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

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 8. ЈУНА 2018.
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Хроника
Осумњичен да је варао
друге

ЖИВНУЛО ТРЖИШТЕ НЕКРЕТНИНА У ПАНЧЕВУ

Вредност станова од
10.000 евра за старије и
мање, па до 100.000 евра
и више за оне најновије и
најлуксузније
У Панчеву су, после периода стагнације, куповина и продаја станова живнуле. Тренутно је већа њихова понуда него потражња, а цене се крећу од десетак
хиљада евра, колико коштају дворишни
и они мањи на периферији града, па до
100.000 евра и више, колико треба издвојити за најновије и најатрактивније
станове у новим зградама.
Што се тиче локација, највеће интересовање грађана влада за некрет-

ЦЕНЕ ЗА СВАЧИЈИ ЏЕП

нине у центру града и оне које се налазе близу „Авив парка”, а добро се
продају и станови на Стрелишту.

Да је трговина некретнинама већа
него раније, иако још увек није као у
најбољим временима, сведочи и податак да се овим послом у нашем граду тренутно легално баве власници
24 стамбене агенције, а да, поред њих,
има и оних који то раде на црно.
Велико интересовање за новоградњу
Раденко Грбић из агенције „Перфект”
изјавио је да је мало оних купаца који купују станове за кеш.
– Што се тиче цена за квадрат стамбеног простора, оне су врло шаролике.
На пример, на периферији Панчева –
у Улици 7. јула, на Јабучком путу и у
насељу Миса – могуће је наћи станове
у којима квадрат кошта испод 400 евра.
С друге стране, у центру града, у зградама које су новоградња, вредност квадрата је око 1.000 евра. Према информацијама којима располажем, на вредност квадрата у Панчеву у великој мери утичу управо ти нови станови. За
њима влада велико интересовање, а занимљиво је да већину њихови инвеститори продају пре него што су завршени, док су још у изградњи. То не чуди ако се узме у обзир да се праве од
првокласних материјала, да су на добрим местима, као и то да је у многима од њих могуће управљати кућним
уређајима преко мобилних телефона
и компјутера – рекао је Грбић.

» страна 10
Он је изјавио и да је слаба понуда
станова који се налазе на нижим спратовима, а да се највише нуде они од
четвртог спрата па навише. Према
његовим речима, купци највише траже гарсоњере или мање станове, од
четрдесетак квадрата, који су у центру, а велико интересовање влада и
за станове на Тесли (око „Авива”),
Стрелишту и Содари.
Боље је него раније
Према речима Горана Мијушковића,
власника агенције „Кварт”, купопродаја станова током ове и прошле године у Панчеву је много боља него
што је била у претходном периоду.
– Што се тиче цена, просек је око
600 евра по квадрату у старим становима. У новоградњи је квадрат скупљи
за 200–300 евра, а на неким локацијама је цена и виша. Што се тиче кредита које банке одобравају, они су позитивно утицали на продају некретнина
и на потражњу. То је још један показатељ да се тржиште некретнина опоравља после стагнације. За које локације
влада највеће интересовање? На првом месту је центар, а онда и зона Тесле око „Авив парка”. Доста се траже
и станови на Котежу 1, Котежу 2 и на
Стрелишту – рекао је Мијушковић.
Он је потврдио изјаву свог колеге
Грбића да у Панчеву влада велико
интересовање за станове у новим зградама. Према Мијушковићевим речима, такав тренд и даље траје, иако су
ти станови много скупљи од оних у
староградњи.
– Ти станови више коштају, али они
који имају пара тешко одолевају, на
пример, могућности да даљинским путем, преко мобилних телефона, спуштају ролетне или укључују грејање.
Осим тога, уколико је инвеститор стана
у систему ПДВ-а, постоји могућност да
он буде купцу стана враћен назад. Има
доста купаца којима је та могућност
привлачна – објаснио је Мијушковић.
М. Глигорић

Село
Светлији дани пред
Милошевићима
» страна 11

Култура
Експериментално
позориште
» страна 12

Фото-репортажа
Чувари традиције
употребе лековитог
биља

» страна 29

Спорт
Стефан Михајлов
шампион Србије

» страна 31
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Да се не „видимо
у читуљи”...
Неко (из медијског света) недавно је сабрао да је у последњих месец
и по дана само на београдском асфалту у дванаест ватрених обрачуна главу изгубило седморо људи, док је један мање рањен. Шта рећи
– и једна је превише, а не седам.
Међутим, из свега дознатог може се претпоставити да жртве највероватније и нису толико невине, то јест да су иза себе оставиле
„светлу” прошлост, досијее на адекватном надлежном месту и блиске везе с разним осведоченим „подземним” кумовима.
Како ствари стоје, биће да се размножило свакојаког (полу)света,
који је озбиљно закрчио престоничке улице; што ће рећи да им је
постало прилично „тесно”, па су с циљем изналажења адекватног
животног и „радног” простора појединци морали да повуку (зна се
већ шта) како би се неки други повукли (на неко „тише и мирније”
место).
Све то по сценографији и колориту неодољиво подсећа на једну
веома „живахну” епоху с поменутог београдског асфалта која се одвијала средином деведесетих година прошлог века, времена из којег
је настао чувени „културно-образовни” програм, нека врста претече
ријалитија, под називом „Видимо се у читуљи”. Филм је, поред првог таквог приказа у јавности те дотад потпуно маргинализоване
групације, имао и пророчанска дејства, ако се зна да је огромна већина „глумаца”, то јест главних ликова, завршила по „препоруци” у
наслову. У преводу, читава плејада опаких момака отишла је у легенду, јер су недуго затим по систему „хеклер” сви збрисани као по
команди. У преводу, иако никада није доказано, изгледало је као да
су систематично (боље рећи, системски) уклоњени. Вероватно зато
што су прерасли своје улоге...
Али то је тада било саставни део мејнстрима на улицама, док сада... па „малко” је дегутантно. Нарочито откад наш главни град постаје све популарнија туристичка дестинација и бележи упадљив
раст прилива гостију, почев од оних отменијих из Европе, преко
„старих знанаца” из Турске, до нама драгих Кинеза и Индонежана.
Е па, и из тог разлога било би контрапродуктивно ако се прочује
да се ватрена стихија распламсава, а меци сумануто лете на све стране. Тешко да би се неко, колико год му адреналин био добар другар,
одушевио да „српски сафари” (мисли се на раскалашан живот на
сплавовима и разним другим за то пригодним локацијама) надогради игрицом под називом „Избегавање рикошета”. Стога, требало би
да надлежни пожуре с „рашчишћавањем терена” и појачају све могуће безбедносне мере...
На срећу, тај „црвени талас” није се прелио преко Дунава и Тамиша (на рачунајући тек понеку ситуацију која, опет на срећу, није
имала трагичан исход), па можемо рећи да живимо у мирном и мирнодопски настројеном месту.
Ипак, свакако да нас се тиче атмосфера у престоници, с обзиром
на то да јој на разне начине гравитирамо. То важи и када је о туризму реч, па поред самих житеља Београда (неретко сврну до неког
овдашњег ресторана), у Панчеву је све више и тамошњих гостију из
белог света, који су расположени да скокну и до нас, јер шта је за
њих тих двадесетак километара, а пут „широк и раван”.
Притом, није да немамо и шта да им покажемо. Посебно у јуну,
када су карневал, дани пива и још свашта друго...

ФОТОГРАФИЈА Дубина.
На Тамишу, 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.

ТУЖНА СУДБИНА ВОЈНЕ ГРАНИЦЕ
И након што је „Панчевaц” већ у августу 1869. године, три месеца по
оснивању, био изложен санкцијама режима, то га, предвођеног бунтовним
и правдољубивим уредником Јованом
Павловићем, није осујетило да настави своју мисију. Тако је колико у броју 21, или последњем у осмом месецу
наведеног лета господњег, овај одважни новинар отворио још једно веома
важно и потенцијално болно питање
за житеље овог града и шире околине.
Радило се о теми која се тицала све
извеснијег укидања Банатске војне границе, и то као последице измењених
политичких околности, а у склопу тога и чувене аустро-угарске нагодбе.
Елем, Павловић је био аутор изузетно запаљивог текста који је заузео целу

насловну страну актуелног броја и протегао се на наредну. Он је изнео становиште да је Аустријско царство (чији је
део тада било и Панчево) већ дуже време показивало елементе озбиљних болести, па је влада из Беча, предвођена

живи, може бити само својина тога народа и никога другог, а још мање један народ може бити имовина другог
народа, осим где је ропство у цвету”.
У наставку текста истиче се да „народ у Граници (углавном, српски) хоће сам о себи и будућој судбини својој, без ичијег утицаја, на сабору
своме, да слободно и независно решава, као и да би знао и умео пронаћи
срества и начине како да се Гра ни ца
пре о бра зи у др жав но-прав ном и

ад ми ни стра тив ном по гле ду”. Али
одмах затим се са жаљењем апострофи ра ка ко „Ма џа ри ту по ли тич ну
вероипосвест реакцијом називају”.
Неколико дана касније је и Општинско веће одржало седницу на ову горућу

тему и истим поводом децидирано одлучило да се једном оштром представком обрати самом аустријском цару.
Међутим, историјски след је, познато је, био такав да ништа од наведеног
није уродило плодом, већ је Банатска
војна граница најпре исте године демилитаризована, потом и расформирана, а та територија је стављена под
угарску управу. Ипак, све је то појачавало револт код већинског српског становништва, чиме је само подгрејана
његова тежња за осамостаљењем и
присаједињењем матици.
И надаље је „Панчевац” објављивао
редовне рубрике, као што су „Различности”, „Течај бечке берзе”, „Дописи”,
огласи или „Ред пловидбе”, са чим у
вези је интересантно приметити да се
из Панчева, поред оближњег Београда, речним коридорима путовало и за
Пешту, Сегедин, Сисак...
Ј. Филиповић
грофом Бајстом, предузела кораке који би довели до њеног опоравка.
У том светлу је, примећује „Панчевац”, ствар постављена тако да се учини све како би билa задовољена два
„елемента” (мисли се на Немце и Мађаре), док је трећи (Словени) потпуно скрајнут. Но ту, како је речено, не
треба превише кривити Бајста, већ саме Словене, због њихове пасивности,
што је проузроковало то да „након
што је прогутана Војводина, ред дође
на војничку Границу”.
Аутор је ту као извор неправде видео теорије које износе „Маџари – да
је Граница део Угарске” и напомиње
да „ми то никада признати нећемо, јер
држимо да земља на којој један народ
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ЧЕТВРТИ „ДАНИ ВАЈФЕРТА” ОД ПЕТКА ДО НЕДЕЉЕ

ЗАНАТСКО ПИВО УЗ „ЈАБУКУ” И „ЛЕГЕНДЕ”
ИЗ АРХИВЕ

„ПАНЧЕВЦА”

Богат тродневни
програм на тргу који
носи име нашег
великана

У знак сећања на Ђорђа Вајферта, нашег успешног индустријалца и некадашњег власника панчевачке пиваре, који
је поред осталог био и први гувернер Народне банке Србије,
предстојећег викенда биће четврти пут приређена манифестација „Дани Вајферта”.
Том приликом, између 8. и
10. јуна, на тргу који носи име
великог суграђанина, представиће се двадесет шест произвођача све траженијег занатског или крафт пива, а истовремено на импозантној бини
биће уприличен веома богат
музички програм, када ће наступити и реномирани састави, попут „Црвене јабуке” и
„Легенди”.
Програм ће практично почети у петак, 8. јуна, око 17 сати,
када ће као и сваког од три фестивалска дана на штандовима
у Улици Николе Тесле бити
отворена промотивна продаја
крафт пива. Недалеко одатле,
у Улици Николе Ђурковића, налазиће се место за дегустацију
гастрономских специјалитета,
што ће чинити савршену комбинацију за љубитеље хмељног
пенушавог напитка и доброг залогаја. Истовремено, на Тргу
слободе одвијаће се промоција
старих заната, а грађанима ће
бити доступна и вожња фијакерима.
Што се пратећег културноуметничког програма тиче, он
ће, такође, почињати у исто

ФОТО:

Аутобуси АТП-а до 2
сата ноћу у свим
правцима

време. Тако ће првог дана најпре своје кратке приче читати
Нада Малек, уз гитарску пратњу супруга Златка, након чега
ће се представити различита
културно-уметничких друштва,
а око 19.30 на бину ће се попети малишани из хора „Вокал
кидс”. Свечано отварање уследиће у 20.15, а потом ће наступити домаћи рок састав „Резервни план”, што ће бити одличан шлагворт за свирку „Црвене јабуке”, предвођене легендарним Жером. Програм ће,
као и свих других вечери, потрајати до 1 сат после поноћи.
Новина у односу на претходне фестивале јесте то што ће у
суботу, 9. јуна, од 14 сати, у башти Старе пиваре бити одржано такмичење у кувању пива
под називом „Home Brewery”.
Нешто касније грађанима ће
бити доступна изложба у Музеју старовременских мотоцикала. У Народном музеју у 17.30

почеће мини-концерт Ане Марије на харфи, а одмах затим
ту ће бити уприличено предавање о породици Вајферт, Цркви Свете Ане, Урошу Предићу и Олги Смедеревац, под називом „Прилози историји града Панчева”.
И тог дана од 17 сати кренуће на бини програм културноуметничких друштава, а два сата касније и рок вече, када ће
један за другим свирати састави „Моцарт кугле”, „Период”,
као и звезде вечери: „Атомско
скло ни ште три бјут бенд” и
„Кактус Џек”.
И напослетку, у недељу, 10. јуна, од 17 сати, програм у Народном музеју отвориће квартет школе гитаре „Гитарта”, а сат касније почеће предавање „Прилози
историји града Панчева”, на којем ће бити речи о Светиславу
Касапиновићу, Михајлу Пупину
и Миховилу Михаљевићу.

У центру збивања, на Тргу
Ђорђа Вајферта, поред промоције занатског пива и хране,
од 17 сати биће уприличен дечји програм „Вајфертови дани у
карикатури”, то јест школа карикатуре с Николом Драгашем.
Као и протеклих дана, на великој бини наступаће КУД-ови,
а од 19 сати свираће бенд „Quart Core”, док ће од 20.30 тамбурашки оркестар „Вајфертов
бенд” направити увертиру за
наступ чувених „Легенди”, које ће и спустити завесу на овогодишње „Дане Вајферта”.
Напомене ради, због организације поменуте манифестације, поједине околне улице биће затворене за саобраћај током трајања фестивала,
а тих дана ће аутобуси АТП-а
саобраћати ноћу до 2 сата ка
селима, као и у правцу Београда, и то у фреквенцији од
пола сата.
Ј. Филиповић

АКЦИЈА УСРН-а „ТАМИШ”

Лов смуђа џиговањем
Удружење спортских риболаваца и наутичара „Тамиш” организује Отворено првенство у
лову смуђа џиговањем. Планирано је да се такмичење спроведе кроз три круга, а први је
на програму у недељу, 10. јуна. Наредна рунда је заказана
за 8. септембар, а завршница
је планирана за 11. новембар.
Учесници ће ловити смуђа
на Дунаву, а дестинација ће
бити одређена непосредно пре
почетка такмичења, које ће трајати четири сата. Пецаће се искључиво из чамаца, а скуп уче-

сника је заказан за 7 сати код
просторија УСРН-а „Тамиш”.
Котизација по такмичару износи 1.000 динара, а пријаве
се примају до 9. јуна у 18 сати.
Све информације о овом интересантном надметању могу
се добити и путем телефона
063/101-89-69 (Младенка Лоза нов ски) и 060/510-76-55
(Бранислав Јеремић), а заинтересовани се тако могу и пријавити за учешће. Пропозиције
такмичења истакнуте су и на
огласној табли испред УСРН-а
„Тамиш”.
А. Ж.

У СУБОТУ, 9. ЈУНА

ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ У ШКОЛИ
„БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО”

Сусрет југословенских
Пријавите се за учешће
акцијаша
до 13. јуна

Наставља се лепа традиција.
Сви они који су учествовали на
радним акцијама у некадашњој
Југославији окупиће се 9. јуна
на старом месту – на Чардаку у
Делиблатској пешчари.
Ово, четврто окупљање акцијаша протећи ће у виду обе-

ске пешчаре и четири деценије од изградње самог насеља
Чардак.
Организатори позивају све
заинтересоване, као и оне који
су ранијих година учествовали у овој акцији, да се окупе и
у суботу, 9. јуна, на Чардаку,

ФОТО:

лежавања двају вредних јубилеја – 200 година од почетка
радова на заштити Делиблат-

ИЗ АРХИВЕ

„ПАНЧЕВЦА”

када ће бити организовано и
добровољно давање крви.
А. Ж.

Основна школа „Братство–јединство” организоваће на јесен, 29. и 30. новембра, интеркултурални драмски фестивал
под називом „Нека интеркултуралност буде наша стварност”. Циљ ове манифестације
је неговање драмског стваралаштва у школама, као и подстицање међусобног прожимања различитих култура овог
поднебља.
Шко ла „Брат ство –је дин ство” по зи ва све на став ни ке основ них шко ла и кул тур не по сле ни ке кул тур ноумет нич ких дру шта ва за ин те ре со ва не за драм ски и ин тер ак тив ни рад с де цом да
се при ја ве за уче шће на фе сти ва лу нај ка сни је до сре де, 13. ју на. При ја ве се мо гу послати на имејл:

osbratstvo1@mts.rs, а све
до дат не ин фор ма ци је за инте ре со ва ни мо гу до би ти пу тем не ког од сле де ћих бро јева телефона: 060/13-19-190,
060/68-52-825 или 063/212596.
Фестивал обухвата раз личи те вр сте сцен ског из ра за
које у себи са држе драмске
еле мен те: по зо ри шне пред ста ве, дра млете и игро казе,
пле сне, му зич ко-сцен ске и
дру ге вр сте пер фор ман са –
са за јед нич ким задатком, а
то је креа тив но представљање ин тер кул ту рал них вред ности.
Манифестацију суфинансира Покрајински секретаријат
за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
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 са мо по ми шље њу
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 кли-

гле ди код др Не бој ше Та си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло шки пре глед 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.
Од маја, сваког радног
дана, у Заводу „Панчевац”
могуће је урадити и колор
доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
пре гле де вра та и ме ких
ткива. Ове прегледе искљу-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
ника 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.
Та ко са да ко ри сни ци
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 урадити 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 панчевач ке Оп ште бол ни це, 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 на по ме ну ти да су пре -

чиво радним данима обавља др Ненад Маргитин,
специјалиста радиологије,
шеф одсека CT дијагностике и за ме ник на чел ни ка
Службе радиолошке дијагностике у Општој болници
Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
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 са да, 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 За во да „Пан че вац”
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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ПАНЧЕВАЦ МАЊЕ У ПАРЛАМЕНТУ

У ПОКРАЈИНСКОЈ СКУПШТИНИ

Сушец поднео оставку

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
НАЈАВА БОЉЕГ
Уступљени приходи
слика крвотока
привреде АП
Војводине
Управа сада
спроводи и
финансира заиста
капиталне пројекте

Жељко Сушец, председник
Градског одбора СНС-а, није више посланик у Народној скупштини РС, пошто је поднео
оставку на ту функцију. У разговору с њим чули смо, ексклузивно, јер с другим медијима
није желео да комуницира на
ту тему, зашто је до тога дошло.
Сушец је најпре истакао:
– С обзиром на то да је мојој
уваженој колегиници Сандри
Божић, која такође живи у Панчеву, пре неколико месеци потврђен мандат народне посланице у Народној скупштини
Републике Србије, а како смо
и она и ја повереници Градског одбора СНС-а у Панчеву,
требало је да одлучимо како
ћемо поделити задужења. Обиман посао у Народној скупштини РС, као и страначки рад,
били су разлози подношења
моје неопозиве оставке. Народна посланица Сандра Божић
ће наставити да заступа интересе Панчева и Панчеваца у
Народној скупштини РС, а ја
ћу се убудуће активније бавити страначким радом Градског

одбора СНС-а у Панчеву и радом одборничке групе СНС-а
у Скупштини града, јер за нешто мање од две године следе
локални, покрајински и парламентарни избори, што изискује много организационог
страначког активизма.
Сушец је желео да дода:
– Што се тиче прозивки и
коментара од стране оних који не заслужују да им се ни
име не помене у политици, јер
у својој богатој политичкој каријери за највећи успех имају
прелазак из странке у странку,
не желим да дајем било какав
коментар, јер су они небитни
у политичком животу овог града и државе Србије и остаће
упамћени само као трговци
мандатима и никако другачије. Што би народ рекао, једна
обична политичка прашина која ће после наредних избора
клупу Народне скупштине РС
да замени клупом у парку, јер
Србија заслужује да се такви
одмарају. Што се више они одмарају, Србија ће више напредовати.

КОНЦЕПТ
Албанци опструирају преговоре и не желе нормализацију
односа с нама и договор. Они то не раде сами, јер иза њих
стоје и у свему их подржавају Американци. Они хоће Србију
да притисну уза зид и да је натерају да капитулира.
(Политиколог Јелена Вукоичић у емисији „Ново јутро”,
ТВ „Пинк”, 5. јун)
***
Поводом Светског дана заштите животне средине, данас је
организована акција чишћења приобаља Савског језера, код
ушћа Топчидерске реке у Чукарички рукавац, у којој су учествовали председница Владе Ана Брнабић, министри и представници Града Београда. Брнабићева је навела да је Влада и
на овај начин желела да покаже грађанима да чистити није
срамота, да је то један вид патриотизма и да је важно да за
будуће генерације сачувамо што чистију Србију.
(Из извештаја РТС-а, 5. јун)
***
Уколико македонски и грчки премијер, Зоран Заев и Алексис Ципрас, ускоро постигну историјски договор око новог
имена нашег јужног суседа, Београд ће се одмах наћи на новом удару западних сила. Од наше власти ће се тражити да
што пре склопи споразум којим би се предвиђало да Приштина добије столицу у УН. Решењем вишедеценијског спора Скопља и Атине Македонци ће бити награђени добијањем
датума за почетак преговора са ЕУ и позивом да уђу у НАТО,
а Београд ће се наћи на додатним мукама у напорима да постигне компромисно решење с Приштином.
(„Политика”, 5. јун)
***
„На Ибарској магистрали, а вероватно и на неким другим ауто-путевима хара лажни пресретач, лик вози џип ’ауди Q7’,
регистарске ознаке БГ-1187-ИВ. Мени је узео 40 евра на Рушњу, а сазнао сам да се ’ауди’ води на физичко лице. Има
одличну ’причу’ и неку значку, полицијске блинкере и сирену. Ја сам насео, али не дај боже да га видим опет.” Овако
гласи упозорење с „Фејсбука” једног грађанина који је имао
ту несрећу да се на Ибарској магистрали сусретне с лажним
пресретачем. Ови савремени друмски разбојници харају Србијом и пељеше возаче. Најчешће оперишу на Ибарској магистрали и неким деоницама ауто-пута, а казне углавном
наплаћују око 40 евра. Проблем с лажним пресретачима познат је државним органима и велики број таквих криминалаца је откривен и процесуиран.
(„Курир”, 5. јун)
***
Највећи руски такси систем данас је стигао у Србију. Ајде
сад да видим протест таксиста против Руса.
(Небојша Крстић, „Твитер”, 5. јун)
***
На предстојећем Светском првенству у фудбалу Бразил ће
нас растурити, али ћемо бити други у групи са четири бода,
једним више од Костарике. Што се нас тиче, може.
(„Српски телеграф” о прогнози пласмана репрезентације
Србије на кладионичарском каналу „Nick At”, 5. јун)

Председник одбора за буџет и
финансије Скупштине АП Војводине, Панчевац, Јован Лазаров, најбољи је могући саговорник на теме из сфере протока новца када се ради о Покрајини. Овог пута причали
смо с њим о тек усвојеном финансијском извештају за 2017,
на седници Скупштине АП Војводине одржаној прошлог четвртка.
Лазаров је, као и увек, био
експлицитан.
У плусу 11 милијарди
Завршни рачун буџета с његовим извршењем за претходну
годину једна је од најважнијих
економских тачака.
– На основу извршења буџета и завршног рачуна изнетих пред посланике, Покрајинска влада полаже рачуне
шта је радила у претходној години. Ако упоредимо основни буџет за 2016. годину са
завршним прошлогодишњим,
другопоменути је већи за 11
милијарди динара. То је јако
важан пресек, уз помоћ ког се
види шта је нова Покрајинска
влада донела, односно како је
спровођење нових јавних политика резултирало. Окупљање око пројеката, као једна од
идеја владе Игора Мировића
изнетих у његовом експозеу,
донело је следеће: трансфери
од других нивоа власти повећани су за око 2,8 милијарди
динара; текући трансфери су
већи за милијарду и по, а капитални за милијарду и триста милиона – напомиње Лазаров.
Како каже, Републичка влада је сагледала покрајинске
пројекте који су и од националног значаја. Он додаје:
– Осврнуо бих се на уступљене приходе. То је део пореза на
добит, у износу од 42,7 одсто,
као и део пореза на зараде, у
износу од 18 одсто, који по Закону о буџетском систему припадају АП Војводини. Током
претходне године радили смо
два ребаланса буџета и на основу тих уступљених прихода у

највећој мери смо повећавали
буџет, зато што су они показивали тренд раста. Порез на зараде је остварен скоро максимално у поређењу са оним што
је планирано, а већи је у односу на 2016. годину за скоро 25
одсто. Истовремено, порез на
добит је, у истој релацији, већи
за 37 одсто!
Лазаров објашњава да су уступљени приходи слика крвотока привреде АП Војводине: сваки тренд раста пореза на добит показатељ је новог запошљавања, као и да су привредни субјекти добро пословали.
Буџет ликвидан
Покрајински посланик жели да
истакне следеће:
– Стање јавног дуга је 6,2
милијарде динара у 2017. Покрајинска влада је затекла дуг
од преко девет милијарди динара. Имали смо и рефинансирање једног дела дуга и самим тим ослобађање знатног
дела финансијских средстава
узимањем новог кредита, како бисмо повољнијим каматама дошли у бољу ситуацију. Грађани и даље отплаћују
јавни дуг који је настао због
кредита подигнутог за санацију Развојне банке Војводине, која је „развила” појединце, а никад и ниједан други
грађанин покрајине није имао
користи од ње. Отплаћиваћемо то још неколико година –
објашњава Лазаров.
Ипак, он пот цр та ва да је
овај буџет ликвидан и да постоји пројекција раста. Ту је и

најављени ребаланс буџета током овог месеца.
– Буџет ће, према незваничним информацијама, порасти
за још милијарду и по динара.
Јако је важно рећи зашто је
Управа за капитална улагања
имала низак проценат реализације пројеката и висок проценат јавних набавки, што је
највише спорила опозиција на
седници Скупштине АП Војводине. Ради се о томе да Управа
сада спроводи и финансира заиста капиталне пројекте, попут
реконструкције Интерног одељења Опште болнице Панчево,
Народног позоришта у Суботици или зграде РТВ Војводине у
Новом Саду. Њих је немогуће
реализовати током једне календарске године, јер је неопходно
спровести поступак велике јавне набавке и мора се ући у посао, а финансирање се врши искључиво по изведеним ситуацијама. Дакле, средства јесу резервисана, али нису реализована, јер пројекат није готов. Нема више авансног финансирања, као у панчевачким случајевима хале у Багремару или зграде Завода за јавно здравље. Сви
видимо како ти објекти сада изгледају и чему служе: никако и
ничему – јасан је Лазаров.
Дупло бољи резултати
Према његовом мишљењу, Покрајинска влада је, гледајући
реалне показатеље, положила
завршни испит у 2017. години
с најбољом оценом.
На новинарску доскочицу да
су све те позитивне цифре охра-

брујуће и да би требало да нас
радују, али да се бољитак не
види у свакодневици грађана,
Лазаров, као дипломирани економиста, каже:
– Ако се нешто деценијама
максимално руинирало и уништавало, ако су сви приватизациони приходи потрошени,
тј. распродато је све што су генерације пре нас стварале и
све је то потрошено ни у шта –
онда не може да се очекује да
стандард грађана расте преко
ноћи. Неопходно је прво направити бољи привредни амбијент од оног што је био, што
води здравој економији, па да
дођемо до тога да људи раде.
Имамо чињеницу да је сада у
односу на период када је на
власти био неко други, стопа
незапослености 13 одсто и није више 27. То су дупло бољи
резултати. И не може се пренебрегнути чињеница да су ово
чињенице. Ово су егзактни подаци. Наравно да грађани тешко живе с платом од 30.000
динара.
Комшије, пролазнике на улици занима када ће се те животне чињенице променити.
– С растом економије долази и бољи стандард грађана. Имамо најаве да ће у овој
години бити повећања пензија и плата у јавном сектору.
Реално створеним финансијским средствима, можемо очекивати постепено побољшање
и олакшање финансијске свакодневице – поентирао је Лазаров.

РАСПОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ОД ОПОРТУНИТЕТА

Новац од криминала добиле хуманитарне и
образовне установе
Пет хуманитарних и образовних установа на територији
Панчева ових дана је добило
већу суму новца од Министарства правде Србије за своје пројекте. Та средства су подељена
после конкурса за расподелу
пара прикупљених по основу
одлагања кривичног гоњења,
тзв. опортунитета.
Под тим појмом се подразумева могућност да починиоци
кривичних дела за која је предвиђена затворска казна у трајању од три до пет година, на предлог тужиоца или свог адвоката,
уместо одласка у затвор плате
одређени износ који им одреди
тужилаштво. Уколико немају толико новца, могу без накнаде да
раде одређени период у некој
државној социјалној или хуманитарној установи.
Опортунитет одговара како судовима, јер им омогућава да брзо

смање број предмета, тако и окривљенима, јер имају могућност да
избегну суђење за кривично дело
које су починили и уписивање у
кривичну евиденцију.
Захваљујући овогодишњим
уплатама окривљених, Министарство правде је прикупило
укупно 445 милиона динара.
Део тог новца, у износу од
8.969.906 динара, додељен је
Дому за лица са оштећеним видом „Збрињавање” у Панчеву за
пројекат „Санација павиљона за
лица са оштећеним видом”, као
и Основној школи „Олга Петров” у Банатском Брестовцу за
пројекат „Путујућа срца – од
Србије до Словеније”, у износу
од 168.700 динара.
Новац од Министарства правде добили су и Дом за децу „Споменак” (1.218.220 динара) за пројекат „Сигурно грејање за дечји
простор”, као и Дом за лица оме-

тена у развоју „Срце у Јабуци”,
коме је одобрено 1.500.000 динара за пројекат „На правом путу”.
Занимљиво је да је новац на
овом конкурсу, у износу од
1.984.191 динара, додељен и Геронтолошком центру на Котежу 2 за пројекат „Опремање простора за ургентни смештај одраслих и старих лица у условима елементарних непогода”.
Подсећамо, надлежни у Панчеву су до сада у више наврата
упозоравали на то да је нашем
граду неопходан простор за такву намену и очигледно је да ће
тај проблем ускоро бити решен.
О новцу који се додељује по
основу опортунитета одлучује комисија коју формира Министарство правде. Критеријуми за расподелу су број лица која ће имати
користи од предложених пројеката, њихов квалитет и допринос
у остваривању јавног интереса.

Важно је и то да су они који
добију новац дужни да га наменски троше и да омогуће праћење реализације пројеката комисији коју одреди Министарство правде. Свакоме коме је
додељен новац, одређен је крајњи рок до кога мора да заврши
пројекат. Када он истекне, обавезно је доставити Министарству правде писани извештај о
томе да је рад на пројекту завршен, као и доказе о наменском
утрошку средстава. Они који не
заврше посао на време, морају
да врате новац Министарству
правде.
М. Г.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКОГ УДРУЖЕЊА СЛОВЕНАЦА „ЛОГАРСКА ДОЛИНА”

ОТВОРЕНЕ НОВЕ МОГУЋНОСТИ
Завршен течај језика
Ускоро пут у Словенију
Доделом диплома и малом свечаношћу у ОШ „Ђура Јакшић”, 4. јуна,
успешно је завршен други течај словеначког језика са елементима културе, који је био организован за чланове панчевачког Удружења Словенаца „Логарска долина”. Течај је почео 1. септембра прошле године и
кроз њега је прошло седморо основаца и тридесетак чланова удружења.
Према речима предавача др Милене Спремо, интересовање за похађање течаја је и ове године било велико
и полазници су показали завидан ниво знања, нарочито у области познавања словеначке културе. Поред Панчева, где су предавања одржавана у
поменутој школи, течај је први пут
организован и за чланове подружнице удружења у Ковину, у ОШ „Ђура
Јакшић”.
Најмлађи полазници имали су своју групу и програм учења словеначког
језика са елементима културе који је
био прилагођен њиховом узрасту. Имали су и неколико прилика да провере
своје знање током школске године,
када су путовали на дечје манифестације у Ниш, Суботицу, Зрењанин, Руму и Вршац. Признање за најбољу интерпретацију словеначке поезије добили су прошлог викенда на дванаестој манифестацији „Наша словенска
беседа” у Зрењанину. Течајеви у Панчеву и Ковину организовани су у сарадњи с Министарством за просвету
и образовање Републике Словеније.
Јосип Вебер, председник Удружења
Словенаца „Логарска долина”, каже

МИНИСТАРСТВO ПРОСВЕТЕ ОДЛУЧИЛО

Директорка
„Дечје радости” бахата?

да ће до краја јуна бити реализовано
још неколико програма. У петак, 8.
јуна, за чланове Удружења, у сарадњи
с представницима Амбасаде Републике Словеније у Београду, биће приређен традиционалан „Конзуларни дан”.
У Ковину ће у суботу, 16. јуна, у Средњој стручној школи „Васа Пелагић”
бити одржан гастрономски догађај
„Наши словеначки специјалитети”.
Два дана касније у Народном музеју
Панчево биће приређен пригодан програм, током ког ће бити представљене природне лепоте Словеније, културна достигнућа и туристичке атракције. Делегација Удружења ће 20. јуна присуствовати свечаном пријему
поводом Дана државности Републике
Словеније у Београду.

НЕБОЈША ГАЈИЋ, ДИРЕКТОР АТП-а

Појачаћемо превоз
током викенда
У жељи да допринесе што већој посећености туристичко-забавне манифестације „Дани Вајферта”, која ће
бити одржана у Панчеву од 8. до 10.
јуна, АТП ће појачати превоз до Београда и околних места.
– Препознајући значај тог догађаја
за наш град, ми смо у сарадњи с Туристичком организацијом Панчево
одлучили да током три дана, колико
ће трајати тај фестивал, сваке вечери
у поноћ, један сат, два сата и три сата
после поноћи наши аутобуси превозе
госте за Београд, до „Дунав станице”.
Нисмо заборавили ни на становнике
околних места, па ће аутобуси током

приморја за 12-13 сати, у зависности
од гужве на црногорско-српској граници. У повратку ће полазити из Херцег Новог у 18.10, а важно је напоменути да ће пролазити и кроз Будву,
одакле ће кретати у 19.20.
Одговарајући на новинарско питање да ли је било неминовно поскупљење карата за Београд, Небојша Гајић је објаснио да је то прво поскупљење после четири и по године. Истакао је да је АТП био принуђен на
такав корак због инфлације и сталних поскупљења горива.
Директор АТП-а је додао да та фирма није мењала цене месечних кара-

Током лета за чланство је планиран туристички одлазак у Словенију
и посета надалеко чувеној Логарској
долини, по којој је панчевачко удружење добило име. Уследиће и учешће на манифестацији „Летњи одер”
у Рушама код Марибора, где ће Панчевци словеначког порекла представити народне обичаје и гастрономију јужног Баната. За јесен је планиран богат и занимљив програм, као
што су четврти гастрономски догађај „Наши словеначки специјалитети”, „Глазарјеви дани поезије” и „Дани словеначког филма”. У октобру
се очекује и долазак ђака и наставника из Птуја, који су збратимљени
с неколико панчевачких основних и
средњих школа.
Рад Удружења помаже Канцеларија за дијаспору из Љубљане, а неке од
пројеката помогли су и Град Панчево
и Национални савет словеначке националне мањине у Србији. Треба истаћи и да је према мишљењу Канцеларије за дијаспору и Амбасаде Републике Словеније у Србији, панчевачко удружење Словенаца, после београдског и новосадског, најактивније
од седамнаест удружења, колико их
има у Србији.
С. Трајковић

та да би стимулисала наше суграђане
који се свакодневно возе аутобусима
да их и даље купују, као и повратне
карте. Њихова цена ће се променити
од 1. јула, али ће износити мање од
5.000 (за запослене), а проценат тог
поскупљења биће мањи од поскупљења појединачних карата.
На питање о томе да ли је захваљујући акцијама инспекцијских служби
и Комуналне службе смањен дивљи
превоз, Гајић је рекао да нелојална
конкуренција не угрожава АТП само
на линији Панчево–Београд, већ и на
линијама у правцу јужне индустријске зоне.
С друге стране, додао је да су у
АТП-у свесни проблема који постоје
због малог броја градских инспектора који се баве контролом дивљег превоза и немогућности да се због државних прописа запошљавају нови.
Гајић је рекао и да дивљи превоз није
проблем који је присутан само у Панчеву, већ и у целој Србији, па би требало да држава донесе мере за његово сузбијање.
М. Г.

садашње пословање „Дечје радости”
позитивно оценили Министарство
просвете и Државна ревизорска институција.
Иако решење о смени директорке
није објављено на сајту Министарства
просвете, сигурно је да постоји неки
разлог због којег је разрешена пре
краја мандата. О разлозима њене
смене писаћемо у следећем броју
„Панчевца”.
Како незванично сазнајемо, за в.
д. директора „Деч је ра дости”
именована је Смиљана Голубовић, а
за њеног помоћника Бранка Томин.
М. Г.

СТИЖЕ КАРНЕВАЛ

Идемо на улице!
Интернационални карневал у Панчеву ће бити одржан 15. и 16. јуна,
на више локација у граду, с разноврсним програмом. Отварање карневалских свечаности традиционално почиње предајом кључева града
маестру карневала, што симболично означава да градом владају карневалисти из целог света, добро
расположење и пријатељство. Кулминација догађаја је међународна
карневалска поворка кроз центар
Панчева, у суботу, 16. јуна, од 20
сати.
Интернационални карневал је међународна манифестација од великог значаја за Републику Србију, која представља различите културе и
карневалске традиције из целог света. Као највећа улична манифеста-

ција и први међународни карневал
у Србији (од 2003) одржава се у организацији удружења „Пријатељи
Панчева”, под покровитељством Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије,
Покрајинског секретаријата за привреду и туризам АП Војводине и Града Панчева.
Ова манифестација је постала туристичка атракција с више од 100.000
посетилаца и са око 2.000 учесника
из многих земаља. Тиме је уцртала
Србију у европску мапу карневала, а
Панчево је члан Федерације европских карневалских градова од 2004.
Сви програми биће бесплатни за
посетиоце, а тачан редослед дешавања објавићемо следеће недеље.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ЋЕТЕ ПОСЕТИТИ НЕКУ ОД ПРЕДСТОЈЕЋИХ МАНИФЕСТАЦИЈА?

„Дани Вајферта” међу омиљеним дешавањима

С. МИТОВСКИ

„Дана Вајферта” превозити и путнике из Старчева, Омољице и Банатског Брестовца сваке ноћи у 1.30. У
исто време с главне аутобуске станице у Панчеву полазиће и аутобуси за
Јабуку, Глогоњ и Опово. Пратићемо
колики ће бити број путника и ако се
испостави да је интересовање за „Дане Вајферта” велико, повећаћемо број
полазака – изјавио је Небојша Гајић,
генерални директор АТП-а.
Он је истакао да ће наши суграђани који су планирали да ове године
летују на Црногорском приморју и
овог лета моћи да од 28. јуна оду до
тамо и да се врате директном аутобуском линијом од Панчева и главне
станице АТП-а.
Према Гајићевим речима, путнике
ће до Црногорског приморја (до Херцег Новог) возити нови аутобуси црногорског ауто-превозника који је партнер АТП-а. Цена карте се неће мењати у односу на прошлу годину и износиће 4.300 динара (повратна карта).
Ти аутобуси ће кретати у 20 сати из
Панчева и стизаће до Црногорског

Досадашња директорка Предшколске установе „Дечја радост” Ружица
Беч од 1. јуна није више на тој функцији. Разрешена је на основу решења Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
Ружица Беч је водила „Дечју радост” од 22. фебруара 2012. године,
када је ступила на ту дужност захваљу ју ћи гла со ви ма свих чла но ва
Управног одбора те предшколске
установе и поверењу које је добила
од оба синдиката у „Дечјој радости”.
У изјавама које је ових дана дала
медијима рекла је да је њена смена
неоснована и безразложна, јер су до-

Ј. СТУПАР

У протекле две недеље у Панчеву су
почеле две велике градске манифестације. Једна од њих је Бијенале дечјег уметничког израза БУДИ, а друга
Бијенале уметности Панчева. Ова два
фестивала трајаће до средине јуна, а
скоро свакодневно посетиоци могу
видети разне програме и учествовати
у њима. Прошле недеље је одржана и
манифестација „Дани прота Васе”, а
и четрдесет седми „Екс театар фест”.
Да је уживање у лету почело, показују и манифестације на отвореном које се одржавају сваке године почетком јуна. У четвртак, 7. јуна, почиње
Фестивал класичне музике, а већ у
петак крећу „Дани Вајферта”.
С обзиром на то да су све манифестације доступне свим заинтересованим посетиоцима и дешавају се током викенда, питали смо наше суграђане да ли ће посетити неки од
тих догађаја и да ли и иначе прате
градске манифестације.
СЛАВИЦА МИТОВСКИ, пензионерка:
– Ми смо дуго живели у Немачкој,
па увек гледамо шта се дешава како
бисмо искористили прилику да нешто посетимо. Често идемо с дру-

Д. ЈОВЧИЋ

С. БРЕШКИ

штвом, а некада само супруг и ја. С
обзиром на то да смо дуго живели
ван Србије, нисмо баш сасвим упућени у то шта се када дешава, али радо
одлазимо на такве догађаје.
ЈАДРАНКА СТУПАР, отправник
возова:
– Била сам на карневалу више пута. Најчешће не идем, јер не видим
информацију на време или не успем
да се организујем, али кад год одем,
уживам, јер је све то јако опуштајуће.
ДРАГАН ЈОВЧИЋ, пензионер:
– Одлазим на манифестације. Добро је све што се организује да би се
народ скупио. Често идем са својим
пријатељем, који је такође у пензији.
Волимо да се прошетамо и видимо
мало другаре и испричамо се.
СЛОБОДАН БРЕШКИ,
електротехничар:
– У принципу одлазим кад сам слободан, јер сам сменски радник и обично се потрефи да радим када се дешавају велике манифестације. Мислим да је дивно да сваки град има
нека своја препознатљива дешавања.

Ђ. ЈЕЛИЧИЋ

Н. ЕРВАЋАНИН

То треба да постоји и да се негује.
Највише волим карневал, али и „Дани Вајферта” су лепи, јер је богат садржај. Увек идемо супруга и ја заједно, а онда успут сретнемо познанике
у граду.
ЂУРЂИНА ЈЕЛИЧИЋ, инжењер
шумарства:
– Посећујем повремено манифестације, када имам времена. Најчешће су то „Дани Вајферта” и карневал. Знам отприлике када се шта дешава, али некада пропустимо градско дешавање јер нисмо овде. Следећег викенда ћемо бити у граду, па
ћемо највероватније отићи.
НИКОЛА ЕРВАЋАНИН, пензионер:
– Не одлазим баш често, али мислим да је добра ствар за грађане
Панчева да изађу да се мало друже,
да виде шта се нуди. Једноставно, да
буду у току са збивањима у граду. Ја
слабије одлазим, иако имам времена. Мислим да је сада мало и лењост
у питању. Више времена проводим
са унуком у шетњи.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ

ПОЧИЊЕ ОСМИ „КЛАСИК ФЕСТ”
Три дана, четири
концерта
Улаз на све наступе
бесплатан

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Органска производња
и биодиверзитет
Опасност за свет представља убрзани губитак биодиверзитета, што је у великој
мери последица вишедеценијског интензивирања пољопривредне производње.
Уништавање станишта, настојање да се постигне униформност на свим нивоима, примена уских плодореда и прекомерна употреба синтетичких ђубрива и
пестицида у пољопривреди
узроковали су губитак биолошке разноликости у екосистемима. Тако је од деведесетих година прошлог века до данас изгубљено око
75% генетичке разноврсности пољопривредних усева
широм света (EC, 2011).
Основно питање данашњице је како да пољопривреда
прехрани човечанство и подржи одрживост за сутра.
Светска комисија за заштиту животне средине и развој
још 1987. године дефинисала је одрживи развој као развој који задовољава потребе
садашње генерације, без довођења у питање опстанка
будућих генерација. Генерално узевши, данашња пољопривредна пракса се не
би могла сматрати одрживом. Индустријска пољопривреда, као доминантна, подразумева надметање, контролу обрадивих површина
и капитала, зависност од науке и технологије, а енергија која је покреће је добит.
Примарно она није заокупљена бригом око коришћења ресурса, ни у садашњости ни у будућности. С друге
стране, традиционална пољопривреда може се посматрати као начин жи во та,
окренут ка заједници, децентрализована је, са одсуством
специјализације и нагласком
на личном знању и локалним вештинама. Такође, она
је радно интензивна, пре него интензивна по уложеном
капиталу и технологијама,
више је разнолика и усмерена ка локалном тржишту.
Како су главне вредности пољопривреде у будућности:
очување би оди вер зи те та,
здраво земљиште, социјална правда, у надолазећим
временима индустријска пољопривреда биће присиљена да усвоји неке методе традиционалне пољопривреде.
Органска пољопривреда
као контролисани систем производње хране, са интегрисаним еколошким принципима и методама традиционалне пољопривреде, представља добро полазиште. Приступ пољопривреди постаје
холистички, целовит систем,
који поново уводи повећање
биодиверзитета као неопходну меру у повећању продуктивности и заштите агроекосистема. Заједничка пољопривредна политика ЕУ од
2013. године обележила је
органску производњу као модел одрживе пољопривреде.
Применом метода органске
производње штити се и чува

биодиверзитет: очувањем локалних популација и раса,
аутохтоних и одомаћених,
увођењем мање заступљених
биљних врста и раса у производњу, увођењем ширих
плодореда (повећање биодиверзитета у времену), применом покровних усева, здруживањем усева, заснивањем
живих заштитних и цветних
појасева. Методе биоконтроле које се спроводе у органској пољопривреди у великој
мери се ослањају на механизме који су последица веће
биолошке разноликости у
агроекосистему. Овакав приступ захтева непрекидно планирање и интердисциплинарност. На газдинствима која
се баве органском производњом бидиверзитет је просечно већи за око 35% у односу
на конвенционалну производњу. Такво схватање заштите и унапређења биодиверзитета за органског произвођача представља логичан и
економски оправдан приступ,
јер за последицу има и диверзификацију добијених
производа. На тај начин произвођач постаје конкурентнији на тржишту, а самим
тим и више одржив. Увођењем агроеколошких мера, у
које спада и органска производња, у пољопривредну политику једне државе, спроводи се практична примена
заштите биодиверзитета. У
Републици Србији Национални акциони план за развој
органске
пољопривреде
(2014–2019) интегрише органску производњу и заштиту биодиверзитета, а Национална истраживачка агенда
за сектор органске производње (2013) као једну од најзначајнијих тема истиче заштиту и унапређење биодиверзитета. Током рада у области органске производње у
Институту „Тамиш” неминовно се дошло и до биодиверзитета као теме.
Тако је и настала идеја о
одржавању вишедневне манифестације „Отворени дани биодиверзитета”, која путем тематског научностручног скупа
„Органска производња и биодиверзитет” научној и стручној јавности, пољопривредним
произвођачима и грађанству
указује на значај заштите и
очувања постојећег биодиверзитета. Демонстрационим огледима, предавањима и путем
радионица, у природном окружењу заштићених природних
подручја, на газдинствима малих органских и традиционалних произвођача, сваке године представљају се различити
аспекти органске производње
и биодиверзитета. Манифестација је покренута 2011. године, а у раду досадашњих шест
скупова учествовали су најрелевантнији предавачи из области екологије, пољопривреде,
биологије и других. Сваке године се публикује зборник реферата с научностручног скупа, под насловом „Органска
производња и биодиверзитет”.

Међународни фестивал класичне музике „Класик фест”,
на ком ће учествовати еминент ни со ли сти из Ср би је,
Француске, Словеније и Холандије, биће одржан од 7. до 10.
јуна у организацији Културног
центра Панчева.
Фестивал ће бити свечано
отворен у четвртак, 7. јуна, у
20 сати, у Римокатоличкој цркви Св. Карла Боромејског. На
репертоару ће бити дела Моцар та, Кру се ла, Ро си ни ја и
Франсеа, а наступиће Марија
Шпенглер Марковић и Миладин Баталовић (виолине), Борис Брезовац (виола), Маја Богдановић из Француске (чело),
Слободан Герић (контрабас),
Милена Липовшек из Слове-

није (флаута), Огњен Поповић
(кларинет), Боштјан Липовшек
из Словеније (хорна) и Ненад
Јанковић (фагот).
Другог дана, у петак, 8. јуна,
од 20 сати, биће приређен концерт под називом „Сан летње
ноћи” у Светосавском дому, где
ће публика чути композиције

Моцарта и Бартолдија. Те вечери наступиће Милена Липовшек из Словеније (флаута),
Christopher Bouwman из Холандије (обоа), Бојан Пешић
(обоа), Огњен Поповић и Михаило Саморан (кларинети),
Боштјан Липовшек из Словеније и Вишња Јовић (хорне),

Ненад Јанковић и Немања Михаиловић (фаготи) и Слободан
Герић (контрабас).
У суботу, 9. јуна, у 20 сати,
на концерту под називом „Само за романтичне” биће изведена дела Бетовена, Шумана,
Чајковског и Брамса. Наступиће Маја Богдановић из Француске (чело), Лидија Бизјак из
Француске (клавир) и Огњен
Поповић. Као и сваке године
до сада, фестивал ће бити затворен музиком из филмова
коју ће одсвирати ансамбл Балканске камерне академије, којим ће дириговати Александар
Којић.
Циљ фестивала је афирмација камерне музике и професионално извођење музике високе уметничке вредности, као
и едукација младих кроз укључивање у свет музике.
Фестивал се одржава под покровитељством Министарства
културе и информисања Србије и Града Панчева.

МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ

Два злата за дечје ансамбле
После успешних наступа на градској и регионалној смотри фолклора дечји ансамбли Културно-уметничког друштва „Станко Пауновић НИС–РНП” остварили су изузетне резултате на
педесет седмом Музичком фестивалу деце Војводине, који је
одржан 3. јуна у Бачкој Тополи.
Дечји ансамбл нижих разреда
представио се српским играма
из Бачке, у музичком аранжману професора Михајла Јовића и
кореографији Дејана Трифуновића. Стручни жири је оценио извођење поменуте кореографије са

деведесет поена и наградио ансамбл златном плакетом.
Дечји ансамбл виших разреда извео је игре из Доње Јасенице, у музичком аранжману Сорина Бољанца и кореографији Дејана Трифуновића.
Ансамбл је добио највишу оцену на фестивалу (98,83 поена)
и награђен је златном плакетом и специјалном наградом
за најбољи играчки ансамбл.
Овај ансамбл ће 9. јуна представљати Војводину на републичком фестивалу, који ће бити одржан у Ваљеву.

НАСТУП НА САЈМУ У СУБОТИЦИ

Представљен пројекат „Еко Тамиш”
У периоду од 31. маја до 2. јуна
Регионална привредна комора
Јужнобанатског управног округа представила је на 12. међународном сајму у Суботици пројекат „Еко Тамиш – нови туристички производ”, који финансира ЕУ у оквиру Интеррег–ИПА
програма прекограничне сарадње Румунија–Србија.

У оквиру сајамског наступа
приређена је изложба фотографија птица и пејзажа на Тамишу, које су настале током реализације пројекта „Еко Тамиш –
нови туристички производ”. Посетиоци штанда су могли да погледају и презентацију пројекта,
као и промотивни филм о овом
прекограничном програму.

КЊИЖЕВНА МАНИФЕСТАЦИЈА У БИБЛИОТЕЦИ

Мајски дани књиге
Књи жев на ма ни фе ста ци ја
„Мајски дани књиге” одржана
је од 28. маја до 2. јуна у Градској библиотеци Панчево. Овогодишњи програм је осмишљен
у знаку обележавања трију значајних годишњица: стогодишњице завршетка Првог светског рата и стварања Југославије, седамдесетогодишњице
Титовог историјског „не” Стаљину и свих догађаја који су
из тог разлаза проистекли, те
педесетогодишњице студентске побуне.
Прве вечери манифестације, у понедељак, 28. маја, о значајној едицији посвећеној Првом светском рату, коју са успехом објављују РТС и новосадски „Прометеј”, говорили су Зоран Колунџија и Зоран Инђић.
У оквиру истог програма било
је речи и о најновијем роману
Владимира Пиштала, посвећеном Иви Андрићу, а све у контексту стварања Југославије и
свега онога шта нам је то уједињење донело и одузело. Другог дана фестивала говорило се
о „четрдесет осмој”, Голом отоку и утицају совјетске културе
на нашу јавност у првим послератним годинама. Публици

су о овим темама говорили Горан Милорадовић, историчар,
стручњак за тај период и теме,
и филмски редитељ Горан Марковић, који се Голим отоком
бавио из уметничког угла. Треће вечери су учествовали Милош Ковић, Владислав Бајац и
Мухарем Баздуљ, који су разматрали лице и наличје побуне као такве и покушали да сагледају пут нашег друштва од
победе у Првом светском рату

до „шест дана јуна” 1968. године. У четвртак је представљен
часопис КУШ, са интерактивном радионицом. У петак се панчевачкој публици представио актуелни добитник НИН-ове награде Дејан Атанацковић, са
својим делом „Лузитанија”. Последњег дана, у суботу, 2. јуна,
о антологији савремене српске
књижевности на мађарском језику говорили су уредници и
приређивачи Роланд Орчшик

и Владимир Арсенић, аутори
Ма ри ја Па вло вић, Дра га на
Младеновић, Бојан Бабић, Владимир Булатовић и Јасмина
Топић као модератор. Након
тога присутнима су представље не из да вач ка де лат ност
„Партизанске књиге” и књига
„24” Марије Павловић, која је
написала својеврсну похвалу
нереду што остављамо за собом уз помоћ технологије. Програм је конципирао књижевник Вуле Журић.
У оквиру програма за најмлађе читаоце, а у сарадњи с
манифестацијом БУДИ (Бијенале уметничког дечјег израза), промовисане су књиге „Енциклопедија праисторијских
животиња” Душана Кртолице,
„Све је у реду” Јасминке Петровић, „Чудесна шума” Катарине Николић и „Заистинска
српска бајка” Гордане Влајић,
а одржано је и неколико креативних радионица.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 8 ЈУНИ 2018 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 8. ЈУНА 2018.
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KАКО ДА СЕ НОРМАЛИЗИРА ПОПУЛАЦИЈАТА?

ОПТИМАЛНО СЕМЕЈСТВО – ТРИ ДЕЦА
Секоја година бројот на
жителите во Србија се
намалува за триесет до
четириесет илјади жители

со иста цел – да се нормализира популацијата, вели Мирослава Пушкаш, виша медицинска сестра, која полни 35 години работела во Јабука, како главна патронажна сестра.
Во оваа село со години е водена
таканаречена „плава книга“, која содржи точни податоци за најмладите
Јабучани.

Само осум проценти од
мајките се одлучуваат за
трето дете

Посериозна контрола

Државата донесе одлука
за значително зголемување
на родителскиот додаток
За една земја нема поважно прашање од популационата политика.
Меѓутоа, Република Србија не може
со тоа да се пофали. Оваа констатација не е случајна, туку базира на
многубројни показатели кои илустративно и уверливо говорат дека
постојано се забележува опаѓање на
наталитетот. Гледано сето ова низ
призма на статистичкиот јазик накусо би изгледало вака: во Србија
секоја година бројот на жителите се
намалува за околу триесет до четириесет илјади луѓе, а стапката на
морталитетот ја надминува стапката на наталитетот. Просечна старост на жителите е 44 години и тоа
не вбројува во земјите со старо население. За жал во изминатите неколку децении и Панчево старее.
Ваквото демографско движење ќе
има сериозни последици. Се проценува дека до крајот на 21 век ќе се
намали бројот на жителите во Србија, приближно за 39 проценти.
Одредени кампањи и други призвуци не дадоа значајен придонес за
регулирање на демографијата. По се
изгледа до подобри резултати може
да се дојде со поголема законска регулатива, што услови и донесување
на нов закон за семејство со поголем наталитет и истиот ќе се применуба од први јули.
Пред се услови

Се превземаат низ мерки кои се јасно врзани за планирање на семјство-

„Ракописите” ги
отвараат вратите за
младите таленти
» страница VII

то, а воедно се прецизирани со законот. Една од нив е да се влијае на жените во поголем процент да се одлучат да
родат трето дете. Аналитичарите укажуваат дека само осум отсто мајки се
одлучуваат за трето дете, а за значително зголемување на бројот на жители
потребно е тој процент да се зголеми
за повеќе од 40 отсто. Во тек е и обработка на податоци за демографската
слика на Србија во изминатата година.
Државата неодамна донесе и одлука за значително зглемување на
родителски додаток со цел да се зголеми наталитетот. За првороденче
се предвидени 100.000 динари, а
право на овој износ ќе имаат деца
родени од први јули годинава. За
второ дете се планирани по десет
илјади динари месечно (во тек на
две години), а за трето 12.000 динари месечно, во тек на десет години.
За четврто дете родителите ќе имаат
право на парична помош за деца родени пред 25 декември 2017 година.
Вкупната помош за четврта принова
е во износ од 18.000 евра.

Се очекува законските регулативи
да влијаат и на изедначување на
правата на жените кои не се во постојан работен однос, со оние кои
имаат постојана работа. Разбирливо, сите овие, а и други мерки неможат сами да ги решат проблемите
врзани за планирањето на семејството. Тешко е да се очекува брачните двојки без работно место и нерешено стамбено прашање, а тоа
значи и без егзистениција, да планират потомство.
-Секој вид на општествена грижа
за децата ќе биде од корист и на родителите и на децата. Јабучанки некогаш раѓаа 150 до 170 деца годишно. Од пред две децении таа бројка
е сведена на 40 до 50 новороденчиња
годишно. Основното училиште „Гоце Делчев“ имаше по четири до пет
одделенија првачиња, а сега две до
три. Слична е состојбата и во други
села и градови. Поради тоа некои
локални самоуправи на младите сопружници со деца дополнително
помагаат. Сите мерки се превземаат

Мајка на четири возрасни деца,
која сакаше да остане анонимна,
наведе неколку битни причини поради кои младите го одлагаат потомството. Покрај останатото младите брачни парови се без работа
и со нерешено стамбено прашање,
бараат работа во странство или веќе се отидени во бел свет. Бремените жени неретко добиваат отказ.
Приватните компании не се благонаклонети кон работнички со мали
деца, поради боледувања не отсуствуваат од работа. Во некои земји,
како на пример во Шведска, бремените жени немаат причина да се
плашат дека ќе останат без работа
ако за тоа дознае работодавецот,
напротив, работното место им е загарантирано, вели нашата соговорничка.
Со цел да се поттикне раѓањето,
потребно е да се заштитат бремените жени и мајките со мали деца од
дискриминација на работа, бидејки
тоа не е дозволиво. Со законот за
работа е прецизирано се додека децата не наполнат три години, мајка
има право да работи само во прва
смена. Мајки на деца до три годишна возраст можат да бараат од работодавецот да работат од дома, повремени и привремени работи, кои
ќе му одговараат на работодавецот.
Сето то е регулирано со Законот.
Дадени се и поголеми овластувања
на инспекцијските служби. Најавени се и подобри услови за сместување на децата во градинките. Колку
ќе допринесат овие мерки да се поправи популационата политика останува да се види.

Го пренесува
чувството за
етноста
» страница VIII

„Црни бисери” се
семејна традиција
» страница VIII
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ЛЕТНА ШКОЛА ПО МАЈЧИН ЈАЗИК ВО ОХРИД

За деца потомци на
иселеницитеод Македонија
Во организација на Аген-

цијата за иселеништво од
Република Македонија, од
26 јули до први август годинава, ќе биде организирана
„Летна школа“, по мајчин јазик, наменета за деца потом-

Превозот до Охрид ќе биде во организација на родителите. Сместувањето ќе
биде во Хотелот Конгресен
центар, населба Коњско. На
„Летната школа“ учество
можат да земат сите заинте-

ци на иселениците од Македонија. Агенцијата за иселеништво „Летна школа“ организира секоја година, со цел
изучување на мајчиниот јазик – македонскиот.

ресирани без претходна селекција. Присуството може
да се пријави на интернет
адреса на Агенцијата за
иселеништво: info@minisel.gov.mk

СМОТРА НА КИРИЛСКАТА ПИСМЕНОСТ ВО
ТИТЕЛ

Качаревци и Јабучанка
меѓу наградените

На годинешнава шеснаесетта Смотра на кирилската
писменост, која успешно ја
организира Библиотеката
„Стојан Трумиќ“ од Тител,
учествуваа ученици од пеесеттина средни и основни
училишта. Основен мотив
на оваа манифестација е
знаење и убаво пишување.
Од година во година е се
поголем бројот на ученици
кои пишуваат на јазиците
на малцинските заедници.
Со дипломи и книги се наградени и ученици од Основното училиште „Жарко Зрењанин“ од Качарево и тоа:
Милан Петровиќ, Анѓела Маринковиќ и Милош Јаќимовски, како и Драгана Спасиќ од
Основното училиште “Гоце

Делчев“ од Јабука. Тие учествуваа на конкурсот со писмени
задачи на македонски јазик.
-Задоволни сме со постигнатите резултати. Веќе
осум години наши ученици
освојуваат награди на Смотрата на кирилската писменост. Од година во година
тие се се подобри и подобри. На почеток учествуваа
млади луѓе , што ги посетуваа курсевите „Добредојдовте на македонски“, а сега
и ученици кои го учат предметот македонски јазик со
елементи на национална
култура, рече Лилјана Лазареска, професорка, која држи настава по македонски
јазик во основните училишта во Јабука и Качарево.

СРЕДБА НА ЕДМОНД АДЕМИ, МИНИСТЕРОТ ЗА ДИЈАСПОРА СО ПРЕДСТАВНИЦИ
НА МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО СРБИЈА

И УГЛЕДОТ Е ДОВЕДЕН ВО ПРАШАЊЕ
На состанокот со
министерот за
дијаспора Едмонд
Адеми и пеесетмина
представници на
Македонците во
Србија, во
повеќечасовните
разговори, е
констатирано дека
постои голема
поделеност и дека
треба да се прекине
со кавгите
Македонија ќе ве
подржи доколу
покажете слога,
порача Адеми
Едмонд Адеми, министерот
за дијаспора во Владата на Република Македонија, во придружба на Васил Грков, в. д.
амбасадорот на Република
Македонија во Србија, со
свои соработници, на 21 мај
во Белград, остварија средба
со пеесетмина Македонци во
Србија. На состанокот присуствуваа представници од
Националниот совет на македонското малцинство, на трите партии, како и преставници на здуженијата и информативните гласила на македонски јазик.
Ова е прв „прав состанок“
на кој отворено се разговараше за постоењето на големи
неслоги и проблеми меѓу Македонците. Изнесени се бројни обвинувања за работата на
сегашниот Национален совет
на македонското малцинство
во Србија и причини за поделбите, кои датираат од почетокот на формирањето на
првиот состав на Советот.
Желба, македонски
културен центар

Разговарано е и за остарувањето на малцинските права
на Македонците во областа на
образованието, употребата на
мајчиниот јазик и писмото,
културата и информирањето,
финансирани од Србија, се
разбира во рамките на законските можности. Но, и покрај
тоа Македонците во Србија
побараа подршка од Македонија, пред се за учебници на
македонски јазик. Беше искажана и потребата за отварање
на македонски културен цен-

тар во Белград. Побарана е и
помош за добивање на македонски патни исправи и средства за проекти. Посебно е
потенцирано дека претстојните избори на новиот состав
на советот, во октомври годинава, треба да бидат фер и демократски . Доколку се запишат во Посебниот бирачки
список уште 1170 лица, изборите ќе бидат непосредни.
Во Србија македонски јазик
со елементи на национална
култура се изучува во основните училишта во Јабука, Качарево, Пландиште, Гудурица
и Лесковец. Во службена употреба македонски јазик е во
Пландиште и во Јабука. Јабука
е позната и како најмакедонско село во Србија. Во Панчево како Македонци се изја-

снуваат околу 5000 жители.
Токму поради тоа, седиштето
на Националниот совет на
македонското малцинство, е
во овој војводински град.
Отсуство на комуникации
и дезинформации

Во кратки црти присутните
беа запознаени и со Стратегијата за односот на Македонија кон дијаспората и македонското малцинство во Србија и начинот како може да
се помогне.
Врз основа на бројните дискусии министерот Адеми
констатираше дека состојбата
е многу лоша и треба да се прекине со кавги и да се најде модел за воспоставување на системот на функционирање на
заедницата, за да Македонците
во Србија добијат и простор и

време за конкретни програми
кои им ги овозможува државата во која живеат. И дипломатското представништо во Србија ќе се обиде да помогне во
надминување на бројните и
штетни проблеми за македонското малцинство.Адеми предложи на лето да се организира
тркалезна маса со цел да се најде решение за нормално фунционирање на заедницата.
Угледот на Македонците
одамна е доведен во прашање,
пред се, поради лични интереси и позиции. Долгогодишните проблеми се и плод на отсуство на комуникација и пласирање на информации, во некои информативни гласила,
според кои во заедницата тече
„мед и млеко“. За лошата состојба во заедницата, посебно
се изненадени жители од Македонија, кои деновиве по прв
пат имале можност да се запознаат со правата вистина.
Добар начин за укажување
и решавање на проблемите
беше и билатералната Спогодба за заштитата на правата на малцинските заедници,
потпишана пред повеќе години, помеѓу Србија и Македонија. Овој вид на соработка
би бил добар и поради реципроцитетот во остварувањата
на правата на малцинските
заедници во споменатите држави. Дадени се и препораки
за активирање на македонската комисија. До ден денес
не е одржан ни еден состанок
на меѓувладините мешовити
комисии и покрај тоа што Србија и Македонија меѓу првите во регионот ја потпишале
спогодбата.

УНА ПРЕ ДУ ВА ЊЕ НА СТА ТУ СОТ НА МАЛ ЦИН СТВА ТА
Министерот за државна управа и локална самоуправа Бранко Ружиќ и македонскиот министер за дијаспора Едмонд Адеми, разговараа на 22 мај во Белград за унапредувањето на
статусот на националните малцинства.
По состанокот, како што пренесе Танјуг, министерот Ружиќ изјави дека Владата на Србија
и Министерството за државна управа и локална самоуправа подготвија четири закони за
унапредување на статусот на националните малцинства и функционирањето на националните совети, кои во текот на овој месец ќе се најдат во парламентот. Тој воедно потсети дека кон крајот на годинава предстојат избори за национални совети и сигурен е дека и
Националниот совет на македонскот малцинство ќе земе учество во она што следи кон крајот на годинава.
Двата министри разговарале и за реактивирање и инплементирање на спогодбата помеѓу
Србија и Црна Гора и Македонија, за фунционирање на меѓувладините мешовити комисии.
И за Едмонд Адеми важно пражање е почетокот на работата на мешовитата комисија, поради
унапредувањата на правата на македонското малцинство во Србија и српското малцинство во
Македонија. Тој најави дека на есен ќе биде формирана мешовита комисија, која формално постои од 2004 година и дека оваа прашање ќе се најде пред владите на двете држави.

СЕ ГРАДИ НОВА ЗГРАДА НА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНА

Емисии на десет јазици на малцинските заедници
Првата фаза на
новиот дом на РТВ ќе
биде завршена
идната година, а
емитувањето на
програмата ќе започне
од 2020 година
Работите на изградбата на
новата зграда на Радио – телевизија Војводина, започнати кон крајот на минатата година, напредуваат. Новиот
дом ќе биде подигнат на Мишелук, во Нови Сад, на истото место каде што се наоѓала
зградата срушена на трети мај
1999 година во НАТО бомбардирање.
Ова е еден од најважните
проекти во Србија. Зградата
ќе има повеќе од 17 000 квадрати, пет телевизиски и шест
радиски мултифункционални
студиа, со сите потребни технички и технолошки возможности. Првата фаза на градежните работи треба да биде

завршена во 2019 година.
Емитување на програмата на
РТВ во новата телевизиска
куќа ќе започне во тектот на
2020 година. Вредност на оваа
инвестиција е околу 2,6 милијарди динари. Пари за изградба се обезбедени од покраинскиот и републичкиот буџет.
Се очекува и помош од градот
Нови Сад.
РТВ 2 опфаќа програми на
: унгарски, македонски, ро-

мански, украински, ромски,
буњевачки, хрватски, црногорски, русински и словачки
јазик. На оваа телевизија повеќе од единаесет години се
емитува „Македонско сонце“,
получасовна емисија на македонски јазик. Пред пет и пол
години е отворено и дописништво во Панчево. На реализацијата на програмата работи уредникот на емисијата
Златко Јанкуловски од Нови

Сад и новинарката Лилјана
Лазареска од Панчево.
-Цел ни е да покжеме како
се живее и какви проблеми и
какви предности имаат малцинските заедници. Огромна
енергија се вложува во оваа
работа. Се е училиште и во се
треба да се најде предност, вели Златко Јанкуловски.
Според зборовите на Лилјана Лазареска, најмногу внимание се посветува на негува-

њето на македонскиот јазик и
културата и зачувувањето на
традицијата и историјата на
Македонците во Србија, како
и на активностите на Македонци кои гостуваат во Србија со различни културно –
уметнички програми.
За ралика од некои емисии
што се емитуват на РТВ и
имаат остватена соработка
со националните телевизијски кући на матичните земји,
со македонската национална
телевизија, и покрај долгогодишните напори, се уште
нема таква соработка. Недостаток на размена на прилози, пред се влијае на осиромашување на музичкиот дел,
кој во програмата се емитува
како посебен блок, а секој
гледач на оваа емисија на македонски јазик, би сакал да
се запознае со нови музички
достигну ва ња од македонската музичка сцена.
На нашето прашање за
проширувањето на програмата на македонски јазик,

уредникот на „Македонско
сонце“ вели – желбите ни се
секогаш поголеми. За сега е
најважно да одржиме професионален ниво и да подготвуваме интересна програма. Во
новите простории, секако, ќе
имаме промени за нешто поубаво...
Емисијата на македонски
јазик на Радио телевизија Војводина се емитува премиерно
секоја недела во 18 часот, на
Втората програма, а се репризира во вторник во 9:50 часот.
Поголем дел од прилозите од
„Македонско сонце“, преведени на српски, се прикажуват
во емисијата „Палета“, која се
емитува секој трет понеделник на Првата програма на
Радио телевизија Војводина.
Во неа се застапени прилози
на десетте јазици на малцинските заедници, за кои веќе
стана збор. Разбирливо, најголем дел од програмата на
РТВ 2 се емитува на јазикот
на мнозинскиот народ во Република Србија – на српски.

Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 8. ЈУНА 2018. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 8 ЈУНИ 2018

И углед је
доведен
у питање
» страна IV

„Рукописи”
отварају врата
младим талентима
» страна V

КАКО ДА СЕ ПОПУЛАЦИЈА НОРМАЛИЗУЈЕ

ОПТИМАЛНА ПОРОДИЦА – ТРОЈЕ ДЕЦЕ
Сваке године се број
становника Србије
смањује за тридесет до
четрдесет хиљада људи

Због тога неке локалне самоуправе
младим супружницима додатно помажу. Све мере се предузимају са истим циљем: да се популација нормализује – каже Мирослава Пушкаш,
виша медицинска сестра, која је пуних 35 година радила у Јабуци као
патронажна сестра.
У том селу је годинама вођена такозвана плава књига, која садржи тачне
податке о најмлађим Јабучанима.

Само осам одсто мајки се
одлучује на треће дете
Држава донела одлуку о
значајном увећању дечјег
додатка
За једну земљу нема важнијег питања од популационе политике. Међутим, Република Србија не може
тиме да се похвали. Ова констатација није случајна, већ се базира на
многобројним подацима који илустративно и уверљиво говоре о непрекидном опадању наталитета.
Гледано кроз призму статистичког
језика, то би укратко изгледало овако: у Србији се сваке године број
становника смањује за око тридесет
до четрдесет хиљада људи, а стопа
морталитета надмашује стопу наталитета. Просечна старост житеља је
44 године и то нас сврстава у земље
са старим становништвом. Нажалост, у протеклих неколико деценија и Панчево стари. Овакво демографско кретање имаће озбиљне
последице. Процењује се да ће се до
краја 21. века број становника Србије смањити за 39 процената.
Услови пре свега

Држава је покренула низ мера које
су јасно повезане с планирањем породице, а уједно су прецизиране законом. Једна од њих је да се утиче на
жене да се у већем проценту одлучују да роде треће дете. Аналитичари указују на то да се само осам одсто мајки одлучује за треће дете, а за
значајно повећање броја становника потребно је да се тај проценат

Озбиљнија контрола

увећа за више од 40 одсто. У току је
и обрада података о демографској
слици Србије у претходној години.
Држава је недавно донела и одлуку
о значајном увећању родитељског
додатка с циљем повећања наталитета. За прворођено дете је предвиђено
100.000 динара, а право на овај износ
имаће деца рођена после 1. јула ове
године. За друго дете је планирано по
десет хиљада месечно током две године, а за треће 12.000 динара месечно током десет година. За четврто дете родитељи ће имати право на новчану помоћ за децу рођену пре 25. децембра 2017. године. Укупна помоћ
за четврто дете износи 18.000 евра.
Очекује се да ће законске регулативе допринети и изједначавању
права жена које нису у сталном рад-

ном односу са онима које имају сталан посао. Разумљиво, све ове, а ни
друге мере не могу саме да реше
проблеме у вези с планирањем породице. Тешко је очекивати да ће
брачни парови без радног места и с
нерешеним стамбеним питањем, а
то значи и без егзистенције, планирати потомство.
– Сваки вид друштвене бриге о деци биће од користи и родитељима и
деци. Јабучанке су некад рађале од
сто педесеторо до сто седамдесеторо
деце годишње. Од пре две деценије
тај број је сведен на четрдесет до педесет новорођенчади годишње. Основна школа „Гоце Делчев” имала је
четири до пет одељења првака, а сада има два до три. Слична је ситуација и у другим селима и градовима.

Мајка четворо одрасле деце, која је
желела да остане анонимна, навела је
неколико битних разлога због којих
млади одлажу потомство. Поред
осталог, млади брачни парови су без
запослења и с нерешеним стамбеним
питањем, траже посао у иностранству или су већ отишли у бели свет.
Трудне жене неретко добијају отказ.
Приватни предузетници нерадо запошљавају раднице с малом децом,
да не би одсуствовале с посла због
боловања. У неким земљама, као на
пример у Шведској, трудне жене немају разлога да се плаше да ће остати
без посла ако за то сазна послодавац,
напротив, радно место им је загарантовано – каже наша саговорница.
С циљем подстицања рађања потребно је заштитити трудне жене и
мајке с малом децом од дискриминације на послу, будући да то није дозвољено. У закону је прецизирано да док
деца не напуне три године, мајка има
право да ради само у првој смени.
Мајке деце узраста до три године могу да траже од послодавца да раде и од
куће, повремене и привремене послове, уколико то одговара послодавцу.
Све је то регулисано законом. Дата су
и већа овлашћења инспекцијским
службама, а наговештени су и бољи
услови за смештање деце у вртиће.
Колико ће ове мере допринети побољшању популационе политике, остаје да се види.

Преноси осећај за
етнос
» страна VI

„Црни бисери” су
породична традиција
» страна VI
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Петак, 8. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛЕТЊА ШКОЛА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА У ОХРИДУ

СУСРЕТ ЕДМОНДА АДЕМИЈА, МИНИСТРА ЗА ДИЈАСПОРУ, С ПРЕДСТАВНИЦИМА МАКЕДОНСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ У СРБИЈИ

Задецупотомкеисељеника
из Македоније

У организацији Агенције за

исељеништво из Републике
Македоније, од 26. јула до 1.
августа ове године биће организована Летња школа
матерњег језика, намењена
деци потомцима исељеника
из Македоније. Агенција за
исељеништво организује
Летњу школу сваке године, с
циљем изучавања матерњег
језика – македонског.

И УГЛЕД ДОВЕДЕН У ПИТАЊЕ
На састанку
министра за
дијаспору Едмонда
Адемија и педесетак
представника
Македонаца у Србији,
у вишечасовним
разговорима,
констатовано је да
постоји велика
подељеност и да
треба престати са
свађама

Превоз до Охрида организоваће родитељи. Деца
ће бити смештена у хотелу
„Конгресни центар” у насе љу Коњ ско. У Лет њој
шко ли мо гу уче ство ва ти
сви за ин те ре со ва ни без
прет ход не се лек ци је. За интересовани се могу пријавити на интернет адреси
Агенције за исељеништво:
info@minisel.gov.mk

„Македонија ће вас
подржати уколико
искажете слогу”,
поручио је Адеми
Едмонд Адеми, министар за
дијаспору у Влади Републике
Македоније, у друштву Васила Гркова, в. д. амбасадора
Републике Македоније у Србији, са сарадницима, 21. маја у Београду остварили су
сусрет с педесетак Македонаца у Срби ји. Састан ку су
присуствовали представници Националног савета македонске мањине, трију партија, као и удружења и информативних гласила на македонском језику.
Ово је први „прави састанак”
на коме се отворено разговарало о постојању великих неслога
и проблема међу Македонцима.
Изнете су бројне оптужбе на
рад садашњег Националног савета македонске мањине у Србији и разлози подела, који датирају од почетка формирања
првог састава Савета.

СМОТРА ЋИРИЛИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ У ТИТЕЛУ

Качаревци и Јабучанка
међу награђенима

На шеснаестој Смотри ћи-

риличке писмености, коју
успешно организује Библиотека „Стојан Трумић” у Тителу, учествовали су ученици из педесетак средњих и
основних школа. Основни
мотив манифестације је
знање и лепо писање. Из године у годину међу учесницима је све већи број ученика који пишу на језицима
мањинских заједница.
Дипломама и књигама су
награђена и три ученика из
Основне школе „Жарко
Зрењанин” из Качарева, и
то: Милан Петровић, Анђела Маринковић и Милош
Јаћимовски, као и Драгана
Спасић из Основне школе

Жеља: македонски
културни центар

„Гоце Делчев” из Јабуке.
Они су учествовали на конкурсу с писменим задацима
на македонском језику.
– Задовољни смо постигнутим резултатима. Већ осам година наши ученици освајају
награде на Смотри ћириличке писмености. Из године у
годину су све бољи и бољи. У
почетку су учествовали млађи људи, који су посећивали
курсеве „Добро дошли на македонски”, а сада су ту и ученици који уче предмет македонски језик са елементима
националне културе – рекла
је професорка Лилјана Лазареска, која држи наставу македонског језика у основним
школама у Јабуци и Качареву.

Разговарало се и о остваривању мањинских права Македонаца у области образовања,
употребе матерњег језика и
писма, културе и информисања, што финансира Србија, у
оквиру законских могућности. И поред тога, Македонци
у Србији затражили су подршку Македоније, пре свега за
уџбенике на македонском језику. Била је исказана и потреба за отварањем македонског културног центра у Београду. Затражена је и помоћ
за добијање македонских путних исправа и средстава за
пројекте. Посебно је потенцирано да предстојећи избори
за нови састав Савета, у окто-

бру ове године, треба да буду
фер и демократски. Уколико
се у Посебан бирачки списак
упише још 1.170 лица, избори
ће бити непосредни.
У Србији се македонски језик са елементима националне културе изучава у основним школама у Јабуци, Пландишту, Гудурици и Лесковцу.
Македонски језик је у службеној употреби у Пландишту и
у Јабуци. Јабука је позната и
као најмакедонскије село у
Србији. На територији Панчева се око 5.000 житеља изјаснило као Македонци. Управо због тога седиште Националног савета македонске мањине је у овом граду.
Одсуство комуникације и
дезинформације

У кратким цртама, присутни
су се упознали са Стратегијом
за односе Македоније према
дијаспори и македонској ма-

њини у Србији и начином на
који може да јој се помогне.
На основу бројних дискусија, министар Адеми је констатовао да је стање веома лоше и
да треба прекинути са свађама
и наћи модел за успостављање
система функционисања заједнице, да би Македонци у Србији добили и простор и време за
конкретне програме које им
омогућава држава у којој живе.
И дипломатско представништво у Србији потрудиће се да
помогне у надвладавању бројних и штетних проблема за македонску мањину. Адеми је
предложио да се током лета организује округли сто с циљем
налажења решења за нормално
функционисање заједнице.
Углед Македонаца је одавно
доведен у питање, пре свега
због личних интереса и позиција. Проблеми су се нагомилали због одсуства комуникације

и пласирања информација у неким информативним гласилима према којима у заједници тече „мед и млеко”. Лошим стањем су посебно изненађени житељи Македоније, који су ових
дана први пут имали прилику
да се упознају с правом сликом.
Добар начин за указивање на
проблеме и њихово решавање
био је и билатерални споразум
о заштити права мањинских
заједница, потписан пре више
година између Србије и Македоније. Овај вид сарадње би
био добар и због реципроцитета у остваривању права мањинских заједница у поменутим државама. Дате су и препоруке за
активирање македонске комисије. До дана данашњег није
одржан ниједан састанак међувладиних мешовитих комисија,
и поред тога што су Србија и
Македонија међу првима у региону потписале споразум.

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ СТА ТУ СА НА ЦИ О НАЛ НИХ МА ЊИ НА
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић и македонски министар за
дијаспору Едмонд Адеми разговарали су 22. маја у Београду о унапређењу статуса националних мањина.
После састанка, како је пренео „Танјуг”, министар Ружић је изјавио да су Влада Србије и
Министарство за државну управу и локалну самоуправу припремили четири закона о унапређењу статуса националних мањина и функционисању националних савета, који ће се током овог месеца наћи у парламенту. Он је уједно подсетио да крајем године предстоје избори
за националне савете и сигуран је да ће и Савет македонске националне мањине узети учешће у ономе што следи крајем године.
Двојица министара су разговарала и о реактивирању и имплементирању споразума између Србије и Црне Горе и Македоније, о покретању и функционисању међувладиних мешовитих комисија.
И за Едмонда Адемија је важно питање почетак рада мешовите комисије ради унапређивања
права македонске националне мањине у Србији и српске националне мањине у Македонији. Он
је најавио да ће на јесен бити формирана мешовита комисија која формално постоји од 2004. године и да ће се ово питање наћи пред владама двеју држава.

ГРАДИ СЕ НОВА ЗГРАДА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Емисије на десет језика мањинских заједница
Прва фаза новог
дома РТВ биће
завршена следеће
године, а емитовање
програма почеће
2020. године
Радови на изградњи нове
зграде Радио-телевизије Војводине, започети крајем прошле године, добро напредују.
Нови дом ће бити подигнут
на Мишелуку у Новом Саду,
на истом месту на коме се налазила зграда срушена 3. маја
1999. године у НАТО бомбардовању.
Ово је један од најважнијих
пројеката у Србији. Зграда ће
имати више од 17.000 квадрата, пет телевизијских и шест
радијских мултифункционалних студија, са свим потребним техничким и технолошким могућностима. Прва фаза грађевинских радова треба
да буде завршена 2019. године.

Емитовање програма РТВ у
новој телевизијској кући почеће 2020. године. Вредност ове
инвестиције је око 2,6 милијарди динара. Новац за изградњу
је обезбеђен из покрајинског и
републичког буџета. Очекује се
помоћ Града Новог Сада.

РТВ 2 обухвата програме
на: ма ђар ском, ма ке дон ском, ру мун ском, укра јин ском, ромском, буњевачком,
хр ват ском, цр но гор ском,
русинском и словачком језику. На овој телевизији се дуже од једанаест година еми-

тује „Македонско сунце”, получасовна емисија на македонском језику. Пре пет и по
година отворено је и дописништво у Панчеву. На реали за ци ји про гра ма ра де
уредник емисије Златко Јанкуловски из Новог Сада и

новинарка Лилјана Лазареска из Панчева.
– Циљ нам је да покажемо
како се живи и какве проблеме и какве предности имају
мањинске заједнице. Огромна енергија се улаже у овај посао. Све је школа и у свему је
потребно наћи предност – каже Златко Јанкуловски.
За разлику од неких емисија
које се приказују на Радио-телевизији Војводине и имају сарадњу с националним телевизијама матичних земаља, с македонском националном телевизијом, и поред дугогодишњих напора, још увек није
остварена таква сарадња. Недостатак размене прилога пре
свега утиче на осиромашење
музичког дела програма, који
се емитује као посебан блок, а
сваки гледалац емисије на македонском језику волео би да
се упозна с новим остварењима македонске музичке сцене.
На наше питање о проширењу програма на македон-

ском језику уредник „Македонског сунца” каже:
– Жеље су нам увек веће.
Засад је најважније да одржимо професионални ниво и
припремимо занимљив програм. У новим просторијама
ћемо свакако имати промене
ка бољем...
Емисија на македонском језику на Радио-телевизији
Војводине емитује се премијерно сваке недеље у 18 сати
на Другом програму, а репризира се уторком у 9.50. Већи
део прилога „Македонског
сунца” преведен на српски
приказује се у емисији „Палета”, која се емитује сваког трећег понедељка на Првом програму Радио-телевизије Војводина. У њој су заступљени
прилози на десетак језика мањинских заједница, о којима
је већ било речи. Разумљиво,
највећи део програма РТВ2
емитује се на језику већинског народа у Републици Србији – на српском.

V

Петак, 8. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ДАНИ МАКЕДОНСКЕ КУЛТУРЕ

У ГОСТИМА КОД ПОБРАТИМА У РОСОМАНУ

ЉУБАВ ПРЕМА КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ

На „Брескоберу”
у Македонији

Свечана академија у
част дела
свесловенских
просветитеља, браће
Ћирила и Методија
Вече македонске
песме и фолклора,
поетског исказа,
изложба фотографија,
класичне музике...
Староградским
песмама пробуђена
носталгија
Дванаеста
манифестација
„Дани македонске културе”,
одржана од 24. до 27. маја у
Новом Саду, обухватила је
бројне активности и манифестације. Тродневним културно-уметничким програмом
обележен је Дан свесловенских просветитеља, Свете
браће Ћирила и Методија. У
Студију М у Новом Саду приређена је свечана академија.
Поздрављајући бројне госте, организаторка манифестације Васка Чергоска поред
осталог је рекла:
– Радује ме што смо заједно
на обележавању великог празника, Дана словенске писмености и културе. И ове године одајемо признање и поштовање великим просветитељима, следећи дело које
представља мост зближавања, сарадње и повезивања
различитих култура, које се и
на овај начин проширују и
унапређују и представљају
мост спајања мултикултуралности. Њихов светао пример
нека нам буде инспирација да
истрајемо у очувању нашег
националног идентитета...
О великој заслузи просветитеља говорила је, пред
бројном публиком, и Бета

Влашковић, професорка македонског језика.
– Представља ми велику
част и посебно задовољство да
будем део ове манифестације,
којом прослављамо дело словенских просветитеља Светог
Кирила и Методија. О њиховим делима не треба много
причати. Кроз историју се потврдило да је то што су урадили они и њихови ученици било основа за креирање литературне творевине многих словенских народа. Свети Кирил
и Методије су део наше традиције и традиције многих словенских народа. Славимо их и
ми и многе наше пријатељске
државе – нагласио је Васил Грков, в. д. амбасадорa Републике Македоније у Београду.
Удружење македонске мањине „Кирил и Методиј” из
Новог Сада, у сарадњи с Радио-телевизијом Војводине и
емисијом „Македонско сунце”, припремило је културно-

уметнички програм који заслужује највишу оцену. Гости
су имали прилику да виде и
чују распеване и разигране
чланове Културно-уметничког друштва „Бранко Чајка”
из Тетова, с вокaлним солистима Љубицом Бојаџијевском и Драгишом Аврамовским, КУД „Винограде” из Гудурице, темпераментне певаче из групе „Исток 10” из Вршца, у пратњи Дарка Ристовског (кавал), Градски хор из
Старе Пазове...
Атила Мартон, главни и одговорни уредник Радио-телевизије Нови Сад, бројну публику је поздравио на македонском језику, измамивши
аплауз. Укратко, рекао је:
– Ваша екселенцијо, даме и
господо, као главни и одговорни уредник Телевизије
Војводина, мило ми је што
могу да кажем да у инат свим
тешкоћама наш програм на
македонском језику и надаље

постоји, мења се и побољшава. За то упућујем захвалност
Златку Јанкуловском и Лилјани Лазареској.
Код већине је носталгију
пробудио КУД из Старе Пазове песмама: „На срцу ми лежи, мила мамо”, „Врати ми се,
мила љубо”, „Лихнида” и друге милозвучне песме. Никога
није оставила равнодушнима
Драгана Маринковић песмом
„Зајди, зајди, јасно сунце”.
Публику је разнежио и трио
„La iesta”, у саставу: Катарина
Јосифовска (виолина), Маша
Драгаш (виолончело) и Бошко Стојадиновић (клавир).
Заиста је тешко набројати све
учеснике пребогатог програма, али задовољство је и њихово, будући да су наступили
пред више од 150 гостију.
Манифестацију су финансијски помогли и Градска управа за културу, Град Нови
Сад и Национални савет македонске мањине у Србији.

Симболичним

убирањем
брескве на плантажама компаније „Душан Ћирић” у општини Росоман у Македонији 25.
маја је почела традиционална
тродневна
манифестација
„Брескобер”, коју називају и
„Брескобер – Духови”, будући
да увек почиње на тај верски
празник. Производња ове врсте воћа у Росоману је заступљена на више од 700 хектара,
са око 15 сорти. У том региону
се повећавају површине засада
бресака, али расте и број про-

ову манифестацију и братским дочеком.
– И овог пута смо се вратили с новим искуствима у вези
са унапређењем воћарства.
Као и раније, и сада смо се
договарали о пласману росоманске брескве на тржиште
Србије, али и нешто посебно
је постигнуто. Наши фудбалери су одмерили снаге са
екипама из Румуније и Росомана. Убедљиво смо били
најбољи. И фолклористи су
приказали своје вештине. За

даја за извоз. Невероватно је
како укус, мирис, деликатеси и
гостопримство могу да привуку велики број гостију из Турске, Румуније, Србије, Бугарске и из других земаља, као и
домаће госте.
Спортска екипа „Ветерани”
из Пландишта и фолклористи из Греде и Великог Гаја,
који су заједно с Јованом Репцем, градоначелником Пландишта, Ендреом Сабом, председником Скупштине, и Гораном Доневски, замеником
градоначелника, гостовали у
братској општини пријатно
су изненађени начином на
који је Росоман организовао

њих сусрети с побратимима
имају посебно значење. Стичу нова пријатељства, која
трају годинама – рекао је Горан Доневски.
Две братске општине,
Пландиште и Росоман, повезује производња воћа и поврћа, пре свега бресака. Братимљење су иницирали родбина и пријатељи који су путовали ка Војводини и Македонији. Када су житељи Пландишта одлазили на летовање
у древни Охрид, свраћали су
у госте у Росоман, где живе и
српске породице, а из Росомана су у Пландиште долазили код родбине и пријатеља.

ОДРЖАН ТРОДНЕВНИ ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ И КРАТКЕ ПРОЗЕ

„Рукописи” отварају врата младим талентима
На конкурс пристигло
више од хиљаду
кратких прича
и песама

бавном песмом „Сансеверија”, заступљеном у 41. издању
„Рукописа”.
– Задовољна сам начином
организације, непосредношћу и љубазношћу домаћина.
Упознала сам и наше људе који живе у Панчеву. Одушевили су ме посетиоци поетске
вечери, који су ме наградили
аплаузом за песму, а на моје
питање да ли су ме разумели с
обзиром на то да сам рецитовала на македонском језику,
добила сам потврдан одговор.
Поново бих дошла у Панчево,
али не као учесник фестивала, јер мислим да ово што сам
ја доживела на поетским вечерима и радионицама, треба
да доживе и други млади људи из Македоније – изјавила
је млада Скопљанка.
Петар Андоновски је већ
гостовао у Панчеву као учесник једног од поетских фестивала, а овог пута је, као аутор трију романа, био члан
жирија.

У 41. издању
заступљен шездесет
један аутор
Зборник „Рукописи” и надаље је пасош којим се прелазе
невидљиве границе
Овогодишњи тродневни фестивал поезије и кратке прозе
одржан је од 17. до 19. маја у
Панчеву и Београду. На књижевним вечерима посвећеним 41. издању зборника „Рукописи”, 18. и 19. маја, у дворани „Аполо” се представило
више младих писаца с простора некадашње Југославије.
У најновијем издању је заступљен шездесет један аутор из
Србије, Македоније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Словеније. Већина
њих се представила на књижевним вечерима. У зборнику је 28 учесника из Србије, 10
из Хрватске, шест из Црне Горе, пет из Словеније и четири
из Македоније. У групи од педесетак гостију били су и песникиња Калиа Димитрова из
Скопља и Петар Андоновски,
члан жирија. „Рукописи” су
препознатљиви и ван граница некадашње Југославије.
Они су прави расадник младих талената. Од давне 1976.
године до данашњег дана
многи од њих су постали позната имена.

Понесите свој примерак

До средине фебруара на
конкурс је пристигло више од
хиљаду песама и крaтких прича. Чланови жирија су имали
тежак задатак да се одлуче за
шездесет једног аутора.
Спајање бројних писаца

– Сваку песму и причу које су
пристигле на конкурс, уредници су пажљиво читали. То
је тежак, али изазован рад.
Млади писци су одавно стекли поверење у оно што радимо. Овај зборник на свој

начин дефинише Панчево
као град културе, али исто тако је спојио многе младе писце и обележио неколико
књижевних
генерација,
укључујући и уредничке тимове. Константно идемо даље. У будућности ће зборник,
а и сама организација добити
можда другачији концепт.
Током претходних година
смо имали већи одзив из Македоније. У „Рукописима” је
ове године заступљен мањи

број аутора. То је тако можда
и због добре селекције – рекла је Јасмина Топић, главни
уредник зборника.
Млади аутори изнова доживљавају „Рукописе” као
својеврстан пасош за улаз у
добро друштво. То нам је потврдила и Калиа Димитрова,
политиколог, која је пред
бројном публиком у „Аполу”
рекла да њене песме имају политички призвук, али се пред
публиком представила љу-

– Панчевци приређују изванредне сусрете. Свако коме се
пружи прилика да буде део
ове манифестације, треба да
прихвати понуду. Сви се ми
враћамо кући с новим искуствима и новим пријатељствима. На овогодишњи конкурс је пристигло шездесет
песама и кратких прича. Направили смо селекцију и издвојили десет аутора, од којих
је четворо заступљено у зборнику. Марији Ангеловској и
Катерини Гоговој су објављене кратке приче, а Елени Ко-

стовској песма. На ком год језику да су написане песме, избор је добар – рекао је Андоновски.
У рецензији 41. издања Јасмина Топић је написала и
следеће: „Понесите ваш примерак ’Рукописа’ у ранцу, на
пијацу, плажу, у авион или
воз, прво следеће књижевно
вече, кафић, случајно заборавите у књижари или пекари,
нек нађе и неке нове очи и руке. И даље је то пасош којим
се прелазе невидљиве границе и који нас спаја у постављању питања и тражењу одговора, наравно у исписаним
редовима, а и између редова”.
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БОРО ВАНЕВСКИ ИЗ ЈАБУКЕ ОТКРИВА

„ЦРНИ БИСЕРИ” СУ ПОРОДИЧНА ТРАДИЦИЈА
Заједнички сан Боре
Ваневског и његове
браће био је да
постану
препознатљиви
музичари
Музичару Бори Ваневском из
Јабуке било би потребно много страница да би набројао
све песме, староградске, изворне и новокомпоноване,
које је певао и свирао у протеклих педесет седам година
као члан састава „Црни бисери”. Музика је постала његов
живот када је имао непуних
четрнаест година. Тада га је
теча одвео у село Псача (Кривопаланачко), родно место
родитеља. Неколико месеци
га је подучавао да свира трубу. Вратио се у Јабуку и с браћом и блиским пријатељима
оформио музичку групу.
– Моји родитељи су се са
четири мушка детета доселили у Јабуку 1946. године, ја
сам колонистичко дете. Ту су
рођена и два брата по оцу. Заједнички сан свих нас је да будемо препознатљиви музичари. Пуних четрдесет година
смо у групи имали дванаест,
некада и више музичара, и то
трубаче, хармоникаше, бубњаре и гајдаше. Свирао сам
више инструмената. Сваки
музичар је добар на свој начин. Испуњен си када се вратиш кући и својима кажеш:
„Свирка је била супер” – наглашава Ваневски.
Жеља им се остварила. Постали су препознатљиви музичари и деценијама су развесељавали Јабучане и житеље
бројних села и градова у Србији. Најчешће су наступали
у Глогоњу, а у њиховом репертоару је преовладавала народна музика. У местима у

колико група са именом „Црни бисери”, али Боро Ваневски је и надаље познати лик
аматерске музичке сцене.
Много њих га ословљава и
као: стари Боро.
Као и некадашњи чланови састава „Црни бисери”, и садашњи схватају свирку озбиљно, јер када наступају, стварају
посебну енергију и труде се да
прославе буду забавне и интересантне. За њих је велика одговорност и сам репертоар.
– Да би људи уживали у нашим наступима, с времена на
време обогаћујемо репертоар.
Млади траже све што је ново.

ја женим сина...” Право весеље је када се чује звук трубе.
Радујем се што и код младих
постоји интересовање за традиционалну музику – поносно наглашава Боро.
Овај скроман и вредан човек је цео живот био фокусиран на оно што га испуњава –
музику. Истовремено је и
члан Националног савета македонске мањине у Србији. За
своје наследнике на музичкој
сцени не брине. Он и његова
супруга Лена су родитељи
трију кћерки и сина и имају
шеснаест унука и неколико
праунука. Још увек се труди
да покаже шта зна и уме и да

Али нема свадбе без песме
„Куме, брате” или ако не запевамо: „Најсрећнији смо ја и
моја прија, она удаје ћерку, а

научи наследнике да заволе
музику, као што је то, пре
много година, урадио његов
теча.

Бараат нови песни

којима живе Македонци, највише су се певале македонске
песме, као што су „Зајди, зајди”, „Македонско девојче”,
„Битола, мој роден крај” и
безброј популарних песама
које су певали Есма Реџепова,
Васка Илиева, Сариевски и
други популарни певачи.
Свирао је и у КУД-у
„Васил Хаџиманов”

– Свирали смо и певали на
свадбама и прославама. Увесељавали смо госте и када су
пре тридесет година Јабучани
били домаћини представницима села Парменац, када је
снимана емисија „Знање –
имање”. Ове године је на својствен начин обележена три-

десетогодишњица овог дешавања и у Дому културе је приказан филм снимљен тим поводом. Сузе су ми навирале
када сам гледао какав састав
смо имали, како је Јабука некад изгледала и с каквим ентузијазмом су се Јабучани
припремали да представе село како и доликује – вели наш
саговорник.
Пуних тридесет година је
аматерски свирао у КУД-у
„Васил Хаџиманов”, који је активно радио при Дому културе у Јабуци. „Црни бисери” су
наступали и на новосадским
сајмовима посвећеним пољопривреди и на многим другим
значајним манифестацијама.
Обезбеђивали су и новац за

инструменте. То су била лепа
времена за свирке и наступе.
Могло је пристојно да се живи
од зараде, а музичари су били
посебно цењени. Стара слава
није потрошена. Још увек су
актуелни, али је састав некадашње групе „Црни бисери”
одавно промењен. Многи од
некадашњих чланова су преминули. Од прекаљених музичара заједно наступају само
Боро и његов пријатељ Добре,
кларинетиста. Син Момчило
је трубач, а бубњар је унук Бориног брата Мијалка – Слађан. С њима је и млади хармоникаш Драгиша, такође Јабучанин. Понекад им се придруже и други млади људи. У међувремену је формирано не-

ЈУЛКА СПАСКОВСКА ИЗ КАЧАРЕВА

Преноси осећај за етнос
Осамдесетогодишњу
Јулку Спасковску из
Качарева испуњавају
бројни ангажмани
повезани са
удружењем „Етно-кутак” и сеоским
туризмом
Верује да се њени
гости враћају кући с
предивном причом о
доживљеном
Какви год проблеми да је
снађу, осамдесетогодишња
Јулка Спасковска из Качарева остане чврсто на ногама.
Очврснула је она још као мала, када су њени родитељи са
два сина и кћерком, у време
колонизације, из Куманова
дошли у Војводину. Качарево су изабрали као ново место за живљење. Имала је девет година. У њој је тињала
жеља да се брзо прилагоди
новој средини и пре свега да
се школује. Завршила је само пет разреда. Отац јој није
дозволио да се даље школује, јер је мислио да женско
дете треба да буде домаћица.
С тим ни дан-данас не може
да се помири. Ипак, срећа јој
је била наклоњена те се удала за вредног човека, Стевана, пореклом из кривопаланачког краја. Мајка је
двојице синова и кћерке. Када су деца порасла, па све до
пензије, радила је у Гумар-

ској индустрији у Панчеву и
у ПИК „Тамишу”.
С великом посвећеношћу
се укључила у организацију
качаревачке „Сланинијаде”.
Пуних двадесет седам година се бринула о припремама кулинарских специјалитета за богате трпезе, којима
су дочекивани бројни гости.
Тај ангажман за њу има велико значење. Делимично је
био и потврда о њеној способности. За ту прилику је
све више и више усавршава-

ла македонски језик, будући да је често водила трку
са животом.
Велики део обавеза је преузела када јој је пре десет година умро супруг. У поро-

дичној кући живи са кћерком
Миром. Старији син Бранко с
породицом живи у Качареву, а
млађи Мирослав је већ 25 година у Немачкој, где је упознао и
своју животну сапутницу.
Ужива у ономе што ради
Значајан моменат у њеном животу је жеља и настојања да побољша финансијско стање, будући да с пензијом од 14.000
динара није могла да помогне
сину Бранку, који је извесно време био без посла. Пре неколико
година у Качарево је пристигла
већа група гостију из Немачке.
Јулка је у свој дом примила
осморо. Тада се родила идеја да
направи „Етно-кутак”. Подршку
је добила од унука Драгана, који је након завршетка више туристичке школе упловио у туристичке воде и организује
путавања у иностранство. Домаћи туризам је препустио својој
баби.
Она не прави разлику између
родбине и гостију из иностранства. Највише долазе Немци, с
препоруком, али информишу се
и на Јулкином сајту. Имала је туристе из Русије, Турске и из суседних држава. Њеним кулинарским специјалитетима су сви
задовољни. Нико не може да
одоли крофнама, штрудлама,

сарми, гравче-тавчету, пити зељаници, прасетини... Језик им
није баријера. Некако се сналазе.
– Елизабета Краф, из околине Штутгарта, осам година гостује у Качареву. Прошле године је дошла специјално за мој
рођендан. Тада сам закорачила
у девету деценију. Заједно са
чланицама удружења „Етно-кутак” приредиле смо праву гозбу.
С нама ће се дружити и у септембру ово године. Обасипа ме
посебном пажњом. Прошле године сам три недеље била њена
гошћа. И путовање и боравак су
били њена брига. И мене је неко служио, сваког дана смо одлазиле у ресторан на ручак. Од
ње сам научила да живим опуштеније, да носим светлу гардеробу и да уживам у ономе што
радим. Одвела ме је и код мог
сина и снаје. Срце ми је било
пуно – уз осмех прича ова посебна Качаревка.
Страни туристи посећују Качарево у свим периодима, а најчешће у време „Сланинијаде”.
Уживају у повременим гужвама,
доброј музици и храни.
Културни корени
Јулкина свакодневица је од пре
две и по године испуњена интензивним дружењем са двадесетак

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 • Лектор и
коректор: Јулијана Јовић (српски)

жена, чланица удружења „Етнокутак”. У њему су заступљене све
мањине из качаревачког атара.
Њихове велике пасије су припремање етно-хране, плетење,
везење гоблена и чаршава, хеклање, израда накита... У ту
авантуру нису желеле да крену
без своје најстарије чланице.
– Оно што радимо, израз је
једног спонтаног односа према
културним коренима. Свуда смо
присутни. Недавно смо се представили у Народној башти у
Панчеву. Недељу дана касније
смо имали госте из петнаест
удружења. Приредили смо етносајам у центру села. Право шаренило и лепота – каже ова неуморна Качаревка.
Некада је „Етно-кутак” имао
седамдесет чланова. Полако је
тај број сведен на свега двадесетак. Па ипак, ово је једно од најактивнијих удружења у Панчеву
и околини. Као од шале припремају шведски сто за педесеторо
људи.
Јулка није могла а да не каже да су, осим ње, сви чланови
удружења школовани. Али она
има нешто посебно, а то је велико животно искуство. Користи интернет и на свом „Фејсбук” профилу има велики број
пријатеља.

Пројекат суфинансирао:
Град Панчево
Пројектот го кофинансира:
Град Панчево
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ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА

НА ГОСТИ КАЈ ПОБРАТИМИ ВО РОСОМАН

ЉУ В КОН КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО

На „ Праскобер“ во
Македонија

Свечена академија во
чест на делата на
сесловенските
просветители,
браќата Кирил
и Методиј
Вечер на
македонската песна и
фолклор, поетско
рецитирање, изложба
на фотографии,
класична музика...
Со староградски
песни пробудена
носталгијата
Дванаесетата манифестација,
„Денови на македонската култура“, одржана од 24 до 27 мај
во Нови Сад, опфати бројни
активности и манифестации.
Со тридневната културно –
уметничка програма е одбележан Денот на сесловенските
просветители, Светите браќа
Кирил и Методиј. Во Студио
„М„ во Нови Сад, приредена е
свечена академија.
Поздравувајки ги бројните
гости организаторката на манифестацијата, Васка Чергоска, покрај останатото рече:
- Ме радува што сме заедно
на чесувањето на големиот
празник, Денови на словенската писменост и култура. И
ова година им одаваме признание и почит на големите
просетители, следејки го делото кое представува мост за
зближување, сорботка и поврзување на различни култури, кои и на овој начин се
прошируваат и унапредуват и
представуват мост на спојување на мултикултурата. Нивниот светол пример нека ни
биде инспирација да истраеме
во зачувувањето на нашиот
национален идентитет...

За големата заслуга на просветителите зборуваше, пред
бројната публика, и Бета Влашковиќ, професорка по македонски јазик.
- Ми представува посебна
чест и задоволство да бидам
дел од оваа манифестација со
која ги прославуваме делта на
словенските просветители
Свети Кирил и Методиј. За
нивните дела нетреба многу
да се зборува. Низ историјата
се докажа дека тоа што го
сториа тие и нивните ученици, беше основата на креирање на литературнот творештво на многу словенски народи. Свети Кирил и Меториј
се дел од нашата традиција,
тие се дел и од традицијата на
многу словенски народи. Ги
славиме и ние, ги слават и
многу наши пријателски држави, нагласи Васил Грков, в.
д. амбасадор на Република
Македонија во Белград.
Здружението на македонското малцинство „Кирил и
Методиј“ од Нови Сад, во соработка со Новинската меди-

умска установа Радио телевизија Војводина и емисијата
„Македонско сонце“, приредија културно – уметничка
програма која заслужува највисока оцена. Гостите имаа
прилика да ги слушнат распеаните и разиграните членови
на Културно – уметничкото
друштво „Бранко Чајка“ од
Тетово, со вокалните солисти
Љубица Бојаџијевска и Драгиша Аврамовски, КУД „Виногради“ од Гудурица, темпераментните пеачи од групата
„Исток 10“ од Вршац, во придружба на Дарко Ристевски,
кавал, Градскиот хор од Стара Пазова...
Атила Мартон, главен и
одговорен уредник на Радио
телевизија Нови Сад, бројната публика ја поздрави на македонски јазик и измами
аплауз. Тој накратко рече
„Ваша екселенцијо, дами и
господа, како главен уредник
на телевизија Војводина, мило ми е што можам да кажам
дека во инает на сите тешкотии, нашата програма на ма-

кедонски јазик и понатаму
постои, се менува и подобрува. За тоа им упатувам благодарност на Златко Јанкуловски и Лилјана Лазареска.
Кај многумина носталгија
пробуди КУД од Стара Пазова со песните: „На срце ми лежи мила мамо“, „Врати ми се
мило либе“, „Лихнида“ и други милозвучни песни. Никој
не го остави рамнодушен
Драгана Маринковиќ, со песната Зајди, зајди јасно сонце“. Публиката ја разгали и
триото “La Fiesta“, во состав :
Катарина Јосифовска, виолина, Maша Драгаш, виолончело и Бошко Стојадиновиќ,
клавир. Навистина е тешко да
ги наброиме сите учесници
во пребогатата програма, но
задоволството е и нивно, бидејки настапија пред повеќе
од 150 гости.
Манифестацијата финасиски ја помогнаа Градската управа за култура, град Нови
Сад и Националниот совет на
македонското малцинство во
Србија.

Со симболочно откинување

на праска на плантажите на
компанијата „Душан Ќириќ“
во Општина Росоман во Македонија, на 25 мај почна
традиционалната тридневна
манифестација „Праскобер“,
која уште ја нарекуваат „Праскобер – Духовден“, бидејки
секој пат започнува на овој
верски празник.Производството на овој вид овошје во
Росоман е застапено на повеќе од 700 хектари, со околу
15 сорти. Во овој регион се
зголемуваат површините со
засади на праски, но расте и
бројот на пазари за извоз.
Невероjатно е како вкусот,
миризбата, деликатесите и
гостопримството, може да
привлече голем број гости од
Турција, Романија, Србија,
Бугарија и од други земји, како и домашни посетители.
Спортската екипа Ветерани
од Пландиште и фолклори-

соман ја организира оваа манифестација и од братскиот
пречек.
- И овој пат се вративме со
нови искуства за унапредување на овоштарство. Како и
порано и сега се договаравме
за пласманот на росоманската праска на пазарот во Србија, но нешто посебно не е постигнато. Нашите фудбалери
ги одмериа силите со екипи
од Романија и Росоман. Убедливо бевме најдобри. И фолклористите ја покажаа умешноста. За нив средбите со
побратимите имаат посебно
значење. Стекнуваат нови
пријателства, кои траат со години, вели Горан Доневски.
Двете братски општини,
Пландиште и Росоман ги сврзува производството на
овошје и зеленчук, пред се
праските. Збратимувањето е
иницирано од страна на роднини и пријатели кои патува-

стите од Греда и Велики Гај,
кои заедно со Јован Репац,
градоначалник на Пландиште, Ендре Сабо, претседател
на Собранието и Горан Доневски, заменик на градоначалник, гостуваа во братската Општина, пријатно се изненадени од начинот како Ро-

ле кон Војводина и кон Македонија. Кога жители од Пландиште оделе на летување во
древен Охрид, свраќале на
гости во Росоман каде живеат и српски семејства, а од
Росоман во Пландиште доаѓале гости кај роднини и
пријатели.

ОДРЖАН ТРИДНЕВЕН ФЕСТИВАЛ НА ПОЕЗИЈА И КРАТКА ПРИКАЗНА

„Ракописите” ги отвараат вратите за младите таленти
На конкурсот
пристигнаа повеќе од
илјада кратки песни
и приказни
Во 41 издание е
застапен 61 автор
Годинешниот тридневен поетски фестивал на поезија и
кратка приказна е одржан од
17 до 19 мај во Панчево и во
Белград. На книжевните вечери, посветени на 41 издание на
зборникот „Ракописи“ (на 18 и
19 мај), во салата Аполо се
претставија повеќе млади писатели од просторот на некогашна Југославија. Во најновото
издание е застапен 61 автор од
Србија, Македонија, Хрватска,
Босна и Херцеговина и Словенија. Повеќето од нив се претставија на книжевните вечери.
Во зборникот се 28 учесници
од Србија, 10 од Хрватска,
шестмина од Црна Гора , пет
од Словенија и четири од Македонија. Во групата од пеесеттина гости беше и поетесата
Калија Димитрова од Скопје и
Петар Андоновси, член на жирито. „Ракописите“ се препознатливи и надвор од границите на некогашна Југославија.
Тие се прав расадник за млади
таленти. Од далечната 1976 година, до денешен ден, многумина веќе се познати имиња.

Калиа Димитрова

До средината на фебруари
на кокурсот пристигнале повеќе од илјада песни и кратки
приказни. Членовите на жирито имале тешка задача, за
да се одлучат за 61 автор.
Спои бројни писатели

-Секоја песна и приказна пристигнати на конкурсот, уредниците ја читаат внимателно.
Тоа е тешка, но предизвикувачка работа. Младите писатели одамна стекнаа доверба во
она што го работиме. Овој
зборник на свој начин го дефинира Панчево како град на

култура, но исто така спои
многу млади писатели и одбележа неколку книжевни генерации, вклучувајки ги и уредничките тимови. Константно
одиме понатаму. Во иднина
зборникот, а и самата организација, можеби ќе добие поинаков концепт. Во поранешните години имавме поголем одзив од Македонија. Во „Ракописи“ годинава е застапен помал број на автори. Тоа е така,
можеби и поради добрата селекција, рече Јасмина Топиќ,
главен уредник на зборникот.

Младите поети одново ги
доживуват Ркописите како
своевиден пасош за влез во
добро друштво. Тоа ни го потврди и политикологот Калиа
Димитрова, која пред бројната публика во Аполо рече дека нејзините песни имаат политички призвук, но пред пуликата се престави со љубовната песна Сансеверија, застапена во 41 издание на Ракописи
-Задоволна сум од начинот
на организацијата, непосредноста и љубезноста на до-

маќините. Запознав и наши
луѓе кои живеат во Панчево.
Ме воодушевија посетителите на завршната поетска вечер, кои ме наградија со аплауз за песната, а на мое прашање да ли ме разбрале бидејки
рецитирав на македонски јазик, добив потврден одговор.
Повторно би дошла во Панчево, но не како учесник во
фестивалот, бидејки сметам
дека ова што го доживеав јас
на поетските вечери и на работлниците, треба да го доживеат и други млади луѓе од
Македонија, рече младата
Скопјанка.
Петар Андонов веќе гостувал во Панчево како учесник
на еден од поетските фестивали, а овој пат како аврор на три
романа беше член на жирито.
Понесете го вашиот
примерок

-Панчевци приредуват извонредни средби. На секој
што ќе му се пружи прилика
да биде дел од оваа манифестација, треба да ја прифати
поканата. Сите ние се враќаме дома со нови искуства и
нови пријателства. На годинешниот конкурс пристигнаа
60 песни и кратки приказни.
Направивме селекција и издвоивме десет автори, од кои
четири се застпени во зборникот. На Марија Ангеловска
и Катерина Гогова се објавени
кратки приказни, а на Елена

Костовска песна. На кој и да
се јазик напишани песните,
изборот е добар, вели Адоновски.
Јасмина Топиќ во рецензијата на 41 изданије го напиша
и следното: „Понесете го вашиот примерок на Ракописи
во ранец, на пазар, плажа, во
авион или воз, на прва следна
книжевна вечер, кафуленце,
случајно заборавете го во
книжара или пекара, нека
најде и нови очи и раце. И понатаму е тоа пасош со кој се
поминуваат невидливи граници и кои не спојуваат во
поставување на прашања и
барање одговори, секако во
испишаните редови, а и меѓу
редовите“.
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БОРО ВАНЕВСКИ ОД ЈАБУКА ОТКРИВА

„ЦРНИ БИСЕРИ“ СЕ СЕ ЈНА ТРАДИЦИЈА
Заеднички сон на
Боро, и неговите
браќа им бил да
станат
препознатливи
музичари
На музичарот Боро Ваневски од Јабука му требаат
страници и страници за да ги
наброи сите песни, староградски, изворни и новокомпонирани, што ги пеел и свирел во изминатите 57 години,
како член на составот „Црни
бисери“. Музиката станала
негов живот со неполни четиринаесет години. Тогаш,
тетин му го одвел во село
Псача
(Кривопаланечко),
родното место на родителите. Неколку месеци го подучувал да свири труба. Се вратил во Јабука и со неговите
браќа и блиски пријатели
формирале музичка група.
- Моите родители со четири машки деца се доселени
во Јабука во 1946 година. Јас
сум колонистичко дете. Тука
се родени и двајца браќа по
татко. Заеднички сон на сите
нас ни беше да бидеме препознатливи музичари. Полни 40
години во групата имавме
дванаесет, а некогаш и повеќе
музичари и тоа трубачи, хармоникаши, тапанари и гајдаџии. Свирев повеќе инструменти. Секој музичар е добар
на свој начин. Исполнет си
кога ќе се вратиш дома и на
своите ќе им речеш, супер беше свирката, нагласува Ваневски.
Желбата им се остварила.
Станале препознатливи музичари и со децении ги развеселувале Јабучани и жители
на бројни села и градови во
Србија. Најчесто настапуваат
во Глогоњ. Народната музика
превладувала во нивниот ре-

Како и некогашните членови
на составот „Црни бисери“, така и сегашните, свирката ја
сваќаат сериозно, бидејки кога
настапуваат создаваат некоја
посебна енергија и се трудат
прославите да бидат забавни и
интересни. За нив е голема одговорност и самиот репертоар.
-За да уживаат луѓето во
нашите настапи одвреме навреме го збогатуваме репертоарот. Младите бараат се
што е ново. Но, нема свадба
без “Куме брате“, или ако не
запееме „Најсреќен сум јас и

кај младите постои интересирање за традиционална музика, гордо нагласува Боро.
Овој скромен, но вреден
човек цел живот бил фокусиран на нешто што го исполнува – музиката. Тој е воедно и
член на Националниот совет
на македонското малцинство
во Србија. За свои наследници на музичката сцена Боро
нема грижа . Тој и неговата
сопруга Лена се родители на
три ќерки и син и имаат шеснаесет внучиња и неколку
праучнучиња. Се уште се труди да покаже што знае и умее,

мојата сваќа, таа мажи ќерка,
а јас женам син....“. Вистинска
веселба е кога ќе се чуе звукот
на трубата. Се радувам што и

и да ги научи наследниците да
ја засакат музиката, како што
тоа, пред многу години го направил неговиот тетин.

Бараат нови песни

пертоар. Во местата каде што
се колонизирани Македонци
најмногу пееле македонски
песни, како што се „Зајди, зајди“, „Македонско девојче“,
„Битола мој роден крај“ и
безброј популарни песни што
ги пееле Есма Реџепова, но и
Васка Илиева, Сариевски и
други популарни пеачи.
Свирел и во „Васил
Хаџиманов“

- Свиревме и пеевме на свадби и прослави. Ги развеселуваме гостите и кога пред триесет години Јабучани беа домаќини на претставници од
село Парменац, кога е снимена емисијата „Знаење и имот“.
Годинава на својствен начин
е одбележана триесегодишнина од овој настан и во
Домот на култура е прикажан
филмот, снимен по тој повод.

Солзи ми навираа кога гледав
каков состав имавме, како изгледаше некогаш Јабука и со
каков ентузијазам се подгорвуваа Јабучани за да го прикажат селото, како што и доликува, вели нашиот соговорник.
Тој полни триесет години
аматерски свирел труба и во
КУД „Васил Хаџиманов“, кое
активно работеше при Домот
на култура во Јабука. Со „Црни бисери“ настапувале и на
новосадските саеми, посветени на земјоделството и на
многу други значајни манифестации. Обезбедувале и пари за инструменти. Тоа биле
убави времиња за свирка и
настапи. Пристојно можело
да се живее од заработката, а
музичарите биле посебно ценети. Старата слава не е по-

трошена. Се уште се актуелни, но составот на некогашната група „Црни бисери„
одамна е променет. Многумина од некогашните членови,
се веќе починати. Од прекалените музичари заедно настапуваат само Боро и неговиот пријател Добре, кларинетист. Син му Момчило е
трубач, Слаѓан, внук од братот Боро, Мијалко е тапанар.
Со нив е и младиот хармоникаш Драгиша, исто така Јабучанец. Понекогаш им се придружуваат и други млади луѓе. Во меѓувреме се формирани неколку групи со препознатлвото име „Црни бисери“, но Боро Ваневсли и понатаму е познат лик на аматерската музичка сцена. Многумина го ословуваат и како
стари Боро.

ЈУЛКА СПАСКОВСКА OД КАЧАРЕВО

Го пренесува чувството за етноста
Осумдесетгодишната
Јулка Спасковска од
Качарево ја
исполнуваат бројни
ангажмани врзани
за Здружението
„Етно катче“ и
селскиот туризам

Уживам во она што го
работам

Верува дека
нејзините гостите се
враќат дома со
преубава приказна
за доживеаното
Што и да ја снајде, осумдесетгодишната Јулка Спасковска од Качарево, застанува цврсто на нозе. Прекалена е таа уште од мала, кога
нејзините родители со два
сина и ќерка, за време на колонизација, од Куманово
дошле во Војводина. Качарево го избрале за ново место на живеење.Таа имала
девет години. Во неа тлеела
желба забрзано да се прилагоди во новата средина, и
пред се да се школува. Завршила само петто одделение.
Таткои не и дозволил да се
школува понатаму, мислел
дека женско дете треба да
биде домаќинка.Со тоа ни
ден денес неможе да се помири. Сепак, среќата и била
наклонета да се омажи за
вреден човек, Стеван, по потекло од кривопаланечкиот
крај . Мајка е на два сина и
ќерка. Кога децата потпораснале, па се до пензија, ра-

ботела во Гумарската индустрија во Панчево и во
ПИК „Тамиш“.
Со многу посветеност се
вклучила во организација
на качаревачка „Сланинијада“. Полни 27 години се
грижела околу подготовките за кулинарските специјалитети за богатите трпези, со кои се дочекувани
бројни гости. Тој ангажман
за неа има големо значење.
Делумно и бил потврда за
нејзината способност. За
таа прилика се подобро и
подобро го усовршувала
македонскиот јазик, бидејки честопати водела програма на свој мајчин јазик.

Голем дел обврски превзела кога пред десет години и
починал сопругот. Во семејната куќа живее со ќерка и Мира. Постариот син
Бранко, со семејството живее во Качарево, а помладиот Мирослав, веќе 25 години е во Германија, каде
што ја запознал и својата
животна сопатничка.

Значаен момент во нејзиниот
живот се желбата и напорите
да ја подобри финасиската состојба, бидејки со 14 илјади
пензија неможела да помогне
на семејството на Бранко, кој
извесно време бил без работа.
Пред неколку години во Качарево пристгнала поголема група гости од Германија. Јулка во
нејзиниот дом примила осуммина. Тогаш се родила идеја да
направи етно катче. Подршка
добила од внукот Драган, кој
што по завршувањето на виша
туристичка школа, запловил
во водите на туризмот и организира патувања во странство.
Домашниот туризам го препуштил на својата баба.
Таа не прави разлика помеѓу
роднини и гости од странство.
Најмногу и доаѓат Германци, со
препорака, но се информираат
и на Јулкиниот сајт. Имала туристи од Русија, Турција и од
соседните држави. Со нејзини
кулинарски специјалитети задоволни се сите. Нема посебно
мени, се што јадат домаќините,
јадат и гостите. Никој неможе
да одолее на крофни, штрудли,
сарми, гравче тавче, пити, печено прасе...Јазикот не е им е
бариера. Некако се снаоѓаат.

- Елизабета Краф, од околина на Штудгарт, осум години
гостува во Качарево. Минатата
година дојде специјално за мој
роденден. Тогаш зачекорив во
девета деценија. Заедно со
членките од здружениет„Етно
катче“ приредивме права гозба. Со нас ќе се дружи и во
септември годинава. Ме опсипува со посебно внимание.
Минатата година три недели
бев нејзина гостинка. И патувањето и престојот беше нејзина грижа. И мене некој ме служаше, секој ден ручек во ресторан. Од неа научив да живеам
поопуштено, да носам светла
гардероба и да уживам во онаа
што го работам. Ме одведе и
кај син ми и снаа ми. Срцето
ми беше полно, со насмевка
раскажува оваа посебна Качаревка.
Странските туристи го посетуат Качарево во секој временски период, но најчесто доаѓаат
за „Сланинијада“. Уживаат во
повремените гужви, добра музика и храна.
Културни корени

Секојдневието на Јулка од пред
две ипол години е исполнето
со интезивно дружење со дваесеттина жени, членки на Здужението „Етно катче “. Застапени се сите малцинства од кача-

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 • Лектор и
коректор: Јулијана Јовић (српски)

ревачкиот атар. Голема пасија
на сите нив е подготвување на
етно храна, плетење, везење гоблени, чаршави, хеклање, правење накит... Во оваа авантура
не сакале да тргнат без најстарата членка.
-Она што го работиме е израз на еден спонтан однос кон
културните корени. Секаде сме
присутни. Неодамна со народни ракотворби се претставивме во Народна бавча во Панчево. Недела дена подоцна имавме гости од петнаесет здруженија . Приредивме етно катче
во центарот на селото. Право
шаренило и убавина, вели оваа
неуморна Качаревка.
Некогаш „Етно катче“ имал
седумдесет членки. Но полека,
полека бројката е сведена на
дваесеттина. Младите жени не
биле истрајни. Останале само
оние кои сакат да работат. И
покрај се, нив ги вбројуваат меѓу најактивните здруженија во
Панчево и околина. Како од
шега подготвуват шветска маса
за 50 луѓе.
Јулка не можеше, а да не каже, дека освен неа сите се школувани. Но, таа има нешто посебно, а тоа е големо животно
искуство. Користи интернет,
на својот профил има голем
број пријатели.

Пројектот го кофинансира:
Град Панчево

Пројекат суфинансирао:
Град Панчево
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ДОПРИНОС ОБЕЛЕЖАВАЊУ СВЕТСКОГ ДАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СКАНДАЛОЗАН ЗЛОЧИН НАЈГОРЕ ВРСТЕ
Случај опасног
отпада на
Новосељанском путу
и даље енигма
Република
и Покрајина ћуте
На локалитету у Панчеву, на
плацу уз Новосељански пут и
међународну пругу ка Румунији, још увек, уз надзор полиције (незванично сазнање), налази се нелегално ускладиштено
преко 100 тона, за панчевачку
јавност, још увек непознате супстанце.
Још пре готово четири месеца надлежне државне службе
пронашле су у нашем граду лагероване материје у бурадима
и великим пластичним мобилним резервоарима, које према
тадашњим проценама инспекцијских органа воде порекло
од коришћеног уља и остатака
течног горива. Средином марта министар за заштиту животне средине Горан Триван, у
пратњи тужиоца Александра
Ђорђевића и новинарских екипа, обишао је простор на којем
су се нелегално складиштиле
материје и за које се оправдано сумњало да могу угрозити
животну средину и здравље људи. Министар је том приликом
изјавио да је ово еколошки
скандалозан „злочин најгоре
врсте према сопственој држави, грађанима и нама самима”.
Игра престола I
Редакција листа „Панчевац”
контактирала је с Министарством заштите животне средине поводом овог случаја у интересу што објективнијег информисања грађана, с намером да упозна јавност с мерама ко је су др жав ни ор га ни
предузели.
Упитали смо државне службенике о резултатима анализе, тачније да ли је утврђено о
којим материјама је реч. Наиме, узети су узорци, а грађани
Панчева још увек нису инфор-

АКЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Светски еколошки дан
мисани да ли им прети непосредна опасност од неадекватног одлагања опасног отпада,
нити се зна какве су хемикалије у питању. Упитали смо
Министарство и да ли је простор обезбеђен и да ли су угрожени безбедност и здравље грађана који живе у непосредној
близини локације на којој је
утврђено присуство смрдљивих материја. Упитали смо их
и када и по чијем налогу ће
оне бити уклоњене. Уследио је
одговор који преносимо у целости.
„Законом о министарствима
(’Службени гласник РС’, бр.
44/14, 14/15, 45/15, 96/15 и
62/17) прописано је које послове државне управе обавља
Министарство заштите животне средине (члан 5а став 1).
Законом о управљању отпадом
(’Сл. гласник РС’, бр. 36/09,
88/10 и 14/16) прописанe су
над ле жно сти ин спек циј ског
надзора. Како се непрописно
ускладиштен отпад налази на
територији града Панчева и насељеног места Баваниште, односно на територији Аутономне Покрајине, тражене одговоре који се тичу дeлокруга

инспекцијског надзора не може да пружи Министарство,
већ надлежни Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине”, стоји у допису Службе за комуникацију и односе с јавношћу
Министарства заштите животне средине.
Игра престола II
Потом се редакција обратила
надлежним покрајинским институцијама и добила следећи
одговор: „Поштовани, у вези са
Вашим дописом који сте доставили путем електронске поште Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту
животне средине, у којој тражите информацију о случају
опасног отпада који је пронађен код Новосељанског пута у
Панчеву, обавештавамо Вас да
се истражни поступак води у
панчевачком Основном јавном
тужилаштву, по чијем захтеву
је и извршено узорковање предметног отпада”.
Незванично смо сазнали да
за случај отпада с Новосељанског пута више није надлежан
Александар Ђорђевић, тужилац Основног тужилаштва у
Панчеву. Нисмо упитали пан-

чевачко тужилаштво о детаљима случаја, јер је позната ствар
да овај државни орган док траје истрага, не износи информације у јавност. Поред тога,
било би крајње непрофесионално тражити од тужилаца да
се изјасне и дају процену о безбедности грађана – то јест да
ли нашим суграђанима који
живе у близини контаминиране локације прети опасност.
Епилог
Све у свему, 5. јуна је обележен Светски дан заштите животне средине и тог дана су
републички и покрајински званичници задужени за екологију на сва уста хвалили велики напредак Србије на пољу
унапређивања еколошких прилика.
Многи од њих су изразили
велику бригу за здравље нације, а неки су чак, насмејани и
видно расположени, попут министра заштите животне средине Горана Тривана, заврнули рукаве и почистили смеће,
за пример, пред камерама и
објективима водећих медијских
кућа.
Иронично, зар не!

Поводом обележавања 5. јуна, Светског дана заштите животне средине, Секретаријат
за заштиту животне средине
Градске управе Панчева организовао је низ активности превасходно усмерених ка еколошком описмењавању деце.
У понедељак, 4. јуна, у холу Градске управе отворена
је изложба ликовних радова
ученика панчевачких основних школа. Изложено је четрдесет најбољих радова на
тему „Шума блиста – чиста”.
У име Града окупљене је поздравила Катарина Бањаи,
чланица Градског већа. Наредног дана победници ово-

годишњег ликовног еко-конкурса посетили су Чардак. Уз
аниматоре и водиче, деца су
обишла резерват и сазнала
појединости о биљном и животињском свету Делиблатске пешчаре.
На Светски дан заштите
животне средине проглашен
је победник четвртог круга
градске еколошке акције „Сакупи и уштеди – вреди”. Овогодишњи победници су ђаци
ОШ „Моша Пијаде” из Иванова, који су сакупили 45,35
килограма амбалажног отпада по ученику. Друго место
су освојили ђаци качаревачке школе „Жарко Зрењанин”.

ПРОГЛАШЕНИ ПОБЕДНИЦИ ЕКО-КАМПАЊЕ

Панчевци опет међу
најбољима

ГРАДСКА ЕКОЛОШКА МАНИФЕСТАЦИЈА

Обележавање Дана Дунава
Град Панчево ће се и ове године, акцијом „Активни за реке”,
дванаести пут, придружити великом европском рођендану Дунава. Локална самоуправа, у
својству покровитеља градске
манифестације „Дан Дунава”,
омогућила је нашем граду да
буде део велике европске породице локалних самоуправа које славе ову значајну реку.

Званичан датум обележавања
празника је 29. јун, али ће у нашем граду манифестација бити
одржана у суботу, 16. јуна, на
градској плажи, уз низ еколошких,
забавних и културних активности. Према речима представника
локалне самоуправе, програм ће
почети у 10 сати. Предвиђене активности биће реализоване на потезу од градске плаже до кула

светиља. На овогодишњој манифестацији учествоваће многобројни волонтери и спортисти, ученици, грађани, љубитељи наутике и природе – сви који воле реку
и овај град. Тог дана биће организоване еколошка ликовна радионица и волонтерске акције чишћења водотока Тамиша.
Панчево се придружило Међународном комитету за заштиту

реке Дунав ICPDR (International Commission for the Protection of the Danub River), који
сваке године реализује еколошку и друштвено одговорну кампању посвећену најзначајнијој
европској реци. Реч је о синхронизованим манифестацијама које се одвијају на територији већине градова и насељених места Подунавског региона.

ЕНЕРГИЈА ЗНАЊА
У Пословном центру НИС-а у
Новом Саду прошле недеље је
одржана свечаност на којој су
проглашени победници Олимпијаде знања из руског језика,
Српске хемијске олимпијаде,
Српске физичке олимпијаде и
Српске математичке олимпијаде за 2018. годину у оквиру
НИС-овог програма „Енергија
знања”. Свечаности су присуствовали Александар Пајић,
помоћник министра просвете,
науке и технолошког развоја,
Снежана Лакићевић, саветница заменика генералног директора и директора Функције за
спољне везе, односе са државним органима, Олга Голубева,
начелница одељења за образовање у Руском дому, Љиљана
Марковић, декан Филолошког
факултета Универзитета у Београду, и други.
Снежана Лакићевић је овом
приликом изјавила да је велика привилегија за НИС, као нај-

Свечаност у НИС-у

већу регионалну компанију, да
буде домаћин преко 1.000 деце
из целе Србије која ће нашу земљу представљати на будућим
међународним олимпијадама.
Она је истакла да се надамо да
ће, као и сваке године, наша
талентована деца донети најсјајнија одличја и подсетила
јавност да је шесту годину заредом НИС партнер Министар-

ства просвете у организацији
олимпијада из математике, физике, хемије и руског језика.
Поводом свечаног проглашења приређен је и богат музички програм, у којем су наступили хор Гимназије „Јован
Јовановић Змај” и „Лола класик трио”. Водећи се мотом да
је улагање у младе – улагање у
будућност, НИС кроз програм

„Енергија знања” већ шесту годину заредом организује олимпијаде знања из руског језика,
математике, хемије и физике.
У оквиру тог програма, компанија активно улаже у младе таленте, али и сарађује са образовним и научним институцијама како у Србији, тако и у
иностранству и тиме доприноси унапређењу система образовања и научноистраживачког рада. Тако су до сада одржане 33 олимпијаде и пружена је шанса талентованим појединцима да учествују на међународним олимпијадама из
математике, физике, хемије и
руског језика широм света. Наши такмичари су до сада освојили 64 медаље, од чега 23 медаље на Међународној физичкој олимпијади, 25 медаља на
Међународној математичкој
олимпијади и 16 медаља на
Међународној хемијској олимпијади.

На завршној свечаности програма „За чистије и зеленије
школе у Војводини” у четвртак, 31. маја, у Покрајинској
влади награђено је 27 васпитно-образовних установа чији
су малишани, ђаци и ментори били најуспешнији приликом учешћа у овогодишњем
програму. Реч је о акцији Покрајинске владе чији је циљ
да се у вртићима, школама и
локалним заједницама широм Војводине подигну свест
и лична одговорност за бригу
о животној средини. Међу
овогодишњим лауреатима су
и панчевачке васпитно-образовне установе „Дечја радост”
и ОШ „Жарко Зрењанин” из
Качарева.
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш у свом поздравном говору истакао је
да су се у овогодишњу еколошко-едукативну акцију укључиле 104 васпитно-образовне установе, од којих је 68
успешно реализовало планиране активности. Најуспешнијих 27 предшколских установа, основних и средњих школа (укључујући и музичке и
специјалне) награђено је излетима за преко 600 ученика, а за наставнике ће бити
организовани семинари из
области заштите животне средине. Он је рекао да у овом

програму учествује више покрајинских секретаријата и
да једино сви заједно можемо да сачувамо животну средину која нас окружује, да је
учинимо лепшом и здравијом за нас и нашу децу.
У протеклих девет година
учешћу у кампањи „За чистије и зеленије школе у Војводини” одазвало се преко 70
одсто укупног броја васпитно-образовних установа на
територији Војводине и додељено је преко 300 награда.
Овај покрајински еколошки
програм реализује се у оквиру сарадње Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и
RECAN – фонда за повраћај
и рециклажу лименки и Покрета горана Војводине. Током школске 2017/2018. године програму се прикључио
и Покрајински секретаријат
за социјалну политику, демографију и равноправност
полова.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Трауме

Пише:
др Мирослав Тепшић
Неславна статистика која показује број трауматизованих
особа у популацији увек постаје актуелна у пролећним
и летњим месецима када су
активности на градилиштима, њивама, спортским теренима и у саобраћају најинтензивније. Често истичемо
значај прве помоћи коју пружа лаик до доласка стручне
медицинске помоћи. Најчешће смо у ситуацији да немамо адекватна средства за
пружање прве помоћи, па је
импровизација добродошла
у критичним ситуацијама када је било каква помоћ боља
од никакве. Рукавице могу да
се замене пластичном кесом,
газа чистом тканином, удлаге парчетом дрвета, пластике, картона или метала, а пресавијени део капута или кошуље може бити марама за
имобилизацију подлактице.
Симптоми и знаци повређивања много су важнији од
описивања механизама оштећења ткива, јер нам они скрећу пажњу на озбиљност трауме. Крвављење, болна осетљивост, деформација, отицање ткива и плавичаста пребојеност коже знаци су оштећења крвних судова, мишића
и костију. Повреде стомака
манифестују се тврдоћом, болношћу на додир и одизањем

трбушног зида. Повреде кичме често доводе до парализе
екстремитета. Све ове трауме, уколико су проузроковале обилно крвављење, или је
истовремено дошло до повреде главе, могу изазвати
поремећај свести, дисања и
циркулације. Без правовремено указане прве помоћи,
живот је у опасности.
Кре ну ће мо од сло ва А
(Airway), од енглеске речи
за ди сај ни пут, ко је нам
скреће пажњу на то да без
уклањања страног тела, крви или повраћеног садржаја из уста нема ни ове виталне функције, а остала су
само три-четири минута који деле живот од смрти. Слово Б (Breathing) скреће нам
па жњу на дру гу ви тал ну
функцију – дисање. Она је
угрожена уколико је дошло,
на пример, до серијског прелома ребара или срчаног застоја. Убрзани и плитки покре ти груд ног ко ша мо гу
указивати на стање шока.
Слово Ц (Circulation) односи се на циркулацију која је
озбиљно нарушена великим
гу бит ком кр ви, по вре дом
грудног коша и срчаног мишића, као и срчаним застојем. Не заборавимо да, поред примене масаже срца и
вештачког дисања, директан притисак на повређени
крвни суд, лежећи положај,
подизање ногу и утопљавање пацијента могу бити пресудни у спасавању живота
до доласка стручне медицинске помоћи.
Едукација деце у вртићима и основним и средњим
школама један је од најефикаснијих начина ширења вештина прве помоћи међу становништвом. Управо због тога запослени у Хитној помоћи Панчево несебично показују ове вештине најмлађим
суграђанима.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Патите ли од тенорексије?

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Летовање се ближи, па је
време да се присетимо опасности од претераног излагања сунцу. Верује се да двадесет минута сваког дана на
сунцу чини добро за здравље,
што је и тачно, али само ако
говоримо о јутарњем сунцу
или оном након 18 сати. То
време је довољно да се синтетише потребна количина
витамина Д3, који је изузетно важан за здравље и обављање многих функција у организму.
Прекомерно излагање сунцу представља трауму за ћелије коже. Само једна оштећена ћелија може изазвати
прерано старење, па чак и
рак коже (меланом). Ризику
од меланома изложен је свако, али су неки људи ипак
угроженији. То су: особе светле пути које су склоне опекотинама од сунца, особе које су се претерано сунчале у
детињству, сви они који раде

на отвореном, корисници соларијума, особе које имају
више од педесет младежа и
они који имају породичну генетику „наклоњену” овим болестима.
Најбоља заштита је избегавање директног деловања
сунца када је оно најинтензивније. Када се шетате, пређите на страну улице која је
у хладу, користите УВ заштитне креме, носите светлу
лепршаву одећу, шешир са
ширим ободом и наочаре (оне
ће такође помоћи да не добијете боре од мрштења због
јаке сунчеве светлости).
Од 50 до 80 одсто укупног
излагања сунчевом зрачењу

апсорбује се до осамнаесте
године живота и зато је веома важна заштита од сунца
деце и адолесцената. Опасност за тинејџере посебно
представља употреба соларијума, који емитују само УВА
зраке и повећавају ризик за
настанак меланома на 75 процената.
Стога не чуди што лекари
сада упозоравају на нови вид
зависности: зависност од препланулости, познату и под
називом – тенорексија.

Петак, 8. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

МАНИФЕСТАЦИЈА У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

ТАЈНА ДУГОВЕЧНОСТИ ЈЕ У УЖИВАЊУ
Пред бројним
гостима
представљена химна
установе
Промовисани и
билтен и резултати
рада разних секција
Давно је један мудрац рекао да
тајна дуговечности није у одрицању, већ у уживању у животу. Ту изреку добро знају и
њоме се свакодневно руководе
корисници панчевачког Геронтолошког центра. Стога не чуди чињеница да химна те установе, коју су недавно управо
они испевали, носи назив „Живот је леп”.
Ова весела и упечатљива нумера представљена је широј
јавности на истоименој манифестацији која је у Геронтолошком центру уприличена у
петак, 1. јуна. Бројни гости и
сарадници те установе, како
они из нашег града, тако и колеге из геронтолошких центара широм Србије, као и породице и сродници корисника,
имали су тог дана прилику да
се кроз богат и разноврстан
културно-уметнички програм
упознају с резултатима рада
бројних секција које у дому

Врт трећег доба
функционишу: литерарне, шахов ске, му зич ке, ли ков не и
еколошке, као и секције за ручни рад.
Креативни тим
Ипак, најсвечанији тренутак
програма био је онај када су
корисници, одевени у народне

Песмом оплемењују свакодневицу
– Од оснивања па све до даји која има своју ауторску химну – истакла је Тања Лукић, в. нас Геронтолошки центар борд. директора Геронтолошког бено и страсно доприноси моцентра.
дерном и савременом односу
У наставку програма стихо- према проблемима својих кове Мике Антића говорио је по- рисника, развијајући активизнати глумац Александар Ду- зам, целоживотно учење и сонић, а своју песму је прочита- цијалну укљученост. На свима
ла и корисница дома Ана Хор- нама који смо запослени у устават. Једну њену љубавну песму нови јесте обавеза да обезбеговорио је Љубан Љубишић. димо топлину људског осмеха
Фолклорна секција се предста- старој популацији и да унесевила публици сплетом игара, а мо радост у њихове дане, јер и
чланови драмске секције Клу- они имају жеље и снове без обба за одрасла и стара лица из- зира на број година – истакла
вели су два скеча из представе је Тања Лукић.
„Сестре Дангубић”.
У окви ру ма ни фе ста ци је
Након тога програм се на- „Живот је леп” промовисан је
ставио у Врту трећег доба, где и билтен Геронтолошког ценсу присутни, уз коктел, ужива- тра, у коме су, занимљивим
ли у егзибиционом шаховском текстовима и великим бројем
мечу између ФИДЕ мајстора фотографија, на креативан наКосте Орлова и чланова ша- чин представљене свакодневховске секције дома.
не активности корисника кроз
рад секција, обележавање праМодерни и савремени
Геронтолошки центар је уста- зника, прославе рођендана, гонова за збрињавање старих ли- стовања различитих уметничца и тај свој задатак врло успе- ких група деце и одраслих козаокружили су својим залага- шно обавља од 10. децембра је у дому изводе програм за коњем Богданка Ђукић, некада- 1991. године, када је примио риснике или пак дружења на
шња директорка Националног своје прве станаре – брачни игранкама и у прелепо уређеансамбла „Коло”, као и Љубо- пар Алексић.
ном Врту трећег доба.
мир Манасијевић, Јована Бараћ и Владанка Живановић.
ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Сада с поносом можемо рећи
да смо једна од првих установа социјалне заштите у Срби-

ношње, публици представили
нову химну.
– Идеја да се лепе речи које
говоре о лепоти живота уткају
у јед ну пе сму, на ста ла је у
оквиру радно-окупационе терапије у дому. Стихове је уобли чи ла гру па ко ри сни ка са
Ђурђином Ковачевић на челу.
Музику на текст компоновао
је Зоран Христић, а аранжман
је урадио Мирољуб Тодоровић
Џими. Процес настанка химне

Пише: Лана Белић

НОВИ „ПРОИЗВОД” МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

Закажите преглед
преко апликације
Грађани Србије од прошле недеље имају могућност да преглед код изабраног лекара опште праксе, педијатрије, стоматологије или гинекологије
закажу и преко мобилне апликације „Изабрани доктор”, коју могу бесплатно преузети са
„Гугл плеј продавнице” („Google Play Store”). Иста апликација пружа и увид у статус
здравственог осигурања.
У Министарству здравља истичу да увођење апликације
„Изабрани доктор” представља
наставак континуираног рада
усмереног ка информатизацији и дигитализацији здравственог система Србије. За активацију апликације потребно је
унети ЛБО број, односно лични идентификациони број осигураника с картице здравственог осигурања, као и број мобилног телефона на који ће бити послат ПИН за активацију.
Планирано је да се у наредном периоду апликација даље
развија, а једна од опција која
ће највероватније бити додата
инспирисана је чињеницом да
се близу 30% пацијената не по-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

јави на заказаном лекарском
прегледу. Неки од њих изостану јер сметну с ума када су
имали заказано, док други свесно одлуче да прескоче свој
термин, а да притом не нађу
за сходно да благовремено обавесте лекара о свом недоласку
и да тако ослободе место другом пацијенту. Управо због тога апликација „Изабрани доктор” требало би да убудуће има
и опцију подсетника на заказани термин, као и ону којом
би се преглед могао отказати.
Мобилна апликација, кажу
у Министарству здравља, представља још један корак ка пуној имплементацији Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС). Поред
апликације, као део ИЗИС-а
тре нут но већ функ ци о ни шу
„еРецепт” и електронски систем заказивања. Као што је
било и очекивано, „еРецепт” је
наишао на изузетне реакције
грађана, па су тако од новембра до да нас про пи са на
23.989.973 рецепта, а од тога
је 1.710.966 хроничних обновљивих терапија („еТерапија”).
Електронски рецепт биће имплементиран на територији читаве земље у најкраћем року, а
након тога планирано је и увође ње елек трон ског кар то на
(„еКартон”).

Ролада у лиснатом тесту
Састојци: 500 грама лиснатог теста, 500 грама ослића у комаду,
две главице црног лука, један чешањ белог лука, 150 грама риже,
једна до две шаргарепе, везица
першуна, со, бибер и вегета.
Припрема: Ослић очистити од
костију и скинути спољашњи
омотач. На мало уља пропржити
ситно сецкани црни лук, додати филете рибе које смо претходно посолили и посули вегетом и све кратко пропржити са обе стране, али
пазити да се не распадне. Додати и ситно сецкани бели лук.
Припремити рижу на класичан начин, пропржити ситно сецкани
црни лук и шаргарепу, додати рижу и сипати воду. Посолити и побиберити по укусу. Кувати двадесетак минута, посути ситно сецканим першуном и оставити да се прохлади.
Лиснато тесто поделити на два дела, развити једну кору и обложити правоугаони дугуљасти калуп (може се претходно ставити и
мастан папир), тако да тесто мало прелази преко ивица калупа. На
дно ставити половину куване риже, затим лепо распоредити филете рибе, па прекрити другим слојем риже.
Развити и другу половину лиснатог теста и покрити рижу. Ивице
премазати хладном водом па преклопити тестом које смо оставили
да вири преко ивица калупа. Све добро утиснути да се не би отворило и премазати мешавином уља и воде. Направити и неколико
зареза на поклопцу од теста да би пара могла да излази. Пећи око
50 минута у пећници претходно загрејаној на 200 степени.
При крају печења роладу можете извадити из калупа, па заједно
с масним папиром пребацити на плех и вратити у рерну да се још
мало пече како би се и странице лепо заруменеле. Можете послужити топло или хладно уз неки фини сос од лимуна или мирођије...
Пријатно!
Напомена: уместо посне варијанте с филетима рибе, роладу можете припремити и с филетима белог пилећег меса, а рижу скувати
с пилећим темељцем. Лиснато тесто у том случају пре печења премазати умућеним јајетом и по жељи посути сусамом.
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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СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЗЛО КОЈЕ СЛАМА СРЦА
Дувански производи
усмрте преко седам
милиона људи сваке
године
У свету преко
милијарду људи
пуши
Сваке године 31. маја Светска
здравствена организација (СЗО)
и њени партнери обележавају
Светски дан без дувана, указујући на здравствене и друге ризике повезане с коришћењем
дуванских производа и залажући се за делотворне политике којима се смањује употреба
дувана.
Када је реч о борби против
пушења у јужном Банату, установа која има водећу улогу на
том пољу свакако је Завод за
јавно здравље.
Васпитни рад
У оквиру својих активности промоције здравља, Завод у последњих петнаест година континуирано спроводи едукације
на тему штетности дуванског
дима. Оне су највише намењене младима, али и родитељима и просветним радницима.
– У периоду од 2004. до 2018.
године здравствено-васпитним
радом на тему превенције употребе дувана обухваћено је преко 11.000 ученика у Јужнобанатском округу. Само током
прошле године 872 ученика шестих разреда у 20 основних школа у јужном Банату одслушало

Један од водећих узрока кардиоваскуларних болести
је предавање „Дишимо пуним постоји више начина да се смаплућима!”. И у 2018. години њи последично умирање и обонастављамо активности на ову левање, знање становништва о
тему у школама у округу. Не- томе да је дуван један од водедавно смо подсетили јавност и ћих узрока кардиоваскуларних
на штетност наргила, поготово болести је недовољно. Застраза малолетнике – истакла је шујуће звучи податак да због
Мирјана Остојин, менаџер за поменутих обољења умире виодносе с јавношћу у Заводу.
ше људи него од било које друТема овогодишњег Светског ге болести у свету. Притом, чак
дана без дувана био је однос 12% смртних случајева изазваконзумирања дувана и болести них кардиоваскуларним болесрца и крвних судова, а кам- стима настаје због употребе дупања је обележена под слога- вана и изложености дуванском
ном „Дуван слама срца”. Као диму.
што се може наслутити, овакав мото је одабран како би се Шта предузети
подсетило на чињеницу да је Гло бал на епи де ми ја ду ва на
дуван значајан фактор ризика усмрти преко седам милиона
за настанак коронарне боле- људи сваке године, а од тога
сти, можданог удара и болести скоро 900.000 непушача умре
због изложености дуванском
периферних крвних судова.
Упркос томе што је познат диму. У свету има више од једутицај дувана на срце и што не милијарде пушача, а инте-

ресантно је да скоро 80% пушача живи у земљама с ниским и средњим приходима.
Светска здравствена организација прописала је мере
које би државе морале да примене с циљем смањења употребе дувана и заштите становништва од незаразних хроничних болести. Оне обухватају: праћење учесталости употребе дувана и политике превенције; заштиту људи од изложености дуванском диму
обезбеђивањем затвореног јавног и радног простора и јавног превоза потпуно без дуванског дима; пружање помоћи при одвикавању од пушења (покривено здравственим
осигурањем, уз широку подршку становништву, укључујући и кратак савет здравствених радника и бесплатно телефонско саветовање за одвикавање од пушења на целој територији државе); упозоравање на опасности од дувана
обезбеђива њем једно о бразних/стандардизованих паковања и/или великих сликовних здравствених упозорења
на свим паковањима дуванских производа и спровођење
ефикасних медијских кампања против употребе дувана;
примену свеобухватне забране рекламирања и промоције
дуванских производа и спонзорства дуванске индустрије и
повећање пореза на дуванске
производе, који би на тај начин постали мање доступни.
Д. Кожан

ИЗЛОЖБА ЕКОЛОШКИ АНГАЖОВАНИХ ФОТОГРАФИЈА

Објективом кроз свет око нас
У фоајеу Културног центра
Панчева у понедељак, 4. јуна,
отворена је изложба фотографија под називом „Објективом
кроз свет око нас 2018”. Радови су настали у оквиру конкурса „Од пластике до фантастике” који је организовао Завод за јавно здравље.
Изложба је посвећена Светском дану заштите животне
средине, који се ово године
обележава у складу са идејом
о ограничењу употребе пластике, која затрпава планету и не
може се разградити за читав
век. На фотографијама које су
пристигле на конкурс представљен је позитиван и негативан

аспект животне средине, а аутори су се бавили природом
наше земље. Радове за изло-

жбу одабрао је Имре Сабо, мајстор фотографије Фото-савеза
Србије.

На конкурсу су учествовали
млади до шеснаест година. Прву награду је освојила Љубица
Парлић, другу Ана Ђикић, а
трећу Сара Михајловић. Похвале су добиле Марија Балог,
Срна Остојин и Сара Јанчов.
У категорији одраслих првонаграђени је Миленко Савовић, на другом месту је Петар
Замбо, а трећи је Зоран Милутиновић. Похвале су уручене
Виолети Милутиновић, Пјеру
Грујичићу и Александру Буђевцу.
Покровитељ изложбе је
Фото-савез Србије.
М. М. В.

У пепелу поражене нацистичке Немачке Маријана
фон Лингефелс се враћа у
некад велелепно здање које
је припадало породици њеног супруга, импозантну тврђаву претворену у руину у
послератном периоду. Удовица завереника који је покушао неуспели атентат на
Адол фа Хи тле ра, 20. ју ла
1944, Маријана намерава да
одржи обећање дато храбрим
саучесницима њеног мужа:
да ће пронаћи и заштитити
њихове жене, удовице других завереника.
Маријана прво спасава шестогодишњег Мартина, сина
њеног драгог пријатеља из
детињства, из нацистичког
поправног дома. Настављају
пут заједно, пролазећи кроз
рушевине своје отаџбине на
путу до Берлина, где Мартинова мајка, лепа и наивна
Бенита, испашта у рукама

окупаторских снага Црвене
ар ми је. За тим про на ла зи
Ању, такође жену једног од
завереника, избеглицу која
пропада у једном од многих
логора за милионе расељених током рата.

Два читаоца који до среде, 13. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која је
ваша прва асоцијација на Други светски рат?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Жене из замка” Џесике Шатук.
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.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Она је између нас
Док будете читали ову књигу, кроз главу ће вам пролазити разне идеје. Претпоставићете да је то само још једна књига о љубоморној бившој жени. Претпоставићете
да је та бивша опседнута женом која ју је заменила –
прелепом девојком која тек
треба да се уда за мушкарца
ког обе воле. Претпоставићете да је прва жена ужасна
и да је муж у праву што се
развео од ње. Претпоставићете да знате мотиве, прошлост, анатомију овог замршеног љубавног троугла. Погрешићете. Зато немојте ништа да претпостављате. Читајте између лажи.
Два читаоца који до среде, 13. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли је
фудбал најважнија споредна ствар на свету?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Она је између нас” Грир Хендрикс и
Саре Пеканен. 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.

НОВА ПРИЗНАЊА ЗА ШК „АЉЕХИН”

Мајстори игре на 64 поља
Како се ближи крај школске
године, тако се полако завршавају и кадетски шаховски
турнири широм Србије. Чланови ШК-а „Аљехин” из нашег
града имали су сјајну сезону, а
прошлонедељни турнир у Смедереву обележио је Стефан Марић. Он је своју богату ризницу трофеја освојених у атлетици и шаху обогатио пехаром с
тог престижног турнира.
На такмичењу „Шах – имитација живота” у Београду заблистао је такође полазник шаховске школе „Аљехин” Лука

„Жене из замка”
Џесике Шатук

Ристић, који је освојио прво
место.
Ксенија Томин је заузела треће место на турниру „Трофеј
Верице и Срећка Недељковића”, који је одржан на Машинском факултету у Београду.
Такође прошлог викенда, у
организацији Шаховског савеза Београда, одржана је симултанка на којој су учествовали
и чланови ШК-а „Аљехин”, а
имали су прилику да играју
против ФИДЕ мајстора Вујачића.
А. Ж.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ево прилике,
ево прилике!
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли је
фудбал најважнија споредна
ствар на свету. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Српски фудбал кроз мундијал” за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Пре и по сле утак ми це
фудбал је најважнија споредна, а за време утакмице –
најглавнија главна ствар на
свету.” 060/1304...
„Мој љубавни живот личи
на коментар фудбалске утакмице: ’Ево приликеее, ево
приликеее... иииии ништа’.
Ко зна, можда та обећана награда фудбалерима све промени...” 060/6672...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање шта за њих представља
религија. Они ће освојити по
један примерак књиге „Конклава” Роберта Хериса.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Религија је кад верујеш
да ће сванути дан кад ће ти
бити боље. Онај за кога сматраш да ће ти то омогућити
је твој бог.” 063/2001...
„Најбоље ће то знати учесници ријалити програма ’Задруга’.” 064/9694...
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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Мотоциклисти,
пазите у саобраћају
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УХАПШЕН НАШ СУГРАЂАНИН

ОСУМЊИЧЕН ДА ЈЕ ВАРАО ДРУГЕ
Обећавао другим
лицима помоћ у
једном послу иако је
знао да је то
немогуће
Прошле недеље
поднето 129
кривичних пријава
широм Србије због
сумње у кривична
дела са елементима
корупције

Због лепог времена, пораста
броја мотоциклиста на улицама и честих саобраћајних несрећа у којима они страдају,
Министарство унутрашњих послова је упутило апел возачима
двоточкаша да воде рачуна када су у саобраћају.
Од њих се тражи да увек
носе кациге и користе другу

заштитну опрему, да поштују огра ни че ња бр зи не, не
управљају мотоциклима уколико су под утицајем дроге
или алкохола, прилагоде брзину условима на путу, не
возе слалом између других
возила и да предузму све што
је у њиховој моћи да буду
сигурни у саобраћају.

ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА СПОМЕНИКА
У ДОЛОВУ

Не бледи сећање на
жртве рата
Мало је места попут Долова
поднело толико жртава у ратовима који су се одиграли
протеклог века. Само у Првом светском рату страдало
их је близу сто деведесеторо. Реч је о становницима
тог панчевачког села које је
Аустроугарска монархија
1914. године присилно мобилисала и послала на ратиште у далеку Галицију, да се
боре против војске руске царевине. Том приликом су мобилисани сви пунолетни мештани до педесет година, а
велика већина њих се предала већ при првој борби.
Доловац Иван Првуљ, који
се годинама бави овом тематиком, наводи да су разлози
за тако нешто били јасни –
доловачки Срби, који су чинили већински живаљ у том
селу, нису желели да ратују
против братског народа.
– Њихово путешествије након тога оставља без даха.
Најпре су возом превалили
12.000 километара до Владивостока на Пацифику, а
потом су 1916. године кренули назад преко Тихог и
Индијског океана, Суецког
канала и Средоземног и Егејског мора, све до Солуна, када су укупно прешли око тридесет хиљада километара, како би се ставили на располагање команди српске војске
и придружили се у пробијању фронта и коначном ослобођењу земље – каже Првуљ.
С друге стране, према његовим речима, неки од њих
су се 1916. године нашли у
Српској добровољачкој бригади и учествовали у чувеној
бици у румунској Добруџи.
Многи су на том бојишту
оставили кости, а двадесет

петоро преживелих је преко
Одесе, Црног и Егејског мора такође отишло у Солун.
Цела та голгота коштала
је мало место попут Долова
с тешко надокнадивих близу двеста изгубљених живота. Село се својим страдалим суграђанима, поред осталог, за то јунаштво одужило
и изградњом Споменика погинулим и умрлим у Светском рату од 1914. до 1918,
који је у центру насеља подигнут 22. маја 1938. године. На њему је исписано укупно 188 имена, а на предњој
страни је наведено ко га подиже – Српско ратарско певачко друштво „Слога” уз
припомоћ грађанства.
Тим поводом је тог датума ове године локално удружење бораца положило венац на поменути монумент,
а недавно је на дан села и
Месна заједница обележила
век од страдања некадашњих
суграђана и осамдесет година постојања тог споменика.
Том приликом је прочитана песма под називом „Спомен” коју је написала мештанка Весна Бојовић. У њој
је на дирљив начин описана
та „прича читав век стара” о
младићима које је „ратни вихор у туђе земље расејао и
на кућном прагу оставио мајке испружених руку и усахлих очију”. Песма се завршава речима: „Осташе расуте наше кости од Галиције,
Добруџе, до Солуна. И памти роде, ал’ свима опрости,
Србија је навек милости пуна”, које треба да заувек подсећају на јунаштво Доловаца, али и на трагедију која
их је тада задесила.
Ј. Ф.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву,
по налогу Основног јавног тужилаштва у нашем граду, ухапсили су М. Н. (1973) због постојања основа сумње да је починио кривично дело превара.
Сумња се да је он током 2017.
године довео оштећене у заблуду тако што им је обећао да
ће им помоћи да смање парничне трошкове у поступку за
добијање туђе неге који се води пред надлежним судом, иако је знао да то не може да
учини, јер је тако нешто немогуће. Он ће због тога, уз кривичну пријаву, бити приведен
надлежном тужилаштву.
Ова акција панчевачке полиције реализована је у оквиру серије хапшења широм Србије након којих је ових дана
приведено 27 особа, а поднете
су и 102 кривичне пријаве. Постоје основи сумње да су осумњичени коруптивним кривичним делима и преступима из
области финансијског криминала оштетили буџет Републике Србије и других привредних и физичких лица за више
од 1,2 милиона евра.
Ове акције, усмерене на сузбијање финансијског криминала и корупције, спроведене су
на територијама Београда, Алексинца, Пирота, Ниша, Чачка,
Крагујевца, Кикинде, Лесковца,
Панчева, Пожаревца, Сремске
Митровице и Суботице.

Осумњиченима се ставља на
терет да су од 2008. године до
данас починили више кривичних дела, као што су злоупотреба службеног положаја, злоупотреба положаја одговорног
лица, превара, прање новца,
фалсификовање новца, неовлашћено организовање игара на
срећу, недозвољена трговина,
узроковање лажног стечаја, пореска утаја и недозвољен промет акцизних производа.
Међу ухапшенима су запослени у Општој болници у Алексинцу, бивши директор ЈКП-а
„Градска топлана” у Пироту, надзорни орган Дирекције за изградњу града Пирота, директор
Шумарског газдинства у Кучеву, као и директори Центра за
социјални рад у Бабушници, туристичких агенција „ММ Турс”
и „VIP Tours & Service” у Нишу,

директор Скупштине предузећа „Београђевинар”, као и оснивачи, власници и директори више приватних и државних фирми и запослени у органима локалних самоуправа.
Један од ухапшених, директор туристичке агенције у Нишу, понудио је неким школама у том граду да им организује екскурзије са осигурањем, а
није им то обезбедио. Сумња
се да је тако прибавио себи
противправну зараду већу од
десет милиона динара.
Лекар специјалиста у болници у истом граду сачинио је
фиктивну документацију о поправци ортопедских помагала,
па је на тај начин, како се основано сумња, власнику фирме
која се бави тим послом омогућио противправну зараду већу од 80.000 динара.

Међу ухапшенима су и надзорни орган Дирекције за изградњу и бивши директор топла не у Пи ро ту. Сум ња се да
су они по прет ход ном до го во ру при ли ком на до град ње
управ не згра де ЈКП-а „Град ска топлана” Пирот, без претход них од лу ка, пи са них са гла сно сти и ика квог осно ва,
ми мо про јек та и по ну де, из вр ши ли бит не из ме не пла ни ра них и про јек то ва них ра до ва.
Уместо планирана 42 прозора, уградили су 33, других димензија, по цени вишој од уговорене. Осим тога, уместо пројектоване уградње керамичких
плочица по цени од 2.100 динара по метру квадратном, уградили су 306 метара квадратних линолеума по цени од 3.400
динара по метру квадратном.

БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У МУП-у

За три године пријављено 670 полицајаца
Након прошлонедељног хапшења полицајца из Врбаса који је заједно са сином сарађивао с нарко-дилерима, као и
привођења његовог колеге из
Јагодине који је омогућавао
лицима без положеног возачког испита да добију возачке
дозволе, још једном је актуализовано питање колико је међу припадницима МУП-а оних
који су спремни да крше законе ради личне користи.
Откривање и кажњавање таквих који срамоте полицијску
униформу један је од приоритета врха Министарства унутрашњих послова. Сектор унутрашње контроле, посебна служба унутар МУП-а која је задужена за борбу против неправилности у раду полиције, у
пе ри о ду 2014–2017. го ди не
поднео је 670 кривичних пријава против полицајаца који су
осумњичени да су кршили законе – пише у извештају објављеном на сајту Сектора уну
трашње контроле.
Тамо се може прочитати да
су на удару припадника СУК-а
најчешће били полицајци тзв.
опште надлежности, њихове
ко ле ге ко је су за ду же не за
управне послове (у вези са издавањем личних докумената)
и саобраћајци, али и њихове
високопозициониране колеге,
попут начелника полицијских
управа и начелника одељења
полиције.
Полицајци и полицијски руководиоци против којих су поднете кривичне пријаве најче-

шће су били сумњичени за коруптивна кривична дела (примање мита).
Највише кривичних пријава
против несавесних полицајаца
поднето је захваљујући самосталном раду припадника Сектора унутрашње контроле, а
мањи део након притужби и
пријава.
Једна од најзначајнијих акција Сектора у претходној години спроведена је на једном
царинском прелазу када је ухапшено девет полицајаца и тринаест цариника. Они су осумњичени да су организовано, ради зараде, омогућавали грађанима да преко наше државне

границе уносе робу чији је промет забрањен или ограничен.
Подједнако значајно је било
и хапшење полицајца који је
заједно с једним матичаром
обезбедио члановима криминалне групе добијање фалсификованих личних карата и
пасоша уз накнаду од 8.000 до
16.000 eвра. На тај начин је 25
криминалаца добило фалсификована лична документа, која су користили у земљи и иностранству.
Припадници Сектора унутрашње контроле су током прошле године ухапсили и четири руководиоца Полицијске
управе у Шапцу. Њима су ста-

вљене лисице на руке због сумње да су прикрили да је за наношење тешких повреда једном лицу био одговоран и један полицајац.
Осим тога, у време када је у
шабачкој полицији испитиван
случај злостављања и противправног хапшења једног малолетника, ухапшени руководиоци су покушали да омету поступак доказивања подмићивањем сведока да сведоче у корист осумњиченог.
Међу значајним акцијама
Сектора унутрашње контроле
у 2017. години било је и подно ше ње кри вич них при ја ва
против једног руководиоца у
Управи криминалистичке полиције. Он је осумњичен да је
особи која је учествовала у кривичном делу почињеном у једном угоститељском објекту преносио лично или преко мобилног телефона све податке до
којих су дошле његове колеге
током истраге.
Осим тога, он је тој особи и
још једном грађанину давао савете и упутства и обавештавао
их о завршеним и предстојећим активностима полиције.
То је радио да би им омогућио
да благовремено припреме своју одбрану и да доказе које је
прикупила полиција учине неупотребљивим.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

11

СЕЛО

Петак, 8. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕЛИКИ ОДЗИВ ПЛЕМЕНИТИХ ЉУДИ НА КОНЦЕРТУ У ЈАБУЦИ

СВЕТЛИЈИ ДАНИ ПРЕД МИЛОШЕВИЋИМА
За враћање струје
петочланој породици
прикупљено око
325.000 динара
Акција још увек траје
Ја бу ча ни су по ка за ли сво ја
велика срца месец дана након што је кућу Милошевића
у јабучкој Омладинској улици 139 погодио гром, који је
спр жио це ло куп ну елек тро инсталацију и петочлану породицу с двоје мале деце оставио у мраку.
Како родитељи Срђан (36) и
Марина (29) нису запослени, а
прикључак за трофазну струју
је прескуп, племенити људи,
пре свега Маринини школски
другови, одлучили су да крену
у акцију прикупљања помоћи.
Они су најпре обавестили све
предузетнике, разгласили причу о проблемима који су задесили њихове суграђане и у ту
сврху осмислили и хуманитарни концерт. Поред осталих, у
организацији су се највише истакли Драган Ангеловски, Дијана Јанковска, Петар Шкрбић,
Милан Михајловић и Зорана
Стојчић, која је и родоначелник ове идеје.
– Нашу добру и скромну другарицу Марину у последњих
пет година задесило је много
пехова, пре свега са здрављем,
а овај удар грома је само прелио чашу. Стога смо морали
нешто да предузмемо, без обзира на то што она то од нас
ни на који начин није тражила. Овом приликом захваљујем свима који су нам се прикључили са идејом да вратимо

светлост у живот Милошевића
– навела је Стојчићева.
А њих је било заиста много
– од грађана Јабуке, преко локалних предузетника и институција, до бројних музичара
који су учествовали на концерту одржаном у уторак, 5.
јуна, на отвореном рукометном терену. Том приликом су
наступили оркестри „Вихор”
и „Торнадо”, затим солисти
Ја сми на Ве се ли но вић, Ма ја
Путић, Јелена Пејчић, Весна
Да мја но вић Ра до чај, Не над
Алексић Бимба, Далибор Дача Стојановић, Марко Секулић Маркос, Петар Ћук, Љубица Маринковић, Кристивој
Рајковић Џими и Ненад Алексић. Своје играчко умеће по-

И они су дали допринос...
казала је и дечја секција КУДа „Абрашевић”; прослављени
јабучки песник Драган Петко вић од ре ци то вао је јед ну
своју песму, а цео програм је
умешно водио Милорад Максимовић, наставник музичког
у пензији.
Напослетку су грађани прилично напунили кутије добровољним прилозима, што је заједно с приходом од продатих
пића укупно изнело око 325.000
динара. Поред тога, Милошевићима је обезбеђено и летовање на мору, у вили „Стојичић” у месту Ластва Грбаљска.
Све то било је превелики емотивни удар за Милошевиће, пре
свега за Марину, која је последњих година преживела опе-

рацију тумора на мозгу, клиничку смрт, анафилактички
шок, а често јој се догађа и нека врста епилептичних напада, што је није мимоишло ни
овог пута, али је срећом Служба хитне помоћи правовремено реаговала.
Иако је концерт постигао несумњив успех, хуманитарна акција за помоћ Милошевићима
није завршена, па сви племенити људи могу убацивати своје прилоге у кутије постављене
на неколико места у селу или
уплатити износ у складу са својим могућностима на текући
рачун 205900102154259705 у
Комерцијалној банци, на име:
Срђан Милошевић, Омладинска 139.

СТАРЧЕВЦИ НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ОТКРИЋА ВАЖНОГ НАЛАЗИШТА

У славу неолита
Протеклог викенда обележено
је сто десет година од открића
неолитског налазишта у Винчи, у шта је због сличног историјског наслеђа било укључено и Старчево.
Делегација тог места је у суботу, 2. јуна, као што су то некад
чинили њихови преци пре више од 5.500 година, симболички прешла релацију од свог до
поменутог београдског насеља.
Тамо су их љубазни домаћини
дочекали уз хлеб, со и садржајан програм на великој бини, на
којој су се смењивали фолклораши и музичари, међу којима
и старчевачки тамбурашки оркестар „Неолит”. Упоредо с тим
одвијао се сајам старих заната и
вина, а припремана су јела у котлићима, поред осталих и нека
преисторијска од седам врста
дивљих печурака.

Гости су потом посетили тамошњи Музеј неолита, чији је
кустос све присутне задивио о
подацима из тог доба. Он је ис-

такао готово незамислив податак – да у периоду од 7.500 година пре нове ере, па у наредна
два миленијума, није било ра-

това, што је незабележено откад
постоји човечанство. Према његовим речима, људи су живели
у фантастичним условима, пре
свега због преласка с лова на
пољопривреду, па је свега било
у изобиљу. И све што је тада измишљено, и данас се користи –
од термоизолације кућа, преко
чувања стоке и ђубрења обрадиве земље, до првих облика трговине. Људи су тада почели да
користе и неке симболе за обележавање робе, као претечу неког писма, а мерили су време
на основу циклуса смена годишњих доба и важних догађаја.
Рецимо, Винча је била центар
водених путева, јер се тада једино тако могло путовати.
Све наведено указује на то
да би неолиту требало посветити много више пажње у сваком смислу.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: У оквиру редовног одржавања реконструисан је део Улице 1.
маја, у дужини од 320 метара. Постављена је ограда од
200 метара на гробљу. Матурски плес је одржан у четвртак, 31. маја, на платоу у
центру. Гости из Словеније
посетиће школу и село у среду, 13. јуна.

земље поред путева. Месна
заједница је поставила таблу
за пано с фотографијама матураната основне школе. Хуманитарни концерт под називом „За нашу Марину” с
циљем прикупљања помоћи
за породицу Милошевић, коју је гром оставио без струје,
одржан је у уторак, 5. јуна,
на рукометном терену.

Банатско Ново Село: Дечји
ансамбл старијег узраста Дома културе освојио је четврту
узастопну златну плакету у
финалу покрајинске смотре
у Бачкој Тополи. Четрнаестогодишњи Леонид Ардељан апсолутни је победник интерна ци о нал ног
фе сти ва ла
„Young Artists”, одржаног у
румунском Темишвару.

Качарево: Представа за децу
предшколског узраста „Принцеза и жабац” биће одиграна
у среду, 13. јуна, на летњој
сцени Дома културе. У оквиру акције под називом „Сакупи и уштеди – вреди” ученици ОШ „Жарко Зрењанин”
освојили су друго место са
скупљена 1.333 килограма амбалажног отпада.

Долово: У парку испред Дома
културе постављено је дванаест нових клупа за седење и
пет металних (украсних) канти за смеће. Засејана је трава
на земљаним површинама у
парку и посађено цвеће у бетонским жардињерама.

Омољица: Ученици трећег разреда ОШ „Доситеј Обрадовић”
прваци су државе на Малим
олимпијским играма одржаним у Београду, а дечаци ФК-а
„Младост”, узраста до дванаест година, освојили су турнир „Viena Calling”, који је
приређен у суботу, 2. јуна, у
Бечу. Чланови и пријатељи
УСР-а „Шаран” уређивали су
поњавичке обале око спортског центра у недељу, 3. јуна.

Глогоњ: Комунално предузеће је завршило рашчишћавање депоније булдожером гусеничаром. Дечја фолклорна
секција Дома културе освојила је сребрну плакету у финалу покрајинске смотре у
Бачкој Тополи. Матуранти
основне школе одржали су
бал у среду, 6. јуна. Афористи чар Зо ран Т. По по вић
представиће своју нову књигу у уторак, 12. јуна, од 18.30,
у Дому културе.

Старчево: Представници Старчева учествовали су на „Данима Винче” у суботу, 2. јуна,

Иваново: У оквиру акције под
називом „Сакупи и уштеди –
вреди” ученици ОШ „Моша
Пијаде” освојили су прво место, са скупљеним 2.721 килограмом амбалажног отпада, или око 45 по ученику.
Јабука: Завршени су радови
на санацији рупа на коловозима, као и скидање вишка

а сутрадан је одржана прва
гаражна распродаја на новом
пијачном платоу на Тргу неолита.

УСР „ШАРАН” БРИНЕ О ПРИРОДИ

Сређивање Поњавице

НОВОСЕЉАНСКИ УМЕТНИЦИ ОСТВАРУЈУ ЗАПАЖЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ

Ардељан и фолклораши без премца
Млади уметници из Новог Села наставили су да нижу успехе
на еминентним такмичењима.
Тако је у финалу педесет седме Смотре дечјег фолклорног
стваралаштва Војводине Дом културе из Новог Села још једном,
као и у протеклих дванаест година, остварио запажене резултате.
Освајањем четврте узастопне златне плакете за кореографију „Игре
из околине Драгачева” посебно
се истакао дечји ансамбл старијег узраста (до петнаест година),
чији је стручни руководилац Марија Вукославчевић, док је за музички аранжман био задужен професор Жанијел Шубља. Он је и
шеф народног оркестра из Новог
Села, који је на овом фестивалу
завредео специјалну награду
стручног жирија.
С друге стране, четрнаестого ди шњи Ле о нид Ар де љан,

актуелна прва хармоника Војводине, апсолутни је победник и ла у ре ат ин тер на ци о налног фестивала „Young Artists”, одржаног у румунском
Темишвару. Овај супертален-

товани Новосељанин је, након
завршене вршачке ниже музичке школе, већ уписао средњу у Панчеву, а основе је стицао код ментора и суграђанина Сорина Бољанца. Млади Ар-

дељан подједнако воли и свира
класику, као и српску и румунску традиционалну музику, а
за три године је у обе области
освојио преко тридесет домаћих и међународних награда.

Чланови Удружења спортских
риболоваца „Шаран” из Омољице обележили су Дан заштите животне средине акцијом под називом „Чишћење обала Поњавице”, која је
спроведена у недељу, 3. јуна,
на по те зу око та мо шњег
спортског центра.
Том приликом је уклањано смеће и покошен је коров
око пецарошких места, и то
уз помоћ четири тримера и
два трактора, док је чамац
послужио за вађење пластичних флаша и кеса из воде. У
акцији је учествовало четрдесет шесторо људи различитих полова и узраста, за које
су били обезбеђени флајери
са основним информацијама о Парку природе Поњавица, као и сав неопходан
алат за рад, сендвичи, освежење...

Волонтерима је, у име удружења, захвалио нови председник Жељко Бркић, истакавши и подршку локалног
комуналног предузећа, ЈКП-а
„Зеленило”, пољочуварске службе, КУД-а „Жисел”, пекаре
„Клас”...
– Поред конкретних резултата, на овај начин ширимо
свест о значају очувања природе, што ћемо наставити и убудуће. Рецимо, планирамо да око
пецарошких места поставимо
еко-корпе и средимо девастиране клупе, а на јесен бисмо у
сарадњи са „Зеленилом” кренули у озелењавање голе обале
Поњавице – најављује Бркић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм
Петак, 8. јун, 19.30, Градска библиотека: промоција књиге „Патријарх Павле, светац којег смо познавали” Ђорђа Рандеља.
Уторак 12. јун, 19.30, Градска библиотека: промоција поетског путописа „Људи и градови” Горана Лазића.
Четвртак, 14. јун, 19 сати, Градска библиотека: предавање „Партнерска љубав – судбина или избор?” Слободана Николића.

Музика
Четвртак, 7. јун, 18.30 Музичка школа „Јован Бандур”: матурски концерт пијанисткиње Анастасије Живковић (класа
мр Габриеле Динић).
Четвртак, 7. јун, 20 сати, Римокатоличка црква Св. Карла
Боромејског: свечано отварање „Класик феста”.
Петак, 8. јун, 20 сати, Светосавски дом: концерт „Сан летње
ноћи” („Класик фест”).
Петак, 8. јун, 20.30, Трг Ђорђа Вајферта: концерт групе „Резервни план” („Дани Вајферта”).
Петак, 8. јун, 22 сата, Трг Ђорђа Вајферта: концерт бенда
„Црвена јабука” („Дани Вајферта”).
Субота, 9. јун, 19 сати, Трг Ђорђа Вајферта: концерт бенда
„Моцарт кугле” („Дани Вајферта”).
Субота, 9. јун, 20.30, Трг Ђорђа Вајферта: концерт поп-рок
бенда „Период” („Дани Вајферта”).
Субота, 9. јун, 22 сата, Трг Ђорђа Вајферта: наступ састава
„Атомско склониште трибјут бенд” („Дани Вајферта”).
Субота, 9. јун, у поноћ, Трг Ђорђа Вајферта: концерт групе
„Cactus Jack” („Дани Вајферта”).
Субота, 9. јун, 20 сати, Светосавски дом: концерт „Само за
романтичне” („Класик фест”).
Недеља, 10. јун, 19 сати, Трг Ђорђа Вајферта: концерт бенда „Quart Core” („Дани Вајферта”).
Недеља, 10. јун, 20.30, Трг Ђорђа Вајферта: наступ тамбурашког оркестра „Вајфертов бенд”.
Недеља, 10. јун, 22 сата, Трг Ђорђа Вајферта: концерт групе „Легенде” („Дани Вајферта”).
Недеља, 10. јун, 20 сати, двориште Народног музеја: концерт ансамбл Балканске камерне академије, диригент Александар Којић („Класик фест”).
Среда, 13. јун, 17 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: матурски испит хармоникаша Михајла Крстића (класа мр Бојана Николића).

Представе
Четвртак, 14. јун, 18 сати, дворана Културног центра: представа „Петар Пан” плесног студиjа „Балерина”.

МОЈ

избор МОЈ
Гранвил
Никола Драгаш,
карикатуриста
и илустратор

ФИЛМ: Живот с годинама носи и обавезе и одговорност,
што би рекли стари „све у своје време”... Али кад погледам,
некако ми се чини да нисам
дозволио да ме тај шаблон поједе, а то је само зато што сам
успео да сачувам дете у себи,
на шта сам врло поносан, ма
колико то многима било смешно. Постоји један детаљ, ситница која ме враћа у детињство, чини срећним и увек отера све оно ружно и досадно
око мене, а то је култни дечји
филм „Гуниси” („The Goonies”). То је филм о пријатељству, дечјим сновима и љубави. Мајк и Брендон су браћа
чија породица, заједно са осталим породицама из краја, мора да се одсели зато што је земљиште на којем се налазе
њихове куће запало за око корумпираним предузимачима
који желе да на том месту направе голф терене. Једина нада за Мајкија и његове другаре да спасу свој кварт, јесте да
пронађу закопано благо које
је припадало Једнооком Вилију, гусару из 17. века, чију
су мапу пронашли на тавану.
Они се одлучују да крену у заједничку авантуру.
СТРИП: Оно што ме је увек
фасцинирало код стрипа и илустрације, јесте та трансформација кад се животињама додају
неке људске особине и кад их
укључимо у стваран свет. То
најбоље приказује стрип-остварење „Гранвил” аутора Брајана Талбота, у издању издавачке куће „Darkwood” из Београда. То је детективско-политички трилер, са животињама које причају као главним ликовима. „Гранвил” прати аван-

туре детектива – инспектора
Леброка из Скотланд јарда и
његовог помоћника детектива
Пација у квазивикторијанском
добу. Леброк је огроман јазавац који има интелект оштар
попут Шерлока Холмса, али је
склонији акцији него што је то
случај са чувеним детективом,
а и подложнији емоцијама. И
случајеви којима се бави уздрмаће читав његов свет.
КЊИГА: Испаде нам данас преча кока-кола од домаћег сока
од вишања, нордијска и грчка
митологија – од наших епских
и народних песама, мафин –
од штрудле и гибанице. Да не
бисмо заборавили ко смо и
одакле смо, на чему смо одрастали и ко су нам преци, на
сву срећу о томе данас мисле
и многобројне издавачке куће
у Србији, па је тако „Лагуна”
издала „Српске народне приповјетке” Вука Стефановића
Караџића, где су сабране све
Вукове народне приче у једној
књизи. Свој деци и родитељима од срца препоручујем ову
књигу. Ја сваког дана прочитам бар једну причу, па епизоду тамо неке „задруге” заменим приповеткама као што су:
„Немушти језик”, „Златна јабука и девет пауница”, „Свети
Сава и ђаво”, „Усуд”, „Пепељуга”, „Међедовић”, „Чардак ни
на небу ни на земљи”.

Петак, 8. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН „ЕКС ТЕАТАР ФЕСТ”

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПОЗОРИШТЕ
Ангажоване
представе које вреди
погледати
Културни живот у нашем граду прошлог викенда, од 1. до
3. јуна, обележио је четрдесет
седми „Екс театар фест” Дома
омладине Панчево. Име фестивала „Позориште у акцији”
у потпуности описује овогодишњи програм, јер је свих пет
представа допринело да се публика у потпуности активира,
како кроз само учешће у представи, тако и у смислу промена у размишљању и просуђивању стварности.
Фестивал је почео представом „Другачије будни” која је
осмишљена за млађу публику,
а настала је у сарадњи школе
„11. мај” из Јагодине и драмских педагога и уметника из
Центра за креативно одрастање
и мултикултуралну сарадњу ЦЕКОМ из Зрењанина. Глумци су
покушали да публици представе теме различитости, маштања и снова, као и како остати
доследан својим циљевима упркос тешким околностима. У поподневним сатима, на Тргу Зорана Ђинђића, Панчевац Марко Нектан извео је перформанс
„Мандрагора”, који је демонстрирао односе човека и природе, еволуције и насиља, али
не само насиља над природом
већ и у ширем смислу. Након
занимљивог перформанса фестивал је свечано отворен у дворани „Аполо”. Пригодне говоре
су одржали директорка Дома
омладине Марија Јевић и градски већник задужен за културу

и омладину Немања Ротар. Заинтересовани посетиоци су након тога имали прилику да погледа ју сјајну представу „О
с(а)вести”, коју је приредила
Сања Крсмановић Тасић, а бавила се ликом и делом новинарке Даде Вујасиновић. Овај
есеј у покрету водила је публика, која је бирала фусноте под
одређеним називима, па је ток
представе заправо био оно што
су сами присутни желели да виде и сазнају о трагичном завршетку њеног живота.
Наредног дана је одиграна
документарна представа „Уједињење или смрт 1918”, која
је као полазни оквир имала
сценограме заседања Велике
народне скупштине српског народа у Црној Гори, познатије

као Под го рич ка скуп шти на
1918. године.
Последњег дана фестивала
одигране су три представе. Прва, под називом „Унутрашња
светла”, осмишљена је као истраживање концепта „театра
затворених очију”, где представа код публике стимулише сва
чула сем вида. Радња се одвијала поред гледалаца, а сваки
од њих је имао прилику да стекне интензиван утисак, јер је
учествовао у представи. Главни мотиви су пејзажи живота у
Србији, који представљају јединствену слику обичаја, веровања и менталитета једног народа тиме што откривају више
него што око може видети. Врло необичан перформанс под
називом „Buffer” на креативан

начин је указао на проблем данашњице због великог утицаја
технологије на свакодневне активности и начин живота.
Мало је рећи да је овогодишња селекција била више него
одлична. Фестивал је затворен
представом „Сумњиво лице”,
после које је публика аплаудирала пуних десет минута. Сјајна глумачка постава подсетила нас је зашто се вечно смејемо Нушићу и зашто се ни после сто тридесет година нисмо
променили као друштво. Овај
класик био је само полазна тачка за причу о променама које
се у Србији вечно чекају, а тешко догађају. Веома отрежњујућа прича која кроз комедију
описује нимало сјајно стање
ствари у нашој земљи.

ОДРЖАНИ „ДАНИ ПРОТА ВАСЕ”

Сећање на великана
Седамнаести „Дани прота Васе” одржани су од 28. маја до 3.
јуна у Светоуспенском храму у
Панчеву и у његовој порти. Овогодишњи програм био је подељен на три тематске вечери и
помен проти Васи, који је одржан после недељне литургије.
Идеја манифестације јесте
да се књижевним вечерима, беседама, концертима и представљањем музичких издања сачува сећање на једну од најзначајнијих личности која је
задужила наше песништво и
допринела јачању националне
свести српског народа у Аустроугарској.
Прве вечери, 28. маја, у порти Светоуспенског храма одржа но је ли те рар но-му зич ко

вече посвећено дечјој уметности, када су наступили учени-

ци Основне школе „Васа Живковић” и Дечји хор Панчевач-

ког српског црквеног певачког
друштва. У уторак, 29. маја, на
истом месту одржано је предавање о српском црквеном народном појању. О рукописном
наслеђу Бранка Цвејића у карловачком појању говорио је
проф. мр Јован Стојановић. Наредног дана представљен је нотни зборник „Свеноћно бдење”
Уроша Лалицког. У програму
је учествовало и Панчевачко
српско црквено певачко друштво. У недељу, 3. јуна, у Светоуспенском храму је одржан
помен проти Васи Живковићу.
Манифестацију је организовало Панчевачко музичко друштво уз подршку Града Панчева и Српске православне црквене општине.

ЈЕДАНАЕСТИ БАНАТСКИ ЛИКОВНИ САЛОН „ПЛАНДИШТЕ 2018”

Награђен Панчевац
У Културно-образовном центру
„Вук Караџић” у Пландишту крајем маја одржан је једанаести
Банатски ликовни салон, на којем је учествовало четрдесет двоје уметника из јужног Баната.
На изложби отвореној 26.
маја представљено је педесет
осам радова, међу којима је

било и десет слика панчевачких уметника. Учествовали су
Иван Величковић, Зоран Деранић, Јелена Лалић, Драган
Ђорђевић, Јелена Колунџић,
Ивана Маркез Филиповић, Ева
Арбутина, Александар Станојев, Милосав Урошевић и Јелена Бадњевац Ристић.

Прво место је освојио Драган Ђор ђе вић (Пан че во),
дру го Бо жи дар Мла де но вић
(Бе ла Цр ква), а тре ће Мар јан Ни чев ски (План ди ште).
Спе ци јал не пла ке те су при па ле Еви Ар бу ти ни (Пан че во), Еми ли ји Ју ги (Вр шац),
Ја ну Жол на ју (Па ди на) и

Сте ва ну Фе ке теу (Ба нат ски
Кар ло вац).
Манифестација је одржана
у организацији Културно-образовног центра „Вук Караџић”,
под покровитељством Општине Пландиште. Жирирање је
извршио Стефан Јон, академски сликар из Вршца.

У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Скупштина Српског археолошког друштва
У Свечаној сали Народног музеја Панчево у четвртак, 31.
маја, отворени су 41. скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва. На отварању су говорили Мирослав

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Бирцлин, в. д. директора Народног музеја Панчево, и Адам
Црнобрња, председник Српског
археолошког друштва, док је у
име Града Панчева скуп поздравио Немања Ротар, градски већник задужен за културу
и омладину.
Овогодишња скупштина Српског археолошког друштва трајала је до 2. јуна, а поред Народног музеја, сесије су се одржавале и у Културном центру

и Градској библиотеци. Српско археолошко друштво ове
године обележава свој јубилеј
– сто тридесет пету годишњицу од оснивања 1883. године.
Овом приликом је отворена и
пригодна изложба под називом „Археолошка ископавања
Народног музеја Панчево у 21.
веку. Ретроспектива 2002–2017.
године” аутора Јелене Ђорђевић и мр Војислава Ђорђевића, виших кустоса – археолога

у Народном музеју Панчево.
Народни музеј Панчево, наиме, од свог оснивања 1923. године негује археолошка истраживања, а на овој изложби су
представљени резултати археолошких ископавања у протеклих петнаест година на простору југозападног Баната. Изложба ће бити отворена за посетиоце до 21. јула.
Н. П.
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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 У ЈУНУ
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

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 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
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)

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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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ДАЕВО ланос SX,
2003. годиште,
130.000, одлично
стање. Хитно, 900
евра. 066/357-870.
(261337)
АУДИ 80, 1.6 ТД,
1991, нове гуме, добар. 063/320-670.
(СМС)
КЛИО 2011, 1.5
ДЦИ, 3 В, перфектан, регистрован,
велики сервис,
3.850 евра.
063/264-408.
(260934)
ВАРТБУРГ, голфов
мотор, атест за плин
и куку, два комада
застава 101. Тел.
061/240-16-52.
(260823)
ПРОДАЈЕМ пасат Б
5. 319-754, 061/15334-61. (260982)
ЗАСТАВА пунто, одличан, гаражиран,
сервисна књижица,
гас, музика.
064/240-93-84.
(261008)
ОПЕЛ астра Г, 1999,
55 кв, бензин, регистрован. 331-586,
063/805-74-60.
(261007)
ОПЕЛ корса 1.4,
64.000, бензин,
2010, први власник,
зедер. 063/354-221.
(261044)
ПЕЖО 3008, 1.6
ХДИ, 2010. годиште,
200.000 км, нерегистрован, 7.000 евра.
063/850-96-45.
(261052)
ДАЧИЈА логан,
2011, бензин/плин,
атестиран 2021,
110.000 км, власник, 2.900 евра.
064/144-27-40.
(261113)

ФОЛКСВАГЕН поло
501, 1.9, 2003,
опрема, снижена
цена. 064/131-5956, 065/349-51-20.
(261170)
НА ПРОДАЈУ фијат
стило караван, ЈТД,
1.9, 2005. годиште.
Тел. 060/603-19-77.
(2671201)
КЛИО 2004, 1.5
ДЦИ, на име, замена. 064158-15-90.
(261221)
ПИК-АП партнер,
1.9, 2002, замена за
мањи. 064/158-1590. л(261221)
ПРОДАЈЕМ голф 2,
1986. годиште, за
делове.
064/323-91-96,
Зоран. (261237)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо и пунимо
гфасом. Пуњење са
заменом уља и УВ
бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(260847)
ГОЛФ 2, 1990. годиште, бензин/ТНГ,
власник.
064/126-79-34.
(261258)
КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ, стари писаћи
столови, брусилица,
бушилица, ватрогасни апарат и још
много 106-а.
064/139-04-48. (р)
ПРОДАЈЕМ октавију
2008, 1.9 ТДИ, на
име, фиксно 3.900
евра. 065/610-4567. (261283)
ГОЛФ 5 дизел, 2005,
екстра стање, без
улагања, урађени
сви сервиси. Гоца.
062/504-504,
062/303-304.
(261291)

ОГЛАСИ

РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2005. годиште, регистрован, све од
опреме.
065/347-92-00.
(261293)
ПУНТО 1.2, 8. В,
2009, петора врата,
атестиран плин,
120.000 км.
064/587-50-24.
(261296)
ТОЈОТА јарис 1.0,
2000, троје врата,
атестиран плин.
064/587-50-24.
(261296)
МЕРЦЕДЕС 180 Ц,
купе, 2002, фул
опрема, регистрован.
064/587-50-24.
(261296)
КЛИО 1.2, 2002, хаварисан, троје врата. 064/587-50-24.
(261296)
ФОЛКСВАГЕН
фокс, 1.2, 2005, фул
опрема, 100.000 км.
064/136-36-02.
(261296)
ЛАНДРОВЕР фрилендер, 2002. годиште, кука оригинал,
регистрован, у одличном стању.
064/129-72-40.
(261315)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ
откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(260599)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(260599)
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КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(261032)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању
од 70 до 1.400 евра.
062/193-36-05.
(261318)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно,
до 1.800 евра.
063/165-83-75.
(261318)
КУПУЈЕМ стара и
неисправна возила.
064/119-59-24.
(261328)
МАШИНЕ

БЕРАЧ змај 222,
дворедни, бункераш, елеватор за кукуруз, дужина девет
метара. 064/271-4087. (260163)
ПРОДАЈЕМ три елеватора за клип и зрно, комушаљку, круњач, ауто-приколицу, приколица змај
5 тона. 013/601256. (261032)
ТОЧАК од плуга 757
и кутије за шпартач.
063/823-29-61.
(161213)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ зидану
гаражу са роло-вратима, укњижена,
Светог Саве 59.
063/449-798.
(261022)
ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу 2, на укглу код
Пиваре. 063/354221. (261043)
АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28.
013/353-463.
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ цреп
мала кикинда 272 ,
2.000 ком.
Тел.063/776-16-77
(СМС)
ПРОДАЈЕМ пчеле,
ројеве, друштва, на
ЛР рамовима.
063/866-78-24. (26)
ОГРЕВНО дрво, буква, багрем, храст,
бесплатан превоз,
мерење кући.
065/501-56-51.
(259779)
ПРОДАЈЕМ угаону
гарнитуру са фотељом. 063/803-17-84.
(261199)

ПРЕОСТАЛО огревно дрво прве класе,
превоз бесплатан,
цена договор.
064/528-86-42.
(259780)
ПРАСАД и свиње за
клање, могућност
клања
и резервисања.
Тел. 063/311-277.
(260967)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови од 12.900.
Избор мебла по жељи. 060/600-14-52.
(260823)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја. Столице
од 1.900, столови од
4.500.
060/600-14-52.
(260823)
ПРОДАЈЕМ демонтажни киоск 16 м2,
ж. станица Војловица, 400 евра.
063/822-94-91.
(260988)
КАЗАН за ракију,
ложишта, табарке,
дна, луле, мешачи.
331-586,
063/805-74-60.
(261007)
ПРОДАЈЕМ пећ за
ЦГ дакон 45. 371274, 064/176-88-52.
(261004)
ПРОДАЈЕМ вилаџер, пумпу за заливање дизел и агрегат 2.5 кв. 371-274,
064/176-88-52.
(261004)
ТРОСЕД, двосед и
фотеља симпо +
шанк бар, очувано,
повољно. Тел.
013/301-055.
(261013)
ПРОДАЈЕМ штенце
кавказа, одлични
чувари, алуминијумска врата 130 х 200,
100 х 200, улазна.
064/611-37-09.
(261080)

ПРОДАЈЕМ клесани
камен за зидање,
нов цреп, циглу, мали формат. Тел.
064/110-12-80.
(261120)
ПРОДАЈЕМ дебелу
свињу, јечам и балирану детелину. Тел.
064/129-45-43.
(261096)
НА ПРОДАЈУ двосед, делови витрине,
очувано, повољно.
064/342-34-14.
(261102)
ПРОДАЈЕМ круњач,
пећ на дрва, машина за шивење. 345709. (261104)
ЈАПАНСКЕ препелице, јаја и месо.
063/868-04-51. (26)
ПРОДАЈЕМ брако
приколицу или мењам за веспу и сл.
063/853-93-29. (26)
ПРОДАЈЕМ школски
радни сто, врло квалитетан и очуван.
Тел. 063/715-90-26.
(261247)
ПРОДАЈА опреме за
пекару, печењару,
хладне, топле хоризонталне витрине,
пратећа опрема,
столови, судопере,
чиније све од ростфраја. 060/732-6002. (2611670)
ПРОДАЈЕМ намештај због селидбе.
Цена по договору.
062/644-925.
(261168)

НОВИЈИ двосед лежај, угаону са фотељом, собна врата
пуно дрво, прозорска крила. 062/424128. (261199)
ПРОДАЈЕМ дечји
ауто на акумулатор.
Тел. 355-039.
(261202)
ПВЦ кесе свих врста, пластика – за
све намене. Гробљанска 5. Војловица. (261205)
АУТОГЕНЕ боце
комплет, мотор
елек. Монофазни и
брусилица велика.
013/348-453.
(261189)
ПРОДАЈЕМ сујдоперу и остале кухињске елементе, нова
кухиња 10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97.
(261217)
ПРОДАЈЕМ пећ од
40 кв, за ЦГ на пелет, електричне маказе за орезивање
живе ограде.
063/368-135.
(261222)
ПРОДАЈЕМ замрзивач вертикални, судо-машину, веш-машину. 013/346-790,
064/129-73-60.
(261223)
ПРОДАЈЕМ комплет
опрему за продавницу здраве хране.
063/830-61-73.
(261282)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ угаона
гарнитура, сто и столице, фрижидери,
веш-машина, кухиња, кревети, комоде,
витрине, судопера,
душеци, ормани,
шпорет, ТА пећи, теписи, телевизори,
боце ЦО 2, шанк,
столови за кафиће,
др. 064/155-38-13,
063/865-80-73.
(261224)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке,
одење, медаље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(261006)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, белу технику за
рециклажу. Златко,
063/196-54-55,
061/144-82-80.
(261133)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере,
веш-машине, шпорете и све остало.
061/627-07-31, 367146. (261144)

КУЋА, Тесла, за живот и бизнис, три
улаза, 170 м2, укњижена. 063/743-0371. (260579)
КУЋА на продају,
цена повољна, Омољица. Тел. 617-331.
(260604)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, плац 28
ФРИЖИДЕР, вешПРОДАЈЕМ кућу, 6
машина, нов комби- ари плаца, Ц. Душа- ари, струја, вода,
хидропак, алат.
новани шпорет, суна 70-а, Панчево.
063/734-52-25.
допера с радним ви063/372-260.
(СМС)
(260640)
сећим, трокрилни
КУ
ЋА,
Стар
че
во,
Пе
орман, судо-машиПОВОЉНО, кућа од
тра Драпшина, 17
на, лежаји. Тел.
100 м2, строги ценари
пла
ца,
од
мах
063/861-82-66.
тар Панчева, Живоусељива, власник,
(251240)
јина Мишића 6.
1/1. 064/370-79-47. 064/575-57-04,
(259157)
023/857-315,
023/857-069.
ПРОДАЈЕМ стару и
нову кућу у Ослобо- (260649)
ђења 38-а. 320-144, ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Омо063/116-77-76.
љици за двособан
(260457)
стан. Тел. 064/9702
ПРОДАЈЕМ машину КУЋА, Миса, 270 м , 01-75. (261007)
укњижено, 1/1, моза производњу пагућност стамбене по- ВОЈЛОВИЦА, пољопирних џакова,
привредно земљиобезбеђена обука и деле, 55.000 евра.
ште, 30 ари, дозво063/852-43-19.
купци. 064/424-95љена градња, Брат(260393)
10. (261273)
ства јединства, други просек. 366-234.
(259380)
ПЛАЦ, Стрелиште,
445 м2, са старом
кућом, струја, вода,
укњижен. 064/11904-31. (261016)
ПРОДАЈЕМ половне ПРОДАЈЕМ кућу легализовану, на Куде- НА ПРОДАЈУ плацетелевизоре, повољљарацу, на 9 ари
ви на Стрелишту,
но. 064/564-14-14.
пла
ца.
064/040-82укњижени. 064/119(261295)
72. (260386)
04-31. (261016)
КУПОПРОДАЈА ТА
КУЋА, Миса, Срем- МЕЊАМ кућу за
пећи, половног настан. 013/373-067.
ска 3.5 ара, 100 м2,
мештаја. Долазак.
(260986)
30.000
евра,
во
да,
061/150-68-54.
струја, канализација.
063/831-47-76.
ПРОДАЈЕМ плац 10
(260396)
ари, Јабучки пут код
ПРОДАЈЕМ кућу у
„Пивашевића”, цена
Омољици, 6 ари
15.000. 060/353-99плац. 064/168-84-32, 10. (261055)
013/618-652.
(260244)
ПРОДАЈЕМ/МЕКУЋА, Миса, Срем- ЊАМ кућу на Стаска 3.5 ара, 100 м2,
ром Тамишу за стан
30.000 евра, вода,
у Панчеву. Тел.,
струја, канализација. 013/263-80-51.
063/831-47-76.
(261058)
ДВА кауча симпо,
(260396)
две барске стилске
ОМОЉИЦА, плац
столице, ТА пећ цер НА ПРОДАЈУ дво11.5 ари, струја, воспратна кућа у Кача- да, гаража, зјапочет
5 кв, веш-машина
горење. 063/847-28- реву, 250 м2, одлич- приземни објекат,
54. (2561309)
на локација.,
власник. 064/26005-34., 261056)
ПРОДАЈЕМ стартер 062/865-20-39.
за аута, стартовање (260736)
ОМОЉИЦА, 65 м2,
и тешка моторна во- НА ПРОДАЈУ празан 6.5 ари, помоћни
зила, 6 А, 12 А, 24
плац, 6.8 ари, Стар- објекти, 1/1.
АМ горење.
чево. 060/667-51-33. 064/961-00-70.
064/324-07-69, Тоза. (260800)
(261064)

СКРОБАРА, кућа са
плацем, сеоско домаћинство, помоћни
објекти, кукћа и
плац су до главног
пута. 064/167-04-73,
063/852-45-96.
(261072)
ПЛАЦ, Војловица,
други просек, Б. Јединства, 11 ари,
грађевинска зона,
3.800 евра. 064/61844.-10. (261077)
КУЋА, Бања Врујци,
60 м2, 6 ари, продајем/мењам. 06495551-85. (261083)
ПРОДАЈЕМ плац,
башту, 11 ари + 3
ара пута у Панчеву,
Иве Курјачког 149.
Тел. 064/110-12-80.
(261120)

КАЧАРЕВО, кућа
170 м2, 8 ари, ПВЦ
алу, грејање, гас,
норвешки радијатори, алфа плам на
пелет, два комада,
два купатила, две
гараже. Тел.
062/826-14-42.
(261119)

ПРОДАЈЕМ викендицу у Долову, 25
ара воћњак, приколицу путничку, повољно.
313-716.
(261127)
НА ПРОДАЈУ плац,
стара Миса, 5 ари.
063/226-148.
(261129)
ПРОДАЈЕМ кућу,
мењам двособни
стан за трособан.
065/882-24-14.
(261131)
ПРОДАЈЕМ кућу у
ширем центру, сређена, 1/1. 063/77727-08, 013/355-575.
(261156)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две куће за
мањи стан, доплата.
064/986-21-74.
(261145)
ВОЈЛОВИЦА, две
куће на 8 ари. Моб.
063/256-207. (2615)

ЦЕНТАР, 167, трособан и једноипособан, 7 ари, 88.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(260750)
БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија двособна, 13,5 ари,
22.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(261555)
ТЕСЛА, 85 м2, 7.5
ари, две стамбене
јединице, ЕГ,
68.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(261555)
ДОЊИ ГРАД, лепа
старија кућа, 61 м2,
1.5 ар, 35.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (261555)
ПРОДАЈЕМ кућу
280 м2, две целине,
7 ари плаца код Цркве са два торња.
061/193-00-09.
(261161)
ПРОДАЈЕМ башту
13 ари, 49 м2, са зиданом кућицом са
подрумом. Тел.
060/080-37-57.
КУЋА на продају,
може замена уз доплату, Тесла. Тел.
063/849-94-07.
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
ЦГ, ВПР, вбез улаања, 21.000. (679),
„Трем 01”,063/83623-83. (260710)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, ноав кућа, усељива, укњиженас, 5
ари, 26.000.(679),
„Трем 01”,063/83623-83. (260710)
УЖИ ЦЕНТАР, 130
м2, 5 ари, прелепа,
65.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (260710)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ имање на јабучком путу 25-а и 240
м2 легализованог
простора. 064/06064-20.
ПРОДАЈЕМ плац са
две стамбене јединице у насељу „Тесла”. Тел. 060/03730-51. (261110)
СПРАТНА кућа, три
стана, Доњи град,
повољно. 062/12692-77. (261112)
КУЋА, Качарево,
новија, 240 м2, 6
ари, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (261117)
БАШТА, делимично
под воћем 19 ари,
грађевинска зона,
стара Миса, Златиборска. 013/331-62.
(261142)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360.
(161138)

НА ПРОДАЈУ кукћа
на новој Миси, близу Новосељанског
пута. 062/209-655.
(261182)
КУЋА на продају у
Иванову. 062/415359. (261184)
ДВЕ куће на плацу,
Војлвоица, први
просек Б. Јединства
18, једна усељива,
друга недовршена,
вреди погледати,
48.000 евра.
064/618-44-10.

ПРЕСПАНСКА, 88
м2, трособна, на
4.85 ари плаца, два
помоћна објекта,
35.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(261173)
ВОЈЛОВИЦА, приземна 130 м2 + локал, 30 м2, на 7.3
ари плаца, 30.000.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(261173)
БАВАНИШТАНАЦ,
викендица, 30 ари
до асфалтам, трофазна, бунар, воће.
064/493-00-47.
(261210)

ХИТНО, почетак
Кудњељарца, кућа
нова, 130 м2, две
стамбене
јединице, 2,2 ара,
55.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(261231)

КУЋА, Ослобођења
44, 3,2 ара, старија,
продајем.
062/465-777.
(261214)
ТЕСЛА, кућа 160 м2,
плац 3 ара, 80.000,
договор. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(261234)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ЈАБУКА, двособна
64 м2, 4 ара плаца,
чврста градња,
21.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261238)
СТАРЧЕВО, 106 м2,
9,2 ара плац, на
углу, 22.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (261238)
МИСА, 280 м2, ЕГ,
одлично, 70.000; Тесла – три етаже, ЕГ,
80.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(261246)
СТРОГИ центар,
улични део куће са
локалом, звати после 14 сати.
064/296-25-04.
(261251)
КУЋА, Тесла, екстра
локација за приватан бизнис, инвеститоре и становање.
066/001-050.
(261253)
ПРОДАЈЕМ део куће у центру града,
повољно.
064/548-29-29.
(2612569)
ВОЋЊАК 15 ари са
викендицом, на Баваништанском путу,
други ред, друго немачко поље.
064/368-04-77.
(261259)
ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу, стара Миса.
Тел. 069/223-24-25.
(261261)
КУЋА, Горњи град,
две стамбене јединице на 3.2 ара, повољно. 065/513-8730. (261271)
КУЋА, Баваништански пут 111, 200 м2
+ таван, два локала
до пута, 150 м2 + таван, пет радионица
150 м2,
110.000 евра.
063/823-10-13.
(261279)

РАДИОНИЦА на 5
ари, ограђено добар
прилаз, новија легализована. 069/21397-37. (261287)
ПЛАЦ 4 ара на Јабучком путу 17 х 24
м. 069/213-97-37.
(261283)
УРЕЂЕНА викендица, 15 ари, Новосељански пут.
013/404-141,
064/489-40-36.
(261299)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Мађарској, место
Томпа, погодно за
се делатности, решава документа ЕУ.
063/777-87-77.
(261305)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, 96 м2, плац 14
ари, 36.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(261310)
МИСА, грађевински
плацеви по 6,76 ари
и 6,77 ари, један поред другог, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(261310)

104 КВМ + 4,66
ари, кућа на продају, главни пут,
окретница. 061/18724-22. (261327)
130.000 ЕВРА, Горњи Град, 54 м2,
улични део куће у
Светог Саве, засебан улаз. 063/19263-93. (261316)
ТЕСЛА, 55 м2, 1.84
ара, 36.000 евра.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346392. (261332)
ГОРЊИ ГРАД, 2,69
ари, 112 м2, 42.000
евра. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346392. (261332)
У КАЧАРЕВУ, кућа
од 100 м2, на плацу
од 11,5 ари, на продају. Тел. 013/601499. (261333)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
двособан, на Котежу
1 и кућу у ширем
центру, повољно. „Весна Два”, 066/93700-13 (СМС)

ПРОДАЈЕМ комплетно реновиран
стан у ценрту, 54 м2.
063/354-429,
065/933-33-24
(СМС)
ПРОДАЈЕМ нов усељив трособан стан,
57 м2, преко пута
„Авива”. 065/80090-04. (260175)
ТРОСОБАН стан у
Моше Пијаде, 68 м2,
на првом спрату.
064/276-04-08.
ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу, 38
м2, цена по договору. Тел. 062/815-7631.
ХИТНО продајем
стан, нова Миса, 38
м2, поткровље,
укњижен, власник,
1/1. 065/272-29-87.
(260003)
ТЕСЛА: трособан,
ЦГ, IV спрат, 80 м2,
терасе, усељив, власник. 013/331-079,
063/770-45-55.
(260945)
СТАН, кућа, комплетно реновирана,
етажно грејање, 7.
јула. 064/424-71-26.
(260968)

У САМАЧКОМ продајем намештену
гарсоњеру, IV спрат,
13.500 евра.
062/361-676.
ПРОДАЈЕМ дворишни стан до улице,
Жарка Зрењанина,
власник. 061/38288-88. (260686)
ЦЕНТАР, двоипособни, 64 м2. Тел.
063/172-50-19.
(260720)
ТЕСЛА, трособан,
71 м2, IX спрат, коси
кров, договор.
064/822-17-72.
(260862)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 45 м2, потпуно
реновиран, Котеж 1,
30.000 евра. 301165. (260672)
ТЕСЛА, трособан,
ЦГ, IV, 80 м2, терасе, усељив, власник.
013/331-079,
063/770-45-55.
(260945)
ЦЕНТАР, 47 м2, II
спрат, лифт, нова
градња, гас, укњижен, паркинг, власник, усељив одмах.
063/449-798.
(261022)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за мањи трособан стан на Содари, 74 м2, I, ЦГ.
Власник.
064/616-47-67.
(261038)
КОТЕЖ, двособан
стан, одмах усељив,
ЦГ, 33.000.
062/355-154.
(261039)
ПРОДАЈЕМ стан, 54
м2, Котеж 1,
кружни ток,
Радова зграда.
061/169-87-92.
(261050)
МЕЊАМ стан у Врњачкој бањи, 33 м2,
за стан у Панчеву.
064510-87-14.
(261069)
ДУПЛЕКС, 53 м2,
усељив, два купатила, шири центар,
33.000 евра,
власник.
063/395-395.
(261071)
У УЛИЦИ Иве Курјачког двоипособан
стан, I спрат, тераса, засебна кухиња,
паркинг, плин. Тел.
064/066-45-13.
(260878)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за кола недовршен стан, 35 м2,
поред Музеја.
064/907-39-16.
(260647)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 53 м2, ЦГ, III,
лифт, власник.
063/250-416.
СОДАРА, 56 м2, ЦГ,
I, добра зграда, 700
евра по квадрату.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(261100)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, два лифта,
23.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83,
063/740-79-95.
(261100)
ЦЕНТАР, нов неусељив, 31 м2, ЦГ, I,
31.000; 41 м2, нов,
41.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(261100)
КОТЕЖ 1, 62 м2, ЦГ,
IV, лифт, Радова
зграда, 36.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(261100)
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СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, ПР, 48 м2,
23.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(4767)
ТЕСЛА, једнособан,
II, 33 м2, тераса,
22.500. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
ТЕСЛА, двособан,
двостран, ПР, 66 м2,
тераса, 35.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (4767)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, трособан,
70 м2 ЦГ, V, лифт,
45.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
ТЕСЛА, новија градња, четворособан,
100 м2, I, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (261117)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V,
26.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261117)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61
м2, II, гаража, подрум, ЦГ, гас. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261117)

СТАН мањи, намештен, за издавање,
на Тесли.
Тел. 063/849-94-07.
(261117)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, II, ЦГ,
тераса, 28.500.
(238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(4767)
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КОТЕЖ 2, двособан,
двостран, 67 м2, тераса, IV, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (4767)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 60 м2, тераса,
лођа, V, 38.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (4767)
МИСА, гарсоњера,
24 м2, приземље,
укњижена. 060/37020-73. (261146)
ЈЕДНОСОБАН, 47
м2, Стрелиште, Миса, 23.000; центар,
14.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (26)
ДВОСОБНИ, 55 м2,
Тесла , 32.000; Котеж 28.000; Топола,
12.500. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.

ТРОСОБАН, стара
Миса, I спрат, изолација, велика тераса, кухиња, усељив
одмах, 30.000.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(261137)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, 28 м2, ЦГ. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(261137)
ДВОСОБАН, ЦГ, 58
м2, ЦГ, 30.000. Котеж. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(261137)

ДВОСОБАН, прерађен, намештај, 60
м2, Коњичка милиција. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(261137)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2,
башта, гаража,
укњижен,
16.500.
061/147-82-23.
(261151)
ПРОДАЈЕМ стан, 61
м2, Панчево, власник 1/1. Моб.
064/349-01-73,
062/176-64-21.
(261126)

ПРВОМАЈСКА, једноипособан, 48 м2,
ТА, ВП, реновиран,
25.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (261155)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, VII, није последњи, ЦГ, 65 м2,
30.500. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (261155)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двоипособан, 49 м2,
ЦГ, ВП, 29.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(261155)
ДВОРИШНИ центар,
26 м2 + 18 м2, сређен, одличан,
17.500. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (261155)
ЦЕНТАР, Д. Туцовића, дворишни, 20
м2, усељив, 11.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(261155)

ТЕСЛА, двособан,
53 м2, ВПР, ТА,
28.000. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.
(261155)
ДОЊИ ГРАД, једноипособан, ВП, 48 м2,
Та, реновиран,
25.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(261155)
ТЕСЛА, трособан,
69 м2, две терасе,
ТА, IV, 29.000. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (261155)
ПЕПЕЉАРЕ, одличан двоипособан, I,
TA, 58 м2, 30.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(261155)
ЗМАЈ ЈОВИНА, двоипособан, 79 м2, II,
ЦГ, 79.000. (49),
„Мустанг”,
062/129-94-67.
(261155)
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СОДАРА, трособан,
ЦГ, договор, трособан, ТА, III, 40.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (261200)
СОДАРА, двособан,
жута фасадна, I,
35.000; једнособан,
VII, 23.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(261200)
ПЕПЕЉАРЕ, одличан трособан, I,
32.000, код Водне
заједнице, двособан, ТА, III, 30.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (261200)
ТЕСЛА, комплетно
реновиран двособан, I, TA, 33.000;
једнособан, 22.500.
„Лајф”, 061/662-9148. (261200)
КОТЕЖ 2, пре пијаце, 69 м2, 40.000;
Стрелиште, једнособан, 45 м2, ВП, ЦГ,
25.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(261200)
СТАН, 56 м2, центар, преко пута Суда, 12. спрат, први
власник, 32.000
евра. 062/353-688.
(и)
ПРОДАЈЕМ станове
у центру. 060/31290-00. (261174)
КОТЕЖ 1, трособан,
71 м2, 42.500; двоипособан, 69 м2,
39.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(261173)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2,
21.000; трособан, 88
м2, 22.000.
„Перфект”,
064/348-05-68. .
(261173)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, 31.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(261173)
МИСА, трособан, 98
м2, 46.000; једноипособан, 38 м2,
18.000. „Перфект”,
064/348-05-68. .
(261173)
СОДАРА, 52 м2, IV,
TA, реновиран,
27.500. „Перфект”,
064/348-05-68. .
(261173)
ТЕСЛА, трособан,
67 м2, ТА, 30.000;
двособан, 57 м2,
36.000. „Перфект”,
064/348-05-68. .
(261173)
ЈАБУЧКИ пут, трособан, 56 м2, 28.000.
„Перфект”,
064/348-05-68. .
(261173)
ПРОДАЈЕМ стан
преко пута „Авива”,
новоградња, 100 м2,
повољно. 063/18373-65, 063/177-8430. л(261209)
НОВОГРАДЊА, Лава Толстоја, 75 м2,
трособан, I, ЦГ, двострано оријентисан,
усељив, 880
евра/квадрат. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(261212)

ОГЛАСИ

МИСА, троипособан, 78 м2, II, TA,
42.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (261212)
ТЕСЛА, једнособан,
30 м2, ВП, ТА,
17.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(261212)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, IV,
сређен, усељив,
23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(261212)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 49 м2, V
спрат, без лифта и
ЦГ. 063/779-72-94.
(261219)
МИСА, једнособан,
37 м2, III (IV), 20 м2
тераса, укњижен,
20.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (261231)
КОТЕЖ 2, прелеп
трособан, 78 м2, II,
54.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (261231)
СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан, 80
м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261238)
ЦЕНТАР, 634 м2,
други спрат, новија
градња, 39.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(261238)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, трећи
спрат, сређен, усељив, 41.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261238)
ЦЕНТАР, двособан
45 м2, ТА, IV од V,
сређен, усељив,
27.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261238)
СТРЕЛИШТЕ, новија
градња, двоипособан 60 м2, први
спрат, 44.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261238)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, други
спрат, ЦГ; 27.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(261238)
ТЕСЛА, трособан,
67 м2, други спрат,
ТА грејање, 36.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261238)
ЦЕНТАР, гасрсоњера, 24, ЦГ, договор,
двособан, 74, II, гас,
34.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (261246)
ШИРИЦ центар, 33,
ЕГ, 16.000; Ослобођења, 33, 12.000;
Котеж 1, 2.0, ЦГ,
34.000. (338), „Јанковић”,
348-025.
(261246)

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

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 34 м2, ЦГ,
усељив. 20.000.
(353), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(261257)
КОТЕЖ 2, трособан,
V, 78 м2, ЦГ, 46.000.
(353), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(261257)
НОВА МИСА, једноипособан, двособан,
II, IV, ТА, 20.000.
(353), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(261257)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ,
31.500. (353), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(261257)

МАРГИТА, нова
гарсоњера, 22 м2,
приземље, ТА,
16.000. (353), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(261257)
ТИП СТАНКО, једнособан, I, 32 м2,
ТА, 20.000. (353),
„Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(261257)
ЦЕНТАР, 55 м2, двособан, 40.000; 68
м2, двоипособан,
48.000; реновиран
леп. „Гоца”,
063/899-77-00.
(261291)
ЦЕНТАР, дворишни,
50 м2, 22.000; 43 м2,
21.000; 38 м2,
20.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(261291)

СТРЕЛИШТЕ, усељив, 49 м2, уњижен,
власник, спрат I.
064/226-70-91.
064/226-70-91.
ПРИЛИКА! Лукс дуплекс, топ локација,
115 м2, I, ЦГ, новија
градња. Тесла, код
Максија, власник.
060/332-05-92.
(261300)
СТАН, 88 м2, 21.000
евра, стан 39 м2,
12.000 евра. Стрелиште, хитно.
060/535-94-49.
(261310)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 57 м2, I, ЕГ,
35.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (260816)
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ЦЕНТАР, 47 м2, III,
договор, 35.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(260816)
СТРЕЛИШТЕ, центар, 61 м2, двособан, III, сређен,
35.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (260816)
СТРЕЛИШТЕ, 30 м2
+ подрум + тераса
12 м2, I спрат, новоградња, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(260816)
ГАРСОЊЕРА, 18 м2,
комплет сређена,
центар, 19.000 евра.
064/247-76-64.
(261317)
МИСА, 66 м2 + двориште 24.000; 34 м2,
14.400. 063/377835. (261326)
ТЕСЛА, 50 м2, I
спрат, реновиран,
33.000 евра. (242),
„Кварт”, 064/12562-67, 346-392.
(261322)
ТЕСЛА, 81 м2, III
спрат, 56.000. (242),
„Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (26)
ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, 67 м2, са
две лође, повољно.
060/077-78-20.
(261334)
ПРОДАЈЕМ стан на
Карабурми, два нивоа + 2 терасе, повољно. 060/077-7820. (261334)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан
за реновирање, исплата одмах.
064/206-55-74,
013/362-027.
(261238)
КУПУЈЕМО станове
и кукће свих структура, брза и сигурна
исплата. „Перфект”,
064/348-05-68,.
(261173)
АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине” потребни станови на Тесли. 064/668-89-15.
(261234)

ПОТРЕБНЕ некретнине на свим локацијама града. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (261310)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ДВА ненамештена
стана од по 50 м2,
на Новосељанском.
Тел. 064/137-48-67.
(260701)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан у
строгом центру, од
1. јула. 064/174-7947. (260657)

ИЗДАЈЕМ стан на
Тесли, двособан, 64
м2, ЦГ. 061/187-3525. (260997)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан у
центру Стрелишта,
ЦГ. Тел. 060/372-0302. (260991)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева.
060/505-54-25.
(261021)
ПАНЧЕВО, издајем
трособан стан, поткровље, озбиљној
ородици.Н ова Миса, Спортски центар. 064/363-60-08.
(2610249
САМЦУ/САМИЦИ
једнособан стан,
Котеж 1, 100 евра,
плус депозит.
063/281-891.
(261031)
ПОДРУМ вишенаменски, 40 м2, строги центар, сув, струјомер, 60 евра.
061/195-32-60.
(261078)
ИЗДАЈЕМ мали једнособан намештен
стан, Тесла.
065/803-53-29.
(261087)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли са ЦГ. 064/28060-36. (261086)
КОД Народне баште
издајем намештен
дворишни стан. Тел.
013/333-517,
064/160-46-39.
(261037)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, почетак Котежа 2.
013/310-065,
064/929-98-49.
(261059)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли, ТА.
060/165-14-47.
(261075)

ЦЕНТАР, намештен
стан 26 м2, новоградња, женској
особи, издајемо 150
евра, укупно месечно са свим рачунима. 065/520-53-00.
(260735)
ИЗДАЈЕМ на Миси
намештен мањи
стан, самцу.
063/154-94-11,
063/160-16-93.
(260700)
ИЗДАЈЕМ празан
стан у кући, ЦГ.
063777-27-08,
013/355-575.
(261156)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан ученику.
Тесла. 251-25-58,
моб. 064/231-25-22.
(261179)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, центар, у кући,
45 м2, реновиран.
343.-390, 060/42435-01, 064/313-8687. (261208)
ИЗДАЈЕМ нову намештену гарсоњеру
у строгом центру.
Тел. 069/113-00-73.
(261211)
ИЗДАЈЕМ двособан
дворишни стан. Позвати од 10 до 18
сати. 013/355-023.
(261235)
ПОВОЉНО издајем
намештену гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39.
(261236)
ИЗДАЈЕМ стан на
Миси. 063/875-6034. (261267)

ИЗДАЈЕ се једнособан намештен стан,
Тесла, близина
„Авив парка”.
069/507-08-88.
ИЗДАЈЕМ стан 40
м2, Ђердапска 23.
Тел. 013/371-551,
065/829-41-91.
ТРОЧЛАНОЈ породици потребан двособан стан за издавање на Тесли, на
дуже. 064/816-7088. (261265)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, ЦГ,
Стрелиште, на дуже.
064/305-71-60.
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан на
Стрелишту, 35 м2,
ЦГ. 064/421-98-15.
(261275)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ХИТНО потребна
кућа за издавање,
на дуже, са двориштем. Панчево, околина. 064/233-2566. (261272)
НАМЕШТЕН мањи
једнособан стан са
централним грејањем, Котеж 1. Тел.
060/804-69-13.
(261274)

ИЗДАЈЕМ две собе,
купатило, кухињу са
трпезаријом и вешерницу. Централно
грејање, клима, центар града, пожељно
ђаци или студенти.
069/256-19-31.
(261281)
НАМЕШТЕН стан
издајем, кабловска,
интернет, близу центра. 060/555-85-62.
(261311)
ИЗДАЈЕМ кућу, стара Миса. 060/01196-66. (261321)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 81 и
39 м2, центар Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (СМС)

ИЗДАЈЕ се локал 45
м2 на Содари, Савска 2 (12.000 закуп).
065/342-26-22
(СМС)
ИЗДАЈЕМ локал за
ауто-механичара,
електричара или перионицу у Панчеву.
064/226-81-91.
ИЗДАЈЕМ просторију 11 х 5 м, са посебним улазом и
мерном групом.
064/137-48-67.

ИЗДАЈЕМ локал, ТЦ
Змај Јовина. Тел.
061/600-27-82.
(261040)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу, изузетно прометно. 060/351-03.-56.
(261051)
ИЗДАЈЕМ локал са
два санитарна чвора, преко пута Болнице, Ул. Милоша
Обреновића.
063/824-50-38.
(261063)
ИЗДАЈЕ се локал у
центру, Касапиновићева улица, 16 м2.
Тел. 063/827-60-62.
(261111)
ИЗДАЈЕМ локал 21
м2, близина пијаце,
Лава Толстоја.
013/333-058.
(261098)

ОГЛАСИ

ЛОКАЛ на продају,
55 м2, Стевана Шупљикца 18, 29.000
евра. Л064/198-4646. (261140)
НА ПРОДАЈУ локал
80 м2, центар.
063/226-148.
(261129)
ПРОДАЈЕМ локал,
Зелена пијаца, главни пролаз, 16.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/24605-71. (261137)
ИЗДАЈЕМ разрађен
локал у Ж. Зрењанина 32. (470), „Дива”,
345-534, 064/24605-71. (261137)
ПРОДАЈЕМ/ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал,
Његошева бр. 1-а, I
спрат, 20 м2.
063/250-971.
ПРОДАЈЕМ пословну зграду и 10 ари
плаца, идеално за
старачки дом.
060/312-90-00.
(261174)
ИЗДАЈЕМ локал 23
м2, код Аутобуске
станице. 352-10‘5.
(261232)
ИЗДАЈЕМ локале,
Немањина 8, 26 м2;
Његошева 2, 15 м2,
Његошева 2, 35 м2.
064/184-87-50.
(261270)
40 КВМ, локал сређен, издајем, Кочина 1-а, код Зелене
пијаце. Тел.
069/266-98-20.
(261272)
ИЗДАЈЕМ локал 35
м2, центар.,
061/130-08-43.
(261284)
ИЗДАЈЕМ два локала, 18 м2 и 12 м2, у
центру. 066/866-4900. (261304)
ИЗДАЈЕМ продавницу преко пута Аутобуске станице,
Ослобођења 2.
063/288-975.
(261301)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

marketing@pancevac-online.rs

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН радник
за рад у трафици, у
центру града.
064/149-99-73.
(4767)
ПОТРЕБНА два физичка радника на
неодређено време,
грађевинској фирми
„Skele logistik” d. o.
o. Панчево, Баваништански пут 439.
Звате на телефоне
013/377-853 и
063//115-47-34, сваког радног дана од
7 до 15 сати. (ф)
ПОТРЕБНЕ раднице/радници за бербу
малина у Ариљу.
Стан и храна обезбеђени. 061/200-1532, Љубе. (259982)

НОВООТВОРЕНОМ
казину у строгом
центру Панчева потребне девојке са и
без искуства за радно место оператор
на рулету и апаратима. Све информације на тел.
060/088-02-23.
(260446)
ПОТРЕБНИ вредни
и одговорни људи за
поделу флајера.
064/241-45-14.
(1259864)
ПОТРЕБНИ момци и
девојке за рад на
шалтеру и роштиљу,
Ћевабџиници „Хало
Лесковац”.
063/897-55-04.
(259811)
ПОТРЕБНЕ жене за
рад у кухињи Ћевабџиници „Хало Лесковац”.
063/897-55-04.
(259811)

ПОТРЕБАН возач Б
категорије за дистрибуцију штампе.
Звати од 9 до
15 сати. 069/867-7207. (260992)
ХИТНО потребни
радници за ауто.перионицу. 064/49682-00. (261002)
ПОТРЕБНИ радници
обезбеђења, са и
без лиценце. Контакт телефон
064/658-23-45,
011/317-71-74.
(ф)

ПОТРЕБНИ возачи,
физички радници,
са Б или Ц категоријом у дистрибуцији
пића weifert.
063/494-512.
(261329)
РЕСТОРАНУ PocoLoco, потребне раднице за рад у шанку, радница у продаји и помоћна радница. 064/874-0301. (261330)
ПОТРЕБНИ физчки
радници за рад на
стоваришту. Тел.
061/292-07-75.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
за легалан
посао у Словачкој
и Чешкој,
у ауто-индустрији.
Информације:
063/777-89-29.
(260431)
ПОТРЕБНА
девојка за рад
у кафићу
у Панчеву.
Звати на тел.
064/646-66-10.
(ф)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на индустријским шиваћим машинама.
069/238-07-65.
(260889)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
Х2О на Стрелишту,
потребни радници
са искуством.
065/474-46-66.
(260903)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан возач.
063/820-87-61.
(260689)

ПОТРЕБАН мајстор
за рад у производњи
намештаја.
064/510-87-14.
(261064)
ПОТРЕБАН продавац за рад
у пекари. Тел.
065/682-11-51.
(261325)
ПОТРЕБАН суинвеститор, извођач за
унутрашње радове
на објекту од 420
м2, само озбиљни.
060/011-98-11.
(261322)

ЛИМО-СЕРВИС
„ЦИТИГО” Панчево:
потребни са искуством, услови: дозволе Б категорије,
познавање Београда
(целе Србије
и Европе)
064/251-95-19.
(261336)
ПОТРЕБНА радница
са или без искуства
(прехрамбена радња). Pro Trade, позвати
069/303-20-09.
(261335)
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ПОСАО
ПОНУДА

ШТАМПАРИЈИ потребни сито-штампари. CV послати на
office@artvision.rs
060/364-36-50.
(261101)
ПОТРЕБНИ радници
на Зеленој пијаци
на тезги, са искуством. 060/035-4740. (261108)
КОНОБАРИЦА/КОНОБАР потребан
ресторану у центру
града. 064/126-8353. (261152)

ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ
радњи потребан
радник. Пожељно
искуство, није
услов. 063/801-7499. (1261204)
ПОТРЕБНА радница
за пекару. 063/13075-40. (261181)
ПОТРЕБНЕ девојке
за рад у кафићу.
060/043-52-98.
(261174)

ВОЗАЧ Ц – Е каегорије потребан за
рад, може и старији
физички способан.
063/237-977.
(261185)
ПОТРЕБНА конобарица за рад на бувљаку. 060/544-4064. (261186)
ПОТРЕБАН радник,
студент, за рад у теретани на Котежу 2.
063/301-219.
(261191)
ПОТРЕБНА радница
за рад на бензинској
пумпи у Панчеву.
351-601. (261285)

РЕСТОРАНУ „Стара
Вајфертова пивара”
потребни конобари,
кувари и помоћни
радници за период
од 7. 06. 2018 до 15.
06. 2018. 063/391824. (261175)
ПОТРЕБАН конобар/ица са искуством за рад у ресторану. 063/508719. (261230)

ОГЛАСИ

РЕСТОРАНУ „Стара
Вајфертова пивара”
потребни: конобари,
кувари и помоћни
радници за стални
радни однос. Контакт, 063/391-824.
(261175)
КРЧАМА „Шареница” - потребне конобарице и помоћна
куварица. 06434993-43. (261171)
ПОТРЕБНИ продавци за уличну продају нестле сладоледа.
064848-37-75, Весна до 18 сати радним даном.
(2612215)
ПОТРЕБНИ молери,
фасадери, гипсари,
помоћни радници
са искуством., Тел.
063/319-208, од 8
до 15 сати или на
entercentar@
gmail.com (261120)
НОВА МИСА, пекар
– продавачица, пекар радник на пећи., 064/120-09-42.
(261228)
ПОТРЕБАН мајстор
за демит фасаду,
молерај. Јавити се
на тел. 062/816-3384. (261260)
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ПИЦЕРИЈИ „Њам
Њам” у Омољици
потребне раднице.
Доћи лично од 14
до 18 сати. Тел.
063/784-23-36.
(261278)
РАДИОНИЦИ и
Слот клубу „Balkan
Bet” потребна радница за казино.
060/414-03-88.
(261266)

ПОТРЕБАН искусан
радник за рад у прехрамбеној продавници. 062/493-580.
(261289)
ПОТРЕБНА конобарица за замену слободних дана.
063/135-28-32.
(261302)

ПОТРЕБНА млађа
жена за вођење домаћинства. Обавезан разговор и договор. 013/355-967,
после 18 сати.
(261303)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак
сејанац одвоз шута
малим кипером, до
два кубика.
064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
ИЗДАЈЕМ нову плусну хладњачу, 620
м³, прилаз камиона,
Панчево. 065/80090-04.
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера,
шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-4488. (259370)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-25-00.
(258060)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера,
котлића. 063/83684-76.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,
кречење, глетовање,
столарија, веома
повољно.
064/280-26-15.
АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери,
тракасте завесе, радим, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (260665)
НАТАША – дубинско прање намештаја, душека, тепиха,
аутомобила. 361474, 060/361-47-41,
066/361-474.
(260671)
СТОЛАРСКЕ услуге,
кухиње и плакари
по мери, поправке и
преправке. 371-274,
064/176-88-52.
(261004)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, пензионерима попуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(261005)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/85222-43. (261018)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег
ТВ-а, IPTV и антена
плус. 064866-20-70.
(261045)
КОМПЈУТЕРИ, сервис, поправке, чишћење, уградња нових компоненти. Брзо, повољно.
060/351-03-54.
(261051)

СПРЕМАМ куће и
станове. Позовите,
064/278-71-20.
()261076)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, пријмни, професор. Центар. 013/353-569,
061/603-94-94,
066/405-336.
(261085)

МАШИНСКО одгушење слудопера, веце шоља, када, кавабоа, сливника,
главних вертикалних и хоризонталних цеви. Брзо, повољно, 0-24 сата.
064/552-41-46.
(261089)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање
кровова, стирпор,
бавалит фасаде, бетонирање, повољно.
063/865-80-49.
(261094)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови.
065/842-84-29,
063/842-84-29.
(261095)
ЧИСТИМО таване,
подруме, чистим
дворшта, рушим
старе објекте, повољно. Златко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(261136)
ВРШИМ селидбе,
износим стари намештај, са радницима, повољно. Златко. 063/196-54-56,
061/144-82-80.
(261136)
ЧИСТИМ дворишта,
таване, подруме, рушим старе објекте и
све остало. 061/62707-31, 367-146.
(261144)
ИЗДАЈЕМ казан за
печење ракије 120
л, са превозом и
монтажом.
063/315-381.
(261161)
ИЗДАЈЕМ ауто-приколицу теретну, носивост 600 кг.
063/315-381.
(261161)
ТЕПИСИ, квалитетно прање, акцијска
цена у Аутоперионици „Бибац”, бесплатан превоз.
066/001-050.
(261253)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, славине,
вентили, одгушење
канализације одмах.
061/193-46-42
(261161)

ПРЕВОЗ робе комбијем, локал 800 динара. 060/720-7270. (261165)
РУШИМО куће, чистимо плацеве –
тример, селидбе,
итд. 061/665-66-24.
(261106)
РУШЕЊА кућа, бетона, бетонирања,
обарање стабала,
кошење траве, одношење ствари, итд.
кл064/122-69-78.
Л(261108)
БЕТОНИРАЊА стаза, дворишта, разбијање бетона, рушења, чишћења тавана, крчење плацева.
060/035-47-40.
(261108)
НЕГА старих, болесних и инвалидних
лица. 063/868-0451. (261108)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила,с ервис, одмах.
063/115-71-67.
(261115)
МОЛЕРСКИ радови,
фарбање столарије
и радијатора. Павел, 063/809-66-61.
(261116)
АНТИБАКТЕРИЈСКО и дезинфекцино прање намештаја
у вашем стану.
066/001-050.
(261253)
РАДИМ изолацију
равних кровова, тераса, гаража. 345874, 062235-839.
(261192)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских
радова.
064/866-25-76.
(261172)
ПОПРАВКА: столарија, браварија, санитарије, монтажа:
бојлера, шпорета,
грејача. Слободан,
063865-80-74.
261206)
ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња и кућне
канализације машинским путем.
062/640-741.
(261233)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање
купатила, вентили,
славине, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(261161)
СЕЛИДБЕ, превоз
секундарних сировина, откуп беле
технике. Јован.
061/616-27-87.
(261254)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 351-073,
064/157-20-03.
(261254)
ПОТРЕБАН мајстор
за демит фасаду,
молерај.
Јавити се на
062/816-33-84.
(261260)
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ПОТРАЖЊА

ТАПЕТАР, пресвлачење намештаја, тапацирање стлица,
поправљање конструкција дрво-иверица. 064/111-22-

56. (261269)
МЕДИЦИНСКА сесра са искуством:
превијања, катетери, терапија нега
старих и болесних.
060/067-61-05.
(261307)
КЛИМА, уградња,
сервис, допуна, повољно. 064/520-4880. (261320)
УСЛУГЕ

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.

ПРЕВОЗ малим и
великим кипером:
шљунак, песак, сејанац, ризла, шут.
063/246-368.
(260696)
НАЈАМ виљушкара
за утовар и истовар
робе. 064/648-2450. (260420)

РАДИМО: зидање,
бетонирање, оправке старих, нових
кровова, разне изолације. 013/664491, 063/162-53-89.
(260490)

СЕЛИДБЕ, превоз
робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(259234)
ПРЕВОЗ малим и
великим камионом
(шљунак, песак, сејанац, ризла, шут).
064/648-24-50.
(260420)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
камиона са корпом
за рад на висини до
20 метара.
064/648-24-50.
(260420)
СЕЛИДБЕ, превоз
робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(260695)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз свих врста шута, разбијање
и сечење бетона, ископ багерима.
064/648-24-50.
(260420)
KIZZA – превоз
шљунка, песка, сејанца и ризле. Услуге виљушкара и великих виљушкара,
носивости до
10 тона.
013/366-888,
063/218-894.
(260420)
KIZZA – рушење
старих кућа и других објеката, утовар
и одвоз шута,
ископ багерима
подрума, темеља,
канала,
септичких јама.
013/366-888,
063/218-894.
(260420)

ОГЛАСИ

KIZZA – сечење бетона и асфалта, разбијање бетона, насипање и сабијање
терена ваљцима и
вибро плочама.
013/366-888,
063/218-894.
(260420)
KIZZA – орезивање
и сеча дрвећа из камиона са корпом за
рад на висини до 23
метра, прање прозора, чишћење олука,
замена црепа...013/366-888,
063/218-894.
(260420)
KIZZA – најам маказастих електро
платформи висине
до 12 метара.
063/218-894.
(260420)
KIZZA – продаја
квалитетних бехатон
коцки и припрема
терена са постављањем. 013/366-888,
063/218-894.
(260420)
БАЛТОКАД када,
обнова глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-3018. (и)
ПОПРАВКА беле
технике, монтажа,
сервис клима уређаја.Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
064/771-24-16,
013/301-300.
(259869)
КАМИОНСКИ превоз-кипер, шљунак,
песак, сејанац, шут,
1.300 динара.
062/355-154.
(258029)
ЛАЛЕ – превозим
кипером повољно:
песак, шљунак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94.
(260998)

marketing@pancevac-online.rs

ШЉУНАК, песак,
сејанац од 1 до 5
м³, одвоз шута са
утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(260785)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(258828)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно,шљунак, песак, сејанц,
ризлу, одвозим шут.
063/754-02-72.
(260998)
ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/35111-73. (2612059

КРОВОВИ, поправке, замена црепа,
летви, старог црепа
и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији
у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(260624)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере,
купатила,
адаптације, замена,
поправке, одмах.
013/331-657,
064/495-77-59.
(261048
СЕРВИС телевизора,
ауто-кључева, корекција километраже, појачавање ЦО
2 апарата, продаја
половних, поправка
осталих електроуређаја.
063/800-01-96.
(261053)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари,
селидбе
и све остало.
Најповољније.
065/361-13-13.
(261057)

АНТИБАКТЕРИЈСКО и дезинфекцино прање намештаја
у вашем стану.
066/001-050.
(261253)
ТЕПИСИ, квалитетно прање, акцијска
цена у Аутоперионици „Бибац”, бесплатан превоз.
066/001-050.
(261253)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан
долазак и процена
посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@
gmail.com ,
www.selidbe-bomboncic.com (261158)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-6674.(261158)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(261158)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@
gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com (261158)
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УСЛУГЕ

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка
воде и канализације.
Од 0 - 24 сата, пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(261041)

КРОВОВИ, поправке, замена црепа,
летви, старог црепа
и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији
у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(260624) РОЛО-НАЈ
вам нуди поправку,
уградњу: ролета, венецијанера, тракастих завеса, ролокомарника, хармоврата, туш-кабина,
роло-челична заштитна врата, тенда.
Ми смо најквалитетнији, најјефтинији,
са највећом гаранцијом. Проверите.
063/894-21-80,
013/344-594.
(261177)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498.
(261178)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
равних кровова, тераса и осталих
објеката.
063/894-21-80,
013/344-594.
(261177)

СЕЛИДБЕ: камионски, комби превоз,
екипа радника, одвозимо непотребне
ствари. 064/280-3016, 063/731-77-67,
Владимир. (261220)
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. (261227)

ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно с
гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(261248)
КЛИМЕ свих типова
и произвођача сервисирамо, поправљао и уграђујемо
са овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(261248)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат, столарија.
062/976-18-42.
(261288)
МОЛЕРСКИ радови,
гипс, керамика, ламинат.
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(261288)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације,
замена врибли, вентила, батерија, санитарије,с ве за воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89.
(261294)

ОГЛАСИ
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РАЗНО

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребни радници
ИМАМ 56 година,
упознао бих озбиљну жену зарад могућег брака. Молим
кратку биографију.
065/677-80-05.
(260309)
ОГЛАШВАМ неважећим сведочанство
издато од ОШ „Јован Јовановић
Змај”, на име Јасмина Живојновић.
(260996)
ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу ОШ „Стевица
Јовановић”, на име
Марија Миловановић. (260994)
КЛИО 2011, 1.5
ДЦИ, 3 В, перфектан, регистрован,
велики сервис, 3.850
евра. 063/264-408.
(260934)
ОГЛАШАВАМ неважећом пензионерску карту издату од
АТП-а Панчево на
име Ката Младеновић. (261000)
ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу ОШ „Стевица
Јовановић” издату
на име Лука Регоје.
(261159)
МУШКАРАЦ тражи
жену-девојку за дружење, галантан.
065/669-39-65.
(261249)

Акционарско друштво „Feromont oprema” a.d. из
Панчева, Ул. Скадарска бр. 77, позива
заинтересоване да се пријаве

за рад на техничком прегледу
– више извршиоца.

на оглас за послове:

CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

1. Краниста – 1 извршилац, са искуством на пословима управљања мосном дизалицом. Услови: пробни
рад од два месеца, цертификат о положеном стручном
испуту за рад управљање краном.

„TERMOMONTELEKTRO” D. O. O.
Баваништански пут 247
Панчево

Хитно потребни монтери клима уређаја и монтери централног грејања.
Контакт телефон 013/377-477, 013/215-54-44

2. Виљушкариста – 1 извршилац – са искуством на
пословима управљања виљушкаром. Услови: пробни
рад од два месеца, цертификат о положеном стручном
испиту за рад управљање виљушкаром.
Оглас је отворен до 31. јуна 2018. године.
Заинтересовани треба да поднесу пријаву са
Curriculum vitae на адресу: „Feromont oprema” a.d.
из Панчева, Ул. Скадарска бр. 77, или на email:
office@feromontoprema.rs
Информације на тел. 013/331-277, од 8 до 15 сати.

„BEOKOM” D. O. O. Београд, Ул. Чика Мише Ђурића
67, за рад у Панчеву, тражи:

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРО СТРУКА VI ССС или VII ССС –
1 извршилац
Помоћни радник са III ССС – 4 извршиоца
Пријаве доставити лично, од 8 до 16 сати, на адресу:
Првомајска 10-а, Панчево или mаilom на најкасније
до 15. 06. 2018. Информације на тел. 013/365-000

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа и то:
1. За избор једног НАСТАВНИКА (сва звања) за ужу
научну област Општеобразовни предмети.
Услови: докторат медицинских наука, специјалиста социјалне медицине, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017 ), Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета Привредна академија у Новом Саду и Статутом
Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет
(5) година, изузев за звање редовног професора.
2. За избор једног ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за
ужу научну област Клиничка стоматологија.
Услови: докторат стоматолошких наука, специјалиста Дечије и превентивне стоматологије , као и
остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр 88/2017 ),
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета Привредна академија у Новом
Саду и Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса на
адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка
Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити
на телефон: 013/235-12-92.

ИЗДАЈЕМ апартман ВРЊАЧКА
у центру Златибора, БАЊА, издајем
мањи двособан
повољно. 063/709апартман
44-97. (261034)
са терасом, нов
СОКОБАЊА, нови
апартмани код пар- и лепо опремљен, у
ка Борићи. Резерви- апартманском
насељу,
шите на врфеме.
200 метара
064/507-20-84,
пре извора
064/993-72-07.
Снежник.
ТУРИЗАМ
(261118)
066/624-04-00.
СОКОБАЊА, повољ- (и)
но издајем апартЈЕДНОСОБАН комИЗДАЈЕМ апартман ман, центар, макс.
форан стан пет леи собе у Сокобањи. Л4 особе. 065/205жајева у Петровцу
Повољно. 065/883- 45-48, 062/974-24на мору, 300 м од
77. (261183)
02-35 (СМС)
обале, јуни, јули, авСОКОБАЊА, апарт- БАЊА ВРУЈЦИ, изгуст, септембар. Тел.
дајема апартман и
мани и собе, близу
066/309-99-96,
собе у згради „Вода- 013/346-478.
центра и Соко терВода”. 063/874-98ме, ново. 061/636(261187)
38. (26167)
08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зорица (259468)
БАОШИЋ, Херцег
Нови, леп једнособан стан, 100 метара море,
климатизован.
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене
060/321-60-07.
(260979)
огласа и читуља одобравамо попуст свим радним
КРАШИЋИ, апартмани 120 м од мора,
данима осим средом.
7 – 8 евра по особи.
+38163-243-859.
(260984)

ПОПУСТ

2. јуна 2018. године преминула је моја сестра

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

НАТАЛИЈА БОДНАР
рођ. Рафајловић
1951–2018.
Двострукој вечности неба и земље, можда ће једном бити краја
али неће том сећању на тебе, занавек урезаном у моје биће.
Драга сестро, почивај у миру...
Твоја сестра ЗЛАТА и породица ЧАЛА
(58/261191)
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Последњи поздрав вољеном брату

31. маја изненада је преминула наша вољена

5. јуна 2018. године преминуо је наш вољени

ГОРДАНА БОГДАНОВ
1960–2018.

ПЕТАР ДЕСПИНИЋ
1945–2018.

ПЕРИ

Хвала за безусловну љубав, разумевање, снагу, поштовање и топлину.

од његове МИЦЕ
с породицом
(77/261312)

Само машемо двема звездама....
Твоји: ћерке СНЕЖАНА и ЈЕЛЕНА, унук СТЕФАН, унука ИВОНА
и зет АЛЕКСАНДАР

Сахрана је 7. јуна 2018, у 16 сати, на гробљу Котеж.

Последњи поздрав вољеном брату

(72/261263)

С љубављу и поштовањем твоји: син ЖЕЉКО и кћерка
ОЛИВЕРА с породицама

31. маја 2018. године преминула је наша

(76/261290)

ПЕРИ
Четрдесет тужних дана није с нама наш
вољени супруг, отац, свекар и деда

Прерано си нас напустила
од сестре ДРАГИЊЕ
с породицом

ЈУЛИЈАНА КЕНДЕРЕШКИ
рођ. Сабовљев
1969–2018.
Сахрана је обављена 1. јуна 2018. године на Католичком гробљу.
Болест те је однела из наших руку, али из срца неће никад.
Пуно хвала за све што си нам пружила.
Твоји: син МИЛАН, мајка НАДА, брат ДУШАН и братичина ДУШАНА

ЈУЛИШКА

(78/261313)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

(39/261122)

РИСТО ПЕЈЧИЋ
1935–2018.

и оставила неизбрисив
траг у нашим срцима.

Живиш у нашим срцима, мислима и успоменама. Парастос ће се одржати 11. јуна
2018, године, у 10 сати, на Старом православном гробљу.
Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА, синови
НЕНАД и ВЛАДО, снаје НАДА
и СТАНИСЛАВА, унуци ГОРАН, ДЕЈАН,
ДАНИЈЕЛ, БОЈАН и БОРИС

Последњи поздрав

6. јуна 2018. године преминула је наша

ЗЛАТА и КИРА
(64/261218)

Последњи поздрав

ЛУЛИ
од ујака МИЛЕТА, ујне ОЛГИЦЕ и сестре ВИДЕ
(68/261241)

(70/261245)

ИЛИЈАНА ВЕЛЧОВ
1958–2018.
Последњи поздрав вољеној ћерки, мајци,
сестри, баки и тетки. Мало је суза да би те
оплакали. Нека те у тишини вечног мира
прати наша љубав јача од заборава.
Ожалошћени: мајка АНГЕЛИНА, сестра
ВИОЛА, ћерке ЈЕЛЕНА, ИВАНА и МИЛИЦА,
унука АЛЕКСАНДРА, сестричина МАРИЈА,
зетови ГОРАН, ВЛАДИЦА и НЕМАЊА
Сахрана ће се обавити у петак, 8. јуна, у
15 сати, на Католичком гробљу.

Последњи поздрав сестри и тетки

Драга наша

ЈУЛИЈАНИ
КЕНДЕРЕШКИ
ЛУЛИ
ДУШАН СУБОТИЋ

ЈУЛИЈАНА КЕНДЕРЕШКИ

од ВЕРИЦЕ и САШКЕ с породицама

с породицом

(69/261242)
(17/261042)

(79/261233)

Опраштамо се од тебе са великом тугом у срцу.
Заова ОЛГИЦА са децом ЈОВАНОМ, ЖЕЉКОМ
и ЈЕЛЕНОМ

Последњи поздрв нашој драгој колегиници

Последњи поздрав драгој куми

Последњи поздрав

(38/261121)

Драгој

Драга наша Јулијана

ЈУЛИЈАНИ КЕНДЕРЕШКИ

ЈУЛИЈАНИ КЕНДЕРЕШКИ

ЛУЛИ

ЈУЛИЈАНА
КЕНДЕРЕШКИ

За вечну љубав
и сећање од ВАСЕ,
ЉУБИЦЕ, ЗОРАНА
и СНЕЖАНЕ

Ти знаш колико смо те
волели, а неизмерно тужни што смо те изгубили.
Породице ЧОЛАКОВИЋ
и ДИМИТРИЈЕВИЋ

(40/261122)

(24/261065)

Уместо радости, дружења и смеха остала нам је
болна истина да те више нема.
Туга се не мери речима већ празнином која је
остала после тебе. Остаћеш увек у нашим срцима и сећању које не пролази.
Агенција АОП: ВЕСНА, ТАЊА Б., ДРАГАНА,
МАРИЈА И ТАЊА П.
(51/261151)

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

од кумова ЂИНЕ и ИЛИЈЕ
(26/261064)

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

Последњи поздрав нашем
другу

ИЛИЈАНИ
ВЕЛЧОВ

Породица
ТРАЈАНОВИЋ
(80/261324)

ПАНЧЕВАЦ
МЛАЂИ
МИЛИЦА и МИША
(2/260995)

телефон:
013/301-150

Петак, 8. јун 2018.
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Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга
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Последњи поздрав драгој

КАТАЛИН ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав драгој

рођ. Борбељ

тета КАЋИ

1951–2018.
преминула 3. јуна 2018, у 68. години, после дуге и тешке болести.
Сахрана је обављена 5. јуна 2018. на Старом католичком гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени њени најмилији

Породице ПЕРИЋ и ЈАКОВЉЕВИЋ

(30/261084)

(62/261196)

14. маја 2018, у Монтреалу – Канада преминуо је
наш суграђанин и пријатељ, бивши инжењер у
РН Панчево и члан Тамбурашког оркестра „Кицоши”

Последњи поздрав

НИКОЛА ЈЕЛИЧИЋ
дипл. инж. технологије

КАЋИ ЈОВАНОВИЋ
чији ће нам ведар лик вечито остати у срцу и сећању.
Породица ШОНДИЋ
(48/261139)

Последњи поздрав

1950–2018.

ДЕЈАНУ БАРАШЕВИЋУ
од друга САШЕ, чика ПЕРЕ и тетка ДУШИЦЕ БЛАЖЕКОВИЋ

Саучешће породици од свих пријатеља
и познанина из Панчева

(8/261019)

(57/261188)

СРБИНЕ
29. маја 2018, у 82. години, преминула је
наша

2. јуна 2018. престало је да куца срце нашег драгог оца

од МИЛОША и НЕВЕНЕ
(65/2612319)

Последњи поздрав

ВАСКРСИЈЕ КОБАС

МИЛЕНА СРЕТЕНОВИЋ
1937–2018.

Напустио си нас изненада и оставио да вечно тугујемо за тобом.
Почивај у миру анђеле наш.
Твоји најмилији: синови ЖЕЉКО, ГОРАН
и НЕМАЊА и ћерке ЈАСМИНА и ОЛИВЕРА
с породицама
(66/261225)

Ожалошћени: супруг СТАНИМИР,
синови ЖЕЉКО и ЗОРАН, снаја ВЕРИЦА,
унуци ЛАЗАР и НИКОЛА и остала
родбина и пријатељи

Последњи поздрав мојој
јединој драгој сестри

(27/261079)

1932–2018.
2. јуна 2018. године престало је да куца срце моје драге мајке.
Нека јој Господ Бог подари вечни мир, а анђели чувају као што је она мене.
С поштовањем чуваће
успомену на њу ћерка
МОНИКА,
зет НИКОЛА,
АНА и БОЈАНА
(45/261132)

Последњи поздрав

Из срца теку наше сузе, пече бол и плаче душа.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

СРБИНКИ
МАРИНКОВИЋ

СРБИНКИ
МАРИНКОВИЋ

од ћерке МИЛКИЦЕ
и унука ТАЊЕ
и НЕНАДА и њихових
породица

од ћерке МИРЈАНЕ,
зета АУГУСТИНА,
унука КОЉЕ и ИГОРА
са њиховим
породицама

(13/261030)

(12/261029)

1. јуна 2018, у 89. години преминула је

ГОРДАНА
БОГДАНОВ

ОЛГИ МАРИЋ

НЕНАД ОПАЛИЋ
1958–2018.

Последњи поздрав

СИЛВИЈА
ШАНДРУ

4. III 1936 – 30. V 2018.
од породица МАРИЋ,
ХУЧКА, СУШИЋ,
ОНДРЕЈ, АНИТА,
ТИНА, НИКОЛА,
МИРКО и сестра
ДЕСАНКА

30. VIII 1960 – 31. V 2018.
Оста ви ла си огром ну
празнину у срцима и души.
Волимо те и чувамо од
заборава.
ЈАЊИЋИ и КЕБИЋИ

(4/261003)

(75/2612809

Последњи поздрав брату

Твоја ЗОКИ с породицом
(34/261092)

СРБИНКА МАРИНКОВИЋ

ПЕТРУ
СТОЈКОВИЋУ

из Банатског Брестовца
21. IX 1929.
Ожалошћени: син ЖЕЉКО, снаја ВЕСНА са синовима
МИЛОШЕМ И ВЛАДИМИРОМ

24. XII 1974 – 23. V 2018.
Тужни смо због твог прераног одласка. Заувек
ћемо чувати успомену
на тебе и све оне тренутке проведене заједно. Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Мајка ВЕРА

(43/261126)

(41/261124)

ПАНЧЕВАЦ

РАЈКУ

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

од стринке и секе ЉИЉЕ
(35/261093)

телефон:
013/301-150

НЕНАД ОПАЛИЋ
Бол није у речима и сузама, него у души и нашим срцима у којима ћеш вечно живети.
Твој син ИЛИЈА, снаја ЈЕЛЕНА, унук АНДРИЈА
и унука ХЕЛЕНА
(33/261011)
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Сећање на драге родитеље

Бато мој

МЕДАН

ПАВЛЕ ОРЛОВ

МАКСА

ВЛАДИМИР МИРКОВИЋ
1993–2018.

СТАНКА

воскар и лицидер

рођ. Пејић

1913–1994.
1917–2004.
С поносом успомене на њих чувају њихове ћерке МИРЈАНА
и ЗОРА с породицама

Двадесет пет година плачем за тобом.
Волим те.
Сестра ЦАЛЕ, ФИЛИП, МИЛИЦА, КАТАРИНА и ВЛАДИМИР

Много је лепих успомена, да те вечно памтимо
и с поносом причамо о
теби.
ВИДОМИР, ЉУБО
и АГИ

(61/261196)

(32/261090)

(55/261163)

У суботу, 9. јуна, даваћемо го ди шњи по мен, у
10.30, на Старом православном гробљу

Прошло је четрдесет тужних дана откако нас је
напустио наш брат

МИЛОШ ТОПИЋ
1946–2018.

БУДИМИР Марка
ПЕЈАКОВИЋ

ДАНИЦИ
РАТКОВИЋ

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо 12. јуна 2018, у 11 сати, дати четрдесетодневни помен нашем драгом супругу,
оцу, брату и деди.

Ожалошћена породица ПЕЈАКОВИЋ
(46/261133)

12. јуна 2018, у 17.20.
одржаће се трогодишње
сећање на нашег драгог

10. јуна 2018, године, у 11
сати, на Новом гробљу,
даваћемо двогодишњи
помен

1938–2017.

У недељу, 10. јуна 2018, у 11.30, на православном
гробљу у Банатском Новом Селу даваћемо четрдесетодневни помен супругу, оцу и деди.
Пуно бола, туге за тобом, отишао си тихо и неприметно, али никад нећеш из наших живота.
Тугујемо, пуно нам недостајеш.
Бескрајно те волимо, слободо наша.
Твоја супруга БОЈА, ћерка СЛАВИЦА,
зет ЈОВАН, унука АНЂЕЛА и унук ДАНИЕЛ

Ожалошћени: супруг
СРЕЋКО, син ЖИКО,
унук АЛЕКСАНДАР,
унука МАЈА и снаја
АНГИЛА

Сећање на брата

СЕЋАЊЕ
12. VI 2008 – 12. VI 2016.

11. јуна 2018. навршава
се шест година откада
није с нама наша вољена

СТЕВАНА ЧАВИЋА
од сестре АНКЕ
и сестрића ДРАГАНА

13. јуна, две године откако није с нама

(44/26130)

(53/261154)

Девет година је прошло
без нашег драгог

Прошло је четрдесет дана откада си нас заувек
напустио

СТЕВАН ЧАВИЋ
Његови: ДРАГАН, ЗОРИЦА,
СТЕВАН и ЉУБИЦА

Четрдесетодневни помен

ТАТЈАНА
КУКОЛЕЧА
2012–2018.
Много је лепих успомена
да те вечно с љубављу и
поносом памтимо.

Твоји најмилији

С љубављу коју смрт не
прекида, тугом коју време неће излечити, живећеш у нашим мислима и
срцима до краја нашег
живота.
Твоја ћерка ВЕРА, син
СТЕВАН, снаја ЗОРИЦА
и унук НЕНАД
с породицом

(23/261062)

(56/261180)

Сине,
време као да стоји. Успомене живе и даље. Године не бришу твој осмех и
речи. Љубав је стварно
вечна.

Вечно ожалошћени:
брат МЛАЂО и снаја
МИЛЕНА с породицом

Драги наш Миле, дани
пролазе а туга никад неће. Памтимо те по доброти и племенитости.
Твој пашо ОСТОЈА и
свастика ЂУКА с децом

(5/261010)

(60/261194)

РАДИНКИ
ДИВЈАК
1923–2013.

МИЛОШ
ТОПИЋ

(52/261153)

(59/261195)

МИЛОРАДА
НИКИЋА
МИЋУ

МИЛОШ
ТОПИЋ

ЗОРАН КЛИПА

СНЕЖАНИ
ТОМАШЕВИЋ

Твоји најмилији:
ПЕЦА и УКИ

Никада те нећемо заборавити, нека те анђели
чувају.
Твој ујак БРАНИСЛАВ
МИЛИЋЕВ
с породицом,
из Омољице

Заувек ћеш бити у нашим мислима.
ГРОЗДИМИР
с породиоцм

(3/261001)

(11/261028)

(21/261060)

13. јуна је две године откако није с нама

ДАВОРА
ЂОКОВИЋА
1978–2009.
Само је време прошло.
Вечно си у нашим срцима и мислима. Оставио
си траг који се не брише,
доброту која се не заборавља, тугу која не пролази. Поносни смо што
смо те имали, а бескрајно тужни што смо те прарано изгубили.
Твоји: мама, тата и брат

МИЛОШ
ТОПИЋ
Прочи ће још много дана, ми те нећемо заборавити.
Твој брат РАДЕ, снаја
ЂУЈА и РАДА

(29/261082)

(54/261156)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Драга Снежо, прође четрдесет болних и тужних
дана откако ниси с нама

Седам година тужног сећања на драгу мајку

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ
МИЛАН ПАВЛОВИЋ
ЉУБИЦУ ГЛАВОНИЋ
2011–2018.

8. XII 2017 – 8. VI 2018.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не
лечи.
Твоја породица
(20/1261054)

Њене ћерке ВОЈКА и ВЕРА с породицама

Никада те нећемо прежалити ни заборавити.
Твоји најмилији: супруг СЛОБОДАН,
деца ВЛАДИМИР, ТАМАРА и НАТАЛИЈА,
свекар БУДИМИР, свекрва МИЛИЈАНА
и девер ЗОРАН
(9/261022)

(63/261203)

ЗОРАН КЛИПА
1965–2016.

14. јуна 2018, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо четрдесетодневни помен нашем драгом

У суботу, 9. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо
шестомесечни помен нашем вољеном

У понедељак, 11. јуна 2018, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен

ДРАГОМИРУ АРСИЋУ

ПАВЛЕ ОРЛОВ

Сине, вечно ћеш живети
у мом срцу и успомена
на тебе ће трајати вечно.
Нека те анђели чувају.

Воле те твоји најмилији

Твоја ожалошћена
мајка АНА КЛИПА
и твоја ВЕСНА

17. VIII 1957 – 14. XII 2017.
Супруга ЗАГОРКА, син ИВАН, ћерке ИВАНА и ДАНИЈЕЛА

(71/261246)

(10/261028)

(74/261268)

СТАНКУ ПЕТРОВИЋУ
Много нам свима недостајеш.

1953–2018.
Увек у мислима наш Пајо.

Породица
(22/261061)

Петак, 8. јун 2018.

У суботу, 9. јуна, у 10 сати, на Старом православном гробљу даваћемо годишњи помен нашем драгом

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

9. јуна 2018, у 10.30, на Новом гробљу,
обележићемо шестомесечни помен нашој
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У суботу, 9. јуна 2018.
навршава се шест месеци
откако није с нама наша
јединица

ЉИЉАНА
МИЛИЋ

др МИОДРАГУ
БРАНКОВИЋУ МИКИ
Све си нас задужио да те памтимо по свим
људским врлинама које човек може да има.

ЉИЉАНИ МИЛИЋ
Време пролази, бол не престаје, а туга је
све већа. Заувек у нашим срцима.

Породица ПОПОВ

Твој ГОРАН, ВЛАДИМИР и МИРОСЛАВ

(19/261049)

(6/261010)

9. јуна 2018. је пола године откако нас је напустила наша драга

9. јуна, у 12 сати, на гробљу у Војловици, даваћемо шест месеци нашем драгом

РАДМИЛА КЛЕКНЕР

ПРЕДРАГУ ПОПОВИЋУ

рођ. Михајловић

Предраже, прође шест месеци откао ниси с нама. Увек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: супруга СТОЈАНКА, син
МИЛАН, ћерка САЊА, унучад НИКОЛА,
КСЕНИЈА и АНАБЕЛА и зет ИВАН
Почивај у миру.

Истог дана даћемо полугодишњи помен на Католичком гробљу.
Син ЗОЛТАН, унук МАТИЈА и сестра КАЈА
с породицом

(31/261088)

Прерано си нас напустила, али живиш вечно у нама. Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо
те сачувати од заборава,
јер си рана нашег срца.

СЕЋАЊЕ
У суботу, 9. јуна 2018. године, навршава
се седамнаест тужних година откад нас је
заувек напустио наш

Заувек твоји: мама
ОЛГА и тата САВА
(16/261036)

14. јуна 2018, у 10 сати,
на Католичком гробљу
да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем
драгом

МИТА ЈАНКОВИЋ

1929–2001.
На гробу тишина, а у кући велика празнина.
Време пролази, али туга је вечна. Чуваћемо сећање на сву љубав, пажњу и топлину
коју си нам несебично пружао.
За тобом тугују твоји: супруга НЕДЕЉКА,
син БРАНИСЛАВ и ћерка МИРЈАНА
с породицама
(15/261035)

АЛЕКСАНДРУ
ВУКОВОЈЦУ
Вољени никада не умиру.
Твоји родитељи, супруга
и сестра с породицом
(7/261013)

(1/260972)

Шест година је прошло...
За нас, дугих, као вечност без тебе
Верујемо да знаш колико нам недостајеш.
Волимо те заувек

СЕЋАЊЕ

У суботу, 9. јуна, у 11 сати, дајем шестомесечни
помен нашем вољеном

СТОЈАНКА ЂОРЂЕВИЋ
МИЛАН
СРДАНОВ
КИЋА

МАРКО ИЛИЋ
2016–2018.

ОБРАДУ ЛУКИЋУ
Шест месеци туге, бола, неверице да ниси с нама.
Твоја породица
(14/261033)

СЕЋАЊЕ
Прошло је дванаест година откако ниси с нама
наш драги

Године пролазе, туга и бол за тобом остају.
Твој деда ЉУБОМИР, баба ЈОВАНКА и тетка
СЛАВИЦА с породицом
(18/261047)

У суботу, 9. јуна, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо годишњи помен нашој вољеној мајци

1955–2012.
Твоји: супруг САВА, ћерке МАЈА и ЗОРИЦА,
унуци НИКОЛИНА и УРОШ и зетови ЛАЗАР
и НЕНАД
(25/261073)

9. VI 2012 – 9. VI 2018.
Никад прежаљен.
Породица

СЕЋАЊЕ

ВЕЛИЧКОВИЋ

СТАНКОВСКИ

(36/261097)

СЕЋАЊЕ
2010–2018.

СТАМЕНКО АЛЕКСАНДАР ЈОВИЦА
1973–2018.
САША
1998–2018.

СМИЉИ ЂЕРФИ
ИЛИЈА ВУКМИРОВИЋ ИКА

Била си храбра, упорна, смела, најбоља. Једноставно, јединствена.

Заувек успомену на тебе чуваће твоја породица

Воле те твоји најмилији

(49/261141)

(28/261081)

ДЕЈАН
СТОЈЧИЋ
Вољени никада не умиру
све док живе они који их
воле.
Твоји најмилији

1993–2018.
Постоје љубави које смрт не раздваја, као и празнина коју време не испуњава.
Породице ВЕЛИЧКОВИЋ и СТАНKОВСКИ
(67/261226)

ПАНЧЕВАЦ

СЕЋАЊЕ

телефон:
013/301-150

(73/261264)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

11. јуна навршава се седам година откада није с нама наша

БОЖАНА
ДЕЧЕРМИЋ
7. VI 2009 – 7. VI 2018.

ГОЈКО ЈАЊИЋ

ДОСТИЊА ЈАЊИЋ

ЉУБИША ВИЦКОВ

ГОЈКА МИЈОВИЋ

2003.
2010.
Године не бришу сећања на вас.
Кћерка ЉУБИЦА, зет ИЛИЈА и унука ЈЕЛЕНА

12. VI 2015 – 12. VI 2018.
Недостајеш пуно.
Твоји: МИЛКА, САША, ВУК и ДРАГАНА

из Омољице
С љубављу мисле на њу супруг МИЛИНКО, СНЕЖАНА
и ГОРАН

Волимо те. Заувек ћеш
остати у нашим срцима.
Твоји најмилији

(47/261134)

(37/261109)

(42/261125)

(50/2611439)
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9. маја: Дуњу – Маријана Шаманц и Ивица Санта; 15. маја: Леону – Стела и Стеван Николов; 17. маја: Јовану – Бисера Новаковић и Јоца Ђорђевић; 19. маја: Јовану – Јелена Крушковић Коматина и Милан Коматина; 22. маја: Николину – Јована Стокић и Жарко Петровић; 24. маја: Миу – Моника Сел Путник и Бојан Путник,
Анђелу – Јована Смиљанић и Милош Крстић; 25. маја: Петру – Јадранка и Игор
Илић, Ленку – Соња и Владан Костић; 26. маја: Хелену – Ивана и Дарко Антић; 28.
маја: Марту – Софија Јованов Гвозденовић и Марко Гвозденовић; 29. маја: Мартину – Марина и Стефан Петковић.

18. маја: Алексу – Јелена Филиповић и Горан Ђурић, Уроша – Кристина Гајтин и
Бранислав Станчић; 21. маја: Луку – Милица и Марјан Јовановић, Михајла – Снежана и Александар Гедеон; 22. маја: Матеју – Невена и Марко Јандрић; 23. маја:
Василија – Светлана и Душко Илијев, Андреја – Јованка и Ненад Симић, Лазара –
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Виктора – Андријана и Александар Боричић, Лазара – Јована Радаковић и Данијел Прелић, Огњена – Биљана и Марко Крстић, Вукашина – Ранка и Милан Мишић;
27. маја: Павла – Љиљана Станојевић Димитријевски и Милан Димитријевски,
Игора – Драгана и Вељко Ждрња, Србислава – Љубица и Живан Давидовић; 28.
маја: Василија – Данијела и Милан Коларски, Петра – Снежана и Војислав Павловић, Војина – Марина и Иван Шљивар, Павла – Марија и Никола Вељковић; 29.
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ВЕНЧАНИ
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КОКТЕЛ

(1) ФРАНЦУСКА ТЕНИСЕРКА

Код ове укрштенице дати су описи само за појмове које треба уписати водоравно, а по азбучном реду наведени су сви појмови које треба
уписати усправно. У лик су већ уписана слова у изолованим пољима.
ВОДОРАВНО: 1. прихватање предлога, 2. део кућног намештаја – узвик
нестрпљења, 3. престоница Јордана – однос датих и примљених голова,
4. град у Немачкој – зачињени сољу, 5. ознака за тону – задржавање,
остајање, 6. изборна комисија (скр.) – нападачки део фудбалског тима,
7. биљка из породице трава – река у Русији, притока Климеса, 8. фосил
– предлог уз локатив, 9. одан – пустиња у Индији, 10. напад, навала –
име шахисте Каспарова, 11. јапанска мера за површину – бивши естонски шахиста (Паул), 12. лекар специјалиста за унутрашње болести.
УСПРАВНО: А, АМОНАЛИ, АРЕС, АТАРИ, ВАРАНТ, ГЕН, Е, ИГАЛО,
КАРИКАТУРИСТ, КОКЕТАН, КР, НАКАНА, ПРАКТИКОВАТИ, РЕМИ,
САН, СЛАВЕН, СНИМАК, СТАЉИН, ТЛ.
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Тенисерка ова
дубл ретко игра,
НEК СOЛИРА зато
у синглу је чигра.
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Из свега што се буде догађало око

Чини вам се да ситуација није

вас на пословном плану, било да је
то сукоб са сарадницима, било да су
финансијске трансакције, ви излазите као победник. Не играјте се законом, избегавајте такозване пријатељске савете. Страст просто пламти из вас, пазите да се не опечете.

баш стабилна и да ваш положај
није сигуран. Опустите се, не тражите ђавола тамо где га нема. Не
упадајте ни у какве расправе с
колегама или надређенима. Стишајте свој темперамент и пустите
да све полако прође.
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Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све је ове седмице некако на ва-

Имаћете велику финансијску

шој страни. Као маче ћете се измигољити из сваке „шкакљиве”
ситуације, а неки Близанци ће
чак успети да дођу до руководеће
позиције. Многи ће окончати љубавне вратоломије браком, а заузети ће се понекад заборавити.

сатисфакцију, коју већ дуже време очекујете. То ће вам отворити
врата ка неком исплативом послу и сарадњи с људима који су
на високој позицији. Љубав улази у фазу стабилности.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Нагомилани проблеми ће почети

Како-тако, ви гурате напред.

полако да се „топе”. Сада је прави
тренутак да се реши све оно што
има везе с наслеђем. Ако планирате да започнете приватан посао
или да ширите постојећи, искористите овај повољан период. Мало
напетији односи с партнером.

Новца нема, а онда пристигне у
већим количинама. Није време да
се ангажујете, стрпите се још мало
и чувајте се пријатеља. Искористите прилику да одете на пут.
Отворите врата љубави, она улази
у ваш живот у великом стилу.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
У овом периоду доћи ћете до неке позиције с које, у оквиру онога
где и шта радите, не можете више
и даље. Ваше идеје су изванредне, замисао сјајна, само немате
екипу која би вас пратила. Љубав
је нешто што вас дуго мучи. Позовите особу до које вам је стало.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
периоду испуните своје планове
и жеље. Можда ћете остварити
већи друштвени успех и ступити
у контакт са особама које имају
високо мишљење о вама. Много
путовања и извесна сума новца
до краја седмице.

1

2

3

4

1
2
3
4

(3) MУЗИЧКИ TВ ШOУ
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Имаћете могућност да у овом

АНАГРАМ

5
6

8

Близанци

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. део плуга (мн.), 2. скинути браду и бркове, 3. река у Северној Америци, 4. дословно навођење нечијих речи
или текста.

5
6

(23. 10 – 21. 11)

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

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.

2

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

тите шта се прича око вас. Могуће
је да ћете неке информације искористити за своје каријерно напредовање, решавање стамбеног питања или породичних заврзлама.
Сваки слободан тренутак проведите на ваздуху.

СУДОКУ

6

Бик

Претворите уши у радаре и пра-

OПАСКА:
СTРAН(A)

6

12

са странцима и могућност путовања у иностранство. Не будите
превише нервозни ако не иде
све како сте планирали. Искористите прилику да преокренете
ствари у своју корист. На пољу
емоција је све у реду.

(23. 8 – 22. 9)

5

7

Отвара вам се поље сарадње

Девица

(2) AМЕРИЧКА ГЛУМИЦА

9

(23. 9 – 22. 10)

Пријатни тренуци су пред вама:
пословни, пријатељски, породични и љубавни. Будите мало умеренији у својим изјавама и не
превише директни ни када делите похвале, али ни када некога
грдите. Не одбијајте позив за пут
крајем седмице.

АНАГРАМИ

КОМБИНОВАНА УКРШТЕНИЦА

Вага

(21. 3 – 20. 4)
који ће битно утицати на вашу каријеру. Многи Овнови ће добити пословни
ангажман какав дуго чекају, а незапослени – могућност привременог посла. Ништа мање бурно неће бити ни
на пољу емоција, али будите опрезни
ако сте у вези или браку.

УМРЛИ
24. маја: Радисав Грчак (1939), 25. маја: Драган Кузмановић (1954), Емил Ханзлић (1938), Сузана Урс (1967); 26. маја: Новка Јожика (1941), Константин Морар
(1942), Добрица Стевановић (1931); 27. маја: Добривоје Дмитровић (1950); 28. маја: Јарослав Иванић (1959), Младенко Пјевић (1950), Тамара Живановић (1949),
Милан Стојшин (1946), Стеван Вуковић (1933), Дејан Барашевић (1968), Лепосава
Ђорђев (1945), Ружица Џамтоски (1948); 29. маја: Милена Сретеновић (1937), Петра Шљивовац (1936); 30. маја: Софија Стојковић (1934), Антал Варга (1946); 31.
маја: Јулијана Кендерешки (1969).

Ован
Пред вама је период препун догађаја

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ

1

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

7

НЕНАДАНИЈИ СКOК
РЕШЕЊА – Комбинована укрштеница: пристанак, регал, ама,
Аман, скор, Кил, слани, т, останак, ик, навала, ковиље, ит, окамина,
у, веран, Тар, атак, Гари, тан, Керес, интернист. Укрштени слогови
4 х 4: раоници, обријати, нијагара, цитирање. Анаграми: (1) Алис
Корне, (2) Сара Пакстон. (3) „Никад није касно”. Судоку: 627394815,
853261749, 194758263, 781643592, 435912678, 268587134,
576839421, 942175386, 318426957.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
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СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА ИНСТИТУТА „ДР ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ЛЕКОВИТОГ БИЉА
Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић”
ове године слави респектабилан јубилеј – седамдесет година постојања. Иако је 25. маја
1948. указом Владе Народне
Републике Србије формиран,
пре свега, као научноистраживачка установа, са седиштем у
Београду, убрзо је уведена и
привредна делатност, а производни погон се налази управо
у нашем граду, на Баваништанском путу.
У међувремену је ова институција стасала у истинског чувара традиције употребе лековитог биља.
Две године након настанка Института за проучавање лековитог
биља, како се тада звао, његов
оснивач Јован Туцаков, професор Фармацеутског факултета у
Београду, као велики заљубљеник у лековито биље, почео је да
претвара своју визију у реалност
и повезује науку и привреду.
Од 1978. године, на част свих
бивших и садашњих запослених, Институт за проучавање
лековитог биља носи име великог лекара, ботаничара и научника др Јосифа Панчића, и
то уз сагласност Ане Панчић,
његовог јединог живог претка.
Нераскидиви спој
Деценије су протекле и тај спој
је остао нераскидив, што према речима др Дубравке Биговић, директорке сектора производње Института у Панчеву,
омогућава несметану реализацију развојних и научноистраживачких пројеката и многих
других пословних подухвата.
– Сектор производње лоциран у Панчеву, поред погона и

дити довољне количине квалитетног семена и другог садног
материјала, чиме се, уз одговарајуће агроеколошке и агротехничке услове, подмирују потребе домаће фармацеутске и прехрамбене индустрије и стварају услови за извоз ових лековитих сировина. Многи од резултата нашег минулог рада у домену семенарства могу се приметити и на подручју јужног
Баната – каже овај стручњак.
Још једна од особености Института је и колекција лековитог, ароматичног, зачинског и
осталог биља која се налази у
Панчеву, недалеко од производних погона Института, и у
себи садржи преко стотину гајених и самониклих биљака.
– Оваква колекција представља један од могућих начина
очувања генетичких ресурса
администрације, подразумева
и око шездесет хектара земљишта на којем се узгајају одређене лековите биљне сировине. Међутим, осамдесет одсто
биљних врста стиже нам директно из природе од људи који их контролисано сакупљају,
па је сарадња с добављачима
од великог значаја. Стога се
трудимо да унапређујемо односе с партнерима и контролишемо њихове сировине с циљем обезбеђења здравствено
безбедних производа, а у ту
сврху постоји цео систем управљања квалитетом. Поред тога, сарадници смо и многих
факултета и школа, па на праксу примамо и бројне ученике
и сту ден те, што су штин ски
представља друштвено користан рад у домену стручног уса-

У погону...

вршавања младих људи. Негујемо добре односе и с градским
институцијама, попут Завода
за јавно здравље и ЈКП-а „Зеленило” – наводи директорка.
У Институту се производе чајеви, чајне мешавине, тинктуре и екстракти, а од њих се
праве креме, гелови, сирупи,
капи, капсуле, препарати на
бази пчелињих производа и
друго.
– Будући да спадамо у производњу хране, имамо уведен
HACCP систем и ISO стандард,
чиме се гарантује врло висок
степен квалитета. Ширимо се
и на иностранство, пре свега
смо заступљени у бившим југословенским републикама, а
пробијамо се и на друга тржишта, па се наши чајеви продају
чак и у Америци, јер су прилагођени њиховим захтевима –
каже Биговићева.
Она још наводи да тринаест
већ афирмисаних производа
чини преко половине укупне
производње Института, али због
имиџа, кућа поседује широк
асортиман. Најтраженији су сирупи за искашљавање, капсуле
„палисепт” и разни чајеви, док
се у последње време истичу
фитопрепарати, попут „гавез
гела”, а кренуло се и с линијама козметичких производа, пре
свега оних на бази невена и
плода ароније, као и продуката прополиса с додацима екс-

траката лековитог биља, који
су нарочито тражени у време
инфекција дисајних путева и
пада имунитета.
Ригорозна контрола квалитета
Поводом вредног јубилеја екипа „Панчевца” обишла је и саме погоне за прераду биља, производњу чајева, као и онај за
производњу фитопрепарата, чији шеф Виолета Исаиловић наводи да их има течних, чврстих и получврстих.
– Дневно изађе око пет хиљада комада, међу којима су
најтраженији „алтиприм” сирупи за децу и одрасле. Сви они
одговарају траженим стандардима и пролазе кроз ригорозан
систем контроле, коју спроводе
за то компетентне куће, а ми
путем операционе листе пратимо сваки сегмент производње –
истиче Исаиловићева.
Поред тога, Институт за проучавање лековитог биља „Др
Јосиф Панчић” започео је пре
двадесетак година програм увођења и развијања семенарства,
па према речима др Владимира Филиповића, стручњака задуженог за семенарство и колекцију биља, до данас умножава, дорађује и продаје семена сорти четрдесетак врста.
– За успешно гајење биљака,
а тиме и за добијање већих приноса и биљне сировине бољег
квалитета, потребно је обезбе-

ПОЧЕЛИ ЕДУКАТИВНИ УЧЕНИЧКИ ОБИЛАСЦИ

Ђаци са села упознају свој град
Едукативни обилазак града намењен основцима из насељених места који је осмислила
Туристичка организација Панчево почео је у четвртак, 31.
маја, када су привилегију да
први организовано виде све
што је вредно и занимљиво у
Панчеву, имали ђаци из брестовачке школе „Олга Петров”.
Реч је о ученицима првог, трећег и петог разреда, који су тог
дана путешествије започели у
Музеју мотора и наставили га
пловидбом катамараном по Тамишу и посетом Железничком
музеју, а тура је завршена разгледањем градског језгра.

Све време уз њих су биле и
учитељице. Према речима једне од њих, Иване Обрадовић,
деца су била одушевљена овом
идејом.

– Поред тога што им је све
то пријало, несумњиво је да ће
им веома користити, јер је мало њих имало прилику да на
овакав начин упозна свој град.

Ово је ваннаставна активност,
за коју смо ђаке припремали
јер смо благовремено добили
неопходне информације. О утисцима ћемо разговарати и када се вратимо у учионице, а
мислим да деца треба да упознају и своје село на сличан
начин – навела је учитељица.
Наравно, малишани су упозорени да морају да слушају
све што им се каже. То се нарочито односило на пловидбу
катамараном, чији је капетан
стриктно инсистирао на свим
законским правилима, због чега им се чак представио као
веома строги капетан Кука.

ИЗЛОЖБА У КЛУБУ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

Три даме
Своје ликовне радове на изложби
под називом „Три даме” приказало је исто толико аматерских уметница у организацији Клуба за одрасла и стара лица, која је отворена у четвртак, 31. маја, у просторијама поменуте организације.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Једна од њих, Зорица Рашајски,
у том погледу има нешто више
искуства у односу на преостале

две, јер јој је ово трећи пут да представља своје слике. Њој је близак
модеран приступ акварелу, а радови

одишу свежином, раскошним колоритом и сведеним цртежом.
Ани Дамњановић је ово прва самостална изложба, а она
каже да је занесена природом
и цвећем и те мотиве радо преноси уљем и пастелом.
Снежана Милановић Наумовић ствара дужи низ година и свој
таленат опробава у различитим
уметностима, а овог пута се определила да теме које је окупирају
прикаже у техници акварел .

свега за потребе пројеката које
подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја – објашњава Филиповић.
У склопу обележавања великог јубилеја током целе године
планиран је низ манифестација, па је већ одржана едукација
добављача биљних сировина, а
у Етнографском музеју су приређиване радионице на тему израде чајева. Свечана академија
уприличена је у Српској академији наука и уметности, у чијој
галерији је целог маја стајала
изложба под називом „Моћ биља”, која говори о историјату,
развоју и функцијама Института. Ова поставка ускоро ће бити пресељена у Народни музеј
Панчево.
На Конгресу фармацеута у
октобру биће представљен развој Института, јер је ове године

Директорка са школарцима
поменутог биља ван његовог
станишта. С друге стране, њен
практичан значај огледа се у
едукацији различитих субјеката друштва, као што су студенти фармацеутских, медицинских и пољопривредних факултета, као и ђаци средњих стручних и основних школа, који
нас махом посећују током маја и јуна. Ту је и истраживачка
делатност, попут постављања
различитих врста огледа, пре

и пола века „Биљне апотеке” у
Београду, по којој је Институт
надалеко чувен. Уврежено је
очекивање корисника да тамо
могу набавити сваку врсту чаја
која се традиционално користи.
Једноставно, традиција је у
лековитом биљу веома важна,
а њен најбољи чувар је, нема
сумње, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф
Панчић”.

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.

Чупава фамилија
Предивни мачићи, стари око
два и по месеца, чекају удомљавање. Очишћени су од
бува и паразита и научени
на посип, што је прилично
ретко за овако мале маце.
Ови чупавци се слажу и с
куцама, што је велика предност за потенцијалне удомитеље који имају куцу, а у обзир долазе само озбиљни и одговорни људи.
Све друге информације могу се добити на телефон 601688.

Чоко
Овај лепотан је био два месеца у градском прихватилишту
и након тешког времена проведеног тамо успео је да нађе
дом. Нажалост, тренутна удомитељка не може више да га
задржи услед објективних разлога, а он не сме поново на
улицу.
Чоко је стерилисан и вакцинисан; првенствено је пас за двориште, одличан је и веран
чувар и пријатељ и слаже се с другим псима.
Контакт-телефон је 060/70-11-322.

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

БОДОВИ ЗА КРАЈ СЕЗОНЕ
„Брзи воз” надиграо
Младост
„Дизелка” добра у
Зрењанину

ПАНЧЕВАЧКИ ТРИАТЛОН, 25. ПУТ

„ОДБРАЊЕН” ДОМАЋИ ТЕРЕН
ТК Тамиш је у недељу, 3. јуна, двадесет пети пут био домаћин и организатор спринттрке познате и као „Панчевачки триатлон”. Надметала
су се 144 такмичара свих узраста из готово свих српских
клубова.
Ни велика спарина и врућина нису сметали триатлонцима да покажу многобројној публици шта знају и колико могу. У главној трци, на
дистанцама од 750 м пливања, 20 км вожње бицикла и
пет километара трчања, најбоље се снашао паратриатлонски тандем Филиповић–Тракић, који је трку завршио у
времену 01:05,10, а одмах иза
њих кроз циљ је прошла апсолутна победница трке, чланица ТК-а „Михајло Пупин”
из Београда Вида Медић, која је тријумфовала с временом од 01:08,11, што је било
пребрзо за све друге такмичаре на стази и у мушкој и у
женској конкуренцији. Првопласирани мушки такмичар
био је јуниор Лазар Дедић из
Сомбора, а међу такмичарима смо запазили и бившу одбојкашицу и капитена ЖОК-а
Динамо Милицу Јанковић.
Чланови ТК-а Тамиш освојили су седамнаест медаља,

„одбранили су домаћи терен”
и потврдили да заузимају сам
врх овог спорта у Србији.
У над ме та њу по чет ни ка
тријумфовала је Ана Костић,
док је Стефан Јелача заузео
треће место. Код младих нада је победио Војин Давидовић, Алекса Кежић је био
други, а бронзе су зарадили
Ива Божичковић и Богдан
Јелача. У конкуренцији нада Лука Глигорић је освојио
сребро, а Никола Галовић
бронзу.
Ања Давидовић је била најбоља у јуниорској конкуренцији, док је Владимир Коканов трећи стигао на циљ. У
елитној категорији је победио Филип Рудаковић, а сребро је припало Игору Вуковићу. У апсолутној конкуренцији сребрне медаље су зара ди ли Ања Да ви до вић и
Марјан Лукић, који је тријумфовао у групи такмичара
од четрдесет једне до педесет година. У надметању триатлонаца старијих од педесет једне године Јован Опачић је заузео треће место.
Сезона се наставља 10. јуна трком у Бачком Новом Селу, а ТК Тамиш ће 24. јуна
бити организатор Првенства
Србије у спринт-акватлону.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

Спуштена је завеса на још један шампионат у Српској лиги
група „Војводина”. Када се све
сабере и сагледа, љубитељи најважније споредне ствари на
свету у нашем граду ипак су
ви ше оче ки ва ли од Ди на ма
1945 и Железничара, који су
представљали Панчево у трећем фудбалском рангу у Србији. „Брзи воз” је дуго важио за
једног од главних кандидата за
пласман у виши ранг, а првенство је завршио као четврти,
док је „дизелка” на крају заузела девето место, с три бода
више од екипе која се преселила у нижи ранг.
Ипак, прилично лош финиш
првенствене трке за бодове и
серију пораза тимови из нашег
града прекинули су у последњем колу, које је било на програму прошлог викенда, па су
колико-толико поправили блед
утисак.
„Брзи воз” је на свом терену
угостио ривала из Бачког Јарка, а око 200 гледалаца на Градском стадиону у Панчеву уживало је у доброј и ефикасној
игри домаћег тима: Динамо
1945 – Младост 3:0 (2:0).
Панчевци су од самог почетка утакмице заиграли офанзивно и све замисли свог тренера
Петра Дивића спровели су у дело, а таква игра донела је резултат већ у 22. минуту. Један
фудбалер гостујућег тима играо
је руком у свом шеснаестерцу,
а сигуран реализатор оправдано досуђеног једанаестерца био
је Небојша Арбутина. Само пет
минута касније досуђен је још
један пенал за домаћи тим. Стојановски је оборен у казненом
простору Младости, а потом је

СТАРЧЕВЦИ ПРИЈАТНО
ИЗНЕНАДИЛИ
Први турнир Првенства Србије у рагбију седам одржан
је у недељу, 3. јуна, у Вршцу.
Надметало се осам екипа, које су биле подељене у две групе, па је старчевачки Борац за
ривале имао Црвену звезду,

Војводину и Лозницу. Групу
Б су чинили: Рад, Партизан,
Вршац и Победник.
Екипа Борца је као дебитант наступила у сениорској
конкуренцији, а треба истаћи да је била убедљиво најстарија на турниру, с просеком од 38 година. У мечевима с прошлогодишњим шампионом Црвеном звездом и
Војводином Старчевци су претрпели убедљиве поразе од

Стране припремио

Александар
Живковић

3З:0 и 36:5, али су зато постали најпријатније изненађење победом од 12:0 над
младом екипом Лознице, па
су тако заузели треће место у
групи. У укупном пласману
Борац је заузео пето место.

– Пред почетак турнира
наш циљ је био да се не обрукамо и да постигнемо бар један есеј. Момци су испоштовали договор, а у мечу с Лозницом уиграну акцију су одиграли Димитријевић и Стојоски, па смо уз Ћосићев есеј
остварили победу. Веома сам
задовољан постигнутим резултатом и залагањем својих
играча – рекао је тренер РК-а
Борац Марко Секуловић.
Екипа из Старчева играла је
у саставу: Ђуришић, Пејовић,
Костић, Стојоски, Димитријевић, Томашић, Васић и Ћосић.
Други турнир биће на програму 10. јуна у Лозници.

преузео одговорност и с беле
тачке је био прецизан. С предношћу Динама 1945 од 2:0 отишло се и на одмор.
„Брзи воз” је наставио офанзиву и у другом полувремену,
а тачку на овај сусрет и сезону
ставио је Јавор у 85. минуту,
када је постављен и коначан
резултат.
Динамо 1945 играо је у саста ву: Ча но вић, Мар ко вић,
Дашић, Јовановић, Величковић, Марјановић, Рашић, Стојановски, Јавор, Терзић и Арбутина, а прилику су добили
и Јањовић, Николајев и Глигоријевић.
Последњи сусрет ове сезоне
фудбалери Железничара одиграли су у Зрењанину, где су
одмерили снагу с домаћим Радничким. Био је то такође сусрет без такмичарског значаја, јер су оба ривала и пре ове
утакмице одрадила свој главни задатак и обезбедила оп-

станак у српсколигашком друштву. Ипак, стотинак љубитеља популарне „бубамаре” видело је добру утакмицу, у којој на крају није било победника: Раднички–Железничар
1:1 (1:0).
Домаћи тим је повео у 35.
минуту, евроголом Радосављевића, али момци које предводи тренер Горан Мрђа нису
устукнули, већ су заиграли још
агилније и боље, желећи да
што пре дођу до изједначења.
Ипак, на одмор се отишло с
минималном предношћу домаћег тима.
Наставак сусрета донео је
још боље издање популарне
панчевачке „дизелке”, а у 58.
минуту капитен Данило Ковачевић је голом из једанаестерца поставио и коначан резултат: Раднички–Железничар 1:1.
Нека остане забележено да
је последњу утакмицу у Српској лиги „Војводина” у сезони

2017/2018. „Же ља” од и грао
у саставу: Нико ловски, Спасковски, Павло вић, Шалипуровић, Шобат, Ковачевић, Целин, Ра до ји чић, Ру ња ић,
Трипко вић и Станојко вић, а
игра ли су и Стајчић, Савков
и Вукајло вић.
Завршено је првенство и у
Војвођанској лиги „Исток”. Веома добру сезону фудбалери
Младости из Омољице крунисали су нерешеним резултатом
у мечу одиграном у гостима
код лидера и новог српсколигаша Вршца.
Око 500 гледалаца уживало
је у сјајној утакмици у којој су
оба ривала показала због чега
се налазе у самом врху: Вршац–Младост 3:3 (1:2).
Голове за тим који предводи
тренер Душан Ђокић постигли
су Гиговић (два) и Пештерац,
па је Младост тако сезону окончала на петом месту, са 49 бодова.

ХУМАНИТАРНА ФУДБАЛСКА УТАКМИЦА

ПОДРШКА СТЕФАНУ ЧИКИЋУ
Панчево је још једном показало дух заједништва. Онда када
је то најпотребније. Србијом се
недавно брзо проширила вест
да је младом фудбалеру Стефану Чикићу дијагностикована леукемија, а његови пријатељи и спортисти реаговали су
још брже. Јављају се добровољни даваоци крви са А-групом,
а млади Стефан добија подршку са свих страна.
Да зна да није сам у својој најважнијој утакмици у животу, побринули су се и челни људи Железничара и Динама 1945, па је
на СЦ-у „Младост” одиграна пријатељска фудбалска утакмица,
како би и на тај начин Стефан
увидео колико су његови суграђани уз њега и како би добио нову снагу у својој борби.
Фудбалери су истрчали на
терен у плавим и белим дресо-

вима, с грбовима обају клубова на својим грудима, а на леђима су сви носили број 11 и
име Стефан Чикић. Судије су

такође имале опрему која је
симболизовала јединство у подршци младом асу.
На трибини се окупило више од хиљаду људи и сви су
деловали као један, с једним
јединим циљем – да подрже
акцију. Свако је давао подршку на свој начин, а сами клубови су припремили новчани износ
за Стефана, док је
сва ки по се ти лац
ове ху ма ни тар не
утакмице сам одредио суму коју је
желео да уплати,
убацивањем новца
у кутију специјално намењену за ту
прилику.
Резултат ове утакмице био је потпуно у другом плану.
Сви они који су директно или инди-

ректно учествовали у њој су победници. Ипак, сви су је окончали са само једном жељом –
да победи Стефан Чикић.
На крају, треба рећи и то да
је на овој хуманитарној утакмици прикупљено 205.800 динара, а тај новац ће бити прослеђен породици Чикић.

АНДРИЈАНА
НАЈБОЉА
На Првенству Србије за старије пионире, одржаном прошлог викенда, Џудо клуб Јединство из Качарева наступио
је са шест такмичара.

Шампионску титулу је освојила Андријана Кртенић, сребром се окитио Михајло Анђеловић, а бронзану медаљу је
заслужила Ана Величковски.
– Приказан је одличан џудо.
Задовољан сам постигнутим

резултатима, иако увек може
боље. Ова деца су тек ушла у
узрасну категорију старијих пионира, па од њих праве резултате треба очекивати тек следеће године – рекао је тренер
качаревачких џудиста Саша Анђеловић.
Тако су захваљујући овим талентованим борцима у Качарево стигле три државне медаље, што је заиста велики успех.

МЕДАЉЕ ИЗ
ПРОГАРА
У недељу, 3. јуна, у Прогару на
Сави одржана је традиционална кајакашка регата, као и друго коло Мини лиге Београда у
том спорту. Учествовало је 180
такмичара из седамнаест клубова, а трке су одржане на стазама од 200 и 500 метара.
Тренер Кајак-кану клуба Панчево Зоран Живковић повео је
на ово надметање тринаест так-

мичара, који су остварили запажен резултат.
Пи о нир Лу ка Стан чев ски
освојио је прво место у једноседу на 500 м, двосед МК-2 који су чинили Марко Живковић
и Владимир Бојанић окитио се
сребром, а четверац МК-4 у саставу: Бојанић, Живковић, Цветић и Јовановић освојио је највреднији трофеј.
Кајакаши с Тамиша су и овог
пута потврдили да за будућност овог спорта у нашем граду не треба бринути.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКОГ СПРИНТЕРА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

СТЕФАН МИХАЈЛОВ ШАМПИОН СРБИЈЕ

Прошлонедељни
резултати

Злато и сребро из
Сремске Митровице

Рукомет

Норма за Балканско
и Европско првенство
Панчево је добило још једног
спортског хероја – момка који
крупним корацима крчи своју
стазу ка успеху, и то у атлетици, „краљици спортова”, у њеној најпопуларнијој и можда
нај зах тев ни јој ди сци пли ни:
спринту. Он је Стефан Михајлов, члан АК-а Динамо, јунак
првог дана Првенства Србије
за млађе јуниоре, које је одржано прошлог викенда у Сремској Митровици.
У конкуренцији тридесет најбржих момака у Србији, који
су били распоређени у пет група, наш талентовани суграђанин је тријумфовао најпре у
полуфиналној трци на 100 метара, а потом је у финалу, у
надметању осам најбржих млађих јуниора у држави, убедљиво први стигао на циљ, с временом од 11,09 секунди, што
је његов лични рекорд.
Овим ре зул та том Сте фан
Михајлов је уједно остварио
норму за учешће на Балканском првенству у Турској наредног викенда, као и за европски шампионат, који ће бити
одржан почетком јула у Мађарској.
Популарна „муња са Стреле”
се другог дана надметала у дисциплини на 200 метара. У невероватној трци најбржих у овој
дисциплини Стефан је поново
први стигао на циљ. Нажалост,
иако је ветар дувао брзином од
преко три метра у секунди, трка је ипак стартовала. Момци

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

38:24

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – МЛАДОСТ

3:0

Зрењанин: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

3:3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Вршац: ВРШАЦ–МЛАДОСТ

Фото: АСС
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3:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (С)

6:0

Б. Н. Село: СЛОГА–ДУНАВ

7:1

Качарево: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА

2:2

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (ЦЦ)

5:1

ВЕСТ ПО ВЕСТ
су имали много проблема јер
им је јак ветар дувао директно
у прса, па је било немогуће трчати испод 23 секунде. Стефан
је победио у својој групи, с резултатом од 23,35, али је такмичар из друге групе, који је
имао ветар у прса од једног
метра у секунди, трку завршио
с временом 23,34 и тако у генералном пласману победио за
један стоти део секунде, па је
Стефану припала вицешампионска титула.
Без обзира на све, млади панчевачки спринтер је у Сремској Митровици остварио историјски успех и уписао се златним словима у историју пан-

чевачке атлетике. У последњих
неколико деценија једини је
мушки спринтер који је остварио нор му за бал кан ско и
европско првенство.
– Презадовољан сам. Напорно сам тренирао, поготово у последњих месец дана, који су ми
били и најважнији за ово такмичење. Имао сам најбољи резултат у сезони на 100 метара
и знао сам да ћу победити. Пробао сам да „појурим” норму за
Европско првенство у финалу
и успео сам. Време од 11,09 секунди довољно је за надметање с најбољима на Старом континенту – рекао је нови шампион Србије Стефан Михајлов.

Селектор јуниорске репрезентације Србије Един Зуковић је у списак атлетичара који ће наступити у националном тиму уврстио и нашег суграђанина. Стефан је већ 6. јуна отпутовао у Истанбул на
Балканско првенство; у другој
половини јуна, уколико добије
поверење селектора, наступиће и с репрезентацијом старијих јуниора у Бурси, а почетком јула ће се надметати на
најважнијем такмичењу до сада – Првенству Европе, у мађарском граду Ђеру.
Срећно, мајсторе!

СРЕБРО ЗА ОГЊЕНА
Иако тренирају мање од годину
дана, чланови Рвачког клуба
Динамо, предвођени тренером
Миливојем Тодосијевићем,
освајају медаље на готово свим
турнирима на којима учествују.
Прошлог
викенда
у
Зрењанину
је
одржано

ДВА ОД ЛИЧ ЈА ЗА ТА МИШ
Запажен успех на Првенству Србије у Сремској Митровици
остварили су и атлетичари Тамиша.
Јелена Васиљевић је освојила бронзану медаљу у брзом ходању на 2.000 метара, поставивши нови лични рекорд, који
сада износи 10 минута и 16 секунди.
Стефан Лазић је освојио сребрну медаљу на деоници од
3.000 метара.
Пред Јеленом и Стефаном је Првенство Србије за старије јуниоре, на дупло дужим дистанцама.

Првенство Србије за рваче до
тринаест година, а у наш град
је с тог значајног надметања
стигла – вицешампионска
титула.

КУП СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

НЕМА ШАЛЕ С ПАНЧЕВЦИМА
У Беочину је прошлог викенда
одржан Куп Србије у каратеу
за кадете, јуниоре, млађе сениоре и сениоре, на којем су
борци из нашег града постигли изванредне резултате.
Такмичари КК-а Динамо су
веома успешно наставили пролећну сезону, па су овог пута
освојили шест трофеја и допринели да њихов клуб буде
међу најуспешнијима на турниру.
Златну медаљу је освојио Слободан Битевић у категорији преко 84 кг, па је тако потврдио да
је и даље најбољи српски каратиста. Сјајна Тамара Живић зарадила је два сребрна одличја

Иако је била ослабљена због
опоравка после повреда и болести Милоша Макитана, Бранислава Чокеше и Јоване Новаков, екипа КК-а Младост из
нашег града остварила је запажене резултате у Беочину.
Млађи сениор Срђан Јокић
освојио је сребрну медаљу у категорији до 84 кг. Иако су остали без трофеја, запажени су били и: Анастасија и Анђелина
Јаредић, Емануел Димитрије и
Анастасија Чоловић.
у категорији до 61 кг, и то у
надметању млађих сениорки и
сениорки. Пријатно је изненадио јуниор Милош Стефановић, који се такође окитио сребром у категорији до 68 кг. Јуниорка Јана Којичић се одлично борила и освојила је бронзану медаљу у категорији до 53
кг. Бронзу је заслужио и кадет
Александар Здешић у катама,
остваривши три сјајне победе.
Одлично су се борили и: Александар Анђелковић, Урош Петровачки, Марко Пуљаревић,
Дејан Кркљушић и Лука Богданов, али су овог пута остали
без трофеја. Успех Динама био
би још већи да због повреда и
болести са овог такмичења нису изостали Дарко Спасковски,
Никола Ивановић и Никола Јовановић.

ДУ НАВ КУП
На традиционалном турниру „Дунав куп”, који је одржан
прошлог викенда у Беочину, надметали су се и најмлађи
каратисти Динама.
Златну медаљу је освојила Милица Гагић, а бронзе су заслужили Теодора Гагић, Вук Воркапић и Лука Доброта.
Учествовали су и: Андреа Кука, Јована Стоилковски, Алекса Јовановић, Јанко Глишић и Михајло Димовски.

Заслужио ју је Огњен
Тодосијевић, који се борио у
категорији до 39 кг. Сјајан је
био и његов брат Стефан, у
категорији до 46 кг, али је
несрећно поражен у мечу за
бронзано одличје.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц3)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СЕЗОНА ЗА НАУК И НАДУ
Убедљива победа за крај
Следе анализе свега
рађеног
Завршено је надметање најбољих рукометних екипа у нашој земљи. У једној од најнеизвеснијих завршница, у
последњем колу плеј-офа, до шампионске титуле, шесте заредом, стигла
је новосадска Војводина, па је тако на
најбољи начин искористила кикс лидера из Ниша у Шапцу. У утакмици
без резултатског значаја, у Хали спортова на Стрелишту, Динамо се од својих навијача, али и од ове сезоне,
опростио убедљивом победом над Црвеном звездом од 38:24 (23:14).
Све је у овом сусрету, бар када је
победник био у питању, решено у првом полувремену. Момци које предводи тренер Иван Петковић су мак-

До куће

симално ангажовано и мотивисано
ушли у меч, искористили су то што
су гости у Панчево дошли у ослабљеном саставу, па су заслужено стигли
до убедљивог тријумфа.
– Иако овај меч није имао резултатски значај, честитам саиграчима
на ангажовању и залагању – рекао је
најбољи актер овог дуела, рукометаш
Динама Саво Славуљица.
Последњи меч у овој сезони имао
је и малу „предигру”. Наиме, од активног суђења опростиле су се наша
суграђанка Бранка Марић и њена
партнерка из Зрењанина Зорица Машић, а каријеру је завршио и делегат
Војислав Андрић. Сви они су добили
пригодне поклоне од представника
Динама и Црвене звезде.

– Црвена звезда има много проблема, играла је без осам искусних играча, па боље и није могла, иако тренер
Перуничић сјајно ради с младим момцима. Пред нама је анализа свега урађеног током сезоне – истакао је тренер
Динама Иван Петковић.
Најефикаснији у редовима „жуто-црних”
били су Миљан Буњевчевић и Стефан Шапоњић, са по осам голова, а истакао се
и Саво Славуљица, који је седам пута
био прецизан.
Динамо је у плеј-офу заузео пето место, што можда и није задовољило амбиције клуба, али не треба заборавити
да је у премијерној сезони у СЕХА лиги играо запажену улогу. Следи време
анализирања и планирања...
А. Живковић

Треба имати петљу да би се отишло од куће.
Јер, ти идеш, а тамо остављаш најдраже.
Људе.
Успомене.
Ходнике и собе.
Пса или мачку.
Емоције носиш са собом.
До нове куће. Ако имаш петљу.

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КИК-БОКСЕРА

ДРАГОЈЕРАЦ НЕМА ПРЕМЦА
Сента је прошлог викенда угостила
најбоље кик-боксере у нашој земљи,
који су се надметали на Првенству Србије, што је било и изборно такмичење за репрезентацију наше земље којој предстоје учешћа на балканском и
европском шампионату.
Свог представника на овом великом
такмичењу имало је и Панчево. Члан
КБК-а Српска Спарта Огњен Драгојерац још једном је потврдио да је тренутно најбољи борац у нашој земљи.
Он се надметао у полутешкој категорији и поново је доминирао. С обзиром
на то да је био носилац у својој групи, у
којој је учествовало седам бораца, тур-

Чворновато
Када ствар треба да се распетља, нема једноставног решења.
Нема излаза. На први поглед.
Онда ти се отвори прозор.
Па њихова множина.
И, кренеш, некако, да мислиш. Да решаваш.
Да се никад више нећеш запетљати, иако знаш да је нови
чвор ту, иза ћошка.
То мораш да знаш.

нир је започео борбом у полуфиналу, у
којој је с 3:0 савладао ривала из Батајнице. У мечу за злато Огњен је, такође с
3:0, савладао искусног борца из Ниша.
– Оба меча су била изузетно тешка
и изискивала су много напора. Морао
сам да будем много бољи од ривала да
бих успео да их савладам и драго ми
је да сам успео. Захвалио бих свима
који су ми помогли да дођем до још
једног успеха – рекао је Драгојерац.
Огњен је после одличног наступа у
Сенти изборио и место у националном тиму Србије који ће се надметати
на Балканском првенству у БиХ и
европском шампионату у Словенији.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

МЕДАЉЕ, МЕДАЉЕ...
На Првенству Србије за старије пионире џудиста Динама Филип Француз освојио је бронзано одличје, а Владимир
Богдановски се пласирао на пето место.
Динамовци су имали много успеха
и на међународном турниру „Свети
Вид” у Ријеци, где су освојили тринаест медаља.
Највредније трофеје су зарадили: Никола Митић (два), Алекса Ђуровић (два),
Матеја Зубовић (два), Филип Максимовић, Анђела Ранђеловић и Немања Русо. Сребром су се окитили Никола Митић и Филип Максимовић, а бронзама
Ђорђе Јакимовски и Немања Русо.
На међународном турниру „Срђан
Јанковић” у Београду Динамо је наступио са шест бораца.

Урош Ђу ри шић је осво јио зла то,
а брон за ма су се оки ти ли Ни ко ла
Мир ко вић и Мар ко и Ни ко ла Ан ђел ко вић.
Запажени су били и такмичари ЏК-а
Панчево на овом турниру. Вук Вељковић и Нина Албијанић су освојили нај-

Пливајући

вредније трофеје. Матеја Калинић и
Александар Лупулов зарадили су сребрна одличја, док је Сара Ђурђев заслужила бронзу.
А. Ж.

Наиван сам.
Кренем да пливам, па ме препливају.
Скоро удаве.
Одлучим да не пливам.
Онда тонем. Не ваља ни то.
Зато, пливаћу, па нек ме препливавају и даве.
Ако умеју! Али не дам се.
То сам ја и радим за себе.
М. Шупица
С. Трајковић
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?

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марко Вукић,
гимназијалац:

Филип Матовић,
гимназијалац:

– Планирам да
играм тенис, а посетићу и неку од градских манифестација.
Обавезно ћу неко
време провести и у
учењу.

– Ићи ћу с друштвом
на „Дане Вајферта”,
али мало ћу и учити.

Катарина
Петровић,
гимназијалка:
– У суботу ћу преко
дана ићи на час у
ауто-школи, а увече
ћу отићи на прославу осамнаестог рођендана. У недељу
ћу учити.
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