во
Србија - Борче Величковски и
заменикот на градоначелникот на Градот Панчево - Предраг Живковиќ. Со тематска
изведба се претставија млади
Качаревци, членови на групата „Видоје Дојчиновски Даскалот“. Посебно внимание кај
публиката привлече подмладокот на ансамблот “ 8 октомври“ од Крива Паланка. Тие на
извонреден начин претставија дел од фолкорното богатство на македонскиот народ.
На Втори август Јабука ја
прослави и селската слава
Свети Илија. Одбележувањето на славата започна со сече-

ње на славски колач во просториите на Месната заедница. Слободан Илиќ, претседател на Месната заедница ја
искорист оваа прилика и го
изрази задоволството што
живее во мултиетничко место , како што е Јабука, во која толеранција и меѓусебното
разбирање можат да послужат како пример и на други.
Составен дел на славата беше и традиционалната манифестација “Гравче – тавче“. По
единаесетти пат вкусно гравче
се подготвуваше на отворен
простор. Во центарот на селото
повеќе здруженија се представија со етно - храна. Организирана е и Меѓународна ликовна
колонија. Триесетина млади од
Јабука, Тетово, Пландиште и

Долово ги прикажаа свотеите
дела во просториите на Домот
на културата. Во вечерните часови во центарот на селото е
подготвена богата културно
уметничка програма. Пред гостите и домаќините настапи
подмладокот на ансамблот „8
октомври“ од Крива Паланка,
КУД „Неолит“ од Старчево, пеачката група „Тоше Проески“
од Качарево, како и рок бендот
„Quart core“. Организирани се
и натпревари во гаѓање на глинени гулаби, турнир во мал
фудбал, „Фијакеријада“...
Како и во изминатите години Илинден го прославија повеќе здруженија на Македонци во Србија, почнувајки од
Врање па се до Качарево, Вршац, Пландиште и Гудурица.

НА КОЈ ЈАЗИК ГИ ЧИТАТЕ ТЕКСТВОВИТЕ ОД ДОДАТОКОТ?

Вниманието ни го привлекува
и македонскиот јазик
Пред читателите е веќе десе-

На годинешниот Летен
камп учествуваа повеќе од
80 деца, од дијаспората, кои
имаат македонско потекло
Во организација на Министерството за надворешни
работи на Република Македонија во Охрид, традиционално се одржува Летен камп
по македонски јазик и култура „Ја сакам Македонија“. Годинешниот камп, (седми по
ред), на 19 август го отвори
државниот секретар Виктор
Димовски и им посака добредојде на децата кои имааат македонско потекло, а живеат надвор од Република
Македонија. Димовски изрази благодарност и за интересот да се посетува наставата
по македонски јазик и чување и афирмирање на македонски јазик, како наше најголемо културно наследство.
На годинашниот летен
камп учествуваа повеќе од
80 деца од Србија, Австралија, Чешка, Албанија, Грција, Босна и Херцеговина
и Италија. Во втората татковина претстојуваа и петнаесет деца од Србија, од
кои пет од Качарево, четири од Ниш и по едно дете од
Гудурица и Хајдучица. Oд
Јабука, каде веќе седма година се учи македонски јазик со елементи на национална култура, учествуваше
само едно дете. Со нив беа и
другарчиња и од Лесковец и
Богоевце.

– Во Охрид престојувавме седум дена. Патувавме
со комбе. За мене и за децата од Гудурица и Хајдучица,
патот го плати здружението Вардар „Вршац – Гудурица“, а за другите тринаесет деца од Србија трошоците за превозот ги поднесоа родителите. Бевме сместени во хотелот „Десарет“,
близу до езерото. Децата
посетуваа часови по македонски јазик, историја и географија на Република Македонија. Имаа и осмислени спортски активност. И
капењето во Охриското
езеро, или базенот во склопот на хотелот, беа составни активности во рамките
на кампот. Децата беа на
возраст од осум до дванаесет години, рече Лилјана
Милојевиќ од Вршац, една
од трите придружнички на
децата од Србија.
Кампот го посети министерот за надворешни работи Никола Димитров и на
децата им даде подароци.Поради важноста на
овие манифестации организаторите веќе размислуваат средбите во иднина да
бидат помасовни, пред се
поради идните генерации.
Ваков вид дружење овозможува одржување на врските
со деца кои имаат македонско потекло, а живеат надвор од Република Македонија.

тиот додаток на македонски
јазик, излезен во неделникот
„Панчевац“. Почнувајки од
2016 година, во летниот период се печатат додатоци на
четири јазици на малцински
заедници, кои по бројноста се
најзастапени во општина
Панчево – македонски, романски, унгарски и словачки.
Секој додаток има по четири
страни на јазикот на малцинствата, со превод на српски
јазик. Овој проект се кофинасира од буџетот на Република
Србија, покраинската каса и
со парична помош на Градот
Панчево. Благодарејќи на
преводот додатоците се наменети и на читатели кои не
зборуваат некој од наведените јазици.Прашавме неколку
соговорници на кој јазик ги
читаат текстовите од додатокот на македонски јазик и еве
што ни одговорија:
Биљана Лазареска, мастер
хемичар:
– Кога е во прашање додатокот на македонски јазик,
разбирливо текстовите ги читам на македонски јазик, бидејки потеклото ми е македонско. Посебно ме интересираат приказните за младите
луѓе кои успеале да се пронајдат во областите за кои се
школувале. Тоа ми дава надеж
дека еден ден ќе бидам вработена како мастер хемичар, бидејки оваа струка ја избрав
мислејки дека таков кадар е
потребен на индустрискиот
град, како што е Панчево.
„Панчевац“ го купувам пора-

ди додатоците, но и редовните изданија, надевајки се дека
ќе ми се посреќи да пронајдам
некој конкурс за работа. Година дена сум ангажирана во
кол- центар во Белград, преку
кој сум во контакт со луѓе од
Србија и Македонија. Комуницирам и на српски и македонски јазик. И тоа е една од
причините што од додатоците
ги читам страниците на македонски јазик.
Јулка Спасковска,
пензионерка:
– Со задоволство ги читам
текстовите на македонски и на
српски јазик. Читајки ги текстовите на македонски јазик го
проверувам и своето знаење на
мајчиниот јазик, што пред доселувањето во Војводина, како
дете го учев во Македонија.
Пријатно сум изненадена што
„Панчевац“ се чита и вон гра-

ниците на Србија. Помладиот
син Мирослав повеќе од 25 години живее во Германија и ми
кажуваше дека весникот го добива со извесно задоцнување,
но за нашите гастарбајтери,
кои во бел свет отидоа на неколку години а останаа со децении, и тоа нешто значи. Добро е што и текстовите од додатоците на јазиците на малцинските заедници, како и текстовите од редовните изданија
на „Панчевац“ можат да се најдат и на интернет. Според она
што го имам слушнато од многумина овој потфат позитивно
е оценет кај читателите.
Милорад Максимовиќ,
наставник во пензија:
– Раководниот тим на „Панчевац“ ангажирал новинарка
која навистина добро се снаоѓа во работата што и е доверена, бидејки ги познава прили-

ките во Војводина и пошироко. Нејзините текстови ги читав и кога беше вработена во
„Панчевац“. Таа од секогаш
пласира интересни информации за обични луѓе кои постигнале углед и вон границите на нашата земја. Важно е
тие интересни текстови да ги
прочита некој, се едно, на српски или на македонски јазик.
Работев како наставник во ОУ
„Гоце Делчев“ во Јабука, каде
што некогаш сите ученици, а
ги имаше повеќе од 800, факултативно учеа македонски
јазик. Со учениците подготвував и драми на македонски јазик. Значи, јазикот на општествената средина - македонскиот - ми е близок. Некогаш
правам и споредба, читам исти текстови и на српски и на
македонски јазик. Тоа е Јабука,
мултикултурално село.
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МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА

СЛОВЕНСКИ ЈЕЗИЦИ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
У Београду гостовало
више од хиљаду слависта
из целог света, међу
којима и тридесетак из
Македоније
Од 20. до 27. августа на Филолошком факултету у Београду одржан
је шеснаести Међународни конгрес
слависта, на ком је учествовало више од хиљаду научника из 43 земље
света. Поред врхунских слависта из
Србије, Јапана, Кине, Индије, Украјине, Канаде, Немачке, Аустралије,
САД, Русије, Италије, Мађарске...,
учествовало је и тридесетак научника из Републике Македоније.
Овакав сусрет организује се сваке
пете године. Претходни је одржан у
Минску, а пре десет година научници из целог света сусрели су се у
Охриду. Организовани су округли
столови и тематски блокови о лингвистичким темама, књижевности
и фолклору.
Посебна тема била је двеста година
од „Српског рјечника” Вука Караџића и његово значење у славистици. У
Галерији науке и технике САНУ
представљена је изложба „Српска
лексикографија од Вука до данас”, ауторско дело професора др Рајне Драгичевић и др Ненада Ивановића.
Рекордан број учесника

– Македонија је једна од словенских
земаља, свакако и блиска суседна земља Србији. Према величини земље
и броју научних радника – слависта,
имали смо рекордан број учесника.
Са деветнаест реферата наступио је
двадесет један учесник. У оквиру
конгреса смо имали секције, округле
столове и тематске блокове у којима
је учествовало још десетак Македонаца. На изложби славистичких издања били смо заступљени с више од
сто књига, и то захваљујући помоћи

око транспорта коју нам је пружило
Министарство спољних послова Републике Македоније. Добили смо похвале и од учесника и од домаћина –
рекао је проф. др Максим Каранфиловски, председник Македонског
славистичког комитета.
Према речима нашег саговорника, најважније је да будете присутни, јер ако нисте, људи вас једноставно забораве. Важно је и само
учешће појединаца који представљају неколико значајних македонских научних институција, као што
су Филолошки факултет при Универзитету у Скопљу, Институт за
македонски језик „Крсте Мисирков”
и Македонска академија наука и
уметности. То су институције у којима се изучава македонистика, пре
свега славистика, у ширим оквирима. Проучава се и македонски језик
у односу на друге словенске језике.
Задовољство због тога што је део
македонске делегације шеснаестог

конгреса одржаног у Београду, није
крила ни др Веселинка Лаброска, редован професор односно научни саветник у Институту за македонски
језик „Крсте Мисирков” у Скопљу.
Она је наступила с рефератом на тему: „Изражавање нефактивности у
граничном појасу македонског и
српског дијалекатског ареала”.
Нове идеје и проширивање
поља сарадње

– Изашли су интересантни закључци
из мог истраживања и надам се да ће
то бити мали допринос у компаративној дијалектологији, ареалној дијалектологији између српског и македонског језика. То је нешто што ме
привлачи и као дијалектолога и као
синтаксичара, а то је да се упореде
начини на које се изражава будуће
време, условни начин, поновљивост,
значи неке релације које не изражавају фактичка дејства, имају сличне
начине исказивања у македонском и

српском језику, као посебним језицима. Доприносимо макар малим делом обогаћивању славистике – рекла
је Веселинка Лаброска.
Говорећи о утисцима, она је нагласила да се на овај велики празник
светских слависта срећу врхунски
слависти из целог света, не само из
славистичких земаља већ из свих земаља у којима се изучава славистика.
– Прилика да се на једном месту
сретне више од хиљаду људи који се
баве сличном проблематиком даје
могућност за међусобно упознавање, упознавање људи чије сте радове можда читали, а с њима се нисте
срели. У разговору с њима могу се
добити нове идеје и може се проширити поље за сарадњу. И то је једна
од добити, то је смисао одржавања
конгреса – истакла је учесница конгреса која је дошла из Скопља.
На конгресу су учествовали бројни научници који нису из словенских земаља, али одлично говоре
српски, македонски, руски и друге
језике. Наступили су с рефератима
и активно учествовали у дискусијама, размењујући корисна искуства.
Срели смо се са симпатичном Јапанком, македонисткињом, као и с
Питером М. Хилом, професором с
Националног универзитета у Аустралији. Господин Хил се у разговору с потписником ових редова
посебно интересовао за мултикултуралност у Панчеву и досељавање
Македонаца у Војводину.
Конгрес је одржан под покровитељством председника Републике
Србије Александра Вучића и Града
Београда, у организацији Међународног комитета слависта, Савеза
српских славистичких друштава и
Међународног славистичког центра. Суорганизатори су Филолошки
факултет Универзитета у Београду
и САНУ.
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ори ги нал ност и
ор га ни зо ва ност
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ПОЗИВ ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ О ИМЕНУ
МАКЕДОНИЈЕ

Гласање у Београду
29. септембра
Национални савет маке-

донске националне мањине
у Србији проследио је саопштење Амбасаде Републике
Македоније ка 25 удружења
и асоцијација (у АПР-у је
регистровано више од 40), с
циљем да упозна чланове с
начином пријављивања за
гласање и току референдума о имену Републике Ма-

ништвима могу да гласају
само држављани Републике
Македоније који су на привременом раду или боравишту у иностранству, имају
достављену пријаву за гласање и записани су у посебном
изводу изборног списка.
Гласање у дипломатско-конзуларним представништвима биће одржано 29. септем-

кедоније. Према споразуму
који су потписале Македонија и Грчка, ново име Македоније требало би да гласи Република Северна Македонија. О овој историјској одлуци грађани Македоније изјашњаваће се 30.
септембра.
На референдуму на државном нивоу у дипломатско-конзуларним представ-

бра (субота), од 7 до 19 сати
по локалном времену. У наведеном времену биће одржано гласање и у македонској амбасади у Београду.
Заинтересовани су могли
да изврше увид у посебне
изводе из бирачког списка у
дипломатско-конзуларним
представништвима Републике Македоније, најкасније до 23. августа.

ЛЕТЊА ШКОЛА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА У
ОХРИДУ

Волим Македонију

ИЛИНДАН СЕ СЛАВИО И У ЈАБУЦИ

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА БИСТУ
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА
Саставни део славе
била је и
традиционална
манифестација
„Гравче-тавче”
Други август је значајан дан
за све Македонце који прослављају свој највећи национални празник Илиндан – 115
година од почетка Илинденског устанка и Крушевске Републике, која је била прва на
Балкану и поред тога што је
постојала само десет дана, и
74 године од првог заседања
АСНОМ-a, када су у Прохору
Пчињском постављени темељи македонске државности.
Централну прославу Македонци у Србији и њихови
пријатељи започели су полагањем венаца на бисту Гоце
Делчева у дворишту школе у
Јабуци која носи име тог националног хероја.
У име македонске амбасаде
у Београду присутне је поздравио и празник честитао
Васко Грков, в. д. амбасадора
Републике Македоније у Београду. Истичући велики значај 2. августа, он је рекао:
– Немерљив је значај формирања Крушевске Републике,
која је настала као резултат
борбе македонског народа
против освајача. И поред тога
што није потрајала дуго, постала је темељ савремене демократије. Мислим да је посебан
осећај сваког Македонца, свуда у свету, када дође овај дан.
Присутне су поздравили и
председник Националног савета македонске националне
мањине у Србији Борче Величковски и заменик градоначелника Панчева Предраг
Живковић. Тематском изведбом су се представили млади
Качаревци, чланови групе
„Видоје Дојчиновски Даскал”.

Посебну пажњу публике привукао је подмладак ансамбла
„8. октобар” из Криве Паланке. На изванредан начин они
су представили део фолклорног богатства македонског
народа.
У Јабуци је 2. августа прослављена и сеоска слава Свети Илија. Обележавање славе
је почело сечењем славског
колача у просторијама Месне
заједнице. Слободан Илић,
председник Месне заједнице,
искористио је ову прилику и
исказао задовољство што живи у мултиетничком месту

као што је Јабука, где толеранција и међусобно разумевање могу послужити као
пример и другима.
Саставни део славе била је
и традиционална манифестација „Гравче-тавче”, одржана
једанаести пут. У центру села
се више удружења представило етно-храном. Организована је и Међународна ликовна
колонија. Тридесетак младих
из Јабуке, Тетова, Пландишта
и Долова приказало је своје
радове у просторијама Дома
културе. У вечерњим сатима у
центру села уприличен је бо-

гат културно-уметнички програм. Наступили су: подмладак ансамбла „8. октобар” из
Криве Паланке, КУД „Неолит” из Старчева, певачка
група „Тоше Проески” из Качарева и рок бенд „Quart Core”. Организована су и такмичења у гађању глинених голубова, малом фудбалу, „Фијакеријада”...
Као и ранијих година,
Илиндан је прославило више
македонских удружења у Србији, почев од Врања, па све
до Качарева, Вршца, Пландишта и Гудурице.

НА КОМ ЈЕЗИКУ ЧИТАТЕ ТЕКСТОВЕ У ДОДАТКУ?

Пажњу нам привлачи и македонски језик
Пред читаоцима је већ десе-

У раду овогодишњег
летњег кампа
учествовало више
од осамдесеторо
деце македонског
порекла из
дијаспоре
У организацији Министарства спољних послова Републике Македоније у Охриду,
традиционално се одржава
летњи камп македонског језика и културе „Волим Македонију”.
Овогодишњи
камп, одржан седми пут, отворио је државни секретар
Виктор Димовски и деци
македонског порекла која
живе ван Македоније пожелео добродошлицу. Димовски је изразио захвалност
због интересовања деце да
посећују наставу на македонском језику и чувају и
афирмишу македонски језик, као наше највеће културно наслеђе.
У раду овогодишњег летњег кампа учествовало је
више од осамдесеторо деце
из Србије, Аустралије, Чешке, Грчке, Босне и Херцеговине и Италије. У другој
домовини боравило је петнаесторо деце из Србије, од
којих петоро из Качарева,
четворо из Ниша и по једно
из Хајдучице и Гудурице. Из
Јабуке, где се већ седму годину учи македонски језик

са елементима националне
културе, учествовало је само једно дете. С њима су били и другови из Лесковца и
Богојевца.
– У Охриду смо боравили
седам дана. Путовали смо
комбијем. За мене и за децу
из Гудурице и Хајдучице пут
је платило удружење „Вардар–Гудурица”, а за остало
тринаесторо деце трошкове
превоза сносили су родитељи. Били смо смештени у хотелу „Десерет” у близини језера. Деца су посећивала часове македонског језика, историје и географије Републике Македоније. Имали су осмишљене и спортске активности. И купање у Охридском језеру или базену у
склопу хотела било је саставни део активности кампа.
Деца су била узраста од осам
до дванаест година – рекла је
Лилјана Милојевић из Вршца, један од три пратиоца
деце из Србије.
Камп је посетио министар спољних послова Никола Димитров и деци уручио поклоне. Ради важности ових манифестација организатори већ размишљају
да будући сусрети буду масовнији, пре свега због будућих генерација. Овакав
вид дружења омогућава
одржавање везе с децом која имају македонско порекло, а живе ван граница Републике Македоније.

ти додатак на македонском језику у недељнику „Панчевац”.
Почев од 2016. године, у летњем периоду се штампају додаци на четири језика мањинских заједница које су по
бројности најзаступљеније у
општини Панчево – македонском, румунском, мађарском
и словачком. Сваки додатак
има по четири стране на језику мањина, с преводом на
српски језик. Овај пројекат се
суфинансира из буџета Републике Србије, покрајинске
касе и новчаном помоћи Града Панчева. Захваљујући преводу, додаци су намењени и
читаоцима који не говоре неки од наведених језика.
Питали смо неколико саговорника на ком језику читају
текстове из додатка на македонском језику.
БИЉАНА ЛАЗАРЕСКА,
мастер хемичар:
– Када се ради о додатку на
македонском језику, разумљиво, текстове читам на македонском, будући да ми је
порекло македонско. Посебно ме интересују приче о младим људима који су успели да
се пронађу у струкама за које
су се школовали. То ми даје
наду да ћу једног дана бити
запослена као мастер хемичар, јер сам ову струку изабрала мислећи да је такав кадар потребан у индустријском граду какав је Панчево.
„Панчевац” купујем због до-

датака, али и редовних издања, надајући да ће ми се посрећити да пронађем неки
конкурс за посао. Годину дана сам ангажована у кол-центру у Београду, преко којег
сам у контакту с људима из
Србије и Македоније. Комуницирам и на српском и македонском језику. И то је један од разлога што у додацима читам странице на македонском језику.
ЈУЛКА СПАСКОВСКА,
пензионерка:
– Са задовољством читам
текстове на македонском и
српском језику. Читајући текстове на македонском језику,
проверавам и своје знање матерњег језика, који сам пре досељавања у Војводину, као дете, учила у Македонији. Пријатно сам изненађена тиме што

се „Панчевац” чита и ван граница Србије. Млађи син Мирослав дуже од 25 година живи у Немачкој и рекао ми је да
новине добија са извесним закашњењем, али нашим гастарбајтерима, који су у бели свет
отишли на неколико година и
остали деценијама, и то нешто
значи. Добро је што и текстови
додатака на језицима мањинских заједница и текстови редовних издања „Панчевца”
могу да се нађу и на интернету.
Према ономе што сам чула од
многих, овај подухват је позитивно оцењен код читалаца.
МИЛОРАД
МАКСИМОВИЋ,
наставник у пензији:
– Руководећи тим „Панчевца” је ангажовао новинарку
која се заиста добро сналази у
том послу, будући да познаје

прилике у Војводини и шире.
Њене текстове сам читао и
док је била запослена у „Панчевцу”. Она је увек пласирала
занимљиве информације за
обичне људе који су постигли
углед и ван граница наше земље. Важно је да те занимљиве текстове прочита неко,
свеједно да ли на српском или
македонском језику. Радио
сам као наставник у ОШ „Гоце Делчев” у Јабуци, у којој су
некада сви ученици, а било их
је више од 800, факултативно
учили македонски језик. Са
ученицима сам припремао и
драме на македонском језику.
Значи, језик друштвене средине – македонски – близак
ми је. Некада правим поређење, читам исте текстове и на
српском и на македонском језику. То је Јабука, мултикултурално село.
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ТАТЈАНА КРСТЕВСКИ, МАСТЕР КИНЕМАТОГРАФИЈЕ, ПРОФЕСОР КАМЕРЕ У ЊУЈОРКУ

ИЗБОРИЛА СЕ ЗА СВОЈЕ МЕСТО И ПОШТОВАЊЕ КОЛЕГА
Татјана Крстевски, мастер
кинематографије (Факултет
драмских уметности у Београду), донедавно наша суграђанка, живи и ради у Њујорку.
Чланица је Асоцијације филмских уметника Србије и Међународног удружења жена кинематографа. Радила је бројне документарне и игране
филмове, музичке спотове и
рекламе. Између осталог, била је директор фотографије у
филмовима режисера Огњена
Главонића „Дубина два”
(2016), премијерно приказаном на Берлинском фестивалу, добитнику 17 награда, од
којих осам главних на различитим фестивалима, и „Терет”, премијерно приказаном
на Канском фестивалу ове године. Добитница је награде
„Вилко Филач” за најбољу камеру за филм „Од пепела” на
Међународном филмском фестивалу „Кустендорф” (2012),
режисера Огњена Главонића;
награде „Зоран Ђинђић” за допринос уметничком филму;
награде „Владета Лукић” Универзитета уметности у Београду... Тренутно је професор
камере на NYU Tisch School of
the Arts.
• Бавите се професијом која није уобичајена. Како сте се
определили за овај позив?
– Ишла сам у средњу дизајнерску школу у Београду, путовала сваког дана на Дедиње, јер сам се бавила цртањем
и сликањем, то ми је била
главна љубав. Бављење сликањем одвело ме је ка фотографији, фотографија ка камери. Одлучила сам се за камеру, јер је она пандан сликању – намештање светла, кадрирање, нешто визуелно, само други медијум. Игром случаја, моја мама је велики љубитељ филма и док сам одрастала, стално смо гледали неке генијалне филмове који су
утицали на мене. При одабиру факултета схватила сам да
је филм моја љубав. Уметност
је увек била присутна у мом
животу, бавила сам се глумом, у драмском студију Културног центра у Панчеву, експериментисали смо, певала
сам и филм се испоставио као
сублимација свега тога. Морам признати да је мало било
неког отпора од мени блиских људи, нису разумели за-

што сад камера, зашто не наставим графички дизајн...
Али ја сам била упорна и ФДУ
сам уписала из трећег пута,
имала сам двадесет три године и била сам прва на листи.
И ти моји класићи, нас осморо, јако су важни, много сам
научила од њих, подједнако
као и од професора, и то је
потом улило сигурност и људима који су ми саветовали
другачије, видели су да сам
добар студент, добијала сам и
награде за студента генерације...
• Реците нам нешто о свом
професионалном развоју.
– Током студија, како то
обично бива, професори бирају студенте за које мисле да
су добри и позивају их да раде с њима. Почела сам да радим као асистент Душану Јоксимовићу, који је махом снимао све филмове Срђана Драгојевића, велики, велики сниматељ. С њим сам учила занат. Паралелно сам радила
рекламе с професором с факултета Владаном Павићем,
једним од највећих сниматеља у адвертајзингу код нас. Та
два посла су ми омогућила да
се преселим у Београд, да живим сама. С обзиром на то да
је то freelance, нисам никада

имала загарантован посао,
заправо никад, до сад, нисам
била запослена. То је баш било тешко, константни стрес,
има момената када се пуно
ради, не спава се, а потом три
месеца не зазвони телефон.
Паралелно сам снимала кратке филмове, музичке спотове,
документарце с колегама,
пријатељима, нискобуџетне,
не за новац, већ да се направи
show real, сопствени визуелни
идентитет. Тако крећу позиви
за пројекте, могућност и да се
заради и креативно изрази.
Али то је вечита борба, увек
нека несигурност, јако је тешко у Србији, мала је индустрија, у овом послу праве
прилике добијаш тек кад си
старији, што наравно нема
никакве везе с талентом и могућностима, једноставно је
тешко да те људи прихвате, а
и бити жена сниматељ у Србији није било лако. Али с
временом сам се изборила за
своје место, позицију и поштовање колега.
• Један од важних послова
којима сте се бавили у Панчеву био је „Панчево филм фестивал” (ПАФФ), интернационални фестивал ауторског
дугометражног и кратког
филма, чији сте били коосни-

вач и уметнички директор.
Шта бисте још издвојили као
значајно за вашу каријеру у
Србији?
– Велики утицај на моју каријеру имао је мој суграђанин
редитељ Огњен Главонић. С
њим сам снимала краће, студентске филмове. Он је јако
брзо напредовао у својој професији и иницијатива да се
направи филмски фестивал у
Панчеву, потекла је од њега, а
ја сам била ту да то подржим.
Ето, заједно смо га направили
и гурали и ја сам јако поносна
на тај фестивал, то је можда
мени највеће и најдраже што
сам урадила у Србији. С толико ентузијазма смо то носили,
звали смо познанике, пријатеље, чинили су нам услугу,
долазили, давали филмове,
држали мастер-клас, а притом је све било бесплатно за
публику. Мислим да је било
важно, нарочито у том тренутку, када се гасило све што
је у вези с културом, да постоје и едукативни програми.
Приказивани су ауторски
филмови, долазили су аутори
из целог света, посетиоци су
имали прилику да разговарају и проводе време с њима.
Кристијан Бергер, који је номинован за „Оскар”, провео је

седам дана с нама у Панчеву.
С друге стране, већ после другог издања фестивала буџет
нам је био упола смањен. Било је нереално направити фестивал, губила се жеља. То је
и разлог одласка из земље.
Упркос труду, нема прилика
за напредовање и развој. На
срећу, фестивал се одржава и
даље. Захвална сам Огњену
као сараднику што смо то заједно урадили. Касније сам с
њим снимила два дугометражна филма – један је документарни, а други играни.
Документарни је премијерно
био приказан на Берлинском
филмском фестивалу 2016.
године и зове се „Дубина два”,
а играни документарни је ове
године премијерно приказан
на Канском фестивалу.
• Ваш професионални живот добио је посебну ноту одласком у САД. Како вам се
„десила” Америка?
– Одлазила сам у Америку
као туриста, у Лос Анђелес и
Њујорк. Америка ми се свидела и желела сам да нађем начин да живим у Њујорку, под
условом да се бавим својим
послом. Имала сам већ озбиљну каријеру у Србији и нисам
хтела то да напустим. И онда
сам отишла на Tisch University,
да се распитам да ли постоји
могућност уписа докторских
студија, мислила сам да је то
најбољи начин да се етаблирам и уклопим у средину. Међутим, рекли су ми да, пошто
имам мастер, немају шта да ми
понуде, а и немам шта да научим. Вратила сам се у Србију и
након неколико месеци видела
оглас у ком исти универзитет
тражи професора камере. Нисам имала значајно предавачко искуство, била сам кратко
асистент на ФДУ. Међутим, испоставило се да само траже
три препоруке, show real, портфолио, а предавачко искуство
је било пожељно, али не и неопходно. Добила сам препоруке
од великих сниматеља и аплицирала у децембру 2016. године, без икаквих очекивања.
Нисам ни сањала да ће ме позвати. Након неколико интервјуа путем „Скајпа” добила сам
посао професора на NYU
Tisch School of the Arts, уговор
на четири године, стан, осигурање... Требало је да дођем што
пре, јер школа почиње у септембру.. Понуда ме је затекла

усред боравка у Кини, где сам
снимала филмове. Вратила
сам се у Србију и после само
три недеље са два-три кофера
ушла у празан стан у Америци.
До првог предавања сам имала
четири недеље. Била сам јако,
јако нервозна и уплашена, чак
сам мислила да су погрешили,
да сам их преварила, да нисам
довољно добра. Међутим, кренула су предавања у септембру
и испоставило се да ме студенти баш воле и већ после првог
семестра су ми рекли да су јако
задовољни. Понудили су ми да
од јануара 2019. преузмем катедру.
• Да ли се и у којој мери рад
у иностранству разликује од
рада у Србији?
– Специфична је форма,
али у суштини се не разликује. Свака земља има нешто
другачије, наравно, али правила на филмском сету су
мање-више свуда иста. На
пример, у Кини, када се снима, ради се десет сати дневно
седам дана, код нас у Србији
се ради шест дана, један дан
је слободан, а овде у Америци се поштују права радника, уређеније је. Све зависи
од пројекта; ако је нискобуџетни, остаје се док се не заврши, услови су тешки.. Када има новца, све се ради по
правилу. У Србији такође,
кад се снима високобуџетни
филм, услови су адекватни.
• Колико су жене заступљене у вашем послу?
– Доскора нас је било мало,
али морам признати да се то
сада драстично променило. У
Америци се сви боре за права
жена. То је толико узело маха
да сад сви хоће да раде са
мном зато што сам жена. Тако
да јесте, променило се набоље
што се нас тиче.
• Какви су вам планови за
будућност?
– Занимљиво је то, много
размишљам о томе шта је срећа, шта те чини срећним. И
долазим до закључка да су то
људи, пријатељи. Прошла година је била тако динамична,
нисам стигла да се осврнем да
схватим шта се све десило,
Кански фестивал... Желим да
научим да уживам у тренутку, да уживам у томе што више могу, да престанем да бринем и пројектујем неке проблеме. Да будем срећна. То ми
је главни план за будућност.

ДРУШТВО ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА МАКЕДОНАЦА У СРБИЈИ

Стручност, оригиналност и организованост
гости” у Конаку кнегиње Љубице 2012. године. Исте године су приредили изложбу у
Скадарлији и Новом Саду.
Ове године су се, у оквиру
„Скопског лета”, представили
заједно са Удружењем ликовних уметника Србије.
Тешко је издвојити нека позната имена, будући да сваки
од чланова ДУЛМС-а има
своју вредност, али поменућемо само неке од њих: Славе
Ајтовски, Тодор Јовановски,
Јордан Гелевски, Димитар Чудов, Зоран Чапалија, Синиша
Новевски, Ирена Гукић, Стојан Пачов, Данка Петровска...

Македонско
поднебље у уљу на
платну или извајано
у бронзи
У рад Друштва ликовних
уметника Македонаца у Србији – ДЛУМС укључено је 35
сликара, вајара и графичара.
Свако од њих је прича за себе.
Већини је заједничко то што
су се у некадашњој Југославији образовали на београдским
академијама и главни град
Србије су изабрали за место
живљења.
– Немамо прописана правила по којима мора да се „игра”. Порекло није једини услов. Имамо и чланове који
нису Македонци. Предност
дајемо стручности, оригиналности и организованости, да
бисмо на најбољи начин
представљали и афирмисали
ДЛУМС, а пре свега уметност. Постојимо већ шест година. Због афирмисаности
нас је све више и више. Имамо и двојицу сликара из Новог Сада и једног из Панчева.
Петорица су с магистрату-

Допринос српској култури

ром. Успех приређених изложби представља велико задовољство за све нас – каже Васил Галев, академски уметник
и председник Друштва ликовних уметника Македонаца у
Србији.
Струковни углед

Чланови ДЛУМС-а имају велики број признања и награда
за своје стваралаштво. Актив-

ни су у ликовном животу у
Србији и иностранству. Углед
су стекли и преко својих струковних удружења као што су:
Удружење ликовних уметника Србије, Удружење ликовних уметника примењене
уметности и дизајнера у Србији, Савеза удружења ликовних уметника Војводине и Удружења ликовних стваралаца

„Ђура Јакшић”, као и кроз самосталне изложбе. У Београду су организоване десетине
самосталних изложби и једна
у Скопљу.
Поносни су и на заједничке
изложбе: „Савремени македонски ликовни уметници” у Галерији Српске академије наука и
уметности 2011. године и „Ликовни уметници Македонци и

Где год да су се школовали и
усавршавали, у њима тиња
нешто понето из родног краја: шумски предели, сивило
фасада, временске прилике и
све оно што им лежи на души,
а то најчешће успевају да искажу уљем на платну или да
излију у бронзи.
Будући да значајан број
сликара и вајара ствара у Београду и своја дела излажу у
реномираним галеријама и
музејима, значајан је њихов

допринос за српску културу.
Скоро увек, по неписаном
правилу, на изложбама влада
прекрасна атмосфера. Али и
финансије су веома битне.
Оне су главни фактор успеха
једне изложбе. Пре свега, треба припремити квалитетан
каталог, направити добар избор дела и благовремено позвати љубитеље уметности.
– Многи уметност сматрају
бизнисом. По свему судећи,
из тог разлога нам Национални савет македонске мањине
у Србији није посвећивао довољно пажње протеклих година. Имали смо добру организацију, усаглашену са збивањима, када смо приредили
једну изложбу под покровитељством аустријске амбасаде. Труд није био узалудан и
неправилно потрошен – истакао је Галев.
Он се искрено нада да ће се
у будућности ентузијасти пореклом из Македоније који у
Београду промовишу Друштво ликовних уметника Македонаца из Србије изборити
за ширење уметничких вредности и садржаја и ван граница Србије.

VI

Петак, 7. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБИЧАЈИ РОДНОГ КРАЈА

МЛАДИ ПАЛАНЧАНИ ГОСТИ ЈАБУЧАНА

АТРАКТИВНОСТ ПРИВЛАЧИ ТУРИСТЕ

Песмом и игром
подгрејали носталгију

Постоји расположење
и енергија да се
сачувају обичаји
и традиција родног
краја

У оквиру прославе Илиндана

Посебна драгоценост
за Костадинку
Ивановску из Вршца
су народне ношње и
други предмети које
је израђивала ручно у
најранијој младости
Очување традиционалних вредности – као што су природне
реткости, историјски споменици, различити начини живљења, празновања, обичаји, традиционална кухиња – свуда у свету третира се на највишем нивоу. То пружа и могућност да се
осете све лепоте једне земље, а
уједно и да се привуку туристи
из целог света.
Ма кедонија, одакле је у
Војво дину досељено преко
десет хиљада људи, привлачи
госте археолошким локалитетима, природним раритетима, карнева лима, локалним обичајима, прославама
верских празника, сеоским
туризмом, традиционалном
кухињом, авантуристичким
спортовима, као и гостопримљивошћу. Задржано је много обичаја, а неки од њих се
обогаћују да би били атрактивнији и привлачнији за
елитни туризам. Већ су препознатљиви „Галичка свадба”, струмички карневал, водени свет трију прекрасних
језера – Охрида, Преспе и
Дој рана, као и занимљива
ма ни феста ци ја „Ан тич ким
путем од куле до вина”. „Галичка свадба” је пре свега туристичка атракција, која је
успела да сачува прекрасне
старинске ношње. Она дочарава љубав и традицију.
Невестинско поклоњење

Промотери традиционалних
обичаја и алтернативног туризма у Македонији желе да
искуство поделе са свима који
имају жељу да осете све лепоте те земље. Један од њих је и
Стојанче Величковски из
Криве Паланке.

– За Бадње вече, Божић, Водице, Праштања и Ускрс у више места у Македонији су задржани обичаји. Али и верски
празници имају локална искуства. Тако, на пример, у Кривој
Паланци за Ускрс у центру града организујемо хуманитарну
продају фарбаних јаја. Галичник има „Галичку свадбу”,
Струмица карневал, а Паланчани „Невестинско поклоњење”. Ову туристичку атракцију
организујемо у селу Конопница, у близини Криве Паланке.
То је већ препознатљива манифестација. Младе невесте и
њихове свекрве облаче се у народне ношње и играју невестинска и друга кола. Приказују се обичаји аутентични за тај
крај. Ношње су посебна ризница за жене које их поседују –
каже Стојанче Величковски.
За оне храбрије, интересантније су авантуристичке
туре у природи, међу којим је
и рели низ стрмине Осоговских планина.
Укус македонске кухиње

Увек постоји расположење и
енергија да се сачувају тради-

ционална јела и обичаји родног огњишта, али време чини
своје. Наши су одавно дошли
у равну Војводину, у којој већ
живи и шеста генерација колониста. Мешовити бракови и
мултикултуралност су обогатили домове новим сазнањима. Ипак, свака породица чува
нешто своје. Једна од њих је и
Костадинка Ивановска из Вршца, досељена из околине Охрида. Она има збирку ручно
рађених предмета, које је уз
велику љубав израђивала од
најраније младости. Везла је,
плела, хеклала и шила ношње
за себе и продају.
– У Македонији се раније,
када су се удавале девојке, носио мираз или како су говорили у мом селу Горњем Лапочеру – прике. У новом дому
мираз се ређао у соби да би
гости и комшије видели шта
је девојка донела. Све што
сам однела у кућу свог мужа у
Ресен, ручно сам израдила.
Припремала сам дарове и за
друге девојке. Овај обичај се
полако губи у Македонији. За
мене су народна ношња и

други, ручно израђени предмети посебна драгоценост,
али не и за породицу мог сина. Верујем да ће се наћи људи
који ће се радовати овој лепоти – са осмехом каже Костадинка Ивановска.
Ова Вршчанка с посебним
задовољством прича како су
Ускрс славили три дана. Посебно су јој остали у сећању
сусрети насред села, када су
млади обучени у народне ношње играли и певали до касно увече.
И дан-данас Македонци из
Војводине користе посебне
прилике да се представе традиционалним специјалитетима, и то на „Етно-сајму хране”
у Београду, на панчевачкој манифестацији „Улица традиције”, вршачком „Етно-сајму”,
„Гудуричкој јесени” и, разуме
се, на манифестацији „Гравче-тавче” у Јабуци. Уобичајено, посетиоци поменутих манифестација могу да пробају
специјалитете више националних кухиња, припремљенe
вештим рукама жена укључених у удружења.

СПРЕТНЕ РУКЕ ПЛАНДИШТАНКИ

Када се игле разиграју
Неколико вредних жена из
удружења „Македонски бисери” применило је вештине
научене од баба и мајки и
исплело двадесетак пари чарапа за Културно-уметничко
друштво „Вук Караџић” и
певачку групу „Македонски
бисери” из Пландишта. Вуницу и вуну су купиле од
сопственог новца, а уложени труд је њихово задовољство. Потрошиле су око једанаест килограма вуне и
неколико килограма вунице, у вредности од око двадесет хиљада динара. Нашле
су и радионицу у Шапцу, у
којој су припремиле вуну за
плетење, почев од извлачења, преко предења, до фарбања у неколико боја.
Божана Милевска, Васиљка Илијевска, Цвета Србиновска Рацић, Љубица Граовац и Весела Анђеловска су
инспирацију прво нашле у
традицији и македонским
коренима. Неке од њих су
донеле експонате из родног
краја, које годинама чувају
као драгоцености. Потрудиле су се да унесу и нешто ново и да у све уклопе и сопствени стил, нешто што би

се допало и младима, а што
би било ручно израђено и
уникатно. Игле су биле разигране и у рукама искусне
Снежане Феришић, која је
уживала у друштву распеваних Македонки. Оне су већ
исплеле десет пари чарапа за
мушке и десет за женске
фолклораше и певаче.
Неки од њих стално размишљају како да помогну
играчима да поставе кореографију из богате фолклорне ризнице Македоније, буду ћи да немају адекватне
ношње. Ношње којима су
располагали активисти ма-

кедонске заједнице у Пландишту нису им доступне,
будући да се налазе у регионалној канцеларији Националног са вета македонске
мањи не у План ди шту. За
почетак, најједноставније
им је било да обезбеде чарапе, и то у препознатљивим

бојама – црвеној и црној, прошаране мноштвом боја.
– Македонски фолклор негују
бројна културно-уметничка друштва у читавој Србији. Наши изванредни фолклористи су заинтересовани за традиционалну музику
и богати македонски фолклор. Македонце посебно вуку корени. Потрудићемо се, кроз пројекте или уз
помоћ спонзора, да некако обезбедимо ношње. Задовољни смо овим
првим кораком – плетењем чарапа.
Будући да нисмо имале довољно
вуне за чарапе, за пет жена смо користиле вуницу – рекла је Љубица
Граовац, једна од певачица.
За сваки вид активности, па и
поменути, потребне су просторије, које такође недостају. Све у
свему, чланови удружења „Македонски бисери” донекле су задовољни што им једном недељно
Дом културе у Пландишту омогућава да неколико сати користе
једну просторију.

Друштво са ограниченом одговорношћу
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
• Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Техничка
припрема: Марија Радовић • Аутор текстова и преводилац: Верка
Митковска • Фотографије: приватне колекције и Милан Шупица
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

први пут су у Јабуци гостовали млади фолклористи из
Културно-уметничког друштва „8. октобар” из Криве
Паланке. Обучени у народне
ношње, представили су се 2.
августа гостима који су дошли у Основну школу „Гоце
Делчев” у Јабуци да положе
цвеће код бисте истакнутог
македонског револуционара
Гоце Делчева.
Прекрасним звуцима песама
и ритмом кола македонског
фолклора приредили су наступ
за памћење и на вечерњем концерту одржаном у центру села.
У друштву младих Паланчана,
узраста од десет до осамнаест
година, била је и мала певачка
група, представници старије
генерације, активно укључени
у Друштво пензионера.
– Повремено се окупљамо у
већем броју. Уз музику, кола,
шале и досетке оживљавамо
староградски мелос и обичаје. Навешћу староградску песму у којој је опевана планина
Караорман, коју смо певали
ових дана. У већем број народних песама опеване су лепоте нашег краја. Првог авгу-

– Осећамо се као да смо код
куће, у Македонији. Носимо
гомилу поздрава рођацима и
пријатељима. Једноставно,
нисмо имали прилике да причамо на српском, будући да су
нам прилазили наши људи.
Небитно је на ком језику су
разговарали. Они су, ипак, успели да подгреју носталгију.
У разговору с једном од
чланица ансамбла „8. октобар”, Наталијом Стојмировском, дознали смо да су три
кореографије које су извели
део богатог репертоара друштва које опстаје дуже од
тридесет година и поклања
пажњу младим фолклористима. Посебну заслугу за такав
третман има кореограф
Александар Петровски. Као
што смо рекли, ово је њихово
прво гостовање у Јабуци и
Качареву. Пре неколико година су боравили и у Ковину,
где су стекли велики број
пријатеља.
– Где год да наступамо, не
идемо без гајди и кемана, које
су ручно израдили наши чланови. Ако нас позову наши
људи из Војводине, опет ћемо
доћи, али у већој групи, јер

ста смо гостовали у Качареву.
Сатима је лила киша и због
тога смо наступили пред мањим бројем Качареваца. Време нам није покварило расположење. Срели смо се с већим
бројем рођака и пријатеља
који су досељени у Јабуку –
рекла је Славица Вучевска.
Госте су посебно привукли
мирис и укус старих македонских специјалитета и сусрети
с рођацима и пријатељима
досељеним из кривопаланачког краја. Једна од гошћи нам
је рекла:

имамо шта да покажемо. Били смо смештени код родбине
и пријатеља. И ми смо гостољубиви. Крива Паланка је побратимљена с Вршцем, што
значи да имамо побратиме на
шесдесет километара од Панчева – подсетио је Раде Петровски.
Гости из Македоније су се
похвалили и освојеним првим местом на традиционалној манифестацији „Гравче-тавче” за најлепши штанд и
презента цију македонских
јела.

У СРБИЈИ, 4. НОВЕМБРА

На непосредне изборе
седамнаест савета
У другој половини прошлог
месеца расписани су избори
за националне савете у Србији. Избори ће бити одржани
4. новембра ове године. Од
двадесет једног савета само
Македонци, Хрвати, Русини и
Црногорци савете бирају са
електорима, а за седамнаест
савета биће организовани непосредни избори.
И четврти састав савета македонске мањине у Србији
бираће се посредно, са електорском скупштином. Према
последњем попису, у Србији
се као Македонци изјаснило
22.755 лица, што је близу 0,37
одсто укупног броја станов-

ника Србије. Услов за непосредне изборе је да свака мањина пре доношења одлуке о
расписивању избора има уписано у Посебан бирачки списак више од 40 одсто лица која су се изјаснила као припадници неке мањинске заједнице. Македонци нису испунили тај услов, јер је требало да
се у ПБС нађу имена још око
1.000 гласача.
За електорску скупштину
мањине могу да скупљају и
оверавају потписе до почетка
октобра, и то од припадника
мањинске заједнице уписаних у Посебан бирачки списак.

Пројекат суфинансирао:
Град Панчево
Пројектот го кофинансира:
Градот Панчево
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ТАТЈАНА КРСТЕВСКИ, МАСТЕР КИНЕМАТОГРАФИЈА, ПРОФЕСОР ПО КАМЕРА ВО ЊУЈОРК

СЕ ИЗБОРИЛА ЗА СВОЕ МЕСТО И ПОЧИТУВАЊЕ ОД КОЛЕГИ
ТАТЈАНА КРСТЕВСКИ, мастер
киноматографија (Факултет
Драмски уметности Белград),
до неодамна наша сограѓанка
живее и работи во Њујорк.
Членка е на Асоцијација на
филмски уметници на Србија
и Меѓународно здружение на
жени кинематографи. Работела на бројни документарни и
играни филмови, музички спотови и реклами, меѓу останатото, била и директор на фотографии на филмови на
режисерот Огњен Главоњиќ
„Длалабочина два“, (2016 ),
премиерно прикажан на Берлински фестивал, добитник на
17 награди, од кои осум главни на различни фестивали и
филмот „Товар“, премиерно
прикажан годинава на Кански
фестивал. Добитничка е на награди „Вилко Филач“, за најдоба камера, за филм „Од пепел“, на Меѓународниот
филмски фестивал „Кустендорф“ (2012), режисер Огњен
Главоњиќ, награда „Зоран
Ѓинѓиќ“, за придонес наУметнички филм , награда „Владета Лукиќ“ на Универзитетот
на уметност во Белград. Моментално е професор на NYU
Tisch Scloo of the Artc во Њујорк.

• Професијата со која се за-

нимавате е невообичаена. Како сте се определиле за оваа
занимање?
– Одев во средно дизајнерско училиште во Белгрд, патував секој ден на Дедиње, бидејки се занимавав со цртање и
сликање. Тоа ми беше главна
љубов. Посветеноста кон сликарството ме одведе кон фотографирање, фотографиите кон
камера. Се одлучив за камера
бидејки тоа е пандан на сликањето – подесување на светло,
кадрирање, нешто визуелно,
само друг медиум. Игра на случајот мојата мајка е вљубена во
филмот и додека растев гледавме некои генијални филмови кои влијаеа на мене. При
изборот на факултетот сватив
дека филм е моја љубов. Уметноста секогаш беше присутна
во мојот живот, се занимавав
и со глума, во драмски студио
во Културен центар во Панчево, експериментиравме, и се
воспостави дека филмот е сублимација на сето тоа. Морам
да признам дека малку имаше
отпор од мои блиски луѓе, не

разбираа зошто сега камера,
зошто не продолжам со графички дизајн... Јас бев упорна
и запишав ФДУ од трет пат,
имав 23 години и бев прва на
листа. И тие мои колеги, нас
осуммина, се многу важни, научив од нив исто како и од професорите и тоа влеја сигурност
кај луѓето кои ме советуваа
поинаку, видоа дек сум добар
студент, добив и награди за
студент на генерација...
• Кажете ни нешто за Вашиот професионален развој ?
– Во текот на студиите, како
тоа обично се случува, професорите избираа студенти за кои
мислат дека се добри и ги повикуваат да работат со нив.
Почнав да работам како асистент на Душан Јовановиќ, кој
претежно ги снимаше сите
филмови на Срѓан Драгоевиќ,
голем, голем снимател. Со него учев занает. Напоредно работев реклами со професорот
од Факултет Владан Павиќ,
еден од најголемте сниматели
во адвертајзингот кај нас. Тие
две работи ми овозможија да
се преселам во Белград и да
живеам сама. Бидејки тоа бе-

ше frеelande, никогаш немав
загарантирана работа. Односно, никогаш не бев вработена.
Тоа беше навистина тешко, постојани стресови, има моменти кога се работи многу, не се
спие, а потоа три месеци телефонот не звони. Паралелно
снимав кратки филмови, музички спотови, документарци
со колеги, со пријатели кои беа
low budget, не за пари, туку да
се направи show real, сопствен
визуелен идентитет. Така тргнаа повици за проекти, можност да се заработи и креативно изрази. Но тоа е вечна
борба секојпат некоја несигурност. Многу е тешко, во Србија
е мала индустрија, во оваа работа прави прилики добиваш
кога си постар, што секако нема никаква врска со талент и
можностите, едноставно, тешко
е да те прифатат луѓето, а и да
бидеш жена во Србија не беше
лесно, но со време се изборив
за свое место, позиција и почитување од колеги.
• Една од важните задачи на
која сте работеле во Панчево е
Панчево Филм Фестивал
ПАФФ, интернационален фе-

стивал на авторски долгометражен и краток филм. Бевте
и коосновач и уметнички директор. Што уште би издвоиле
како значајно за Вашата кариера во Србија?
– Големо влијание на мојата
кариера имаше мојот сограѓанин Огњен Главоњиќ. Со
него снимав кратки студентски
филмови. Оги многу брзо напредуваше во својата професија и иницијатива да се направи
филмски фестивал во Панчево
потекна од него. Бев тука да го
подржам. Ете заедно го направивме и гуравме и јас сум многу горда на тој фестивал, тоа е
можеби за мене најголемо и најдрагоцено, што сум го направила во Србија. Со толку ентузијазам тоа го носевме, викавме
познати, пријатели ни пружаа
услуги, доаѓаа, даваа филмови,
држеа masterclass, а притоа се
беше бесплатно за публика. Мислам дека беше важно, посебно
во тој момент, кога во Србија се
гасеше се што беше во врска со
култура, да постојат и едукативни програми. Прикажувани се
авторски филмови, доаѓаа автори од цел свет. Посетителите

имаа прилика да разговараат и
поминат време со нив. Кристијан Бергер, кој што е номиниран за Оскар, претстојуваше седум дена со нас во Панчево. Од
друга страна веќе после второто издание на фестивалот, буџетот беше преполовен. Не беше реално да направиме
фестивал. Се губеше желба. Тоа
е и причина за заминување од
мојата земја. И покрај трудот
нема прилика за напредување.
На среќа фестивалот се одржува и понатаму. Благодарна сум
на Огњен, како на соработник
со кој тоа заедно го направивме. Подоцна со него снимив два
долгометражни филма, еден документарен, а другиот игран.
Документарниот премиерно е
прикажан на Берлински фестивал, (2016 година), се вика „Длабочина два“, а играниот документарен годинава премиерно
е прикажан на Кански филмски
фестивал.
• Вашиот професионален
живот доби посебна нота со заминување во САД. Како ви се
случи Америка?
– Одев во Америка како турист, во Лос Анѓелес и Њујорк.
Америка ми се допаѓа и сакав
да најдам начин да живеам во
Њујорк, под услов да работам
во своја струка. Имав веќе сериозна кариера во Србија и несакав тоа да го напуштам. Тогаш отидов на Tiscel University,
да се распрашам , да ли постои
можност да запишам докторски
студии, мислев дека тоа е најдобро за да се естаблирам, и
вклопам во средина. Бидејки
имам мастер ми рекоа нема
што да ми понудат, а и нема
што да научам. Се вратив во Србија и после неколку месеци видов оглас во кој истиот Универзитет бара професор по камера.
Немав значајно предавачко искуство, бев кратко асистент на
ФДУ. Меѓутоа се испостви дека
барат само три препораки, Stow
rea, портфолио, а предавачко
искуство е пожелно но не и неопходно. Добив препораки од големи сниматели и аплицирав во
декември 2016 година, без некакви очекувања. Не ни сонував
дека ќе ме повикат. По неколку
интервјуа по пат на „Скајп“ добив работа како професор на
NYU Tisch School of Arts, договор на четири години, стан и
осигурување... Требаше да отидам што побргу, бидејки предавањата почнуваа во септември.

Понудата ме затече во текот на
престојот во Кина, каде што
снимав филмови. Се вратив во
Србија и само после три недели
со два – три кофера влегов во
празен стан во Америка. До прво предавање имав четири недели. Бев премногу, премногу
нервозна и уплашена, дури мислев дека погрешиле, сум ги излагала и дека не сум доволно
добра. Меѓутоа, предавањата започнаа во септември и се испостви дека студентите ме саkаат
и после првиот семестар ми рекоа дека се многу задоволни.
Ми понудиа од јануари 2019 година да превземам катедра.
• Дали се (и во која мерка)
работата во странство разликува од работата во Србија?
– Специфична е формата, во
суштина не се разликува, но секоја земја има нешто, поинакво,
но правилата на филмски сет
генерално се исти. На пример
во Кина кога се снима се работи десет саати дневно седум дена, кај нас во Србија се работи
шест дена, еден ден е слободен,
а тука во Америка се почитуваат правата на работници, некако е по средено, но се зависи од
проект; ако е нискобуџетен, се
останува додека не се заврши.
Условите се тешки. Кога има пари, се се работи по правила. Во
Србија исто така, кога се снима
високобуџетен филм, условите
се адекватни.
• Каква е застапеноста на жените во вашата струка?
– До неодамна не имаше
малку, меѓутоа морам да признам, тоа сега драстично се
промени. Сега сите во Америка се борат за права на жени.
Тоа толку зема замав и сега сите сакаат да работат со мене,
затоа што сум жена. Така да
што се однесува до нас промените се значајни.
• Какви се Вашите планови
за во иднина?
– Занимливо е тоа, многу
размислувам за тоа што е
среќа, што те чини среќен. И
доаѓам до заклучок дека тоа се
луѓе, пријатели. Минатата година беше така динамична, не
стигнав да се свртам да сватам
што се случува, Кански фестивал... Сакам да научам да уживам во моментот, да уживам во
тоа што повеќе можам, да престанам да се грижам и проектувам некои проблеми. Да бидам среќна. Тоа ми е главен
план за во иднина.

ДРУШТВО НА ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ МАКЕДОНЦИ ВО СРБИЈА

Стручност, оригиналност и организираност
Скопското лето, заедно се
претствија со Здружението
на ликовните уметници на
Србија.
Тешко е да издвојиме некои
познати имиња, бидејки секој
од членовите на ДУЛМС има
своја вредност, но едни од
нив се и : Славе Ајтовски, Тодор Јовановски, Јордан Гелевски, Димитар Чудов, Зоран
Чапалија, Синиша Новески,
Ирена Ѓукиќ, Стојан Пачов,
Данка Петровска...

Македонскотo
поднебје со масло на
платно или извајано
во бронза
Во друштвото на ликовни
уметници Македонци во Србија – ДЛУМС, вклучени се 35
сликари, вајари и графичари.
Секој од нив е приказна за себе. Многумина имаат нешто
заедничко – во некогашна Југославија се образувале во белградските академии и главниот
град на Србија го избрале за
место на живеење. И ден денес
се активни и познати сликари.
– Немаме пропишани правила по кои мора да се „игра„.
Потеклото не е единствен услов. Имаме и членови кои не
се Македонци. Предност даваме на стручноста, оригиналноста и организираноста,
за да на најдобар начин го
презентираме и афирмираме
ДЛУМС, а пред се уметноста.
Постоиме веќе шест години.
Поради афирмираноста не
има се повеќе и повеќе. Со
нас творат и другаруваат
двајца уметници, кои за-

Придонес за српската
култура

наетот го испекле во Македонија. Имаме и дваица сликари
од Нови Сад и еден од Панчево. Петмина сликари се магистри. Успешноста на приредените изложби претставува
големо задоволство за сите
нас, вели Васил Галев, академски уметник и претседател на
Друштвото на ликовни уметници Македонци во Србија.
Професионален углед

Членовите на ДЛУМС имаат голем број на признанија и
награди за своето творештво.

Активни се во ликовниот живот во Србија и во странство.
Углед стекнале и преку своите
професионални здружанија,
како што е: Здружението на
ликовни уметници на Србија,
Здружението на ликовни
уметници на применета уметност и дизајнери во Србија,
Сојузот на здруженија на ликовни уметници на Војводина и Здружение на ликовни
творци Ѓура Јакшиќ и со самостојни изложби. Во Белград се организирани десет-

тина самостојни изложби и
една во Скопје.
Горди се и на заедничките
изложби: Современи македонски ликовни уметници,
организирани во Галерија на
Српската Академија на науките и уметноста( 2011 година), Ликовни уметници Македонци и гости, организирана во Конакот на кнегиња
Љубица (2012 година). Истата
година приредиа изложба и
во Скадарлија и Нови Сад.
Годинава во рамките на

Каде и да се школувале и
усовршувале во нив тлее нешто понесено од родниот крај:
шумските предели, сивилото
на фасадите, временските прилики и сето она што им лежи
на душа и најчесто успеваат да
го искажат со масло на платно
или да го извајат во бронза.
Знаејки дека значаен број
одважни сликари и вајари
творат во Белград и своите дела ги изложуваат во реномирани галерии и музеи, значаен
е и нивниот придонес за српската култура. Скоро секогаш,
по непишано правило на из-

ложбите владее прекрасна атмосвера. Но и финасиите се
многу битни. Тие се главниот
фактор за успешност на една
изложба. Пред се треба да се
подготви квалитетен каталог,
да се направи добар избор на
дела благовремено да се поканат љубтелите на уметноста.
– Многумина уметноста ја
сметат како бизнис. Судејки
по се, од таа причина во изминатите години од Националниот совет на македонското
малцинство во Србија, не ни е
посветено доволно внимание.
Имавме добра организација,
усогласена со настанот, кога
приредивме една изложба под
покровителство на Австриската амбасада. Трудот не беше залуден и неправилно потрошен - истакна Галев.
Тој искрено се надева дека
во иднина на ентузијастите
по потекло од Македонија
кои се осмелиле токму во
Белград да го промовираат
Друштвото на ликовни уметници Македонци во Србија,
ке се изборат за поширока
вредност и содржина и надвор од границите на Србија.
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ОБИЧАИ ОД РОДНИОТ КРАЈ

МЛАДИ ПАЛАНЧАНИ ГОСТИ НА ЈАБУЧАНИ

АТРАКТИВНОСТ ПРИВЛЕКУВА ТУРИСТИ

Со песна и игра ја
подгрејаа носталгијата

Постои расположение
и енергија да се
сочуват обичаите и
традицијата од
родниот крај
Посебна драгоценост
за Костадинка
Ивановска од Вршац
се народните носии и
други предмети што
ги работела рачно во
најраната младост
Зачувување на традиционалните вредности, почнувајки
од природните реткости, историските вредности, различните начини на живеење,
празнувањата, обичаите, традиционалната кујна - секаде
во светот ги третираат на највисоко ниво. Тоа пружа и можност да се почувствуваат сите убавини на една земја. Воедно и да се привлечат туристи од целиот свет.
Македонија, од каде што во
Војводина се доселени над десет илјади, привлекува гости
со посети на археолошки локалитети, природни реткости, карневали, локални обичаји, прослави на верски празници, селски туризам, традиционална кујна, авантуристики спортови, се разбира и
со гостопримливоста. Верските празници од памтивек
се славеле и се слават и денеска. Задржани се многу обичаи, но некои од нив се збогатуваат, за да бидат поатрактивни и попривлечни за елитен туризам. Веќе е препознатлива Галичката свадба, струмичкиот карневал, водениот
свет на трите прекрасни езера
– Охрид, Преспа и Дојран, како и занимливата манифестација „По античкиот пат до кулата на виното“. Галичката
свадба, пред се е туристичка
атракција која успеа да ги сочува прекрасните народни
носии. Таа ја поврзува љубовта и традицијата.
Невестинско поклонение

Промотерите на традиционалните обичаи и алтернативниот туризам во Македонија

сакаат искуството да го споделат со сите оние што имаат
желба да ги почуствуваат сите
убавини на оваа замја. Еден од
нив е и Стојанче Величковски
од Крива Паланка.
– За Бадник, Божиќ, Водици, Прочки и Велигден, во
повеќе места во Македонија
обичаите се задржани. Но, и
верските празници имаат локални искуства. Така на пример во Крива Паланка за Велигден во центарот на градот
организираме хуманитарна
продажба на вапцани јајца.
Галичник има Галичка свадба,
Струмица карневал, а Паланчани „Невестинско поклонение“. Оваа туристичка атракција ја организираме во селото Конопница, во близина на
Крива Паланка. Тоа е веќе
препознатлива манифестаци-

ја. Младите невести и нивните свекрви се облекуваат во
народни носи. Со посебен ритуал невестите се поклонуваат на свекрвите. Се водат невестински и други ора. Се
прикажуват обичаи автентични за овој крај. Носиите се
посебна ризница за жените
што ги поседуваат - вели
Стојанче Величковски.
За оние похрабрите, поинтересни се и авантуристичките тури во природа, како што
е и релито низ стрмнините на
Осоговските планини.
Вкусот на македонската
кујна

Секогаш има расположение и
позитивна енергија да се сочуват традиционалните јадења и обичаите од родното огниште, но времето го чини

своето. Нашинците одамна се
дојдени во рамна Војводина,
каде што веќе живее и шеста
генерација на колонисти. Мешовитите бракови и мултикултурата ги збогатија домовите со нови сознанија. Сепак, секое семејство нешто
чува и свое. Една од нив е Костадинка Ивановска од Вршац, доселена од околината
на Охрид. Таа има збирка на
рачно изработени предмети,
кои со голема љубов ги изработувала од најраната младост. Везела, плетела и шиела
носии за себе и за продажба.
– Во Македонија порано,
кога се мажеа девојките, носеа чеиз или како што велат
во моето село Горно Лапочере
– прике. Во новиот дом чеизот се редеше во соба за да гостите и соседите видат што
мираз донела девојката. Се
што однесов во куќата кај
маж ми во Ресен, рачно го работев. Им подготвував дарови и на други девојки. Овој
обичај полека се губи и во
Македонија. За мене народната носија и другите предмети
изработени рачно се посебна
драгоценост, но не и за семејството на син ми. Верувам ќе
се најдат луѓе што ќе се израдуват на оваа убавина - со насмека на лице зборува Ивановска.
Оваа Вршчанка со посебно
задоволство раскажува како
Велигден го славеле по три
дена. Посебно и останале во
сеќавање средбите насред село, кога младите облечени во
народни носии играле и пееле
до доцна навечер.
И ден денес Македонците
од Војводина користат посебни прилики за да се претстват со традиционални специјалитети и тоа на „Етно саем на храна“ во Белград,на
панчевачката манифестација
„ Улица на традиција“, вршачки „Етно саем“, Гудуричка
есен и се разбира на манифестацијата „Гравче – тавче“ во
Јабука. Вообичаено, посетителите на спомнатите манифестации можат да пробат
специјалитети од повеќе национални кујни, подготвени
од вештите раце на жени
вклучени во здруженијата.

СПРЕТНИ РАЦЕ НА ПЛАНДИШТАНКИ

Кога иглите ќе се разиграт
Неколку вредни

жени од
Здржението „Македонски
бисери“, умешноста научена
од бабите и мајките ја применија за да исплетат дваесеттина пари чорапи за Културно – уметничкото друштво „Вук Караџиќ„ и пеачката група „Македонски бисери“ од Пландиште. Вуница и волна купиле со свои
пари, а вложениот труд е
нивно задоволство. Потрошиле околу 11 килограми
волна и неколку килограми
вуница, во вредност од околу дваесет илјади динари.
Нашле и влачилница во Шабац, каде што ја пдготвиле
волната за плетење, почнувајки од влачење, предење и
фарбање во неколку бои.
Божана Милевска, Васиљка Илијевска, Цвета Србиновска Рациќ, Љубица Граовац и Весела Анѓеловска инспирација најпрво нашле во
традицијата и во македонските корени. Некоји од нив
донеле експонати од родниот крај, што со години ги чуват како драгоценост. Се потрудиле да внесат и нешто
ново и да уклопат сопствен
стил, нешто што ќе им се допадне и на младите, а ќе би-

де рачно изработено и посебно. Иглите биле разиграни и во рацете на искусната
Снежана Феришиќ, која
уживала во друштво на распеани Македонки. Тие, веќе
исплеле десет пари чорапи
за машки и десет за женски
играорки и пеачки.
Некои од нив постојано
размислуват како да им помогнат н играорците да постават кореографија од богатата фолкорна ризница на
Македонија, бидејки немаат
адекватни носии. Носиите
со кои располагале активисти од македонската заедница во Пландите не им се достапни, бидејки се наоѓат во

регионалната канцеларија
на Националниот совет на
македонското малцинство
во Пландиште. За почеток,
наједноставно им било да
обезбедат чорапи и тоа со
препознатлива боја – црвена
и црна, прошарани и со мноштво бои.
- Македонскиот фолклор
го негуваат бројни културно

– уметнички друштва во цела
Србија. Нашите извонредни
фолклористи се заентересирани
за традиционална музика и македонскиот богат фолклор. Посебно Македонците ги влечат
корените. Ќе се потрудиме, со
проекти или со помош на спонзори, некако да обезбедиме носии. Задоволни сме од овој прв
чекор што го направивме со плетење на чорапи. Поради тоа што
немавме доволно волна за чорапи за пет жени од пеачката група, за плетење користевме вуница, рече Љубица Граовац, една
од пеачките.
За секаков вид активности, па
и спомнатиот, се потребни простории, кои исто така недостасуваат. Било како било, членовите
на Здружениет „Македонски бисери“, донекаде се задоволни
што и еднаш неделно Домот на
културата во Пландиште им
овозможува неколку сати да користат една просторија.

Друштво са ограниченом одговорношћу
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
• Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Техничка
припрема: Марија Радовић • Аутор текстова и преводилац: Верка
Митковска • Фотографије: приватне колекције и Милан Шупица
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Во рамките на прославата на

Илинден по прв пат во Јабука
гостуваа млади фолклористи
од Културно – уметничкот
друштво „8 октомври“ од
Крива Паланка. Облечени во
народни носии, тие се представиа на Втори август пред
гостите дојдени во Основното училиште „Гоце Делчев“ во
Јабука да положат цвеќе пред
бистата на истакнатиот македонски револуционер Гоце
Делчев.
Со прекрасни звуци на песни и ритам на ора од богатата македонска ризница на
фолклорот приредија настап
за памтење и на вечерниот
концерт, одржан во центарот
на селото. Во придружба на
младите Паланчани, на возраст од десет до осумнаесет
години, беше и мала пеачка
група, представници на постарите генерации, активно
вклучени во Друштвото на
пензионери.
– Повремено се собираме
во поголем број. Со музика,
ора, шеги и досетки го оживуваме, староградскиот мелос и
обичаи. Ќе ја посочам староградска песна во која е опеана
планината Караорман, што ја
пеевме деновиве. Во поголем

ни од Кривопаланечкиот
крај. Една од гостинките ни
рече:
- Се чуствуваме како да сме
дома, во Македонија. Носиме
куп поздрави до роднините и
пријателите. Едноставно, немавме шанса да зборуваме
српски, бидејќи ни приоѓаа
нашинци.
Небитно е на кој јазик разговарале. Тие, сепак успеаа да
ја подгрејат носталгијата.
Во разговорот со една од
членовите на Ансамблот „8
октомври“, Наталија Стојмировска, дознавме дека трите
кореографии со кои натапија
се дел од богатиот репероар
на друштвото, које опстојува
повеќе од триесет години и
посветува внимание на младите фолклористи. Посебна
заслуга за таков третман има
кореографот Александар Петровски. Како што рековме
ова е нивно прво гостување
во Јабука и Качарево. Пред
неколку години гостувале и
во Ковин, каде што стекнале
голем број пријатели.
– Каде и да настапуваме не
одиме без гајде и кемане и тоа
рачно изработени од наши луѓе. Ако не поканат нашинци
од Војводина, пак ќе дојдеме,

број народни песни се опеани
убавините на нашиот крај. На
први август гостувавме во
Качарево. Дожд лееше подолго време и поради тоа настапивме пред помал број Качаревци. Времето не ни го расипа расположението. Се сретнавме со голем број роднини
и пријатели доселени во Јабука, рече Славица Вучевска.
Она што посебно ги привлече гостите беше мирисот и
вкусот на македонските специјалитети и средбите со роднините и пријателите, доселе-

но во поголема група, бидејки
имаме што да покажеме. Бевме сместени кај роднини и
пријатели. И ние сме гостопримливи. Крива Паланка е
побратимена со Вршац, значи
имаме и побратими на шеесеттина километри од Панчево, подсети Раде Петровски.
Гостите од Македонија се
пофалија и со освоено прво
место на традиционалната
манифестација „Гравче – тавче“ за најубав штанд и презентација на македонските јадења.

ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНИ СОВЕТИ ВО СРБИЈА

На непосредни избори
седумнаесет совети
Во втората половина на из-

минатиот месец распишани
се избори за национални совети во Србија. Изборите ќе
бидат одржани на четврти
ноември годинава. Од 21 совет само Македонците, Хрватите, Русите и Црногорците
советите ќе ги избираат со
електори, а за седумнаесет совети ќе бидат организирани
непосредни избори.
И четвртиот состав на советот на македонското малцинство во Србија ќе се бира посредно, со електорско собрание. Според последниот попис на населението, како Македонци се изјаснија 22755
лица, што е близу 0, 32 отсто
од вкупниот број на жителите

на Србија. Услов за непосредни избори е секоје малцинство пред донесувањето на
одлуката за распишување на
изборите, да има запишано во
Посебниот избирачки список
повеќе од 40 отсто од луѓето
што се изјасниле како припадници на некоја малцинска
заедница. Македонците не го
исполнија тој услов. Во ПБС
требаше да се најдат имиња на
уште околу 1000 луѓе.
За елеторски собранија
малцинствата можат да собират и заверуват потписи
до почетокот на октомври и
тоа од припадниците на малцински заедници, запишани
во Посебниот избирачки
список.

Пројектот го кофинансира:
Градот Панчево

Пројекат суфинансирао:
Град Панчево
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РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ” ЗА 2017/2018.

ПОВЕЉА, ПЛАКЕТА И НОВАЦ
ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ
Пријаве поднети до
30. септембра
Награда за најбољу
васпитно-образовну
установу у Војводини
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице расписао је
конкурс за доделу признања
„Др Ђорђе Натошевић”. Реч је
о признању које се додељује
најуспешнијим васпитно-образовним установама и просветним радницима у Аутономној
Покрајини Војводини.
Ова награда установљена је
на основу одлуке Скупштине
АП Војводине 1996. године, а
додељује се предшколским установама, основним и средњим
школама, васпитачима, наставницима, психолозима и педагозима из наше покрајине који
су остварили изузетне резултате у претходне две године у
васпитно-образовном раду, наставном процесу, сарадњи с родитељима, културној и јавној
делатности. Поред тога, награђују се и установе које су обезбедиле квалитетан рад и развиле толеранцију и прихватање различитости међу ученичком популацијом.
Квалитет и докази
Право учешћа имају предшколске установе, затим основне,
средње, музичке, балетске и
уметничке школе, школе за
основно и средње образовање
деце са сметњама у развоју са
седиштем у Аутономној Покрајини Војводини, као и васпитачи, наставници, стручни са-

САОПШТЕЊЕ НИС-а

На удару сајбер
криминалаца
радници итд. Пријаву на конкурс могу поднети војвођанске
васпитно-образовне установе и
лица запослена у њима, као и
ученици, родитељи, органи локалне самоуправе, стручна
удружења и друга правна и физичка лица.
Учесник на конкурсу односно
предлагач дужан је да приложи
конкретне доказе о испуњавању
услова из конкурса – да је појединац или установа остварио/остварила изузетне резултате у претходне две школске
године применом савремених
метода у васпитно-образовном
раду и настави на подручјима
предшколског васпитања и образовања, раду с талентованом и
надареном децом предшколског

узраста и талентованим и надареним ученицима итд.
Правила игре
Одбор за доделу поменутог признања, који је именовала Покрајинска влада, наградиће
установе и појединце на основу утврђених мерила за вредновање свих наведених сегмената рада установе односно рада појединаца. У једној години
може се доделити највише пет
признања, која се састоје од
повеље, плакете и новчане награде. Сви заинтересовани могу погледати пословник о раду
Одбора за доделу награде „Др
Ђорђе Натошевић”, елементе
за вредновање постигнутих резултата за доделу овог признања, као и обрасце за пријаву на

конкурс, на интернет адреси
Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs.
Конкурс је отворен од 1. до
30. септембра.
Да подсетимо, пре две године лауреат овог престижног покрајинског признања у области
васпитања и образовања била
је и панчевачка Основна школа
„Бранко Радичевић”. Нашу школу надлежни су оценили као
отворену установу у којој се примењују флексибилни савремени програми и у којој је остварен квалитетан међуљудски однос. Успех „Бранкове школе”
утемељен је на посвећеном раду квалитетних наставника.

Весело и раздрагано

Пријавите изгреднике
штите животне средине идентификовала особу која је оваквим чином показала немар
и небригу према природи и
окружењу. Откривањем идентитета комунална инспекција је поднела захтев за покретање прекршајног поступка.
Апелујемо на све грађане да
пријављују овакве и сличне
случајеве јер једино тако, заједничким снагама, можемо
да заштитимо животну средину у којој живимо, која директно утиче на здравље и
квалитет живота нас самих и
будућих генерација”, стоји на
крају саопштења надлежног
еколошког министарства.

РАЗВОЈ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ У ВОЈВОДИНИ

тежима, а поједине установе су
се потрудиле да на видео-биму представе ђачки живот.
Све у свему, свечане приредбе и раскошни ентеријери
умногоме су допринели да први дан протекне лепо и да остане упамћен. Више је било свечано него радно, а то се претежно односи на оне који су пр-

ви пут сели у школске клупе.
Поводом почетка школске
године и поласка у школу нове
генерације ђака првака градоначелник Панчева Саша Павлов и чланица Градског већа
задужена за образовање Татјана Божић посетили су прваке
у Основној школи „Бранко Радичевић”. Том приликом гра-

доначелник их је поздравио и
пожелео им срећан и успешан
боравак у ђачким клупама. Ове
године први разред „Бранкове
школе” похађа 79 ђака, који су
распоређени у три одељења, а
када је реч о територији града
Панчева, у први разред школске 2018/2019. године уписано је укупно 1.127 ученика.

НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ

Шетај, веслај и педалирај
Панчево ће и ове године бити
учесник еколошке манифестације „Европска недеља мобилности”,
која се обележава широм Европе
од 16. до 22 септембра. Реч је о
кампањи коју је покренула Европска комисија 2002. године са идејом да се повећа коришћење алтернативних видова превоза, а с
циљем што мање емисије отров-

какве наградне игре и захтевала од учесника слање личних података у замену за непостојећу награду. НИС је о
овим случајевима одмах обавестио Тужилаштво за високотехнолошки криминал Републике Србије. Такође, спорна страница је одмах пријављена као лажна друштвеној
мрежи ’Фејсбук’. Свим људима који су преварени у лажној наградној игри саветујемо да се обрате полицијској
станици или поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података о
личности”, стоји у саопштењу које је достављено редакцији листа „Панчевац”.

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЕКОЛОГИЈЕ
Министарство заштите животне средине послало је широј јавности саопштење у којем захваљује грађанима и медијима који су сагледали и
осудили поступак загађивања природе. Недавно је на
друштвеним мрежама општу
осуду јавности изазвао поступак једне мештанке која баца ђубре у реку Расину код
Бруса.
„Бурна реакција јавности
показује посвећеност грађана заштити природе и подизању еколошке свести. Овом
приликом захваљујемо и комуналној инспекцији, која је
у сарадњи са инспекцијом за-

ПОЧЕЛА ШКОЛСКА 2018/2019.

Све панчевачке основне и средње школе започеле су школску
2018/2019. годину у понедељак, 3. септембра. Изостао је
дуго најављивани штрајк просветних радника, али су представници појединих синдиката најавили да ће у наредном
периоду бити пооштрена синдикална борба.
С друге стране, у школама је
тог дана било весело, нарочито у основним. Старији ученици су за придошлице – ђаке
прваке и за њихове родитеље
приредили пригодан културно-уметнички програм у знак
подршке и добродошлице. Песмом, игром, рециталима, музичким тачкама и скечевима
под маскама, у ношњама, дочекали су нову генерацију првих разреда. Директори су их
у својим поздравним говорима бодрили, указивали на важност образовања и с поносом
упознавали присутне са школском историјом, досадашњим
успесима ђака, плановима и
будућим пројектима. Холови и
ходници, панои и зидови били
су украшени колажима и цр-

Нафтна компанија Србије нашла се на удару интернет превараната који организују лаже наградне игре користећи
имена познатих брендова и
привредних организација. У
саопштењу НИС-а стоји да су
непозната лица користила
препознатљив назив и лого
НИС-а у неколико наградних
игара у којима су захтевала
од насумично изабраних корисника друштвених мрежа
да пошаљу своје личне податке и фотографије.
„Овим путем обавештавамо све своје потрошаче, клијенте и пратиоце на друштвеним мрежама да компанија
НИС није организовала ни-

них издувних гасова. Тема овогодишње манифестације је „Комбинујте и крените”.
Градски Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са Агенцијом за саобраћај
града Панчева и удружењем грађана „Србија, мој дом” поводом
обележавања ове еколошке недеље организоваће низ акција и

догађаја, а акценат ће бити стављен на афирмацију бициклизма, пловидбе и пешачења. Овогодишњу манифестацију је осмислило удружење грађана „Србија, мој дом” из Долова, које је за
то добило 110.000 динара у оквиру реализације конкурса за суфинансирање пројеката и пројеката-манифестација из обла-

сти заштите животне средине.
Овом приликом Секретаријат за заштиту животне средине града Панчева, Агенција за
саобраћај града Панчева и удружење грађана „Србија, мој дом”
позивају све суграђане да им
се придруже и својим учешћем
допринесу развоју еколошке
свести Панчеваца.

Више новца следеће
године
Покрајинска влада је у протекле две године инвестирала више од 700 милиона динара у изградњу и реконструкцију водоводне мреже у 55
села у АП Војводини и у наредном периоду, према најавама председника Покрајинске владе Игора Мировића,
ова кампања ће бити настављена.
Он је након обиласка радова на опремању и повезивању бунара на изворишту
Ириг уручио уговоре представницима војвођанских локалних самоуправа које су добиле средства за унапређивање водоснабдевања. Председник Покрајинске владе истакао је да и даље велики број
општина и насељених места
у Војводини нема квалитетну
пијаћу воду.

– Циљ нам је да одржимо ниво финансирања у области изградње и реконструкције водоводне и канализационе мреже у
насељеним местима широм Војводине. Наредне године издвојићемо значајнија средства за
ове намене – рекао је Мировић.
С представницима двадесет
локалних самоуправа у среду,
5. септембра, потписани су уговори о суфинансирању пројеката за изградњу, санацију и реконструкцију водних објеката у
јавној својини и објеката фекалне канализације, вредности
више од 350 милиона динара.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
ПРВА АКЦИЈА ДАВАЛАШТВА НА НОВОЈ АДРЕСИ

Х РАНА З А Д У ШУ

Посебна прилика

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, сви ми имамо сећања на догађаје по којима
памтимо одређени период свог
живота. Неки „записи” су „просејани” и чувани пажљивије у
нашим срцима од свих осталих. Називамо их посебним
приликама. Оне могу да се
понављају истим поводом, као
рођендани, или да буду још
драгоценији због јединствености и непоновљивости тренутка којем припадају.
Међутим, постоје и посебне прилике које стрпљиво
чекамо да се појаве и разбију устаљене шаблоне свакодневице. Догађаји за које се
пажљиво припремамо одвајајући са стране све оно што
би их учинило још важнијим. У жељи да истакнемо
значај нечему што ће се, можда, догодити, брижљиво набављамо и стављамо у ормаре и кутије све што у таквој
посебној прилици треба да
имамо да бисмо се осећали
другачије, важно, свечано,
испуњено и вредно сећања.
Веома често занемарујемо
пут до остварења сна који
називамо посебном приликом. Радимо по аутоматизму све што мислимо да је
потребно, ређамо дан за даном увлачећи се у свакодневну рутину. Кад достигнемо
жељени циљ, осећамо се на
воњ устајале свакодневице,
а посебна прилика губи на
значају јер смо пут до њеног
остварења претворили у нави ку муч ним про би ја њем

кроз рокове и животне изазове који су тим путем стварани. Тада посебна прилика
и не делује нешто посебно,
чак нам не одговара ни већина ствари које смо припремали за њу. Време које је
протекло донело је и неминовне промене у нама и увиђамо да је све што смо унапред смислили неважно, непримерено или претерано.
Нисмо усклађени с тренутком, а тако жељно смо га чекали, премотавајући филм о
начину на који обележавамо његову посебност.
Требало би да схватимо да
ниједан догађај нема нарочити значај сам по себи, већ
га ми својим емоцијама бојимо у посебност. Било да
смо сами себи одредили циљ,
или су нам други приредили изненађење достојно тога да се назове посебном приликом, јачина утискивања у
сећање зависи од емотивног
улагања које смо уградили у
остварење или у упијање изненађења.
Све што нам се догађа, свака намера да нешто предузмемо, баш све почиње од
нас и из нас. Емоције нас покрећу на устајање из кревета
ујутро и боје сваку одлуку
коју током дана донесемо,
баш као и мисли којима попуњавамо „празнине”, а представљају разговор с најважнијом особом на свету – са собом. Када прихватимо то као
одлику сваког од нас, можемо да бирамо смер нашег
животног пута. Прихватањем
одговорности за начин на који почињемо дан, увођењем
захвалности за чињенице које смо до сада подразумевали, спремни смо да прихватимо дар да од сваког дана
правимо посебну прилику.
Чекати или стварати посебне прилике – одлука је
на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега након сунчања

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Летовања се полако завршавају, враћамо се радним обавезама, па често не стижемо
да се посветимо нези коже,
која је сада веома битна. Ако
смо лето провели сунчајући
се на плажи и не марећи много за заштиту од штетних утицаја, онда се сада суочавамо
са озбиљним проблемом пресушене, остареле и дехидриране коже с пигментацијама
(флекама).
Третмани у салону који вам
могу пуно помоћи јесу кисеоник и мезотерапија, а већ у
октобру можете радити третмане воћним киселинама, који су одлични код пигментних флека. Неке одличне маске можете сами спремити
код куће.
Имајте у виду, када сами
правите маске, да је веома
битно да кожу адекватно припремите, што подразумева
чишћење млеком, мицеларном водом или неинвазив-

ним сапуном. Потом треба
урадити пилинг, испрати и
посушити кожу и тек тада
нанети маску.
За хидратацију коже направите маску с добро изгњеченом зрелијом бананом, па
додајте дрвеном кашиком мало меда и јогурта. Када добијете глатку масу, нанесите
на лице, врат и деколте. Оставите да делује двадесетак минута, исперите млаком водом и ставите одговарајућу
крему. За посветљивање тена и флека кувајте око 50
грама листова и корена маслачка десет минута, а затим
оставите да стоји поклопље-

но сат времена. Процедите и
умивајте се ујутру и увече
припремљеним одваром и врло брзо ћете бити одушевљени резултатима.
Коса је сунчањем такође
претрпела велика оштећења.
Маска за хидрирање власи може се направити од маслиновог или кокосовог уља умућеног са жуманцетом. Нека одстоји што дуже (увијено у кесу и пешкир), а потом оперите косу на уобичајени начин.

Петак, 7. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ДАЈТЕ КРВ ЈЕДНОМ И СПАСИЋЕТЕ
ТРИ ЖИВОТА
Уместо Трансфузије
прикупљање сада
врши Завод из Новог
Сада

Прикупљена
61 јединица

осамнаестогодишња Милана
Миљковић.
– Чекала сам да постанем
пунолетна како бих стекла право да постанем давалац. Осећај је добар, ништа не боли и
нема никаквих непријатности.
Пошто ми је прво давање, рекли су ми да мало дуже останем и седим како бисмо били
сигурни да је све у реду. Све је
протекло без икаквих проблема. Мотив да дам крв, било ми
је то што сам желела да учи-

Као што смо у прошлом броју
већ писали, добровољни даваоци крви из Панчева од понедељка, 3. септембра, више не
могу да дају крв на старој и добро познатој адреси – у Служби трансфузије Опште болнице. Од сада се овај хумани
чин обавља искључиво у просторијама Црвеног крста, у Улици Жарка Зрењанина 15, и то
само средом, у периоду од 9 до
12 сати. Поред тога, убудуће
ће бити спровођене и акције
добровољног давалаштва у школама и компанијама, али за све
њих ће, уместо Трансфузије,
бити задужени Црвени крст
Панчево и Завод за трансфузију крви Војводине.
Ова коренита промена је трајна и представља резултат почетка примене Закона о трансфузионој медицини усвојеног
у мају прошле године.
Добар почетак
Прва акција добровољног давалаштва на новој адреси реализована је у среду, 5. септембра, а одзив је био бољи од очекиваног: крв је дао 61 давалац,
док је њих шесторо одбијено,
углавном због тога што тренутно узимају лекове.
У просторијама Црвеног крста било је живо током целог
преподнева, а занимљиво је да
је неколико наших суграђана
пред вратима те организације
чекало и пре 9 сати, у жељи да
се прикључе акцији. Међу даваоцима је било много медицинских радника, неколико полицајаца, велики број вишеструких давалаца, а интересантно је да су многи учесници овонедељне акције крв дали први пут. Једна од њих је и

ним једно овако лепо и добро
дело и да помогнем другима.
Позваћу и своје вршњаке да и
они учине овај хумани гест. Верујем да ће их моје позитивно
искуство мотивисати да то учине – рекла је Милана.
Могући додатни термини
О томе како протиче акција у
Панчеву, лично је дошла да се
увери и prim. dr sc. med. Сања
Богдановић, директорка Завода за трансфузију крви Војводине, који је, по новом закону,
једина установа задужена за
прикупљање крви на територији целе покрајине.
– Јединице крви које су прикупљене носе се у Завод за трансфузију крви Војводине, где ће
бити припремљене за употре-

Нова адреса
за даваоце: Црвени
крст Панчево

Наредна акција у среду, 12. септембра
службе трансфузије сада су постале болничке банке крви. Ми
смо свакодневно у комуникацији с њима, пратимо стање
залиха и вршимо дистрибуцију у складу с планираним потребама – објаснила је Богдановићева.
Она је додала да је одлично
то што је одзив Панчевки и
Панчеваца био бољи од очекиваног.
– Надамо се да ће интересовање давалаца бити добро и
сваке наредне среде. Наравно,
уколико се укаже потреба за

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „ПРЕПОЗНАЈ У СЕБИ”

Вредни и током лета
Јадно од ретких панчевачких
удружења посвећених деци и
младима које је овог лета радило као да одмори нису у току и које је најмлађима током
распуста понудило прегршт забавних и корисних активности,
свакако је удружење „Препознај у себи”.
Тако су, на пример, током
августа деца имала прилику да
похађају радионицу оригамија, на којој су се упознала са
основама јапанске уметности
савијања папира. Радионица је
трајала пет дана, а реализовао
ју је Душан Алексић, дипломирани примењени уметник у
области анимације и илустрације. Он је децу провео путем
од лакших и традиционалних
облика, попут чувеног ждрала
којег Јапанци праве за срећу,
до упознавања с модерним фигурама из популарне културе.
Упоредо са овом, трајала је и
вајарска радионица, на којој
су се полазници упознали са
основама вајања, глазирања и

Страну
припремила
Драгана

Кожан

бу за трансфузијско лечење болесника на територији целе
Војводине. Наиме, на основу
измена Закона о трансфузионој медицини, наш завод је постао овлашћена трансфузијска
установа која је одговорна за
прикупљање, прераду, тестирање и дистрибуцију крви и компоненти крви у читавој покрајини. Ово је трећа фаза процеса реорганизације и Завод сада покрива око 80 одсто територије Војводине. Досадашње

печења глине. Радионицу су
реализовале Ивана Штопуљ,
мастер примењена уметница у
области керамике, и Весна Сеферагић.
Удружење „Препознај у себи” познато је и по томе што
редовно приређује различите
хуманитарне активности. Једна од њих реализована је уочи почетка школске године у
сарадњи с новосадским радиом АС ФМ. Тада је вели ки
број ђака првака имао прилику да добије бесплатно шишање.
Тренутно је у току и реализација пројекта „Баштован”, намењеног ученицима петог разреда основне школе. Према речима Радета Машића, председника удружења „Препознај у
себи”, пројекат је подржао градски Секретаријат за заштиту
животне средине, а његов циљ
је да младима кроз низ едукативних и креативних радионица укаже на важност заштите
животне средине и компостирања.
Ученици од првог до петог
разреда основне школе тренутно у удружењу похађају и бесплатне језичке радионице, које трају два месеца.

повећањем броја термина када се може дати крв, радо ћемо организовати и додатне акције. Засад стални термин остаје среда од 9 до 12 сати. Већ
наредне среде, 12. септембра,
у Црвеном крсту поново очекујемо даваоце. Упоредо организујемо и акције на терену.
Поред овонедељних у Авио-индустрији и у Качареву, до краја месеца планиране су још три:
21. септембра у Гимназији, од
9 до 12 сати, а 27. септембра у
Машинској школи од 11 до 13
сати и у компанији НИС од
8.30 до 10.30 – подсетила је
директорка Завода.
Поправимо просек
На значај давалаштва подсетила је и Милица Тодоровић,
секретарка Црвеног крста Панчево.
– Само 3% становника у Србији даје крв, док осталих 97%
очекује да крви увек буде у случају да баш њима затреба. Чињеница да само једним давањем крви спасавамо три живота, требало би да нам буде довољан мотив да, уколико смо у
могућности, крв дамо макар
једном у животу. Свако ко се
до бро осе ћа и сма тра да је
здрав, може да дође на акцију
и добровољно понуди своју крв.
Свака здрава особа има резерву крви која није неопходна за
уобичајене свакодневне активности и давањем дела те резерве неће угрозити здравље.
Не постоји никакав ризик од
инфекције, јер је сав материјал стерилан и за једнократну
употребу – подсетила је Тодоровићева.
Крв могу дати све здраве особе мушког и женског пола од
18 до 65 година уколико задовоље медицинске услове и критеријуме након лабораторијског и лекарског прегледа. Размак између два давања код мушкараца је најмање три месеца, а код жена најмање четири
месеца.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Савијача са слатким
сиром и грожђем
Састојци: 500 грама танких
кора за питу, четири јајета,
120 грама шећера, 120 грама гриза, 1,2 децилитра уља,
2,5 децилитра јогурта, један
ванилин-шећер, један прашак за пециво и мало уља.
Фил: 750 грама швапског
сира, 500 грама црног и белог грожђа, једно јаје, 150
грама шећера, два ванилин-шећера и мало нарибане лимунове корице.
Припрема: Умутити пенасто јаја са шећером, па додати
уље, јогурт и гриз помешан с прашком за пециво. Припремити и фил од швапског сира, шећера, јајета и мало нарибане лимунове корице. Све добро измешати и сјединити.
Грожђе опрати и ако је крупно, исећи напола и очистити
од семенки.
Узети једну кору и попрскати с мало уља, преко ње ставити
другу кору, па сипати једну кутлачу припремљеног прелива
и премазати целу кору у танком слоју. Преко тога ставити
трећу кору и поново премазати преливом. Одгоре ставити
четврту кору и распоредити фил од сира и посути грожђем.
Све увити као ролат и ставити на подмазан плех од рерне.
Од преосталих кора и фила направити још четири иста
таква ролата. У паковању обично буде 16–20 танких кора,
па се од ове мере може добити четири или пет ролата. Ако
је остало нешто прелива, слободно га искористите да премажете ролате пре печења. Ролате можете попрскати и с
мало уља или млека. Пеците их 30–40 минута у рерни
претходно загрејаној на 200 степени.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ФК „ЖЕЛЕЗНИЧАР” РЕНОВИРАО ТЕРЕН НА СЦ-у „МЛАДОСТ”

ЗА ЈУБИЛЕЈ – НОВИ ИЗГЛЕД СТАДИОНА
Последња инвестиција
– седишта на трибини

су градоначелника Сашу Павло ва, те ди рек то ра ЈКП-а
„Младост” Предрага Стојадинова, као и председника и секретара Спортског савеза Панчева Слободана Битевића и Дејана Перића.
– Овакав потез мора да се
цени. Фудбалски клуб „Железничар” и његов председник
Зоран Наунковић учинили су
велику ствар. Ово је један вид

реинвестирања, па због тога дугујемо велику захвалност „Жељи”, Зорану, али и ЈКП-у „Младост”. Уграђивањем заливног
система враћен је сјај терену,
а постављањем нових столица
на трибини створени су идеални услови за праћење утакмица. Панчевци воле „Железничар” и сигуран сам да ће трибина бити испуњена кад год се
буду играле утакмице на СЦ-у
„Младост”. Искрено верујем да

ћемо успети да помогнемо ФКу „Же ле зни чар” ка ко би се
реновирале и свлачионице –
рекао је први човек града Саша Павлов.
Спортски центар „Младост”
је место које свакодневно окупља велики број младих Панчеваца и свакако заслужује побољшање своје инфраструктуре.
– Ми, као јавно комунално
предузеће, имамо изузетну са-

радњу с ФК-ом „Железничар”.
Клуб је ове године прославио
седамдесети рођендан, а ЈКП
„Младост” је обележио четрдесетогодишњицу постојања. „Жеља” је врло популаран, не само
на Миси већ и у целом Панчеву, па можда на трибини и неће бити довољно места за све
посетиоце – истакао је директор ЈКП-а „Младост” Предраг
Стојадинов.
Како и доликује правим домаћинима, челници „Железничара” су својим гостима показали и помоћни фудбалски терен, али и свлачионице, које такође вапе за реконструкцијом.
– Ово је још један доказ да је
Панчево град спорта. Заиста
ду гу је мо ве ли ку за хвал ност
Фудбалском клубу „Железничар” за све напоре које је уложио како би овај објекат поново имао пун сјај. То је прави
пример како треба да се ради
– додао је Слободан Битевић,
председник Спортског савеза
Панчева.
Човек чије су име током посете највише изговарали и градоначелник и директор ЈКП-а
„Младост”, али и председник
Спортског савеза, Зоран Наунковић, није крио задовољство
посетом високих градских званичника.
– Заиста нам представља велику част да можемо да угостимо челне људе нашег града
и нашег спорта. Мислим да је
повод за ову посету веома леп
– имамо нове алуминијумске

голове, „кућице” за играче, јарболе, уграђен заливни систем,
освежену траву на самом терену и на крају нове трибине.
„Железничар” је заслужио тако нешто за свој седамдесети

Два читаоца који до среде, 12. септембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Који криминалистички филм вам је омиљен?”, наградићемо по једним примерком књиге „Добри вук” Александера Седерберја. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„Пропуштен позив”
Роузи Волш

рођендан, а нарочито због чињенице да се овде играо фудбал и пре него што је основан
ЈКП „Младост”. Ипак, без подршке Града све ово не би било могуће, па зато желим да
захвалим градској власти, јер
испуњава дата обећања. Очекујемо подршку и даље, јер
сматрамо да „Железничар” привлачи велику пажњу суграђана
и да је заслужује – рекао је
председник ФК-а „Железничар” Зоран Наунковић.
Нема сумње да је популарна
панчевачка „дизелка” на правом колосеку, како организационо, тако и у спортском делу. То потврђују и резултати
играча на терену.
А. Живковић

Финале у Јабуци, домаћин брани титулу
екипној конкуренцији прво место је заузео тим из Банатског
Брестовца, друга је Јабука, а
треће Банатско Ново Село. У
појединачном надметању тријумфовао је Јован Штрбан, други је Андријано Новаков, а трећи Алек сан дар Нај да но вић.
Такмичари су потом наставили дружење, уз ловачке анегдоте.
Финале овог надметања биће одржано у Јабуци, где ће
домаћа екипа покушати да одбрани титулу освојену прошле
године.
А. Ж.

Седерберј је створио сопствени стил у оквиру жанра.
Постао је познат читалачкој
публици после романа „Андалузијски пријатељ”, који је
постигао успех широм света, објављен је у тридесетак
земаља, а снима се и филм.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

ТАКМИЧЕЊЕ У ЛОВНОМ СТРЕЉАШТВУ
Ловачко удружење Панчево је
у недељу, 2. септембра, организовало такмичење у ловном
стрељаштву. Конкуренција је
била изузетно велика, тимови
су се борили за сваки постигнути поен, јер се ближи финални турнир.
Како сада ситуација на табели показује, између прва три
места разлика је веома мала,
па су такмичари били врло концентрисани, а сваки погодак је
испраћен с великом пажњом.
После неизвесног такмичења уследило је и проглашење
најбољих са овог турнира. У

„Добри вук”
Александера Седерберја
У једном манастиру у Тоскани скрива се мафијашки бос
Ектор Гусман. Он намерава
да поврати своју империју –
све што му припада – и то с
каматом. Али претходно мора да прикупи снагу за коначни окршај.
Болничарка Софи Бринкман је против своје воље увучена у свет криминала. Сада
се налази на међународној
потерници и принуђена је да
се скрива у Прагу заједно са
сином. Полицијски комесар
Томи Јансон жели да је пронађе по сваку цену – она једноставно зна превише. Он
мора да убије Софи како би
могао да у миру настави сопствени живот.

На реду сређивање
свлачионица
Агилно руководство Фудбалског клуба „Железничар” овог
лета није седело скрштених руку. Упоредо с формирањем тима за нову сезону у Српској лиги група „Војводина”, челници
популарне „дизелке” много су
урадили и на побољшању инфраструктуре и услова за рад
својих фудбалера.
Тако је однедавно фудбалски
терен на СЦ-у „Младост”, где
један од два панчевачка трећелигаша игра своје првенствене
утакмице, добио потпуно нови
изглед. Пролетос су стигле нове „кућице” за резервне играче
и делегата, као и три јарбола на
којима се вијоре заставе Републике Србије, Града Панчева и
ФК-а „Железничар”. Урађен је
и заливни систем који је умногоме допринео побољшању квалитета самог терена, а одскора
трибине красе и нова пластична седишта, на којима ће гледаоци имати потпуни комфор.
У петак, 31. августа, челници
ФК-а „Железничар” угостили

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Упознала је савршеног мушкарца, провела с њим седам предивних дана и лудо
се заљубила у њега. И он се
лудо заљубио у њу: никада у
животу није била толико сигурна да је пронашла своју
сродну душу.
Због тога, када он крене
на одмор који је испланирао
пре него што су се упознали
и обећа да ће је звати још са
аеродрома, она нема разлога да сумња у њега. Али он је
не зове. Пролазе минути, сати, дани, недеље.
Пријатељи јој говоре да га
заборави, али она зна да нису у праву: сигурно се нешто
догодило, мора да постоји
неко објашњење за то што јој
се не јавља. Не престаје да

га тражи и тако отвара врата
која су дуго била затворена:
најзад открива да није погрешила и да је разлог за његов нестанак једино што нису поделили једно с другим.
Истина.

Два читаоца који до среде, 12. септембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„За којим пропуштеним позивом жалите?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Пропуштен позив” Роузи Волш.
Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Петра Пан чучи у њој
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли бисте волели да посетите Париз. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „На крововима
Париза” Кетрин Рандел за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„А ко не би волео да се,
бар накратко, препусти чарима тог чаробног и шармантног града? Града који
би својом раскошном лепотом испунио сва моја очекивања, и моја и оне Петре Пан
која још увек чучи у мени.”
065/8318...
„Волела бих, како не бих.
Па макар живела на крововима, као сирочићи из књиге
ко ју
по кла ња те.”
064/2190...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање како успевају да савладају бес. Они ће освојити по један примерак књиге „Бесни”
Миодрага Крстића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Обузме ме бес кад схватим да, због финансијске ситуације, не могу да купим
баш сваку књигу коју желим,
али ако је добијем, можда
ћу и са вла да ти тај бес.”
062/2137...
„Глумим да сам оперска
певачица и вриштим за све
паре. С временом су комшије поверовале, а сад само чекам кад ће из Народног позоришта да ме позову за солисткињу.” 064/3192...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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Петак, 7. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ХУМАНОСТ ЗА ПОХВАЛУ

МОРБИДАН СЛУЧАЈ У ПАНЧЕВАЧКОМ ТУЖИЛАШТВУ

Младићи спасли жену
која се гушила

СЕДАМНАЕСТОГОДИШЊАК СИЛОВАО
ТРИНАЕСТОГОДИШЊАКА?

Два засад непозната младића спасла су прошлог петка око 21.45 нашу старију
суграђанку која је на улици
доживела тежак астматични
напад, због којег је могла да
умре, тако што су је пребацили својим аутомобилом до
Опште болнице.
За хумани гест који су учинили се вероватно никада не
би сазнало да информацију
о томе није објавила ћерка
те жене нa „Фејсбуку”. Она
је, како је објаснила, то учинила јер њена мајка жели да

захвали младићима који су
је спасли, а то не може да
учини, јер није стигла да их
пита за имена и презимена.
„Мами је позлило на углу
Улице Милоша Требињца и
Шестог октобра, близу ’Три
кестена’. Имала је астматични напад, најјачи до сада,

трудила се да дође до даха и
умало није умрла. Покушала је да заустави неколико
аутомобила, таксиста, пролазника, али сви су је заобишли мислећи можда да је пијана или ко зна шта. Мада,
чак је и пијани и дрогирани
човек ипак човек. Али добро,
свако ради по својој савести
и не замерам онима који су
је обишли, јер ионако не знам
ко су. Важније је захвалити
онима који су се зауставили
насред пута, унели моју мајку у аутомобил и одвезли је у

болницу! Спасли сте јој живот и хвала вам још једном!
У целој збрци она није могла
да вас пита како се зовете да
вам захвали. Ако се препознате, ако познајете оне који
су се показали као хумани
људи те вечери, јавите се”,
написала је она.

ПОРЕСКА УПРАВА ПОДСЕЋА

Почела наплата
пореза за оружје

Пореска управа Србије је
крајем прошле недеље почела да шаље решења о утврђеном порезу на регистровано оружје за 2018. годину.
Добиће их свака особа која
има на своје име и презиме
оружни лист, колекционарску дозволу или дозволу за
ношење оружја, а рок за плаћање овог пореза је петнаест
дана од датума достављања
решења.
Обавеза плаћања овог поре-

за почиње од дана издавања
оружног листа, колекционарске дозволе и дозволе за ношење и плаћа се у годишњем
износу за сваки комад оружја.
Порез за аутоматску пушку износи 13.280 динара, а
за полуаутоматску 5.330 динара. Власници оружја за
личну безбедност којима је
издат оружни лист за држање оружја морају да плате
порез у износу од 3.600 динара, а они којима је издата

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ СУДИЈА

Враћен пасош
новинару Цветковићу
Основни суд у Вршцу донео
је решење којим се као неосно ван од би ја пред лог
надлежног јавног тужилаштва да се новинару Стефану Цветковићу одузме пасош, након чега му је вратио
путну исправу.
„Могуће је победити организоване криминалне групе.
Мени пасош не треба да бих
био слободан, а вама ни пасош не може да помогне јер

ма шта да радите и какву год
силу да имате, ви сте и даље
криминалци и организована
криминална група”, поручио
је Цветковић на свом профилу на „Фејсбуку”.
Подсећамо, њему је било
забрањено напуштање Беле
Цркве и одузет му је пасош у
оквиру истраге којом га Тужилаштво терети да је лажно пријавио сопствену отмицу 13. јуна увече.

М. Н. (17) осумњичен
да је на купалишту у
близини нашег
града силовао
13-годишњака
Нападнути дечак у
почетку ћутао о том
страшном догађају, а
онда о свему
обавестио мајку
Више јавно тужилаштво у Панчеву недавно је поднело захтев
за покретање припремног поступка против седамнаестогодишњег М. Н. јер постоје основи сумње да је силовао 13-годишњег С. И. Виши суд је затражио и да се 17-годишњаку
одреди притвор.
Према извештавању београдских медија, овај језиви догађај се одиграо на купалишту у
близини нашег града пошто је
нападач сачекао да се разиђу
сви који су били на купању и
да остане насамо са жртвом
силовања. Питање је да ли би
се о овом морбидном догађају
икада сазнало да дечак који је
био жртва иживљавања није све
испричао мајци. Када је чула
шта је њен син претрпео, одмах је обавестила полицију, а
она Више јавно тужилаштво.

Осумњичени је због тога позван да се јави на саслушање са
својим адвокатом. Међутим, он
то није испоштовао и у заказано време се није појавио са својим браниоцем на испитивању,
па је зато издата наредба о његовом принудном привођењу.
Више јавно тужилаштво је због
тога затражило да се осумњичени задржи у притвору.

Да би се утврдиле све околности овог мучног догађаја, Више јавно тужилаштво је наредило да се ураде форензичке
анализе одеће нападнутог 13годишњака и да га прегледају
лекари у болници. Мајка га је
одвела тамо, а након лекарских прегледа непобитно је
утврђено да је претрпео специфичне повреде које јасно

указују на то да је био жртва
сексуалног злостављања.
Према незваничним информацијама, и осумњичени је испитан у присуству адвоката,
свог оца и представника Центра за социјални рад. И од њега су узете одећа и обућа да би
их форензичари вештачили, а
после тога је пуштен да се брани са слободе.

ПОРУКА ДЕЦИ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Пријавите узнемиравање на друштвеним мрежама
Поводом почетка школске године Министарство трговине,
туризма и телекомуникација
објавило је летке којима се апелује на ђаке – жртве узнемиравања преко „Фејсбука”, „Твитера”, „Инстаграма” и других
друштвених мрежа да то никако не прећуткују, већ да обавезно пријаве родитељима или
учитељима и наставницима.
Пре тога би било добро да
покушају да направе скрин-шот
(снимак екрана мобилног телефона, таблета или компјутера
на коме се види увредљива порука која им је упућена, или видео-клип којим је на било који
начин повређено њихово достојанство). Уколико успеју у томе, олакшаће судијама и тужиоцима доказивање увреде која
им је нанета. Упутство о томе
како се праве скрин-шотови могу наћи на веб-сајту Националног контакт-центра за безбедност деце на интернету: www.pa-

metnoibezbedno.gov.rs.
На тој адреси или на телефону 19833 могуће је и пријавити било какав облик вређања нечијег достојанства или
неког другог нежељеног понашања на интернету. То је могуће урадити и путем мејла
bit@mtt.gov.rs.
Важно је да деца не толеришу било какво вређање на друштвеним мрежама, јер је то

кривично дело, за које се одговара и изричу казне, баш као и
за клевету на рачун нечије лично сти ко ја је из не та пу тем
штампе, телевизије, радија или
на јавним скуповима.
Починиоци интернет насиља који сматрају да је довољно
да се сакрију иза неког лажног
надимка или веб-адресе у заблуди су, јер чак и у том случају постоје начини да се тач-

но и без грешке открије одакле и с ког уређаја се шаљу
увредљиве и претеће поруке.
Тај посао олакшава то што администратори „Фејсбука” из месеца у месец све брже излазе у
сусрет захтевима из наше земље
да открију идентитет и тзв. IP
адресе особа које користе компјутере и интернет за вређање
других, слање увредљивих фотографија и видео-снимака и друге облике нежељеног понашања.
На тој друштвеној мрежи је на
српском објављен позив да се њеним администраторима пријави
било какво кршење закона, као
и адреса у Америци на којој се
то може учинити. За разлику од
претходних година, када је „Фејсбук” комуницирао само с људима из наше полиције и када је
њеним представницима требало
много стрпљења да им људи из
ове најмоћније светске друштвене мреже изађу у сусрет, сада то
иде знатно брже него раније.

ВОЈСКА СРБИЈЕ ПОКРЕНУЛА КАМПАЊУ

Добровољно служење војске!
Јачање вере у себе, као и менталне и физичке снаге и припадности колективу само су неке од користи за мушкарце и
жене који се пријаве за добровољно служе војног рока – основне су поруке нове рекламне кампање „Направи искорак”, коју
је ових дана покренуло Министарство одбране Србије.
Да би она обухватила што
већи број потенцијално заинтересованих, снимљена су четири атрактивна видео-спота
са сценама из војничког живота. У њима се види да служење
добровољног војног рока мотивише све војнике да без страха иду до крајњих граница и
да се не боје тога да неће моћи
да савладају неки изазов с којим се суоче, јер ће увек моћи
да рачунају на помоћ других.
Ти спотови су приказани прошлог петка, на тераси београдског Дома Војске Србије.

Окупљенима се обратио држав ни се кре тар Ми ни стар ства од бра не Алек сан дар
Живковић. Он је истакао да
се у новим спотовима виде
вредности које стичу млади
људи када се пријаве у Војску Србије.
– После три месеца индивидуалне специјалистичке обуке
они се упућују у јединице. Тамо извршавају задатке који им
се поверавају и савлађују више
нивое обуке. Може се рећи да

то представља и одређену врсту њихове социјализације, јер
кроз при пад ност ко лек ти ву
учвршћују своју личност и стичу заједничке вредности – рекао је он.
Подсећамо, старосни лимит
за добровољно служење војног
рока је тридесет година. Министарство одбране Србије сваке године објављује у медијима конкурс, два месеца пре
упућивања нове класе регрута
у касарне.

Након тога сви заинтересовани попуњавају пријаве и подносе их центрима Министарства одбране у градовима у којима живе. Панчевачки центар
МО налази се у згради Полицијске управе Панчево, у Улици Милоша Обреновића 1.
Добровољно служење војног рока траје шест месеци, а за то време
сваком војнику су обезбеђени плата у износу од 17.000 динара, смештај, исхрана и војничка одећа и
обућа. Они који одслуже војни рок
са оружјем након тога могу да се
запосле у Војсци Србије као професионални војници, у Министарству унутрашњих послова, као чувари затвора или у агенцијама за
Физичко-техничко обезбеђење.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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pancevac@pancevac-online.rs

ФОТО-КОЛАЖИ ЉУБЕ БЕЧЕЈСКОГ

ПРИЈАТЕЉИ, ПОЗНАНИЦИ И
ПОЗНАТИ ПАНЧЕВЦИ
У дворани приказани
филмови „Човек који
не постоји”, „Поклони
чекања” и „Пустара”

Филм

Четвртак, 6. септембар, 22 сата, „Штаб Погон”: Tikilas
(ПАФФ).
Петак, 7. септембар, 22 сата, „Штаб Погон”: Last 95 (ПАФФ).
Субота, 8. септембар, 22 сата, „Штаб Погон”: ПАФФ караоке
(ди-џеј Пикили).
Недеља, 9. септембар, 22 сата, „Штаб Погон”: DJ V и DJ
Nav (ПАФФ).

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА

Мапирање и ремапирање

лорад Ђуричин итд. Као аутор
(сценариста, редитељ и директор фотографије) урадио је петнаестак документарних и краткометражних филмова: „Поклони чекања”, „Човек који не постоји”, „Боб звани Камен” „Стефан Ластавица”, „Фармер с Мораве” (серија „Корени”, америчка трилогија о нашим људима
у Америци) итд., а у укупном
филмском опусу има преко
осамдесет филмских дела.
– Изложба је нестала као потреба да сећања која су куљала
у мени артикулишем. Нисам
имао намеру да правим изложбу, али то се догодило захваљујући мом пријатељу Миши
Николићу – рекао је Бечејски.

Он је додао да је концепт настао тако што је покушао да своје
пријатеље из ране младости смести у неке ситуације или неке амбијенте који би изразили његове
везе с њима, а онда и њих саме.
– Најдражи ми је фото-колаж на ком се налази Боца. Он
ми је био велики пријатељ. Као
што можете да прочитате у тексту који прати рад, он је у једном тренутку прихватио да буде мој асистент на једном дугом снимању од четрдесет пет
дана. То су били дани изузетног пријатељства. Међутим, он
је живео у Панчеву, а ја у Новом Саду. Али знате шта је најважније с пријатељима? Можете да будете раздвојени и

пет година, али када се нађете
после пет година, наставите
причу као да је јуче било... –
рекао је аутор изложбе.
Љуба Бечејски каже и да је,
опет захваљујући Миши Николићу, почео да ради нову серију колажа инспирисан великим
светским мајсторима. Концепт
нове серије је смештање радова великих светских мајстора
у савремене амбијенте.
Након отварања изложбе одржан је коктел, а затим су у дворани Културног центра приказани
ауторски филмови Љубе Бечејског „Човек који не постоји” и
„Поклони чекања” и филм „Пустара”, који је радио с Радишом
Станишићем.

Солунска 28

да пишем. Међутим, када сам то
пожелео 1992. године, заиста није било исплативо. Онај део мене који се бавио рок музиком
био је профитабилнији. Концерт је тада коштао сто марака,
а након двогодишњег писања
могао си да зарадиш триста
укупно. Онда сам са оркестром
„No Smoking” изашао на светско тржиште. То сам радио дванаест година и није ми падало

на памет да се бавим писањем
– рекао је Неле.
Он је објаснио да је процес
писања романа трајао нешто
више од три године.
– Књижевност је много компликована и срећа па ме овај
одозго, као и Вуле Журић, који је мој гуру, понекад зауставе у писању. Морате да имате
неку врсту свести, искуства и
неке посебне „школе” да бисте

постали озбиљан писац. Књижевност је једина уметност у
којој се не може догодити вундеркинд. Зато је „Солунска” морала да чека – истакао је он.
Нагласио да у роману има
доста фикције, али да је она
поткрепљена историјским чињеницама.
– Било је ту доста истраживања. Ја сам фанатик. Стално сам
њушкао, јер историја је моја пасија. Немам систематичност
историчара у глави, већ податке грабим као лудак, па зато неке ствари и брзо заборавим. Оно
што ми је било важно, јесте да
се направи јасна, непогрешива
историјска слика онога како да моји јунаци „мазну” лову – објаснио
је Др Неле Карајлић.
С обзиром на то да је у првом рукопису написао око осамсто страна, издавачи су одлучили да причу о овој београдској кући, људима који су живели у њој и друштвеним околностима које су их пратиле објаве као трилогију.

СВЕТСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КЛАГЕНФУРТУ
инспирисан делима Х. Ф. Лавкрафта и његовим антропоморфним бићима из океанских
дубина.
– Занимљиво је да на такмичењима обично учествују
спонзорисани тимови од по седам и више људи, јер цртање и
монтажа трају око осам сати,
док се у нашем случају то свело само на нас двоје – рекао је
Максимовић.
Милош Максимовић и Андреа Долорес Милановић баве
се израдом костима, сликањем
по телу и специјалним ефектима.

ФОТО: АНДРЕА МИЛАНОВИЋ

Висок пласман панчевачких уметника
Милош Максимовић и Андреа
Милановић, уметници из Панчева, заузели су високо четврто
место на Светском такмичењу
сликања по телу (World Bodypainting Festival), које се одржава
сваке године у Аустрији и окупља преко четрдесет хиљада посетилаца.
Ово је први пут за двадесет
пет година постојања фестивала да учествује неко из Србије, а наши суграђани су се
нашли на четвртом месту у
категорији за специјалне ефекте у конкуренцији од двадесет
тимова. Њихов костим је био

Четвртак, 6. септембар, 19 сати, Галерија Милорада Бате
Михаиловића: изложба „Hide and Seek” Срђана Станчића.
Перформанс на отварању изводи Marco Nektan.

Музика

РОМАН ДР НЕЛЕТА КАРАЈЛИЋА

Познати југословенски и српски рок музичар, композитор,
глумац, писац и некадашњи телевизијски режисер Ненад Јанковић – Др Неле Карајлић одржао је промоцију свог новог
романа, „Солунска 28”, у Градској библиотеци Панчево у среду, 29. августа.
Своју прву књигу, под насловом „Фајронт у Сарајеву”, објавио је пре три године, а након
аутобиографске приче осмелио
се да напише и свој први роман. На књижевној вечери која
је одржана поводом промоције,
рекао је да су га животне околности довеле до података о кући на Дорћолу која се налазила
на адреси Солунска 28. У питању је кућа у којој је живео његов
прадеда, а чији је сувласник био
и он сам. Иако никада није живео у њој, инспирисала га је да
напише роман. То обећање је
дао сам себи пре двадесетак година и на крају га је испунио.
– Да сам раније престао да
свирам, вероватно бих пре почео

Изложба

Недеља, 9. септембар, 21.30, дворана Културног центра:
проглашење победничког филма „Панчево филм фестивала”.

Изложба отворена до
13. септембра
У фоајеу Културног центра Панчева у понедељак, 3. септембра, отворена је изложба фото-колажа Љубе Бечејског на
којима су представљени његови пријатељи, познаници, као
и познати Панчевци.
Љуба Бечејски је 1977. године завршио Академију за позориште, филм и телевизију у Букурешту, одсек филмске фотографије, као стипендиста ТВ
Нови Сад. Исте године је након
повратка у тадашњу Југославију почео да ради на тој телевизији и ту остао све до 1991. године. У својој филмској каријери радио је као директор фотографије и редитељ на многобројним документарним, краткометражним и дугометражним
играним филмовима. Преко десет година је радио као директор фотографије, с редитељем
Желимиром Жилником. Сарађивао је, као директор фотографије, и с редитељем Пуришом
Ђорђевићем на играном филму „Српски рулет”. Такође је
остварио сарадњу с великим
бројем афирмисаних филмских
и ТВ редитеља, као што су Милан Белегишанин, др Душан
Михајловић, Душан Торбица,
Радиша Станишић, Ненад Момчиловић, Стеван Штукеља, Ми-

Културни телекс

У Галерији Милорада Бате
Михаиловића у четвртак, 6.
септембра, биће отворена
мултимедијална изложба Срђана Станчића под називом
„Hide and Seek”, коју ће својим перформансом отворити
Marco Nektan.
Магистар трансмедије Срђан Станчић је трансмедија
уметник у области визуелних
уметности (фотографија, сценографија, видео, инсталација). Студирао је сценографију на ФПУД-у у Београду и

МОЈ

уметничку фотографију на
Краљевској академији у Антверпену, где је остварио своје звање мастера. Титулу магистра трансмедије стекао је
на Универзитету уметности
„St. Lucas” у Бриселу. Његово професионално искуство у
распону од 1994. до 2017. године састоји се из сарадње
коју је остварио с другим
уметницима и модним дизајнерима, позоришног стваралаштва и излагања у галеријским просторима.

избор МОЈ

Мистични кабаре
Marco Nektan, уметник перформанса, трансритуални
перформер, буто играч и
кореограф
КЊИГА: Прошле године у
новембру радио сам велики
перформанс с групом уметника из различитих делова
света у КПГТ-у, под вођством
великих звезда перформанс
арта „VestAndPage”. Током
самог процеса стварања пришла ми је драга колегиница,
перформерка Ивана Ранисавље вић, и да ла ми књи гу
„Мистични кабаре”, уз речи
да сам је подсетио на њу и
да ће ми бити веома инспиративна. Погледао сам назив, који ми је био веома занимљив, као и аутор, чији
надреални стил веома поштујем. Наиме, аутор тог дела је Алехандро Ходоровски,
познатији као редитељ надреалног стила чувеног дела
„Света планина” („The Holy
Mountain”, 1973), које такође препоручујем свима који
нису гледали. Када сам узео
књигу, нисам могао да је испустим. Постала је као опсесија. Књига је испуњена мудростима духовности и уметности, исказаним кроз серије афоризама. Свака глава је
невероватно инспиративна за
сваког уметника, а веома надахњујућа за сваког човека.
Чак је у току креација мог
новог рада инспирисана управо овом књигом.
СЕРИЈА: Још једна велика
инспирације се појавила скоро. Наиме, у јуну је објављена серија „Strange Angel”, рађена по биографији научника Џека Парсонса, који је изумео ракетни мотор и заправо утицао на савремену технологију. Серија говори о његовим истраживањима, мукама на самом почетку Другог светског рата и његовом
про на ла ску ин спи ра ци је
кроз духовност телеме. Свака слика у овој серији пра-

ћена је окултном симболиком, не додајући нимало фантастике. Серија садржи мноштво симбола и загонетки и
потребно је имати стрпљење,
отворени ум и срце како би
се пратила, али отвориће и
многа лична питања. Препоручујем и ову серију из истог
разлога, јер ми је лично донела много инспирација које
чекају на креацију.
ФИЛМ „Манифесто” објављен
је 2017. године, а режирао га
је Ј. Розефелт. Ово је чист
уметнички филм, у ком једину и главну улогу има Кејт
Бланшет. Филм је испуњен
различитим сликама и улогама које она тумачи, а притом изговара текст из различитих уметничких манифеста. Не знам како да га опишем, нисам ни сам сигуран
да ли је ово видео-перформанс, савремено надреално
остварење или креација будућности. Свакако је потребно погледати га више пута.
Много симболике и детаља,
сваки тренутак, свака слика
је важна и носи милион питања и одговора. Треба имати пуно стрпљења, али за искрене уживаоце уметности ово
је права посластица. Свакако
ме је подстакло да и сам пишем свој манифест.

Страну припремила

Мирјана
Марић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ чамац метални од 4 метра, нов.
062/112-28-90.
(265720)
ПОЛО 1.4, 1. 2000. годиште, 1390, 44, безоловни, регистрован.
063/837-48-34.
(265688)
ПРОДАЈЕМ делове
ладе, фиће. 064/15216-33. (265752)
ПОЛО 1.4, ТДИ, 2007,
петора врата, фул
опрема. 064/587-5024. (265786)
ПЕЖО 507, 1.6, 2001,
децембар, петора
врата, фул опрема, у
првој боји, 157.000
км. 064/587-50-24.
(265787
ПУНТО III, 1.2, 8 В,
2009, петора врата,
атестиран плин,
126.000 км. 064/58750-24. (265787)
РЕНО МЕГАН 2007,
2,3 В, дизел, 1.5 ДЦИ,
106 кс, 6 брзина, клима, одржаван.
064/246-05-71.
(265811)
НА ПРОДАЈУ ланд ровер, фрилендер, 2002,
и клио 2004. 064/12972-40 (265823)
ПРОДАЈЕМ југо корал
ин, 2006. годиште, на
бензин и ТНГ, регистрован и атестиран,
у добром стању.
063/101-84-35,
062/332-578. (2655)
ЈУГО у одличном стању, регистрован до
маја 2019. године: са
два комплета гума
зимске, летње, комплет алу-фелни за
зимске и летње, атестирана кука, цена
450 евра. Тел.
063/193-63-59.

ГОЛФ 2.0 дизел, 2005.
урађени сви сервиси,
одлично стање.
062/504-504.
(265857)
ПЕЖО 106, 980 кубика, 1997, регистрован
до јануара, 550 евра.
063/823-10-13.
(265870)
ПРОДАЈЕМ опел
астру повољно, караван, 1.6, бензин, регистрован до 25. марта
2019, у добром стању.
062/193.-36-05.
(265899)
СЕАТ ароса 2002. годиште, 064/386-45-53,
звати од 10 до 23 сата. (265921)
АДРИА ауто кампприколица, први власник. Тел. 066/408426. Звати после 14
сати. (265953)
ПУНТО 20014, бензин,
гас, клима, регистрован до августа 2019,
атестиран до 2023. године, очуван.
063/895-45-80. (265)
ПОВОЉНО продајем
опеl астра H 1/7 inča,
дизел, 2005, регистрован до 20. јануара
2019. Тел. 064/90722-79. (165996)
МЕРЦЕДЕС А 170,
увоз из Швајцарске,
2004, на име купца.
Тел. 060/722-62-27.
(265996)
ПРОДАЈЕМ заставу
750, фића, исправан,
очуван. 013/262-4294. (265004)
ДАЧИЈА, супер, нова,
2002, бензин, плин,
регистрована, на продају. Тел. 062/320739. (266006)
НА ПРОДАЈУ мазда
МХ3, 16, 16 В, 1991.
годиште, власник, 400
евра. 063/848-62-45.
(266018)
ПРОДАЈЕМ голф 6,
прешао 50.000 км.
064/892-08-45

ОГЛАСИ

КОМБИ мерцедес виано, 115, дизел, регистрован, клима, 2006.
061/200-73-09.
(266608)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила,
катализатора, продаја
делова, долазим на
адресу. 069/203-0044, 066/409-991.
(260599)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим
на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(260599)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
70 до 1.800
евра.0672/193-36-05.
(265899)
КУПУЈЕМ аутомобиле
до 1.800 евра, стање
небитно. 063/165-8375. (265899)
КУПУЈЕМ томос аутоматик АПН, исправненеисправне. 064/17122.-13. (265927)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25.
(266049)
МАШИНЕ

ТРАКТОР 533, у добром стању, регистрован, од власника.
063/823-29-61.
(26583)
ПРОДАЈЕМ тракторску рото-пресу, 1.80
метара, ИМТ тип 612,
838. Тел. 060/632-5511. (265787)
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ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену
на Котежу 2, на углу
код Пиваре. 063/354221. (265718)
ИЗДАЈЕМ дуплу зидану гаражу, магацин,
струја, грејање гратис.
Тесла. 061/225-16-43.
(265774)
ИЗДАЈЕМ гаражу са
каналом, 60 м2, може
за радионицу или магацински простор.
Тел. 0637233-558.
(266017)
АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ ЛЦД телевизоре, 32 инча, 90
евра и 37 инча 120150 евра. Тел.
064/126-78-13.
(265471)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, замрзивач и
половни делови од
веш-машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(265898)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КРЕВЕТ две фиоке,
душек, повољно.
064/664-85-31. (СМС)
ЛЦД ТВ, продаја, замена, веома повољно.
064/564-14-14.
(265222)
ДРВА, све врсте. „Босанац 013”. 064/08086-99. (265143)
БУКВА, багрем, цер,
услужно сечење и цепање огревног дрвета.
Босанац 013.
064/357-82-08.
(265140)

ПАНЧЕВАЦ
КАЗАН за печење ракије, издајем. Дуле.
064/163-58-85. (4779)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ
3.5 кв, повољно.
061/666-94-88. (2656)
ДУШЕК, комоде, сто,
столице, столићи, висећа кухиња, грејалице, радијатор.
065/353-07-57.
(265692)
ПРОДАЈЕМ дечја колица 5 у 1.
061/170-04-40.
(265701)
ПРОДАЈЕМ три елеватора, комушаљку,
круњач, приколицу
змај, ауто-приколицу.
013/601-256.
(265709)
ФОТЕЉА на расклапање хопла-симпо,
нова, 75 евра.
062/297-005. (26579)
ПРОДАЈЕМ цреп 333,
велика кикинда
061/289-78-10.
(265723)
СИМПО гарнитура,
тросед, две фотеље.
069/352-15-43.
(265736)

РЕГАЛ мост, гардеробери 2 + 1, тросед.
069/352-15-43.
(265736)
СИМПО гарнитура,
тросед, двосед, фотеља. 069/352-15-43.
(265736)
РЕГАЛ комплет, са
осам делова, словеначки. 069/352-15-43
(265730)
ПРОДАЈЕМ писаћи
сто са столицом, трпезаријски сто овални и
два тепиха. 060/50331-68. (265746)
МЕСНАТИ прасићи,
јагањци, могућност
клања и печења.
060/037-11-96.
(265753)
ПРОДАЈЕ се половни
бибер цреп. Тел.
064/048-73-30.

СТАРА цигла, велики
формат, бибер цреп,
стара сува грађа.
063/771-55-44.
(2657519
ПРОДАЈЕМ поцинковани лим и кутијасти
материјал 30 х 30, повољно.
064/089-62-80.
(265756)
ПРОДАЈЕМ одличну
стару грађу, бибер
цреп, 272 цреп, стару
циглу, дрвена врата.
064/648-24-51.
(265763)
СТО за козметику, масажу, расклопив, повољно продајем.
06132-11-18.
(265766)
ПРОДАЈЕМ прасиће и
свиње. 069/343-54-40.
(265773)

ИЗДАЈЕМ казан за печење ра,ије, са превозом и монтажом.
063/315-381.
(265779)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(265783)
ПРОДАЈЕМ ловачке
пушке и прибор.
064/271-58-12.
(265792)
АУТОГЕНЕ боце комплет, мотор ел. „север” нов, ел. ТА пећ 3
кв. 013/348-453.
((265793)
ПРОДАЈЕМ угаони ТВ
сто, 3.000, сет три
столића 2.500; столица љуљашка 3.000.
Тел. 060/551-61-96.
(265813)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

АКЦИЈА ОД МАЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Прегледе обавља

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
ПАКЕТ 7

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА
Цена: 100 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ОЧУВАНА улазна врата, храстова, гоблени,
различитих величина,
мотива – урамљени.
063/728-76-05.
(265817)
ПРОДАЈЕМ краве, бибер цреп, салонит плоче, стајско ђубре.
063/711-77-54.
(265830)

ВЕШ-МАШИНА горење, фрижидер, судомашина, лежаји, кухињски радни висећи.
Тел. 063/861-82-66.
(265920)

НОВИ клик-клак лежајеви од 12.900. Избор
мебла по жељи.
060/600-14-52.
(265947)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2,3, 4 и
ПРОДАЈЕМ кауч, до6 кв, достава, монтабар, 5.000. Тел. 332жа, гаранција.
527. (265839)
064/366-57-87, 335930. (265935)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
акција повољно.
061/641-30-36.
(265936)
ЧЕРУПАЉКА за пилиће на продају, 300
евра. 064/552-59-49.
ПОКЛАЊАМ мачиће,
лепо однеговане, самосталне, користе тоалет. 063/812-42-09.
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи, РАСПРОДАЈА новог
достава, монтажа, га- намештаја, столице од
1.800, столови од
ранција. 062/150-684.500. 060/600-14-52.
54. (265749)
(265947)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске еле- ПЛИНСКЕ боце, казан
менте, кухиња 10.000 за маст, старински радио, vivax телевизор,
динара. 371-568,
82 екран, дечји бици063/773-45-97.
кли. Тел. 065/682-00(265869)
67. (265966)

ОГЛАСИ
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ВЕШ-МАШИНА горење, веш-машина беко.
063/196-54-62.
(266048)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, монтажа, достава, гаранција. 063/714-38-98.
(2660449

БАЛИРАНА детелина,
прасићи на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(266052)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, телевизоре,
веш-машине и остали
отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
најбоље плаћам, долазим одмах. 061/64130-36. (265690)

КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи,
плинске боце, старо
гвожђе и остало.
066/900-79-04.
(265633)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне, ТА пећи,
ремонтујем и поправљам, фарбам ваше.
Долазак.
062/150-68-54.
/265749)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
ПРАСИЋИ и јагањци
063/199-60-36,
ПРОДАЈЕМ
на продају, вршим
064/481-14-77.
услужно печење на др- нову
(265785)
дрвену столарију.
ва, ражањ. Повољно.
КУПУЈЕМ старо гвоТел. 064/372-89-69.
064/997-79-09.
жђе, белу технику за
(265974)
(265878)
рециклажу. Златко.
Л063/196-54-56,
061/144-82-80.
(265852)
КУПУЈЕМ: перје, старе
сатове, слике, стари
новац, сифон флаше,
играчке, старо покућство. 335-930,
ПРОДАЈЕМ уџбенике
ПРОДАЈЕМ брачни
063/705-18-18.
за школу, 100 – 300
кревет, пећ за ЦГ, до
(265935)
2
дин. 060/310-78-98,
100 м , собна врата,
КУПУЈЕМ старо гводва ПВЦ светларника, Душан. (265998)
150 х 150. 063/214ПРОДАЈЕМ тросед са жђе, фрижидере,
387. (2658919
две фотеље, витрина- веш-машине и остало.
061/627-07-31.
лежај, телевизор.
ПРОДАЈЕМ веш-машину, половне делове, 061/627-58-51. (2660) (266011)
мали фрижидер.
ПРОДАЈЕМ веш-маши- КУПУЈЕМ полован на064/129-73-60,
мештај, гарнитуре, куну „нео”, мало кори013/346-790. (265900) шћена, исправна, цена хиње, столове, столице, ТА пећи. 062/14880 евра. 063/729-06ПРОДАЈЕМ јагањце.
49-94. (266013)
92. (266012)
063/864-12-14.

КУПУЈЕМО алуминијум, каблове, акумулаторе, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, месинг, олово. 061/322-04-94.
(266050)
КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/321-77-93.
(266050)
КУПУЈЕМО обојене
метале, акумулаторе,
алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, све остало.
061/206-26-24.
(266050)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу са
плацем 19 ари у Банатском Новом Селу.
066/887-84-00 (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву 150 м2, са
плацем 25 ари.
064/484-53-13 (СМС)
ДЕВОЈАЧКИ БУНАР,
викендица, кућа, 1/1
уредно, 60 м2, остало,
погледај озбиљно, у
центру.
063/161-95-55.
(265248)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска преко пруге,
пола под воћем. Тел.
064/113-47-76.
(265063)
КУЋА, Тесла, екстра
локација за приватан
бизнис, инвеститоре и
становање. 066/001050. (265880)
ПРОДАЈЕМ кућу са
окућницом, легализовано, Глогоњ, Ослобођења 116. Тел.
063/886-85-48.
(265111)
ПРОДАЈЕМ кућу са
плацем, 18 ари, стара
Миса. Тел. 064/99276-27. (2654946)
ЗЛАТИБОР, продајем/мењам кућу на
Златибору, за кућу у
Панчеву. Тел.
064/668-89-00.
(265011)

НОВА МИСА, кућа
210 м2, на 2,3 ари
плаца, укњижена,
продајем, 56.000 евра
Власник. 063/826-9707. (264947)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр. 80. 062/415359. (262567)
ПРОДАЈЕМ стару и
нову незавршену кућу, Ослобођења 38-а.
320-144, 063/116-7776. (264740)

МРАМОРАК, хитно
продаја или замена
комфорне куће.
064/850-70-92.
(264692)
СТАРЧЕВО, радничко
насеље, кућа са поткровљем, 150 м2. Тел.
064/276-09-58.
(264594)
ПРОДАЈЕМ 53 ара
грађевинског земљишта, Караула, Рибарска и кућу на 7,6 ари,
фронт 15 м, Уроша
Предића.
060/555-69-35.
(265436)
ИМАЊЕ, Баваништански пут, 56 ари, викендица, струја, вода,
помоћни објекти, воћњак. 064/280-60-53.
(265472)
ПАНЧЕВО, центар,
продајем стан, кућу,
67 м2, укњижени. Власник. 063/765-65-63,
061/295-40-40.
(265450)

КУЋА, Цара Душана,
90 м2, 2 ара, 86 м2
плаца, 50.000 евра.
Звати од 18 до 290 сати. 064/832-13-35.
(265952)
У ПОНУДИ укњижени
плацеви, ново, Стрелиште, различитих површина. 063/368-135.
(265552)
ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу. 062/97685-76. (265278)
У ИВАНОВУ на продају кућа на 3.5 ара плаца. 013/629-343,
063/763-62-12.
(264705)
КУЋА, бања Врујци,
60 м2, 6 ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (265765)
НА ПРОДАЈУ грађевински плацеви, укњижени, Стрелиште.
064/119-04-31.
(265769)
СТАРА кућа са великим плацем, Синђелићева 89, 11 ари, власник, 1/1 у фронту
19,5 метара, Цена
51.000 евра. Тел.
063/820-53-34.
(265720)
СТАРА кућа за рушење, Цара Душана 73.
8 ари, власник, 1/1, у
фронту 12 метара, цена 51.000 евра. Тел.
063/820-53-34.
(265780)
ПРОДАЈЕМ дворишну
кућу за адаптацију,
близу центра, са 2 ара
плаца. 013/258-06-47.
(265790)

ПРОДАЈЕМ воћњак у
Јабуци, хетар и 3 ара,
16.000. 064/329-4919. (265384)
ПРОДАЈЕМ плац 4
ара, 8.000 евра, барака за становање, 100
евра. 069/213-97-37.
(265696)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, 29. новембар 80. 062/415-359.
(265704)
ГОРЊИ ГРАД, старија
кућа на 5 ари плаца.
065/357-81-38.
(265712)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Војловици, две стамбене јединице, ЦГ.
062/348-137, 013/348137. (265797)

СТАРЧЕВО, 106 м2,
9,2 ара плаца, на углу,
22.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(265761)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу са
воћњаком, легализовано, у Војловици.
Тел. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(2658`12)

ПРОДАЈЕМ плац
10,20 ари, Јабучки пут
код „Пивашевића”,
цена 15.000. 060/35399-10. (265674)

ПРОДАЈЕМ јефтину
већу кућу на Тесли.
Тел. 063/849-94-07.
(265713)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште,
30 ари , дозвољена
градња. Братства јединства, други просек. 366-234. (265475)
ЈАБУКА, двособна 64
м2, 4 ара плаца, чврста градња, 21.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(265761)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

БАВАНИШТАНАЦ, викендица, 30 ари, до
асфалта, трофазна,
бунар, воће. 064/49300-47. (265812)
КУЋА на новој Миси,
самостојећа, 196 м2.
063/869-54-18.
(1265816)
ПРОДАЈЕМ или мењам две стамбене јединице на плацу од 3
ара, Горњи град. Тел.
064/025-80-60.
(265823)
ПРОДАЈЕМ повољно
кућу, Ковин, 105 м2,
алуминијумска столарија, плац 6 ари.
063/286-127. (265829)
ПРОДАЈЕ се кућа у изградњи у Банатском
Новом Селу, 200 м2,
цена 25.000 евра. Тел.
063/193-63-59.
(265831)
ЈАБУЧКИ пут, нова кућа 86 м2, усељива,
укњижена, власник.
065/258-87-77.
(265834)
ХИТНО продајем кућу
у Долову. Тел.
063/150-36-90.
(265833)
ИЗГРАДЊА кућа и
станова по систему
„кључ у руке”.
062/179-67-25.
(265851)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за стан, кућу 120 м2 +
78 м2, помоћног објекта, ЕГ, легализовано,
на плацу 6.5 ари. Тел.
064/421-02-71.
(265841)
ЦЕНТАР, кућа 120 м2,
5 ари, 75.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(265857)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, 1/1, Кудељарски
насип. 063/472-669.
(265860)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Горњем Граду. Тел.
06218-25-05. (265865)
ПОВОЉНО и хитно
продајем викендицу у
Делиблатској пешчари. 063/272-526.
(265872)
ПРОДАЈЕМ кућу, нова
Миса, дељива, погодна за инвеститоре.
Власник. 06421-36-12.
(265888
КУЋА, Маргита, две
стамбене јединице, 3
ара, хитно. Тел.
065/513-87-30. (р)
МАКСИМА ГОРКОГ,
плац На8.5 ари, 15 м
фронт, 45.000. (398),
„Кров”, 06083-10-64.(
265904)
КУДЕЉАРАЦ, прелепа
кућа 130 м2, 2,2 ара,
55.000. (398), „Кров”,
06083-10-64.( 265904)
ВОЈЛОВИЦА, 90 м2,
7,3 ара плаца, сређена, укњижена, 22.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(265911)
МЕЊАМ кућу у ширем центру за стан у
центру. 062/522-000.
(265912)

ВОЈЛОВИЦА, 120 м2,
за реновирање, 15 ари,
18.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(265925)
ВОЈЛОВИЦА, две лепе
куће на 7 ари, трофазна, канализација,
38.000 фиксно. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (265925)
КАЧАРЕВО, 220 м2, 10
ари, новија, потребна
улагања, 25.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (265925)
НОВА МИСА, три етаже, 6 х 10 м, 58.000
евра. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(265925)
КУЋА, Стрелиште, ½
по хоризонтали, I
спрат и ПТК (дуплекс),
197 м2, 5.0, укњижено
као стан, сређен,
67.000. 060/535-94-49.
(265932)
КУЋА, Стрелиште, ½
по хоризонтали, ПР
127 м2, 5.0, два стана,
део плаца, празно,
укњижено,. 26.000.
060/525-94-49.
(265932)
ТЕСЛА, кукћа на 3.5,
55.000, договор; Жарка Зрењанина, салонска на 7.3 ара, 90.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(265943)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, нова кућа за одмор, укњижена, 5 ари,
26.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83.
(265945)
ВОЈЛОЛВИЦА, 160 м2,
4 ара, колски улаз,
40.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83.
(265945)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког,
плац 3.8 ара. 063/301360. (265948)
ПРОДАЈЕ се старија
кућа за реновирање
код Народне баште, на
3 ара и 85 м2. Тел.
066/303-999. (265963)
КУЋА, 120 м2 + локал,
7 ари, у близини надвожњака за Вршац.
Тел. 013/232-10-69.
(265964)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, центар, 120 м2,
ЦГ. 062/550-560.
(265969)
МИСА, 280, ЕГ,
68.000; Тесла, 180 м2,
ЕГ, 80.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(265970)

ОГЛАСИ

НА ПРОДАЈУ четири и
по ланца грађевинске
земље, преко пута Кафане „Секин салаш”.
891-26-31. (266019)
ЈАБУКА, на продају
један хектар земље.
Информације на тел.
063/173-23-84.
(266021)
КУЋА 100 м2, 1/1 реновирана, усељива, 4
ара плаца, 29.000
евра, договор. Козарачка 10, Миса.
063/804-07-85.
(266022)
МОНТАЖНА кућа, 70
м2, нова, 3 ара плаца,
1/1, Миса, Козарачка,
договор, 19.000 евра.
Тел. 063/804-07-85.
(266022)
ПРОДАЈЕМ плац 49
ари, Новосељански
пут. 064/131-42-02.
(266025)
НА ПРОДАЈУ плац 40
ари са кућом на Караули, струја, вода, гаража. Тел. 064/20553-32, цена 45.000
евра. (266024)
СТАРА МИСА, старија
кућа, 70 м2, 3,3 ара,
18.500. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(265968)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна на 4,85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 35.000 евра.
„Перфект”, 064/34805-68. (266027)
ПРОДАЈЕМ плац 24
ара, Новосељански
пут. 060/050-85-37.
(266034)
ОМОЉИЦА, плац 11.5
ари, са два објекта,
струја, вода, власник.
064/260-05-34.
(266038)
ПРОДАЈЕМ воћњак
према Иванову, 12
ари, са објектом цена
по договору. Тел.
060/308-97-78.
(266047)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове и
куће на свим локацијама. 063/740-79-95.
(265945)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан
стан сређен, Горњи
Град, 21.000 евра.
060/359-54-39 (СМС)
ТЕСЛА, трособан +
трпезарија + 3 терасе,
двостран, ЦГ, 80 м2,
ТЕСЛА, кућа 80 м2, од- 52.000 евра, власник.
013/331-079. (265635)
лична локација,
55.000. „Тесла некрет- ТЕСЛА, двоипособан,
нине”, 064/668-89-15. 53 м2, I спрат, 37.000
(265961)
евра. 064/354-69-76.
(265403)
2
ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа, НОВА МИСА, 85 м ,
2
7 ари, 84 м , Војлови- сређен, продајем.
ца, договор. 061/745- 063/272-594,
063/225-928.
56-90. (265992)
(265353)
ПРОДАЈА плацева, ПеСТРЕЛИШТЕ, тросолистерска, Кајмакчабан стан, 64 м2, IV
ланска, укњижени.
спрат. 062/128-50-18.
065/894-88-11.
(265394)
(266014)
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ПРОДАЈЕМ двоипособан стан у центру града, сређен, ЕГ.
063/354-429, 065/93333-24. (265610)
СОДАРА, ТА, 55,
25.000; шири центар,
34, 15.000 евра. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(265970)
КОТЕЖ 1, 2.0, ЦГ,
33.000, дворишно, 33,
12.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(265970)
ТЕСЛА, једнособан,
33 м2, тераса, II спрат,
сређен, фиксно
22.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (265961)
КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, тераса, I спрат,
ЦГ, 35.000. (265961)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 60 м2, мала тераса, ВПР, ЦГ, 38.000.
(265961)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 45 м2, ВПР,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (265961)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 2, III
спрат, 62 м2, укњижено, 34.000. Тел.
064/886-51-81.
(266080)
ТИП СТАНКО, једнособан, усељив, I, 32
м2, ТА, 20.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(266968)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, III, ЦГ, 31.000.
(353), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (266968)
ТЕСЛА, двособан,
VII, 50 м2, ЦГ, ПВЦ,
28.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(266968)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(266968)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру
Панчева. 060/505-5425. (265696)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 43 м2, мала
тераса, ВПР, ЦГ,
26.000.(238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (265961)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 61 м2, две терасе,
V спрат, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(265464)
СОДАРА, двособан,
58 м2, тераса, V спрат,
33.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (265464)
СОДАРА, трособан,
74 м2, тераса, I спрат,
43.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (265464)
МАРГИТА, 30 м2, 66
м2, 600 евра + ПДВ.
063/377-835. (265873)
СОДАРА, двособан,
60 м2, ЦГ, лифт, диван
поглед са терасе, вреди погледати, без посредника. Тел.
061/147-45-75.
(266003)
ТЕСЛА, једнособан,
34 м2, ВП, ТА, одличан, 25.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266009)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, II, ЕГ, тераса, одличан, 28.900. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (2660)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, IV, ЦГ, лифт,
32.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266009)

ПРОДАЈЕМ опремљен
стан на Стрелишту,
приземље, 45 м2, централно грејање.
064/588-93-01.
(265737)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88.
(265753)
ПРОДАЈА станова у
изградњи у центру,
патријарха Чарнојевића 6, по врло повољним ценама. Усељење у октобру.
063/389-974. (263757)
ТЕСЛА, четворособан,
102 м2, новија градња,
60.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(265761)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, први спрат,
30.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(265761)
СОДАРА, двособан,
52 м2, пети спрат,
лифт, 32.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(265761)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, пети спрат,
лифт, ЦГ, 28.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(265761)
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, други спрат, ТА
грејање, 36.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (265761)

ЈЕДНОСОБАН, велики, 44 м2, ЦГ, Стрелиште, реновиран. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(265811)
ДВОСОБАН, Содара,
ЦГ, први спрат, усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (265811)
ДВОСОБАН, Котеж,
ВП, ЦГ, 57 м2, 8 м2 тераса. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (265811)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
у панчеву, 14.000
евра. Тел. 063/354427. (265812)
ПРОДАЈЕМ мањи једнособан стан 25 м2,
14.000 евра, Панчево.
Тел. 062/153-68-16.
(265818)
ТЕСЛА, двособан
стан, 37 м2, ВП, ЕГ,
фул. Тел. 064/364-1056. (265820
7. ЈУЛИ, 38 м2, једноипосоан, 16.500; Тесла,
26.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(265826)
КОТЕЖ 55 м2, двособан, 28.000; двоипособан, 44.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(265826)
СТРЕЛИШТЕ 49 м2,
двособан, 24.000; једнособан, 22.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(265826)
МИСА, леп једноипособан, 40 м2, III спрат,
20.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(265835)
СОДАРА, добар двособан, 60 м2, II спрат,
34.,000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(265835)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 43 м2, ВП,
ЦГ, 26.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(265835)
СОДАРА, трособан,
74 м2, I, ЦГ. Власник.
064/616-47-67.
(265838)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан 48 м2, Карађорђева 13, 40.000
евра. 065/849-71-94.
(265894)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 53 м2, III, ЦГ,
лифт, власник.
063/250-416. (265854)
ТЕСЛА, 26 м2, једнособан, ЦГ, сређен, намештен, 21.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(265857)
СТРЕЛИШТЕ, 52 м2,
двособан, ПВЦ, хитно,
28.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(265857)
КОТЕЖ 2, 82 м2, трособан, 49.000, договор. „Гоца”,
063/899-77-00.
(265857)
СОДАРА, 68 м2,трособан, реновиран,
45.000, договор. „Гоца”, 063/899-77-00.
(265857)

СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61 м2,
III, гаража, подрум,
ЦГ, гас. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(265863)
ТЕСЛА, 100 м2, I, ЦГ,
новија градња, повољно, 65.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (265863)
НОВА МИСА, двоипособан, 68 м2, ЦГ, II,
35.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(265863)
НОВА МИСА, трособан, 88 м2 и 26 м2, тераса, III, ТА. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (265863)
МИСА, 34 м2, 13.500,
66 м2, 23.500.
063/377-835. (265878)
ЦЕНТАР, новоградња,
47 м2, II спрат, лифрт,
паркинг, гаража, 14
м2, гас, власник, укњижен., 063/449-798.
(265897)
СТРОГИ центар, одличан једнособан, 37
м2,II, ЦГ, кухиња, ПВЦ
столарија, 29.900.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(165904)
КУДЕЉАРАЦ, приземан стан 22 м2, једнособан, 7.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (165904)
СТРЕЛИШТЕ, већи
једнособан, 45 м2, VII,
ЦГ, усељив, 25.,000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (265911)
ТЕСЛА, двособан, 54
м2, IV, ТА, 26.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(265911)
МИСА, трособан, 71
м2, ЕГ, 33.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(265911)
КОТЕЖ 2, двособан,
60 м2, II, ЦГ, сређен,
33.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(265911)
СТРОГИ центар, мањи
двособан, VI, 37.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(265911)
СТРЕЛИШТЕ, стан,
ЦГ, ВП, тераса + подрум, 1/1 власник.
063/845-85-80. (2658)
ТЕСЛА, леп једнособан, 33 м2, III, тераса,
ТА, 23.000 фиксно.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (265925)
СОДАРА, трособан,
75 м2, ЦГ, VI, добра
зграда, два лифта,
38.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(265925)
ТЕСЛА, трособан, 69
м2, две терасе, ТА, IV,
26.500, договор. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (265925)
СТРОГИ центар, дуплекс, 44 + 15 м2, тераса, II, TA, 31.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(265925)
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СТРОГИ центар, једнособан са галеријом,
16 м2, 13.000. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (265925)
СТРОГИ центар, дворишни, 20 м2, усељив,
подрум, 9.000. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (265925)
ТЕСЛА, троипособан,
ВП, 77 м2, ЦГ, добар,
45.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(265925)
КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 32.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(265925)
КОТЕЖ 2, Булевар,
IX, 55 м2, одличан,
32.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(265925)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Котежу 2. 066/240994. (265928
СОДАРА, леп трособан, III, ТА, 40.000 и
трособан, ЦГ, V,
42.000. „Лајф”,
06162-91-48. (265943)
СОДАРА, двособан,
ЦГ, 33.000 и двоипособан, 40.000. „Лајф”,
06162-91-48. (265943)
ТЕСЛА, једнособан, II,
ТА, ПВЦ, паркети,
22.000; једноипособан, приземље, ЦГ,
29.000. „Лајф”,
06162-91-48.
(265943)

СТРЕЛИШТЕ, леп
је4днособан, ЦГ, приземље, 21.000, нова
Миса, двособан, приземље, две терасе,
31.000. „Лајф”,
06162-91-48.
(265943)
УЖИ ЦЕНТАР, 70 м2,
II, нов, 63.000. (679),
„Трем”,
063/836-23-83.
(265945)

СОДАРА, 74 м2, ЦГ,
VIII, лифт, 38.000.
(679), „Трем”,
063/836-23-83. (265)
СОДАРА, 62 м2, ЦГ, V,
добра зграда, 38.000.
(679), „Трем”,
063/836-23-83. (265)
ХИТНО. Стрелиште,
37 м2, ЦГ, ПР, леп, тераса, 21.000. (679),
„Трем”, 063/836-2383. (265945)

СОДАРА, 63 м2, ЦГ, V,
леп поглед, ЦГ, V, леп
поглед на Тамиш,
42.500. (679),
„Трем”,
063/836-23-83.
(265945)
КОТЕЖ 1, трособан,
71 м2, 42.500, двоипособан, 69 м2, 39.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(266007)

ЦЕНТАР, дворишни
трособан, 68 м2,
30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
МАРГИТА, гарсоњера,
30 м2, 16.000; двоипособан, 42 м2. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(266007)
КРАЉЕВАЧКА, 53 м2,
двоипособан, сутерен,
21.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.

ТЕСЛА, трособан, 67
м2, ТА, 30.000; двособан, 61 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(266007)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан на Содари,
код обданишта, укњижени, ЦГ, 73 м2,
35.000 евра.
060/477-78-20.
(266045)

КОТЕЖ 2, двособан,
III, 33.000; Котеж 1,
високо приземље,
двоипособан, 38.000.
061/662-91-48. )
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан,двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (265761)
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АГЕНЦИЈИ „Купола”
потребни станови.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
(265835)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза
исплата. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(265518)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура.
Брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(260027)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗНАЈМЉУЈЕМ кућу
са својим двориштем,
на дуже. 062/195-7913 (СМС)
СТАН, 45 м2, Тесла,
изнад Мини максија,
III спрат, комплетно
лукс опремљен, нов,
180 евра. Тел.
064/335-43-43. (и)
ИЗДАЈЕМ стан до две
особе, ЦГ, повољно.
062/856-91-34.

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан у
Панчеву у близини
Стоматолошког
факултета, ТА
грејање, 120 евра
+ депозит.
060/443-32-03.
(265038)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу искључиво студенткињи или ученици
са употребом купатила и кухиње. 013/318321, 064/908-02-94,
Вера. (265660)
ИЗДАЈЕМ двоипособан намештен стан на
Содари. Тел. 062/228467, 061/305-70-01.

У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру, самцу, 80 евра.
065/353-07-57.
(265692)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, I спрат, са грејањем, празан. Тел.
069/291-02-07.
(265632)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу са употребом кухиње и купатила. Самцу или ученику.
064/090-11-28.
(265703)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан, Стрелиште,
први октобар, на дуже
време, депозит.
064/331-63-56.
(265728)
ИЗДАЈЕМ намештену
кућу са гаражом, помоћним објектима и
баштом на Миси.
064/271-55-30.
(265745)
СТРОГИ центар, једнособан, реновиран,
приземље, може и полунамештен, погодан
за тиху делатност.
062/852-33-57.
(265759)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и самце.
064/305-73-01.
(265796)

ДВОСОБАН, 43 м2, изузетно намештен, удобан, комфоран са гаражом, у врендости
160 евра месечно.
064/171-19-88.
(265767)
ИЗДАЈЕМ преко пута
„Авива”, на дуже,
стан. Стрелиште, повољно. 064/179-87-75.
(2657719)
ИЗДАЈЕМ трособну
кућу, намештену, празно. Грејање, двориште, мирно, центар.
061/225-16-43.
(265774)
ИЗДАЈЕ се дворишни
двособан стан у центру. 060/404-03-35.
(265804)
ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом
кухиње и купатила.
Тел. 060/031-07-26.
(265799)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 1,
ЦГ, III спрат, студентима или средњошколцима.
063/825-53-16.
(265814)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, нова Миса, 110
евра + депозит.
063/716-48-68.
(265836)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
нема белу технику,
посебан сат, улаз. Карађорђева.
064/994-13-16.
(265845)
ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту.
064/662-54-67.
(265851)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, 49 м2, и једноипособан 47 м2, на
Стрелишту, ЦГ, телефон, на дуже. Тел.
064/170-47-43.
(265858)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у центру града за
самце, студенте, ученике. Тел. 063/502211. (265886)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, близу Авива.
Тел. 251-34-24,
064/380-545-62.
(265877)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан на
новој Миси, грејање,
кабловска, интернет.
060/370-52-62.
(265871)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен и опремљен стан, ЦГ, Котеж
1, 100 евра.
060/020-09-78.
(265902)

ПРОДАЈЕМ стан у Качареву. Укњижен, помоћни објекти и 10
ари земље, могућ договор. 062/163-37-26.
(265908)
ИЗДАЈЕМ собу са купатилом, ТВ кабловском и интернетом у
склопу приватне виле.
Пословном лицу или
студенту. 064/245-1597. (265913)
ПОТРЕБАН већи двособан стан, озбиљној
трочланој породици.
Локација центар, Тесла, Котеж 2. Јавити
на 065/065-46-80.
(265919)
СТАН за издавање на
дужи период, комплет
намештен. 066/63131-80. (265946)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, гарсоњеру,
самцу, намештено,
центар, депозит, обавезан. 061/131-79-04.
(265954)
ГАРСОЊЕРА, комплетно новије намештена, близу центра,
централно грејање,
издајем.
061/204-76-26.
(265975)
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ЈЕДНОИПОСОБАН,
дворишни, намештен
стан + гарсоњера намештена, дворишна.
Стрелиште. 064/21883-45, 013/362-406.
(265980)
ХИТНО, јефтино продајем једнособан
стан, дворишни,
11.000 евра. Тел.
062/273-351. (265981)
НАМЕШТЕНА гарсоњера, ЦГ, код Авив
парка, за ученике или
самце. Тел. 064/17838-92. (266023)
НАМЕШТЕН једнособан, ТА, реновиран,
двориште, тераса, 80
евра, код Хотела „Тамиш”. 064/122-48-07.
(266043)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ пословни
простор у старој
„Утви” за смештај радника, канцеларија,
мањи магацин. Тел.
063/233-558. (265449)
ИЗДАЈЕМ локал 17 м2,
Стрелиште. Тел.
063/478-480. (265909)
УСТУПАМ стоматолошку ординацију у
Панчеву уз минималну надокнаду.
061/209-18-00,
063/720-73-76.
(265927)
ЛОКАЛ за издавање,
насеље Тесла, добра
локација. 065/205-9233. (265455)
ИЗДАЈЕМ локал, улаз
у Пепељаре, Максима
Горког 81, 30 м2.
063/837-48-34.
(265688)
ХИТНО, локал 40 м2,
издајем, код Зелене
пијаце, Ул. Ккочина 1а, поред „Аутоопреме
Марган”. Тел.
069/266-98-20.
(265631)
ПРОДАЈЕМ локал у Ж.
Зрењанина 32, власник, употребна. 345534, 064/246-571.
(265811)
ИЗДАЈЕМ локале 15 и
390 м2, у пролазу Војводе Путника 29.
063/278-250. (265827)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2
и канцеларијски простор. „Звезда”, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (265827)
ПРОДАЈЕМ локал 21
м2, угао Карађорђеве
15 и Б. Јовановић,
14.000 евра. 065/84971-94., (265844)
ИЗДАЈЕМ екслузиван
пословни простор,
центар, 150 м2.
063/389-972. (265866)
ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
у Његошевој улици,
стара оптика. Тел.
063/815-44-48.
(266)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
у центру. 066/866-4900. (2659959
ИЗДАЈЕМ локал на
Котежу 2. 060/362-2225. (265998)
ИЗДАЈЕМ опремљен
локал, веома прометна локација, Милоша
Требињца (близу СУПа). 065/543-21-41.
(266011)
ИЗДАЈЕМ локал 16 м2,
Немањина 8. Тел.
063/233/558. (266017)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије. 063/666755 (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије са искуством за међународни
Румунија и Македонија. Пријава, сталан
посао.069/301-17-00
(СМС)
ПОТРЕБАН возач са
искуством и дозволом
за камион (Ц категорије).
Стовариште „Голија”
Панчево. 013/252-0664 (ф)
ЕКСПРЕС ресторану у
Панчеву потребни
радници: кувар, помоћни радник у кухињи и касирка.
064/888-63-44.
(265297)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу у Панчеву. Звати на тел.
013/331-299, радним
данима од 10 до 15
сати. Бифе D&D. (f)
ПОТРЕБНИ вредни и
одговорни људи за поделу флајера.
064/241-45-14.
(265547)
ПЕРИОНИЦИ „Бибац”
потребан радник.
066/001-050. (265227)
РЕСТОРАНУ „Royal
burger” у „Авив парку” потребни кувари,
конобари и помоћни
радници Тел. 063/216788. (265342)
ПОТРЕБНИ возачи за
међународни транспорт. Услов: Ц, Е категорије, тахограф
картица, лекарско
уверење. Контакт: Руди Кришка, 063/518725. (264814)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кладионици.
062/883-68-62.
8265801)
ПОТРЕБНА озбиљна
жена за чување и вођење аутистичне девојчице у школу. Ангажованост у просеку
четири сата дневно.
Тел. 065/246-18-08.
ПОТРЕБАН посластичар. 062/404-144. )
ПОТРЕБНА продавачица у пекари.
062/404-144. (265683)
ПОТРЕБАН пекар
062/404-144. (265683)
ФРИЗЕРСКОМ салону
потребна фризерка и
ученица, услови одлични. 064/185-92-34.
(265384)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН пекар.
063/130-75-40.
(265739)
ПОТРЕБНА радница
за пекару. 063/13075-40. (265739)
ШИЈЕМ сукње по мери. 064/405-05-36.
(265741)
ДАЈЕМ часове основцима, I – IV разреда,
учитељица са искуством. 064/248-07-56.
(265745)
ПОТРЕБНА спремачица Ћевабџиници „Хало Лесковац”.
063/897-55-04. (2657)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на шалтеру и
на роштиљу, Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-55-04.
ПОТРЕБНЕ жена за
рад у кухињи, Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-55-04.
(265745)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
Car Spa потребан
озбиљан радник. Може и без искуства. Коректни услови.
061/600-97-00.
(265777)
ЛИМАРИЈИ „Марковић” потребни радници: лимар, помоћник
лимара. 060/571-5522. (265778)

БИЛИЈАР КЛУБУ Master Pool потребна
радница. 061/167-9392. (265800)
ПОТРЕБНА искусна
радница за прехрамбену продавницу.
062/493-580.
(2658039
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у маркетима
„Бомбончић”. За све
информације звати на
064/138-07-27.
(265808)
ПОТРЕБНЕ жене са
искуством за рад на
индустријским шиваћим машинама.
062/471-951. (265819)
ПОТРЕБНИ конобари.
Ресторан „Звезда”,
Стевана Шупљикца
88. 063/278-250.
(265828)
ПОТРЕБНА радница
за рад у производњи
пекаре. 063/606-330.
(265842)
РЕСТОРАНУ „Poco Loco”, потребни радници у продаји, пекар,
кувар, шанкер, посластичар, возач...
064/874-03-01.
(265853)
ФАСТ ФУДУ ГРИЛ
БУМ потребне жене за
рад на роштиљу.
064/323-92-77. (2658)
ПОТРЕБНА радница
за рад у трафици.
063/102-86-41.
(265874)

ПОТРЕБАН возач Б
категорије за дистрибуцију новина. Звати
од 9 до 15 сати.
069/867-72-07.
(266879)
РЕСТОРАНУ домаће
кухиње „Шапа”, потребна помоћна куварица. 060/313-00-09.
(2658929
ДЕЧЈОЈ играоници потребне девјке за рад
са децом. 063/206996. (265894)
ПОТРЕБНЕ конобарице. Кафе „Пацифико”.
060/319-05-77.
(265901)
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКОЈ радњи „Elektro in”, потребни
електроинсталатери и
помоћни радници.
064/179-27-83.
(265902)
ПОТРЕБНЕ раднице
за сменски рад на роштиљу. Сендвичара
„Буба”. 064/874-0822. (265904)
ПОТРЕБНА жена за
чување девојчице.
064/003-40-09.
(265907)
ПОТРЕБАН вредан и
послушан помоћник
за ауто-перионицу.
061/808-68-25.
(265982)

ПОТРЕБНИ продавци
и помоћни радници за
рад у пекари. Рад искључиво у првој смени. Звати сваког дана
после 12 сати на тел.
063/142-28-34.
(265914)
ПОТРЕБАН радник за
ауто-сервис, са или
без искуства. Тел.
061/265-94-45.
(265977)
РЕСТОРАНУ домаће
кухиње хитно потребне конобарице. Тел.
064/349-93-43.
(265976)
ПОТРЕБНИ физички
радници. Тел.
064/949-92-72.
(265997)
КАФЕ „Љубичево”
тражи озбиљну девојку за рад са искуством, до 45 година.
069/364-10-04
(266006)
„ШИШ ЋЕВАПУ” у
Жарка Зрењанина,
потребна радница,
плата 35.000.
064/960-44-21.
(266010)
ПОТРЕБАН радник у
магацину велепродаје. СТР „Сњежана”
063/833-29-88.
(266015)
ПОТРЕБНА куварица
и конобарица.
063/329-340. (266035)
ПЕКАРИ потребна
продавачица. Тел.
063/193-75-30.

ПОТРЕБНА жена за
чување девојчице од
годину дана. 062/32051-00. (2660549
ПОТРЕБНЕ раднице у
локалу брзе хране,
роштиљ, у припреми и
продаји хране. Контакт тел. 065/900-5008. (2660559
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим
кипером, до два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића.
064/310-44-88.
(264945)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/18125-00. (265008)
СЕЧЕЊЕ и цепање,
уношење огревног дрвета. „Босанац 013”,
064/357-82-08.
(265143)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ-АЛУ и дрвену столарију, ролетне, венецијанери: комарници, стаклорезачке услуге, сигурносна врата. 060/54534-04. (265071)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија,
веома повољно.
064/280-26-15.
(263528)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76
(263528)
КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, песак,
шљунак, шут, 1.400
динара.
062/355-154.

КОСИМ траву тримером, баште, дворишта,
воћњаке, повољно. Зоран, 061/683-67-48,
064/438-12-46.
(265621)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија,
веома повољно.
064/280-26-15.
(265747)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/83684-76 (265747)
НУДИМ ПОМОЋ покретним и полупокретним лицима. Звати од
17 до 21 сат. Тел.
061/652-86-48.
(265693)
ЗИДАРСКЕ радове радим: санација крова,
поправка димњака,
чишћење олука.
064/337-18-97.
(265682)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс радови, фарбање
столарије, чисто, повољно, педантно.
063/304-476. (265706)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-20-03.
(265733)
СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина,
откуп беле технике. Јован, 061/616-27-87.
(265733)

БЕТОНСКИ радови
свих врста, рушења
свих врста, одношење
шута, зидарски радови, реновирање кућа и
станова. 062/179-6725. (265851)
ЧИСТИМ шут, таване,
дворишта, рушим старе објекте, повољно.
Златко, 063/196-54-56,
061/144-82-80.
(265852)
СЕЛИДБЕ, превоз са
радницима, износим
стари намештај, повољно. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(265852)
КОМПЈУТЕРИ, сервис,
поправка, чишћење,
уградња нових компоненти, брзо, повољно.
060/351-03-54.
(265856)
БРАВАРИЈА, ограде,
терасе, капије, врата,
израда од прохрома,
врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(265865)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 24 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48
(2658759
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета.
063/369-846.
(265876)

ДОО „Хидровод” Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292
тражи:
1. руковаоца бегером-скипом
2. возача Ц и Е категорије
3. водоинсталатера
4. зидара-тесара
5. физичког радника – помоћног радника
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима. Доћи лично.

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије. Пензионерима попуст. 013/23578-82, 062/564-494.
(2657389)
ПРЕВОЗИМ кипером,
повољно, грађевински
материјал, шљунак,
песак, сејанац, одвозим шут.
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
064/354-69-94.
издавање, 10 евра
(265764)
дан. Позовите,
ТАПЕТАР који пре064/235-08-15.
свлачи намештај, са
(264397)
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(265775)
ВРШИМО све физичке
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова послове; чишћење, рушење и све што спада
и каљевић пећи.
у физичке послове.
063/155-85-95.
(264217)
063/192-22-34,
065/208-27-59.
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
ИЗРАДА/МОНТАЖА
одгушење канализацихала, гаража, биндера, тенди, кованих ка- је, адаптације купатипија, грађевинска ли- ла, поправке, одмах,
повољно. 013/377-930,
марија.
064/586-85-39,
064/068-10-85.
063/115-71-67.
(285303)
(265791)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зиЦЕПАМ дрва, уносим
дање, реновирање
кровова, стиропор,
угаљ, риљам баште, вабавалит фасаде, бето- дим старо воће, копам
нирање.
канале, шахте и др.
063/865-80-49.
062/190-71-60.
(265318)
(265824)

МАСАЖА, професионално, ревитализирајућа, терапеутска, релакс. 064/000-55-39.
(265893)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније. 065/361-1313. (265917)
КОШЕЊЕ траве, шишање, ограде и туја.
Тел. 069/130-35-91.
(265922)
ОДРЖАВАЛИ би и чували вашу кућу или
стан за становање Тел.
064/961-56-91. ()
ПОМОЗИМО једни
другима, озбиљна породица помагала би
старијима за кућу или
стан. Тел. 064/374-5748. (2659249
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/252-569, 066/405336, 061/603-94-94.
(265937)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ,
израда/монтажа тенди, гаража, ограда,
надстрешница. Репаратурно заваривање.
060/424-29-93.
(265352)

Петак, 7. септембар 2018.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене, повољно. 013/331-657,
064/495-77-59.
(265962)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа, шупа, бетона, бетонирања, одношење
ствари, итд. 064/12269-78. (265971)
ОБАРАЊЕ стабала,
крчење плацева, рушења, ископи, чишћења тавана, подрума.
060/035-47-40.

ЧИСТИМ дворишта, таване, подруме, рушим
старе, објекте и све
остало. 061/627-07-31.
ПРЕВОЗИМ мањим
кипером повољно: песак, шљунак, сејанац,
ризлу, утовар, одвозим шут. 064/354-6994. (266032)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут, радимо
све послове. 061/32177-93. (266050)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање аутомобила, душека, фотеља,
бесплатан превоз.
061/612-14-51.
(265622)

ОГЛАСИ

Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoReCa
sektoru na teritoriji Beograda, koja uspešno posluje već
skoro 20 godina sa sedištem u Beogradu, Bulevar despota Stefana 115.
*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*

KIZZA – рушење старих кућа и других
објеката, утовар и одвоз шута, ископ багерима подрума, темеља, канала, септичких
јама. 013/366-888,
063/218-894. (264456)
KIZZA – сечење бетона и асфалта, разбијање бетона, насипање
и сабијање терена
ваљцима и вибро плочама. 013/366-888,
063/218-894. (264456)
KIZZA – орезивање и
сеча дрвећа из камиона са корпом за рад
на висини до 23 метра, прање прозора,
чишћење олука, замена црепа...013/366888, 063/218-894.
(264456)

УСЛУГЕ

КАМИОН мали кипер:
превоз шљунка, сејанца, песка, ризле, утовар шута. 060/474-7457. (265984)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета као и
бродксих подова.
060/643-21-53.
(265980)

СПРЕМАЊЕ и чишћење станова, пеглање
веша. 061/412-44-50.
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарбање столарије, радијатора, чисто,
педантно. 065/288-2019, 061/288-20-19. ()

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.
(265850)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(и)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(265724)

KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца и
ризле. Услуге виљушкара и великих виљушкара, носивости
до 10 тона. 013/366888, 063/218894.(264456)
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KIZZA – најам маказастих електро платформи висине до 12
метара. 063/218-894.
(264456)
KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки и припрема терена
са постављањем.
013/366-888, 063/218894. (264456)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (265808)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-6674.(265808)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-6674.(265808)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,

Poziva sve zainteresovane da se prijave na oglas za poslove:
1. Pomoćnik u razvozu/magacin
– zadaci radnog mesta: vrši utovor i istovar robe po lokalima; odvajanje robe u magacinu; utovar kombija
– uslovi za kandidate: minimum II ili III SSS, da nije
osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak.
Prijave slati na posao@scb.rs
SMS prijave 064/824-25-17
Rok prijava: 15. 09. 2018. godine

„PAN-LEDI” d. o. o.

потребни возачи Ц и Е категорије
који поседују ADR сертификат, дигиталну тахограф
картицу и лекарско уверење о способности.
064/886-51-76, 064/862-71-57, 064/824-17-16

063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (265808)
РУШЕЊЕ кућа, утовар
и одвоз свих врста
шута, разбијање и сечење бетона, ископ
багерима. 064/64824-50. (264456)
НАЈАМ виљушкара за
утовар и истовар робе. 064/648-24-50.
(264456)
ПРЕВОЗ малим и великим камионом
(шљунак, песак, сејанац, ризла, шут).
064/648-24-50. (264)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за
рад на висини до 20
метара. 064/648-2450. (264456)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа, сервис
клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 064/771-24-16,
013/301-300. (259869)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (265390)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, аутомобила. Наташа,
060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0 - 24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26, „Електроизградња”.
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електроизградња”.
(265714)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена врибли, вентила,
батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89, Јовичин. (265714)

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата. 064/04755-55.
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(265732)

КОМБИ превоз терета
до 1.5 тоне и комби са
приколицом (цирада)
5,10 х 2.10 х 2.0 до 3
тоне. Изнајмљујем
приколице. 064/10681-11, 064/914-21-51.

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а, ИПТВ и
антена плус. 064/86620-70. (265746)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз шута са утоваром,
рушење. Аутопревозник Атанацков,
063/771-55-44.
(265751)

СЕЛИДБЕ комбијем И
КАМИОНОМ Војводина, Србија, са
или без радника.
Најповољније,
Иван.
063/107-78-66.
(265808)

20

Петак, 7. септембар 2018.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ, робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван,
063/107-78-66.
(265808)

ОГЛАСИ

„HIPRA” d. o. o. Cara Dušana 17, Pančevo,
oglašava potrebu za zaposlenjem:

Mašinskih tehničara i mašinskih inženjera.
Rad na poslovima organizacije proizvodnjom
i rad u sektoru tehničke pripreme.
Uslovi – poznavanje programa Autocad.
Poželjno iskustvo na sličnim poslovima.
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

marketing@pancevac-online.rs

Предузеће КОРАЛ д. о. о. из Панчева расписује

„СТР ЗОКА”

КОНКУРС

Потребни радници за следећа радна места:

– виљушкариста

за радно место – МАГАЦИОНЕР

– возачи Б, Ц и Е категорије, и
– помоћни радник
Тел. 013/252-22-69, 013/377-073, 062/766-450

АНТИБАКТЕРИЈСКО и
дезинфекцино прање
намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(265880)

ВЕШ-МАШИНЕ, фриРАЗНО
жидере, замрзиваче,
климе, поправљамо квалитетно с гаранцијом.
ОГЛАШАВАМ неваже„Фриготехник”, 361ћом аутобуску карту
361, 064/122-68-05.
КЛИМЕ свих типова и
на име Васа Букин.
произвођача сервиси(265661)
рамо, поправљамо и
ШЉУНАК, песак, сеја- ТРАЖИМ ситуирану
уграђујемо са оверенац, одвоз шута мастарију особу за скланом гаранцијом.
лим кипером до два
пање уговора о дожи„Фриготехник”, 361кубика. 065/334-23вотном издржавању,
361, 064/122-68-05.
38. (265053)
хитно. Лекар, интерниста и професионална
РОЈАЛ МГ: уграднегаватељица. Тел.
Савет родитеља Основне школа „Вук Стефановић Карања/поправка; ролетне,
064/988-99-10.
џић” Старчево
комарници, венеција(265993)
ОГЛАШАВА
нери, све завесе, тенМУШКАРАЦ, 56 годиде, хармо-врата, ролона, материјлано обезПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
заштита. 063/816-20беђен, жели да упозна
98, 013/351-498.
1. За дистрибуцију ђачке ужине у периоду од 01. 10.
жену или девојку до 40
(264347)
2018. године до 30. 09. 2019. године
година, ради дружења,
СЕЛИДБЕ, камионски,
излазака. Звати око 21
Уз Понуду доставити:
комби превоз, екипа
сат. 013/352-203.
– детаљан приказ производа са ценовником,
радника, одвозимо не(265884)
– извод из надлежног регистра,
потребне ствари.
ТУРИЗАМ
– сертификат „HACCP” система,
064/280-30-16,
– референтну листу образовних установа са којима је
063/731-77-67, Владипонуђач сарађивао,
мир. (265949)

Предност имају:
– млађи кандидати
- Поседовање возачке дозволе Б и Ц категорије
Заинтересовани се могу јавити радним данима.
Тел. 013/335-540, 013/335-541

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

2. септембра 2018, у 54. години, заувек нас је напустила наша
драга

СНЕЖАНА ЦИВРИЋ МАРКОВ

– име лица овлашћеног за контакт.
Понуде са потребном документацијом доставити на
адресу:
Савет родитеља Основне школе „Вук Стефановић Караџић” - Старчево, Ул. Иве Лоле Рибара бр. 2. најкасније
до 12. 09. 2018. године (среда) до 15 сати.
Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,ламинат,
гипс. СЗР „Скочко”,
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(265951)

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,
98/2013-УС, 135/2014 и 145/2014) и Правилником о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС”
бр. 64/2015)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Нацрт Измене и допуне Плана детаљне
регулације „ХИПОДРОМ” у Панчеву
ПЕРФЕКТ: фасаде, зидање, малтерисање,
кровови, кречење,
глетовање, керамика.
063/122-14-39.
Миле.
(266664)
ТЕПИСИ, квалитетно
прање, акцијска цена у
Аутоперионици „Бибац”, бесплатан
превоз.
066/001-050.
(265880)

Нацрт наведеног планског документа, излаже се на
јавни увид у згради Градске управе Града Панчева, Ул.
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у трајању од 30 дана, почев
од 07. 09. 2018. године.
За пружање информација у вези са наведеним планским документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, на тел. 353304. Представници обрађивача плана даваће обавештења везано за плански документ за време трајања јавног
увида, сваког петка, у времену од 11 до 12 сати.
Заинтересована правна и физичка лица, могу да
поднесу примедбе на Нацрт плана, за време трајања
јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској
управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, путем писарнице Градске управе Града Панчева,
Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског документа биће организована дана 18. 09. 2018. године у 13
сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
10. 10. 2018. године, са почетком у 13 сато, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће
се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

СОКОБАЊА, апартмани, дечји паркић, паркинг, КТВ, интернет,
сезонски попуст.
064/810-76-77. (и)
БАЊА ВРУЈЦИ, септембар, октобар, 5 дана 3.000 динара.
064/324-08-48.
(265725)
СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу центра. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
(265821)
СОКОБАЊА, издајем
апартман у центру,
септембар попуст.
065/205-45-48.
(265367)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, погодно за више особа.
063/709-44-97.
(265883)

Била си и остаћеш пример и узор свима нама.
Твоји: МИЋА и ДИКА

(113/265978)

Отишла је наша

СНЕЖАНА ЦИВРИЋ МАРКОВ
Заувек ће остати у нашим срцима и мислима.

ПАНЧЕВАЦ

Њени: МИКА, ТЕЧА, МАЈА, ДЕЈАН, ПАВЛЕ и АНА
(114/265979)

Последњи поздрав
нашем другу

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 4. септембра преминула наша драга

РАШИ
ИГЊАТОВИЋУ

ПАВА ЈЕФТИЋ
Од колега РАЈКА,
КРСТЕ, ЕРЕ, МИЋЕ,
СЛОБЕ и ЈОЦЕ из АД
„Тамиш” Панчево
(7/265688)

1934–2018.
Чуваћемо те од заборава у нашим срцима.
Син ЉУБИСАВ, ћерка МЕРИМА, унук РЕЉА и снаја ДРАГАНА
(116/265985)

Петак, 7. септембар 2018.

2. септембра 2018. преминула је наша
драга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У петак, 31. августа 2018. напустила нас је
наша драга

Последњи поздрав

СТОЈНА
КУЗМАНОВСКИ

ВУКОСАВА КОВИЋ КОСА

1939–2018.

Остају неутешни: супруг ПЕТАР, син
МЛАДЕН, ћерка ЉИЉАНА, снаја МИЉАНА, зет БОЖИДАР, унуци МИХАЈЛО, МИЛИЦА, САЊА, МАЈА и праунуци ЛУКА и
НИНА

1930–2018.

Нека те анђели чувају као што си ти чувала нас

ВУКОСАВИ КОВИЋ

Твоји најмилији: супруг АНДРЕЈА, ћерка
СЛАВИЦА, син МИРОСЛАВ, снаја МИРЈАНА и унуци ЛУКА и АНДРИЈА

Сахрана је обављена 3. септембра, у 13 сати, на гробљу Котеж
(65/

(111/265973)

Колектив АД ХИ „Панонија” Панчево

2. септембра 2018. године преминула је наша
драга и поштована прија

(39/ф)

СТОЈНА КУЗМАНОВСКИ

ВУКОСАВА КОВИЋ КОСА
1930–2018.

Последњи поздрав од породице БОДИРОГА

(85/265887)

Драга кево, отишла си свесна до задњег тренутка бринући о нама.
Остаћеш вечно у нашим срцима.

Последњи поздрав нашој баки

Воле те твоји: МЛАДЕН, МИЉАНА, МИХАЈЛО
и МИЛИЦА

ВУКОСАВА КОВИЋ КОСА

(66/

Умрла је наша

СТОЈНИ
НАДЕЖДА и БИЉАНА с породицама
(123/2660059

Последњи поздрав
мајци

Колектив предузећа „Gaspetrol” d. o. o. изражава саучешће
власнику и директору Младену Ковићу, као и његовој породици, због смрти мајке госпође Косе Ковић.

ВУКОСАВА КОВИЋ КОСА
Овим путем упућује-

(88/265905)

мо искрену захвалност

медицинском

Последњи поздрав нашој драгој

особљу, на челу са др

Њени: ћерка ЉИЉА, зет БОЖА, унуке МАЈА и
зет ИВАН, САЊА и зет ДАМИР и праунуци ЛУКА
и НИНА
(67(

Стевом Стојићем, на
професионалном

и

људском односу према нашој мајци Стојни Кузмановски.

Дивна мајка, бака и прабака. Хвала јој за сву љубав и бригу и за дивне тренутке које смо проводили заједно.
Живеће вечно у нашим срцима.

НАДИ
СИЉАНОВСКИ

Последњи поздрав

1950–2018.

СНЕЖАНИ ЦИВРИЋ МАРКОВ
од ДРАГАНА
и МАРИЈЕ

Захвалан породица
КУЗМАНОВСКИ

Хвала ти на свему
(112/265973)

од колегиница и колега из Центра за социјални
рад „Солидарност” Панчево

Последњи поздрав
баба Коси од станара
у Савској 10

(135/ф)

(5/265695)

(101/265942)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгој
ујни

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

ВУКОСАВА
КОВИЋ

ВУКОСАВИ КОВИЋ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом
(134/ф)

КОСИ КОВИЋ

СНЕЖИ
од њених пријатеља из Удружења „На пола пута”
(109/ф)

од СВЕТЕ БАЉ
с породицом
(68/4780)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18, средом о
д 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав
драгом комшији

3. септембра 2018. преминула је наша

3
3. септембра 2018, у 69. години, преминуо је наш супруг, отац и деда

ПЕТРУ
ВУЧЕТИЋУ

НАДА РАКИЏИЋ

ПЕТАР ВУЧЕТИЋ

Станари зграде Г-10
на Тесли.

1950–2018.

(119/265994)

Била си узор, ослонац и вољена ћерка и сестра
Последњи поздрав другару

Сахрана је обављена 5. септембра 2018, у 13 сати, на Новом гробљу
у Панчеву.

Мајка ЗАГА и сестра ГОГА

Ожалошћени: супруга ЗОРКА, ћерка ТАЊА, син БОЈАН, унуке
БАРБАРА, ИВА и ДУЊА и остала родбина и пријатељи

(50/265795)

(76/265842)

3. септембра преминула је наша драга колегиница

Последњи поздрав

ПЕТРУ ВУЧЕТИЋУ
од РАДОВАНА
и БИЉАНЕ

С великим болом и тугом обавештавамо да је 31. августа 2018. године после дуге и тешке болести, преминуо наш вољени супруг и
отац

(56/265809)

НАДИ РАКИЏИЋ
Путуј у незаборав.
ДРАГИЦА и МАРИНА

НАДА РАКИЏИЋ
1960–2018.

С тугом и болом
опраштамо се од нашег вољеног кума

(121/266000)

Чуваћемо успомену на њен ведри дух, оптимизам и енергију којом нас је обасипала.
Памтићемо нашу Наду као колегиницу посвећену
свом послу, који је вредно и поштено обављала.

Последњи поздрав

ДРАГАН ЈОВИЋ

Колектив Геронтолошког центра Панчево
(81/ф)

27. IX 1958 – 31. VIII 2018.

ДРАГАНА
ЈОВИЋА

Драгој сестри

НАДИ
од комшија
у Дунавској 5

Породица
ЈОВАНОВИЋ

Ожалошћени: супруга МАРИЈА и ћерке САНДРА и АНА

(97/265934)

(52/265802)

(51/265802)

Последњи поздрав нашој

После краће и тешке болести, 3. септембра 2018. године преминула је наша драга

НАДИ РАКИЏИЋ
Сећање на тебе никада неће избледети.
САЊА с породицом
(96/265933)

Последњи поздрав

НАДИ РАКИЏИЋ
Црвени крст Панчево
(124/ф)

Последњи поздрав стрини

МАРИЈА ЛОВРИЋ
1936-2018.

НАДИ РАКИЏИЋ

Сахрана је обављена 4. септембра 2018. године на Новом православном гробљу.

107. генерација Гимназије „Урош Предић”

МАРИЈИ

Ожалошћени: кћерка СНЕЖАНА, зет ЈОВАН, унука ЈЕЛЕНА, унук
МАРКО као и остала многобројна родбина и пријатељи

од синовице МИРЕ с породицом
(128/266029)

Последњи поздрав
бившој шефици

Драга

(64/265843)

(91/265926)

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

СНЕЖО
од геронто-домаћица:
ЗОРИЦЕ, МИЛИЦЕ,
ВЕРЕ и ЛЕЛЕ
(117/265987)

С љубављу и поштовањем чуваћемо те у
срцима.
Породице ЈОВАНОВ
и МИШКОВИЋ
(107/265960)

бака ПАВИ

ЗОРАН ГРБИН
1951–2018.

од ЦЕЦЕ, ЗЛАТКА,
ТЕОДОРЕ и УРОША

(120/265969)

Породице ГРБИН, ЈАНКОВИЋ, СТАНОЈЕВ,
ПЕЈИН и АЛМАЖАН
(63/4780)

понедељком и уторком
од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
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3
3. септембра 2018. у 63. години, преминула је наша

ГОРАН СТАНИШИЋ

1. септембра је преминуо наш драги супруг
и отац

АНА ФАРКАШ

1969-2018.

1955–2018.
Сахрана ће се обавити 5. септембра 2018, у 15 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Сахрана је обављена 5. септембра 2018.
Ожалошћена мајка МИЛКА, супруга
РУЖИЦА и син МИЛОВАН

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, унука ЛАРА, снаја ЉИЉАНА,
свекрва ТЕРЕЗА, пријатељ АЛЕКСАНДАР и остала родбина

(98/265938)

Последњи поздрав брату и ујаку

(78/265067)

ЖАЛАЦ МАУРИЦ БАТА

Последњи поздрав Ани

1945–2018.
Отишао си, али из срца твојих најмилијих
ниси и нећеш.
Хвала ти за све што си нам пружио и чинио да будемо срећни.

ГОРАНУ СТАНИШИЋУ

АНА ФАРКАШ

1969–2018.
Сестра ВЕСНА и сестрићи МИХАЈЛО и ДУШАН

Породица СФЕРА

(100/265940)

(133/266041)

ЖАЛАЦ
МАУРИЦ
БАТА
Зашто добри људи
одлазе.

Мила наша другарице

Од Синишиних
колега

С љубављу и поштовањем супруга НАДА,
син СИНИША и снаја ТАЊА
(82/265881)

С великом тугом у срцу обавештавамо рођаке и пријатеље да је наша вољена

(102/265956)

Последњи поздрав
драгој мајци, ташти и
баби

ГОРАН
СТАНИШИЋ
Био си диван пријатељ.
Човек доброг срца.
Чуваћу успомену на
тебе.
Баба НАДА

ЛАНА

ДРАГИЦА АНЂЕЛКОВИЋ

Хвала ти за сву љубав и дивно другарство

1942–2018.

Заувек твоје: БЕЦА, ИВАНА и ЖЕЉКА
(92/265929)

(99/265938)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Последњи поздрав

преминула 5. септембра.

МИЛИЦИ
ЧОЈЛАКОВСКИ

Заувек ћемо се сећати њене доброте и ведрог лика.

од сина ДРАГАНА и
ћерке ОГЛИЦЕ с породицама

Ожалошћени: ћерка МАРИЈА, син БРАНИСЛАВ, унуци ЛЕНА, ДУЊА и ЂОРЂЕ, снаха
ЖИВИЦА и зет СЛАВИША

(20/265721)

Последњи поздрав драгој сестри

од ГИЛЕТА и ЦЕФА

(118/265991)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
брату

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Брат МИЛОШ
с породицом
(48/265794)

Последњи поздрав брату

МИЛИЦИ

МИЛИЦИ
ЧОЈЛАКОВСКИ
25. VIII 1943 – 31. VIII
2018.

од сестре СПАСЕНЕ
с породицом
(21/265721)

Последњи поздрав

Сестра МИЉА СОНОА и
ХИШАМ, ћерка МИЉА
с породицом и сестре
ЉУБА и МАРА
са породицама
(46/265788)

ДРАГАНУ
ГАЈИЋУ
1947–2018.
Вољени не умиру никада.
Породице ГАЈИЋ
и ВАСИЛЧИН

Вољени не умиру никада.
Брат МИРКО
с породицом

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Брат МИРОЉУБ
с породицом

(49/265794)

(53/265805)

(47/265794)

Нека те анђели чувају.
Сестричина ЉИЉАНА
с породицом

(26/265729)

(25/265729)

ДРАГАНУ
ГАЈИЋУ

ДРАГАНУ
ГАЈИЋУ

МИЛИЦИ
ЧОЈЛАКОВСКИ

Вечно ћеш бити у мом
срцу.
Сестра ДРАГИЦА

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ
МАТИЈАШЕВИЋ

Последњи поздрав драгој тетки

1947–2018.
Хвала за дивно вишедеценијско дружење и пријатељство.
Недостајаћеш нам увек.
САЊА и НЕНА

(129/266030)

Последњи поздрав нашој
драгој

Последњи поздрав драгој
сестри и тетки

ДРАГАНУ
ГАЈИЋУ

ЛАНА
ГОРАНУ
СТАНИШИЋУ

(126/266016)

Последњи поздрав сестри и тетки

МИЛИЦИ
ЧОЈЛАКОВСКИ

1947–2018.
МИЛИЦИ
ЧОЈЛАКОВСКИ

од породице
СТАНКОВИЋ

од породице КОЦИЋ
(22/265721)

(86/265890)

од брата АРСЕ
и синовца ГОРАНА
(23/265721)
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Мила наша мама

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БАРБАРА КУСТУРИЦА
1925–2018.

МАРКО СТОЈАНОВИЋ

Вечну успомену на тебе од заборава чуваће твоје ћерке ЕДИТА и БЕБА

1976–2008.

ЖАРКО ЈОКОВИЋ

(37/265748)

Време пролази, а бол и туга за тобом је и
даље неизмерна. Много нам недостајеш.

1989–2010.
Последњи поздрав нашој вољеној

Твоји најмилији
У суботу, 8. септембра 2018, у 11 сати, обележићемо осму годину како ниси са нама.

(103/265957)

После десет година

Породица ЈОКОВИЋ

БАРБАРИ КУСТУРИЦИ

(125/ф)

Хвала ти за сву љубав коју си нам несебично
пружала.
Ћерка ЕМА и зет ЛАЗАР
(34/265740)

Пролазе две године без нашег Салета.
Двогодишњи помен даћемо 8. септембра,
у 11 сати, на Евангелистичком гробљу.

8. септембра 2018, у
10.30, на Католичком
гробљу у Панчеву,даваћемо годишњи помен
нашој драгој

Последњи поздрав вољеној мајци, баки и прабаки

БИСЕРКИ
ЊАГУЛ ЛАПИЋ
2. VIII 1949 –16. IX 2017.

АЛЕКСАНДАР БАБИЋ
БАРБАРИ КУСТУРИЦИ
1925–2018.
Душо, колико нам недостајеш!
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Син ЕРВИН, снаја ГОЦА, унуци и праунуци

Твоји: НОЛЕ, МИЦА и ОЉА с породицом

(36/265748)

Време пролази, туга не …
Недостаје твоје присуство, али постојиш у нашим мислима, сетним
разговорима и свакој сузи кад притисне празнина и бол.
С љубављу твоји
најмилији

(108/2659659

РАДОЈЕ
ЛУКИН

МАРКО
СТОЈАНОВИЋ

1955–2008.
Дани пролазе а љубав, успомене и сећања су вечна.

фалиш ми као првог
дана.

Твоји најмилији

СЛОБА с породицом
(115/265983)

(70/265848)

Прошло је десет година откако ниси са нама.
Живећеш заувек у нашим мислима и нашим срцима

(132/266040)

ЂУРА ЧАКОВАН

Последњи поздрав драгој баки и прабаки

СЕЋАЊЕ

БЕКИЋ

Твоја породица, рођаци и пријатељи
(127/266028)

БАРБАРИ
1925–2018.

СТЕВАН
1921–1993.

Унук ДЕЈАН с породицом

МИЛЕНА
1922–2009.

НЕБОЈША
1955–2017.

ВЕЉКО БРАШОВАН
Година је прошла, а успомене не бледе.

Породица
(10/265702)

(33/265748

Породица КАРАВЛА
(98/265932)

Последњи поздрав нашој вољеној

Последњи поздрав

БАРБАРИ
КУСТУРИЦИ

БАРБАРИ КУСТУРИЦИ
1925–2018.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Унуке САША и НАТАША, праунуци
и чукунунука
(35/265748)

од комшија у Стевана
Шупљикца 89
(90/265914)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 5. септембра 2018, у 71. години, преминуо
наш драги

Последњи поздрав нашој драгој

РАДОЈКИ МИЛИЋ РАДИ

БОЖИДАР МАЉКОВИЋ

1939–2018.

1948–2018.

Ожалошћени: супруг АЛЕКСАНДАР, ћерка СЛАВИЦА, син МИЛЕ, снаха ГОРДАНА, унуци ТИЈАНА, БОРИС, КАТАРИНА и АЛЕКСАНДАР

Сахрана ће се обавити 7. септембра 2018. године, у 13
сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син ЂОРЂЕ, ћерка МИЛИЦА, снаја ЗОРИЦА, зет АНДРЕЈА, унука ИВА, унуци МИЛАДИН и
АТАНАСИС као и остала родбина и пријатељи

(131/266036)

(136/4780)

Петак, 7. септембар 2018.
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Прошло је шест месеци откако нас је напустио
наш
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СЕЋАЊЕ

10. септембра 2018. навршиће се три године откада нас је напустила наша драга

УЗЕЛАЦ

ДУШАНКА

МИЛЕ ЂОРЂЕВ
1952–2018.

ДУШАН

БОЖИЦА

ЉИЉАНА СИМИЋ

И река суза да потече вратит вас не може.
Ваша МИРЈАНА

Вечно ће те памтити сви који су те познавали.
Носићемо у души сву пажњу коју си нам поклањао и доброту која те је красила.
Остаћеш заувек у нашим срцима, сећању, причама...
Твоји: супруга ЗОРАНА и син ДРАГАН
с породицом

1961–2015.

(55/265807)

СЕЋАЊЕ

Недостајеш нам пуно, али те са поносом
чувамо у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији
(54/265806)

(41/265770)

14. септембра 2018. навршава се шест месеци откада нас је напустио мој
брат и ујка

На православном гробљу у Старчеву, 8. септембра, дајемо шестомесечни помен нашем

9. септембра навршава се четрдесет дана откада
није с нама

prim. dr РАДЕНКО ТОПАЛОВИЋ
педијатар-нефролог

РАДЕНКО
ТОПАЛОВИЋ

2008–2018.

2008–2018.

МИЛЕ
Болна је истина да си
отишао на пут без повратка, а нама оставио
бол и тугу.
Твоја ДАДА
и твој сестрић ГОГА

ЈОВИЦИ
ДИМИТРИЋУ
1952–2018.

prim. dr

ДЕЈАН и МАЈА

Породица ИВКОВИЋ

(19/265721)

(106/265959)

20. XII 1954 – 1. VIII 2018.
11. септембра навршава
се седам година од смрти

11. септембра навршава се седам година откако није
самном мој једини син

Породица

(45/265782)

МИЛОРАД СИМИЋ
С љубављу и поштовањем његови најмилији: супруга БЛАГИЦА, ћерке САЊА и ТАЊА, унуци
ЉУБИЦА, МИЛИЦА, НЕНАД и АЛЕКСАНДАР и
зетови САВА и СЛАЂАН
(79/1265868)

(77/265864)

СЕЋАЊЕ

Четрдсет тужних дана без мог брата Милорада

ДЕЈАН КУМРИЋ

ДЕЈАНА
КУМРИЋА

1966–2018.

Остаћеш заувек у срцу и
чуваћу успомену на тебе.
Твој РАДЕ

Прошло је седам тужних година. Заборав у мајчином
срцу не постоји.
Постоје само успомене које не бледе и ране које се не
лече, сузе које се не суше и вечна туга за тобом сине мој.
Неутешна мајка ЗОРИЦА и син ЛУКА

(73/265855)

(72/265855)

1966–2018.

НЕНАД КУЖИЋ
1981–2008.

10. септембра 2018. године навршава се годину
дана откада није с нама наша

Десет болних година без Тебе.
Твоја мама и брат с породицом

Четири године без
наше бабе, мајке и
супруге

(69/265847)

Дуго ћу плакати над твојом сликом, дуго ћу чезнути за твојим ликом, тихо те звати у тамној ноћи, иако знам да нећеш доћи.
Никада те неће заборавити брат ЂУРО и снаја
ЦИЦА
(61/265832)

Четрдесетодневни помен једином стрицу, нашем Мињи

Прошле су две године откако није с нама наш

ЕРЖЕ
УВАЛИН

БИЉАНА ВУЈАСИНОВИЋ ЗЕЦ
Време пролази, али не може да умањи нашу тугу. Увек ће бити у нашим срцима и мислима.

ДРАГАН КРЧАДИНАЦ

Брат ДРАГОЉУБ с породицом

Увек си у нашим срцима.
Твоји најмилији

(43/265776)

(57/265810)

2016–2018.
Време пролази, а туга је вечна.

МИЛОРАД СИМИЋ

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД СИМИЋ
1954–2018.
Братанац ПЕЦА, СТЕФАН и СОФИЈА
(80/265868)

4. септембра 2018. навршило се десет година од
трагичне смрти нашег
драгог

ПОМЕН

Твоји: супруга МИРЈАНА, син АЛЕКСАНДАР,
снаја ЖЕЉКА и унучад СТЕФАН и МИЛИЦА

СЕЋАЊЕ

(75/265860)

ПОМЕН

МИЋО
ЈАКОВЉЕВИЋ
6. IX 2010 – 6. IX 2018.

ЧЕДОМИР РАДОЈИЧИЋ
2006–2018.
Нанизале су се године твог одсуства, а ти си и даље
присутан у нашим срцима.
Породица
(83/265882)

Твоји најмилији
(17/265711)

МИЛУТИН БОЖОВИЋ

ВЕСНА ЋУП

1929–2008.

1993–2018.

Сваки пут кад те се сетимо душа нам се осмехне.

СТОЈАНА
НЕСТОРОВА

Твоји: ЗОРКА и СРЂАН

Никада га неће заборавити његови најмилији

(74/265859)

(71/265843)

С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Твоја породица
(44/265781)
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8. септембра навршава се четрдесет тужних дана

У суботу, 8. септембра 2018, у 11.30, на
Новом гробљу, даваћемо годишњи помен
нашој драгој

8. септембра, у 11 сати, на Православном
гробљу, даваћемо шестомесечни помен
мојој драгој сестри и вољеној тетки

ГОРАН КОБАС

БИЉАНИ ВУЈАСИНОВИЋ
ЗЕЦ

НАДИ ОДАЏИЋ
Без тебе више ништа није исто. Остају нам
само сећања на срећне дане са тобом. Са
нама си увек, а наша љубав нека те прати
у вечном миру.

Бол и туга не мере се речима ни временом које пролази, већ празнином која је остала после тебе.

Прошла је година откако ниси с нама, али
те чувамо у нашим срцима и мислима.

Воли те твоје МАЧЕ

Твоји најмилији

Твоји најмилији: сестрић ИВАН
и сестра ДАНА
(27/265736)

(94/265931)

(105/265958)

Лепе успомене и сећања никада не бледе

8. септембра 2018. је
година откако си
отишао у вечност

Навршавају се три године од смрти наше мајке и
баке

НАДА ОДАЏИЋ

ГОРАН КОБАС

Пријатељи: ДУШКО и ЉИЉА ВУЈКОВИЋ
(28/265730)

У суботу, 8. септембра, у 10.30, на Старом гробљу
даваћемо четрдесет дана нашој драгој супрузи,
мами, баки и прабаки

др ДУШАН
ЂОРЂЕВИЋ
Све више нам недостајеш...
Ћерке ЈОВАНКА,
МАЈА и ВАЛЕРИЈА,
зетови и унучад
ДАМЈАН и ЛИДИЈА

Туга и бол се не мере временом већ празнином која је остала у нашим срцима. Не
постоји време које носи заборав. Сваког
си дана у нашим мислима, сећању, у нашим срцима...

АНКЕ ПАУНОВИЋ
Заувек у сећању.
Породица ПАУНОВИЋ
(15/265708)

Постојиш у свакој сузи која падне, у сваком трену који боли без тебе.
Твоји вољени: браћа ЖЕЉКО и НЕМАЊА,
сестре ЈАСМИНА и ОЛИВЕРА с породицама

10. септембра навршавају се две године откако
није с нама наша драга мајка

(104/265958)

(42/265772)

ТОНИ ЂЕШИНОЈ
ПОМЕН

Дани пролазе а туга је све већа.
Твој БРАЦА
(9/265700)

Прошла је година откако није с нама наша вољена

МАРИЦА ДОБРЕСКОВ
С поносом и љубављу чувамо те од заборава.

11. септембра 2018. године навршиће се тридесет тужних година откада није с нама наша

ГОРАН
КОБАС

Твоји синови ДРАГАН и АЛЕКСАНДАР
с породицама
(62/265877)

Сећање на тебе буди
само лепе успомене.
Твоји: ВУК и КУЦА
са децом

АНА ПАЈТАШ

САВЕТА БРАНКОВИЋ
С љубављу, поносом и поштовањем чувамо успомену на нашу заједничку срећу.

(130/266032)

СЕЋАЊЕ

Тужних шест месеци. Недостајеш нам.
Супруг СВЕТИСЛАВ и ћерке ВИОЛЕТА и БОРИСЛАВА с породицама

Њени најмилији

БРАНКИЦА, КАРЛО и НИКОЛА

(1/265327)

(38/265755)

ПОМЕН

10. септембра 2018. навршава се четрдесет дана од трагичне смрти
нашем брату

СВЕТЛАНА ДРАКСИН

(60/265822)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИХАЈЛО
МАРАВИЋ
7. IX 2002 – 7. IX
2018.

ВЛАЈКО
ЈОВИЋ

НЕНАДУ
САВКОВИЋУ

ВЕРА
РИСТИЋ

СВЕТЛАНА
ДРАКСИН

Твоји најмилији

С љубављу и поштовањем син ДРАГАН и
ћерка МАРИНА
с породицама

И након пола године
успомене и даље трају.
Породица ГАЈИН

(58/2658156)

(32/265744)

(59/265822)

ГЛИШО ОЦОКОЉИЋ
17. II 1928 – 12. IX 1993.

Брато, прошло је десет
година али сећања на
твој лик и доброту не
бледе у нашим срцима.
Сестра САВА
с породицом

Тога дана даћемо помен у
11 сати, на Новом гробљу.
Ожалошћени:
брат БОГОЉУБ и сестра
ЈАСМИНА с породицама

Ни једно време не брише успомене на вољене.
Хвала за срећно проведене године.
Твоја супруга ЖЕЊА, син РАДЕ, снаха ЉИЉАНА
и унука КСЕНИЈА

(31/265743)

(11/265705)

(18/265716)

Шеснаест година не
чини заборав, већ тужно подсећа на тебе.

Петак, 7. септембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

27

IN MEMORIAM
Прошло је шест година од смрти нашег доброг о вољеног

ЂЕРФИ ФЕРЕНЦ
1956–2018.

У уторак, 11. септембра, навршиће се четрдесет
дана од смрти нашег

Наш вољени преминуо је 29. августа, у 62.
години.

МИЛОМИРА ЂУРКОВИЋА

Остаће нам у нашим срцима.

професора латинског и фрунцуског
језика у пензији

Син ИВАН, ћерка МАРИЈА, унук СТЕФАН
ДУШАН, унука ДОРОТЕА и зет НЕНАД
(2/265671)

Сећања на тебе су јача од година које пролазе. Време које је
прошло није умањило бол и тугу за тобом. Увек си у мислима
и срцима најмилијих.

Четрдесет дана без комшије

Супруга ВЕРА, родбина и пријатељи
(24/265727)

МИЛОМИРА ТАНАСКОВИЋА
Тога дана, у 12 сати, на Новом гробљу, даћемо
четрдесетодневни помен.
С љубављу и поштовањем његова породица
(122/266001)

11. септембра 2018. навршава се тужна година од смрти наше драге

8. септембра 2018. навршава се седам година откада нас је напустио наш вољени син, брат, унук,
кум и друг

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МАРКА ЈОВАНОВИЋА
Када нам оде неко драг, не боли само његова
смрт већ и живот који је могао још да траје, а
угасио се.
ГОРДАНА и БРАНИСЛАВ КОМАНОВ

ДРАГАН
ПЕЋАНИН

(30/265740)

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНЕ МЕЛЕНКОВ

ПЕТАР КАРАНФИЛОВСКИ ПЕЦА

13. IX 2017 – 13. IX 2018.

Године нечујно и стидљиво измичу, суза никад
доста, а мајци понестаје речи да укаже на бесмисао свега што упућује на утеху, избледелу и малу.
Твоја сестра ЕМИЛИЈА с породицом

Много нам недостајеш,
јер време не лечи успомене.
ИКЕ и КАЈА с децом

(3/265680)

(87/265898)

Недостајеш нам...

3
Твоји: АНДРЕЈА, МИКИ и САШКА

СПАСЕНИЈА
ЧКОЊОВИЋ

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ

Сећања не бледе.
С поштовањем ваши: ДРАГОЈЕ и ЉИЉАНА
и унуци МИЛОШ и МАРКО

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(110/265972)

8. септембра 2018.
навршава се годину
дана од смрти нашег
вољеног

12. септембра 2018. навршава се пет година откада ниси с нама

НЕМАЊА
ТУДИЋ

(12/265706)

9. IX 1999 – 9. IX 2018.
6. септембра навршава се тринаест година откако ниси
са нама

Од заборава те чувају:
ћерка КАЈА, зет СТАНИМИР и једини унук ДУШАН ПАНАЈОТОВИЋ
(6/265697)

СЛАВИЦА ТАСИЋ
Време пролази, а боли туга за тобом остају.

АНЂЕЛКА ШУМАНАЦ

Синови: ЖАРКО, МИЛОРАД И МИЛОШ
и супруг РАТКО

С тугом, поштовањем и захвалношћу чувам сећање на тебе.
Супруг СТАНИША

Твоја ћерка СНЕЖАНА,
зет СТЕВАН и унуци
СРЂАН и СИНИША
(14/265706)

Петогодишњи помен

Скуп ће бити у 11 сати, на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга
ЉИЉАНА, ћерка
БИЉАНА и син
МИЛАН с породицама

ДРАГАНУ
ПЕЋАНИНУ
Време пролази, бол,
туга и незаборав
остају.
Супруга МАРИЈА,
син ДЕЈАН, снаја
ДАНИЈЕЛА и унуци
МИЛОШ и ГОРАН
(40/265768)

(4/265694)

Вољеном супругу и оцу

СЕЋАЊЕ
8. IX 2015 – 8. IX 2018.

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ
Године пролазе, не постоји време које умањује
тугу за тобом.

3

МИЛУТИНА
ЂОРЂЕВИЋА

(29/265755)

(13/265706)

СЕЋАЊЕ

8. септембра дајемо
годишњи помен

ДОБРИЛА
ПАВЛОВИЋ

Твоји најмилији

Вечно ћеш бити у нашим срцима.
С љубављу супруг
ПЕКО и синови
САША и СЛАВИША
с породицама

(84/265885)

(89/265900)

ЉУБИЦА БОШКОВИЋ
Време пролази а љубав и сећања трају.

Навршава се тужна година

МИЛОРАДУ
ЂУКИЋУ
IX 2013 – IX 2018.
Вољени су увек ту:
у нашим срцима,
мислима,
нашој души.

ГОЈКУ
БИЈЕЛИЋУ

ДРАГАН
ПЕЋАНИН

Твоја тета
с породицом

дајемо четрдесетодневни помен 8. септембра
2018, у 10.30, на Новом
гробљу у Панчеву.
Твоји најмилији

Успомене никад не бледе. Недостајеш нам.
Синовац МИЛАН, синовица МИЛЕНА, унука
САНДРА с породицом
и снаја ЗОРА

(8/265699)

(93/265930)

(16/265710)
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ИНФО/ЗАБАВА

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање
341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку
2. августа: Сташу – Тања Шишка и Златко Лукач; 7. августа: Ивану – Мартина Сладачек и
Бранимир Точиловац; 8. августа: Дуњу – Наташа и Данијел Анђић; 12. августа: Ангелину –
Сања и Бојан Којчинов; 13. августа: Уну – Сања Жолнајова и Емануел Лупулеску; 14. августа:
Калину – Јелена Јовановић; 16. августа: Лану – Бранка и Петар Клебец, Елену – Маја и Жељко Јаћимовић; 17. августа: Николину – Маријана и Сава Стојановић; 18. августа: Сташу – Милена Шолевић и Бојан Радивојев; 20. августа: Дуњу – Кристина Татић и Александар Вујасиновић; 21. августа: Дарију – Сања и Зоран Младеновић, Лару – Бранислава Рајин и Адриан
Јерина; 22. августа: Драгану – Милена и Драган Новаков, Миру – Виолета Симонет и Јован
Бањаш, Данку – Јелена и Ливијус Зарија, Машу – Ивана и Богдан Младеновић; 23. августа:
Ину – Ивана и Шамуел Чала; 24. августа: Биљану – Кристина Николић; 27. августа: Анђелију
– Маријана и Бојан Момчиловић.

Добили сина
3. августа: Давида – Данијела и Игор Микша; 6. августа: Вука – Драгана Радовановић и Дејан
Муњеран. Андреју – Славица Јанков и Кристијан Лази; 9. августа: Дамиана – Евка и Јан Урбан;
15. августа: Јанка – Катарина и Мирослав Карас, Младена – Јелена и Зоран Илић; 18. августа:
Дарија – Данијела Новаков и Горан Златар; 20. августа: Јована – Ангелина Јон; 21. августа:
Марјана – Маријана и Властимир Шимак, Владимира – Јасенка и Слободан Јелић, Милоша – Зорица и Јовица Сефкеринац, Милана – Милана Крњаја; 22. августа: Јакова – Смиљана и Јанош
Топаи, Дарија – Виолета и Павел Лупу; 23. августа: Огњена – Александра и Дарко Стаменковић,
Вукана – Сања и Жељко Булатовић, Вукана – Александра и Бошко Доловачки, Чедомира – Ивана и Илија Марковић, Душана – Дијана Кондић и Слободан Кнежевић, Ленарда – Сања и Иштван
Алмаши; 24. августа: Милоша – Јелена и Вукашин Ристић, Марка – Маринела и Вукајло Милосављевић, Петра – Марина и Милош Пецикоза; 25. августа: Михајла – Јелена и Иван Вењац; 26.
августа: Виктора – Ана Лукић Сокола и Јанко Лукић Сокола, Михајла – Марија и Никола Ћурчин,
Вукашина – Јована и Стефан Букумирић, Андрију – Дијана и Милош Мрчковић.

ВЕНЧАНИ
25. августа: Ивана Младенов и Никола Шимић, Милица Дрљић и Милан Милошевић, Ивана
Вукомановић и Душан Живојнов, Милица Никић и Иван Турна, Тијана Весовић и Страхиња Ћубић, Марија Стојадинов и Радован Ивановић; 26. августа: Јелена Веслиновић и Зоран Јовановић, Ивана Крчадинац и Завен Григорјан, Јана Ковач и Александер Штауб; 30. августа: Тамара Величков и Борислав Милановић. Дуња Ћирић и Филип Ковачевић; 1. августа: Мерима Ника и Мијајел Раша, Мирјана Керкез и Душан Стојић, Наташа Чала и Саша Косорић, Тамара Берат и Иван Антић, Ивана Пејчић и Урош Жигић, Сања Новаковић и Александар Вујичић, Гордана Николић и Милан Ружесковић; 2. августа: Милица Стојановић и Срђан Пејчић.

УМРЛИ
23. августа: Нада Верас (1939), Стеван Михајлов (1931); 24. августа: Ана Бокинац (1930), Миладин Симоновски (1954), Марија Скробан (1931), Бранислав Игњатовић (1955), Недељка Сулоцки (1953); 25. августа: Стеван Обрадинов (1939), Драгица Матијашевић (1933), Бранка Стојковић (1950), Миланка Новаков (1936), Иштван Гало (1935), Раде Ђурић (1937), Петар Грубетић
(1952), Душан Терзић (1944), Христивоје Динчић (1935); 26. августа: Миле Јовичић (1959), Воја
Кокотовић (1949), Бранка Глуваков (1943), Корнел Баба (1947), Радојка Владисављевић (1947);
27. августа: Радосав Недељковић (1945), Горан Јаковљевић (1979), Драган Тренгоски (1970);
28. августа: Миљка Вујанић (1942), Ана Штауб (1936), Зоран Грбин (1951); 29. августа: Сава
Целин (1927), Лепосава Радовановић (1949), Драгица Мирјанић (1940), Ференц Ђерфи (1956),
Милан Вучковић (1952); 30. августа: Барбара Кустурица (1925), Зоран Мачкић (1958), Ђорђе
Стошић (1954), Јасмина Краљевић (1942).

ЕНИГМАТСКИ

КОКТЕЛ

МОЗАИК УКРШТЕНИЦА

КОЊИЋЕВ СКОК

Уместо уобичајених описа, дат је по азбучном реду попис
свих речи од којих је састављена ова укрштеница. Ваш је
задатак да те речи исправно уклопите у приложени лик.
Саветујемо вам да кренете од најдужих речи.

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете мудру
мисао староримског песника Вергилија, аутора херојског
епа „Енејида“.

Водоравно: АВ, АМО, БАМ, БЕШКА, БОН, ЗИД, ИЈА, КА,
КАЛАЈ, МРАВ, НАСРТЉИВАЦ, НЕМАРНОСТ, ОБРАД,
ОЛИВА, ПЕРИКА, РАЗГАЛИТИ, РЕКТОР, РЕП, РОТА,
РУМБА, САТИ, ТАРА, ТОКАР, ТРЕСКАВИЦА.
Усправно: АПАРАТ, АР, АСИ, БУРГИЈА, ВЕОМА, ЕКРАН, ЕР,
ЗАБРАН, ЗАЛИВ, ИНДИЈАЦ, ИРАК, ИТАКА, КЕЉ, КОД,
МАО, ПТ, РАЗЛИКА, РЕБРО, САРИ, СТАВ, ТАМНАВА,
ТОМБОЛА, ТРОМБОН, ТТ, ЦЕРАК, ШТОС.

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Повремене главобоље су последица изузетно стресних ситуација у којима ћете се наћи. Нећете дизати главу од посла, али нећете много напредовати. Пробајте да обавите разговор с партнером који се већ дуго одлаже.

Све што сте пропустили, биће
ове седмице актуелно. Осећаћете
задовољство када отворите новчаник. Пуни сте позитивне енергије. Интуиција вам је на високом нивоу, па је искористите.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Ситуација на послу ће се кра-

Пријатељи, непријатељи, љу-

јем седмице приближити кулминацији. Ваши живци су као струне, али водите рачуна о томе шта
и када треба да кажете. Не започињите препирке, јер ће оне прерасти у озбиљну свађу.

бави, лажи... На коју страну кренути? Обновите своје старе пословне контакте. Могуће је потписивање неког великог уговора.
Новац стиже, али шта урадити са
срцем?

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Размислите о својим флерто-

Цео свет вам је под ногама. Чи-

вима и ставите знак „стоп” на
њих ако желите да сачувате своју везу. Средите сва потребна документа у вези с кредитима. Поплаћајте рачуне и ником не позајмљујте новац.

ни вам се да вас ништа не може
зауставити на путу којим сте кренули... Успорите мало. Нађите
златну средину, идите корак по
корак. Смањите трошење.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Велико рашчишћавање је пред
вама, а случајни сусрет може
прерасти у једну стабилну везу.
Пословни контакти су у малој
стагнацији и засад се своде само
на обећања без реализације.

Околности ће вам омогућити да
упознате особу која ће врло брзо
променити ваш љубавни и пословни статус. Пројекат око кога
се већ дуго ангажујете добија зелено светло. Труд се исплатио.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Осећај кривице и расправе с

Ситни здравствени проблеми

партнером могу довести до прекида везе. Могуће је да ће вам се
јавити неко из прошлости, али
све остаје у домену „могло је”.
Очекујте новчани добитак.

ће вам добро доћи да мало предахнете и на миру размислите
шта и како даље: остати на
истом послу или прихватити нови. Тајне везе неће остати тајне.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
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-ЋА-

НЕ-

КРЕ- -СТУК-
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СУДОКУ
Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као
занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.
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АНАГРАМИ
(1) НАШ ГЛУМАЦ
(+ В)

УБРЗО ЋУ
И НА ФЕСТ

6

Променићу канал,
гњавити се не дам,

и забавни програм

’ЛАДНО ЋУ дa гледам.

8

9

4

6
4

5

своје предности. Тиха вода брег
рони. Партнер вам показује своју љубав и то вас чини јаким и
задовољним. Право је време да
урадите оно што стварно желите.

9

8

3
2

лите од живота. Незадовољни сте
својом љубавном ситуацијом.
Идите на краћи пут, јер вам то
може донети занимљив сусрет и
могућност за промену посла.

(19. 2 – 20. 3)
Покажите да и повлачење има

(2) ЕМИСИЈА
РТС-а

3

7

Признајте себи шта стварно же-

4

7

9

8
5

2

РЕШЕЊА – Мозаик укрштеница: Трескавица, ректор, реп, Обрад, Тара,
мрав, токар, Бон, бам, ка, о, румба, т, немарност, разгалити, з, олива, н, ав, Ија,
зид, Бешка, сати, рота, калај, амо, перика, насртљивац. Коњићев скок: Никад
немој да устукнеш пред недаћама, већ им крени у сусрет. Анаграми: (1)
Стефан Бузуровић, (2) „Луда ноћ“. Судоку: 541628739, 837195246, 269743518,
195432867, 683917425, 724586391, 912854673, 356279184, 476361952.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
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ОДРЖАНА ДЕВЕТНАЕСТА „ДОЛОВАЧКА ШТРУДЛИЈАДА”

СПОЈ ТРАДИЦИЈЕ И ЉУБАВИ
Долово је у суботу, 1. септембра, било место сусрета љубитеља једног од најстаријих колача на овим просторима – величанствене штрудле. Деветнаести пут су чланице Удружења жена „Доловке” угостиле
велики број удружења и организација с територије Панчева
и шире, као и посетилаца који
су навикли да почетком септембра дегустирају штрудле
различитих врста. Манифестацију је свечано отворила Зорица Репац, чланица Градског већа задужена за пољопривреду,
село и рурални развој.
Ове године била су предата сто
два узорка штрудли, од којих
су се бирале најбоља воћна,
необична, гостинска и доловачка штрудла.
Прво место у категорији необичних штрудли освојила је Соња Радивојев из Долова, друго
Снежана Данилов, такође из Долова, а трећа је била Лидија
Илин из Иланџе. У категорији
воћних прва је била више пута
награђивана Соња Радивојев,
друго место је освојила Магдовна Фехер из Будисаве, а треће
Зорица Николић из Долова. У

категорији гостинских штрудли
прво место је освојила Марија
Бугарчић из Иланџе, друго Веселинка Стајшин из Ковина, а
треће Агнеш Мачаш из Будисаве. Најбоље доловачке штрудле
направиле су Јелена Минић, затим Марица Спасић, док је трећа била Ђурђевка Јовановић.
Најбоље штрудле бирао је
жири у саставу: Радмила Хе-

привреду Нови Сад и ЈКП „Зеленило” Панчево.
Учествовали су: удружења
„Златне руке” из Кладурова и
„Панонке” из Панчева, „Етнокутак” Качарево, „Иланџанке”
из Иланџе, Словачко културнопросветно друштво „Ђетван” из

тално недовољно развијеним
особама Панчево, Мађарско културно-уметничко друштво „Тамаши Арон” из Војловице, македонско удружење „Илинден”
из Јабуке, Актив жена „Дуга” из
Баваништа, Актив жена „Неолит” из Старчева, „Новосељан-

Победнице 19. штрудлијаде

Удружење жена „Доловке”
економиста у области хотелијерства и туризма, професор
посластичарства и пекарства
на Високој хотелијерској шко-

ли струковних студија у Београду.
Ове године је специјална награда „Чувари традиције” до-

директор Дома културе Долово
Мирослав Првуљ, а чланови су
били: виша медицинска сестра
Мира Јовановић, предузетница

Славица Првуљ и сликар Живко Новковић. Они су одлучили
да прву награду за најлепше
уређен штанд доделе удружењу
гра ђа на „Па нонке”, дру гу –
штанду удружења „Неолит” из
Старчева, а трећу – Друштву за
помоћ МНРО из Панчева.
Манифестацију је обогатио
културно-уметнички програм,

слав Жужић Жуле, који је више година заштитно лице ове
манифестације.
Ове године „Штрудлијада” је
била додатно чаробна, јер је
први пут у Долову одржано колективно венчање. Идеја је потекла од Драгане Шашић, матичарке запослене у Месној
канцеларији Долово, уз сагласност Града Панчева. Идеју,
као и комплетну организацију
и реализацију подржали су МЗ
Долово, Дом културе Долово и
Удружење жена „Доловке”. За
колективно венчање пријавило се пет парова: Петар Бањаш
и Зденка Пап; Александар Вењац и Јелена Рачић; Драгутин
Витомиров и Љубојка Илић;
Стефан Димитров и Тијана Тома и Адријан Какаш и Јагода
Миловановић.
Спонзори су најмлађем пару – Стефану Димитрову и Тијани Томи – омогућили путовања у Голубац, а панчевачки
салони лепоте и цвећаре обезбедили су венчанице и бидермајере за све младенце. Сала
за венчање „Цепелин” поклонила је младенцима ручак и
торту.
Де вет на е сту „До ло вач ку
штрудлијаду” финансијски су

Војловице, Секција ручних радова „Арвачка” из Будисаве, „Боназ Шандор” из Иванова, Актив жена Прве месне заједнице
Ковин, „Панчевке” из Панчева,
„Веште руке” из Панчева, „Вредне руке Баната” из Владимировца, Друштво за помоћ мен-

ке” из Банатског Новог Села,
„Омољчанке” из Омољице, креативна радионица „Анка и разиграна вуна” из Панчева, Инвалиди рада града Панчева и
Удружење винара и виноградара „Свети Трифун” из Долова.
М. Марић

КУД „Банатски вез”

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Чупаве
Маргићанке
Мирослав Жужић Жуле
раковић, мастер за заштиту биља из Института „Тамиш” Панчево, Александра Перовић, доктор хигијене из Завода за јавно здравље Панчево, Милена
Савић, дипл. биотехнолог у
пензији из Београда, Марија
Мик, чланица Удружења жена
„Новосељанке” из Банатског
Новог Села, и председник жирија Слободан Чавић, мастер

дељена председници Удружења жена „Новосељанке” из Банатског Новог Села – Снежани
Баби, као захвалност за добру
сарадњу дуги низ година.
Награда за најбољи ручни рад
уручена је занатској радњи „Анка и разиграна вуна” из Панчева.
Као и сваке године, посебан
жири је бирао и најлепше уређен штанд. Председник је био

„Етно кутак” Качарево
за који су били задужени КУД
„Банатски вез” из Долова под
вођством Драгане Пендић, Тамбурашки оркестар „Банатски
кицоши”, као и глумац Миро-

подржали Град Панчево, Секретаријат за пољопривреду,
село и рурални развој, Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водо-

Одбачена маца je дошла и омацила се у једном градском дворишту. Она ће након удомљавања
мачића бити стерилисана.
Две сиве су женке, а два сива и
црни су мужјаци и сви траже сигурне домове. Стари су око два
месеца.
Комшилук није пресрећан због оволиког броја животиња
у заједничком дворишту, па се мачићи што пре морају збринути.
Контакт-телефон: 064/10-78-558.

Медоња
Овај „дечко” је лабрадор, али
мало мањи него што обично буду пси ове расе.
Дошао је пре неколико месеци у део града где мештани брину о напуштеним животињама.
Имао је траг од огрлице, али био је и болестан. Вероватно је
био негде везан. Заиста је добар, блентав и воли да се мази –
прави је меца добрић.
Сада је здрав, весео и хитно тражи двориште и своје људе
који ће га волети, јер је то и заслужио.
Контакт-телефон: 062/204-573.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
Колективно венчање

Чланице удружења
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗАСЕО НА ТРОН
Трећи тријумф
популарне „дизелке”
Следи дерби у Новом
Саду

СУБОТИЧКИ ПОЛУМАРАТОН

СРЕБРНИ ДАНИЛО
На другом Суботичком полумаратону, који је одржан
2. септембра у граду на северу Бачке, одличне резултате
су остварили и чланови Триатлон клуба Тамиш.
Данило Јовановић је освојио друго место у апсолутној
конкуренцији. Он је 21,1 километар истрчао у времену од
1:21,00, па се пласирао одмах

иза првака државе у овој дисциплини Александра Аџића.
На овој трци, коју одликују одлична стаза, сјајни волонтери и много публике која пружа подршку тркачима,
ТК Тамиш је представљао и
Марјан Лукић. Он је заузео
десето место у апсолутној конкуренцији, коју је чинило 416
тркача.

НОВИ УСПЕСИ АТЛЕТСКОГ КЛУБА ПАНОНИЈА

АНА НАЈБРЖА У ВОЈВОДИНИ
Чланови Атлетског клуба Панонија из нашег града били
су веома активни током протекла два викенда. Учествовали су на три велика такмичења, а што је најважније, са
сваког су се вратили окићени медаљама.
На „Летњем митингу пријатељства”, који је традиционално одржан у Сремској Митровици, Хана Јарамаз је освојила бронзано одличје у трци
девојчица на 300 метара, у
конкуренцији атлетских школа, а остварила је и свој лични рекорд од 49,42 секунде.
Већ на Отвореном првенству
Београда за млађе пионире у
Београду, на такмичењу које је
одржано на стадиону Војне академије на Бањици, Ана Драгојевић је освојила бронзу у трци
на 200 метара, док је Анђела
Кићовић у бацању вортекса,
иако је надметање одржано по
јаком ветру, успела да заузме
треће место и освоји нову бронзу за Панонију.
Најбитније такмичење прошлог викенда је ипак било Првенство Војводине за млађе
пионире, које је одржано у
Сремској Митровици, где је у
веома јакој конкуренцији Ана
Драгојевић трећи пут постала

првак наше покрајине у трци
на 300 метара и тако оправдала очекивања у својој дисциплини. Анђела Кићовић
је на овом такмичењу ушла у
финале и забележила нови
лични рекорд у бацању вортекса, који сада износи 37,31
метар, док је Хана Јарамаз у
трци на 600 м, са две године
старијим такмичаркама, зау-

Фудбалери Железничара најпријатније су изненађење доса да шњег де ла шам пи о на та
Српске лиге група „Војводина”.
Момци које предводи тренер
Горан Мрђа прошлог викенда
су остварили и трећи узастопни тријумф, па се после три
кола налазе на лидерском месту, с максималних девет бодова.
Преко 800 поклоника најважније споредне ствари на свету у нашем граду и околини у
недељу, 2. септембра, дочекао
је реновиран, умивен и сада на
репрезентативном нивоу терен
на СЦ-у „Младост”, где се „Жеља” састао с једним од главних
фаворита за највиши пласман
– Омладинцем из Нових Бановаца. Гости су показали снагу
и у овом дуелу, али су овог пута наишли на спремног и тактички поткованог противника.
Фудбалери панчевачке „дизелке” су све замисли свог шефа
спроводили у дело. Играли су
мудро, храбро, нису срљали...
Таква игра је на крају донела и
вредан капитал оличен у сва
три бода: Железничар–Омладинац 1:0 (0:0).
Горан Мрђа је поверење за
овај сусрет поклонио екипи у
са ста ву: Или ја Ни ко лов ски,
Борко Аничић, Војкан Сарајлин, Божидар Шобат, Немања
Целин, Алекса Павловић, Лука Симоновић, Бојан Трипковић, Ђорђе Павловић, Марко
Станојковић и Никола Радисављевић, а прилику су добили и
Новак Шалипуровић, Дејан Савков и Филип Чоловић.
Домаћи су стрпљиво стезали обруч око гола Омладинца,
а једини погодак виђен је у 70.

минуту. Шалипуровић је сјајним шутем са око 25 метара
погодио пречку противничког
гола, а одбијену лопту је сјајно
прихватио Никола Радосављевић, па ју је ударцем главом
послао на право место – иза
леђа голмана екипе из Нових
Бановаца.
– Била је ово жестока битка.
Много оштрих дуела, опасне
игре, лекарских интервенција,
али и лепих тренутака. Тренер
нас је сјајно припремио за овај
фудбалски рат и мислим да
смо били бољи баш за тај један
гол. Публика долази у све већем броју, али морам да истакнем да до нас на терену често стижу и негативни коментари с трибина, иако мислим
да их нисмо заслужили. Идемо

ТАБЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ „ВОЈВОДИНА”

зела седмо место, а у надметању с девојчицама свог годишта била је најбоља.
Такмичаре АК-а Панонија
већ следећег викенда очекују нова такмичарска искушења – квалификације за Куп
Србије.

1.

ЖЕЛЕЗНИЧАР

3

3

0

0

5:1

9

2.

ДИНАМО 1945

3

2

1

0

7:2

7

3.
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АКТИВНОСТИ АК-а ТАМИШ
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САШКА И САЊА НАЈУСПЕШНИЈЕ

12.

ЧСК ПИВАРА

3

1

0

2

5:6

3

13.
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РАДНИЧКИ (НП)
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даље, чека нас још једно велико искушење и дуел с Кабелом
у Новом Саду. Нећемо да кал-

ОМОЉ ЧА НИ НИ ЖУ БО ДО ВЕ
Своје верне навијаче још једном су обрадовали и фудбалери омољичке Младости.
Тим који предводи тренер Бранко Ђокић прошлог викенда је на свом терену савладао Будућност из Српске Црње с
1:0, а погодак вредан три бода постигао је Ђукановић у 48.
минуту.
Омољчани су тренутно на трећем месту, са седам бодова,
колико имају и првопласирани Раднички и другопласирана
Козара. У наредном колу Младост гостује у Кикинди.
Утакмицама четвртог кола настављена је трка и у Првој
јужнобанатској лиги. Стрела је поражена у Влајковцу с 3:2,
истим резултатом као и Југославија у Селеушу. Качаревци
су изгубили у Павлишу са 2:0, а Слога на свом терену од
Партизана из Гаја с 0:1. Част панчевачког фудбала спасли
су фудбалери Борца из Старчева, који су у Избишту тријумфовали са 4:1.
Пето коло биће на програму следећег викенда. У Старчеву се састају Борац и Слога, у Качареву Јединство и Полет,
а у Јабуци Југославија и Црвена звезда. Стрела ће у Иванову дочекати Војводину из Црепаје.

кулишемо, желимо победу –
рекао је Никола Радосављевић,
стрелац јединог гола.
Добра вест за све навијаче
Железничара јесте податак да
се у тим враћа Данило Ковачевић, али зато у Новом Саду у
екипи „дизелке” неће бити одличног универзалца Божидара
Шобата, који је у мечу против
Омла дин ца за ра дио цр ве ни
картон.
– Вероватно нико није ни сањао да „Жеља” може да буде
лидер после три кола, али моја управа, играчи и ја веровали

КАРАТЕ КЛУБ ДИНАМО РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

ЈЕСЕН ПУНА ИЗАЗОВА
На пионирском Првенству
Војводине у Сремској Митровици запажен успех остварили су и атлетичари Тамиша,
које је предводио тренер Зоран Коцић.
У брзом ходању на 600 м
Сашка Раданов је освојила
титулу шампиона Војводине,
с резултатом од два минута и
52 секунде. Стефан Марић,
иако чак три године млађи
од својих ривала, у трци на
800 м освојио је бронзано одличје, с временом од два минута и 35 секунди. Иако су

остали без трофеја, запажени су били и: Ања Марић, Теодора Дубоњац, Емилија Јеле си је вић, Лај чи Штр каљ,
Занди Штркаљ и Сања Марић.
На Отвореном првенству Београда АК Тамиш је такође
имао своје представнике, а може се похвалити и медаљом с
тог значајног надметања.
Сања Марић је тријумфовала у трци на 600 м, с резултатом од 1:42,34, па је тако одбранила титулу освојену и прошле године.

Све такмичарске селекције Карате клуба Динамо, као и карате школа, почеле су да раде
у сали ДТВ-а „Партизан” од 3.
септембра, по старом распореду.
Млађи такмичари били су
активни и током лета, па су
учествовали на Светском купу
за младе у Умагу, Летњем кампу перспективних спортиста
Војводине у Апатину, као и у
летњим камповима на Дивчибарама и на Тари.

Стране припремио

Александар
Живковић

Ова јесен ће бити посебно
значајна за сениорског репрезентативца Слободана Битевића, који ће наступити на квалификационим олимпијским турнирима Премијер лиге у Берлину и Токију, али и на Светском првенству у Мадриду.
Најмлађим такмичарима
предстоје наступи на Купу Војводине и Србије и Школском
првенству Војводине, а јуниори и кадети ће учествовати на
првенствима Балкана, Србије
и Војводине.
Од 1. септембра КК Динамо
врши упис нових чланова у карате школу, а све информације могу се добити на телефон
064/157-22-45.

смо у то. Омладинац је врло
квалитетан ривал, али ми смо
у дуел ушли с намером да оди-

грамо једну такмичарску утакмицу и успели смо у томе. Знали смо да ако другачије уђемо
у меч, нећемо имати велике
шансе. Наш клуб, поред такмичарског дела, напредује и
организационо у сваком погледу, тако да се надам да ћемо у
наредном периоду остварити
још боље резултате – истакао
је тренер Железничара Горан
Мрђа.
Дерби у Новом Саду, против
домаћег Кабела, „дизелка” игра
у недељу, 9. септембра, од 10
сати.
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РУКОМЕТАШИЦЕ ЖРК ПАНЧЕВА ВРЕДНО ТРЕНИРАЈУ

ЕВРОПСКО НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ШАХИСТА

ДОБАР ПОСАО У ПРЕЛАЗНОМ РОКУ

ЛУКА МЕЂУ ОДАБРАНИМА

Одигране прве
контролне утакмице
Првенство стартује
6. октобра
Женски рукометни клуб Панчево, који се такмичи у Супер
Б лиги, однедавно је опет у пуном погону. Шеф стручног штаба тог, све популарнијег спортског колектива, Марко Крстић,
прозивку играчица извршио је
13. августа, а тог дана су и званично почеле припреме за нову такмичарску сезону, која
стартује 6. октобра.
Светлана Ничевски и њене
саиграчице вредно тренирају,
два пута дневно, а одиграле су
већ и три контролне утакмице.
За ривале су имале екипе из
Дебељаче, Инђије и Старе Пазове. До почетка трке за бодове одиграће још неколико пријатељских мечева, а већ су заказане утакмице за 15. и 22.
септембар, када ће у нашем
граду гостовати Инђијке и Пазовчанке, па ће им клуб са именом нашег града узвратити гостопримство.
Оно што је за љубитеље рукомета у нашем граду и навијаче
ЖРК-а Панчево посебно важно,
јесте чињеница да је „костур”
екипе из прошле сезоне сачуван, а клуб су појачале и младе
али перспективне играчице, које тек треба да се докажу на великој рукометној сцени. Из За-

јечара је стигла Богдана Симоновић, која игра на позицији левог крила, а из Пазове је дошла
Ивана Цветиновић, леви бек. Тијана Каитовић, такође леви бек,
стигла је из Лознице, а после
дуже паузе на терен се враћа и
Марија Лазаревски, голман.
– Задовољан сам како девојке раде на припремама, па са
оптимизмом ишчекујемо почетак првенства. Одрадили смо
добар посао у прелазном року.
Дошле су нам добре играчице,
а клуб ће и у наредној сезони

предводити оне најискусније:
Цеца Ничевски, Сања Павловић и Марија Милићевић. Такође, веома је важно што смо
успели да задржимо Невену Којић и Катарину Шурбатовић, па
уз наше младе рукометашице,
које већ имају неколико успешних сезона, имамо сасвим солидан тим. Да не заборавим и
то да смо првом тиму прикључили и три девојке из омладинског погона, што је још један
показатељ да се у нашем клубу
добро ради на свим нивоима.

Наш основни циљ у новом шампионату свакако ће бити да задржимо статус супер Б лигаша,
али ако нам се укаже шанса за
неки повољнији пласман, свакако ћемо је искористити – истакао је тренер ЖРК-а Панчево
Марко Крстић.
Првенствена трка за бодове
у Супер Б лиги за рукометашице стартује 6. октобра. Панчевке у првом колу гостују у
Врбасу, а у другој рунди шампионата дочекују Слогу из Петровца на Млави.

ВИЦЕШАМПИОНСКИ ДВОСЕД ПАНЧЕВА

тативци Србије који су у протеклој деценији освојили највиша одличја на европским и
светским такмичењима.

Кајак-кану клуб Панчево се
на овом престижном надметању представио са петнаест својих чланова, који су се такми-

чили у пионирској, кадетској,
јуниорској и сениорској конкуренцији.
Сви су дали свој максималан
допринос, а најбољи резултат
на најјачем домаћем такмичењу остварили су Никола Кељевић и Виктор Стаменковић. У
конкуренцији кадета у трци на
500 метара њих двојица су у
двоседу освојили титулу вицешампиона државе, док су у надметању на дупло дужој деоници зарадили бронзано одличје.
Никола Кељевић је успешну
такмичарску сезону завршио
освајањем бронзане медаље у
трци кајака једноседа на дистанци од 500 м. На овај начин
кајакаши с Тамиша су заокружили још једну годину у којој
су потврдили да заузимају сам
врх овог спорта у нашој земљи.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

БРОНЗА ЗА ЈЕЛЕНУ СТЕФАНОВИЋ
На осмом меморијалном турниру „Иштван Сабо”, такмичењу А-класе које се бодује
за ранг-листу Стонотениског
савеза Србије, много успеха
имао је и СТК Панчево.
Надметање у Чоки окупило
је велики број изванредних
играча из целе земље, али и
иностранства, а најмлађа играчица Сто но тениског клуба
Панчево, дванаестогодишња
Јелена Стефановић, постигла
је изванредан резултат пласманом на треће место у категорији млађих кадеткиња.
Она је била најбоље пласирана играчица из Србије, јер
су прво и друго место заузеле
стонотенисерке из Мађарске.
Тако је већ на свом првом
учешћу на најјачим турнирима Јелена постигла резултат

који је сврстава у најперспективније млађе кадеткиње у
Србији.

ПАНЧЕВАЧКИ ПИОНИРИ СУПЕР-СТРЕЛЦИ

„ДРУЖИНА” НАЈБОЉА У ПОКРАЈИНИ

У Сремској Митровици је прошлог викенда одржано Првенство Војводине у гађању из малокалибарске пушке, у конкуренцији пионира, а тренер Синиша Вељковић је на ватрену
линију извео и мушки и женски тим Стрељачке дружине
„Панчево 1813”, који су наступили у обе дисциплине – у
троставу и у лежећем ставу с
тридесет хитаца.
Екипа пионирки у саставу
Теодора Кондић, Ива Ракоњац и Марина Мијатовић тријумфовала је у обе дисциплине, док је тим пионира, који
су чинили Алекса Ракоњац,

СТАРЧЕВО – РАГБИ БАСТИОН
Отворено Првенство Војводине у рагбију 7 у конкуренцији
петлића, пионира и сениора
одржано је 2. септембра у Старчеву.
Најпре су на терен изашли
најмлађи рагбисти и рагбисткиње из ГРК-а Вршац, БРК-а
Црвена звезда и РК-а Борац.
По сле за ни мљи вих утак ми ца, које су одигране по двокружном систему, екипа београдске Црвене звезде освојила је прво место, док су мали Старчевци били други, а
Вршчани трећи.
После петлића терен су заузели пионири истих клубова,
где је после жестоких борби
прво место освојио домаћи Борац, сребро је припало тиму из
Вршца, а Црвена звезда је била трећа.
– Пре за до во љан сам ре зул та том, ма да не би би ло
не за слу же но ни да је по бед нич ки тро феј при пао Вр шча ни ма – ре као је Игор
То ма шић из стар че вач ког
Бор ца.

Талентовани Лука Ристић
се сада припрема за ново искушење – за учешће на Светском првенству, такође у конкуренцији кадета.
ШК „Аљехин”, као једини
наш клуб који у својим витринама има медаљу са европског
шампионата, поноси се успесима својих ученика и с разлогом очекује нове трофеје с
међународних такмичења.

ТУРНИР У СТОНОМ ТЕНИСУ

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У КАЈАКУ И КАНУУ
На регатној стази Ада Циганлија у Београду прошлог викенда је одржано екипно и појединачно Првенство Србије у
кајаку и кануу за све категорије. Такмичење је трајало четири дана – од четвртка, 30. августа, па до недеље, 2. септембра. Преко 600 такмичара из
26 клубова из земље тркало се
на Ади Циганлији у четири категорије, а ако је судити по
квалитету трка, слободно се
може рећи да је наше национално надметање достигло и
светски ниво.
Добро припремљена стаза и
врхунска организација Кајакашког савеза Србије, као и сјајно утренирани такмичари донели су овом такмичењу висок
квалитет. Посебну драж овом
шампионату дали су репрезен-

После изванредних остварења
на домаћим такмичењима чланови шаховске школе ШК-а
„Аљехин” из нашег града остварили су запажене успехе и на
међународним надметањима
на табли са 64 магична поља.
Најмлађи мајсторски кандидат у Србији Лука Ристић
представљао је нашу земљу
на Првенству Европе у конкуренцији кадета, које је одржано у главном граду Летоније, Риги. Једанаестогодишњи Лука се као шампион
Србије успешно надметао с
најуспешнијим младим шахистима с целог Старог континента. У девет партија Лука је освојио шест поена и тако се пласирао на дванаесто
место, али је по додатним
критеријумима на крају заузео деветнаесту позицију.

Алекса Ушљебрка и Огњен
Лукић, био први у троставу, а
други у лежећем ставу.
Алекса Ракоњац је у појединачној конкуренцији освојио најсјајније одличје у троставу са 242 круга, а у лежећем ставу погодио је 265 кругова и заслужио сребрно одличје. Теодора Кондић је такође била најуспешнија у троставу (220 кругова), а у лежећем ставу је зарадила бронзу,
с погођена 224 круга. Иако је
била најмлађа такмичарка на
шампионату, Ива Ракоњац је
била друга у троставу, а четврта у лежећем ставу.

ШАХОВСКИ КУТАК
Вр ху нац про шло не дељ ног
рагби спектакла био је турнир
у олимпијској дисциплини рагби 7 за сениоре, на коме су се
надметали Војводина из Новог
Сада, Вршац, београдски Партизан и домаћи Борац.
После врло изједначених и
неизвесних утакмица, захваљујући бољој поен-разлици, прво
место је припало рагбистима
Партизана. Титулу вицешампиона, са истим бројем бодова

као и првопласирани тим, освојила је Војводина, трећа је била екипа из Вршца, а Борац се
пласирао на четврто место.
– Бојали смо се да ли ћемо
успети све ово да организујемо, али ентузијазам и љубав
Старчеваца према јајастој лопти још једном су показали да
за нас нема непремостивих препрека. РК Борац је у преговорима са челницима РСС-а око организације финалног турнира

Првенства Србије за петлиће и
пионире, као и финала Купа
Србије за сениоре – рекао је
Радивој Ћосић, један од организатора и домаћина овог турнира.
Рагби је у Старчеву одавно
пустио корење. Нека нова снага и љубав према овом спорту
сада на најбољи начин обликују нове пупољке на којима
ће се продужити традиција игре
с јајастом лоптом.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Драги
Не ваља када си жедан и гладан.
А не умеш или, још горе, не можеш да утолиш жеђ и глад.
За знањем, за дубоким емоцијама, за познавањем и пливања и летења.
Најгоре је када немаш такву жеђ и глад.
Тешко да онда можеш себе да волиш, да себи будеш драг.
Бити драг сам себи – то је императив.
Ако хоћеш да живиш, да те неко други доживљава драгим.

Моји
Никола и делфин, на одмору у Египту.
Весна Виденов, Браће Јовановић 33д, Панчево

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

Проблеми.
Има их разних и стално се појављују.
Није добро ако се не решавају и гомилају.
Ако се не трудиш да их поцепаш и разбацаш.
Од великих папира праве се најбоље конфете.
Проблеми су ретко кад онолико велики коликим ти се чине.
Супер је осећај када их превазиђеш.
Онда си на коњу.

Пријатељи

Поздрав из мало хладне реке Глине, али уживанција је
свакако.
Никола Симић, Вељка Влаховића 22/24, Панчево

Брање малина – сеоски туризам: лепо, здраво и
корисно.
Ката Јовановски, Војвођански булевар 26/29

Кад си мали, свет ти делује велико.
И људи делују велико.
Пошто порастеш, схватиш да ни свет, а посебно људи нису велики.
Осим оних посебних: кад одрастеш, схватиш колико си мало
личних, присних пријатеља стекао.
И то је сасвим у реду.
Ако пријатељство гајиш.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Огњен Бендић,
студент:

Илија Тепшић,
гимназијалац:

– Идем с родитељима
на море у Египат, а
када се будем вратио,
остаје ми још неко
време да се припремим за факултет.

– Лето сам провео тако што сам радио, а
ишао сам и на разне
кампове и семинаре.

Ања
Милошевић,
гимназијалка:
– За викенд ћу ићи
на турнир, пошто
тренирам тенис.
Увече ћу изаћи с
друштвом, да искористим слободно
време, јер је тек почела школа.
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