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Мултијезички додатак – на словачком језику
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РАЂАЊЕ...
Политика
Једини и прави
пут развоја
» страна 4

Економија
Плати, или оде летина
» страна 6

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Екологија/просвета

ПОВРАТАК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Узурпатори државних
њива остају без летине
Власт почела да брани
своје предлоге
Панчевачка скупштина је после дужег времена у понедељак, 4. јула, поново заслужила то име. То подразумева све оно што неколико година
нисмо имали прилику да видимо:
власт и директори градских предузећа су образлагали своје предлоге и
бранили их, а опозиција их је критиковала и предлагала решења за која
сматра да су боља. Све као у републичкој скупштини, само без увреда
и псовки. За ову промену је заслужна
пре свега локална власт, која је очито
решила да одустане од досадашње
тактике игнорисања опозиције, чиме
јој је остављала сав простор за политичко деловање у скупштинској сали.
Разлога за расправу било је напретек, јер су усвојени ребаланс буџета
и измена одлуке о кредитном задужењу Града, предлог о расписивању
конкурса за директоре у неколико
градских и сеоских комуналних
фирми, одлука о скидању усева са
узурпираних државних ораница и
низ других аката.
Због превоза и града
Предраг Живковић, заменик градоначелника и члан Градског већа задужен за финансије, образлажући
предлог другог ребаланса буџета, рекао је да је он у суштини комбинација увећања прихода и примања у из-

носу од 46 милиона динара и пренамене постојећих буџетских средстава, па ће након ове корекције јавни
приходи и расходи Панчева износити 6,1 милијарду динара.
Прецизирао је да се очекује повећање прихода од пореза на зараде у
износу од 19 милиона динара, од добити комуналних предузећа, која ће
бити 16 милиона већа од планиране,
те још седам додатних милиона од
таксе на легализацију објеката. Очекује се да ће за седам милиона динара бити повећан сопствени приход
„Дечје радости”, културних установа
и ТОП-а, а за истоветни износ биће
смањено кредитно задужење, јер Дирекција за изградњу и уређење Панчева и „Водовод” нису успели да реализују одређене послове.

Ако се има у виду да је на захтев
АТП-а том предузећу дато 50 милиона динара за финансирање текућег
пословања и да је Небојша Гајић, директор те комуналне фирме, упозорио да је она већ почела да гомила
дугове за гориво, јасно је шта је био
главни разлог ребаланса. Поред тога,
власт је одлучила и да повећа сталну
и текућу буџетску резерву за укупно
50 милиона динара. Још један разлог
за измене плана буџета јесте обезбеђивање 2,5 милиона динара за набавку противградних ракета како се не
би поновило недавно невреме.
Уз повећање прихода, ребаланс је
омогућило и одустајање од неких капиталних инвестиција, попут уређења Пескане, које је требало да кошта
44 милиона динара.

Хроника
Силовао жене, претио
ножем продавачицама
» страна 10

Село

ЗАСЕДАЛА СКУПШТИНА ПАНЧЕВА
Усвојен ребаланс, по 50
милиона за АТП и штету
од града

Здравље и безбедност
радника у првом плану
» страна 7

Живковић је рекао како је било
доста захтева буџетских корисника
за помоћ, али је уместо тога морала
да буде обезбеђена велика буџетска
резерва због града који је пао 20. јуна.
Није прецизирао колико ће новца
бити дато да се помогне грађанима,
јер се тек очекују извештаји о висини штете.
Чему кредит?
Опозиција је „осула паљбу” по ребалансу критикујући високо кредитно задужење од 674 милиона динара
у ситуацији када из године у годину
остаје више до 900 милиона динара
неутрошеног новца. Зоран Јовановић (ДС) рекао је како је ребаланс
„враћање у реалност након изборне
кампање”.
– Очекивао сам да ћете смањити
кредитно задужење за ову годину,
јер претпостављам да нисте ништа
почели да радите од капиталних инвестиција. Нема теоретске шансе да
потрошите сав тај новац, што сте показали у претходне четири године.
Зато ћете наредне године пробити
историјску границу од милијарду
динара пренетих средстава – оценио
је Јовановић.
Живковић је одговорио да се на
толики пренос средстава може гледати као на уштеду.
– Реално, то се може окарактерисати као уштеда у буџету, јер нисте
потрошили та средства. Далеко је
лакше потрошити их него уштедети – оценио је заменик градоначелника.
На то је Јовановић узвратио да
уштеду која је остварена тако што је
узет кредит за реконструкцију улице, а онда она није урађена, не вреди
коментарисати.
» Наставак на страни 5

„Одозго” ни цвоњка, али
ће, ипак, бити игара
» страна 11

Култура
Емоција је непролазна
особина
» страна 13

Фото-репортаже
Лепи фијакери и још
лепши липицанери
» страна 29

Лето у природи
У здравом окружењу
здрав човек
» страна 30

Спорт
Дуци нови бодови у
Сочију
» страна 31
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

О одговорности, целокупној
Новосадске птице, после бројних састанака политичких комесара у том граду, ових дана певуше да ће социјалисти на основу договора постигнутог у престоници Војводине ускоро ући у власт у
свим градовима и општинама у јужном Банату. Чули то панчевачки врапци и гаврани, а богами и неки ес-пе-ес славуји, па преносе песму даље.
Али судећи по „шумовима” на тек одржаној седници градске
скупштине, локални социјалисти и напредњаци не седе по парковима и не слушају птица пој; жестоко су се вербално тукли за говорницом.
Наравно, ово последње у Србији, па ни у Панчеву, ништа не
значи. Да ли је икоме потребно подсећање на то после каквих су
се све кикембација стварали „добитни листићи” на свим нивоима
власти. Кохабитација као инспирација, перверзија као политичка
релација, обожавање ради фела... То сте ви рекли... У сваком случају, у питању је комбинација ради комбинације, односно политички ларпурлартизам.
Евентуално „спајање” СНС-а и СПС-а ништа ново неће донети
Панчевкама и Панчевцима. Биће само за нијансу монотоније на
тим седницама Скупштине, јер ће онда Ашанину изненада испасти из руку аргументи за надгорњавање са Сандром Божић у вези
с вишковима и мањковима „Грејања”, а неће се качити ни Дангубић и Сушец око нечега што може да буде део коалиционог договора о ненападању.
Суштина остаје иста: шта год да они за које (ни)смо гласали искомбинују, за то ће наћи неко сувисло оправдање типа да је „на
тај начин воља грађана у најширем могућем смислу испоштована” (у, ово је супер, баш зато што ништа не значи, стављамо патент-жиг!).
Напредњаци, изненадите нас, останите доследни: добили сте
пола од свих могућих гласова оних што су изашли на изборе, преузмите целокупну одговорност. У зависности од резултата вашег
рада током овог мандата, могуће је да ће вам гласачи аплаудирати, као и да ће масовно заокруживати редни број испред ваше листе на следећим изборима. Или неће, само од вас зависи.
***
Множе се у Србији масовне убице, силоватељи, пљачкаши... Све
је више жртава свих облика насиља. Ова земља одавно личи на
хорор-ленд.
И док акти социопата, психопата, али и само гладних људи, до
јуче добрих комшија, пуне црне хронике, салонске патриоте
искачу из својих „библиотека” и, оправдавајући неоправдиво, говоре нам да је тако и још много горе на „трулом Западу”, а посебно у САД. Овај „аргумент” постаје и смешнији и тужнији него на
прву лопту када се узме у обзир да у тој земљи живи неколико
стотина милиона људи свих раса, религија и светских националности, те да су многи од њих тамо побегли из својих држава у којима нису имали основне услове за живот због ратова или беде.
Овде ратова, хвала здравој памети, више нема. Али једна од последица страхота које су грађани Србије са стране гледали или у
њима учествовали, управо је множење криминалаца свих сорти.
А истину да живимо бедно не може да промени ниједан од икс
статистичких података што нам се свакодневно сервирају.
Зато су и колоне оних што напуштају нашу земљу све дуже.
Има ли овај тренд, четврт века актуелан, свој крај?

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ко види
власниково лице...
Љиљана Смајловић је пре неки дан
поднела оставку на место главног и
одговорног уредника „Политике”.
Уз, може се рећи, помало штуро
образложење – имала је проблема с
менаџментом, првенствено у вези са
самосталношћу управљања редакцијом. Она даље у свом саопштењу наводи да никоме изван редакције није дозволила да се меша у уређивачку политику листа, као и да је прва
спремна да призна када (као сада!)
стварне слободе нема тамо где је редакција развлашћена, а менаџмент
делује без контроле, што никако не
би могло без сагласности власника.
Досадашњу уредницу је подржао
колегијум новинара „Политике”, нагласивши да је Смајловићева водила
исцрпљујућу борбу против тајкунскополитичких утицаја. Потом су заједнички реаговала и два од три најзначајнија новинарска удружења –
НУНС и НДНВ (занимљиво је да је
изостао баш УНС, чија је председница управо Љиљана Смајловић) тако
једноставним, а тако компликованим
питањем: ко је власник „Политике”
(и успут – „Вечерњих новости”)?
Свакако треба поздравити овакав
чин познате новинарке, али она ниједном речју не сугерише с ким то
није успела да се избори. Још би ин-

тересантније било дознати која је то
тачка кидања. Такође, каквим се то
политичко-тајкунским утицајима
она опирала? Је л’ имају ти „утицаји”
неко име или су се појављивали у гасовитом агрегатном стању? И који
политичари?! Напредњаци сигурно
не би; они су посвећени европском
путу и залажу се за све грађанске
слободе које он подразумева. Хмм,
да – вероватно Бошко Обрадовић,
Саша Радуловић, Зоран Живковић;
можда „заветници” или су то васкрсли „јоги летачи”?! Уосталом, ваљда
неко од чланова колегијума нешто
конкретније зна, или не смеју да зуцну по оном „ко види нинџино лице...”
Ма, да, сто посто је тако – невидљиве јапанске нинџе дрмају нашим
најважнијим писаним медијима, нема друге...
А да, насупрот овоме, све може да
буде и транспарентно, добар пример
је наш лист: зна се и де факто и де јуре ко је власник „Панчевца”.
Ј. Ф.

До новог
Житишта
Прошлонедељни злочин у Житишту
код Зрењанина, у којем је убијено
петоро, а лакше или теже рањено
двадесет двоје младих, открио је поражавајућу истину да наша држава
још увек нема одговор на проблем
насиља над женама.
Уместо да надлежни из Центра за
социјални рад у Зрењанину реагују
након што се супруга убице више пута жалила да је он малтретира, они
нису ништа предузели. Били су пасивни иако јој је он још на суђењу након кога су разведени отворено претио пред свима, говорећи да ће или
бити његова или неће бити ничија и
да ће је убити ако оде за другога!
Уместо реакције на то и подношења кривичне пријаве против убице,
за шта је било довољно елемената,
испало је, како је изјавио министар
унутрашњих послова, да је убица пре
прошлонедељног масакра био мирна, тиха и повучена особа, без иједног кривичног дела, и да због тога

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

нико није могао предвидети да ће се
догодити таква трагедија.
Застрашујући је податак да је од
почетка године у Србији у породичном насиљу животе изгубило једанаест жена. После сваког од тих убистава о том случају се говорило највише неколико дана и није ништа
предузимано. Након тога би у фокус
пажње јавности дошла нека друга
афера.
Поред прошлонедељног вишеструког убиства, подједнако морају
да забрину и честитке убици, као и
позитивне реакције многобројних
посетилаца „Фејсбука” и других друштвених мрежа на тај догађај.
Шта друго могу значити њихове
симпатије према оном ко је одузео
толике животе него да у нашем друштву има још много оних који су
спремни да учине исто уколико процене да их је нека жена увредила као
мушкарце и довела у питање њихов
балкански мачизам. Да ли је могуће
очекивати нешто друго у ситуацији
када нас готово све телевизије „бомбардују” филмовима препуним поремећених ликова и сценама насиља?
Прошлонедељни масакр у Житишту је показао да су затајили и психолози и психијатри, иако су морали
да понуде валидан одговор на питање откуд у нашем друштву толико
мржње и потиснуте агресије, која све
чешће „експлодира” на најстрашније могуће начине.
У њиховим реакцијама на трагедију у малом банатском селу и потезе убице могло се чути да се на тако
нешто могу одлучити само они који
су сиромашни, незапослени, неостварени и незадовољни својим животима, што је само делимично
истина.
Анализе кривичних пријава које
су подношене за насиље над женама
показале су да међу насилницима
има „неостварених и незадовољних
својим животима”, али да је још више професора, директора, адвоката,
доктора, полицајаца, као и припадника других угледних професија. То
је оно што забрињава и показује да
су насиље и агресија продрли у све
поре нашег друштва.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

•

Кинески председник је посетио Србију. О томе је писала сва жута штампа.
• Ја сам оптимиста и верујем у то да нико никад неће моћи да
убије мој песимизам.
• Све је мање истине у медијима, јер се новинари труде да заштите њену приватност.
• И наши фудбалери играју аматерски, али нису Исланђани.
• Ниједан догађај у српској историји није прошао а да га медијски нису пропратили гуслари.
• Оно што није успело политичарима, успело је жандармерији.
Она је демонстрантима променила стање свести.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ходање на точковима, шетња током вожње
Ових дана, у центру града
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЛАВ ЈЕ ЦАР СВИХ ЖИВОТИЊА, АЛИ ЈЕ ЧОВЕК ИПАК НАЈВЕЋА ЗВЕР.
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ЛЕПА ВЕСТ ЗА РЕКРЕАТИВЦЕ

БЕСПЛАТНИ ТРЕНИНЗИ НА ОТВОРЕНОМ
Обновљена теретана
на Кеју Радоја Дакића
Компанија „Кока-Кола” је у
понедељак, 4. јула, у нашем
гра ду званично обе ле жи ла
почетак националног програма бесплатних тренинга на
отвореном. Свечаном „отварању” теретане на Кеју Радоја
Дакића присуствовали су државни секретар у Министарству омладине и спорта Србије Предраг Перуничић, представник ОКС-а Ђорђе Вишацки, пред сед ник Са ве за за
школски спорт Србије Жељко
Танасковић, градски менаџер
Алек сан дар Фар каш, на ше
олимпијке Николина Молдован и Бо ба на Ве лич ко вић,
али и многи други гости из
света спорта и рекреације.
Званицама и јавности су
представљени професионални
тренери који ће овог лета, под
титулом „Кока-Кола амбасадора Покрета за радост”, свим
заинтересованим грађанима
који буду посећивали теретане
на отвореном, делити савете
за вежбање и физичку активност прилагођену њиховом узрасту и форми.
Стручно вођени тренинзи ће
се одржавати до новембра
2016. године с циљем подизања свести грађана о важности

редовне рекреације за здравље
целокупног организма.
– Захваљујем свима који су
учествовали у реализацији овог
пројекта. Град Панчево је недавно усвојио Стратегију развоја спорта, у којој рекреација
заузима место које јој припада.
Задовољан сам што је с нама и
државни секретар у Министарству спорта, што само показује
да је ово један добар правац и

да је рекреација нешто што је
потребно свим нашим грађанима – рекао је Александар
Фаркаш окупљеним гостима,
али и бројним представницима
медијских кућа.
Јавни бесплатни тренинзи
ће се током овог лета, поред
Панчева, одржавати и у Богатићу, Бору, Димитровграду,
Кикинди, Лајковцу, Лесковцу,
Неготину, Нишкој Бањи, Но-

вом Пазару, Оџацима, Опову,
Осечини, Петровцу на Млави,
Пироту, Прибоју, Тутину, Ужицу, Сомбору и Ваљеву.
Термине стручно вођених тренинга и листу градова у којима
ће се они одржавати сви заинтересовани могу пратити на сајту
www.coca-colaaktivnezone.rs,
али и на „Фејсбук” страници
„Фабрика радости”.
A. Живковић

ПРВЕНСТВО СТАРОГ КОНТИНЕНТА У ПЛИВАЊУ

Ања Цревар најбоља
у Европи!

Наша суграђанка и тренутно најбоља српска пливачица Ања Цревар поново је померила сопствене границе,
али и границе српског пливања. Освојила је још једно
злато, поново је поставила
нови национални рекорд...
У среду, 6. јула, првог дана Европског првенства за
јуниоре, које се одржава у
Мађарској, феноменална
Ања је тријумфовала у трци на 400 метара мешовитим стилом и тако постала
најбоља јуниорка на Старом континенту. До још
једне титуле сјајна пливачица је дошла с временом
4:41,54, што је и нови на-

ционални рекорд у овој дисциплини.
Тако је учесница Олимпијских игара у Рио де Жанеиру већ првог дана
Европског шампионата донела златну медаљу Србији, што ће јој свакако бити
подстрек за наредне трке у
Мађарској, али и за највећу светску спортску смотру
у августу.
До краја Европског првенства у Мађарској, које
се завршава 10. јула, Ања
Цревар ће се надметати и у
тркама на 400 метара слободним стилом, али и на
200 метара мешовито.
А. Ж.

ВЕЧЕ ПОЕЗИЈЕ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Глумци – песници

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

За купање Тамиш, Поњавица и језеро у Качареву
Онима који су једва чекали
лето ради купања, на располагању су купалишта на Тамишу
у нашем граду и у Јабуци, Поњавица у Банатском Брестовцу и језеро у Качареву, јер је
вода на тим местима добра.
Белу стену лево и десно од
шпица, као и купалиште у
Омољици, требало би заобилазити, јер се на тим местима
купање не препоручује – истиче
се у извештају градског Секретаријата за заштиту животне
средине о квалитету површинских вода на територији
Панчева.
Контролу су и ове године извршили стручњаци Завода за
јавно здравље Панчево, а у извештају који су поднели Секретаријату за заштиту животне
средине пише да купалишта

Летња задовољства на реци
на Тамишу у нашем граду и у
Јабуци спадају у другу и трећу
класу вода, што значи да се
могу користити за купање.

„У контролисаном узорку
воде из језера у Качареву откривено је повећано присуство суспендованих материја,

али на основу стручног мишљења не постоји никакав ризик по здравље људи”, такође
пише у извештају.
Вода на Белој стени није добила прелазну оцену јер се у
извештају Завода за јавно
здравље може прочитати да је
у оба узета узорка откривен
вишак гвожђа, као и велика
концентрација суспендованих
материја у узорку који је узет
десно од шпица.
У извештају о чистоћи воде
на омиљеним купалиштима
може се прочитати и да се не
препоручује купање на Поњавици у Омољици. Вода на том
месту спада у четврту категорију, што значи да се може
користити само за наводњавање и за индустријску употребу.
М. Г.

Поетско вече „Глумци – песници” биће одржано у четвртак, 14. јула, у дворишту
Народног музеја Панчево.
Песме које су писали глумци
представиће њихов колега
Небојша Илић.
– Од када трагам за овим
ретким бисерима, полако

схватам да пуно глумаца пише поезију. То је тако природно, логично и даје неки
нови увид у те глумачке личности – објашњава Илић.
Публика ће имати прилику
да чује стихове Љубише Баје
Бачића, Павла Вуисића, Зорана Радмиловића...
M. M.

СЕРГЕЈ ЋЕТКОВИЋ НАСТУПИО
НА ЛЕТЊОЈ ПОЗОРНИЦИ

Топле ноте
освежиле врелу ноћ

У НАШЕМ ГРАДУ СНИМАНЕ СЦЕНЕ ЗА ФИЛМ „СТАДО”

Никола Којо режира први пут
Још неусељена зграда на углу
улица Светозара Милетића и
Ружине била је ентеријер у
којем су од четвртка до суботе
снимане сцене филма „Стадо”, који реализују продуцентска кућа К12 у копродукцији с Телевизијом „Прва” и
„Cineplex-ом”, уз подршку
Филмског центра Србије. Ради се о сатиричној комедији у
којој се Никола Којо први пут
опробава као редитељ. Он је и
продуцент и глумац у овом
филму, а сценарио је писао
Небојша Ромчевић.

Комедија се бави животом
филмских радника – глумаца
и људи „иза камере”. Заиста
велику глумачку екипу предводе Никола Ђуричко, Весна
Тривалић, Зоран Цвијановић,
Петар Стругар, Наташа Нинковић, Војин Ћетковић, Мира
Бањац, Горан Шушљик, Бранислав Трифуновић, Срђан
Тимаров, Марко Гверо... Снимање се наставља у Београду,
а очекује се да ће бити завршено средином августа. Премијера је планирана за крај
новембра.
M. M.

АКЦИЈА УДРУЖЕЊА „ЕКОЛИБРИЈУМ”

Подржите стерилизацију напуштених животиња
Сплав „У припреми”, берберница „Gentleman Style” и Друштво за заштиту животиња и
природе „Еколибријум” позивају све који воле псе и мачке
да дођу на дружење које ће бити приређено 10. јула на сплаву
„У припреми”, од 14 до 20 сати.
По вод за тај до га ђај је
же ља ор га ни за то ра да се

ску пи још нов ца за сте ри ли за ци ју на пу ште них жи во ти ња, па ће они ко ји до ђу,
уко ли ко же ле, мо ћи да по кло не но вац.
Они који то учине, али и
други који се не одлуче на такав корак, биће почашћени
рибљом чорбом, а уколико буду хтели, ту ће бити и фризер,

који ће им поклонити неку од
летњих фризура.
Зора Коларски, председница „Еколибријума”, изјавила
је да ће присутни на дружењу
имати прилику и да чују од
стручњака које су предности
стерилизације. Они ће говорити о тој теми тако да буде разумљиво свима.
М. Г.

Више од 700 Панчеваца и
Панчевки присуствовало је у
петак, 1. јула, великом концерту Сергеја Ћетковића на
Летњој позорници Културног
центра. Панчево је само један
од градова уцртаних у руту велике турнеје „Мој свијет”, у
оквиру које овај, многима
омиљени поп-извођач промовише истоимени албум објављен крајем прошле године.
Панчевачка публика је била више него одушевљена не
само Сергејовим гласом и
приликом да уживо чује неке од старих или нових нумера већ и његовом духовитошћу, непосредношћу и
шармом. Хитови као што су

„Погледи у тами”, „Пола мога свијета”, „Нису ми дали да
те волим” или пак нови –
„Љуска ораха” или „Реци да”
певани су хорски, а тактове
музике пратили су и сузе и
плес заљубљених и осмеси и
узвици одушевљења. Наравно, Сергеј након тако доброг
концерта, прожетог топлим
емоцијама и позитивним вибрацијама, није могао да оде
са сцене без још неколико
нумера изведених на бис.
Занимљиво је и то да ће се
кадрови снимљени с фановима непосредно пред концерт
наћи у Ћетковићевом новом
споту, за песму „Реци да”.
Д. К.
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ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

ТЕПИЋЕВА НА ЧЕЛУ ОДБОРА ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

Захтевамо
референдум

ЈЕДИНИ И ПРАВИ ПУТ РАЗВОЈА
Улога радног тела
веома значајна
Присуство евроскептика
додатни изазов

Демократска странка захтева референдум о изградњи
термоелектране у којој би се
спаљивао комунални отпад
с територије целе државе.
– Ова тема је најбитнија у
последњих тридесет година
за локалну самоуправу. Ми
желимо да исцрпимо све
парламентарне могућности
како би се донела права одлука о изградњи термоелектране. Желимо да се одржи
ванредна седница с једном
тачком дневног реда, то јест
о доношењу референдума о
тој теми – изјавио је Зоран
Јовановић, одборник ДС-а у
Скупштини града, на конференцији за новинаре одржаној у среду, 6. јула.
Он је казао да је најбитније да се грађани изјасне о томе да ли уопште желе да дође до њене изградње. Навео
је и како је у претходних неколико месеци Влада Републике Србије потписала меморандум са две кинеске
фирме, и то без назива града
у којем ће се изградити термоелектрана, а да се за то
сазнало при уручењу материјала за претходну седницу
Скупштине.

– Наше градско веће је демонстрирало невероватно
одсуство осећаја за одговорност. Сматрало је да деветоро људи може да одлучује о
тако битној теми и решило
да прихвати меморандум.
Мислили су да о томе не
треба да одлучује ни 70 одборника, с обзиром на то да
је та тачка дневног реда била информативна – истакао
је Јовановић.
Никола Ћурчин, такође
одборник из редова ДС-а,
овом приликом је казао да
трећина одборника може да
закаже ванредну седницу на
ову тему, а да ће демократе
понудити свим одборницима да подрже предлог за њено одржавање.
– Уколико ванредна седница из одређених разлога
не буде одржана, ми ћемо на
редовним заседањима наставити да се трудимо како
бисмо је ставили на дневни
ред. Након тога мораћемо
да позовемо и грађане. Постоји опција да они сазову
седницу локалног парламента, а постоји и могућност протеста – подвукао је
Ћурчин.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Спровести
јавну расправу

Мариника Тепић, народна посланица из редова Лиге социјалдемократа Војводине, изабрана је за председницу Одбора
за евроинтеграције Скупштине
Србије у петак, 1. јула.
Она је за „Панчевац” изјавила да ће радна агенда тог одбора бити врло ангажована, као
и да је он један од најактивнијих и да је веома често домаћин и саговорник свим службеним посетиоцима Србије
који долазе из парламента,
радних тела и држава чланица
ЕУ, као и њиховим представницима у нашој земљи.
– У том смислу улога Одбора
за европске интеграције једна
је од најзначајнијих у држави
на том путу, уз своју законодавну надлежност као основну
кроз коју пролазе сви закони и
акти или њихови делови у вези
са евроинтеграцијама. Већ у
петак ћу бити домаћин посланицима Европског парламента
– члановима групе „Пријатељи
Србије”, а одмах затим у недељу путујем у Братиславу на састанак председавајућих Конференције Одбора за европске
послове земаља чланица ЕУ.
Као председница нашег парламентарног одбора за ЕУ бићу у

Улога Одбора за
европске интеграције
једна је од
најзначајнијих
у држави
својству госта, то јест посматрача, али ћу искористити
право да се обратим и информишем присутне о текућим
евроинтеграцијским активностима Србије. Верујем да је то
нарочито значајно, јер се пленарна седница овог тела пла-

нира за новембар – истакла је
Тепићева.
Говорећи о раду Одбора и
саме Народне скупштине, она
је нагласила да ће слика грађана, које представљају посланици, бити приметно другачија, с обзиром на то да после дужег периода у парламенту има
отворених противника евроинтеграција Србије.
– У томе видим само додатни изазов и прилику да изнова
и у сваком тренутку објашњавамо да је једини прави пут
нашег развоја та привредна,
културна, образовна и научна,
еколошка и уосталом сваковрсна породица европских држава, а не азијско-нуклеарна
испостава која од нас и наше
земље прави монету за поткусуривање старих мајстора „новог Берлинског зида”. Зато је
неописиво важно оно што је
Лига социјалдемократа Војводине чинила двадесет пет година у драстичној мањини, а

данас у већини грађана који су
макар и после две и по деценије наших живота схватили
да су евроинтеграције једини
пут развоја, али пре свега реформе наше земље – навела је
Тепићева.
Она сматра да је неопходно
да се непрестано објашњава
шта је Европска унија са својим стандардима, како и зашто
је та заједница настала, које су
користи за њене грађане.
– То објашњавам примером
децентрализације. Наиме, док
сам радила као заменик директора владине канцеларије
Националног савета за децентрализацију Републике Србије,
спровели смо једно темељно
истраживање широм државе
на репрезентативном узорку
грађана о неким питањима
децентрализације. Највећи
број њих је на прву лопту одговорио да је против ње, доживљавајући је као неку страшну машину за „млевење” Ср-

бије. Међутим, када сам на
конкретним примерима објаснила шта то заправо значи,
нарочито за локални ниво, и
њихов најдиректнији и најближи ниво одлучивања, плус
по питању буџета и повећања
надлежности, сви су били за
децентрализацију – рекла је
Тепићева.
Додала је како на исти начин види и питање евроинтеграција и због тога сматра да
ће шароликост у Народној
скупштини бити добар повод
да се на најутицајнијем месту,
уз највећу медијску пажњу
кроз преносе заседања, много
више и шире објасне ти процеси и потребе. Казала је и да
грађани треба да имају у виду
да су све државе чланице, некадашње кандидаткиње, такође
имале осцилирајућу подршку
својих грађана у различитим
фазама прикључивања, али да
се оно никада није доводило у
питање.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

„Грејање” не сме да гули кожу грађанима

На конференцији за новинаре одржаној у среду, 6. јула, чланови Социјалистичке
партије Србије казали су да
је информативна тачка
дневног реда на последњој
седници скупштине заправо
било саопштење о изградњи
електране на подручју Панчева и да је речено како су
већ потписани меморандум
и протокол. Они сматрају да
је неопходно да се изрази
воља народа и да Градско
веће не сме само да одлучује о тако битним темама.
– Хтели смо да нам се на
седници објасни који су разлози за изградњу таквог
објекта у Панчеву и сматрамо да је изузетно битно да о
томе одлуче грађани. Ми нисмо против изградње термоелектране на територији Ре-

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

публике Србије и свесни смо
чињенице да она може да доведе до смањења комуналног
отпада и производње електричне и топлотне енергије
за грејање Града, а и вероватно са собом носи еколошке
користи. међутим, треба да
знамо да је таква струја прилично скупља од оне коју сада користимо – изјавила је
Нада Кирбус, чланица Извршног одбора СПС-а.
Она је истакла да се социјалисти залажу за реализовање јавне расправе на којој би
грађани били обавештени о
доброј и лошој страни овог
пројекта, након које би се донела дефинитивна одлука.
Рекла је да Панчево иначе
има решене све проблеме у
вези са одлагањем комуналног отпада, с обзиром на то
да има нову депонију која је
урађена по свим законским
нормама и поседује све дозволе, додавши да уместо да
се у наш град довози отпад,
он би из Панчева могао да се
одвози у Винчу.

Градски одбор Српске радикалне странке истакао је на
конференцији за новинаре
одржаној у среду, 6. јула, да
је био запрепашћен хвалисањем власти на седници
Скупштине да постоји велика зарада од наплате грејања.
– Наша одборничка група
покушала је да објасни како
ЈКП „Грејање” не треба да гули кожу грађанима да би им
платили харач. С обзиром на
пад цена енергената на светском тржишту, сматрамо да
грејање треба да буде упола
јефтиније – изјавио је Срђан
Гламочанин, шеф одборничке групе СРС-а.
Он је казао како су радикали покушали да у дневни ред
седнице уврсте и питање запрашивања комараца, јер је,
према његовим речима, оно
неопходно, али да им је захтев одбијен.
– Саопштено ми је како је
Европска унија забранила прскање комараца из авиона, а
да се са земље ради све што је
могуће – нагласио је Гламочанин.
Овом приликом је говорио и о одлуци Велике Бри-

таније о иступању из ЕУ и
навео како је запрепашћујуће то што Србија наставља
да иде путем европских интеграција.
– Увек смо сматрали да
је то погрешан и погубан
пут и да се у суштини све
своди на замајавање народа.
Та прича служи проевропским пар ти ја ма, а за рад
пљачкања грађана Србије.
Решење је у интеграцијама
с Русијом. Такође, велику
шансу за побољшање стања у држави представљају
наредни председнички избори, а ми очекујемо победу,
јер Војислав Шешељ и не-

ма правог противкандидата – рекао је Гламочанин.
Он је додао да су ра дика ли једи на пра ва опози ци ја у град ском парла мен ту, с об зиром на то да ука зују на горуће проблеме, а
и због тога што се њихо вих ше сто ро од бор ни ка
увек проти ви пред лози ма
СНС-а.
– Боримо се за то да у Србији постоје грађани који ће
увек критиковати власт, а
наш циљ је да им, кад будемо на том месту, дамо што
мање разлога да нам замерају – подвукао је Гламочанин.

Горана Петровић, одборница из редова ове партије,
рекла је како је током последњег заседања локалног
парламента постављала питања у вези с прикључењем
доловачког водовода на
градску мрежу.
– У Долову годинама проблем представљају старе
азбестне цеви, које су штетне по здравље, а власт жели
да прикључи доловачки водовод на градски. Спорно је
то што се нико не изјашњава
о томе да ли ће променити
те цеви, а не зна се ни колика би била цена воде – изјавила је Петровићева.
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ЗАСЕДАЛА СКУПШТИНА ПАНЧЕВА

ПОВРАТАК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
» Наставак са стране 1
Живковић је напоменуо како ће од
Министарства финансија стићи тумачење да наменски приходи из буџетског салда нису наменски и да се
могу могу трошити на било које потребе, и додао да ћемо с обзиром на
планиране измене Закона о финансирању локалне самоуправе наредне
године бити срећни што ћемо имати
милијарду вишка из 2016.
Јовановић је, као и Зоран Ашанин
(СПС), питао зашто АТП-у није већ
приликом прављења овогодишњег буџета дато довољно новца за пословање.
Додао је и како су готово све досадашње власти покушавале да „науче возаче АТП-а да возе без горива”. Ашанин
такође није замерио што се том предузећу помаже, већ због начина на који се
то ради. Он је питао и откуд „Грејању”
добит од 12,5 милиона динара када је
то комунално предузеће чији је посао
да обезбеђује услугу грејања и након
покривања трошкова пословања буде
„на нули”. Ашанин је раније био директор „Грејања” као члан „Нове Србије”.

збија у пуној мери, набавка нових аутобуса је каснила, а и цена горива је
знатно виша него прошле године.
Поводом измене одлуке о кредитном задужењу заменик градоначелника је рекао да се износ од 674 милиона неће мењати, већ структура
инвестиција које ће бити финансиране тим новцем. Прецизирао је да се
од неких раније планираних одустаје, док ће поједине инвестиције које
су имале да буду плаћене из салда буџета сада прећи на кредит, како би се
дошло до новца за поменуто увећање
буџетске резерве.
Оливер Петковић (ЛСВ) оценио је
да је у суштина реч о обмани бирача,
јер је уређење Пескане, вредно 44
милиона динара, које је било изборни адут напредњака, уклоњено из
плана инвестиција.
Капитално или „капитално”
Ашанин је оценио да се мноштво послова текућег и периодичног одржавања тротоара, расвете и сличних
обавеза не може назвати капиталним
инвестицијама и питао зашто се Град
задужује за такве ствари уместо да их

Ашанин се кандидовао за најнемирнијег одборника
– Суштинско питање је чији је то
новац. То је новац корисника, јер су
платили више због погрешног начина обрачуна. Зима је била блажа, потрошено је мање гаса, а не обрачунава се по потрошњи, како закон налаже, и сада имате добит. То није коректно – рекао је Ашанин.
Уместо одговора, Сандра Божић,
актуелна директорка „Грејања”, узвратила је да је „далеко боље остварити добит и уплатити је у буџет за
добробит грађана него имати минус
од 65 милиона као 2009. године”,
алудирајући на време када је Ашанин био директор. Овај је више пута
добацивао различите коментаре с
места, па га је Тигран Киш, председник парламента, неколико пута опомињао.
Питања без одговора
Ни директор АТП-а Небојша Гајић и
Александар Стевановић, већник задужен за комуналну област, нису објаснили због чега том предузећу није
одмах дато довољно новца за функционисање. Истина, за Гајића је то
затечено стање. Он је рекао да јавни
превозник сада ради са 16 милиона
динара губитка сваког месеца, те да
план пословања није реализован због
тога што се нелегални превоз не су-

финансира из буџета. Живковић је
одговорио како је одобрење таквог
плана капиталних инвестиција добијено од Министарства финансија.
Предлог одлуке по којој ће локална
самоуправа убудуће моћи да скида
усеве са узурпираних њива у власништву Републике наишао је на разумевање највећег дела опозиције, али је
изазвао вербални дуел шефова панчевачких социјалиста и напредњака –
Николе Дангубића и Жељка Сушеца.
Дангубић је оптужио локалну власт
да је допринела таквој ситуацији јер
није спровела јавно надметање и питао зашто је у већини локалних самоуправа лицитација спроведена, а у
Панчеву није. Сушец је одговорност
пребацио на Министарство пољопривреде и његову Управу за пољопривредно земљиште, који нису дали сагласност. Додао је како „многи пољопривредници који су били у пасивном
статусу годину дана нису добили одговор на жалбу иако је законски рок
за то 60 дана” и да због тога лицитација није спроведена.
Иако Сушец није износио имена,
упућени знају да се изјава о „многим
пољопривредницима” који су незаконито дуго држани у пасивном статусу
заправо односи на компанију „Ал-

ЧЕСТИТКА ЗА РАМАЗАНСКИ БАЈРАМ

Крај поста
Градоначелник Панчева Саша Павлов и председник Скупштине града
Тигран Киш честитали су свим грађанима исламске вероисповести Рамазански бајрам, са жељом да тај
празник проведу у миру, слози, толеранцији и добром здрављу.
Бајрам је тродневни празник славља и весеља, а почиње одмах након
завршетка рамазана, односно месеца

поста, током којег се муслимани уздржавају од јела, пића и злих мисли
и дела. Ове године Бајрам је прослављен од 5. до 7. јула. Овај празник
верници један другоме честитају изговарајући: „Бајрам шериф мубарек
олсун”, што у слободном преводу са
арапског језика значи: „Нека је честит и благословен Бајрам”.
Д. В.

мекс” и њено предузеће „Стари Тамиш”. Пасиван статус је укинут пред
овогодишње изборе, а извори „Панчевца” у СНС-у тврде да је Мирослав
Алекса, власник „Алмекса”, нешто
пре тога приступио напредњацима.
Сушец је још рекао да је Снежана
Богосављевић Бошковић, надлежна
министарка и функционерка СПС-а,
крива што су панчевачке атаре узурпирали пољопривредници из суседних општина који тамо имају пасиван
статус, те не могу да закупљују земљу.
Он је оптужио СПС да штити једног
од узурпатора из Ковина који је у брестовачком атару заузео 500 хектара
државних и приватних поседа.
Сумња у конкурсе
Председник панчевачког СНС-а полемисао је и с предлагачима измене
одлуке о расписивању конкурса за
директоре комуналних предузећа.
Никола Ћебић и Жарко Јелисавчић
затражили су да јавност добије право
да присуствује разговорима комисије
за избор директора с кандидатима.
Образложили су то сумњом да је то
тренутак када је могуће „штеловање”
конкурса у корист партијски подобних кандидата, јер нико не зна како
ти разговори протичу, а оцена комисије након њих је пресудна за избор
директора. Лигаш Петковић је додао
да о сумњи у непристрасност комисије говори чињеница да се на те конкурсе јавља само по један кандидат.
Сушец је навео да СНС нема ништа
против транспарентности рада, али
да локална скупштине не може да
мења закон, у коме се не наводи таква могућност. Ћебић је одговорио
како тај пропис заправо не забрањује
присуство јавности, али одлука ипак
није измењена.
Опозициони одборници су негодовали и због информације да је Градско веће прихватило споразум Министарства рударства и енергетике са
две кинеске компаније о изради елабората који треба да покаже оправданост изградње електране на комунални отпад у Панчеву. Зоран Јовановић
(ДС) упозорио је да би у Панчеву био
спаљиван отпад из целе Србије, а Нада Кирбус (СПС) питала је због чега
то постројење треба да буде изграђено овде, а не у Београду, Новом Саду
или Нишу, који производе много више смећа од нас.
Д. Вукашиновић

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Отворена врата за грађане
Панчевци желе контакт
с функционерима и боље
комуналне услуге
Представници Националне алијансе за локани економски развој (НАЛЕД) изложили су у уторак, 5. јула,
градским званичницима у Панчеву
резултате разговора с фокус групама састављеним од неколико специфичних категорија грађана на тему развоја града, рада локалне администрације и учешћа Панчеваца
у доношењу одлука. Та радионица
део је пројекта „Јачање капацитета
локалних самоуправа у југоисточној Европи”, који НАЛЕД спроводи
под покровитељством Светске банке и Владе Аустрије. У том програму од српских градова учествују само Панчево и Шабац.
Фокус групе чинили су млади из
сеоских средина, незапослени старији од 50 година, особе са инвалидитетом и представници невладиног сектора чија је улога да буду
спона између грађана и локалне администрације, а разговори с њима
одржани су током јуна.
– Након тога смо идентификовали неке потребе тих људи у вези с
пружањем услуга и информација у
Градској управи. Циљ радионице је

да заједно с градским званичницима и представницима ових група
размотримо моделе које бисмо могли да применимо ради задовољења
њихових потреба, али и потреба
других грађана – изјавила је Ивана
Богосављевић Чикић из НАЛЕД-а и
додала како ће бити предложена
најмање три модела унапређења рада локалне власти и учешћа грађана
у доношењу одлука. Први је прилагођавање званичне интернет презентације Панчева особама с посебним потребама, други организовање
отворених врата градоначелника и
градских већника за грађане, а трећи
прављење акционог плана за такозвани цивилни сектор.
Ивана Богосављевић Чикић је навела како би требало да ови задаци
буду спроведени до краја године.
Истраживање које је урађено у вези
с досадашњим спровођењем пројекта „Јачање капацитета локалних самоуправа у југоисточној Европи”
показало је да су Панчевци задовољни сајтом Града и његовом страницом на „Фејсбуку”, те Системом
48 и радом Услужног центра. Показало се, међутим, да је потребно
унапредити комуналне услуге и
приближити локалне челнике грађанима.
Д. В.

НАША АНКЕТА
ШТА МИСЛИТЕ О ДОДАТКУ У „ПАНЧЕВЦУ” НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА?

Велики показатељ толеранције

J. ТЕРЗИЋ

Ф. МОЈСИЛОВИЋ

Ове недеље смо питали наше суграђане шта мисле о додатку у „Панчевцу” који излази сваке друге недеље
на неком од језика националних мањина. Реч је о текстовима на македонском, румунском, мађарском и
словачком језику, с преводима на
српски. Занимало нас је и колико је
то важно, с обзиром на то да живимо
у мултикултуралној средини.
ЈЕЛЕНА ТЕРЗИЋ, запослена:
– Заиста немам ништа против додатка на језицима националних мањина. Напротив, сматрам да свако
треба да негује свој матерњи језик.
Мислим да им је на овај начин то
још боље омогућено и да им много
значи. Панчево је ипак мултиетничка средина.
ФИЛИП МОЈСИЛОВИЋ, запослен:
– Иако не читам новине, сматрам
да свако има право да негује свој ма-

Ј. ОБРЕНОВ ПОПОВ

Н. ЛЕШТАВИЋ

терњи језик. Мислим да у околним
селима има много припадника националних мањина и да сам ја на њиховом месту, верујем да би ми такав
додатак у новинама заиста много
значио.
ЈЕЛЕНА ОБРЕНОВ ПОПОВ,
запослена:
– Слажем се са идејом да припадници националних мањина треба да
имају прилику да читају новине на
својим матерњим језицима. У нашем
граду заиста живи доста и Мађара и
Македонаца, те сматрам да им такав
додатак много значи.
НИКОЛА ЛЕШТАВИЋ, пензионер:
– Апсолутно се слажем с тим и
веома ми се допада то што је припадницима националних мањина
омо гу ће но да чи та ју но ви не на
свом језику. Живимо у мултикулту рал ној сре ди ни и сма трам да

Н. МАРКОВИЋ

Ј. ЛУГОЊА

свако треба да негује своју традицију и језик.
НИКОЛА МАРКОВИЋ,
машински техничар:
– Сматрам да је неопходно да покажемо Европи да смо толерантни и
да поштујемо припаднике националних мањина. Допада ми се то што
они сада могу да читају новине на
својим језицима. Панчево је ипак
мултиетничка средина и треба да буду задовољене потребе свих грађана.
ЈОВАНКА ЛУГОЊА, пензионерка:
– Ми смо сви људи и веома је потребно да будемо толерантни и да
поштујемо једни друге. Сматрам да
припадници националних мањина
треба да имају новине на својим језицима, како би неговали своју традицију и језик. Битно је да сви будемо задовољни.
Анкетирала С. Првуљ
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САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Радмила Хераковић, мастер инжењер заштите животне средине у пољопривреди

Вилина косица

ВЛАСТ ОДЛУЧИЛА ДА КАЗНИ УЗУРПАТОРЕ

ПЛАТИ, ИЛИ ОДЕ ЛЕТИНА
Град ће скинути
усеве с бесправно
заузетих њива
Удружења
пољопривредника
подржала овакву
одлуку

Вилина косица је паразитна
цветница која паразитира на
великом броју гајених и коровских биљних врста. Њено
штетно деловање на гајене
биљке огледа се кроз морфолошке, анатомске и физиолошке промене које настају
на тим врстама. Прецизније,
долази до слабљења виталности нападнутих усева, а тиме
и њихове продуктивности.
Уколико су дуже изложене
дејству вилине косице, гајене
биљке се осуше и пропадају.
Ова паразитска биљка је
распрострањена на целој територији Србије и може се
наћи на свим пољопривредним и непољопривредним

површинама. Најзначајније
штете вилина косица причињава луцерки, шећерној репи, кромпиру и другом поврћу, а у последње време се уочава и на њивама под сунцокретом и кукурузом.
Сузбијање ове паразитске
цветнице се најлакше може
обавити на непољопривредним површинама, као што су
околина путева и крајеви
парцела. Методе су механичко уклањање, односно
кошење и спаљивање, те примена неселективних хербицида. Препоручују се препарати на бази активних материја глифосата, параквата,
диквата и имазамокса.

ЗАХТЕВ ПАНЧЕВАЧКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Нова влада – нова
политика
Од мандатара будуће владе
Србије удружење „Панчевачки ратари” и Аграрни форум
Панчево затражили су да будућа републичка извршна
власт почне да води другачију пољопривредну политику
од садашње и да уважи егзистенцијалне и развојне интересе пре свега домаћих примарних произвођача.
Те две организације затражиле су да власт „престане с
непромишљеним и погубним
подилажењем страним такозваним стратешким партнерима” и окрене се нашим пољопривредницима и стручњацима. Оцењено је да би

потпуно окретање странцима
„раскомадало” српску пољопривреду, нарочито у случају
да им се дозволи куповина
земље.
Констатовано је како „још
увек није касно да мандатар
прекине досадашњу антиаграрну политику”, која је произвела бројне лоше последице, а произвођаче држи у
сталном страху за опстанак.
Аграрни форум Панчево и
„Панчевачки ратари” закључују да би у супротном било
корисније одмах расписати
нове изборе како би се дошло
до тражених промена пре уласка Србије у Европску унију.

Петак, 8. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Градска власт је одлучила да
крене у обрачун са узурпаторима државног пољопривредног
земљишта, а директан повод је
актуелна ситуација настала због
неспроведеног поступка лицитације за производну 2015/2016.
годину. На предлог градске извршне власти, Скупштина
Панчева је на последњој седници, у понедељак, 4. јула, донела
Одлуку о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини на територији
Панчева, која је већ ступила на
снагу.
Тај акт прописује мере обезбеђења наплате накнаде за коришћење државних ораница
без правног основа тако што ће
Град организовати скидање летине са узурпираних површина
да би у крајњој линији њеном
продајом обештетио државу и
спречио незаконите кориснике
земљишта да се богате.
Тим послом бавиће се радна
група сачињена од представника Већа, Пољочуварске службе и Секретаријата за пољопривреду, на основу записника с терена који ће уз асистенцију пољочувара сачинити пољопривредни инспектор.
Зорица Репац, ресорна чланица Већа, изјавила је да је након препоруке Владе Србије
више од 5.000 хектара на територији Панчева подељено
међу пољопривредницима без
лицитације и на неки начин
легализовано кроз склапање
споразума о вансудском поравнању, а добар део заузетих
површина је и плаћен по цени
од 191 евра по хектару.
Она процењује да је нешто
више од 3.000 хектара узурпирано, јер они који су обрадили
ту земљу нису се пријавили
нити платили.
– Хоћемо да и то ставимо у
легалне токове. Позивали смо
узурпаторе да се пријаве и

плате троструки највиши излицитирани износ у јужном
Банату, али смо скептици да
ће они то прихватити, јер се
ради о врло високим сумама.
Ако су игнорисали цену од 191
евра, још мање ће хтети да
плате ову. Након тога ћемо, на
основу одлуке радне групе, да
скинемо усеве с тих површина.
То до сада није била пракса, па
смо хтели да недвосмислено
покажемо одлучност власти да
спречи даље злоупотребе – изјавила је Зорица Репац.

Зорица Репац наводи да је
неморално да се неки људи
богате на такав начин, док
други уредно измирују своје
обавезе за коришћење државних њи ва. До да ла је ка ко
очекује сарадњу месних зајед ни ца и удру же ња по љо привредника ради утврђивања иден ти те та узур па то ра.
Нагласила је да ће против таквих ратара бити подношене
кривичне пријаве, а они који
буду откривени, добиће пасиван статус.

Држава решила да узме шта јој припада
Ове парцеле ће до скидања
усева чувати пољочувари. Комбајни ће бити ангажовани преко јавног позива, а летина ће
бити смештена у регистрована
складишта. Узурпатори земље
могу преузети те усеве ако докажу да су њихови и да су платили накнаду за бесправно коришћење пољопривредног земљишта, као и све трошкове
настале због скидања усева и
њиховог складиштења.
У супротном ће летина бити
продата по тржишним условима, а новац ће након одбитка
свих трошкова бити распоређен, у складу са законом, у републички, покрајински и
градски буџет.

Сорин Ардељан, председник удружења „Новосељански
паори”, изјавио је како подржава ову одлуку зато што има
оних који двадесет година користе ове оранице а да нису
платили ни динара. Он је
ипак оценио да је ова мера донета са закашњењем, јер је након међусобних договора пољопривредника и њихових
удружења с Градском управом
о расподели државне земље
све пало у воду.
– После тога се десио фијаско, јер је свако орао где је
хтео, затим су дошли и из других села и настао је „Дивљи запад”. Не верујем да ће починиоци бити пронађени, јер је

ПРИПРЕМЕ ЗА „ТРАКТОРИЈАДУ”

АКТИВНОСТИ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

Корисно дружење

Најважније су идеје

Удружење пољопривредника „Новосељански паори” ће
овогодишњу „Тракторијаду”
одржати 17. јула на вашаришту у Банатском Новом Селу. Манифестација почиње у
9.30 наступом фолклорних
ансамбала, а према устаљеном обичају биће састављена
од изложби механизације и
семенске робе, корисних
стручних предавања, игара и
кулинарства.
Планирани су разговори о
актуелним проблемима у
аграру у којима ће учествовати стручњаци Пољопривредног факултета у Новом Саду
и Института „Тамиш ”. Произвођачима ће се представити укупно 25 излагача. У
области производње и продаје механизације биће присутни „Агровојводина”, „Agroglobe New Holland”, RTI,
„Agrostadt Deutz Fahr Srbija”
и други. Семенску робу ће
представити познати произвођачи „Syngenta”, „НС семе”, „LG seeds”, „Agrimax”,
BASF и „АС хибриди”. Своје
производе представиће и неколико произвођача уља, мазива и резервних делова за
механизацију, а биће присутни и представници појединих пословних банака.

Окончана обука
заинтересованих за
услуге у органској
производњи

Биће одржано и неколико
такмичења, од чега ће најмлађима бити намењени трка у џаковима и превртања
предње тракторске гуме. Одрасли ће моћи да се пријаве
за учешће у дисциплинама
надвлачење трактора, превртање задње гуме и полигонска вожња трактора с приколицом. Заинтересовани се
могу јавити Сорину Ардељану на број 069/16-16-717.
„Тракторијаду” су подржали Министарство пољопривреде, Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство Војводине, Град
Панчево, те фирме „Слимс”,
„Банатско зрно”, ЗЗ „Миленијум”, „Агро Ђорђе”, „Авив
аграр” и „Новосељанка”.

Полазници шестодневне обуке
„Развој стартап компанија у
области услуга у органској пољопривреди”, спроведене крајем прошлог месеца, добили су
у четвртак, 30. јуна, цертификате у Регионалној привредној
комори Панчево. Комора је те
тренинге организовала у сарадњи с Националном асоцијацијом за развој органске пољопривреде „Serbia organica”, а
под покровитељством ГИЗ-а,
Немачке владине организације
за међународну сарадњу.
Међу полазницима је било
људи различитих професија и
образовања, али са заједничким опредељењем да унапреде своје тренутне послове или
започну нове у врло широкој
области услуга повезаних с
производњом здраве хране.
Тијана Секулић, један од
тренера, нагласила је да је
главни циљ обуке био да полазници дођу до својих идеја о
томе чиме би требало да се баве у области посредовања између произвођача органске
хране и купаца.

тешко ући им у траг – оценио
је Ардељан.
Марко Бојтар, председник
„Доловачких паора”, изјавио
је да би овакву одлуку и сам
предложио.
– Нико није луд да плати закуп ако то неки неће да учине.
Каква ће бити онда мотивација
људи да учествују на следећој лицитацији кад знају да су они који
нису платили коришћење земље
боље прошли? – рекао је Бојтар.
Додао је како зна да није
сва земља у Долову плаћена.

– ГИЗ је увидео да то недостаје, а услуге се могу односити на област туризма, прераде
или дистрибуције производа.
Учили смо колико друштвене
мреже и медији могу да нам
помогну, јер ово тржиште није
само локално. Осим тога, купци органских производа су
најчешће млађе генерације
које су свесне потребе за здравим начином живота, а они су
најчешће на интернету, па смо
се зато упознавали с начином
прављења сопственог сајта и
промоције органске хране –
изјавила је Секулићева.
Марија Станишић, секретар
Одбора за пољопривреду и
прехрамбену индустрију РПК

Панчево, рекла је како је највећи број органских произвођача
на југу Србије, док их у Војводини има врло мало. Оценила
је да би јачање прерађивачког
сектора и пласмана ове врсте
хране довело до повећања примарне производње у тој области, а последично и свести грађана да је неопходно хранити
се здравије. Станишићева је
додала како би требало да држава помогне развој органске
пољопривреде.
Учесница радионице била је
и Виолета Мицковски Стефановић, доктор технолошких
наука, запослена у Саветодавној служби Института „Тамиш”. Она је навела да ће ве-

Око 1.200 хектара у том атару
подељено је на равне части
између „Доловачких паора” и
„Панчевачких ратара”, тако
што је шездесетак чланова првог удружења узело 600 хектара, а преосталих 600 хектара
разделило је шест или седам
чланова другог удружења.
Бојтар тврди да су сви чланови „Доловачких паора” платили закуп, док је око 380 хектара земље која је припала
„Панчевачким
ратарима”
остало неплаћено.
Јован Негован, председник
тог удружења, није имао коментар. Рекао је да не користи
државну земљу, нити је учествовао у њеној расподели.

штине које је стекла употребити у будућем раду с пољопривредним газдинствима како
би им помогла да схвате потребу тржишта за органским
производима, започну сопствени бизнис те врсте и пласирају робу.
Драган Фишћаг производи
рен и поврће, а има намеру да
за неколико година то исто ради на органски начин. Он, међутим, намерава да поред тога
отвори предузеће које би се
бавило набавком репроматеријала за органску производњу и пласманом производа,
јер оцењује како то недостаје
пољопривредницима.
Организатори тренинга сматрају да Србија има добру будућност у овој грани аграра, као
и да на страном тржишту знатно расте потреба за здравом
храном. Проблем је што Србија
тренутно није занимљива
странцима, јер они траже велике количине те робе, а капацитети наше органске производње
тренутно су прилично мали.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
V PANČEVE V PIATOK 8. JÚLA 2016 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 8. ЈУЛА 2016.
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Na skutočnosť, že je slobodná tvorba generickou,
vnútornou, neukojiteľnou potrebou človeka vyjadriť
sa dobre poukazuje takmer neznáme maliarstvo
našej niekdajšej spoluobčianky Evy Petríkovej (1939
– 2004). Aj keď sa, podobne ako niekoľko iných
Sloveniek vo Vojlovici, remeselnícky zaoberala výrobou i predajom rezancov a podobných cestovín,
ako mladá matka a domáca si našla čas venovať sa

aj maľovaniu. Zostane tajomstvom, prečo jej tvorba
trvala iba tri roky (1972 – 1975). V priebehu toho
krátkeho obdobia pokúsila sa, podobne ako aj známi
naivní maliari z Kovačice, olejom na plátne znázorniť rôznorodé slovenské obyčaje a malebné pohľady
i kroje: autentický vojlovický tanec tapantoše, vianočnú obyčaj Betlehem, nedeľňajší odchod do kostola, pranie odevu na Dunaji, tanec v známej

Kolárikovej krčme, rozhovor žien pred domom, staré
svadobné obyčaje a rituály, vinohrady, polia, zaľúbené páry a pod. Ako hovoria jej deti, Eva maľovala
z čistej lásky, pre svojich najbližších. Svoje dielo nepovažovala za dôležité a snažila sa zostať anonymnou, hoci mala podporu zo strany manžela Jána,
ktorý taktiež mal široký okruh záujmov (hudobník,
kantor, novinár a básnik).
Ivan Zafirović

O PRÍCHODE SLOVÁKOV DO TÝCHTO OBLASTÍ

Z BIELYCH KARPÁT NA BANÁTSKU ROVINU
Únik z chudoby
Osídlili spustnutú krajinu
Slováci vo Vojlovici tvoria
kompaktnú, homogénnu
etnickú skupinu
Kolonizácia Vojvodiny Slovákmi z územia dnešného Slovenska (alebo Hornej
zeme, ako radi hovoria v Slovenskej republike) sa začala už v prvej polovici 18.
storočia. Prví osídlenci sa prisťahovali z
okolia Tatier a usadili sa najprv v Báčke:
v roku 1720 v Bajši, v roku 1740 v Báčskom Petrovci a roku 1742 v Bezdane.
Jedným z kľúčových dôvodov na presídlenie bolo podľa názoru historikov
prenasledovanie protestantov na území
Hornej zeme. Okrem toho pre habsburskú monarchiu malo rozhodujúci význam
osídlenie spustnutého Banátu a Báčky,
kde je zaznamenaná vysoká miera mortality z dôvodu častých vojen, tureckých
vpádov, nepriaznivého miazmatického
podnebia a ničivých záplav. V Báčke napríklad v roku 1720 žilo 30 888 obyvateľov, teda tri až päť osôb na 1 km2. V Banáte v roku 1717 po vyhnaní tureckých
dobyvateľov bola situácia ešte horšia: iba
dvaja až traja obyvatelia na 1 km2.
Udržalo sa len 65 sídel, kým až 135 bolo
opustených. Bečkerek ako vtedajšie najväčšie sídlo tvorilo iba 100 domov.
Usilovní, a so skromnými
potrebami

Slováci sa z tohto hľadiska zdali veľmi
žiaducimi kolonistami: snaživí, znášanliví, mierumilovní, nábožensky tolerantní,
disciplinovaní, s vysokou mierou natality a ľahkou naturalizáciou na rôznorodých terénoch. Aj rakúske aj uhorské
úrady žíznili predovšetkým po vojakoch
a poriadnych daňových poplatníkoch vo
Vojvodine. Keďže Slováci boli usilovní,
so skromnými potrebami jedla, skôr výrobcovia než spotrebitelia, mohli ekono-

micky oživiť slabo obývané južné časti
Uhorska, zásobovať veľké vojenské kontingenty a ekonomicky podporovať časté,
dlhotrvajúce vojny monarchie. Slovákov
na Dolnú zem okrem sľúbenej slobody
(protestantského, luteránskeho) vierovyznania lákali aj zadarmo získateľné
pôdne komplexy, ktoré cisársky úrad
udeľoval prisťahovalcom. Na vtedajšom
skalnatom Slovensku sa ťažko žilo.
Hoci Rakúsko bolo katolíckou krajinou (v 16. a 17. storočí dokonca jedným
z pilierov Svätej rímskej ríše nemeckého
národa, zástancom oživenia katolíckeho
univerzalizmu a najrozčúlenejším odporcom reformácie), podporovalo nekatolíkov, zvlášť protestantov, proti rímskokatolíkom v Uhorsku, snažiac sa prostredníctvom náboženských nezhôd
predísť nadmernému zosilneniu Uhrov v
monarchii. Habsburgovci súčasne dbali
aj na to, aby si rímskokatolíci udržali dominantnú väčšinu v Uhorsku, kde vedľa
seba mali menšie, nábožensky tolerantné
religiózne spoločenstvá, ktoré postupne
ľahko privedú k Únii. Vzhľadom na to, že
Uhorsko malo vždy v bezprostrednom

susedstve bojovnú, dobyvačne naladenú
Osmanskú ríšu, bolo potrebné zabrániť
každému podnecovaniu náboženských
konliktov a hlbším rozporom.
Okrem náboženského pluralizmu bola
vo Vojvodine podnecovaná aj etnická
rôznorodosť a heterogénnosť, s cieľom
výrazného zníženia možnosti združovania nespokojných kolonistov proti monarchii.
Z Hajdušice, cez Marienfeld,
do Vojlovice

Podľa údajov matičných kníh slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru
vo Vojlovici boli predkami pančevských
Slovákov napospol kolonisti, ktorí prišli
na územie južného Banátu začiatkom 19.
storočia z územia dnešného západného a
severozápadného Slovenska, z obcí Senica, Vrbovce a Myjava.
Oni sa najprv prisťahovali spolu s
Nemcami do dediny Hajdušica. Pre
uskutočnené zmeny na území Vojenskej
hranice a ťažké životné podmienky (močaristá oblasť, vysoká hladina podzemných vôd, nedostatok kvalitnej pitnej vody a iné) sa nemecké a slovenské rodiny

koncom siedmeho desaťročia predminulého storočia presťahovali bližšie k Dunaju, do dediny Marienfeld (približne 3
km juhozápadne od Starčeva). Menší
počet slovenských rodín tam prišiel z
Kovačice, Padiny, Starej Pazovy, Hložian, Báčskeho Petrovca, Pivnice a Lalite, ako aj priamo zo Slovenska. V dedine
s dvomi školami žilo 560 Slovákov a 500
Nemcov. Pre časté záplavy sa tieto dve
spoločenstvá ani tu dlho nezdržali.
Medzi rokmi 1881 až 1883 sa obyvatelia Marienfeldu presunuli do vyšších polôh, nachádzajúcich sa v blízkosti kláštora Vojlovica. Územie vedľa kláštorného
lesa bolo na príkaz torontálskeho veľkého župana Jozefa Hertelendyho odstúpené nemeckým, slovenským a maďarským kolonistom (prišlým z Bukoviny,
Rumunsko). Na jeho počesť sídlo získalo
meno Hertelendyfalva. Keďže od Rakúsko-Uhorska dostali pôdu, prví Vojlovičania sa zaoberali poľnohospodárstvom
(roľníctvom, zeleninárstvom, vinohradníctvom, chovom oviec, chovom ošípaných a pod.), klčovaním okolitých lesov,
kopaním kanálov a budovaním hradieb
na Dunaji. Jednotliví historici tvrdia, že
existujú dôkazy o tom, že Slováci žili v
Pančeve omnoho skôr než prišli do Marienfeldu z Hajdušice.
Od príchodu Slovákov na územie
Pančeva sa ich počet nepretržite zvyšoval, pričom svoje maximum dosiahol v
siedmom desaťročí minulého storočia, v
ktorom sa podľa výsledkov sčítania z roku 1961 stotožnilo so slovenskou národnosťou 2 075 občanov. Odvtedy sa slovenská komunita z dôvodu negatívneho
prirodzeného prírastku, ekonomickej
migrácie a zrýchlenej asimilácie ustavične zmenšuje. Podľa sčítania z roku 2011
v Pančeve žije 1 411 Slovákov. Najväčší
počet z nich (1 275) žije v meste Pančevo. Z celkového počtu žije 755 Slovákov
vo Vojlovici, kde ešte vždy tvoria koľkotoľko kompaktnú, homogénnu etnickú
skupinu, zatiaľ čo sú inde roztrúsení v
početných sídliskách.
Ivan Zafirović
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O SLOVENSKOM KULTÚRNO-OSVETOVOM SPOLKU

DETVAN – VEĽKÁ OCHOTNÍCKÁ RODINA
Prvé divadelné
predstavenie bolo
odohrané v krčme
Niekol’ko aktívnych
odbočiek vo viacerých
vekových kategóriách
S príchodom na toto územie
naši predkovia priniesli so sebou nie len nádej o lepšom živote, ale aj svoju materinskú
reč, vieru, obyčaje, tance a piesne. Najprv pre nich bolo nevyhnutné zabezpečit’ si hmotný
podklad a existenciu, hned’ ako
sa im to podarilo, začali sa aktívne venovat’ kultúrnemu životu. Folklórne a divadelné výstupy nacvičovali vo svojich domácnostiach, v škole a v hasičskom dome. Prvé divadelné
predstavenie Hrob lásky odohrali v roku 1921 v slovenskej
Ferovej krčme. Prvý kultúrny
spolok založili v roku 1936, ale
jeho prácu prerušila druhá svetová vojna. Spolok bol obnovený v roku 1949, ale štát po niekol’kých rokoch schválil zákon
o zakladaní kultúrnych centier,
pod ktorého záštitou museli
pracovat’ všetky etnické komunity. Konečne v roku 1975 sú získané podmienky založit’ jednotného kultúrneho a umeleckého spolku Slovakov v Pančeve, a tak je 23. marca založený
Slovenský kultúrno-osvetový
spolok Detvan.
Prečo Detvan? Detvan je meno najkrajšieho slovenského literárneho diela Anreja Sládkoviča, najznámejšieho slovenské-

ho básnika v dobe romantizmu,
ked’ aj prišlo k prebúdzaniu národnostného vedomia všetkých
národov.
Kultúrna identita sa dnes
charakteristicky manifestuje cez
etnokultúrne tradície, zvlášt’
kalendárne a rodinne obyčaje a
aktivíty kultúrno-osvetových
spolkov.
Aktivity v rámci spolku, ako
aj vedenie spolku, sú výlučne
amatérske, motivované nadšením l’udí zachovat’ národnostnú identitu. Pančevskí Slováci
svoju náklonnost’ k Detvanu
nemanifestovali len kultúrnou,
ale aj fyzickou prácou pri rekonštrukcii a zariadení miestností
spolku. Spolok svoje miestnosti
dostal v roku 1978. Budova bola
viackrát renovovaná, a svoj konečný vzhl’ad dostala v roku
2011, ked’ vo dvore budovy bol
urobený etnodom. Financovanie spolku bolo umožnené
uchádzaním sa o projekty, ktoré
zverejňuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ústav pre
kultúru vojvodinských Slovákov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Autonómna oblast’ Vojvodina a
Mesto Pančevo.
V rámci spolku je aktívnych
niekol’ko odbočiek vo viacerých
vekových kategóriách: folklórna, hudobno-spevácka, divadelná, výšivkárska a technická.
Tanec ktorým sú známi Slováci z Pančeva, neskromne hovoriac aj šírom sveta, sa volá Tapantoše. Tapantoše sú výsledok
pestovania a kreatívneho vývinu kultúrnych vzorov, ktoré
predkovia priniesli zo svojej

rodnej krajiny a obohatili ich
mnohými cudzími elementmi.
Predstavujú súhrn rôzných typov európskych zložitých tancov, zvlášt’ s prvkami polky, čím
z etnochoreologického stanoviska predstavujú dôležitý prvok v dokumentácii folklórneho repertoáru Slovákov v oblasti Vojvodiny od začiatku 20.
storočia až dodnes.
Detvan bol dvakrát ogranizátorom najväčšieho folklórneho
festivalu Slovákov z územia
Srbska Tancuj, tancuj (v roku
1981 a 2011), z ktorého každý
rok prinášajú niekol’ko odmien. Taktiež v roku 2000 orga-

nizoval prehliadku amatérskych
slovesnkých divadiel z tohto
územia.
Spolok v rámci svojích aktivít, okrem práce v odbočkách,
pestuje niekol’ko tradičných
udalostí. Kedysi to bol hroznový bál, jesenný bál alebo bál
krojov. Dnes sa usporadúvajú:
novoročný a dožinkový bál,
maškarný ples pre deti, vel’konočná veselica, sút’až vo varení,
rezancová zábava, divadelné
premiéry, literárne večierky. V
spolupráci s MOMS Vojlovica
organizuje program v rámci
manifestácie Dni Terézie Nedeljovovej Hraškovej, a je aj jed-

ným z organizátorov vojlovických Dožinkových slávností.
Vel’kú úlohu mali členovia Detvana aj pri zakladaní rozhlasovej a televíznej relácie v slovenskom jazyku na RTV Pančevo,
ako aj pri poskytovaní pomoci
autorskému tímu Filozoickej
fakulty z Nitry pri písaní monograie o Vojlovici.
Spolok prácu svojich odbočiek prezentoval vo všetkých
osadách v Srbsku, kde žijú Slováci, ako aj mimo hraníc našej
krajiny, v rôzných mestách na
Slovensku a v Česku, a členovia
spolku už trikrát navštívili
d’alekú Austráliu. Dvakrát

PESTOVANIE HUDBY VO VOJLOVICI
Už štyridsat’ rokov sa v SKOS-e Detvan stretajú nadšenci a pripravujú výstupy pri slovenských
l’udový piesňach. Ale aj pred založením spolku, dedinčania sa stretávali na oslavách a svadbách
a tancovali pri piesni a zvuku l’udového orchestra, ktorý vo svojom zložení mal husle, klarinet, basu,
kontru a cimbal.
Cimbal vo Vojlovici zanikol po druhej svetovej vojne, uvol’nujúc miesto harmonike. Už niekol’ko
rokov sa na cimbale znovu hrá. Cez Detvan prešiel vel’ký počet hudobníkov amatérov, ktorí mali za
úlohu nacvičit’ sólistov, spevácke skupiny a sprevádzat’ folklórne skupiny. Sólisti, spevácke skupiny
a orchester pravidelne učinkujú na festivaloch slovenskej hudby a folklóru vo Vojvodine a často získavajú prvé miestá.
Pre členov Detvana je odchod na festivaly na Slovensko vel’mi inšpiratívny, lebo môžu ukázat’
bohatstvo a tradíciu, ktoré zdedili od svojich predkov a ktoré už dlhé roky úspešne zachovávajú a
pestujú v t’ažších podmienkach, ako sú na Slovensku.

predstavovali Slovákov zo
Srbska na folklórnych slávnostiach v Detve, na Slovensku.
Okrem vystúpení na domácich
slovenských festivaloch, Detvan
často vystupuje ako host’ujúci
súbor na koncertoch, ktoré organizujú iné etnické komunity,
zvlášt’ v svojom prostredí. Je
pravidlom, aby sa spolok každý
rok predstavil na jednom festivale na Slovensku.
Je zaujímavé napomenút’, že
spolupráca divadelnej odbočky
z Hubovy na Slovensku a Detvana trvá už 25 rokov.
V roku 1994 bola založená
najmladšia tanečná skupina
Perličky a vtedy začína vážnejšia práca s mladšími kategóriami vo všetkých odbočkách. Odvtedy sa dietky pravidelne zúčastňujú na festivaloch Zlatá
brána v Kysáči, Rozspievané
klenoty v Kovačici a 3xĎ v Starej Pazove a na mnohopočetných manifestáciách v Srbsku a
na Slovensku.
Budúcnost’ Detvana je v rukách súčastnej mladej generácie. Čas ukáže kol’ko si vážia
svojich predkov a aký prístup si
zvolia pri výchove svojich detí.
„Rod môj, ty l’úb si tvojho Detvana, v ňom je duša tvoja
zmal’ovaná.” (Andrej Sládkovič)
Mirko Beracka

MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU

HISTÓRIA A ČINNOSŤ STREŠNEJ ORGANIZÁCIE
Aktívne pracovala v období rokov 1932–1941
a po vojne v rokoch
1945–1948
Miestny odbor obnovil
činnost' v roku 1995
Matice slovanských národov
boli založené prevažne počas
XIX storočia; Matica srbská –
1826, Matica česká – 1831, Matica ilýrska, neskoršie chorvátska – 1842, Matica moravská –
1849.... Matica slovenská je založená 4. augusta v roku 1863.
Na valnom zhromaždení pri
príležitosti Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci v auguste v roku 1932 vojvodinskí Slováci založili samostatnú Maticu slovenskú v Juhoslávii so sídliskom v Báčskom
Petrovci. Za prvého predsedu
bol zvolený Dr. Janko Bulík,
právnik z Kovačice.
Aj dnes sú aktuálne reči, ktoré
on pri tej príležitosti vyslovil:
„Často sa pýtame, či prežijeme.
Prežijeme, ak budeme pracovat',
ak sa povznesieme na úroveň
najkultúrnejších národov. My
nemôžeme vplývat' počtom, ale
môžeme našimi dobrými hod-

notámi. Naša inteligencia musí
byt' vyškolená, naši obchodníci a
remeselníci musia byt' dobre pripravení, náš pol'nohospodár
musí dobre obrábat' pôdu. Ked'
si nás kvôli našej realite a zrelosti
budú vážit', niet tej sily, ktorá by
nás prekonala a zničila.“
Činnost' Matice slovenskej predsa nebola nepretržitá. Aktívne pracovala v období rokov 1932-1941 a
po vojne v rokoch 1945-1948.

V poslednom desat'ročí minulého storočia, ked' sme čelili
nacionalistickým tlakom, došlo
k obnoveniu práce Matice slovenskej v Juhoslávii v auguste v
roku 1990 v Báčskom Petrovci.
Od tej doby sa začína nová éra
Matičnej činnosti, ako nepolitickej, celonárodnej inštitúcie
Slovákov vo vtedajšej Juhoslávii, ktorá mala kl'účovú úlohu v
boji za prežitie Slovákov na

tomto území, kde žijú už viac
ako 270 rokov.
Miestny odbor Matice slovenskej Vojlovica – Pančevo obnovil svoju činnost' v roku 1995, a
stal sa jedným z tridsiatich
miestných odborov, kol'ko ich
teraz počíta Matica slovenská v
Srbsku.
Aj napriek tomu, že sa Matica
slovenská najviac zaoberala otázkami týkajúcimi sa školy a

ochrany jazyka a písma, čelíme
tomu, že kvôli menšiemu počtu
detí, alebo l'ahostajnosti rodičov,
nielen zo zmiešaných manželstiev, v Základnej škole Bratstvo
a jednota od tohto roku niet výučby slovenského jazyka. Matica
slovenská v Pančeve, SKOS Detvan a Slovenská evanjelická a.v.
cirkev vo Vojlovici, v spolupráci s
Národnostnou radou, vykonali
akciu uvádzania výučby slovenského jazyka od jesene v rámci
jednej z odbočiek. Rodičia a žiaci
sú oboznámení s významom
učenia sa materinského slovenského jazyka, ktorý nie je žiadným opt'ažením ani strašidlom
pre deti, ale viacnásobná výhoda.
Ako jedným zo zakladatel'ov
redakcie na slovenskom jazyku na
TV Pančevo v roku 1999, a polhodinovej relácie Dobrý deň,
MOMS aj nad'alej pomáha, aby
ten program aj dnes trval, napriek
tomu, že je televízia privatizovaná.
Počiatkom roku 2008 MOMS
dostal na použitie miestnosti
starej zdravotnej stanice v zničenom stave. Vd'aka rôzným
donáciám a sponzorom priestor
bol zariadený tak, že je vo
dvoch miestnostiach vystavená
stála expozícia zachránených
pokladov tradičných odevov,
krojov a objektov naších pred-

kov, ako aj knižnica s asi 1000
kníh na slovenskom jazyku.
Aby mladí zdolali slovenský
jazyk, Matica ich zapojila do divadelných predstavení: Pozdrav
niekoho, hrané vo Vojlovici,
Pančeve, Starej Pazove (najlepšie predstavenie na festivale
3XĎ), Padine, Báčskej Palanke;
Ženské rozhovory Duška Radovića; Pani Margaréta a hudobno-scénske predstavenie Plamienok o tradičných obyčajoch
na tomto území od jari až po zimu (hrané aj na Slovensku).
MOMS každý rok organizuje
podujatie na pamiatku prvej
predsedníčky vojlovickej Matice a prvej redaktorky televíznej
relácie po slovensky Terézie Nedeljovovej Hraškovej.
Organizujúc výstavy, literárne
večierky, posielajúc žiakov na
rekreačnú výučbu na Slovensko,
učinkujúc na rôzných manifestáciách v krajine a zahraničí,
MOMS nadviazal spoluprácu s
mnohými spolkami a ustanovizniami (napríklad s Galériou insitného umenia Babka z Kovačice a svetoznámym festivalom
BIB v Bratislave) a rozhodujúco
prispel nadviazaniu partnerstva
medzi Pančevom a slovenským
mestom Michalovce.
Michal Marko

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku

на словачком језику / v slovenskom jazyku
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НЕУТАЖИВА ЖЕЉА ЗА СТВАРАЊЕМ И ЛЕПОТОМ

„Ђетван” –
велика породица
ентузијаста
» страна IV

Да је слободно стваралаштво генеричка, унутрашња, неутажива потреба човека да се искаже, добро нам показује скоро непознато
сликарство наше некадашње суграђанке Еве
Петрик (1939–2004). Иако се, попут неколико
других Словакиња у Војловица, занатски бавила производњом и продајом резанаца и сличних тестенина, нашла је времена, као млада
мајка и домаћица, да се посвети и сликању.

Остаће тајна зашто је њено стваралаштво трајало свега три године (1972–1975). Током тог
кратког периода покушала је, као и познати
сликари наиве из Ковачице, да забележи
уљем на платну разноврсне словачке обичаје
и живописне призоре и ношње: аутентични
војловачки плес тапантоше, божићни обичај бетлехем, недељни одлазак у цркву, прање одеће на Дунаву, игранке у познатој Колариковој

крчми, ћаскање жена пред кућом, старе свадбене обичаје и ритуале, винограде, поља, заљубљене парове и сл. Како кажу њена деца,
Ева је сликала из чисте љубави, за своје најближе. Своје дело није сматрала важним и трудила се да остане анонимна, иако је имала
подршку супруга Јана, који је, такође, имао
широка интересовања (музичар, кантор, новинар и песник).
И. З.

О ДОЛАСКУ СЛОВАКА НА ОВЕ ПРОСТОРЕ

СА БЕЛИХ КАРПАТА У БАНАТСКУ РАВНИЦУ
Бег од сиромаштва
Населили опустеле пределе
Словаци у Војловици чине
компактну, хомогену
етничку групу
Колонизација Словака у Војводину с
простора данашње Словачке (или
Горње земље, како воле да кажу у Републици Словачкој) почиње још у
првој половини XVIII столећа. Први
досељеници су пристигли из околине
Татри и настанили се најпре у Бачкој: 1720. године у Бајши, 1740. у
Бачком Петровцу и 1742. у Бездану.
Према историчарима, један од
кључних разлога за пресељење био је
прогањање протестаната у Горњој земљи. Осим тога, Хабзбуршкој монархији је од пресудне важности било да
насели становништвом опустеле Банат и Бачку, где је бележена врло висока стопа морталитета због честих
ратова, упада Турака, неповољне мијазматичке климе и разорних поплава. У Бачкој је, на пример, 1720. године живело 30.888 становника, што
значи три до пет особа на 1 km2. У
Банату је 1717. године, после изгона
турских освајача, ситуација била још
гора: свега два до три становника на
1 km2. Опстало је само 65 насеља,
док је чак 135 било напуштено. Бечкерек, као тада највеће насеље, чинило је само 100 кућа.
Вредни, а скромних потреба
Словаци су се, у том погледу, чинили
као врло пожељни колонисти: марљиви, трпељиви, мирољубиви, верски
толерантни, дисциплиновани, с високом стопом наталитета и лаком домицилизацијом на разнородним теренима. И аустријске и угарске власти су у Војводини вапиле, пре свега,
за војницима и уредним пореским обвезницима. Пошто су Словаци били
вредни, скромних потреба за храном,

више произвођачи него потрошачи,
могли су да економски оживе слабо
настањене јужне делове Угарске, да
издржавају велике војне контингенте
и привредно да подупиру честе, дуготрајне ратове монархије. Словаке је,
поред обећане слободе исповедања
(протестантске, лутеранске) вере, Доња земља привлачила због бесплатне
земље коју је царска власт поклањала
досељеницима. У тадашњој кршевитој
Словачкој се тешко живело.
Иако је Аустрија била католичка земља (у XVI и XVII веку, чак, један од
стожера Светог римског царства, заговорник оживљавања католичког универзализма и најљући противник реформације), она је подржавала некатолике, посебно протестанте против
римокатолика у Угарској, настојећи да
верским неслагањима спречи претерано јачање Угара у монархији. Истовремено су Хабзбурговци водили рачуна да римокатолици задрже доминантну већину у Угарској, где би поред
себе имали мање, верски толерантне
религијске заједнице које ће лако, постепено привести Унији. Будући да је
Угарска у непосредном суседству има-

ла увек ратоборно, освајачки расположено Османлијско царство, требало је
спречити свако распиривање верских
сукоба и дубље поделе.
Поред верског плурализма, подстицана је и етничка разноликост и
хетерогеност у Војводини, да би се
знатно умањила могућност удруживања незадовољних колониста против монархије.
Од Хајдучице, преко
Маријенфелда, до Војловице
Према матичним књигама Словачке
евангеличке АВ црквене општине у
Војловици, панчевачки Словаци воде,
углавном, порекло од колониста који
су у јужни Банат дошли почетком XIX
века с подручја данашње западне и северозападне Словачке, места: Сењица, Врбовце и Мијава.
Они су се испрва населили, заједно
с Немцима, у селу Хајдучици. Због
промене Војне границе и тешких
услова живота (мочварно подручје,
високе подземне воде, недостатак
квалитетне пијаће воде и др.) немачке и словачке породице су се, крајем
седме деценије претпрошлог столе-

ћа, преселиле ближе Дунаву, у село
Маријенфелд (на око 3 km југозападно од Старчева). Мањи број словачких породица је тамо пристигао
из Ковачице, Падине, Старе Пазове,
Гложана, Бачког Петровца, Пивнице
и Лалића, као и директно из Словачке. У селу, са две школе, живело је
560 Словака и 500 Немаца. Због честих поплава две заједнице се ни овде нису дуго задржале.
Између 1881. и 1883. године су
житељи Маријенфелда прешли на
виши терен, близу манастира Војловица. Простор крај манастирске шуме је указом торонталског великог
жупана Јожефа Хертелендија уступљен немачким, словачким и мађарским колонистима (пристиглим из
Буковине, Румунија). У његову част
је насеље и добило име Хертелендифалва. Пошто су од Аустроугарске
монархије добили земљу, први Војловчани су се бавили земљорадњом
(ратарством, повртарством, виноградарством, овчарством, свињарством
и сл.), крчењем околних шума, копањем канала и изградњом бедема на
Дунаву. Поједини историчари тврде
да има доказа да је Словака у Панчеву било далеко пре њиховог доласка
у Маријенфелд из Хајдучице.
Од досељавања Словака на панчевачку територију њихов број се непрестано увећавао, да би врхунац достигао у седмој деценији прошлог
века, када су се на попису 1961. године 2.075 грађана изјаснили као
Словаци. Од тада се словачка заједница, због негативног природног
прираштаја, економске миграције и
убрзане асимилације, непрестано
смањује. Према попису из 2011. године у Панчеву има 1.411 Словака.
Највећи број њих, 1.275, живи у граду Панчеву. Од тога, 755 Словака је у
Војловици, где још увек чине колико-толико компактну, хомогену етничку групу, док су другде разасути
по многобројним насељима.
И. Зафировић
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О СЛОВАЧКОМ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОМ ДРУШТВУ

„ЂЕТВАН” – ВЕЛИКА ПОРОДИЦА ЕНТУЗИЈАСТА
Прва позоришна
представа одиграна
у крчми
Активно неколико
секција у више
старосних категорија
С доласком на ове просторе
наши преци донели су са собом не само наду о бољем животу него и своју матерњу реч,
веру, обичаје, игре и песме. За
почетак им је било нужно да
обезбеде основне егзистенцијалне услове, а чим су у томе
успели, почели су да се баве
активније културним животом. Фолклорне и драмске
тачке су припремали у својим
кућама, школи и Ватрогасном
дому. Прву позоришну представу, „Гроб љубави”, одиграли су 1921. године у словачкој
„Феровој крчми”. Прво културно друштво основали су
1936. године, али је његов рад
прекинуо Други светски рат.
Друштво је обновљено 1949.
године, али је држава након
неколико година донела закон о формирању домова културе, под чијим су окриљем
морале радити све националне заједнице. Коначно, 1975.
године стичу се услови за
оснивање јединственог културно-уметничког друштва
Словака у Панчеву, па је 23.
марта основано Словачко
културно-просветно друштво
„Ђетван”.
Зашто „Ђетван”? „Ђетван” је
име најлепшег словачког ли-

терарног дела Андреа Сладковича, најпознатијег словачког
писца у доба романтизма, када је и дошло до буђења националне свести свих народа.
Културни идентитет се данас карактеристично испољава преко етнокултурних традиција, посебно календарских
и породичних обичаја и активности културно-просветног друштва.
Активности у оквиру друштва, као и вођење друштва,
искључиво су аматерски, мотивисани ентузијазмом људи
на очувању националног
идентитета. Панчевачки Словаци своју приврженост „Ђетвану” нису испољавали само
културним, већ и физичким
ангажовање приликом реконструкције и уређења просторија друштва. Друштво је своје просторије добило 1978. године. Зграда је више пута реновирана, а свој коначан изглед је добила 2011. године,
када је у дворишном делу
зграде направљена и етно-кућа. Финансирање друштва
омогућено је захваљујући конкурисању на пројектима које
расписују Канцеларија за Словаке који живе у иностранству, Завод за културу војвођанских Словака, Национални
савет словачке националне
мањине, Покрајина и Град
Панчево.
У оквиру друштва активно
је неколико секција у више
старосних категорија: фолклорна, музичко-певачка, глумачка, секција ручних радова
и техничка секција.

Игра по којој су Словаци из
Панчева познати, нескромно
речено, и широм света, назива
се тапантоше. Тапантоше су
резултат очувања и креативног развоја културних узора
које су преци донели из своје
старе домовине и обогатили
их многим туђим елементима.
Оне садрже разне типове
европских сложених плесова,
нарочито с карактеристикама
полке, чиме са етнокореолошког становишта представљају важан елемент документације фолклорног репертоара
Словака на подручју Војводине од почетка 20. века до данас.
„Ђетван” је био два пута организатор највећег фолклорног фестивала Словака с про-

стора Републике Србије „Танцуј, танцуј” (1981. и 2011. године), с којег сваке године донесе неколико одличја. Такође, 2000. године организовао
је смотру аматерских словачких позоришта са ових простора.
Друштво у склопу својих
активности, поред рада у секцијама, негује неколико традиционалних догађаја. Некада је то био грожђенбал, јесењи бал или бал ношњи. Данас
се одржавају: новогодишњи и
жетелачки бал, маскенбал за
децу, ускршњи гала концерт,
такмичење у кувању, резанцијада, позоришне премијере, литерарне вечери. У сарадњи са МО МС Војловица
организује програм у оквиру

манифестације „Дани Терезе
Недељов Храшко”, а и један
је од организатора војловачких „Жетелачких дана”. Велику улогу чланови „Ђетвана” су имали и у оснивању
радио и ТВ емисије на словачком језику РТВ Панчево,
као и у пружању помоћи ауторском тиму Филозофског
факултета из Њитре приликом писања монографије о
Војловици.
Друштво је рад својих секција представило у свим местима Републике Србије где
живе Словаци, као и ван граница наше земље, у различитим градовима Словачке и Чешке, а чланови друштва су чак
у три наврата посетили и далеку Аустралију. Два пута су

НЕ ГО ВА ЊЕ МУ ЗИ КЕ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ
Већ четрдесет година се у СКПД-у „Ђетван” окупљају ентузијасти и припремају наступе уз
словачке народне изворне песме. Али и пре оснивања друштва мештани су се окупљали на
прославама и свадбама и играли уз песму и звуке народног оркестра који је у свом саставу
имао виолину, кларинет, контрабас, контру и цимбал.
Цимбал је у Војловици пао у заборав после Другог светског рата, уступивши место хармоници. Од пре неколико година на цимбалу се опет свира. Кроз „Ђетван” је прошао велики
број музичара аматера чији је задатак био да увежбају солисте, певачке групе и прате фолклорне групе. Солисти, певачке групе и оркестар редовно учествују на фестивалима словачке музике и фолклора у Војводини и често освајају прва места.
За чланове „Ђетвана” је одлазак на фестивале у Словачку посебно инспиративан, јер могу да покажу богатство и традицију које су наследили од својих предака и које успешно већ
дуго чувају и негују у условима тежим од оних у Словачкој.

представљали Словаке из Србије на фолклорним свечаностима у Ђетви, у Словачкој.
Поред наступа на домаћим
словачким фестивалима, „Ђетван” често наступа као гостујући ансамбл на концертима
које организују припадници
других етничких заједница,
нарочито у свом окружењу.
Постаје правило и да се друштво сваке године представи
на неком фестивалу у Словачкој Републици.
Занимљиво је напоменути
да сарадња глумачких секција
из Хубове у Словачкој и „Ђетвана” траје већ преко 25 година.
Године 1994. основана је
најмлађа играчка група „Перлички” и тада почиње озбиљнији рад с млађим категоријама у свим секцијама. Од тада
се деца редовно појављују на
фестивалима „Zlatá brána” у
Кисачу, „Rospievanie klenoty”
у Ковачици и „3 x Ђ” у Старој
Пазови и великом броју манифестација које се организују у
Србији и Словачкој.
Будућност „Ђетвана” је у рукама савремене младе генерације. Време ће показати колико поштују своје претке и који
приступ ће изабрати у васпитању своје деце. „Роде мој, ти
воли свој ’Ђетван’, у њему је
душа твоја осликана” (Андреј
Сладкович).
М. Берацка

МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ

ИСТОРИЈАТ И ДЕЛОВАЊЕ КРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Активно деловала у
периоду 1932–1941.
и после рата, 1945–1948
Месни одбор обновио
рад 1995.
Матице словенских народа су осниване, углавном, током XIX века: Матица српска – 1826, Матица чешка –
1831, Матица илирска, касније хрватска – 1842, Матица моравска –
1849... Матица словачка је основана
4. августа 1863. године.
На заседању Скупштине поводом
„Словачких народних свечаности” у
Бачком Петровцу августа 1932. године војвођански Словаци су основали
самосталну Матицу словачку у Краљевини Југославији, са седиштем у
Бачком Петровцу. За првог председника је изабран др Јанко Булик,
правник из Ковачице.
И данас су актуелне поруке које је
он том приликом изговорио: „Често
се питамо да ли ћемо опстати. Опстаћемо, ако будемо радили, ако се
уздигнемо на ниво најкултурнијих
народа. Ми не можемо утицати бројчано, али можемо нашим добрим
квалитетима. Наш интелигент мора
да буде школован, наш трговац и занатлија морају бити добро оспособљени, наш ратар мора добро обрађивати земљу. Када својом реално-

шћу и зрелошћу будемо поштовани
од осталих, нема те моћи која би нас
превладала и уништила”.
Ипак, деловање Матице словачке
није било континуирано. Активно је
деловала у периоду 1932–1941. и после рата, 1945–1948.
У последњој деценији прошлог века, када су Словаци били суочени с
националистичким притисцима, дошло је до обнављања рада Матице
словачке у Југославији, августа 1990.

године, у Бачком Петровцу. Од тада
почиње нова ера Матичиног деловања, као неполитичке свенародне
установе Словака у тадашњој Југославији, која је одиграла пресудну
улогу у борби за опстанак Словака на
овим просторима, на којима они бораве већ више од 270 година.
Месни одбор Матице словачке
Војловица – Панчево обновио је своје постојање 1995. године, те је постао један од тридесет месних одбо-

ра, колико их сада има Матица словачка у Србији.
Иако се Матица словачка највише
бавила школским питањима и очувањем језика и писма, суочени смо с
тим да, што због мањег броја деце,
што због небриге родитеља, не само
из мешовитих бракова, у Основној
школи „Братство – јединство” од ове
године нема наставе словачког језика. Матица словачка у Панчеву,
СКПД „Ђетван” и Словачка евангеличка АВ црквена општина у Војловици, у сарадњи са школом и Националним саветом Словака, спровели
су акцију увођења учења словачког
језика од јесени у оквиру једне од
секција. Родитељи и ученици су упознати са значајем учења матерњег
словачког језика, који никако није
оптерећење и баук за децу, већ вишеструка предност.
Као један од оснивача редакције
на словачком језику ТВ Панчево,
1999. године, и полусатне емисије
„Добри ђењ” („Добар дан”), МО МС и
даље доприноси да тај програм и данас траје, иако је Телевизија приватизована.
Почетком 2008. МО Матице је добио на коришћење просторије старе
здравствене станице, у руинираном
стању. Захваљујући разним донацијама и спонзорима простор је уређен,
тако да је у две просторије изложена
стална поставка сачуваних експона-

та традиционалне одеће, ношњи и
предмета наших предака, као и библиотека са око 1.000 књига на словачком језику.
Да би млади овладали словачким
језиком, Матица их је укључила у
стварање позоришних представа:
„Поздрави неког”, играна у Војловици, Панчеву, Старој Пазови (најбоља
представа на фестивалу „3 x Ђ”), Падини, Бачкој Паланци; „Женски разговори” Душка Радовића; „Госпођа
Маргарета” и музичко-сценске представе „Пламичак” о традиционалним
обичајима на овим просторима од
пролећа до зиме (играна и у Словачкој).
МО МС сваке године организује
свечаност у част прве председнице
војловачке матице и прве уреднице
ТВ емисије на словачком Терезе Недељов Храшко.
Организујући изложбе, литерарне
вечери, шаљући школску децу на рекреативну наставу у Словачку, учествујући на разнородним манифестацијама у земљи и иностранству, МО
МС је развио сарадњу с многим удружењима и установама (нпр. с галеријом наивне уметности „Бапка” из Ковачице и светски познатим Бијеналом
илустрација Братислава – БИБ) и одлучујуће допринео успостављању
партнерства између Панчева и словачког града Михаловце.
М. Марко
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СЕКЦИЈА ВЕЗИЉА „ЂЕТВАНА”

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МАРИНА ХРИБ

НАЈМЛАЂИ ДОКТОР СЛОВАКИСТИКЕ У СРБИЈИ
Словачка заједница у Панчеву
ће ускоро моћи да се похвали
да има једног врло младог
доктора наука и најмлађег
доктора словакистике у Србији. Наша суграђанка Марина
Хриб треба, наиме, у августу
текуће године да брани докторску дисертацију на Филозофском факултету Универзитета „Константин Филозоф” у
Њитри, у Словачкој, под називом „Језички и културно-историјски контексти словачко-словенских односа – Историјски и културни контексти словачких дијалеката у Србији”.
Марина Хриб је представила и
објавила неколико научних
радова на конференцијама и у
зборницима у земљи и иностранству. А тек јој је 26 лета.
• Шта је тема твоје докторске дисертације?
– Кључни део моје докторске дисертације је истраживање дијалеката које сам обавила на 36 локалитета где живе
Словаци у Србији. После 70
година је у нас поново вршено
овакво испитивање. Први пут
је то урадио Јозеф Штолц из
Братиславе 1947. године у Хрватској и Србији. Истоветна
проучавања је он тада спровео

и у Мађарској. Штолц је резултате свог истраживања објавио тек 1968. године и од тада нико више није спровео такво испитивање на националном нивоу. У дисертацији сам
резултате истраживања Јозефа Штолца упоредила са сво-

јим резултатима. Мој приступ
у истраживању се разликовао
од његовог у томе што сам ја
разговарала са испитаницима
из свих друштвених слојева и
различитог узраста (деца,
омладина, средовечни и старији).
• Зашто си баш ову тему
изабрала?
– Ова тема ми се учинила
изазовном и актуелном јер се
у стручној литератури сувише
дуго спомиње то старо и једино истраживање и, истовремено, указује на то да би требало
организовати ново. Занимљиво је да је Штолцово истраживање словачких дијалеката извршено уз подршку Словачке
академије наука, а ово је изведено у сарадњи Академије и
Филозофског факултета Универзитета „Константин Филозоф” у Њитри. Мој ментор
проф. др Петер Жењух је, наиме, руководилац Славистичког института „Јан Станислав”
при Словачкој академији наука. С обзиром на то да сам на
основним и магистарским
студијама у Словачкој учила

словачки језик и географију,
учинило ми се да би ми стечена знања добро послужила у
дијалектологији, која користи
методе лингвистичке географије.
• Колико је трајала израда
докторске дисертације – теренско истраживање и писање
рада?
– Три године. Прва три семестра сам учила, полагала
испите и упознавала се са
стручном литературом неопходном за писање дисертације. Након положених испита
сам написала и пред комисијом одбранила нацрт докторске дисертације и положила
завршни државни испит. Следило је истраживање на терену и писање рада, које је трајало наредних 18 месеци.
• Можеш ли да нам саопштиш неке најважније закључке докторске дисертације?
– Истраживањем сам утврдила да је дошло до значајних
промена у структури словачких дијалеката у Србији, нарочито у лексиколошком сми-

слу. С друге стране, фонетски
и граматички систем је претрпео мање измене. Овај закључак добро илуструје словакизација речи преузетих из српског језика. Многи наши Словаци, на пример, када желе да
кажу бавити се (нечим), користе реч: бавић са, уместо правилно: заобераћ са. Или када
за глагол заказати (нпр. састанак) уместо праве речи доходнућ, урчић (стретнућије), употребљавају реч заказаћ, која у
словачком језику заправо значи забранити. Слична забуна
настаје и код коришћења именица: родак не значи рођак,
како неки Словаци овде мисле, него земљак. На словачком се рођак каже прибузни.
Мени лично је најзанимљивији закључак да, за разлику
од словачких енклава у околним земљама (Хрватска, Мађарска, Румунија), словачки
дијалекти у Србији опстају и
не повлаче се пред књижевним језиком, него, штавише,
имају извесни утицај на њега.
Осим тога, примарни језик социјализације најмлађих је и у
XXI веку остао дијалект, а не
књижевни језик.
• Који су ти планови када
одбраниш дисертацију и добијеш титулу доктора?
– Желела бих и даље да се
бавим научноистраживачким
и педагошким радом. Пошто
сам већ стекла извесна сазнања и искуства, као практиканткиња, на Филолошком
факултету у Београду, волела
бих да се посветим раду са
студентима. Током писања дисертације у мени је сазревала
идеја о томе како би могло бити унапређено учење словачког језика у основним школама, применом закључака дијалектолошких истраживања.
Код деце би требало изградити јасан став према дијалекту
и књижевном језику и развити
језичке компетенције у оба језичка варијетета. У том смислу, потрудила бих се да деца
у војловачкој основној школи
на овај нови начин усвајају
словачки језик.
И. Зафировић

НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ УЗ РУЧНИ РАД
Везиље СКПД-а „Ђетван” у
Војловици активне су од његовог оснивања и већ четрдесет
година са истим ентузијазмом
и жаром одржавају у животу
занат који су им с љубављу
пренеле њихове мајке и баке.
Ова секција има двадесетак
чланица, које се редовно сусрећу на дружењима сваке
среде током целе године.
Дружење протиче у изради
радова, причи о свакодневним
активностима, догађајима, размени шема и рецепата, али и
неговању матерњег језика – читањем књига и часописа на
словачком језику. Примарна

вачких ношњи, поводом промоције књиге „Традиционална
народна ношња у Арадцу”, а
већ наредног викенда ће ићи у
Јаношик на Дан вишње. Чланице ове секције су учествовале неколико пута на сајму етно хране и музике у Новом Саду и Београду. Поред ручних
радова, оне су представиле и
традиционалне словачке војловачке колаче: штрудлу, резанце с маком, војловачке
лопте. Ове укусне посластице
су се нашле и на трпези Амбасаде Словачке Републике у Београду. Будући да је Панчево
мултиетничка средина, „Ђе-

активност везиља је сама израда ручних радова: везење и хеклање столњака, јастучића,
чаршава, ношњи за лутке, а поред тога оне се залажу и за очување традиције и културе Словака у Војловици. Аутентичне
ручне радове спретних везиља
можемо видети сваке године
током „Жетелачких дана” у
Војловици, али и на разним манифестацијама у другим словачким селима у Војводини.
Тако ће, на пример, почетком јула, везиље посетити село Арадац код Зрењанина и
учествовати на изложби сло-

тванове” везиље се састају једном годишње и негују пријатељство с везиљама из мађарског КУД-а „Тамаши Арон” из
Војловице и с везиљама из МЗ
Горњи град. Неизоставан је и
једнодневни излет по Србији,
који већ више година организују са женама из евангеличке
цркве у Војловици.
Чланице ове секције су учествовале и у оснивању Етнодома у „Ђетвану”, 2011. године. Оне су прикупљале предмете за експонате и припремиле и одржавале поставке.
Л. Марко

НАСТАВА НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ

У ШКОЛИ У ВОЈЛОВИЦИ ОД 1912.

О СЛОВАЧКОЈ ЕВАНГЕЛИЧКОЈ АВ ЦРКВЕНОЈ ОПШТИНИ У ВОЈЛОВИЦИ

У СЛУЖБИ ОЧУВАЊА ИДЕНТИТЕТА

Словаци и Немци заједно
подигли цркву
Јан Колар: „Вера и народност
су сестре”
Током постојања насеља Маријенфелд у
XIX веку у црквеној општини су богослужења вршили немачки свештеници из
Панчева. За очување верске и националне
свести Словака најзаслужнији је био Канционал Трановског. Из њега се певало и
молило пет пута дневно.
Словаци су 1881. године добили званично одобрење за градњу у Хертеленди,
што је омогућило пресељење. Крштења,
венчања, сахране и богослужења су и даље обављали немачки свештеници из
Панчева. Када се 1886. број Словака и
Немаца повећао на 1.108 душа, стекли су
право на свог свештеника. Тако је те го-

дине у Војловицу позван свештеник Карол Заткалик, из места Крајно у Њитранској области. Службе су вршене у школи
наизменично: на словачком и немачком
језику. Изградња заједничке цркве је започета 19. септембра 1901, да би већ 9.
новембра био завршен и звоник. Маја наредне године први пут су се огласила војловачка звона, а 28. септембра 1902. храм
је посвећен.
По завршетку Првог светског рата Хертеленда се нашла у новој држави и доби-

ла име Војловица. Свештеник Карол Заткалик је умро 1923. Исте године се црквена општина поделила и дошло је до
осамостаљивања словачког дела. За новог
свештеника је изабран Штефан Квас. Када је 1952. године он поднео оставку, богослужење и припреме за конфирмацију
је на себе преузео кантор Јурај Брезина,
док су крштења, венчања, конфирмације
и већину сахрана обављали свештеници
из других словачких места. После шест
година је за свештеника у Војловици именован Павел Ђемровски из Бачког Петровца, који је овде службовао пуних 46
година. Био је истрајан, имао је чврст
став у служби и успео је да сачува црквену општину за време доминације атеизма
и у ратним годинама.
Заслужан је и за то што у Војловици нема секти. Подржао је реоснивање Месног
одбора Матице словачке, као и оснивање
Словачког културно-просветног друштва
„Ђетван”. Заступао је изреку Јана Колара
да су „вера и народност сестре”.
Мартин Бајза из Ковачице је 2004. године постао војловачки каплан, а 2008. је
инаугурисан као четврти редовни свештеник у војловачкој црквеној општини.
На његово место је 2013. ступио Бранислав Кулик из Кисача. Те године је штампан први број парохијског часописа
„Проглас”, а у Основној школи „Братство
– јединство” почела је настава веронауке. Словачка евангеличка АВ црквена општина у Војловици настоји да се у Панчеву и даље одржи евангеличка и словачка заједница.
Б. Кулик

Војловица, као насеље, основана је 1883. године, а прва
школска зграда изграђена је
већ 1884. на Тргу Војвођанске
бригаде број 4. Радило је једно
одељење, које су похађали
ученици словачке, мађарске и
немачке националности. Касније је сазидано још шест
зграда, у којима је настава извођена до 1972, када школа
прелази у новоизграђену савремену зграду у Петефијевој
улици, где је и данас.
Године 1912. почело је извођење наставе на матерњим
језицима: словачко и немачко
одељење са четири разреда, а
мађарско са шест. Од 1921. године српски језик је био обавезан у свим мањинским одељењима. Током Другог светског рата настава је била обустављена, да би 1945. словачко и мађарско одељење почели да раде, уз много потешкоћа. Словаци су радили без
књига или из старих уџбени-

ка. Од тада до данас дошло је
до великих промена у раду и
организацији школе и, наравно, и учења на словачком језику. Кроз разне организационе
варијанте рада школе настава
на словачком језику имала је
своју путању од потпуног рада
на словачком језику до делимичног, тј. комбинованог одељења, да би се данас свела на
часове неговања словачког језика, што свакако није довољно за темељније савлађивање
матерњег језика, упознавање
идентитета Словака, њихове
историје на овим просторима,
књижевности и културне традиције. Свакако недовољно и
за наставак учења на словачком језику.
Зато се и веома мали број
опредељује за школовање на
матерњем језику, иако постоје
средње школе и интернат у
Бачком Петровцу, као и школовање у Словачкој.
Е. Нађ
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У ГОСТИМА КОД АНЕ ЂУГЕ

ВОЈЛОВАЧКИ „ЖЕТЕЛАЧКИ ДАНИ”

ГЛУМИЦА СРЦЕМ И ДУШОМ
Када су Словаци пре готово 300 година,
у потрази за бољим животом, долазили у
Доњу земљу, како су тада називали Панонску низију, са собом су понели и свој
словачки језик, своје песме, игре, ношњу, културу, а с културом и позориште,
које је постало традиција. Играни су комади словачких аутора с темама из живота Словака. На тај начин су очувани и
језик и обичаји. Прве представе у Војловици су прављене с првим кућама, школом, црквом. Најстарији записи датирају из периода 1921–1930. године. Прву
представу, „Гроб љубави”, припремила је
и режирала супруга тадашњег свештеника Штефана Кваса, уз подршку учитеља
Крајзингера и кантора Јураја Брезине.
Уследили су позоришни комади: „Рузмарин”, „Страшило”, „Мариша”, „Три
џака кромпира”, „Земља”, „Нова социјална установа” и друге. О месту, датуму
и времену одржавања представа мештане је обавештавао сеоски добошар.
Списак Војловчана који су до сада наступали у позоришним представама је врло
дугачак, а на њему је и име 83-годишње
Ане Ђуге, тренутно најстарије глумице у
Војловици. Већ теже покретна, али веома причљива, тетка Ана се присећа:

ПРАВА БАНАТСКА
МАНИФЕСТАЦИЈА
Убирање плодова житарица је увек било један од најтежих, али
и најрадоснијих пољопривредних радова. Доносила је сваке године нови хлеб наш насушни, драгоцен сваком човеку. Ни сада није
лако, али је у прошлости било знатно теже радити на њиви, косити ручно, по сунцу. Било је напорно, али су жетеоци овај посао себи олакшавали песмом, наравно. Певали су и неуморно радили.
Данас се жетва обавља савременим машинама, а од њиховог заглушујућег звука ни песма се не би чула. А нема ни ко да пева.
Али зато се весела песма шири војловачким улицама на дефилеу
у оквиру војловачких „Жетелачких дана”.

– Са супругом сам била домарка у
Дому културе Војловица, а када је Дом
наследило Културно-просветно друштво „Ђетван”, наследили су и нас. Без
мене ништа није могло да се деси.
Укључивала сам се у сваку акцију на
реновирању зграде, певала сам у женској певачкој групи, а животни сан да
будем глумица ми се остварио тек у 39.
години. Додељена ми је улога у позоришној представи „Кубо”, кроз коју сам
одмах исказала свој таленат. Зато су ми
понудили главну улогу у представи „Госпођа сеоски старешина”, али сам већ
на првој проби увидела да сам срцем и
душом за мању улогу: лик Катуше. Редитељ ми је с пуно разумевања уступио
ту улогу и ја сам на десетој Смотри словачких аматерских позоришта у Бачком Петровцу 1979. године добила диплому за глумачко остварење. Тада је
новинарка словачког недељника „Hlas
l’udu” написала портрет о мени, с насловом „Аматер срцем и душом”. Ја и
јесам била таква. Са огромном вољом
учила сам текстове не само својих улога већ и улога других, па сам на сцени
помагала када би запело.
• Тетка Ана, можете ли нам испричати
неку анегдоту или занимљив доживљај?
– Да. Једном је дошла комшиница
код мене, али није хтела да уђе јер је

мислила да имам пуну кућу гостију.
Пријатно је мирисало и чула се прича.
А у ствари, била сам сама. Пржила сам
палачинке за ручак и успут вежбала
улогу из позоришта.
• Да ли сте имали још неких позоришних улога?
– Имам још само једну из 1981. године. После сам већ улазила у године, а и
здравствено стање је било све лошије и
гостовања су ми падала све теже. Други
разлог одустајања од глуме било је то
што је мој супруг добио стан, па више
нисмо становали у „Ђетвану”. У стан је
требало да се уселимо у мају 1983, али
због потреба „Ђетвана” то смо урадили
тек у октобру, на чему су нам сви били
захвални, а председник друштва ме је
за то и пољубио (смех).
• Војловчани и даље сваке године
припреме једну позоришну премијеру.
То је традиција још од оснивања друштва. Шта бисте поручили садашњим
члановима позоришне секције у „Ђетвану”?
– Децо, тешка су времена. Финансијска ситуација је лоша, али смо се увек
сналазили. Доносили смо од куће реквизите, костиме и др. Већи проблем је
што нас је све мање. То треба решавати.
Нека вам у томе и Бог помогне.
М. Калмар

Словачко културно-просветно друштво „Ђетван”, у сарадњи с
мађарским Културно-уметничким друштвом „Тамаши Арон” и
МЗ Војловица, Матицом словачком, Добровољним ватрогасним
друштвом, као и са осталим војловачким удружењима, сваке године организује војловачке „Жетелачке дане”, ове године 22. по
реду.
Сами почеци слављења жита и жетве датирају из седамдесетих
година прошлог века, да би 1994. свечаност „Жетелачки дани” била институционално уобличена. Од тада се сваке године традиционално одржава последњег викенда у јулу.

ДЕЧЈА И ОМЛАДИНСКА ПОЗОРИШНА СЕКЦИЈА „ЂЕТВАНА”

РАДОСТ ИГРЕ И РЕДИТЕЉСКА ЛУЦИДНОСТ
Петар Пан и ружно
паче са Алисом
у земљи чуда
Многобројне награде
за сценографију,
костиме, текстове и
глумачка остварења
Позориште је уметност која
пружа младом човеку могућност да машта, ствара свет
илузија, бајки, изражава се
посебним говором глуме, покрета, песмом. Свако дете које је стало на сцену испод светла рефлектора сазри у тренутку прве изговорене реченице и крене у машту. Прво
смо били веселe „Кокице”.
Затим смо као мали мишеви
извукли огромну „Шећерну
репу”. Ишли смо у земљу Недођију с „Петром Паном”. Чарима „Рузмарина” смо Црвенкапи нашли принца. Капетан Џек Спероу је помогао
пиратима да врате „Тајну пиратског срца”. Када се излегло „Ружно Паче”, мислили
смо да је пачји плес најлепша
игра, а тада су долетели бели
лабудови и научили нас да
гордост није добра за уметност. Пробудили смо се са
„Алисом у земљи чуда” и чудака који могу украсти време
и помогли Алиси и Лудом
Шеширџији да врате казаљке
сату. Путовали смо код „Чаробњака из Оза”, који нас је
научио како да будемо му-

дри, храбри и решавамо све у
љубави. Све је то схватио дрвени лутак „Пепино” и са својим другарима победио лоше
момке, па је његово дрвено
срце постало право. Љубав је
та која нас покреће, непобедива је, не тражи ништа, али
се за њу мора борити и она то
зна и чека нас у „Футуру љубави”. Ово су наше представе
кроз које смо расли, глумили,
певали и плесали у предивном дечјем свету тајни и бескрајне борбе добра и зла.
„’Чаробњак из Оза’ у режији Терезе Вебер Оравец је
представа која плени у свим
својим сегментима радошћу
игре, луцидношћу неких редитељских решења, кореографским нумерама доведеним до перфекције, као и светлосним и пиротехничким
штимунгом. Треба похвалити
цео глумачки ансамбл, а пре

свих Мартина Марека, „вештице” Миону Павлов и Андреу Бисак, као и сјајну Алису Оравец, која глуми, плеше
и пева као да је рођена у мјузиклу,” рекао је селектор Саша Латиновић, редитељ.
Поред многобројних награда за најбоље сценографије, костиме и ауторски текст,
важне су нам и многобројне
појединачне награде младих
глумаца. Најзначајније су
три узастопне награде Алиси
Оравец за најбољу женску
улогу на фестивалу „3 x Ђ”
(2013, 2014. и 2015. године),

које додељује Национални
савет словачке националне
мањине у Србији. Ту су и зонска и покрајинска такмичења
Савеза аматера Војводине и
освојено прво место у Покрајини 2015. и награде за глумачка остварења у представи
„Чаробњак из Оза”: Алиси
Оравец, Мартину Мареку,
Миони Павлов, Андреи Бисак за најбољи сценски покрет и за кореографију Стефану Видовићу, а за најбољу
режију Терези Вебер Оравец.
Успешан пласман је бити у
пет најбољих позоришта на
међународном такмичењу у
Јагодини и освојити награду
за најбољу костимографију.
Активни смо учесници и на
свим манифестацијама и
програмима Града Панчева,
карневалима, бијеналу БУДИ, као и на хуманитарним
концертима. Отворени смо и
за сарадњу и сарађивали смо
с „Мажореткињама Панчева”
и студиом „Fusion Dance”.
Радује ме да сам и ја добила
могућност да учествујем у
развијању једне етапе дечјег
омладинског позоришта „Ђетван”.
Т. Вебер Оравец

Такмичење у традиционалном кошењу пшенице, спортски дан,
изложбе ручних радова, производа од жита, свечани дефиле улицама Војловице, као и културно-уметнички програм, где се гости и
домаћини представљају песмом, игром и музиком чине „Жетелачке дане”. Манифестација коју никако не би требало пропустити.
Наша свечаност се налази и на туристичкој мапи Панчева и сваке године је посети велики број гостију.
Старији Војловчани причају: „Када се жетва завршила, код домаћина се пекло прасе. У дворишту се кувала рибља чорба за оне
који су радили. На крају, сви су били срећни и задовољни”.
Позивамо вас, комшије, пријатељи, љубитељи песме, игре, традиције: дођите и ове године на војловачке „Жетелачке дане” и заједно с нама проведите незаборавне тренутке. Осетите позитивну
енергију сунца, жита, као и чари Војловице, баш онакву какву је
познајемо: срдачну и отворену за све.
М. Спишјак

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Уредник издања: Иван
Зарировић • Технички уредник: Александар Милошевић •
Фотографије: ,,Ђетван,, и Месни одбор Матице словачке
Војловица • Преводиоци и лектори: Марина Хриб и Лидија Марко
(словачки) • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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VÝŠIVKÁRSKA ODBOČKA DETVANA

PRÍLEŽITOSTNÝ ROZHOVOR: MARÍNA HRÍBOVÁ

NAJMLADŠÍ DOKTOR SLOVAKISTIKY V SRBSKU
Slovenská komunita v Pančeve sa čoskoro bude
môcť pochváliť, že má vo svojich radoch jedného
veľmi mladého doktora vied a najmladšieho doktora slovakistiky v Srbsku. Naša spoluobčianka
Marína Hríbová by mala totižto v auguste práve plynúceho roka na Filozoickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Slovensku obhajovať doktorskú dizertáciu s názvom Jazykové a kultúrno-historické kontexty slovensko-slovanských vzťahov – Historické a kultúrne
kontexty slovenských nárečí v Srbsku.
Marína Hríbová prezentovala a publikovala
niekoľko vedeckých prác na konferenciách a v
zborníkoch doma a v zahraničí. Má pritom
iba 26 rokov.
• Čo je témou tvojej doktorskej dizertácie?
– Kľúčovou časťou mojej dizertačnej práce
je výskum nárečí, ktorý som uskutočnila v 36
lokalitách obývaných Slovákmi v Srbsku. Po
uplynutí 70 rokov je v našej krajine opätovne
vykonané takéto skúmanie. Prvýkrát to na
území dnešného Srbska a Chorvátska urobil v
roku 1947 Jozef Štolc, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied. Rovnaký prieskum
vtedy uskutočnil aj v Maďarsku. Tento autor
uverejnil kompletné výsledky svojho výskumu až roku 1968 a odvtedy už nikto nerealizoval takéto vedecké bádanie na celoštátnej
úrovni. V dizertácii som výsledky výskumu
tohto autora konfrontovala s vlastnými výsledkami. Môj prístup k problematike sa od
jeho prístupu diferencuje tým, že moju výskumnú vzorku tvorili respondenti všetkých
sociálnych vrstiev a vekových kategórií (deti,
mládež, stredná a staršia generácia).

• Prečo si si zvolila práve túto tému?
– Táto téma bola pre mňa veľkou výzvou a
považovala som ju za aktuálnu, pretože sa v
odbornej literatúre príliš dlho spomínajú iba
výsledky toho starého a dodnes jediného
uskutočneného výskumu, a zároveň sa neus-

tále poukazuje na potrebu organizovať nový
výskum. Zaujímavé je, že je Štolcov výskum
slovenských nárečí realizovaný s podporou
Slovenskej akadémie vied, a tento môj výskum je vykonaný v spolupráci Akadémie a
Filozoickej fakulty Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. Môj školiteľ prof. PhDr. Peter
Žeňuch, DrSc. je totižto riaditeľom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Vzhľadom na to, že som v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia na Slovensku študovala slovenský jazyk a geograiu, dospela som k záveru, že by som získané vedomosti mohla aplikovať v dialektológii, v ktorej
sa používajú aj metódy lingvistickej geograie.
• Koľko trvalo vyhotovenie dizertačnej práce – terénny výskum a písanie práce?
– Tri roky. Prvé tri semestre som sa učila,
skladala skúšky a zoznamovala sa s odbornou
literatúrou nevyhnutnou pre písanie práce. Po
absolvovaní skúšok som napísala a pred komisiou obhájila projekt dizertačnej práce a
zložila štátne záverečné skúšky. Nasledoval
výskum v teréne a písanie práce, ktoré trvalo
ďalších takmer osemnásť mesiacov.
• Mohla by si nám prezradiť niektoré najdôležitejšie závery dizertačnej práce?
– Výsledky výskumu naznačujú, že došlo k
významným zmenám v štruktúre slovenských
dialektov predovšetkým v lexikologickom
kontexte. Na druhej strane fonetický a gramatický systém nárečí sa vyznačuje minimálnymi zmenami. Tento záver dobre ilustruje proces slovakizácie slov prevzatých zo srbského
jazyka. Mnohí naši Slováci napríklad, keď
chcú povedať, že sa zaoberajú niečím, používajú slovo baviť sa namiesto správneho zaoberať sa. Taktiež namiesto slovesa dohodnúť, ur-

čiť používajú srbské slovo zakázať (napr. stretnutie), ktoré po slovensky vlastne znamená
vydať zákaz, nedovoliť. K podobným omylom
dochádza aj pri používaní podstatných mien:
rodák nie je ekvivalentom srbského slova rođak, ako si to niektorí tunajší Slováci myslia,
ale je to krajan, človek pochádzajúci z toho istého miesta, kraja, štátu. Slovenským prekladom slova rođak je slovo príbuzný.
Pre mňa osobne je najzaujímavejším záverom to, že na rozdiel od slovenských enkláv v
susedných krajinách (Chorvátsko, Maďarsko,
Rumunsko), sa slovenské dialekty v Srbsku
udržujú a neustupujú pred spisovným slovenským jazykom – práve naopak, majú naň určitý vplyv. Okrem toho, primárnym jazykom
socializácie najmladších zostalo aj v 21. storočí nárečie, nie spisovný slovenský jazyk.
• Aké sú tvoje plány po obhajobe dizertácie
a získaní titulu doktorky?
– Chcela by som sa aj naďalej zaoberať vedecko-výskumnou a pedagogickou prácou.
Keďže som už nadobudla určité znalosti a
skúsenosti ako praktikantka na Filologickej
fakulte v Belehrade, chcela by som sa venovať
predovšetkým práci so študentmi. Počas písania dizertácie vo mne zrela myšlienka aj o
tom, ako by sa aplikovaním výsledkov dialektologických výskumov dalo zdokonaliť učenie
sa slovenskému jazyku na základných školách
v Srbsku. U detí je potrebné vytvoriť jasný postoj k nárečiu a spisovnému jazyku a rozviť jazykové kompetencie v oboch jazykových varietach. V tom zmysle by som rada vynaložila
úsilie, aby si najmä deti vo vojlovickej základnej škole takýmto inovovaným spôsobom
osvojovali slovenský jazyk.
Ivan Zafirović

PESTOVANIE KULTÚRY PRI RUČNÝCH PRÁCACH
Vý š iv k á rk y SKOS-u Detvan vo

Vojlovici sú aktívne od jeho založenia a už štyridsat’ rokov s rovnakým nadšením a horlivost’ou
udržiavajú v živote remeslo, ktoré
im s láskou odovzdali ich matky a
staré matky. Táto odbočka má asi
dvadsat’ členiek, ktoré sa pravidelne stretávajú každú stredu počas celého roku.
Stretnutie plynie vo výrobe
ručných prác, rozhovore o každodenných aktivitách, udalostiach, výmene vzoriek a receptov,
ale aj v pestovaní materinského
jazyka – čítaniu kníh a časopisov
v slovenskom jazyku. Primárna
aktivita výšivkárok je sama výro-

vat’ na výstave slovenských krojov, pri predstavenia knihy Tradičný l’udový kroj v Aradáči, a už
nasledovný víkend pôjdu do Jánošíka na Višňový deň. Členky
tejto odbočky sa zúčastnili niekol’kokrát na vel’trhu etno potravín a hudby v Novom Sade a v Belehrade. Okrem ručných prác,
ony predstavili aj tradičné slovenské vojlovické koláče: rejteše,
rezance s makom, vojlovické lopty. Tieto chutné cukrovinky sa
našli aj na stole Vel’vyslanectva
Slovenskej republiky v Belehrade.
Vzhl’adom na to, že je Pančevo
multietnické prostredie, Detvanove výšivkárky sa stretajú raz za

ba ručných prác: vyšívanie a háčkovanie obrusov, vankúšikov,
plachiet, krojov pre bábky, a
okrem toho sa snažia zachovat’
tradíciu a kultúru Slovákov vo
Vojlovici. Autentické ručné práce
šikovných výšivkárok môžeme
vidiet’ každý rok počas Dožinkových slávností vo Vojlovici, ale aj
na rôznych udalostiach v druhých slovenských osadách vo
Vojvodine.
Tak napríklad počiatkom júla
výšivkárky navštívia dedinu Aradáč pri Zreňanine a budú účinko-

rok a pestujú priatel’stvo s výšivkárkami z mad’arského KUS-u
Tamási Áron z Vojlovice a s výšivkárkami z MS Gornji grad. Nevyhnutný je aj výlet v rámci
Srbska, ktorý v posledných rokoch organizujú spolu s Oltárnym krúžkom žien evanjelickej
cirkvi vo Vojlovici.
Členky tejto odbočky účinkovali aj pri založení etnodomu v
Detvane v roku 2011. Ony zozbierali predmety pre expozíciu,
pripravili ju a starajú sa o ňu.
Lýdia Marková

VÝUČBA V SLOVENSKOM JAZYKU

V ŠKOLE VO VOJLOVICI OD ROKU 1912

O SLOVENSKOM EVANJELICKOM A. V. CIRKEVNOM ZBORE VO VOJLOVICI

V SLUŽBE ZACHOVANIA IDENTITY

Slováci a Nemci spolu postavili
kostol
Kollárovské heslo:
„Náboženstvo a národnosť
sú sestry“
V priebehu existencie sídla Marienfeld v 19.
storočí bohoslužby v cirkevnom zbore vykonávali nemeckí kňazi z Pančeva. Najzáslužnejšiu úlohu v zachovaní nábožného a
slovenského povedomia mal Tranovského
kancionál. Z neho sa spievalo a modlilo aspoň päťkrát denne. Slováci získali oiciálne
povolenie stavať v Hertelende v roku 1881,
čím sa umožnilo aj presídlenie. Krsty, svad-

by, pohreby a pobožnosti aj naďalej vykonávali nemeckí kňazi z Pančeva. Keď sa v roku
1886 počet Slovákov a Nemcov zvýšil na 1
108 duší, nadobudli právo mať svojho kňaza. Toho roku je do Vojlovice pozvaný kňaz
Karol Zatkalík z obce Krajno v Nitrianskej
oblasti. Služby sa konali v škole striedavo:
po slovensky a po nemecky. Spoločný kostol sa začal stavať 19. septembra v roku 1901
a už 9. novembra bola dokončená aj veža. V

budúcom roku v máji sa prvýkrát ozval hlahol vojlovických zvonov a 28. septembra toho roku bol Chrám Boží posvätený.
Po ukončení prvej svetovej vojny sa Hertelenda ocitla v novom štáte a získala názov
Vojlovica. Kňaz Karol Zatkalík zomrel v
roku 1923. Vtedy došlo k rozdeleniu cirkevného zboru a k osamostatneniu slovenskej
časti. Za nového kňaza bol zvolený Štefan
Kvas. Ked’ v roku 1952 Štefan Kvas odstúpil
z funkcie zborového farára, kantor Juraj
Brezina odbavoval Služby Božie a pripravoval mládež na konirmáciu, kým kňazi z
iných slovenských zborov krstili, sobášili,
konirmovali a pochovávali. Po šiestich rokoch bol zvolený za kňaza Pavel Demrovský
z Báčskeho Petrovca, ktorý v tomto zbore
slúžil 46 rokov. Pre svoju vytrvalosť a pevný
postoj sa mu podarilo zachovať zbor počas
ateizácie aj vo vojnových rokoch. Zaslúžil sa
o to, že vo Vojlovici nie sú sekty. Bol pri obnovení Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vojlovici a pri založení SKOS-u Detvan. Zastával kollárovské heslo: „Nábožnosť a národnosť sú sestry“.
Martin Bajza z Kovačice bol vymenovaný
za vojlovického kaplána v roku 2004 a v roku 2008 bol inštalovaný ako štvrtý farár vo
vojlovickom zbore. Na jeho miesto do
kňazskej služby nastúpil Branislav Kulík z
Kysáča v roku 2013. Toho roku bolo vytlačené prvé číslo farského časopisu Proglas a
na ZŠ Bratstvo a jednota sa začala výučba
evanjelického náboženstva. Slovenská
evanjelická a. v. cirkev vo Vojlovici sa snaží,
aby sa v Pančeve aj nad’alej zachovala evanjelická a slovenská spoločnost’.
Branislav Kulík

Vojlov ic a ako sídlisko je založe-

ná v roku 1883, a prvá školská budova je vybudovaná už roku 1884
na Námestí vojvodinskej brigády
č. 4. Pracovalo jedno oddelenie,
ktoré navštevovali žiaci slovenskej, maďarskej a nemeckej národnosti. Neskôr je vybudovaných ešte šesť budov, v ktorých je
výučba vykonávaná do roku
1972, keď je škola premiestnená
do novovybudovanej modernej
budovy na Petőiovej ulici, kde sa
aj dodnes nachádza.
Roku 1912 sa začala konať výučba v materinskom jazyku: slovenské a nemecké oddelenie so
štyrmi a maďarské so šiestimi
triedami. Od roku 1921 bol
srbský jazyk záväzný vo všetkých
menšinových oddeleniach. Počas
druhej svetovej vojny bola výučba
pozastavená, následne v roku
1945 slovenské a maďarské oddelenie začalo pracovať s početnými
ťažkosťami. Slováci pracovali bez
kníh alebo zo starých učebníc.

Odvtedy dodnes došlo k veľkým premenám v práci a ogranizácii školy a, samozrejme, aj výučby v slovenskom jazyku. V rámci
rôznych organizačných variantov
práce školy mala výučba v slovenskom jazyku svoju dráhu prebiehajúcu od úplného pôsobenia v
slovenskom jazyku po čiastočné,
t. j. kombinované oddelenia, aby
sa dnes zredukovala na hodiny
pestovania slovenského jazyka,
ktoré iste nie je dostatočné na dôkladné zvládnutie materinského
jazyka, oboznamovanie sa s identitou Slovákov, ich históriou na
tomto území, literatúrou a kultúrnou tradíciou. Určite je nedostatočné aj na pokračovanie vo vzdelávaní v slovenskom jazyku.
Z tohto dôvodu sa aj veľmi nízky počet žiakov rozhoduje vzdelávať sa v materinskom jazyku, aj
keď existujú stredné školy a internát v Báčskom Petrovci, ako aj
vzdelávať sa na Slovensku.
Eva Nagyová
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V HOSTINE U ANNY ĎUGOVEJ

HEREČKA SRDCOM A DUŠOU
Ked’ Slováci pred takmer 300 rokmi,
hl’adajúc lepší život, prišli na Dolnú zem,
ako ju vtedy nazývali Panónska nížina, so
sebou zobrali aj svoj slovenský jazyk, svoje
piesne, tance, kroje, kultúru, a s kultúrou
aj divadlo, ktoré sa stalo tradíciou. Hrané
boli predlohy slovenských autorov s témami zo života Slovákov. Tým spôsobom zachránili jazyk a obyčaje. Prvé divadelné
predstavenia vo Vojlovici boli nacvičované
ked’ sa stavali prvé domy, školy, kostol.
Najstaršie písané dokumenty datujú od
rokov 1921-1930. Prvé divadelné predstavenie, Hrob lásky, pripravila a režírovala
manželka vtedajšieho kňaza Štefana Kvasa, s podporou učitel’a Krajzingera a kantora Juraja Brezinu. Nasledovali d’alšie
predlohy: Rozmarín, Strašidlo, Mariša, Tri
vrecia zemiakov, Zem, Nová sociálna
ustanovizeň a iné. O mieste, dátume a čase divadelného predstavenia občanov informoval dedinský bubeník.
Zoznam Vojlovičanov, ktorí dovtedy hrali v divadelných predstaveniach je vel’mi
dlhý, a v ňom je aj meno 83-ročnej Anny
Ďugovej, momentálne najstaršej herečky
vo Vojlovici. Už t’ažko pohyblivá, ale
vel’mi zhovorčivá, teta Anna si spomína:

VOJLOVICKÉ DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI

OZAJSTNÁ BANÁTSKA MANIFESTÁCIA
Z b eran ie plodov obilia bolo vždy jednou z najťažších, ale aj najradostnejších poľnohospodárskych prác. Prinášala každého roku nový
chlieb náš každodenný, vzácny každému človeku. Ani teraz nie je l’ahko, ale v minulosti bolo omnoho t’ažšie pracovat’ v poli, ručne kosit’
žito, po slnku. Bolo namáhavé, ale žatel’níci si túto prácu zl’ahčili
piesňou, samozrejme.
Dnes sa žatva koná modernými strojmi, a od ich ohlušujúceho zvuku by sa pieseň ani nepočula. A nemá ani kto spievat’. Ale preto sa veselá pieseň šíri vojlovickými ulicami počas deilé v rámci vojlovických
Dožinkových slávnosti.
Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan v spolupráci s mad’arským kultúrno-umeleckým spolkom Tamási Áron a MS Vojlovica,
Maticou slovenskou, Dobrovol’ným hasičským spolkom, ako aj s
ostatnými vojlovickými združeniami, každý rok organizujú vojlovické Dožinkové slávnosti, tohto roku 22. v poradí.

- S manželom som bola domárka v Dome kultúry Vojlovica, a ked’ Kultúrnoosvetový spolok Detvan zdedil Dom,
zdedili aj nás. Bezo mňa sa nič nemohlo
udiat’. Zapojila som sa do každej aktivity
na renovovaní budovy, spievala som v
ženskej speváckej skupine, a životný sen
byt’ herečkou sa mi splnil až ked’ som
mala 39 rokov. Udelená mi bola úloha v
divadelnom predstavení Kubo, prostredníctvom ktorej som hned’ ukázala svoj
talent. Preto mi ponúkli hlavnú úlohu v
predstavení Pani richtárka, ale som už na
prvej skúške sama zistila, že som aj
srdcom aj dušou pre menšiu úlohu: úlohu Kat’ušky. Režisér mi s vel’kým porozumením dal tu úlohu a ja som na desiatej prehliadke amatérskych divadiel v
Báčskom Petrovci v roku 1979 dostala diplóm za herecký výkon. Vtedy novinárka
slovenského týždenníka Hlas l’udu napísala portrét o mne, s názvom Amatér
srdcom a dušou. Ja som aj bola taká. S
vel’kou vôl’ou som sa učila texty, nielen
svojich úloh, ale aj úloh iných, a na scéne
som pomohla, ak bolo potrebné.
- Teta Anna, mohli by ste nám porozprávat’ nejakú anegdótu alebo zaujímavú
skúsenost’?

- Áno. Raz prišla ku mne suseda, ale
nechcela zíst’, lebo si myslela, že mám
plný dom hostí. Príjemne voňalo a počul
sa rozhovor. A naozaj som bola sama.
Pražila som palacinky na obed a mimochodom cvičila úlohu z divadla.
- Mali ste ešte niektoré divadelné roly?
- Mám ešte len jednu z roku 1981. Potom som bola už čoraz staršia, a zdravie
bolo všetko horšie a host’ovania pre mňa
boli čoraz t’ažšie. Druhý dôvod prečo
som sa vzdala herectva bolo to, že môj
manžel dostal byt, tak sme viac nebývali
v Detvane. Do bytu sme sa mali prest’ahovat’ v máji v roku 1983, ale kvôli
potrebám Detvana, sme to urobili až v
októbri, na čom nám všetci boli vel’mi
vd’ační, a predseda spolku ma zato aj pobozkal (smiech).
Vojlovičania aj d’alej každý rok pripravia jednu divadelnú premiéru. To je tradícia ešte od založenia spolku. Čo by ste
odporučili súčasným členom divadelnej
odbočky v Detvane?
Deti, t’ažké sú časy. Finančná situácia je
zlá, ale sme sa vždy vynašli. Prinášali sme z
domu rekvizity, kostýmy a iné. Väčší je problém, že nás je stále menej. To je potrebné
vyriešit’. Nech vám je Boh na pomoci.

Samy začiatky oslavy obilia a žatvy datujú od sedemdesiatych rokov minulého storočia, aby sa v roku 1994 oslava Dožinkové slávnosti
inštitucionálne stvárnila. Odvtedy sa každoročne tradične koná posledný víkend v júli.
Sút’až v tradičnom kosení pšenice, športový deň, výstavy ručných
prác, pšeničné výrobky, slávnostné deilé ulicami Vojlovice, ako aj
kultúrno-umelecký program, kde sa hostia a hostitelia predstavia
spevom, tancom a hudbou činia Dožinkové slávnosti. Udalosť, ktorú
by ste nemali prehliadnut’.
Naša oslava je na turistickej mape Pančeva a každý rok ju navštívi
veľa hostí.

DETSKÁ A MLÁDEŽNÍCKÁ DIVADELNÁ SEKCIA DETVANA

RADOSŤ Z HRY A REŽISÉRSKA LUCIDITA
Peter Pan a škaredé
káčatko s Alicou v
krajine zázrakov
Početné ocenenia za
scénografiu, kostýmy,
texty a herecké výkony
Divadlo je umením, ktoré poskytuje mladému človekovi
možnosť rojčiť, vytvárať svet ilúzií, rozprávok, vyjadrovať sa
osobitnou rečou herectva, pohybov, piesní. Každé dieťa, ktoré
vstúpilo na scénu pod svetlami
relektorov dospeje v momente
prvej vyslovenej vety a začne sa
pohybovať smerom k fantázii.
Najprv sme boli veselé Pukance.
Potom sme ako malé myši vybrali obrovskú Cukrovú Repu.
Išli sme do Zeme Nezeme s Petrom Panom. Pomocou kúzel
Rozmarínu sme Červenej čiapočke vyhľadali princa. Kapitán
Jack Sparrow pomohol pirátom
prinavrátiť Tajomstvo Pirátskeho
Srdca. Keď sa vyliahlo Škaredé
Káčatko, mysleli sme si, že je kačací tanec tým najkrajším tancom, avšak vtedy prileteli biele
labute a poučili nás, že pýcha nie
je dobrá pre umenie. Prebudili
sme sa spolu s Alicou v Krajine
Zázrakov a čudákov, ktorí môžu
ukradnúť čas, a pomohli sme
Alici i Šialenému Klobučníkovi
posunúť hodinové ručičky späť.
Cestovali sme k Čarodejníkovi z
Krajiny Oz, ktorí nás naučil byť
múdrymi, odvážnymi a všetko
riešiť v láske. Všetko to pochopil

klaun Pepino a spolu so svojimi
kamarátmi porazil zlých chlapcov, a tak sa jeho drvené srdce
stalo skutočným. Láska je tá,
ktorá nás dáva do pohybu, neporaziteľná je, nič nevyžaduje, ale
sa o ňu musí bojovať, čoho si je
ona vedomá a čaká na nás vo Futúre Lásky. Toto sú naše predstavenia, v rámci ktorých sme vyrastali, hrali, spievali a tancovali
v nádhernom detskom svete tajomstiev i nekonečného boja
dobra a zla.
„Čarodejník z Krajiny Oz v
réžii Terézy Veberovej Oravcovej je predstavením, ktoré si nás
vo všetkých svojich segmentoch
získava radosťou z hry, luciditou niektorých režisérskych riešení, choreograickými skladbami privedenými k dokonalosti, ako aj svetelným a pyrotechnickým ladením. Potrebné
je pochváliť celý herecký ansámbl, a to predovšetkým Mar-

tina Mareka, obe bosorky –
Mionu Pavlovovú a Andreu Bisakovú, ako aj skvelú Alisu
Oravcovú, ktorá hrá, tancuje a
spieva, akoby sa bola narodila v
muzikáli,“ povedal selektor Saša Latinović, divadelný režisér.
Okrem početných ocenení za
najlepšie scénograie, kostýmy a
autorský text, dôležité sú pre nás
aj početné individuálne ocenenia mladých hercov. Najvýznamnejšie sú tri po sebe nasledujúce ocenenia Alisy Oravcovej za najlepšiu ženskú postavu
na festivale 3xĎ (v roku 2013,
2014, 2015), ktoré udeľuje Ná-

rodnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
Taktiež je potrebné spomenúť aj
okresné a oblastné súťaže Združenia amatérov Vojvodiny a získané prvé miesto v Autonómnej oblasti Vojvodina v roku
2015 i ocenenia za herecké výkony v predstavení Čarodejník z
krajiny Oz: pre Alisu Oravcovú,
Martina Mareka, Mionu Pavlovovú, Andreu Bisakovú za najlepší javiskový pohyb a Stefana
Vidovića za najlepšiu choreograiu, pre Terézu Verebovú
Oravcovú za najlepšiu réžiu. Byť
medzi piatimi najlepšími predstaveniami na medzinárodnej
súťaži v Jagodine a získať ocenenie za najlepšiu kostýmograiu
taktiež možno považovať za
úspešné umiestnenie. Aktívnymi sme účastníkmi aj na všetkých manifestáciách a programoch Mesta Pančevo, na karnevaloch, bienále BUDI, ako aj na
humanitárnych koncertoch.
Sme otvorení spolupráci a spolupracovali sme s Mažoretkami
Pančeva a štúdiom Fusion Dance. Teší ma, že som aj ja získala
možnosť podieľať sa na rozvoji
jednej etapy detského mládežníckeho divadla Detvan.

Starší Vojlovičania hovoria: „Ked’ sa žatva skončila, v domácnosti
sa pieklo prasa. Na dvore sa varila rybacia polievka pre tých, ktorí
pracovali. Na konci, všetci boli št’astní a spokojní.“
Pozývame Vás, susedia, priatelia, milovníci piesne, tanca, tradície:
príd’te aj tohto roku na vojlovické Dožinkové slávnosti a spolu s nami
strávte nezabudnutel’né chvíle. Pocít’te pozitívnu energiu slnka, pšenice, ako aj čaro Vojlovice, práve takej, akú ju poznáme: srdečnú a
otvorenú pre všetkých.
Michal Spišiak

Teréza Veberová Oravcová

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Уредник издања: Иван
Зарировић • Технички уредник: Александар Милошевић •
Фотографије: ,,Ђетван,, и Месни одбор Матице словачке
Војловица • Преводиоци и лектори: Марина Хриб и Лидија Марко
(словачки) • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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НИС ПРЕДСТАВИО ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА
У ПРВОМ ПЛАНУ

Слободна места

Кравченко:
„Сигурни смо
да ћемо даље
напредовати и
задржати лидерску
позицију у региону
и када је у питању
однос према
одрживом развоју”
Признање Машинској
школи Панчево

Компанија НИС је представила
„Извештај о одрживом развоју
за 2015” у среду, 29. јуна, у Опери и театру „Мадленијанум” у
Земуну. На презентацији овогодишњег извештаја говорили
су Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а, Стивен
Фиш, партнер у ревизорској кући „Ernst & Young”, Ирена Солорано, стална представница
Програма Уједињених нација
за развој у Србији (УНДП), и
Ана Трбовић, професорка Факултета за економију, финансије и администрацију Универзитета „Сингидунум”.
Акценат у „Извештају о одрживом развоју за 2015” стављен је на НИС-ово спровођењу HSE политике, односно у
области здравља и безбедно-

ника имају апсолутни приоритет у пословању.
Матрица материјалности
Након уводних речи и презентације пословне политике
одржана је панел-дискусија на
тему „Година безбедности
(HSE) у НИС-у и активности
на пољу безбедности запослених и заштите животне средине”, у којој су учествовали
представници НИС-а, државних институција и највећих
компанија у Србији.
Како се том приликом могло
чути, овај документ садржи информације о важним аспектима пословања и достигнућима
која је НИС, као друштвено одговорна компанија, остварио у
претходној години, а која су
усмерена на унапређење живота у заједници кроз остварење

мално отворен и негује дијалог
са свим заинтересованим странама – рекао је генерални директор НИС-а и додао да ће се
нафтни регионални лидер потрудити да помогне и другим
партнерима с којима сарађује
да се укључе у процес отварања
према друштву.
Дугорочна визија
Ирена Солорано је честитала
НИС-у на извештају који показује шта једна велика компанија може учинити да подржи не само друштво већ и будућност свог окружења.
– Оно што НИС ради по
овом питању, јесте и добар
осећај за бизнис, јер је реч о
компанији која има дугорочну
визију и настоји да очува ресурсе кроз промишљање и на
одржив начин. Овај принцип

економског, културног и социјалног раста. Полазна основа за
припрему НИС-овог извештаја
је и ове године била матрица
материјалности, која представља упоредни преглед кључних
тема за пословање из угла компаније, као и заинтересованих
страна.
Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а, истакао је
да је одрживи развој стратешко опредељење НИС-а.
– Сигурни смо да ћемо даље
напредовати и задржати лидерску позицију у региону и
када је у питању однос према
одрживом развоју, који се заснива на четири стуба: економском развоју, људским ресурсима, одговорности према заједници и заштити животне

Професори и ученици Машинске школе
Панчево имали су својих десетак минута
на овогодишњем представљању НИС-овог
„Извештаја о одрживом развоју за 2015”.
Регионални лидер је издвојио пројекат те
панчевачке образовне установе „Ветро-сол”
као прави пример сарадње НИС-а и локалне
зајед ни це кроз про грам „За јед ни ци за јед но”.
Реч је о готово трогодишњем пројекту, на
којем су, поред професора и ђака, радили (саветодавно) и представници панчевачке Рафинерије нафте Панчево и који ће у септембру
бити званично представљен широј јавности.

техничар пољопривредне
технике (26 места) и пољопривредни техничар (три
места). Када је реч о трогодишњем школовању, по једно упражњено место има на
смеровима пољопривредни
произвођач и цвећар вртлар.
Неуписани матуранти, њих
десет који имају преко педесет бодова на завршном испиту, могу конкурисати за упис
на смер машински техничар
за компјутерско конструисање у Машинској школи Панчево. У тој школи има још седам слободних места на трогодишњем занимању оператер машинске обраде. У Техничкој школи „23. мај” није
попуњен смер за месара –
преостало је још шест места.

Подршка Шведске

Владимир Божичковић, професор те школе, који је присуствовао прошлонедељном
скупу у „Мадленијануму”, рекао је да је
пријатно изненађен и поносан што је пред
великим бројем страних и домаћих званичника, стручњака и привредника приказан
прилог о ветрогенератору и соларном систему Машинске школе. Како је рекао, посебно му је драго што је НИС, као велика и
значајна регионална компанија, подржао
идеју професора и наставника те средње
стручне школе и да се нада да ће сарадња
Машинске школе и НИС-а ускоро добити нову димензију.

средине. Уcпех компаније се
мери њеним финансијским резултатима, али данас у великој
мери зависи и од транспарентности пословања и дијалога с
јавношћу. Зато је битно што је
НИС као компанија са више од
два милиона акционара макси-

Као и претходних година, у
Гимназији „Урош Предић”,
Електротехничкој школи „Никола Тесла”, Медицинској
школи „Стевица Јовановић и
Економско-трговачкој школи већ у првом уписном кругу попуњени су сви капацитети.
Учесници конкурса су приликом уписа подносили школи пријаву за упис, уверење о
положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном
образовању и васпитању, извод из матичне књиге рођених и лекарско уверење о испуњавању здравствених услова. За упис у гимназију и
образовне профиле за које то
није предвиђено овим кон-

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

„ВЕ ТРО-СО Л” У „МА ДЛЕ НИ ЈА НУ МУ”

сти на раду и заштите животне
средине. Вреди истаћи да је
руско-српски нафтни гигант
2016. прогласио годином HSE
у компанији, што још једном
потврђује јасну професионалну оријентацију те компаније
– да безбедност и здравље рад-

своје запослене показује добар
осећај за бизнис – рекла је
Ирена Солорано.
Професорка Ана Трбовић
истакла је да је менаџмент
Нафтне индустрије Србије донео храбру одлуку представљањем извештаја о одрживом
развоју по највишим међународним стандардима, јер се на
тај начин с другима дели слика пословања компаније.
– У извештају се наводи како је НИС организован, у шта
планира да улаже и једино на
тај начин, када послујете одговорно, можете очекивати
успех на дуге стазе – рекла је
Ана Трбовић.
Она је навела да мало компанија у Србији улаже у развој
образовања кадра као руско-српски нафтни гигант и додала да та компанија одваја значајна средства и за обуку добављача, што је према њеном
мишљењу добра међународна
пракса.
Директор компаније „Ernst
& Young” у Србији Стивен
Фиш истакао је да само једанаест компанија у Србији ради
извештаје о одрживом развоју,
а четири компаније примењују међународне стандарде и
међународну ревизију, што је,
како он каже, мали број. Према његовом мишљењу, стандарди су важни због поређења
и конкурентности и сасвим је
природно што ће многе компаније у скоријој будућности
сада узимати НИС као модел у
извештавању.
Култура компаније
„Извештај о одрживом развоју
за 2015” веома је важан стратешки документ, који је утемељен на највишим међународним стандардима. Он пружа
јасну слику о економским,
еколошким и другим важним

курсом није било потребно
подносити лекарско уверење.
Матуранти који нису успели да се упишу у овом року,
могу то, с новим листама жеља, учинити у петак, 8. јула,
за када је заказан други уписни круг.
Према подацима Окружне
уписне комисије, места има
у Пољопривредној школи
„Јосиф Панчић”, и то на четворогодишњим смеровима

ФОТО A. СТОЈКОВИЋ

Руско-српски нафтни
гигант 2016. годину
прогласио годином
HSE у компанији

Завршава се овогодишња
уписна грозница. Бивши
осмаци су након полагања
завршног испита и попуњавања листе жеља почетком
недеље уписивали образовне
установе у којма ће наставити школовање. У понедељак,
4. јула, објављен је распоред
ученика по средњим школама, а наредног дана, 5. јула,
завршен је први круг уписа у
панчевачке средње школе.

показује стабилност компаније. Што се тиче моје организације, ми радимо с приватним
сектором широм света, па и
овде у Србији, и видимо да све
више компанија следи пример
НИС-а зато што брига за окружење и подршка и брига за

резултатима постигнутим у
прошлој години. Занимљиво
је истаћи да израда ове студије није законска обавеза, али
НИС тежи да буде лидер у региону, стога је извештај о корпоративној друштвеној одговорности и пословању логичан
потез менаџерског тима компаније. НИС тежи рационалном коришћењу природних
ресурса и смањењу негативног
утицаја на живот људи и животну средину путем унапређења HSE културе у компани ји. Сто га нафт ни ги гант
већ годинама имплементира
светски признате стандарде
у области индустријске безбедности и заштите здравља.
Протеклих година је реализован низ пројеката који су имали циљ да смање емисије загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, као и количину отпада, те да повећају енергетску ефикасност и употребу
обновљивих извора.

Недавно је завршен петогодишњи програм подршке
развоју инфраструктуре у
области заштите животне
средине EISP, који је финансирала Влада Краљевине
Шведске са преко четири милиона евра, а већ је најављен
и други. Шведска ће наставити да пружа подршку Србији
за развој заштите животне
средине и у наредном периоду кроз четири специфична
споразума о донацији, вредна десет милиона евра.
Део новца биће усмерен на
креирање неопходне инфраструктуре како би у овој години почела реализација
пројеката који ће се финансирати из претприступних
фондова Европске уније (100
милиона евра бесповратних
средстава). Да подсетимо,
регионална санитарна депонија у Панчеву отворена је
захваљујући донацији Владе
Краљевине Шведске.
Србија има обавезу да до
2020. године достигне 27
процената укупне потрошње енергије из обновљивих извора, а тренутно она

износи 22 процента. Европски званичници истичу да
наша земља има огроман потенцијал када је реч о коришћењу алтернативних извора енергије и да Србија из
обновљивих извора може
обезбедити половину годишње потребе за енергијом.
Ниво радиоактивност Тихог океана се враћа у нормалу пет година после нуклеарне катастрофе у јапанској
електрани у Фукушими. Јак
земљотрес и цунами који је
уследио, разорили су 11.
марта 2011. подручје Тохоку
и изазвали хаварију нуклеарне централе Фукушима и
највеће загађења радиоактивношћу у океанима до сада. После несреће радиоактивност Пацифика била је
неколико десетина милиона
пута изнад нормале.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Бекство из фотеље

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, када се спомене
излазак из зоне комфора,
многи од нас се запитају зашто би неко уопште желео да
оде из тог простора, у коме се
осећа тако удобно и сигурно.
Зона комфора је као наша
омиљена фотеља, коју имамо
још од детињства. У почетку
је она била царство удобности, топлине и сигурности за
нас, мале људе. Међутим, из
године у годину постајемо
све тежи и све већи и заузимамо све више простора, а
фотеља остаје иста. Не можемо је тек тако заменити, јер
смо је добили од својих родитеља. Постаје тесно, већ је
направљен отисак нашег тела, пропадају сунђери, вероватно је на више места истањена или чак и поцепана,
али је то наша фотеља! Везали смо се за тај кутак, који за
нас представља све лепо и
сигурно. Не треба да заборавимо да је наша фотеља тек
нешто млађа од нас. Декорисали смо је понеком закрпом
поноса, очекивања, пропалих покушаја, туге, разочарања и добрих намера. Најлепше што имамо на њој јесу
украсни јастучићи захвалности, љубави и учења.
Као што фотеља симболизује зону комфора, просторија у којој се она налази
представља наш живот. А у
њој смо улепшали све оно
што се види на први поглед:
окречили зидове, ставили
простирке (које нам се не
свиђају, али нисмо имали
новца за друге) и нов велики плазма ТВ (некима једини прозор у свет). Има ли

већег задовољства од свакодневног седења у омиљеној
фотељи и гледања ТВ програма?
Излаз из оваквог начина
живота (и овакве зоне комфора) постоји: то су она врата која се једва примећују на
најудаљенијем зиду собе. Од
тог пролаза до друге просторије води веома дугачак и
мрачан ходник. Осим осећаја да би требало закорачити
у тај ходник и затворити врата за собом, другог путоказа
нема. Само унутрашњи глас
(интуиција, шесто чуло) говори нам да треба да слушамо себе (за промену) и да
кренемо. Ходник је широк
довољно да не можемо ни
раширених руку да напипамо зидове. Због поремећене
равнотеже десиће се да ударимо у неки од њих. С једне
стране чекају нас негативна
уверења и одзвањају реченице: враћај се док још можеш;
немаш ти храбрости за даље;
идеш у непознато, а овде је
тако удобно и топло, хајде
назад; преко хлеба погаче –
то хоћеш? Ако треснемо у
други зид, ту нас чекају наши страхови од промене,
успеха, неуспеха, висине,
мрака, змија, паукова (свашта је могуће у тами).
Циљ је ићи средином
мрачног ходника. То постижемо када умиримо себе,
када престанемо да паничимо и почнемо да верујемо
себи и осећају да смо поступили исправно и онако како
је најбоље за нас. Ако се нађемо на средини, можемо
налетети на неку књигу, видео, особу... па онда на још
више књига и људи и онда
ћемо у једном тренутку
схватити да је мрак у коме
се тренутно налазимо – само
мисао. Све док нам не буде
јасно да је тама потребна да
би се звезде јасније виделе,
остаћемо у њој. Ипак, знамо
да је мрак најгушћи непосредно пре свитања...
Тапкати у месту, понављати исто и живети у познатој
зони комфора, или кренути
на пут ка самоспознаји – одлука је увек само на вама.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Грчке ћуфте
Ево необично-обичног рецепта за укусан летњи ручак. Сјајно је то што у једном јелу добијате комплетан оброк, који укључује и

прилог и месо. Још један
плус ова ћуфтета заслужују и због дивног прожимања укуса намирница које
се заједно крчкају.

Састојци: за ћуфтета: 500 г немасне млевене јунетине, чен белог лука, кафена кашика босиљка, кафена кашика соли и четвртина кафене кашике бибера. За фил: три супене кашике маслиновог уља, 100 г црног лука, 450 г поврћа за ђувеч, 200 г пиринча, две кафене кашике соли, четвртина кафене кашике бибера и два дл пасираног парадајза без конзерванса и додатог
шећера. За прелив: три беланцета и два дл немасног јогурта.
Припрема: Рукама добро промешајте састојке за ћуфтета и обликујте 20 комада, па их поређајте на плех обложен папиром за печење. Пеците их 15 минута у рерни загрејаној на 220 степени.
Ситно исеците црни лук, па га продинстајте на уљу. Додајте поврће за ђувеч, кратко продинстајте, па додајте опран пиринач.
Прелијте смесу топлом водом тако да вода буде око један прст
изнад смесе. Додајте зачине и крчкајте поклопљено на лаганој
ватри уз повремено мешање. По потреби долијте још мало воде. Када се поврће скува (пиринач не мора да буде сасвим куван), додајте парадајз и оставите још мало на ватри. Јело треба да остане мало ређе да би пиринач наставио да се кува у
рерни, па стога, ако је потребно, сипајте још мало воде. У ватросталну посуду или ђувеч сипајте половину поврћа, затим поређајте ћуфтета, па прелијте остатком поврћа и поравнајте.
Виљушком умутите јаја и јогурт, па равномерно прелијте преко поврћа. Запеците у рерни загрејаној на 250 степени, око 30
минута. Пријатно!
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ДОМА ЗДРАВЉА

ЛАКШИ ТРАНСПОРТ НА ХЕМОДИЈАЛИЗУ
Министарство правде
издвојило 4,5 милиона
динара
Досад један комби
опслуживао град и
девет села
Расте број оболелих
Панчевачки Дом здравља је
једна од установа којима је недавно на јавном конкурсу Министарства правде за доделу
средстава прикупљених по
основу одлагања кривичног
гоњења одобрен новац за пројекат који ће знатно унапредити квалитет лечења свих оних
што су због болести приморани да одлазе на хемодијализу.

Наиме, Дом здравља је добио 4,5 милиона динара за
пројекат под називом „Унапређење доступности здравствене заштите пацијентима

Уговор је потписан у Клубу посланика у Београду
на хемодијализи”. Њиме се
предвиђа куповина возила за
превоз пацијената којима је
потребна та терапија. Уговор
између Министарства правде
и Дома здравља свечано је
потписан у среду, 6. јула, у
Клубу посланика у Београду.
Директор Дома здравља др
Слободан Овука истакао је
том приликом да ће се набавком новог транспортног возила са 17 седишта повећати обухват превезених пацијената.
– Захваљујући новом санитету смањиће се време које пацијенти проведу чекајући превоз до Опште болнице, а брже
ће се и враћати кућама. Куповина новог возила допринеће
и подизању доступности
здравствене заштите и омогућиће очување здравственог
стања пацијената на дијализи
– навео је Овука.

Према њего вим речима,
Дом здравља у оквиру своје
делатности врши ову врсту
транспорта пацијената, и то
не само из града већ и из девет околних насељених места,
од којих се најудаљеније налази 21 километар од Панчева. Притом ова установа поседује само једно возило за ту
врсту транспорта, при чему
чак ни оно не задо вољава
основне потребе: нема простор за смештај колица за инвалиде ни рампу. Јасно је и
без претеране рачунице колико је времена потребно да оно
превезе све пацијенте који без
дијализе не могу, будући да
им она представља вештачку
замену за бубрег.
– Свако сувишно чекање
пацијентима погоршава већ
ионако лоше здравствено стање. Дом здра вља је че сто

усту пао са ни тет ска во зи ла,
како би се што брже обавио
транспорт, али се тада јављао
нови проблем: Служба хитне
помоћи је била под ризиком
да неће имати довољан број
возила када наступи несрећа
и када је потребно ургентно
стићи на лице места. Из овога се може стећи права слика
о томе колико нам је ново возило било неопходно – објаснио је Овука.
На основу годишњих извештаја и анализа о раду Дома
здравља у претходне четири
године, запажен је тренд пораста броја пацијената којима
је неопходан транспорт на хемодијализу. У 2012. години
било их је 30, у 2013. се број
повећао на 56, у 2014. на 88,
док је у 2015. години било чак
97 пацијената са овим здравственим проблемом.

У „СПОМЕНКУ” ОДРЖАН ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Пријатеље спаја и лопта
Четврти турнир у малом фудбалу за децу без родитељског
старања одржан је у суботу, 2.
јула, у дому „Споменак”.
Ово традиционално такмичење сада је добило и име:
„Драгутин Крстић” – у част Србина из Америке чија ћерка у
последње три године финансијски помаже одржавање тог
спортског дружења. Драгутин
је детињство провео у Србији,
волео је да игра фудбал, а и сам
је био дете без родитељског старања и одгајила га је тетка. Када је пре три године посетила
„Споменак”, његова ћерка је
препознала очеву судбину у
судбинама деце с којом се сусрела, па од тада поклања новац за куповину опреме, дресова и организацију турнира.
Поред малих фудбалера из
„Споменка”, прошле суботе су
се за титулу најбоље бориле

ФОТО „СПОМЕНАК”

Х РАНА З А Д У ШУ

Петак, 8. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

још две екипе – она из Дечјег
села из Сремске Каменице и
она из дома „Вера Радивојевић” из Беле Цркве. Прво место је освојио тим из Сремске
Каменице, другопласирани су
били домаћини, а трећепласирани гости из Беле Цркве. За
најбољег голмана је проглашен
Милан Кнежевић из „Спомен-

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

ка”, а титулу најбољег стрелца
добио је такође Панчевац – Паун Пауновић. Најуспешнији
играч читавог турнира ове године је Василије Боројевић из
Сремске Каменице.
Суза због пораза није било,
јер су се сви осећали као победници. Малишани и они
мало старији заиста су ужива-

ли у целодневном дружењу,
фер-плеју и музици. Посебно
одушевљење деце изазвао је
глумац Ненад Хераковић Хера, познат по лику Вампира из
филма „Монтевидео”, који им
је уручио медаље. Мале спортисте је обрадовао и Стеван
Остојић, легенда „Црвене звезде”, који им је поделио сувенире са обележјима тог клуба.
Турниру је присуствовао и
Миленко Чучковић, већник
задужен за рад, запошљавање
и социјалну политику. Он је
том приликом нагласио да је
циљ Града да се деца из „Споменка” активно укључују у
спорт. Турнир је подржао и
панчевачки Црвени крст, чији
су чланови били у приправности за време свих утакмица,
али срећом није било озбиљнијих повреда од оних уобичајених, спортских.

Пише: Бојана Ћорлука, козметичар

Лето, сунце и наша кожа
Време је одмора и летње разоноде. Ма где се налазили – на
мору, језеру, градском базену
или у бањи – сунце је ту, са
својим добрим и лошим особинама. Предности умереног
сунчања (ујутру до 10 и по
подне од 17 сати) јесу повећана производња витамина Д и
серотонина, а самим тим и радости живота.
Међутим, ретко ко од нас
може испоштовати режим раног устајања на одмору, па се
многи најчешће сунчају управо у најнездравијем периоду –
од поднева. Ако већ не можете
променити ту навику, мере заштите и предострожности при
одласку на плажу морају бити
на заиста високом нивоу. Не
штедите новац за квалитетне
креме за тело са заштитним
фактором 50. Битно је да набавите и посебне креме за лице, такође са СПФ 50. Не забо-

равите да намажете и усне.
Битна је и физичка заштита,
па свој аутфит употпуните шеширом с великим ободом или
капом која покрива уши, сунчаним наочарима и неком
широком танком туником светлих боја. Сада је веома заступљена и одећа за пливање и
боравак на сунцу од специјалних материјала који не пропуштају УВА и УВБ зраке, коју
топло препоручујемо. Када
изађете из воде, обновите крему са УВ заштитом и склоните
се у хлад, уз освежавајући
природни сок или воду.
Дечја кожа је још осетљивија, па јој треба посебна брига у
виду медицинских УВ крема
са СПФ 50, намењених том узрасту. Често обнављање крема, капице које покривају
врат и уши, сунчане наочаре,
расхлађивање, хидрирање и
велики хлад и – игра може да

почне. За оне који су током
зиме радили третмане воћним
киселинама или хемијске пилинге, јако је битно да током
целе године имају добру УВ
заштиту. У супротном, све оно
што су побољшали на свом лицу може бити узалудно – због
претераног излагања јаком
сунцу поново могу избити
флеке, пеге и остале неправилности због којих је и рађен

третман. Ни они који су се након сунчања пробудили с новим флекама, не треба да очајавају, јер ће с јесени моћи да
их уклоне управо поменутим
третманима.
Посетити козметичара и
урадити прво класичан третман чишћења, као и третман
дубоке хидратације, јесте нешто најблаготворније што можете урадити за дехидрирану
кожу лица. Наша кожа памти
све, и добро и лоше што чините за њу, а треба да нам потраје цео живот. Стога уживајте у
одмору, деци, дружењу и сунчању, али мислите пре свега
на своје здравље и лепоту.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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ПОВОДОМ ПИСМА СТАНАРА ИЗ НАСЕЉА ЗЕЛЕНГОРА

ПОСЛЕДИЦА НЕДАВНОГ НЕВРЕМЕНА

НЕ МОЖЕМО ДА ЖИВИМО ОД ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ

Оштећен конак
војловачког манастира

Нашим суграђанима
који живе у том делу
града на располагању
само два контејнера
„Хигијена” обећала
помоћ
„У насељу Зеленгора, на само
двадесет метара од прве зграде, налази се дивља депонија.
Иако је наше насеље велико,
имамо само два контејнера у
које бацамо ђубре, а до њих
долазе и станари из других
улица и остављају свој отпад”,
пише у писму које је наш суграђанин Срђан Станић послао редакцији „Панчевца”.
Он додаје и да је смрад који се
шири с места где се налазе контејнери неподношљив и зими, а
да се још теже издржава на врућинама, у летњим месецима.
Станић је написао и да напуштени пси цепају кесе са ђубретом и разносе оно што је у њима, због чега постоји опасност
да дође до заразе, с обзиром на
то да се у близини контејнера и
дивље депоније играју деца.
Поводом овог писма „Панчевац” је затражио изјаву надле-

Ђубре поред контејнера
жних у „Хигијени”. Марија Андрић, портпарол тог јавног комуналног предузећа, изјавила
је да се ђубре из контејнера у
насељу Зеленгора односи сваког дана, а да се дивље депоније које се стварају поред њих
чисте три пута недељно.
– Међутим, контејнери поред насеља Зеленгора су међу
најнеуралгичнијим тачкама у
нашем граду, с обзиром на то
да наши радници недељно однесу с тог места петнаест кубних метара најразличитијег
ђубрета, биљног отпада, шута
и кабастог отпада. На том ме-

сту је било пет контејнера, али
су уништени због бахатих грађана који су у њих бацали шут,
иако они нису намењени за ту
врсту отпада. Планирамо да
следеће недеље с тог места
склонимо један контејнер који
је такође уништен због бацања
шута, а вратићемо три ремонтована, тако да ће станари Зеленгоре моћи да бацају ђубре
у четири контејнера – истакла
је Андрићева.
Она је додала да „Хигијена”
планира да у насељу Зеленгора изгради тзв. зелено острво,
тачније да бетонира и огради

подлогу површине 30 квадратних метара и да ту постави неколико наменских контејнера.
– С циљем решавања проблема становника Зеленгоре,
ових дана су наши радници
поред тог насеља започели земљане радове, а комплетан
посао треба да буде завршен
за петнаест дана. До сада смо
исто урадили на четири места
у граду, а до краја године тај
посао ће бити завршен у још
три улице – додала је Андрићева.
Она је апеловала на грађане
да не бацају шут у контејнере,
јер их на тај начин уништавају
и наносе велике штете, које се
морају надокнадити новцем
из буџета града.
Додала је да Комунална полиција треба да санкционише
бахате појединце који се оглушују о ове апеле и да тако помогне „Хигијени”.
Рекла је и да у граду има више места која се чисте неколико пута дневно и више пута
недељно, али да неће бити никакве користи од тога све док
буде било оних што у контејнере убацују неодговарајући
отпад и свесно стварају дивље
депоније.

У недавном невремену које
је беснело над нашим градом прилично је оштећен
конак манастира Војловица.
Пијавица мини-торнада која
се видела над Рафинеријом
и Старчевом протутњала је и
преко тог верског објекта.
Грудве града велике као
људска песница су на више
места изрешетале кров конака, а ветар који је дувао био
је толико снажан да је извалио оџак и напросто ишчупао и поломио бројна дрва
око манастира.
Миодраг Младеновић, директор Завода за заштиту
споменика, изјавио је да је
кровна конструкција на конаку веома лоша и трула, те

цију. Сви радови на његовој
обнови морају се обављати
пажљиво, уз вођење рачуна о
томе. Не можемо допустити
да се ставља неки други тип
црепа или да се мења изглед
конака. Наш је посао да то
чувамо и зато ћемо сарађивати с Рафинеријом. У тој
фабрици смо наишли на велико разумевање, али остаје
да се види чији је манастир
објекат с обзиром на то да се
води као својина града, а у
једном делу га користи Рафинерија. Наш став је да је
паралелно са санирањем
оштећења на крову конака
неопходно извршити техничко снимање и направити
пројектну документацију. То

да кроз њу цури вода на плафон првог спрата. Због тога
би требало што пре поставити даске и хидроизолацију.
– Ми смо снимили стање и
поднели смо извештај Градској управи. Са стручним
службама Рафинерије смо у
контакту и одмах смо предложили најпрече мере техничке заштите, као и то како
да се приступи обнови конака. То је културни споменик
од великог значаја и као такав има највећу категориза-

је важно да би сви каснији
радови могли да се изводе
према томе, у зависности од
тога колико буде било новца
– истакао је Младеновић.
Он је рекао да је Завод за
заштиту споменика поднео
пријаву градској Комисији
за накнаду штете од невремена и додао да су стручњаци те институције спремни
да и даље помажу колико
могу како би се што пре отклониле последице невремена.

ПРОБЛЕМ КОЈИ ЗАХТЕВА РЕШЕЊЕ

Мотоциклисти све чешће страдају
И ове године, као и раније,
страдају мотоциклисти у саобраћајним несрећама на нашим улицама и путевима.
Прошлог викенда близу Кикинде погинуо је двадесетчетворогодишњак који је слетео
у јарак.
На идентичан начин је изгубио живот четрдесетједногодишњи мотоциклиста у једном
мањем месту у близини Јагодине, а на двадесетдвогодишњака који је такође возио мотор
налетео је путнички аутомобил близу Александровца.
С друге стране, не страдају
само мотоциклисти, већ и
други учесници у саобраћају
због њих. У тешком удесу који
се догодио почетком овог месеца на Новом Београду мотоциклиста је у пуној брзини налетео на жену која је прелазила
улицу и на лицу места је усмртио.

Два дана раније у Новом Саду возач спортског мотора је такође у пуној брзини ударио у
пешака који је ван пешачког
прелаза претрчавао улицу. Обојица су, са изузетно тешким повредама, пребачени у Ургентни
центар на реанимацију.
Ови немили догађаји намећу питања да ли мотоциклисти
седају на своје скупе и бесне
машине с довољно возачког
искуства и да ли возачи аутомобила у довољној мери толеришу њихову вожњу.

Владимир Николић, директор
и власник ауто-школе „Тенета” у
нашем граду, изјавио је да је обука за стицање дозволе за вожњу
мотора добро конципирана, али
да постоје други проблеми.
Према његовим речима, саобраћајна полиција нема више људи и возила и не може
да у већој мери спроводи превентивне акције, које би сигурно допринеле већој безбедности у саобраћају.
– Моје мишљење је да прекршаје које праве возачи ску-

тера и мотоцикала у 90 одсто
случајева чине они који нису
прошли обуку. То су најчешће
они који су дозволу стекли раније, када је то било лакше,
или су се самообучавали. С
друге стране, лица која су завршила обуку нису међу прекршиоцима. Важно је напоменути да због пооштрених
услова за добијање дозволе за
вожњу мотора, према неким
проценама, око 30 одсто возача двоточкаша управља њима
без дозволе и учествује у саобраћају. Међутим, како да саобраћајна полиција то контролише када нема довољно људи
и возила? Држава треба да издвоји за њих више новца из
буџета, да их боље опреми
техником и возилима, и да се
на свакој другој раскрсници
постави једна патрола, па ће
се одмах видети резултати –
нагласио је Николић.

ОДЛУКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Поново легализација оружја
И даље по кућама
много наоружања за
које власници немају
дозволу
Прошлонедељни масакр у банатском селу Житиште у којем је помахнитали убица,
због болесне љубоморе, лишио
живота супругу и још четири
лица из аутоматске пушке за
коју није имао дозволу, поново је актуализовао проблем великих количина нелегалног
оружја које се чува по становима и кућама.
Због тога је добро што је Министарство унутрашњих послова позвало све оне који имају
ловачке пушке, аутомате, пиштоље, муницију или бомбе, а
немају за то дозволу, да донесу
то наоружање до 1. новембра у
најближу полицијску станицу,
без страха да ће сносити било
какве законске последице.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

У случају да се одлуче на такав потез, нико их неће питати одакле им и неће одговарати за неовлашћено набављање
и држање оружја.
Како пише у саопштењу Министарства унутрашњих послова, током акције легализације
физичка и правна лица могу регистровати оружје за личну безбедност (пиштољи и револвери),
ловачко оружје (ловачке пушке
и карабини), спортско оружје,
као и малокалибарске пиштоље
и револвере, малокалибарске пушке и ваздушно оружје за које не
поседују одобрење полиције.
Подсећамо, полиција је
сличну акцију спровела и про-

шле године на територији читаве Србије. Она је трајала три
месеца, а за то време грађани
су предали 287 аутоматских пушака, 32 аутоматска пиштоља
„шкорпион”, 15 ручних бацача, као и 1.107 ручних бомби
и других експлозивних направа.
Током те акције је постојала
могућност и да се по убрзаном
поступку региструју ловачко и
спортско оружје, што ће бити
могуће и ове године.
Грађани који не искористе
ниједну од тих могућности биће ригорозно кажњени уколико полиција открије да противзаконито чувају у својим

домовима или носе ватрено
оружје.
Приликом предаје пиштоља
и револвера потребно је само
показати личну карту, а они
који би хтели да врате бомбе,
мине или муницију, треба да
позову телефоном најближу
полицијску станицу и затраже
да полицајци дођу и преузму
их на кућној адреси.
Никако не би требало остављати оружје или бомбе у контејнерима или поред њих, што
се дешавало прошле године,
јер постоји могућност да га
узме и злоупотреби преступник, нервно неуравнотежена
особа или неко дете и да га
злоупотреби.
Наши суграђани који би желели да региструју (легализују)
оружје, треба да у полицијску
станицу понесу личну карту,
доказ да се против њих не води кривични поступак, потврду о уплаћеној административној такси, као и уверење о
обучености за руковање ватреним оружјем. Важно је напоменути да захтев за легализацију оружја могу поднети и
они који немају сву ту документацију.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Таман посла да се
зелен бор осуши!
У прошлом броју нашег листа питали смо вас који неуспех вам је најтеже (било) да
прихватите. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Vanilla Sky” Зоране Јовановић за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Нема тога неуспеха који
није пао на моју грбачу (од
останка без посла, па надаље). Нажалост, помирила сам
се с тим, прихватила сам.
Али не могу ми ништа, јер су
у мени остали здрав разум и
духовитост, који побеђују и
највеће неуспехе. Не дам се
ја.” 064/1554...
„Окречим зид – џаба сте
кречили. Поделим с вама
инспирацију – петак ме почасти са ’џаба си писала’!
Више се ни за зелен бор не
хватам, да се зелен не би осушио.” 069/7223...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање: како бисте у једној реченици описали сопствено путовање кроз живот? Они ће
освојити по један примерак
књиге „Мој лепи живот у паклу” Ивана Ивањија.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Некад путујем пешке ко
бос по трњу, некад возим
крени-стани, прва-друга, мотор зариба, лампице се угасе,
акумулатор се испразни,
кочнице проклизају... А пут
– калдрма.” 064/3856...
„Мој живот из мола у дур,
уз понеки декрешендо и чешћи крешендо, пише свој
либрето...” 064/0428...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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У ПРОШЛОНЕДЕЉНОЈ АКЦИЈИ

ПАНЧЕВАЧКА ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА МАНИЈАКА

Полиција запленила
велику количину робе

СИЛОВАО ЖЕНЕ, ПРЕТИО НОЖЕМ
ПРОДАВАЧИЦАМА

Два мушкарца, старости 22
и 46 година, ухапшена су и
против њих је поднета кривична пријава зато што је
приликом претреса њиховог
стана полиција открила и запленила 650 литара алкохолног пића без акцизних
маркица, око 1.400 флашица
с хемијским препаратом за
чишћење, као и две машине

за производњу тоалет-папира
и око пет тона папира упакованог у ролне.
Због по сто ја ња осно ва
сумње да су извршили кривична дела недозвољена трговина и недозвољена производња против њих ће бити
поднете кривичне пријаве
над ле жном ту жи ла штву у
Панчеву.

ДО СУБОТЕ, 9. ЈУЛА

Бесплатна провера
исправности возила
До 9. јула траје акција „Исправно возило – безбедно возило”, током које возачи могу
бесплатно да провере исправност аутомобила у бројним центрима за технички
преглед широм Србије.
Организатори акције –
Министарство унутрашњих
послова, Ауто-мото савез Србије и Асоцијација техничких прегледа – саопштили су
да им је циљ да олакшају возачима да отклоне кварове на аутомобилима како
би се тиме побољшала
исправност возила која
учествују у саобраћају.
Током спровођења акције саобраћајна полиција ће обављати појачану контролу посебно на
путевима и улицама у
насељеним местима и
указивати возачима на
значај исправности возила у саобраћају.
Возачима ће посебно
бити скретана пажња на важност исправности уређаја
за управљање и кочница,
пнеуматика, предњих и задњих мигаваца, погона на сабијени или течни гас, као и
на значај поштовања правила саобраћаја.
У случајевима када саобраћајни полицајци посумњају у
техничку неисправност уређаја за управљање и кочница,
упућиваће возаче на контролни технички преглед, којем
ће и они присуствовати.
Ако се том приликом утврди неисправност неког возила, оно ће бити искључено из

саобраћаја. Возачи ће током
трајања акције моћи бесплатно да провере исправност својих возила у 100 центара за технички преглед
широм Србије.
Током досадашњих акција
„Исправно возило – безбедно
возило” обављено је више од
10.000 техничких прегледа и
утврђено је да је готово сваки
трећи аутомобил био технички неисправан.

Резултати акције спроведене током ове зиме показали су да 32 одсто испитаних
аутомобила није имало добре кочнице, да на 13 одсто
њих нису били добри системи за управљање, а код 31
одсто возила нису радили
сви мигавци.
МУП, АМСС и Асоцијација техничких прегледа Србије апелују на возаче да у што
већем броју учествују у акцији
„Исправно возило – безбедно
возило”, јер тиме доприносе
сопственој безбедности у саобраћају, али и безбедности
других возача.

У ПОНЕДЕЉАК У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Обележен Дан устанка
– Част ми је што одајемо пошту борцима који су дали животе за нашу слободу. Они су
хероји, јер су поднели највећу
жртву у борби против фашизма, највећег зла у историји
човечанства, и зато заслужују
најдубље поштовање и захвалност свих нас – рекао је
Миленко Чучковић, члан
Градског већа задужен за
рад, запошљавање и социјалну политику, након полагања
венаца на споменике народним херојима у Градском
парку поводом Дана устанка
– 4. јула.
Венце су положили и
представници Војске Србије,

као и Градског одбора Удружења бораца Народноослободилачког рата и борачких
удружења која делују под
окриљем те организације.
Тодор Тоша Стојановић је
подсетио да је 4. јула 1941.
донета одлука о подизању
устанка у Србији против нациста.
Додао је да се не треба стидети оних који су изгубили
животе борећи се у партизанским редовима током
Другог светског рата, зато
што су они само хтели да
ослободе земљу од окупатора
и нису имали никакве политичке циљеве.

ФОТО-РЕКОНСТРУКЦИЈА „ПАНЧЕВАЦ”

Четрдесетпетогодишњак
нападао наше
суграђанке и крао
по панчевачким
продавницама
Шест година био
недоступан органима
гоњења иако је морао
да иде у затвор
Након ефикасне акције припадника панчевачке полиције
ухапшен је Југослав Ристић
(1971) из Лознице због постојања основа сумње да је починио
кривична дела разбојништвo и
недозвољене полне радње.
Oн је у фебруару и јуну ове
године два пута крао у панчевачким приватним продавницама тако што је након претњи
продавачицама ножем односио новац из касе.
У саопштењу које је медијима доставила панчевачка полиција пише да се „он терети и
да је на подручју Панчева починио кривично дело недозвољене полне радње тако што је
две малолетнице и две старије
женске особе насилно додиривао по телу. Због тога ће против њега бити поднете кривич-

Додиривао жене по телу под претњом силе
не пријаве надлежном тужилаштву у Панчеву”.
Ристић је ухапшен у недељу,
након пријаве да је почињена
пљачка у једној панчевачкој
продавници. Полиција је одмах након тога блокирала део
града у коме се она налази и
ухапсила га. Његовом лишавању слободе је допринело и то
што није приметио да га је снимила камера за надзор.

Након привођења у полицијске просторије инспектори
су открили да он није само
крадљивац већ и особа коју
су претходно идентично описале четири наше суграђанке, жр тве ње го вог на си ља.
Спасле су се само захваљујући томе што су вриштале и
браниле се колико су могле,
а манијака је то уплашило па
је побегао.

Ристић је пре сваке од
пљачки продавница које је починио осматрао околину. Улазио би, с капуљачом на глави,
тек када би се уверио да унутра нема никог.
Након што је ухапшен, панчевачки полицајци су открили
још нешто: почетком марта
2009. године Ристић је силовао једну жену у једном од новосадских насеља и одмах после тога је побегао. Од тада је
био недоступан органима гоњења.
Виши суд у Новом Саду га је
без обзира на то осудио у одсуству на затворску казну, а суд у
Шапцу је расписао за њим
централну потерницу, која важи за целу територију Србије.
Према писању неких београдских листова, након Ристићевог хапшења покренута
је истрага да би се утврдило
како је успео да избегава одлазак у затвор скоро седам година,
као и да ли је током тог периода
починио још нека разбојништва и силовања.
Након хапшења полиција је
спровела Ристића у затвор у
Сремској Митровици на издржавање казне за силовање које
је починио пре шест година, а
одговараће и за силовања и
разбојништва у Панчеву.

СВЕ ВИШЕ ОНИХ КОЈИ ИЛЕГАЛНО ПРЕБАЦУЈУ ИЗБЕГЛИЦЕ КРОЗ СРБИЈУ

Зарађују на туђој патњи
Последњих недеља у Србији
поново расте број избеглица
из Сирије и Ирака које, бежећи од рата у својим државама,
покушавају да стигну до западноевропских земаља. Нажалост, међу нашим држављанима има много оних који
злоупотребљавају њихову патњу, илегално их превозе кроз
нашу земљу, најчешће од граница с Грчком и Македонијом па до границе с Мађарском, и узимају за то велике
суме новца.
Према подацима Министарства унутрашњих послова
Србије који су објављени у
студији „Процена претње од
тешког и организованог криминала”, у прошлој години су
поднете 722 кривичне пријаве
против 1.058 наших држављана који су пребацивали избеглице дуж транзитне руте кроз
Србију, чиме су починили
кривична дела кријумчарење
људи и недозвољен прелаз државне границе. Захваљујући
томе што их је наша полиција

открила, спречено је кријумчарење 7.610 лица.
Анализе које је спровело
Министарство унутрашњих
послова показале су да су мигранти из блискоисточних земаља најчешће радно способни мушкарци, док жене чине
15 одсто, а деца 10 процената

укупног броја избеглица, с тенденцијом сталног повећања.
Међу бегунцима из ратовима захваћених блискоисточних земаља има оних који
располажу великим сумама
новца, што злоупотребљавају
наши грађани који их пребацују кроз Србију.
Примећено је и да избеглице
користе најсавременија средства комуникације, попут таблет компјутера, скупих мобилних телефона и џи-пи-ес
уређаја, да би што пре стигли
до западних држава. До сада су
забележени случајеви туча међу њима и њихових напада на
припаднике наше полиције,
али тај број је још увек мали.
У „Процени претње од тешког и организованог криминала” као проблем се истиче
то што се пребацивањем миграната у великој мери баве
организоване криминалне групе које су повезане с криминалцима у другим државама.
Њихови припадници не
презају од тога да избеглица-

ма које кријумчаре обезбеде
лажна лична документа, која
су или украдена или фалсификована.
Као нај ве ћи про блем се
на во ди то што је због ра то ва
ко ји се во де на Бли ском ис то ку не мо гу ће по у зда но
утвр ди ти иден ти тет и на ци о нал ност ми гра на та. Због
то га по сто ји ве ли ки ри зик
од то га да се ме ђу њих ин фил три ра ју при пад ни ци те ро ри стич ких гру па да би та ко лак ше сти гли до за пад но е вроп ских др жа ва.
Ради смањења опасно сти
од наставка кријумчарења
људи кроз Србију и потенцијалне претње од тероризма,
Министарство унутрашњих
послова Србије ће наставити
интензивну сарадњу и размену података са „Европолом” и
„Фронтексом”, полицијским
институцијама Европске уније, као и с полицијама других
земаља, посебно оних кроз
које избеглице пролазе на путу до Запада.

ОДЛУКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Миланко Андрејић ослобођен свих оптужби
Некадашњи члан Градског већа и председник панчевачке
„Нове Србије” Миланко Андрејић ослобођен је оптужбе
да је извршио кривично дело
злоупотреба службеног положаја – одлучено је на недавно
одржаној седници Апелационог суда у Београду.
Тиме је поништена и последња од две оптужбе за које
се он теретио, с обзиром на то
да је после његовог хапшења
25. маја 2010. Виши суд против
њега подигао оптужницу на
основу које је био осумњичен
за примање мита од организатора панчевачког карневала у
износу од 3.000 евра и за злоупотребу службеног положаја.
На седници одржаној 20.
априла прошле године Апелациони суд у Београду потврдио

је првостепену пресуду панчевачког Вишег суда, којом је Андрејић ослобођен оптужби за
примање мита, и првостепено
га је казнио с годину дана затвора због злоупотребе службеног положаја. Више јавно тужилаштво у Панчеву се први
пут није жалило на ту пресуду.

Након тога, почетком јуна
ове године, поново је заседало
Веће судија Апелационог суда
и донело трећестепену одлуку
којом се поништава и та пресуда, а Андрејић се у потпуности ослобађа.
Андрејић је био у притвору
шест месеци – од 6. јуна до 17.
новембра 2011. О његовом
хапшењу су извештавали сви
медији у Србији, а било је и
листова који су објавили фотографије на којима се види
како га полицајци спроводе с
лисицама на рукама. Током
боравка у притвору Андрејић
је био жртва напада других затвореника, који су му без икаквог повода сломили руку.
Његови адвокати су од почетка суђења подносили званичне захтеве судијама да буде

пуштен из притвора и да му се
омогући, као и многим другим осумњиченима, да се брани са слободе, али то није
имало никаквог ефекта.
Од почетка суђења, које је
трајало пет година, Андрејић
није могао да заснује радни
однос нигде у граду.
Током судског процеса који
је вођен против њега били су
позвани бројни сведоци – између осталих и некадашња
градоначелница Панчева Весна Мартиновић и неки градски функционери.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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КУЛТУРНО ЛЕТО У РЕЖИЈИ ДОМОВА КУЛТУРЕ

„ОДОЗГО” НИ ЦВОЊКА, АЛИ ЋЕ,
ИПАК, БИТИ ИГАРА
Од Града ове године
ни динар за летње
програме по селима

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Дирекција за изградњу и уређење
Панчева ускоро ће расписати јавне набавке за изградњу
моста на Поњавици и асфал-

мецо” одржаће концерт у понедељак, 11. јула, од 21 сат,
на платоу Дому културе.

тирање Улице Моше Пијаде
у дужини од 1.100 метара од
Поњавичке до Дринске. Вече
љубавне поезије песникиње
Драгане Смолникар из Словеније биће приређено у четвртак, 14. јула, од 20 сати, у
Дому културе. У тој установи
наредне недеље почеће радионице на тему прављења
позивница за „Паприкијаду”
у квилинг техници.

Јабука: Месна заједница ће
до петка, 8. јула, у 15 сати,
примати пријаве грађана у
вези са оштећењима након
великог невремена. Висок
водостај Тамиша одлаже радове на уређењу приобаља.
До краја недеље биће започето прскање комараца из
ваздуха и са земље. Вече љубавне поезије песникиње
Драгане Смолникар из Словеније биће приређено у суботу, 9. јула, од 20 сати, у Дому културе. Поводом рођења
Николе Тесле, Ана Атанацковић ће представити књигу
под насловом „Моја љубав –
Никола Тесла” у недељу, 9.
јула, од 18 сати. Турнир у малом фудбалу поводом сеоске
славе Свети Илија почеће 22.
јула, а уплата по екипи износи 5.000 динара.

Сопствени ресурси
једини спас
Након досадних падавина најзад је кренуло топлије лето.
Време када треба да спласне
тензија и да се људи мало релаксирају на разне начине. Један од бољих избора за то током врелих дана јесу нешто
свежије и пријатније ноћи.
Нарочито пријају кад су зачињене занимљивим садржајима
на отвореном, пре свега оним
културним.
О томе су годинама предано
бринули и у панчевачким насељеним местима. Најчешће
су то били концерти и представе на трговима и платоима.
Међутим, ове године је од тога изгледа слаба вајда. Све што
је имао на располагању за летње програме (милион динара),
Град је поделио на две урбане
културне установе, тако да селима није остало ни цвоњка
(лане је сваком дому културе
припало по педесет хиљада динара). Тачније, остало им је да
се сами сналазе, углавном из
сопствених извора. Понешто су
искористили од пројектног финансирања, и то за веће манифестације, попут „Жисела” или
„Иванова у фокусу”.
Није згорег видети како то
конкретно изгледа...
Најбоље бесплатно
Глогоњци су највише градског
новца добили за реализацију
пројекта „Да се корени не забораве” (50.000 динара), а за
летње програме биће искоришћен још и део од 175.000 динара, то јест укупна годишња
буџетска донација за одржавање културних садржаја. У току
су преговори за долазак фолклораша из Македоније, а
планирана су и најмање два
рок концерта.

Омољчане занима седма уметност: с прошлогодишњег „Жисела”
У нешто бољем положају су
Новосељани, иако ни они не
поричу да ће се овог лета, више него икада, ослањати на
сопствене ресурсе. Поред осталог, биће приређен и „Бангул”,
па други банатски рок фестивал, неколико концерата...
Приде, фолклораши ће учествовати на више фестивала,
што Град помаже са 250.000
динара.
Брестовчани су од Града добили 270.000 на годишњем
нивоу, у шта спадају веома запажене изложбе уметничке
фотографије и дечје радионице. Из сопствених средстава, у
износу од око 80.000 динара,
биће финансирано још неколико концерата, као и неки
специјални програми на „Паприкијади”, око чега су баш у
току преговори са Агенцијом
„Бард”. Акценат је на бесплатним садржајима, попут вечери афоризама, изложби, радионица карикатуре Николе
Драгаша...
Доловци су веома амбициозни, фокусирали су се на радионице за младе, за шта су и
добили триста милиона градских пара. Једну такву о вршњачком насиљу малишани
ће имати већ у петак, 8. јула,
од 11 сати, у Дому културе.
Требало би да сваког наредног
петка буде приређен неки му-

зичко-сценски наступ – фолклорни и вокално-инструментални концерти уз помоћ
КУД-а „Банатски вез”, као и
рок, техно и акустичарско вече. Ту је и манифестација „У
смирај дана” у Пешчари, на
Леанци, крајем јула.
„Жисел” и још понешто
Качаревци још увек уговарају
„Лудус фест”, посвећен Русији, а биће одржан вероватно
тек у августу. Труде се да праве што више бесплатних програма. Триста хиљада динара
добијених од Града већином
су искористили за фасаду и
прозоре...
Ивановчанима је из буџета
припало 250.000 динара, што
је махом отишло на манифестацију која окупља уметничке
фотографе, под називом „Иваново у фокусу”, као и за рад активности удружења банатских
Бугара и Секеља. У плану је
понеки концерт почетком августа, као и за време сеоске
славе Велика Госпојина.
Старчевачки Дом културе
ће и ове године, у садејству с
Месном заједницом и бројним
удружењима, крајем јула и почетком августа приредити још
једно издање чувених „Дана
дружења”. А тада је време концерата, представа и тамбурашких вечери, када ће бити
утрошен и већи део градских

пара – износ од двеста хиљада
динара.
Јабучком Дому културе припало је триста хиљада за пројекат „Мост”, као и за носећи
програм у време сеоске славе
Свети Илија – Дечју ликовну
колонију, када ће, поред осталих, гостовати малишани из
Македоније и Црне Горе. Локална културна установа је у
великој мери ослоњена на рад
с младима, па је у току радионица фотографије Золтана Бисака. Поред тога, Министарство културе ће са 155.000 динара финансирати инклузивну
представу у којој ће учествовати и штићеници Дома за ЛОМР „Театар срца”.
Омољица je за целу годину
добила само сто хиљада за програмске активности, али то се
надомешћује из сопствених извора, захваљујући чему је сваког петка у понуди нека дечја
представа. Има и других садржаја, па ће, рецимо, у уторак,
12. јула, у 20 сати, бити отворена изложба радова сликарки из
Русије и Ирана. Очекује се још
неколико монодрама и дечјих
комада, а за август је, поред чувеног „Жисела”, планирано и
неколико концерата.
Наизглед оскудније културно лето него нека ранија, али
ће на крају можда и бити свачега за гледање.

У ДОЛОВУ ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРЦА

Почаст за жртве ратова из прошлог века
Полагањем цвећа на три спомен-обележја доловачко Удружење бораца из оружаних сукоба у двадесетом веку обележило је 4. јул, некадашњи
Дан борца.
Не по сред но пре це ре мо нијалног чина одржан је коме мо ра тив ни скуп у са ли
Ме сне за јед ни це, чи ме је
одата пошта свим страдалима у ратовима вођеним у послед њих сто го ди на. Том
приликом је Никола Брзован, пред сед ник по ме ну те
организације, изразио наду
да ће се више млађих придружити њиховим акцијама,
наставити традицију и будућа по ко ле ња под се ћа ти на

знамените историјске датуме без обзира на идеологију.
Након тога су положени венци на спомен-обележја из Првог светског рата (испред Велике цркве), као и на она из борби

против фашизма у централној
долини и Учитељском парку.
Доловци сваке године, поред Дана борца, обележавају
неколико датума који су уско
повезани с њиховим местом и

оружаним сукобима из прошлог века. Прво окупљање је
било 9. маја, поводом Дана
победе над фашизмом, а наредно је 7. септембра; разлог
је то што је крајем Другог
светског рата, 1944. године, с
партизанима на Сремски
фронт из Долова отишло више
стотина добровољаца, од којих
се осамдесетак никад није
вратило. Последњи годишњи
састанак бораца одржава се 4.
октобра, када је ослобођено
Долова.
У поменутом месту, нажалост, међу живима нема више
учесника Другог светског рата, али има и оних из сукоба с
краја прошлог века.

У ОКВИРУ КАМПА „SUNFLOWER”

Омољичка спортска олимпијада
Удружење грађана „Сунцокрет” из Омољице трећи пут
заредом у свом месту организује Међународни волонтерски камп „Sunflower”, који ће
између 15. и 25. јула окупити

Страну припремио

Јордан
Филиповић

четрнаесторо људи из земаља
широм света.
Они ће за то време учествовати у стварању културно-забавног летњег програма, а део тога
ће бити и „Омољичка спортска
олимпијада”, чији су циљеви
неговање здравих стилова живота и намера организатора да
се Омољчани и посетиоци кампа упознају с различитим спортовима, клубовима и удружењима из места и околине.

Манифестација ће бити
одржана у недељу, 17. јула, од
8 сати, у дворишту школе „Доситеј Обрадовић”, а поједина
такмичења ће се одвијати и у
централном парку.
За ин те ре со ва ни ма ће на
рас по ла га њу би ти ба скет,
од бој ка на пе ску, ма ли фуд бал и сто ни те нис, и то у
две ка те го ри је: ју ни о ри (до
14 го ди на) и се ни о ри (пре ко 15 го ди на), као и ин ди -

ви ду ал ни спор то ви – стре ли чар ство, шах, јо га, пи ла тес, скок удаљ, крос, ве ли ки
број спортских радионица за
децу, а остављена је и могућност уво ђе ња но вих ди сци пли на.
Информације о пријављивању учесника (рок истиче 15.
јула) могу се добити на „Фејсбук” страници удружења или
путем телефона 063/83-34230 и 062/17-60-456.

Банатско Ново Село: Завршни концерт Балетског студија „Пируета” одржан је у
четвртак, 30. јуна, у Дому
културе. На истом месту је у
уторак, 6. јуна, приређена
трибина Полицијске управе
Панчево на тему безбедности имовине. Поменута установа је санирала оштећења
на крову настала од последица недавних елементарних
непогода. Удружења „Новосељанке/Bobоacele”, ДАК и
„Новосељански паори” представиће се на манифестацији у Јагодини која се одржава
поводом Дана града.
Долово: Дванаеста „Фијакеријада” одржана је у недељу,
3. јула, а истог дана у Дому
културе обележен је први рођендан „Радионице дружионице”. Полагањем цвећа на
три спомен-обележја доловачко Удружење бораца из
оружаних сукоба у двадесетом веку обележило је 4. јул,
некадашњи Дан борца.
Глогоњ: Скупштина Месне
заједнице ће на следећем састанку, у четвртак, 7. јула,
установити програм обележавања сеоске славе Петровдан.
Истог дана од 18 сати, у организацији Полицијске управе
Панчево, биће одржана трибина на тему заштите имовине. Гудачки квартет „Интер-

Иваново: „Жетелачки бал” у
организацији МКУД-а „Боназ Шандор” биће одржан у
суботу, 9. јула. Теку припреме за манифестацију „Рибарски дани и ноћи”, а распоред углавном спортских
догађаја биће прецизиран на
наредном састанку Скупштине Месне заједнице.

Качарево: Завршено је попуњавање ударних рупа на коловозима, у вредности од пола милиона динара, али се
Месна заједница обратила
Дирекцији са захтевом за санацију преосталих проблематичних путева. По налогу
поменуте институције дотеран је песак који ће бити посут на терен за бич-волеј у
Спортско-рекреативном центру „Језеро”.
Омољица: Дечја представа
под називом „Школа за кловнове” одиграна је у суботу, 2.
јула, на платоу испред Дома
културе. „Омољичка спортска олимпијада” биће одржана први пут, 17. јула, а рок
за пријављивање истиче два
дана раније.
Старчево: Изложба радова
Мирослава Савкова под називом „Радојка у Старчеву”
отворена је у четвртак, 30. јуна, у галерији „Боем”.

КОМУНАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА У ЈАБУЦИ

Хиљаду пријава за
обештећење од града

Месна заједница Јабука последњих дана је под правом
опсадом својих суграђана.
Разлог, нажалост, није нимало веселе природе – реч је о
пријављивању оштећења након недавног невремена, када
се на то село сручио град величине тениске лоптице. Рок
за то је петак, 8. јул, у 15 сати.
Према речима чланова локалне скупштине, у записник
је заведено преко шестсто домаћинстава, а с обзиром на то
да готово свако домаћинство
има и помоћни објекат, тај
број је безмало двострук. У
овом случају ради се само о
непокретној имовини, док се

на другом месту евидентира
штета нанета усевима.
Поред тога, у овом селу је
пре недељу дана почела санација депоније, коју обавља
овлашћена фирма. С тим у
вези, Месна заједница апелује на грађане да приликом
одлагања комуналног отпада
најпре контактирају с радницима који уређују сметлиште и поступају како им они
наложе. То је веома важно да
труд не би био узалудан, јер
је примећено како појединци затрпавају већ очишћено.
Овај посао ће трајати целог
лета, а тек се очекује долазак
машина за сортирање отпада.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Субота, 9. јул, 21 сат, башта Дома омладине: концерт групе „Who See”.

Књижевност
Понедељак, 11. јул, 20 сати, Дом омладине: књижевно вече са Драганом Смолникар.

Тематски програм
Уторак, 12. јул, 12 сати, Дом омладине: хип-хоп радионица са члановима бенда „Исказ”.

Представе
Четвртак, 14. јул, 20 сати, двориште Народног музеја:
представа „Глумци – песници”, игра Небојша Илић.

НАКОН КАМПА У НЕМАЧКОЈ

„Исказ” на „Егзиту”
Панчевачки бенд „Исказ”
наступио је у кампу „Donau.
Pop” у Улму у Немачкој два
пута – 4. и 7. јула. Тај музички пројекат окупља младе
бендове из земаља кроз које
протиче Дунав и суседних
њима, с циљем да подржи и
подстакне развој њихове каријере. Млади музичари су
се већ представили у том
кампу, 2012. године, заједно с Марчелом. Након повратка у Србију бенд ће, 9.
јула, наступити на бини
„Fusion” једног од најбољих
фестивала у Европи – „Егзита” у Новом Саду, на Петроварадинској тврђави. Ове
године на „Егзиту” ће се пред-

ставити више од четрдесет
музичких састава из земље и
света.

НАГРАЂЕН ФИЛМ „ПУТНИК”

Признања младом
редитељу
Млади редитељ Лука Ивановић, наш суграђанин, освојио
је, у категорији младих од
петнаест до деветнаест година, прву награду за филм
„Путник” на 45. ревији
филмског стваралаштва деце
и омладине, коју организује
Центар аматерског филма
Србије. Награда му је припала и за најбољу камеру. Филм
је настао прошле године, а
млади стваралац га је сам режирао, снимао и монтирао.
Глумили су његови пријатељи Никола Долић, Катарина

Раић, Милан Филиповић и
Марко Мишковић, а Јована
Мрчковић је била сниматељ
тона.
На истој ревији он је добио и трећу награду за филм
„Чарли Чаплин”, који је
снимио као члан групе за
филм Регионалног центра
за таленте „Михајло Пупин”
Панчево. Панчевачком редитељу Ивану Ракиџићу, који
води групу за филм, припала
је, трећи пут за шест година,
награда за нај бо љег менто ра.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Хроно исхрана на француски
начин” др Аленa Делабоa
Хроно исхрану практикује
више милиона људи широм света. Уз ову књигу читаоци ће коначно имати
прилику да се упознају са
оригиналном хроно исхраном и да уживају све користи које она доноси.
Др Ален Де ла бо је
док тор ме ди ци не, хроно
нутрициониста, директор
одсека за клиничка истраживања IREN’S-а, Европског института за истраживање исхране и здравља, врхунски стручњак који је развио револуционаран хроно
метод исхране.
„Хроно
исхрана
на
француски начин” представља озбиљан и медицински тестиран начин да
храну коју волите конзумирате према биолошком
часовнику организма и садржи више од педесет ре-

Петак, 8. јул 2016.
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ИЗЛОЖБА О ВРЕМЕНУ КОЈЕ ЈЕ ПРОШЛО

СИМБОЛИ ПАНОНСКЕ РАВНИЦЕ
Етнолошко
истраживање трајало
двадесет седам година
Идеализована
представа о салашима
Гостујућа изложба Музеја града Новог Сада „Салаши – између идеализованог и стварног” отворена је у четвртак, 30.
jуна, у Народном музеју Панчево. Аутори поставке су Весна
Недељковић Ангеловска, музејска саветница, и Феђа Киселички, фотограф, а о њој су говорили ауторка и Александра
Јаковљевић из етнолошког
одељења музеја у Панчеву.
На изложби је приказан резултат етнолошког истраживања салаша у Бачком Петровом
Селу, рађеног у периоду од
1987. до 2014. године, кроз фотографије које су направили
фотографи Феђа Киселички,
Љубомир Грубић и Владимир
Червенка. Изложени су и предмети из етнолошке збирке панчевачког музеја коју воде Александра Јаковљевић и Светлана
Месицки. Старији посетиоци
имају прилику да обнове успомене на салаше – симболе банатске равнице, а млађи могу
сазнати нешто о овим специфичним економским газдин-

Салаша готово да више и нема
ствима, којих је некад у Војводини било много.
– Кренули смо са истрaживањем архитектуре, међутим тамо где људи обитавају, није само грађевина оно што нас може
заинтересовати, већ и како у
том простору живе и проводе
своје време. Интересовало нас је
и зашто ми данас у Војводини

ОДИГРАНА ПРЕДСТАВА „ОД РАЈА ДО БЕЗЊЕНИЦЕ”

Прича о љубави, доброчинству и трагизму
Позоришна представа „Од раја до безњенице” о љубави између Лазе Костића и Ленке
Дунђерски одиграна је у суботу, 2. јула, у свечаној сали Народног музеја Панчево. Лаза
је од Ленке, ћерке свог пријатеља Лазара Дунђерског, био
старији готово тридесет година. Она је била заљубљена у
њега и борила се за ту љубав, а
Лаза, схватајући да је таква
љубав готово немогућа, на наговор пријатеља, жени се Јулијом Паланачки, удовицом
из Сомбора. Те исте године
Ленка умире, а Лаза је терет
њене љубави носио до краја
живота, кајао се и неговао сећање на њу.
Комад је настао у продукцији Градског позоришта и Туристичке организације Бечеј и
Лидернета – мреже лидера локалног одрживог развоја Нови
Сад. Режију и сценарио потписује мр Зоран Суботички, а

Лазара Дунђерског глуми Миодраг Петровић, Ленку Дунђерски – Јована Радовановић,
Лазу Костића – Ервин Хаџимуртезић и Богдана Дунђерског – Филип Санџаков.
Представа је део пројекта
„Чудесни свет Дунђерских”,
чији је циљ да се приближе ве-

ОГЊЕНУ ГЛАВОНИЋУ ГЛАВНА НАГРАДА
ФЕСТИВАЛА „OPEN CITY”

„Дубина два” –
застрашујућа прича

цепата и идеја за оброке.
Ова књига је намењена
свима који желе да изгубе
килограме не мењајући лоше навике. Др Делабо
представља правила исхране којих се сви лако могу
придржавати, а резултати
су невероватни!

Два читаоца који до среде, 13. јула, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Какве
резултате (вам) доноси хроно исхрана?”, наградићемо по
једним примерком књиге "Далас ’63" Стивена Кинга. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

сматрамо да је салашарски начин живота идеја о изобиљу,
слободи, питомом пејзажу, лепоти, доброј храни, свирцима...
У суштини, тај живот је у себи
носио много мукотрпног рада с
неизвесним резултатом, али у
памћењу Војвођана јесте и данас идеализована представа о
салашима. Фотографи су ми по-

могли да прикажем како сам ја
доживела салаше, ту усамљеност салашара, искуства људи
који су отишли... Данас ових салаша уопште нема, а салашари,
ако су и живели, више не живе
на урушеним салашима, јер је
атар постао и опасно место – рекла је Весна Недељковић.
Салаши нису нешто што је
карактеристично само за Војводину. Они постоје свуда у
свету. Од друге половине двадесетог века њихов број је код
нас нагло почео да опада услед
друштвених и економских промена, а нарочито после комасације коју је држава спровела седамдесетих година.
– Свуда у свету постоје салаши на којима се људи баве пољопривредом и сточарством.
Тако не морају да одлазе из
града у село, на удаљено имање, већ могу ту да организују
своју комплетну егзистенцију.
Али оно што чини аутентичним војвођанске салаше, јесте
мануфактурна, занатска и лична производња предмета које
имате прилику да видите захваљујући етнолошком одељењу Народног музеја. Они вам
дају могућност да осетите како
је то некада изгледало – изјавила је ауторка изложбе.
Изложба ће бити отворена
до 23. јула.

За филм „Дубина два” панчевачки редитељ Огњен Главонић
добио је главну „Велику награду жирија” на фестивалу документарног филма „Open City”,
који је одржан у Лондону од 21.
до 26. јуна. Овај дугометражни
експериментални документарни филм говори о жртвама једног злочина почињеног 1999.
године на Косову и масовној
гробници убијених Албанаца
која је откривена у предграђу
Београда. Комбинација је сведочанстава и снимака оригиналних локалитета догађаја.
Образлажући доделу награде Главонићу, председница
жирија Пени Вулкок је, између осталог, рекла: „Филм је изнео комплексну и застрашујућу причу на истински задивљујући начин. Тешко је описати искуство гледања овог
филма – на једном нивоу, ово
је форензичко представљање
једне ужасне приче, док у исти

мах аутор ствара простор за
размишљање о универзалним
темама насиља и саучесништва”.
Филм је био најбољи у конкуренцији више од 60 остварења, колико их је приказано на
фестивалу.

личина и значај једне од најимућнијих и најугледнијих војвођанских породица.
– Покушавамо да причу о
Дунђерскима, не само о Лази
Костићу, приближимо обичном свету који је жељан једне
чисте емотивне љубавне приче, приче о пријатељству, при-

че о доброчинству, али и приче о трагизму. Првобитно смо
желели да се изводи искључиво у дворцима Дунђерских. Од
пет њих, само су два у функцији, па смо решили да је
играмо у дворцима, салонима
и објектима од културно-историјског значаја. Ова свечана
сала је предивна и представа
се у потпуности уклопила у тај
амбијент – рекао је Зоран Суботички.
Представа се завршава рецитовањем Лазине песме „Santa
Maria della salute”, једне од
најлепших љубавних песама,
која је постала својеврстан
симбол несрећне и немогуће
љубави.
Комад је до сада извођен у
Бечеју, Новом Саду, Сенти, а у
Панчеву је одигран јубиларан,
двадесети пут. У плану је, како
каже редитељ, да се игра пре
свега у Војводини, па ће полако прећи и Дунав.

МОНОДРАМА МАЈЕ НИКОЛИЋ

О заборављенима
и остављенима
Монодрама „Лилика”, рађена
по тексту Драгослава Михаиловића, одиграна је у уторак, 5.
jула, у дворишту Народног музеја Панчево. Представу изводи
Маја Николић, која потписује
глуму и режију, а настала је као
њен мастер-рад на петој години студија Академије уметности у Новом Саду, у класи професора Бориса Исаковића.
– Радила сам на овој монодрами неколико месеци. Саветовала сам се с психолозима и
дружила се с децом из дома из
Каменице. Представу играм у
име све те остављене и злостављaне деце. То су неке
ствари о којима и не размишљамо у нашој свакодневици.
Суочавала сам се с разним
причама злостављaних девојчица и желела сам да оправдам њихову истиниту причу –
каже Маја Николић.
Млада уметница је желела
да овом представом скрене
пажњу на чињеницу да нијед-

но заборављено и напуштено
дете није криво због тога и да
би требало да им се посвети
више пажње.

Стране припремила

Милица
Манић
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Моја мисија је да људе музиком
чиним срећним.

КУЛТУРА

Ибрица Јусић

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ИБРИЦА ЈУСИЋ

ЕМОЦИЈА ЈЕ НЕПРОЛАЗНА ОСОБИНА
Вече романтике
и носталгије
Дуже од пет деценија
опчињава публику
Плато испред Културног центра био је препун у понедељак,
4. јула. Много наших старијих
суграђана, али и оних средњих
година и млађих, дошло је да
ужива у наступу хрватског кантаутора и шансоњера Ибрице
Јусића. Вече романтике, а помало и носталгије, повратак у
нека времена када је све, или
бар много тога, било музика,
нашим суграђанима поклонили су Културни центар и Град
Панчево.
Чаробњак певаног стиха, велики џентлмен, сањар и луталица дуже од пет деценија опчињава публику. Увек обучен у
црно, на сцени само он, гитара
и његов пас Бонд. Јусић је наступ започео песмом „Поноћ”
и одмах већи део публике
„пренео” на дубровачке скалине, на којима је 1964. године
започео каријеру.
Уследила је најава последњег албума „Харлекино”, којим је, како каже, хтео одати
омаж колегама и пријатељима
којих, нажалост, више нема –

Низале су се „Море не мора”, „Moderato cantabile”, „Кућа поред мора”, „Била је тако
лепа”, Коенови и Шекспирови
стихови...
По сле њих „Крај та на на
шадрвана”, „Што те нема”... –
песме с претпоследњег албума „Аманет”.

Ибрица се није заситио гитаре, песме и севдаха.
– Ово што радим, више сматрам мисијом. Бог ми је дао
мало талента и рекао: ајде чини људе сретним, па ће и они
учинити тебе сретним. Још
увек имам узбуђење, жељу, љубав према музици. Срећан

У ДРУ ШТВУ НАЈ БО ЉИХ
У два наврата је више година живео у Паризу.
Неколико пута је наступао у емисијама чувеног
Жака Шансела, за шта у оно време нису имала прилику ни многа велика имена француске
музичке сцене.
У Стокхолму, у склопу летњег фестивала, једног петка је певала Ела Фицџералд, другог
Ибрица Јусић, а трећег су заједно свирали Боб
Дилан и Сантана.
Зденку Руњићу, Арсену Дедићу, Ђорђу Новковићу, Ивици
Перцлу, Драги Бритвићу...
– То су и песме које су, на
неки начин, обележиле мој
живот. Песме које сам одувек
хтео да певам, а нисам имао
прилику, јер су их композитори дали другима... – објашњава Јусић.

– Иако сам рођен у Дубровнику и одрастао уз класику,
канцону и оперу, у мојој кући
се слушао и неговао и севдах.
Тако је настао овај албум са
севдалинкама у новим и модерним аранжманима.
Публика је уживала и у песмама
„Теби, мајко, мисли лете”, „Емина”, „Вољело се двоје младих”…

ФОТОГРАФИЈЕ
СТАШЕ БУКУМИРОВИЋ

Чекај до пролећа

сам, јер радим 52 године оно
што волим и могу пристојно
живети од тога. Куд ћеш веће
среће од тога да контактираш
с људима који те воле, мазе и
пазе и узвраћају љубав.
Још увек је на скалинама,
које су му изгледа судбина.
– Додуше, макнуо сам се
педесетак метара, што би војници рекли – на „резервни
положај”. Тамо где сам пре
певао, више је немогуће, јер
долазе групе пијаних младих
туриста. Кад пролазе, то је
таква галама, а и да баш себи
приуштим да ме неки пијанац га ђа ли мен ком, не ма
смисла... Имам свој мали кутак. То је улаз у цркву, вели-

ки лепи волат. Ту је мир, тишина...
Наступао је у најчувенијим
концертним дворанама од
„Карнеги хола”, преко Сиднејске опере, до стокхолмског
„Кина театра”.
– Свугде је другачија атмосфера, а публика је иста. Уметник је тај који људима даје
емоцију. Данас, у овом свету,
недостају емоције. Све се претворило у новац, неолиберализам... Има јако мало уметника које, кад чујете, можете
рећи – то је то. На сцени су цурице, голе гузице, дуге ноге,
шљокице и ви се питате где је
ту песма. Песме нема. Ја сам
један од последњих мохиканаца који нуди емоцију... Моје
песме су дотицале људе и део
њиховог живота и искуства,
поготово кад је љубав у питању. Емоција је непролазна
особина исто као и романтика.
Увек ће бити романтичара.
Младо, лудо, може ићи на
парти, али кад се заљуби, онда
долази код мене на скалине.
Нумере „Немој поћи сад” чувеног Жака Брела, „Јуби сан
вашу ћер” и „Кад би ви знали,
моја госпођа” довеле су концерт до врхунца... Песма за песмом на француском, италијанском, ред севдаха, ред шансоне, па опет севдах... Од Шекспира до севдаха... И тако више
од два сата. Три пута је Ибрица
остављао и узимао гитару. На
крају је отпевао „Мачку”, песму по којој га препознају. Изразио је жељу да опет не прођу
три деценије до његовог следећег концерта у Панчеву.

УСПЕХ ПОДМЛАТКА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ”

Први на смотри
у Ваљеву

Изложба фотографија „Чекај
до пролећа” наше суграђанке
Сташе Букумировић отворена
је у понедељак, 4. јула, у Галерији Милорада Бате Михаиловића. Поставку чини 29 фотографија које су настале у
протекле две године.
– Чешће фотографишем људе, али не баш класичне портрете. Углавном су на фотографијама особе на неки начин повезане с просторима у
којима се налазе. Некада случајно наиђем на нешто што
ми је интересантно, а некад у
глави имам слику кроз коју
желим да искажем одређени
осећај, па у тим случајевима

помало изрежирам ситуацију,
и то је најчешће у виду позе у
коме је тело и односа тог тела
и простора, али опет, то је неки природан процес обликовања – каже ауторка.
Сташа Букумировић је до
сада учествовала на више
групних изложби у земљи и
иностранству. Њени радови су
обишли Праг, Торонто, Нову
Истру. Ово је њена друга самостална изложба. Дипломирала је аудио-визуелну уметност на катедри за камеру Факултета драмских уметности у
Београду.
Изложба ће бити отворена
до 12. јула.

Дечји ансамбл виших разреда
КУД-а „Станко Пауновић
НИС–РНП” освојио је златну
плакету и прво место на 11.
смотри дечјих фолклорних
ансамбала, која је одржана
25. jуна у Ваљеву. Играчи „Пауновића” представили су се
играма Пиротског Поља у музичком аранжману Здравка

Ранисављевића и кореографији Дејана Трифуновића. У
квалификацијама је учествовало двеста ансамбала, а у
финалном програму петнаест
најбољих. На смотри у Ваљеву
наступили су и играчи Дома
културе из Банатског Новог
Села, који су такмичење завршили на десетом месту.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Караван чудеса”
Уроша Петровића
Аутор нам представља дечака који је украден и одведен
у свет какав смо сви, бар једном, сањали и којег смо се
сви одувек плашили. Ово је
роман о дечаку Адаму, који
нагло и неочекивано бива
истргнут из родитељског дома и ограђеног дворишта и
бачен у простор дивље природе, препуштен сам себи и
властитој сналажљивости.
Узбудљива авантуристичка
прича о борби троје деце за
опстанак, али и симболична
парабола о одрастању и сазревању сагледана као превазилажење тегоба и препрека,
било спољашњих, било оних
које проистичу из природе
јединке.
„Роман ’Караван чудеса’
потакнут је мојим давнашњим, дечачким страховима
и поимањима света у ком сам
непитан, затечен. Описао сам
пустоловину смештену у
свет који нам је свима и далек и близак истовремено, и
мислим да је, баш због те
блискости са стварним, његова зачудност страхотнија и
упечатљивија. Почиње тако
што Црна Баба хвата дечака,
трпа га у врећу и односи у

непознато – некада су ме
плашили да би ми се, у случају да не будем послушан
дечак, то сасвим извесно могло и догодити. Ето, догодило се. Не баш тада, али јесте
сада, у овој књизи”, каже Петровић.
Његове књиге се налазе
међу најчитанијим насловима српске књижевности за
децу у овом веку, а објављене су до сада и у Италији,
Мађарској, Грчкој, Македонији и Чешкој. Аутор je бестселер романа „Пети лептир”
и „Деца Бестрагије”.

Два читаоца који до среде, 13. јула, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта вас је плашило кад сте били мали?”, наградићемо по једним примерком књиге „Мој лепи живот у
паклу” Ивана Ивањија. Најбоље одговоре ћемо објавити
у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Андерграунд у тврђави
Младен Милојковић,
дипломирани економиста
ЛЕТЊА ЛОКАЦИЈА: Барутана на Калемегдану је без
премца најбољи избор када
су у питању локације на којима се током летњег периода организују дешавања.
Они мало старији припадници андерграунд културе
сигурно се сећају сензационалних наступа страних извођача у том простору почетком двехиљадитих година. Сам објекат, некадашње
складиште барута из XVI века, након вишегодишње рестаурације поново је отворен
за јавност 2014. године Од
тада је организовано неколико десетина концерата,
перформанса, изложби и
представа. Сам амбијент у
коме се налазите, објекат налик на средњовековну тврђаву, уз невероватну акустику и свежину ушћа и Доњег
града чини доживљај нестварним и сведочи томе зашто је један угледан европски музички магазин сврстао Барутану у топ пет светских локација за концерте.
КЊИГА: Трилогија „Његова
мрачна ткања” Филипа Пулмана свакако је књига која
ми је, на неки начин, отворила очи. Иако се у књижарама
најчешће налази међ неозбиљном фантазијом, књига
се кроз одрастање и сазревање ликова суптилно бави и
прилично шкакљивим темама расподеле моћи у свету и
ауторитета који над светом
успостављају религијске организације. Уз јединствен поглед на могућност постојања
паралелних универзума до-

звољава читаоцу да „попуни
рупе” својим искуствима,
схватањима, можда и сновима. Како нам нова подсећања
на суморну стварност у којој
живимо заиста нису неопходна, ово штиво је одличан
избор за један нови поглед у
један другачији свет.
ФИЛМ: „Човек са Земље”
(2007) јесте нискобуџетни
независни филм, заснован
на последњем делу култног
писца научне фантастике
Џерома Биксбија. Потрудићу се да не спојлујем много.
Рећи ћу само да је потребан
заиста генијалан сценарио
како би вас филм држао на
ивици фотеље и у неизвесности свих 87 минута, поготово ако додам да се комплетна радња дешава у једној соби, без иједног ефекта,
и да га је изнела екипа тотално непознатих глумаца.
У мору лимунадица и филмова о суперхеројима радије бирам онај који ће ме натерати да се запитам о себи
и свету који ме окружује.
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------- ИСТОРИЈАТ -------

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - -

АУТОМОБИЛ КАО СЛИКА ЈЕДНОГ ДРУШТВА

МНОГО ПОДАТАКА ЗА ЈЕДНУ ТРКУ

Национално возило
Индијаца
Пројекат покренула
Индира Ганди
Истори ју аутомоби ли зма и
ауто-индустрије неретко су
исписивале жене. Жене су
измислиле брисаче за аутомобиле и анласер, а и први
дужи пут аутомобилом прешла је припадница лепшег
пола. Једна од њих, почетком
осамдесетих година, имала је
визију о развоју друштва у
сваком смислу, па и у индустријском. Индира Ганди је
желела да свом народу омогући бољи живот, па и услове
за куповину аутомобила домаће производње.
Име првог купца извучено
на лутрији
Индија је направила уговор с
јапанским произвођачем „Сузукијем”, уз чију помоћ ће
створити један од аутомобила
који су се најдуже производили у њеној историји и може се
рећи синоним за ту земљу, бар
када су аутомобили у питању.
Производња је започета 1983,
годину дана пре атентата на
премијерку. Ко ће ући у историју и постати први власник
„марутија сузукија 800”, одлучивало се игром на срећу, односно име се извлачило. Ту
част је имао Харпал Синх, којем је кључеве у Делхију свеча-

но уручила премијерка. Познаваоци аутомобила код нас добро знају како изгледа „марути
800”, јер је био продаван и заступљен и у нашој земљи.
У питању је микроаутомобил са четвора врата и, може се
рећи, више него симболичним
пртљажним простором. Као
што и само име модела говори, био је опремљен троцилиндричним мотором радне
запремине 800 кубних центиметара, снаге четрдесет „коња”. Иако је замисао била да
аутомобил буде доступан већини, цена првих примерака
тада ипак није била ниска и
износила је око 48.000 рупија,

а данас стаје 185.000. Током
година овај мали аутомобил се
мења, односно осавремењује
различитим додацима, а промењен је и систем убризгавања
горива, али није се одступило
од оригиналне идеје.
Мотор има исту радну запремину и аутомобил мора бити
доступан широј популацији. С
временом је дошао моменат да
се модел осавремени климауређајем, а то је дигло цену за
чак 15.000 рупија, што се Индијцима није уопште свидело,
без обзира на тамошње врућине. Сви аутомобили који нису
имали „климу” продати су у
много већем броју у односу на
ове с додатном опремом.
Тема за научне радове
Продаја овог аутомобила је у
суштини била социолошка појава, јер је у правом смислу
показивала куповне навике
просечног становника и стања
његовог ума. „Марути 800” се
укоренио у друштву, а у прилог томе говори и чињеница
да су многи студенти социологије и психологије за своје дисертације узимали теме које
се баве положајем „марутија”
у друштву.
Укратко, оно што је „буба”
била у Немачкој, то је био „ма-

рути” у Индији. Промене и побољшања које смо поменули
десили су се 1986. А следеће
осавремењавање уследило је
десет година касније. Урађена
је ревизија ентеријера, који је
био застарео, а оштре ивице
каросерије су благо заобљене.
Упркос чињеници да се
купцима нови, заобљенији
дизајн није претерано допао,
продајни резултати то нису
показивали. Свега две године
касније на снагу ступају нови
прописи о емисији штетних
гасова, па произвођач у своје
троцилиндричне моторе, уместо карбуратора, уграђује нови систем, с директним убризгавањем горива.
Поред бризгаљки за гориво,
у моделе од 1999. се уграђује
и нови петостепени мењач,
који, уз бољи преносни однос,
пружа и комфор при већим
брзинама. Такође, за ослањање су сада били „задужени”
гасни амортизери и опруге,
што је у великој мери допринело удобности и возним карактеристикама. „Марути сузуки 800” као такав престао је
да се производи 2013. Наследио га је модел „марути алто
800”, настао на филозофији и
идеји једне жене.

Ручно прављени аутомобили имају своје купце, а њихова цена достиже и више
стотина хиљада евра. Просечан возач се увек запита
због чега је цена толико висока, а одговор „лежи” у начину израде и времену које
је потребно да би се одређени део направио. Поменућемо само да се у последњу генерацију „Лексусовог” модела ЛС уграђује дрвени волан који се израђује посебном шимамоку техником.
За готов производ је потребно 67 занатских процеса, а
време израде је месец дана.
На болидима „Формуле 1”
се налази преко 150 сензора,
који путем две стотине кана-

ла прикупљају разне податке. Током једне трке ови
сензори прикупе преко 25
гигабајта података, који се у
реалном времену бежично
преносе у централни рачунар у пит-стопу екипе.
Про це њу је се да ау то-индустрија директно и инди рект но за по шља ва око
30 милиона људи.
Од хиљадувозача моторних возила, њих 85 су мотоциклисти.
„Аудијев” модел А8 је познат по свом луксузу и перформансама, а о квалитету
израде ентеријера говори и
податак да кожна седишта
имају тачно 36.520 шавова.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

„ПАНДА” ЈЕ ДОБРА КУПОВИНА
Када се почетком осамдесетих појавила прва генерација „Фијатовог” модела
„панда”, било је јасно да је
италијански произвођач направио аутомобил који је
својом практичношћу и поузданошћу покупио симпатије многих. То се може рећи и за другу генерацију,
која се на тржишту појавила
2003. године.
Овај мали градски аутомобил ће потенцијалног
купца придобити већ на први поглед. „Панда” је врло
складан, можемо слободно
рећи, мини-вен, који упркос
малим габаритима пружа

од 55 „коња”, што на први
поглед делује мало, али се
тај мотор сасвим коректно
„носи” с тежином аутомобила. За оне скептичне у понуди је нешто јачи бензинац,
од 60 коњских снага, радне
запремине 1.200 кубика.
Свакако најбољи избор јесте
дизел од 1,3 литра, који ће
са својих 70 коњских снага
пружити више него добре
перформансе, уз просечну
потрошњу од четири литра.
Код овог аутомобила не
постоје карактеристични
кварови на које треба обратити пажњу. Спорадично су
поједини власници имали

солидан комфор за четири
одрасле особе. Гепек је мали
и није баш за похвалу, па
уколико имате породицу,
нећете успети да баш све понесете на пут.
Квалитет израде како спољашњости, тако и ентеријера, на завидном је нивоу. У
базичном пакету опреме у
овај аутомобил се не уграђује клима-уређај, па вам
саветујемо да потражите
„панду” у динамик верзији,
чија је опрема знатно богатија. Позиција возача је одлична и прегледна, а овај
мали „фијат” је удобан и
прилично добар и на отвореном путу.
Слабији бензински агрегат од 1,1 литра има снагу

проблема с квачилом. Ако
купујете „панду” с дизел-агрегатом, било би пожељно да проверите ниво уља у
мотору и његову боју и вискозност, јер постоје случајеви да дизел-мотори троше
нешто више уља од предвиђеног. Још једна од карактеристика која би вас могла
навести да размотрите куповину „панде”, јесте цена
одржавања. Делови за мали
сервис не треба да коштају
више од 5.000 динара.

Страну припремио

Немања
Урошевић

Петак, 8. јул 2016.

ОГЛАСИ

ПОНУДА

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 80 до0
1.000 евра. 062/193-36-05.
(223271)

МУЛТИПЛА 1.6 16 вентила,
бензин, гас, уређај под гаранцијом. 060/370-02-12.
(СМС)

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003 годиште 1.7 ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС
ПОЛОВНИ делови ситроен
Ц 4, пежо 206. 064/700-1344, (223207)
ПРОДАЈЕМ ауто форд фијеста 2001, регистрован.
061/462-43-68. (223201)
АУДИ А 6, 1999, плин секвент, лимузина, 2.250
евра, може замена.
064/321-77-99. (223224)
ПРОДАЈЕМ нисан 1.л43,
1996, у супер стању, регистрован. 060/028-14-80.
(223359)
ПРОДАЈЕМ БМВ 316, компакт екстра стање, 1.8,
2002. 060/028-14-80.
(223359)
ПРОДАЈЕМ комби теретни,
застава ривал, 2004. годиште, регистрован у супер
стању. 060/028-14-80.
(223359)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007.
децембар, троје врата,
87.000 км, атестиран
плин, власник. 064/130-3602. (223478)
КОРСА 1.2, 2002, петораврата, у првој боји, фабричко стање, на име.
064/130-36-02. (223478)
БРАВА 1.6, 1998, атестиран плин, у првој боји,три
кључа, фул опрема.
064/130-36-02. (223478)
ПУНТО гранде, 1.2, динамик опрема, 2006, 105.000
км, на име. 064/130-36-02.
(223478)

АУТО-КЛИМЕ за све типове возила, сервисирамо и
пунимо гасом дигиталном
машином, пуњење 2.500
динара. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(222986)
ФОРД фокус 1.8 ТДИ, одличан, регистровна,ц ена
1.900. 062/149-16-36.
(223525)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2.0 ТДИ, у одличном стању, 3.000 евра. 065/37715-70. (223417)

КУПУЈЕМО све врсте возила, хаварисаних, неисправних и страна возила. Долазим по позиву, од 100 до
1.500 евра. 069/203-00-44,
013/403-736. (222313)

АСТРА Г 1999, 1.6 без аутоматик, могућа замена,
цена договор. 064/259-9675. (223423)

КУПУЈЕМ возила до 3.000
евра, исплата одмах. Позовите. 064/300-40-01.
(223224)

ПРОДАЈЕМ пасат Б 5, 1.8,
бензин, продајем. 061/20073-09. (2243473)
ШКОДА 206, 1.9 дизел,
2002. годиште, 1.800 евра.
063/256-191. (223432)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли. Тел. 061/613-10-11.
(223485)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (223155)

СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28. 353463. (223341)

ПРОДАЈЕ се хјундаи атос,
мали, добар и металик
плав аутомобил. 064/88840-95. (223362)

НА ПРОДАЈУ пежо 106,
2001. годиште, власник,
1.400 евра. 064/187-89-09.
(223392)

ПРОДАЈЕМ плуг двобраздни 756, леватор лифам и
циклон 063/746-77-80.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ веш-машину и
телевизор, 52 екран. Мића,
013/346-790, 064/129-7360. (2235319

ПРОДАЈЕМ брако приколицу повољно, замена за
мотор. 063/853-93-29.
(223349)

НОВА БУБА 2001, енвог
серија, 116 кс, клима, грејачи седишта, металик перла боја, летњи и зимски
точкови, 110.000 км, коплетна документација, први власник. 345-534,
064/246-05-71. (9)
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ШКОДА октавија 1997. годиште, 1.6 бензин, плин,
1.450 евра. 064/327-60-52.
(223426)
ПЕЖ0 206, 1.4 ХДИ, 2004.
годиште, 2.200 евра.
063/256-191. (223432)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
комбија, камиона и аута,
од 80 до 3.000 евра.
068/423-95-60,
064/552-31-19.
(222313)

АСТРА 1997. годиште, 1.6,
регистрована , клима, 750
евра. 064/318-90-95, астра
2001, на име. (223448)

ОТКУП свих врста возила,
катализатора, акумулатора, продаја половних делова. 066/409-991, 063/78282-69. (222313)

ХЈУНДАИ и 10, 2009. годиште, 1.250 цм, дуго регистрован, нове гуме, први
власник, 3.700 евра.
063/264-408. (223445)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21.
(223515)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер
и половни делови од вешмашина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (222718)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ машину за коре са свом пратећом опремом. 062/752-948. (СМС)
КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, луле.
331-586, 063/805-74-60.
БЕТОНСКИ блокови, квалитет, цене од 30 -65 динара. ЗТР „Луна плус”, Црепаја. 069/275-73-94.
(222360)
ПРОДАЈЕМ полован намештај из увоза. 065/592-7875. (222440)
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.000,
столови од 3.000, кревети
од 10.000, кухињске клупице од 8.000. 060/600-1452. (222763)
ХРАНИ, лечи и подмлађује, млеко од алпских коза.
Тел. 342-228. (223010)
ТРОСЕД и двосед за дневну собу, брачни лежај, повољно. 063/221-254.
(2223140)
ПРОДАЈЕМ већу стону бушилицу „првомајска Загреб”, апарат за заваривање 400 ампера „Раде Кончар”, електромотор 7,5 кв,
2.900 о/мин. 063/186-0039. (2231369
ПРОДАЈЕМ три машине: за
мотање ролни ве-це папира и за сечење ролни, за
заваривање кеса. 013/361228. (223127)
ДВА тучана казана за маст
са ложиштем, и јарићи на
продају. Тел. 312-443.
ПРОДАЈЕМ душек за декубит, разноврсни намештај,
замрзивач, итд. 064/36408-98. (223191)

ПРОДАЈЕМ томосову пумпу, стари тип, на бензин, са
новим цревом. 064/125-2220. (223222)
ЕЛЕКТРИЧНА шиваћа машина кофер, ново, повољно. 063/879-51-40. (2232)
ПРОДАЈЕМ собна врата,
прекрупач-круњач, стари
писаћи сто. 064/139-04-48.
(223233)
ПРОДАЈЕМ козу са два јарета. Тел. 063/311-281,
013/366-115. (2233865)
ПРОДАЈЕМ нову комоду за
играчке или постељину и
нову комоду за ТВ.
061/264-93-64. (223387)
ТА 2,2 кв, комбиновани
фрижидер, веш-машина,
фрижидер, угаона гарнитура, трпезаријски сто са
столицама, лежаји, судопера с радним висећим, разно. Тел. 063/861-82-66.
(223372)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња, 10.000 динара, нова. 371-568, 063/773-4597. (223311)
ПРОДАЈА намештаја, кревета, пећи, прозора, договор. 062/885-11-04.
(223316)
РАЧУНАРИ И-3, лаптопови
И5, процесори, повољно.
064/181-20-69. (223316)

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал, гарнитуру мојца, сто + 4 столице, спаваћа соба комплет,
комплет кухиња, дечја колица, ел. шпорет, ТА пећи,
пећ на дрва, машину за
веш, суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле разне.
063/107-78-66. (223318)

ПРОДАЈЕМ комплетан ресторански и кухињски инвентар са кафе-апаратом.
063/813-29-76, 064/26004-26. (223323)

ПРОДАЈЕМ старински креденац, фотеље, струњаче,
бео кревет, ђачки писаћи
сто. 063/162-50-00,
013/232-21-30.
(223286)

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед,
фотељу, табуре, кревет, ел.
Шпорет, бицикл, тојоту.
Тел. 063/111-88-91.
(223328)

ГУСАНИ радијатори, кафански шанк, двоклипни
компресор прављен, већа
полица прохромска.
064/110-70-71. (223303)

ПРОДАЈЕМ балирану сламу 130 бала, 60 динара,
комад. 064/866-25-76.
(223333)

ПРОДАЈЕМ полован цреп
потисје кањижа 222, медитеран. 065/242-72-39.
(223261)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ алпино јарца,козе, јариће, мушке.
065/348-22-00. (223250)
ПРОДАЈЕМ нову клавирску
хармонику гуерини сонола,
фестивал, 120 басова.
069/151-96-21. (223403)
ПРОДАЈЕМ инвентар за
кафиће и играонице.
064/530-55-45. (223530)
ПРОДАЈЕМ дечји бицикл
цаприоло 20. Тел. 064/25562-32. (223529)
КАЗАН 200 литара са мешачем, као нов. 063/256228, 013/258-37-95, поподне. (2234934)

ОГЛАСИ
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ПРАСИЋИ, балирана детелина, 150 – 250 динара.
Мића, Новосељански пут
175-б. 064/303-28-68.
(223410)
ПОЛОВНИ ормани, француски лежај, фрижидер.
061/348-10-00. (223406)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ половну троделну ал мердевину са 11 газишта. 066/357-870.
(222768)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, долазим.
062/170-34-10.
(223145)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге,ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (223431)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ИВАНОВО кућа 92 м2, 7
ари, усељива.15.000 евра,
договор. 061/ 613-64-95.
(СМС)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/92889-68. (223211)
КУЋУ спратну 120 м2, 6
ари, дворишта, Бања Врујци, продајем/мењам за
стан, кућу у Панчеву, доплаћујем. 064/354-69-94.
(223210)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ део
куће, почетак Стрелишта,
укњижено. 064/952-19-80.
(223149)

ПРАСАД месната на продају, могућност клања.
060/444-55-01. (223496)

ЦЕНТАР, две куће на плацу, одличне, продаја/замена, целина, одвојено.
063/320-618. (223151`)

ПРОДАЈЕМ две козе, два
јарета, патке, пачиће, кокошке, пилиће. 061/14335-20. (223504)

КУЋА 120 м2 на 5 ари,
Преспанска 15, власник,
укњижена. 063/307-674.
(223165)

ПРОДАЈЕМ француски лежај симпо са два ноћна
ормарића. 060/861-83-17.
(223508)

ПРОДАЈЕМ кућу од 230 м2,
нова Миса. 064/327-60-75.
/223167)

УМАТИЧЕНО стадо од 35
комада алпских музних коза, 45 женских шељегица и
два мушка јарчића. Уз цело
стадо педигрирани јарац
стар три године, гратис.
063/720-55-66. (223514)

КУПУЈЕМ очувано покућство, плинске боце, столове, столице, витринице, тепихе. 066/900-79-04.
(223145)

СТАРЧЕВО кућа на главном путу ,изузетна локација, 9 ари плац.
061/248-33-61.
(СМС)

ЗБОГ одласка у иностранство, продајем продавницу
здраве хране у раду.
061/316-18-00. (223521)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Караули. Тел. 065/51733-01, 013/352-169.
(223182)

ПРОДАЈЕМ црепове кикинда 333. Те. 065/331-87-90.
(223476)

Протеински сирак црвени,
на продају, 20 динара/кг.
062/442-159, Ковачица.
(2234619
ПРОДЈЕМО половне ормаре, канцеларијске столове,
алуминијумске радијаторе.
060/312-90-00. (2134649
ШЕСТ квалитетних столица, могу бити баштенске,
трпезаријске, канцеларијске. 346-279, 061/110-9810.

ПРОДАЈЕМ две за једну
цену, стамбена и пословна,
две куће у дворишту 4.5
ари плаца, у центру Панчева, може за два стана,
стан и доплата, хитно, због
одласка у иностранство.
065/335-32-37.(п223175)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са
плацем 30 ари у Банатском
Новом Селу. 013/210-1240. (223181)

ВЕОМА повољно продајем
витрине, ормаре, каучеве,
столове, француски лежај.
063/895-23-90. (223471)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп.
Тел. 061/320-38-09.
(223455)

ПЛАЦ на продају код
„Тмушића”, 4 ара, ограђен.
064/959-42-79. (2231749

КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе, старе каблове и остали метални отпад.
060/521-93-40. (223355)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи и остлао покућство. 063/898-00-82.
(223278)
КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, веш-машине, фрижидере, замрзиваче и
остало. 061/322-04-94.
(223511)

ПРОДАЈЕ се кућа, Србијанска 55, Панчево.
064/651-16-22. (222307)
КУЋА, Качарево, 150 м2,
на 3.5 ара, спрат, усељива,
27.000 евра. 064/271-7467. (222412)
ВИКЕНДИЦА у центру Девојачког бунара, власник.
063/161-95-55. (222710)
ПРОДАЈЕМ плац 20 ари на
Девојачком бунару.
064/129-15-35.
(222725)

ПРОДАЈЕМ плац од 14 ари
под воћем у Панчеву, Пелистерска. 063/491-250.
(223178)
КУЋА, насеље Мали рај, 90
м2, 9 ари, два стана, продајем/мењам. 011/274-8067. (223199)
ТЕСЛА, нова кућа, 110 м2,
мирна улица. 063/783-3997. (223219)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ кућу
у Качареву, на 11 ари плаца. 064/300-40-01.
(223224)

ВИБРО жабе скакавац, вакер дизел. 063/743-29-54.
(213468)

ПОВОЉНО 9 ари баште +
9 ари плаца са викендицом. 063/865-80-06.
(223310)

ПЛОЧЕ за фасаду,природни камен, 20 м2. Тел.
063/743-29-54. (223468)

МАЛА кућа 30 + 30 м2, на
Маргити, засебна, власник.
064/248-90-16. (223320)

НОВ агрегат ломбардини
дизел, јачине 10 киловата.
Тел. 063/743-29-54.
(223469)
ПРОДАЈЕМ чамац елан
401 и мотор јамаха 8 кс.
060/017-13-66. (223440)
ПРОДАЈЕМ добре половне
греде. Звездан, 063/224435. (223447)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, алуминијум, веш-машине, замрзивача, телевизоре и остало. 061/206-2624. (223511)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Тополи за стан на Тесли.
370-256, 064/006-71-00.
(222752)

НОВА МИСА, 112 м2, 1 ар,
25 м2, 55.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(223325)

КУПУЈЕМ гвожђе, месинг,
алуминијум, бакар, вешмашине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (223511)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари са
кућом. Повољно. Танаска
Рајића. 063/215-844.

ЦЕНТАР, кућа 163 м2, 4.5
ара, 73.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(223325)

НОВА МИСА, Козарачка, 6
х 12, четири етаже, 48.000
евра. 063/760-22-83. (223)
ПРОДАЈЕМ 10 ари плаца
са кућицом и помоћним
објектом, Новосељански
пут 167-а, код „Белог нарциса”. 063/895-46-59,
013/373-335. (223122)
БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60
м2, 6 ари, вода, асфалт,
продајем/мењам. 064/95551-85. (223199)

МЕЊАМ два локала од 39
и 81 м2, у центру Стрелишта за стару кућу, плац,
стан. Тел. 064/267-71-74.
(223330)
ПРОДАЈЕМ кућу са помоћним објектима, стара Миса, цена договор.
066/512-48-75.
(223229)
ПРОДАЈЕМ кућу, фасада,
ПВЦ столарија.
064/139-04-48,
064/324-07-20. (223233)

ТЕСЛА, миран део, кућа 80
+ 40 м2, канализација, 3,6
а<ри плц, одмах усељиво,
50.000 евра. Договор, замена. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

КУЋА у Тополи, 3 ара, 4
собе, ЕГ грејање, изолација, 29.000 евра, замена.
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ПРОДАЈЕМ две куће, стара
и нова у Војловици, са воћњаком, легализовано.
063/162-50-00, 013/23221-30. (223286)
ПРОДАЈЕМ плац на старој
Миси, 8 ари, Улица Козарачка. 065/361-60-11,
013/361-601. (223286)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
Војловица, дозвољена
градња. Тел.064/256-35-40.
(222854)

ПОВОЉНО кућа за адаптацију или рушење, Доњи
град, 29.000. (470), „Дива”,
345-34, 064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ кућу на Баваништанском путу, 17.000
евра. 069/138-95-80.
(223298)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 70
м2, 22 ара, 28.000, договор. „Гоца”, 063/899-7700. (223280)

ПРОДАЈЕМ плац, Сефкерин, 15 ари, 4.000 евра,
фронт 20 м, улица ЈНА.
063/878-40-52. (223270)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 50
м2, 10 ари, 28.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (223280)

ПРОДАЈЕМ плац на Караули, 9 ари. 063/769-41-44.
(223269)

2

ЦЕНТАР, 100 м , 4 ара,
40.000; 70 м2, 5 ари,
49.000. „Гоца”, 063/89977-00. (223280)
ЦЕНТАР, нова кућа 120 м2,
3 ара, 57.000, доовор, замена. „Гоца”, 063/899-7700. (223280)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву.
013/601-281. (223264)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
мања кућа, 7 ари, 23.000.
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(223252)

ЦЕНТАР,90 м2, 3 ара,
90.000. „Трем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(223252)
НА ПРОДАЈУ четири ланца
земље. 060/031-52-62.
(223249)

КОД ТУРСКЕ главе кућа са
два локала, 150 м2, 2 ара,
60.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)
СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (222341)
НОВА МИСА, 150 м2,
45.000, вреди видети.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(222341)
СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ари, одлична, 65.000, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)
ТЕСЛА, нова кућа, 130 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (222341)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ТЕСЛА, 80 м2, 3.5 ара,
49.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)
2

КУДЕЉАРАЦ, 140 м + 25
м2, локал, плац 5 ари, комплетно сређена, усељива,
74.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(223386)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу,
Долово, близу центра, 16.5
ари. Тел.061/134-37-08.
(223356)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру, 130 м2, повољно.
060/281-480. (223359)
ПРОДАЈЕМ плац на Баванишанском путу 15.5 ари,
повољно. 060/281-480.
(223359)
МАКСИМА ГОРКОГ, салонски тип куће, 7 ари,
70.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (223342)

ОГЛАСИ

КУЋА на продају, вреди
погледати. 069/697-507.

ДВОРИШНИ стан на продају, Цара Душана 39, сређен, повољно. Тел.
069/351-35-25. (223347)

КУЋА на продају, Панчево,
Кочина 3, поред Зелене
пијаце. 064/231-60-24.
(223466)

ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/м2, 50 м2, 62 м2, 68
м2. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (223325)

ПРОДАЈЕМ плац 7,2 ара,
Светозара Шемића 60,
Панчево. Цена договор.
Милош, 066/520-25-65.
(223459)
ПЛАЦ, изузетан за изградњу сале за вечаности. У
граду 50 ари, фронт 50 м,
плаћено комунално за
1.000 м2, 4.500 евра ар.
063/389-962. (223416)
НОВА кућа, Караула, 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (223414)
ПРОДАЈЕМ викендицу идеално за бављење туризмом,
на 30 ари плаца, 11 км од
Беле Цркве. 064/224-1625. (223427)
ПРОДАЈЕМ њиву на Новм
путу Качарево-Панчево,
близу села. 064/333-20-46.
(223421)
ВОЈЛОВИЦА, плац 44 ара,
кућа 60 м2, 23.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(223441)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Песку, 8 ари плаца, повољно. Тело. 013/342-444,
069/260-88-00. (223443)
КУЋА, 50 м2, са 9 ари палца, грађевинском дозволом. Пелистерска 20, Новосељански пут. 065/41097-34. (223410)
ХИТНО продајем кућу у
Банатском Брестовцу. Тел.
064/470-97-06, 013/626691. (223409)

КОТЕЖ 2, Кикиндска, двособан, VII, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(223325)
ВИКЕНДИЦА, 37 ари,
6.000; Омољица, нова,
укњижена, усељива,
16.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4669)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА кућа у закуп са
двориштем за радионицу,
магацин. 064/476-58-00.
(223227)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЈЕДНОСОБАН стан Максима Горког, реновиран,
све ново, 14.400евра.
013/251-17-22, 065/55117-22. (СМС)
40 М2, 55 м2, 15.000 евра,
Миса. 063/377-835.
(221070)
ПРОДАЈЕМ трособан, 60
м2, центар, нов, 27.000
евра. 061/670-97-96.
(220821)
КОТЕЖ 2, трособан стан,
III спрат, може и замена за
центар, 40.000. 062/280087. (221863)

ЦЕНТАР, продаја куће, 18
ари, 30 м фронт. Моб.
063/323-584. (223414)

ПОВОЉНО, нова Миса, 32
ара, 128.000; Стари Тамиш, кућа-стан, 24.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (223342)
ПОЧЕТАК Вопјлвоице, одлична кућа 115 м2, 7.5 ари,
36.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64. (223371)
ТЕСЛА, прелепа, приземна
кућа, 178 м2, 5.5арфи,
95.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64. (223371)
ХИТНА продаја куће у Тополи и Војловици, 21.000,
договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (223351)

ПЛАЦ на Старом црепајском путу, ½ ланца, може
и ¼ ланца. 063/803-85-66,
064/866-22-02. (223438)
ПРОДАЈЕМ комфорну кућу са гаражом и 20 ари
плаца, Пелистерска улица.
065/251-56-89. (223500)
ХИТНО продјем кућу са 8
ари плаца, Банијска 63.
Тел. 064/703-28-46,
066/345-023. (223516)
МОШЕ ПИЈАДЕ, старија
кућа на 4.5ара плаца, договор. 063/720-55-66.
(223515)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, са помоћним објектима. 063/311-281,
013/366-115.
(223390)
ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (223492)
ИЗДАЈЕМ комфорну кућу
на старој Миси. 061/22450-39. (223479)

ДВОРИШНИ стан са грејањем и баштом, продајем,
15.000 фиксно. 062/88543-20. (222807)
НОВА МИСА, Козарачка,
код цркве, двособан, 70 м2,
20.000 евра. 063/760-2283. (223141)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74
м2, ЦГ, IV, 34.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(223325)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан без посредника, са
ЦГ, Стрелиште. 063/206147. (223186)

ХИТНО, стан на продају,
договор. 064/130-27-34,
062/157-86-27. (223358)
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
80 м2, терасе, сређен. Тел.
331-079, 063/770-45-55.
(223339)
СОДАРА, 83м2, I, 40.000;
двособан, договор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48,
317-634. (223342)
СОДАРА, Доситејева, троипособан, I, 58.000, Дринска, ктрособан, 43.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (223342)
ГАРСОЊЕРЕ, Стрелиште,
14.000;Самачћки, 10.000;
једнособан, 7. јули, 17.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (223342)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, V, без посредника.
Тел. 063/867-58-19.
(223193)

МАРГИТА, солидна кућа
од 110 м2, на 5 ари плаца,
договор. 063/720-55-66.

ПРОДАЈЕМ стан од 28 м2 и
40 м2, нова Миса. 064/32760-75.(223167)

ПРОДАЈЕМ се кућа, Србијанска 55, Панчево.
064/651-16-22. (222307)

СТАН, Котеж 1, двособан,
60 м2, I спрат, без посредника. Тел. 066/347-302,
063/890-14-05. (223168)

ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97.
(222499)

СОДАРА, трособан, ЦГ,
клима. 061/166-39-37.
(2231779

ТЕСЛА, 45 м , двособан,
22.000; 50 м2, двособан,
27.000. „Гоца”, 063/89977-00. (223280)
ВЕЛИКИ избор станова,
све локације, свих структура. „Гоца”, 063/899-77-00.
(223280)
ХИТНО, 45 м2, пословностамбени простор, Жарка
Зрењанина, 25.000, договор. „Гоца”, 063/899-7700. (223280)

СТРОГИ ЦЕНТАР, једноипособан, 40 м2, I, ЦГ, одличан, 34.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (223299)
КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2,
V, реновиран, усељив,
29.000. „Мустанг”,
069/226-66-58.
(223299)
САМАЧКИ, гарсоњера, 18
м2, ВП, реновирана,
13.500. „Мустанг”,
069/226-66-58. (223299)
ПРОДАЈЕМ трособан комфоран стан са нус просторијама, Тесла. 060/488-2115. (223238)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,
ТА, 22.000; 50 м2, двособан, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (223280)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, укњижен,
58 м2, сређен. Тел.
064/968-56-80, договор.
(223244)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,
27.000; 71 м2, трособан,
38.000. „Гоца”, 063/89977-00. (223280)

СОДАРА, 58 м2, ЦГ, I, 2.0,
сређен, усељив. 332-031,
063/836-23-83, „Трем” 01.
(223252)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, може замена за
мањи. Власник. 061/16453-41. (223797)

ПРОДАЈЕ се стан на Старом Тамишу, 76 м2, повољно. Тел. 062/813-05-44.
(223288)

СОДАРА, 54 м2, ТА, 2.0,
IV, сређен, 27.000. 332031, 063/836-23-83,
„Трем” 01.
(223252)

ДВОИПОСОБАН, Котеж,
двострано орјентисан, 64
м2, 36.000 евра. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (и)

ТЕСЛА, трособни, 61,
30.000; 63 м2, 38.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (223296)

ТЕСЛА, код „Авива”, 49 м2,
ЦГ, VI, изузетно, повољно.
063/776-81-58.
(223255)

ТЕСЛА, двособан, 54,
28.000; 49, 28.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (223296)

СТАН на продају, трособан, 86 м2, Стрелиште, ЦГ,
М. Петровића Аласа.
064/276-04-80. (223263)

СОДАРА, трособан, 62 м2,
III, 35.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(223325)
СОДАРА, једноипособан,
45 м2, V, 27.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(223325)
НОВА МИСА, једноипособан, 47 м2, I, 20.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(223325)

СТРОГИ центар, 52 м2, ТА,
тераса, III спрат, 28.000
евра, договор. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (и)

САЛОНСКИ, 114 м2,
65.000; 86м2, 39.000, велики избор дворишних станова. (396), „Лајф”, 061/66291-48. (223342)
НОВА МИСА, одличан 35
м2, ВП, 21.000; Зеленгора,
двособан, 26.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(223342)

НАЈПОВОЉНИЈИ станови
и куће на свим локацијама.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (223345)

СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (223371)

ТРОСОБАН, Содара, 64 м2,
приземље, ПВЦ, 33.000
евра, замена, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, Д. Град, реновиран, ПВЦ, мемотерм
купатило, 22.000 евра, договор, замена. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (и)

КОТЕЖ 2, четворособан,
92 м2, 59.000; двоипиособан, 69, намештен, 39.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (223296)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
може и са стварима, VII
спрат, без посредника. Тел.
064/069-14-11. (223134)
ПЛАЦ на Миси, са локацијском дозволом, власник. 064/260-05-34.
(2233517)

2

ЦЕНТАР, 54 м , улични
део, 23.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (223280)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
32 м2, реновиран, сређен,
23.000 евра. 064/180-8595. (223216)
ТЕСЛА, нов трособан, први спрат, 107 м2, 53.000 +
ПДВ. 060/765-66-60.
(223357)

СОДАРА, 42 м2, једноипособан, 28.000; 38 м2, једнособан, 24.000; 64 м2, двоипособан, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (223280)

2

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ, продајем стан 56 + 20 м2, 1.5
ар плаца. 018/591-799.

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
200 м2, Максима Горког,
3.8 ара. 063/301-360.
(223378)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
Кудељарски насип, прва
суседна. 063/472-669.
(223404)

ДВОСОБАН стан, центар,
55 м2, сређен, II спрат, ЕГ.
063/241-758. (222364)

СОДАРА, стан, 51 м2, V,
TA, повољно. 013/351-166,
063/185-28-26, 064/31934-19. (223123)

ПРОДАЈЕМ плац 8 ари,
Новосељански пут, преко
пута „Зрна”, 064/808-7251.

ТРОСОБАН стан на Котежу 2, продајем/мењам за
кућу, стан. 063/771-15-68.
(223187)

КОТЕЖ 2, двособан,
31.000; трособан, 45.000,
договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (223342)
ХИТНО продајем двособан
стан у центру, ТА, III
спрат. 062/388-130.
(222192)
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МИСА, прелеп двособан,
50 м2, I, 25.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
ХИТНО, Стрелиште, двособан, 62 м2, ВП, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
2

СТРЕЛИШТЕ, VI, 57 м ,
25.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (223351)
КОТЕЖ 2, ПР, 32 м2,
16.500, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (223351)

КОТЕЖ 1, двособан, 59, I,
договор, шири центар, 110
м2, 4 ара, 45.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(223274)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,
28,ЦГ, 14.000; двособан,
55, IV, 28.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (223274)
КОТЕЖ, 38 м2, једнособан,
22.000; 60 м2, двоипособан, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(223280)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, једнособан, 23.000; Котеж 2, 57
м2, двособан, 28.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(223296)
КОТЕЖ 1, комфоран једнособан, ВП, 37 м2, ЦГ, реновиран, 25.000. „Мустанг”, 069/226-66-58.
(223299)
СТРЕЛИШТЕ, добар двособан, 57 м2, VI, ЦГ, 25.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(223299)

ТЕСЛА, мањи двособан, 47
м2, III спрат, ТА, 22.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (223386)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
III, ЦГ, усељив, 26.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (223386)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, II, ЦГ, 23.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
КОТЕЖ 2, двособан, 63 м2,
III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (223386)
СТРОГИ ЦЕНТАР, СДК,
трособан, 68 м2, VII, ЦГ,
54.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(223386)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 2, четворособан,
78 м2, VII, ЦГ, одличан,
46.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (223386)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, од
Банке, 60 м2, V, ЦГ, усељив, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (223386)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште. 064/064-69-72,
003875-525-82-28.
(223148)
ТЕСЛА, двособан, 60 м2,
две терасе, повољно. (661),
„Весна два”, 066/937-0013. (223475)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
м2, 28.000; Содара, двособан, 28.000. (661), „Весна
два”, 066/937-00-13.
(223475)

ОГЛАСИ

ХИТНО усељив двособан,
55 м2, Тесла, паркет, ПВЦ
столарија, ЦГ, лифт, укњижено, власник. 061/22398-41. (223480)

СТАН, строги центар, В.
Караџића 6, код Гимназије, 58 м2 + две терасе, хитно. 064/651-17-78.
(223527)

ПРОДАЈЕМ станове у центру града 30,70, 100, 104,
150 м2. 060/312-90-00.
(2233464)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2,
ВП, ЦГ + подрум, тераса.
061/224-47-97. (222499)
КОТЕЖ 2, 46 м2, I, тераса,
22.500, Маргита, ПР, 22,
лукс, 18.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4669)

ЦЕНТАР, продаја станова
59-120 м2, укњижено, етажирано, 600-850 евра/квадрат са ПДВ-ом. 063/323584. (223414)
ДУПЛЕКС, 100 м2, сива фаза, 40.000 евра и плацеви.
013/341-789. (223453)

ТЕСЛА, једноипособан, I,
лукс, 36.000; двоипособан,
I, лукс, 46.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(4669)

КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (2233412)

ТЕСЛА, двособан, три лође, 29.500, Самачки, I, само 13.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4669

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
IV TA, тераса, 18.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (2233412)

ТОПОЛА, део куће, двориште, 11.000; 7. јули до улице, сређен, 12.000.(67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4669)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (2233412)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, парно,
нова столарија, паркет, купатило, власник. 064/26005-34. (223517)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
38 м2, новија зграда, ЦГ, II,
23.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(2233412)

СТАН, нова Миса, 38 м2,
полусутерен, укњижен,
власник, хитно. 063/72836-78. (2323488)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. 332031, 063/836-23-83, „Трем
01. (223252)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, ВПР, 44 м2, ЕГ, 23.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (223405)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
у центру, без посредника.
Тел. 064/290-46-55.
(2233488)

КОТЕЖ 2, једенособан, III,
ЦГ, 44 м2, 25.000.(320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (223405)

СТАН, новоградња, I спрат,
Светозара Милетића, власница, 35.900 евра.
061/572-93-17. (223487)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65
м2, I, ЦГ, 32.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (2233412)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2
+ 17 пословног простора,
центар. 064/186-50-87.
(223498)

ЦЕНТАР, трособан, комполетно сређен, 66, 38.000;
двособан, III, ТА, 30.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (4669)

СТАНОВИ

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III, 22.500.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (223412)

НА ПРОДАЈУ намештена
гарсоњера у Самачком хотелу, II спрат. 063/631-338.
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СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, 33.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (223405)
ЦЕНТАР, Карађорђева,
дворишни стан, двособан,
50 м2, 17.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (223405)

СТАН на продају, Тесла,
VI, лифт, ЦГ, 32.000 евра.
061/311-47-17. (223501)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, III,
55 м2, ЦГ, усељив, 31.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (223405)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, у насељу Пепељара,
58 м2, 23.500 евра.
060/861-83-17.
(223506)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 58
м2, ЦГ, 32.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (223405)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж. Зрењанина 14, купује стан у
згради, без грејања. 345534, 064/246-05-71.

КУПУЈЕМ стан једноипособан, двособан без посредника, Котеж. 061/215-6695. (223599)
КУПУЈЕМ једнособан стан
или мању кућу, усељиву, до
17.000 евра. Исплата одмах. Стан високо приземље
или први спрат, кућа предност. Старчево, Омољица.
064/992-92-35.
АГЕНЦИЈИ „Милка” потребна кућа, почетак Војловице, брза реализација.
063/744-28-66. (4669)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ на дуже комплет
намештену гарсоњеру централно, нова зграда, близу
центра 063/106-05-47.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Котежу 2.
Тел. 060/511-20-70 (СМС)
ДВОСОБАН намештен
стан, Стрелиште, једнособан, стара Миса, за издавање. 064/118-56-11,
064/427-32-75. (222744)
ЈЕДНОИПОСОБАН, дворишни, намештен, ИПТВ, интернет, ТА пећ, почетак
Маргите. 064/313-89-72.
(222952)
НА СТРЕЛИШТУ издајем
празан двособан стан.
064/493-00-55. (223138)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан у згради, без грејања. Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (223147)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, 60
м2, IV спрат, лифт, ЦГ, полунамештен. 063/163-5205. (223208)

ИЗДАЈЕМ стан, трособан,
ненамештен, Карађорђева.
064/994-13-16. (223203)
СТАН за издавање, двособан, одмах усељив. 343620, 063/555-041. (223195)
КОД БОЛНИЦЕ издајем
намештену гарсоњеру,
самцу, 70 евра. 065/35307-57. (223152)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39. (223179)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ двособан стан, 53 м2, потпуно
сређен, намештен. Р. Кораћа, код Базена на Стрелишту. 060/132-00-85.
(223217)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
двособан. 064/431-08-22.
(223377)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
на Стрелишту. 064/144-3286. (223374)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
са купатилом, у центру.
063/761-03-56. (223352)

СОДАРА, двоипособан полунамештен стна, 63 м2, IV
спрат. Тел. 344-254.
(223376)

ИЗДАЈЕ се једнособан намештен стан на Тесли.
062/849-24-41.
(223369)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан, Котеж 1.
065/975-00-20. (223363)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан, код пијаце, кабловска, ТА, депозит. 063/74214-27. (223312)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, Котеж 1, 60 м2.
063/164-61-70. (2233139
ИЗДАЈЕМ трособан стан лу
центру (америчка зграда),
други спрат, ЦГ, празан.
066/341-797, 013/341-797.
(223319)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Тесли, 90 евра. 064/237-5435. (223321)
ПОТРЕБАН двоипособан
празан стан за изнајмљивање, центар, Тесла.
061/290-18-04.
(223329)
ИЗДАЈЕМ нов двособан
комфоран стан, зграда, III,
нова Миса. Тел. 063/80109-85. (2233359
ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
44 м2, Тесла. 063/841-1627. (223236)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан. 066/209-400.
(223396)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 70
евра, полунамештену.
064/983-16-20. (223524)

ИЗДАЈЕМ повољно двособан стан на Котежу 2. Тел.
064/866-23-49. (223437)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, 46 м2, Котеж 2,
почетак Војвођанског булевара. 064/929-98-49,
064/866-25-56.
(223272)

ИЗДАЈЕМ намештену собу,
одвојен улаз, 55 евра.
065/469-57-95.
(223526)

ИЗДАЈЕМ двособни дворишни стан, јефтино,са шупом, базеном, панчевачки
пут 65, Стасрчево, главни
пут. Иван, 064/058-59-96.
(2234639

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен са или без грејања,
нова Миса, 80 евра.
064/318-90-95. (223448)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на поткровљу, нова
Миса. 063/839-56-81.
(223277)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан са централним грејањем на Котежу 1.
Тел. 060/804-69-13.
223281)
ИЗДАЈЕМ празан стан, 37
м2, на Котежу 2. 064/35323-69. (223282)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, дворишни за једну
особу. Содара. 065/53147-04, 347-832. (223283)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
40 м2, насеље Тесла. Те.
063/707-27-20. (223287)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, празан.
062/142-42-02. (2232949
ИЗДАЈЕМ довосбан јкомфоран стан у строгом центру Панчева. Тел. 013/348486. (2233304)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Стрелиште, усељив.
065/331-63-58. (223253)
ИЗДАЈЕМ комфоран намештен једнособан стан, близу „Авив парка”. 064/13408-15. (223247)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,
на главном путу, са баштом. 064/842-91-09,
064/125-86-86. (223391)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. 064/351-18-78.
(223397)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан у поткровљу
на Содари, повољно. Тел.
063/746-24-63. (223393)
ГАРСОЊЕРА, стан за издавање у згрди, први спрат,
нова Миса. 064/436-85-26.
(223402)
ИЗДАЈЕМ једноипиособан
стан, празан, гарсоњеру,
собу за самца, намештено,
стан за раднике, повољно.
061/131-79-04.
(223388)

ИЗДАЈЕМ празан дворишни стан. 065/469-57-95,
90 евра. (223526)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ТА, центар, 95
евра. 064/186-50-87.
(223498)
ИЗДАЈЕМ стан намештен,
50 м2, Котеж 1. 065/66575-10. (223509)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у строгом центру.
064/280-60-36.
(23513)

ТРАЖИМ цимера, цимерку, већи једнособан стан,
Миса, само 50 евра.
060/078-41-60. (223424)

ИЗДАЈЕМ стан 100 м2, центар, други спрат, пословни
или стамбени простор, 250
евра. 061/348-10-00.
(223406)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, Стрелиште. Тел.
064/587-25-35. (2233422)

ИЗДАЈЕМ собу са употребом купатила и кухиње на
Тесли. Контакт 063/82091-38. (223406)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру и стан на новој
Миси, Тимочка 32. Тел.
371-635, 064/993-71-74.
(223439)

КУЋУ, 70 м2, у Панчеву, са
гаражом и двориштем, код
станице „варош” издајем.
066/629-24-68, 060/76333-78. (и)
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ИЗДАЈЕМ локал на Миси.
065/337-10-16. (223275)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач” . 064/37079-47.
2

ИЗДАЈЕМ кућу 100 м ,
строги центар Панчева, искључиво за пословни простор, канцеларије, агенције, ординације, школице и
сл. 023/857-315, 064/57557-04. (221406)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, Тржни центар код Суда (Радомира Путника 15).
069/663-773. (222158)
ИЗДАЈЕ се локал на Стрелишту, Вељка Влаховића.
064/134-62-62, 316-505.
(222669)
2

ХАЛА 200 м , издајем, повољна за све делатности,
Јабучки пут. Тел. 064/49033-18. (222382)
ПРОДАЈЕМ локал у ТЦ
Трубач, 19 м2, 14.000 евра.
060/067-11-44, 063/73876-93. (222787)

ИЗДАЈЕМ локал на Миси,
60 м2. 066/372-745.
(223306)
ПОВОЉНО издајем локал
у најстрожем центру.
064/267-72-17. (223307)
ПОТРЕБАН простор од 150
– 300 м2, центар и околина, купујем. 062/140-6716. (223512)

РАД у Немачкој, потребна
жена за чување старих лица, пасош мађарски, хрватски, ЕУ. 062/571-007.

ИЗДАЈЕМ кројачницу и
шивару са машинама. Тел.
064/224-16-25. (223427)

ПОТРЕБАН младић са Б
категоријом и искуством у
трговини. 063/862-11-47.
(223129)

ИЗДАЈЕМ локал, Милоша
Обреновића 9, 30 м2, хитно. 065/461-11-46.
(222379)
ПРОДАЈЕМ локал у центру,
24 м2. 060/312-90-00.
(223464)
ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру града. 066/120-019,
Александар. (223411)
ПОСЛОВНИ простор и
стан, изнад центар.
063/389-972. (223436)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локал од 40 м2 у
Долову са инвентаром, могућ сваки договор.
061/277-27-39. (223218)

ПОТРЕБАН вулканизер, са
радним искуством, за рад у
вулканизерској радњи.
065/551-17-22. (СМС)

ЛОКАЛ, строги центар града, два улична излога, издајем. Тел. 063/628-626,
066/344-033. (223373)

ПОТРЕБАН вулканизер, са
радним искуством, за рад у
вулканизерској радњи.
065/551-17-22. (СМС)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ локал у центру,
Улица Браће Јовановић, 20
м2, повољно. 060/028-1480. (223359)

ПОТРЕБНА конобарица и
кувар/ица са искуством.
Кафана са разлогом.
064/060-50-50 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина, повољно. 063/85393-29. (223349)

КАФАНИ „Ђерам” потребна куварица/кувар на неодређено време. 062/478394, 013/631-872.
(223232)

2

ПРОДАЈЕМ локал 28 м ,
Ул. Димитрија Туцовића,
цена договор. 066/512-4875. (223229)
2

ИЗДАЈЕМ локал од 200 м
у Старчеву. 013/633-033.
(223262)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. 062/825-2725. (221223)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у пекари са искуством.
065/330-48-04.
(223223)

ИЗДАЈЕМ повољно мањи
дворишни стан. 013/331827. (223273)

ПОТРЕБНИ возачи с Б категоријом, теретни, комби
превоз робе, Београд, Србија, са искуством.
063/318-592. (223214)

ПРОДАЈЕМ разрађен локал у Ж. Зрењанина, 25 + 8
м2, замена., 345-534,
064/246-05-71. (и)

ФРИЗЕРСКОМ салону „Гога” потребна радница са
искуством. 060/445-04-15.
(222867)
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ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице
у кухињи и за роштиљем.
063/897-55-04. (222246)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне раднице за
кухињу и роштиљ. 063/83488-10. (2222426)

ИЗДАЈЕМ пословни простор, 105 м2, Мите Топаловића, код социјалног.
063/278-151. (223176)

ИЗДАЈЕМ локале у центру,
Стрелишта, од 39 и 81 м2.
Тел. 064/267-71-74.
(223330)

ОГЛАСИ

ПРОДАВНИЦИ воћа и поврћа, потребна радница са
искуством у трговини.
063/755-35-20. (223129)
КУВАР/ИЦА потребан бистроу „Кокошка”. 064/12683-53. (223209)
ПОРОДИЦИ у Немачкој
потребна жена за негу старих лица са познавањем
немачког језика. 062/571007. (222837)
ПОТРЕБНА радионица са
индустријским машинама
за услужно шивење.
064/275-72-00. (223149)
МЕДИЦИНСКЕ сестре-васпитачи и васпитачи поребни за рад у вртићу.
063/392-408. (223376)
ФРИЗЕРСКОМ салону на
Стрелишту потребан радник са исксутвом М/Ж.
060/324-27-22. (223350)
ФИРМИ Pan Bau Max потребни радници на градилишту. Зидари,тесари, армирачи. Звати на 013/403639, од 8 до 16 сати.
(223260)

ПОТРЕБНА рецепционерка
Мотелу „Мис” са знањем
енглеског језика и познавањем рада на рачунару.
063/813-29-76, 064/26004-26. (223323)

ФИРМИ Pan Bau Max потребна спремачица. Звати
на 013/403-639, од 8 до 16
сати. (223260)

ПОТРЕБАН радник за рад
за роштиљем, доћи лично,
пре подне, УР „Код ваше
тетке”, В. Радомира Путника 2-а. (223324)

ПОТРЕБНИ радници у кухињи и пословођа за ресторан „Пилећи дућан”.
Тел. 377-230, 064/259-9662. (223317)
ПОТРЕБАН радник са искуством за рад у ноћној
смени. Доћи у суботу, 9. јула 2016, 0од 19 до 20,
Маркет „Бомбончић”, Моше Пијаде 4. (223318)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету, искључиво са
искуством и само из Панчева. Доћи у суботу 9. јула
2016, у Моше Пијаде 4, од
19 до 20. (223318)

ПОТРЕБНИ промотериу –
продавци за рад на терену.
062/825-27-25. (223322)
ПОТРЕБАН возач Б, Ц и Е
категорије, са искуством,
обавезно из Панчева.
Снабдевање радњи и вожња, селидби. Доћи на
разговор у Моше Пијаде 4,
Маркет „Бомбончић”, 9. јула 2016. од 20 до 21 сат.
(2223318)
ПОТРЕБАН возач за међународни транспорт Ц и Е
категорије. 061/148-23-11.
(23517)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад,
новоотвореном казину
„Coloseum game”!!, CV sa
fotografijom slati na
bojan976@icloud.com.
069/220-27-07. (223400)
ФИЗИЧКИ радник са Б категоријом дисконту пића.
013/333-679, од 8 до 17 сати.
ДОМУ за стара лица потребне дипломиране неговатељице, медицинске сестре. 063/801-56-63. (223
ПОТРЕБНА конобарица.
062/117-18-22. (223420)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”, потребни пица-мајстор и
раднице на палачинкари.
062/339-279. (223446)
ДОО „КУТКО” потребан
аутомеханичар са пет година радног искуства, на
камионским и радним машинама. Контакт 063/693944. (ф)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МАЛТЕРИСАЊЕ,молерај
грађевински радови,. дугогодисње искуство!Дејан
069/243-80-69. (СМС)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и
нега болесника. 063/73759-60. (221946)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (217223)
РАДИМО физичке послове: ископи, бетонирања,
шутове, селидбе, штемовање, обијање. 065/600-0530. (222284)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
брзо, повољно и ефикасно.
Никола, 061/159-74-73.

ТЕРАПЕУТСКА, релакс, антицелулит масажа,. Медицински и естетски педикир,
бескрвно. 013/351-907,
061/308-95-86. (223220)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (221487)
КОСИМ и одржавам траву,
баште, винограде, воћњаке, малим трактором. Дуле, 064/163-58-85.
(222995)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, венецијанери,
ролетне, уграђујем, поправљам, гуртне. 064/181-2500. (222673)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064120-77-64.

Петак, 8. јул 2016.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(222688)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, славине, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (222698)
РАДИМО све кућне поправке у вашој кући (вода,
струја, гипс, молерај, одношење шута) по врло повољним ценама. 064/26577-29, 064/125-42-93.
(223131)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација., Мића, 064/31044-88. (223135)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
фасаде. Пензионерима попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (223146)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, глетовање, кречење, спуштени плафони, повољно. 060/521-93-40.
(223355)

КОШЕЊЕ травњака, дворишта, воћњака, тримером, могућност одвоза траве. 061/612-14-50.
(223528)

ОЗАКОЊЕЊЕ објеката,
пројекти, повољно, дипл.
инж. Грађ. Бојана.
062/898-81-74. (223348)

ПСИХОТЕРАПЕУТСКО лечење. 063/354-262.
(223520)

КОШЕЊЕ и крчење, сечење дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште.
064/196-17-32. ( 2233689
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (223334)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите. 064/235-08-15.
(223337)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи, сигуран успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (223241)

КЕРАМИЧАРСКЕ услуге,
повољно и квалитетно. Мирослав, 062/824-11-51.
(223204)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, разбијање бетона, штемовање,
ископи, бетонирања, одношење ствари, итд. 064/12269-78. (223162)
НЕГОВАТЕЉИЦА мења пелене, ране, ноћна дежурства. Звати од 16 до 21.
060/366-63-69. (222830)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских радова. 064/380-97-49,
064/866-25-76, 013/361601. (223286)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (223290)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
одмах, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (223297)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94.
(223234)

ШИШАЊЕ ограде, кошење
траве по двориштима. Тел.
069/130-35-91. (223494)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. 065/334-2338. (223470)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
ефикасно, повољно.
063/318-780. (223474)

ПОПРАВКА-УГРАДЊА,
ПВЦ и АЛУ столарије, ролетне, комарници, венецијанери, стаклорезачке
услуге. 060/545-34-04.
(223454)
КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, ископи,
бетонирања, разбијање бетона, утовари. 060035-4740. (223162)
КЕРАМИЧАР, повољан, педантан и искусан молер
тражи посао. Тел. 061/20370-87,. /У223428)
СЕРВИСИРАЊЕ, уградња и
допуна климе повољно.
Тел. 064/520-48-80.
(223418)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, комплетне
адаптације на рате.
063/893-39-94. (223306)
ВРШИМО све врсте физичких послова, утовар/истовар робе, селидбе, сечење,
цепање дрва, копање, одвоз шута у старог намештаја. Чишћење подрума, тавана и слично. Дејан,
065/440-97-00, 061/62614-50. (223528)

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.selidbepancevo-boris.ser.rs. (223318)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,с а
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (223318)

БРАВАРИЈА, све врте браварских радова, квалитетно, договор. 061/236-0938. (223239)
МЛАДА и одговорна жена
врши услуге чишћења станова, локала и кућа, као и
спремање оброка, чисто и
педантно. 064/466-42-14.
(222235)

ЗАМЕНА црепа, поправка
кровова. 065/535-24-56.
(223455)

УСЛУГЕ

КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (223164)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (223189)

ПОПРАВЉАМО, сервисирамо, уграђжујемо све врсте клима уграђујем, најповољније. 063/740-83-98.
(223499)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење и
гипсарски радови, повољно. Пензионерима попуст.
061/626-54-06. (223486)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, стиропор, фасаде, кречење.
063/865-80-49. (223143)
ТВ и сателитске антене постављам. Дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(223200)

ОГЛАСИ

МАШИНСКО бушење рупа
за стубове, за ограду, за
винограде, воћњаке, монтажа ограде, ограђивање
плацева, дворишта, Дејан,
065/440-97-00. (223306)
ПРЕВОЗ тамићем, кипером
до 2 м³, шљунак, песак и
остало. 061/612-14-50.
(223528)

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, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (223318)
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СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.(223318)

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. (219407)
РАДИМО: зидање, бетонирање, малтерисање, оправке кровова, фасаде.
013/664-491, 063/162-5389. (222083)
КАМИОНСКИ превоз, песак, шљунак, шут, најповољније, 1.300 динара.
062/355-154, 066/355-154.
(222241)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (222827)

САЛОН „Гога” издаје столицу за рад ноктију и педикира, услови повољни.
060/445-04-15. (222867)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације, поправке,
замена. 013/331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (222850)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (220344)
СЗР „МАКИ”, паркет: постављање, хобловање, полирање и лакирање. Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/86545-31. (221729)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(221629)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, замена вирбли, батерија, вентила, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/31726-33. (223196)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације. Замена вирбли и санитарије. Све за воду. Пензионерима екстра попуст, 024 сата, долазим одмах.
013/235-39-21, 064/29045-09, 061/348-20-00.
(223154)
СЕРВИС телевизора, разних електро-уређаја,
електричар, ауто-електричар, уградња ауто-радија.
Дејан, 063/800-01-96.
(223188)
ОБЕЗБЕДИТЕ окал, стан,
кућу, викендицу, радионицу, аутомобиле, комби од
крађе горива. 064/179-2660. (223188)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(223190)

ЛИМАРИЈА грађевинска,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радови,
санације цурења, хидроизолација равних кровова
сика мембраном. Повољно.
064/903-39-23. (223235)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замена. 013/331-657,
064/495-77-59, 0963/77718-21. (223300)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (223265)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 064/317-10-05.
(222773)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (223318)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(223318)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 064/317-10-05.
(223407)

КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо с
овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(223523)

КЕРАМИЧАРСКИ радови и
остале адаптационе услуге.
064/492-79-58. (223955)

СЕЛИДБЕ, 1.000, попуст на
ванградске, радници.
064/482-65-53. (223457)

РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ, венецијанери, тракасте, комарници. Тел. 065/337-04-09,
013/370-409. (223417)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (223422)
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, мањим и већим
камионом. Најповољније у
граду. Утовар и одвоз шута, ископ багерима.
064/648-24-50. (223450)

ПРЕВОЗИМО кипером повољно: песак, шљунак, сејанац, одвозимо шут.
064/354-69-94, 063/75402-72. (223210)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила
са корпом за рад на висини, замена црепа, поправка оштећених кровова.
064/648-24-50. (223450)

КРОВОВИ, поправке, мењање црепова, летви, старог црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст. 013/23539-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (223152)

ВИЉУШКАРИ за утовар и
истовар робе, разбијање и
сечење бетона са одвозом
шута. 064/648-24-50.
(223450)

МОНТАЖА и сервис клима
уређаја, поправке беле
технике. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-2416. (223258)

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство ОШ „Јован
Јовановић Змај”, на име
Марија Радовић. (223142)

22

Петак, 8. јул 2016.

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом
диплому средње Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” Панчево, на име Наташа Вулиновић. (223184)
МУШКАРКАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен жели да упозна жену или девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати до
21 сат. 013352-203.
(223384)
ПОТРЕБНА конобарица за
рад у кафићу. 060/362-2221. (223338)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор за
рођендане, кафић, спортски терени, природа.
060/362-22-21. (223338)
МУШКАРАЦ, 52 године тражи женскку особу за дружење. 064/005-63-75.
(223399)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ПОВОЉНО апартмани,
Крашићи код Тивта, 120 м
од мора. 063/243—859,
060/512-19-54, 011/322-7350, +3823/267-90-98.
(221621)
МОРЕ, Котор, Доброта, издајем апартмане повољно,
ТВ, клима. Тел. 065/80256-40, +382/698-861.
(222494)
ИЗДАЈЕМ собе у Добрим
водама. Тел. 352-490.
(222364)
СОКОБАЊА, издајем смештај, центар, Борићи, кабловска, паркинг. www.sokobanja-apartmanimira.com. 063/485-829. (и)
БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, четири собе, клима,
тераса, море. 060/321-6007. (221338)
ИЗДАЈЕМ апартман у бањи
Врујци, пензоинерима попуст. 064/368-80-19.
(223119)

ЛЕТОВАЊЕ у Шушњу код
Бара, повољно. Тел.
+3826/783-49-96. (223164)
СУТОМОРЕ издајем за одмор једнособан комфоран
стан. Тел. 069/111-13-06.
(223296)
ВРЊАЧКА бања, издајем
апартман, све ново, близу
центра, клима. 063/265314. 223367)
СМЕШТАЈ у Рисну, 5 евра
лежај са употребом кухиње. 061/148-23-11.
(223502)

Драги Пецо, у нашим
срцима заувек ће остати твој ведри дух

БАЊА ВРУЈЦИ, издајем
апартман, повољно.
064/616-33-83. (223483)
БАЊА ВРУЈЦИ, издајем
апартман и собе у згради
„Вода-Вода”., 063/874-98-38.

ТУРИЗАМ
Навршава се десет година откако нас је
напустио наш вољени
СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, кабловска, двориште, ново.
061/636-08-57,
www.soko-banja.org Зорица.
(200638)

ПРЕДРАГ
КЕВЕРИШАН
1970–2016.

МИЛАН ВУЈОВИЋ
Никада те нећу
прежалити мој драги

Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ

С поносом те спомињемо, с љубављу чувамо у
нашим срцима и с тугом живимо без тебе.

Последњи поздрав
од САЛЕТА, ЈЕЛЕ
и НИКОЛЕ

телефон:
013/301-150

(84/223395)

Твоја породица
(108/223536)

ПЕЦИ КЕВЕРИШАНУ
Прошло је десет тужних година откада
није с нама наш

Вечито сећање на нашег драгог другара и колегу

од његових другара са Тесле: МУНГОС,
СОЋА, ЖЕЉА, ЗОКИ, ЧИКАНА,
БАНЕ ИГЊА, ВЛАДА ИГЊА, БОРИС,
СИЋКО, КОКА, БИСЕРА и ТИНА

МИЛАН

(78/2233829

ВУЈОВИЋ

ПЕЦУ

МИЛАН ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав

Твоја мајка ЉУБИЦА
Твој брат СЛОБОДАН с породицом
(109/ф 1157)

С поштовањем НИКОЛА БАНЧАК с породицом

(110/Ф-1157)

(30/и)

Последњи поздрав најбољем мужу, оцу и зету

Последњи поздрав најбољем и једином брату, ујки и
зету

Последњи поздрав куму

ПРЕДРАГУ КЕВЕРИШАНУ
1970–2016.
Заувек у срцу.

ПРЕДРАГУ КЕВЕРИШАНУ
ПРЕДРАГУ КЕВЕРИШАНУ
АЛЕ, МЕГИ и ГРОЛЕ

од НАЦЕ, МАРКА, ЛУЈЕ и СТЕФАНА

(81/223394)

(82/2233949

ПРЕДРАГУ
КЕВЕРИШАНУ
ПЕЦИ

Твоја фамилија: САЊА, СНЕЖА и ЈОЛЕ
(83/223394)

од породица ЛАЛИЋ
(17/223187)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом колеги

АНТУН
ЛАБУДИЋ
ПРЕДРАГУ КЕВЕРИШАНУ
ПЕЦИ

ПЕЦИ

ЗОРАН БАБИЋ ЏАЈА
Време пролази, сећања остају.
Последњи поздрав

од колега
(40/223254)

Радници МЕРА д.о.о. Зрењанин
(41/ф-1153)

драгом течи од ЈОВЕ

Твоје IV-2 Гимназије „Урош Предић”,
генерација 1972-1976.

с породицом

(35/2232439

(44/223259)
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Последњи поздрав драгом колеги

Обавештавамо вас да је наша драга

СИНИШИ ВИТОМИРОВУ
1958–2016.
Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а.д. Панчево
(97/ф-1155)

Колеги

ВИНКА ПОПОВИЋ

Последњи поздрав драгом колеги

1947–2016.

СИНИШИ ВИТОМИРОВУ
„Е” смена - „Етилен”

преминула 2. јуна 2016. године, у 70. години

(38/2232489

Сахрана је обављена у понедељак, 4. јуна 2016. године, у 17 сати на Ка-

СИНИШИ
ВИТОМИРОВУ

ВИТОМИРОВ

толичком гробљу у Панчеву.

1958–2016.

Почивај у миру и нека
те анђели чувају!

Ожалошћени син ДРАГАН с породицом

БИЉАНА

СИНИША

1964–2009.
1958–2016.
Заувек ћете бити у нашим срцима.
Ожалошћени: син МИЛАН, ћерка МАРИНА и остала
родбина

(13223170)

Колеге фабрике
„Етилен”
ХИП-Петрохемије
а.д. Панчево
(53/223292)

(28/223226)

РАДОСЛАВ ЛАЗАРОВ

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав прији

ВИНКИ

ВИНКИ

РАДОВАН ТОДОРОВИЋ

Последњи поздрав од колектива Месаре „Цицварић”
(101/223481)

После кратке и тешке болести преминуо је

од ВЕРЕ, БОКЕ
и НЕБОЈШЕ

од пријатеља ПЕРЕ и
прије БОСИЉКЕ

(90/223430)

(91/223430)

1936–2016.
Сахрана је обављена 6. јула 2016 на Православном гробљу.

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав драгом

2. јула 2016. напустио
нас је наш вољени супруг и отац

Последњи поздрав вољеном

Ожалошћени син МИЛАН с породицом
(80/223369)

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

РАДЕТУ

ПЕТРУ ВЛАЈНИЋУ ПЕКИ

ЕРНЕСТУ
РАДОСЛАВ
ЛАЗАРОВ

Велико ти хвала за све
што си учинио за нас.
Од комшија КЛАДАР

ДРАГАН, СИНИША
и СРЂАН

(66/223360)

(21/223202)

1967–2016.

1944–2016.
Вечно ожалошћени: супруга ПАТРИС, син
РИЧАРД, снаја AN-SOFI, унуци ЖУЛ и ЛУКА,
брат БРАНКО, синовице ТАЊА,
СНЕЖА и БРАНКА
(100/223473)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Последњи поздрав брату

Последњи поздрав дугогодишњем суседу и сараднику
Твоји: син НИКОЛА
и супруга ЛЕЛА

МИОДРАГУ ИЛИЋУ
МИЛЕТУ
24. I 1939 – 1. VII 2016.

(67/223360)

ПАНЧЕВАЦ

РАДОСЛАВУ ЛАЗАРОВУ
од сестре ГОЦЕ с породицом
(87/2123408

телефон:
013/301-150

С љубављу и поносом вечно ћемо те носити у нашим срцима.

ЗЛАТКУ САЈКОВУ
од ПЕШИКАНА
(29/223228)

Ожалошћени: супруга РУЖА
и син БОЈАН
(32/223239)
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2. јула 2016. престало је да куца срце нашег вољеног сина и брата

Чувала сам те док сам могла, сада нека те анђели чувају

МАРКА КОСОВЦА
11. VIII 1985 – 2. VII 2016.
Нека те анђели чувају.
Твоји неутешни: мајка МИЛЕНА, отац САВА
и сестра ТАЊА с породицом
(34/2232429

Последњи поздрав нашој драгој супрузи и
мајци

МАРКО КОСОВАЦ МАКИ

Драгом

МАРКУ

Последњи поздрав

ВЕРИ

од тетке, тече, ДАНЕТА
и МАЈЕ
(89/223425)

Твоја тетка, ПЕРА и ИВАН
(45/223266)

од супруга ЛАЗЕ и синова СЛАВИШЕ
и МАРКА

Драги деда

(46/223267)

Последњи поздрав нашем вољеном супругу, оцу, деди и тасту

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав

У суботу, 9. јула 2016, у 11 сати, дајемо помен на
качаревачком гробљу нашим синовима

ДИМИТРИЈЕВСКИ

МАРТОН БИРО
1929–2016.
Хвала ти за све.

ДУШАНУ
КАРАЊЦУ

ДУШАНУ
КАРАЊЦУ

(15/223172)

1949–2016.

ДУШАНУ КАРАЊЦУ

ПАНЧЕВАЦ

од свастике АНЕ,
ВЛАДЕ и ВИОЛЕТЕ
с породицом

1949–2016.
Преминуо је 28. јуна 2016. године.

телефон:

(60/223314)

ИВАН

ИГОР

1977–2012.

1975–2015.
Последњи поздрав

Заувек сте живи у нашим срцима.
Отац СТЕВА, мајка МИЛИЦА с породицом

013/301-150

(50/223283)

Његови вољени: супруга МАРИЈА, ћерке
АНЂЕЛИЈА и МИЛЕНА, унуци МИОНА,
УРОШ, САЊА и САША, зетови ГОРАН
и ДУШАН

Твој унук ЈАНОШ и
праунука СИЛВИЈА

од породице
ВЕЉКОВИЋ

(64/223352)

29. јуна 2016. преминуо
је наш

3. јула 2016, у 69. години напустио нас је

Последњи поздрав

МАРТОН БИРО

(49/223284)

1929–2016.

Последњи поздрав вољеном брату

НИКОЛА ЖИВАНОВИЋ

РАДОМИР
НИКОЛИЋ

1947–2016.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга БОРКА и ћерке
СНЕЖАНА и ГОРДАНА с породицама
(5/223159)

НИКОЛИ ЖИВАНОВИЋУ

РАДОМИРУ
НИКОЛИЋУ

од твоје супруге
ШАРИ, сина МАРТОНА
и снаје БРАНКЕ
(58/223314)

1934–2016.

1934–2016.
Ожалошћени: син
ПРЕДРАГ, снаја ЗУЗА
са унуцима, ЈОВИЦОМ
и ЛУКОМ и унука
ЈЕЛЕНА

Ожалошћени син
ВЕЛИМИР, снаја
МИЛАНКА са унуцима
и праунуцима

(93/223434)

(94/2234349

Последњи поздрав деди

1947–2016.
Последњи поздрав мојој прији

од сестара СВЕТЛАНЕ, НЕВЕНКЕ, ЉИЉАНЕ
и МАРИЈЕ с породицама
(9/223159)

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

МАРТОН БИРО

ДУШАН
ВУКОЈЕВИЋ

1929–2016.

ОЛГИ МАРКОВИЋ
Почивај у миру.

Последњи поздрав од другара и колега с Битумена
Прија РУЖИЦА БОДЛОВИЋ
(62/223343)

(79/223383)

од унуке ВЕРЕ, зета
ДЕЈАНА и праунука
НЕМАЊЕ
(59/223314)

Петак, 8. јул 2016.
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У петак, 8. јула, на гробљу Котеж, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

ЉИЉАНА ЈАКШИЋ
Навршило се четрдесет тужних дана откако си
нас напустила.
Много нам недостајеш.
Стрина КСЕНИЈА, брат ЗОРАН, сестра
ЈАСМИНА и зет ГОРАН

ЉИЉАНИ ЈАКШИЋ

(71/223366)

Све што је људско и племенито имала је твоја душа.
Остаје љубав коју смрт не прекида, туга коју време не лечи.
Увек ћеш остати у мом срцу, никад те нећу заборавити.

Драгој куми

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ
ЦОБА
8. VII 2014 – 2016.

Супруг НЕБОЈША ЈАКШИЋ
(25/ф-1128)

8. јула 2016. навршава се шест месеци откако нас је напустила

ЉИЉАНИ ЈАКШИЋ

Прошле су две године откако си отишао,
празнина и туга су остале.

Много нам недостајеш, твоје речи, осмех и лик.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоја кума ЗОРИЦА МАРКОВ с породицом

Заувек ћемо те волети и мислити на тебе.
Супруга ЛИДИЈА, ћерка АЛЕКСАНДРА
с породицом и син РАНКО с породицом

(54/223293)
(73/223375)

8. јула навршавају се две године од смрти мога брата

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА ПАВЛИЦА
1948–2016.
С великом тугом и љубављу чувам успомену на тебе и наше заједничке бриге и радости.
Твоја сестра МИЛЕНА
(99/223469)

Прошло је шест година
од смрти мог драгог тате

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
на наше најмилије

ГРУЈИЋ

ВОЈНОВ

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ ЦОБА

ЛАЗА ВИШЕКРУНА
из Банатског Новог Села
Заједно с временом које је препознавало и признавало своје титане,
тихо си отишао и ти.
Неизбрисива су сећања на силину којом смо крчили наш пут и светле дане које смо провели заједно.
Свеједно, недостајеш.
Кумови

АЦА и ДАЦА
(12/223169)

9. јула навршава се
шест месеци нашем
драгом

Драга

(106/2235049

У суботу, 9. јула 2016, на гробљу Котеж даваћемо
годишњи помен нашој најмилијој

САВА

СТЕВА

1942–1999.

1927–2003.

МИРА
1930–2005.
Породица
(104/222917)

СЛАВКА
ИВАНОВИЋА

(103/223495)

12. јула, три године
прођоше а туга и бол
још јачи

СЕЋАЊЕ
Три године без наше
драге нам супруге, мајке и баке

МИЛАНКУ
ПУВАЛИЋУ

1930–2010.
Чувамо га у сећању.
Ћерка БИЉАНА
с породицом

Прошла је тужна година откако ниси више с
нама

ЛИДИЈА
САБОВЉЕВ

РУЖИЦИ АНЂЕЛКОВИЋ

Његови најмилији
(88/2234129

1946–2015.
Мајко, године пролазе, бол у срцу остаје, бол је
претешка, а туга за тобом вечна. Почивај у миру.
Твоји најмилији: син САША, снаја ГОРДАНА,
унучад САЊА, ЈОВАНА и НЕНАД
(74/223379)

рођ. Стојановски
11. XII 1972 – 13. VII 2004.
У нашим срцима болно
одјекује: дванаест година, ниси са нама...
Била си нам све, а сада
само тужно сећање...
Недостајеш: мама
ЗЛАТИ, тата КИРИ,
ћерки ДУШАНИ,
супругу ДУШАНУ
и свекрви НАДИ
(77/223381)

СЕЋАЊЕ

ТОДОРА
ТОКИЦА
МИЛКОВИЋ
2013–2016.
С љубављу и поносом те
се сећамо и заувек си у
нашим срцима која си
оплеменила.

ЗЛАТЕ МАРКОВ
2013–2016.

РУЖИЦА
АНЂЕЛКОВИЋ
1946–2015.

Успомена на њу, као
присуство у мислима и
срцима живеће док год
је нас.

Твоји најмилији

Супруг БОЖА, ћерке
ЖИВАНА и ЗОРИЦА
с породицом

(107/223482)

(65/2233549

13. јула 2016. навршава
се десет година

Како је тешко живети
без тебе. Недостајеш ми
и никада те нећу заборавити, јер вољени никада не умиру.

ЖИВАН
АТАНАЦКОВ
агроном
2008–2016.

АНДРИЈА
МАТИЈАЧИЋ

Твој ВЛАДА

С поштовањем
и захвалношћу
породица

13. VII 2006 – 13. VII 2016.
Супруга ЈАДРАНКА,
синови САНДРО
и АНДРЕЈ
и ћерка НАТАША

(75/223379)

(92/223433)

(86/223401)

Драга

МОМЧИЛО
КУЗМАНОВИЋ
МОША
2015–2016.
По доброти те памтимо,
с љубављу помињемо,
од заборава чувамо.
Не постоји време које
умањује тугу и бол.
Породица

Чувамо те дубоко у нашим срцима.
ЛУЛА, НЕНАД и МИЛАН

(85/223398)

(76/223380)

ЛИДИЈА

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а
четвртком и петком од 8 до 13 сати
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У суботу, 9. јула, у 10 сати, дајемо четрдесетодневни помен у храму Успења пресвете Богородице нашем

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

11. јула навршава се пет година откако
није с нама наш вољени

У недељу, 10. јула, у 11.30 сати, на Католичком гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

ДРАГИЦА
ДЕЉАНИН
БЕБА

НИКОЛИ ВУКОБРАТУ
С љубављу и поштовањем чуваћемо га у
нашим срцима.

ДУШАН РАШЕТА
С поносом те памтимо, са захвалношћу
помињемо, с љубављу и вечним сећањем
чувамо те у мислима и срцима.

Његови најмилији: супруга ДРАГА,
сестре и браћа с породицама, свастике
с породицама и БОБАН с породицом

Твоји најмилији: супруга ДРАГИЦА, син
МАРКО, ћерка МАРИЈАНА, зет ДРАГАН,
снаја ИВАНА и унучад ИСИДОРА,
ЕМИЛИЈА, ДАНИЛО, ЛАЗАР и ДУШАН

(55/223301)

(61/223326)

У уторак, 12. јула, у 11 сати, на Новом гро-

Поштованом

ЖИВОЈИНУ ГЕРАТОВИЋУ
1943–2016.
Стално си у нашим мислима и пуно нам
недостајеш.
Супруга НАДА, синови ДЕЈАН и ДУШАН,
снаје ЗОРА и ТАЊА
и унуци ВУК и ЈОВАН

Сестра СЛАВИЦА, зет
ВУКОМАН, сестрићи
ЈУГОСЛАВ и МИЛОШ

(14/223171)

Четрдесетодневни помен

СЕЋАЊЕ

Кажу да време лечи све,
али ни после десет година наша туга и бол за
тобом не пролазе.
Много нам недостајеш.

(96/223458)

14. јула, у 10 сати, на
Католичком гробљу даваћемо четрдестодневни помен нашем драгом

бљу у Панчеву даваћемо четрдесетодневни помен

ЖИВОЈИНУ ГЕРАТОВИЋУ
Увек ћеш бити с нама.
Твоја браћа ТОМИСЛАВ, СЛОБОДАН, БРАНИСЛАВ
и сестра ГОРДАНА с породицама

ДУШАН
РАШЕТА

ДУШАНУ
РАШЕТИ

(51/223289

2011–2016.

МИЛКИ ДУКИЋ

Сећање на нашег пријатеља.
РАДЕ и ЗОРАНА
с децом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: НИНА,
ДЕНЧИЋИ
и САВАНОВИЋИ

(105/223505)

(68/2233649

МИОДРАГУ
БРАЈКОВИЋУ
МИЋИ

СЕЋАЊЕ

1960–2016.

1963–2016.

ВЛАЈКО ТАСИЋ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
(33/223240)

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

11. VII 2010 – 11. VII 2016.
С поштовањем и љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

Твоји: ГОРДАНА,
НЕНАД и ЈОВАНА

(102/223482)

(48/223279)

7. VII 1950 – 7. VII 2016.

У суботу, 9. јула, у 11 сати, даваћемо једногодишњи помен

БРАНКО МИТРЕСКИ

МИКИ

СВЕТЛАНУ БОЖИЋУ

1944–2016.
Прошло је четрдесет дана од смрти нашег драгог оца и деде.

1966–2015.

Успомену на њега чувају његови најмилији.

Туга и бол у нашим срцима остају заувек.

Ћерка ДАНИЈЕЛА, син СЛОБОДАН, снаја НАТАША, унуци
МИОНА и ДИМИТРИЈЕ

Породица БОЖИЋ
(52/223291)

(47/2232689

28. март 2016.
Љубав је само реч, све
док се не појави неко ко
ће јој дати смисао... и ти
си се појавио мило моје...
Воли те твоја ДРАГИЦА
(1/223132)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав нашој драгој сестри и тетки

ИЛИЋ

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ
1950–2016.
Куме, јуче ти је био рођендан.
Много нам недостајеш.

НЕВЕНКА МИЈАТОВИЋ
1941–2008.
С љубављу и поштовањем породица МИЈАТОВИЋ
(23/223213)

БОЖИДАР

ЖИВАНА

1919–1966.
1922–1991.
С пуно љубави и поштовања унук НИКОЛА ЛОЛЕ
(18/222392)

Твоји кумови
(37/223246)

ЈЕЛИСАВИ
ГЛИГОРОВСКОЈ

СЕЋАЊЕ

рођ. Пиља
Хвала за све тренутке
проведене с тобом.

МОМЧИЛО КУЗМАНОВИЋ МОША

ДРАГОЈЛЕ ПОЛИЋ

6. VII 2015 – 6. VII 2016.
Понекад у сновима, заувек у мислима и срцу.
Брат МИЋА с породицом

1927–2016.
Памтимо те по доброти и поштењу.
МЛАЂА и АНКИЦА

Увек у сећању твојих
сестара МИЛКЕ, МИРЕ
и МАРЕ, браће
НИКОЛЕ и ЂОРЂА с
породицама

(63/2233469

(10/223160)

(95/223447)

ЗОРАН П. РАДОВИЋ
1996–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЛИДИЈА и син СТЕФАН
(98/223460)

Петак, 8. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
6. јула 2016. навршило се три године од смрти
наше

ПЕРИЋ

ЦВЕТАНА
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ДЕСАНКЕ ЛАТИНОВИЋ

БОРИВОЈ

8.VII 2011 – 8. VII 2016.
11. I 2004 – 11. VII 2016.
Ваша љубав, племенитост и бескрајна доброта остаће заувек у нашим срцима.
Ћерка МИЛИЦА и син СТЕВАН с породицама

рођ. Маринковић
2013–2016.
Успомене и сећања присутни су у мислима
њених: БРАНКЕ, НАТАШЕ, ТОМИСЛАВА
и БОЈАНА

(7/222158)

(6/223157)

IN MEMORIAM
Навршава се тужна година од преране смрти нашег вољеног супруга, оца и свекра

9. јула, у 11 сати, одржаћемо шестомесечни помен нашој драгој

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ПОМЕН

ДУШАН АНДРИЋ
ЈОВАНКИ ДОБРОСАВЉЕВИЋ

РИСТО РАДУЛОВИЋ
11. VII 2015 – 11. VII 2016.

Твоја деца: ТАЊА, ДЕСАНКА и РАДЕНКО
с породицама

1935–2015.
7. јула, година дана без
тебе. Остало је сећање и
празнина међу нама.
Супруга БОСА и деца
ЕМИР и СЕНА

(26/223221)

(4/223153)

Обавештавамо породицу и пријатеље да 8. јула,
у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо четрдесетодневни помен нашем драгом

Прошло је седам тужних година

Вечна захвалност за бескрајну подршку и неизмерну љубав.

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији
(56/223302)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље
да је наш драги син, отац, брат и супруг преминуо у 58. години живота

ЂОРЂИЈИ ГРУЈИЧИЋУ
Супруга ДРАГИЦА с децом и унуцима
(27/223225)

МАРИНКА
КОРАИЋА
од заборава га чува
супруга, синови, снаје
и унуке
(22/223212)

Прошле су три болне
године

ЈОВАН
СТОЈАНОВИЋ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

САША ТАРИН

1953–2009.
7. јула, у 11 сати, на гробљу у Јабуци дајемо помен за вечну љубав и
незаборав
Твоји: ЋИРА и БОЈАН

СЕЋАЊЕ

АНДРАШ
КОРМАЊОШ

Девет година није с нама наш драги

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(11/223165)

(39/223251)

(16/223180)

(31/223237)

Већ шеснаест година
није с нама

Волео сам поља зелена.
Сада је небо моја ливада.

8. јула 2016. даваћемо
четрдесетодневни помен мом драгом сину

6. I 2016 – 6. VII 2016.
Пролази година, а бол
је све јача.

СЕЋАЊЕ

ИВКО
СТОЈАНОВСКИ

10. VII 2013 – 10. VII 2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга МИЛУНКА
и син ЗОРАН
с породицом

19. VI 2002 – 19. VI 2016.
Прошло је пуних четрнаест година како живимо без тебе. Много
нам недостајеш.
Твоји најмилији

(36/223245)

(19/223194)

Твоја породица
(3/323144)

У суботу, 9. јула на гробљу Котеж обележићемо
шестомесечни помен нашој драгој супрузи, мајци, баби

РУЖИ КАНДИЋ
Породица
(43/223257)

Шест месеци туге.

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 9.
јула, у 11 сати, на Новом гробљу давати шестомесечни помен нашем драгом

ДРАГА ЛАЛИЋ
9. VII 2007 – 9. VII 2016.
Била си наш велики
ослонац и понос што
смо те имали.
С љубављу син МИЛАН
ЛАЛИЋ и ћерка
МИРЈАНА
ДИМИТРОВСКИ
с породицама

1946–2015.

Година прође, а туге не.

(5/223156)

(2/223137)

12. јула 2016. године навршава се девет година
од смрти драгог нам

19. IX 1947 – 16. VII 2015.

СЛАВИЦА
АНЂЕЛОВИЋ

САША НИКОЛИЋ
1959–2016.
Отишао си, у нашим срцима живећеш вечно.
Сахрана је обављена 2. јула 2016, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: мајка, брат РАДЕ, супруга
МИЛАДА, кћи МИЛИЦА с децом, зет ЂОРЂЕ
и снаја ВИЛМА с децом

АБДУЛАХ
НАСИЋ

ИЛИЈА ДОШЕН

МОМЧИЛО
КОСТИЋ

1940–2000.

1939–2015.

НИКОЛА
ЛАЗИН

СЛОБОДАН
ЈЕЛЕНКОВИЋ
1937–2007.
Успомену на тебе чува
твоја породица

ПОМЕН

1986–2016.

ЂУРИ
МАРКОВИЋУ
Његови најмилији

Породица

(57/223309)

(42/223256)

Навршава се седам тужних година од како није с нама наша вољена

РУЖИЦА
АНЂЕЛКОВИЋ

Породица ДОШЕН

Од пре годину дана
имамо само успомене.
Породица

Неутешна мајка
МИЛЕВА

1946–2015.
Постоји нешто што не
умире, то је љубав и сећање на тебе.
Ћерка ВИШЊА зет
БЛАГОЈЕ и унуке
ЉИЉАНА и МАРИЈА
с породицом

(70/223365)

(69/2233659

(72/223370)

(24/223215)

МИРОСЛАВУ
СТОШИЋУ

МИЛЕНА
Године прођоше, бол не.
Ожалошћени: отац
ЈОВАН, мајка ДУШАНКА,
брат СЛОБОДАН
с породицом, син МИЛОШ и ћерка САЊА с
породицом
(20/223198)
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На основу члана 57. став 1.тачка 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09 и 55/13 ), Школски одбор Економско-трговинске школе „Паја Маргановић”, из Панчева, на седници одржаној 01. 07. 2016. године, донео
је одлуку да се распише

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОГЛАС

ОБАВЕШТЕЊЕ

за прикупљање писмених понуда ради
дистрибуције ужине
Расписује се оглас за прикупљање понуда ради дистрибуције ужине ученика Школе у ђачкој кухињи,
површине 30 м² (ђачка кухиња која се налази у холу
објекта).
Школска кухиња се даје за потребе дистрибуције
ужине ученика школе, за период од годину дана.
Право на учешће имају сва правна и физичка лица регистрована за обављање ове делатности.
Понуде се достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа, препорученом поштом или непосредно на адресу: Економско-трговинска школа „Паја
Маргановић”, Панчево, Ослобођења број 25.
На затвореној понуди понуђач мора ставити напомену „Понуда за дистрибуцију ужине - не отварај”.
Понуда треба да садржи следеће елементе:
- Спремност о евентуалном улагању личних средстава или средстава предузећа у адаптацију и опремање школске кухиње;
- Изјаву понуђача да сноси материјално-финансијске трошкове у случају штете изазване пожаром
или других ризика изазваних вишом силом.
Пожељно је да понуђач има имплементиран НАССР.
Школски простор-ђачка кухиња се издаје за обављање делатности дистрибуције ужине.
Понуђач се обавезује да Школу спонзорише у виду
донација што ће се регулисати Уговором са Школом.
Све непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
О извршеном избору најповољнијег понуђача учесници на огласу ће бити писмено обавештени у року
од 5 дана од дана доношења одлуке.
Додатна обавештења могу се добити на телефон:
013/314-349

о донетом решењу о потреби израде студије о
процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 29. 06. 2016. године, донео је
решење о приступању изради студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље Бела Анта у
Долову, носиоца пројекта Wellbury - Bela Anta д.о.о.,
Улица Игманска бр. 15, из Београда. Истим решењем
одлучено је и о обиму и садржају предметне студије.
Решење о одлучивању о потреби израде Студије о
процени утицаја на животну средину за предметни
пројекат може се добити на увид радним данима од 10
до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕД^ЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове

ОГЛАШАВА
ТЕРМИН ИЗЛАГАЊA НА ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације блока 115 у Омољици – пословна зона са рециклажним центром за привремено складиштење отпада ради третмана и његовог даљег пласмана и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици – пословна зона са рециклажним центром за привремено складиштење отпада ради третмана и његовог даљег пласмана на животну средину
Излаже се на јавни увид План детаљне регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са рециклажним центром за привремено складиштење отпада ради третмана и његовог даљег пласмана ( у даљем тексту План) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици-пословна зона са рециклажним центром за привремено складиштење отпада ради третмана и његовог
даљег пласмана на животну средину ( у даљем тексту Стратешка)
Јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 08.
07. 2016. до 08. 08. 2016. године.
План ће бити доступан јавности у згради Градске управе града Панчева, Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу, на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до 15 часова и у дигиталном облику, на званичној интернет страници града Панчева. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената, биће организована
дана 19. 07. 2016.године у 12 сати, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана 16. 08. 2016. године, са почетком у 13 сати, у сали на деветом спрату зграде градске управе града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА - ЛОКАЛА

(проф.49

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO
„TAMIŠ DUNAV” d.o.o. PANČEVO

OGLAŠAVA

PRODAJU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA
PUTEM JAVNE LICITACIJE
Početna cena
1.TRAKTOR MARKE URSUS.................. 340.000.00 din
Godina proizvodnje 1985.
2.PUTNIČKO VOZILO MARKE UAZ HUNTER.100.000.00 din
Godina proizvodnje 2005.
3.AGREGAT 250KW SA PRIKOLICOM.....350.000.00 din
Iskazane cene su sa PDV-om.
Javna licitacija će biti održana 15. 07. 2016. godine u 10
sati u prostorijama Preduzeća u Pančevu, Radionica, Mira Mara bb (preko puta Brodoremonta).
Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit od 10% početne cene do početka javne licitacije.
Kupac je dužan da kupoprodajne cene sa PDV-om isplati pre preuzimanja sredstva a najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja javne licitacije. Ukoliko kupac ne
uplati cenu u roku smatraće se da je odustao od kupovine i nema pravo na povraćaj depozita.
Sva osnovna sredstva se prodaju u vidjenom stanju bez
prava na reklamaciju.
Osnovna sredstva se mogu pogledati 14. 07. 2016. godine od 8 do 14 sasti u Radionici Preduzeća u Pančevu, Mira Mare bb.
Informacije na telefone 013/258-09-75, - Kovač Jovan.
065/858-46-25 - Zoran Ilibašić

Предузеће „ Циљ”, Панчево,
Новосељански пут 17,

има потребу за следећим радницима:
– 2 физичка радника,
– 1 аутомеханичар,
– 1 варилац,
– 1 столар
Контакт телефон: 063/234-224. Заинтересовани
могу да се јаве или дођу лично, уз предходну најаву,
од 8 до 16 сати, сваког радног дана осим недеље

ПАНЧЕВАЦ телефон: 013/301-150

- Локала бр, 8 у ламели А на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб. укупне новршине 9.00 м², по почетној цени од 5.000,00 динара по метру квадратном.
- Локала бр, 1 у ламели С на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб. укупне површине 9.00 м², по почетној цени од 5.000,00 динара по метру квадратном.
- Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења
бб, по почетној цени од 1.000,00 динара по метру
квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево. Димитрија
Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

Предузеће „Бедем-превоз” д.о.о. пословни
огранак „Голуб такси”, Масарикова 3, Панчево,

расписује оглас за пријем радника на послове:

• такси возач – више извршилаца
Услови:
– положен возачки испит Б категорије са возачким
стажом од минимум три године у овој категорији
– лекарско уверење о психофизичкој способности за
обављање посла
– Сертификат о познавању града Панчева
– Предност ће имати кандидати млађи од 45 година
Пријаве се подносе у седишту предузећа,
Масарикова 3, Панчево или mail-om на
m.bartolome@bedemprevoz.com

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

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на основу
захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину, поднетог од стране носиоца пројекта Томиславa Давидова предузетник, занатско вулканизерска и трговинска радња „РЕО-НЕО” , Панчево,
Улица Баваништански пут 62-а, донео је Решење број
XV-07-501-56/2015 којим је утврђено да за Пројекат
складиштење неопасног отпада у количини од 7,6
тона дневно, на кат. парцели 13241/2 К.О. Панчево,
Улица Баваништански пут бр. 180, Панчево, није потребна израда студије о процени утицаја на животну
средину. Увид у донето решење може се извршити у
просторијама Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, канцеларија 615.
На донето решење заинтересована јавност може изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови
Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

Компанија „Almex” d. o. o Панчево расписала
је отворени, пројектни, једностепени конкурс за
израду идејног архитектонског решења Хотела
„Тамиш” у Панчеву.

Рок за конкурисање је до 20. 07. 2016.
Компанија „Almex” d. о. o Панчево расписала је отворени, пројектни, једностепени конкурс за израду идејног
архитектонског решења за екстеријер и ентеријер Хотела „Тамиш”. Конкурс има за циљ афирмацију зоне центра Панчева кроз функционално и визуелно унапређење простора. Циљ је да се активирају сви потенцијали
овог простора и повећа његова атрактивност. Од учесника се очекује да понуде оригинална, функционална
и рационална решења, естетски примерена.
Молимо заинтересоване да свој портфолијо, понуду и
презентацију идејног решења пошаљу на mail адресу
jelena.markovic@staritamis.rs.
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 8. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ДВАНАЕСТА „ДОЛОВАЧКА ФИЈАКЕРИЈАДА”

ЛЕПИ ФИЈАКЕРИ И ЈОШ ЛЕПШИ ЛИПИЦАНЕРИ
Након више него успешних
касачких трка које су биле једне од најмасовнијих у новијој
историји Долова и на којима
је чак оборен рекорд стазе у
брзој трци, љубитељи коња из
тог места окупљени у Коњички клуб „Доловац” одлучили
су да приреде још један дан за
уживање.
Реч је о дванаестој „Фијакеријади”, која је испунила очекивања и најпробирљивијих
познавалаца тих племенитих
животиња.
Доловачки хиподром био је у
недељу, 3. јула, место окупљања парадних коња, њихових
одгајивача и љубитеља тих
племенитих животиња. Све то
дешавало се на дванаестој
„Доловачкој фијакеријади”,
коју је и ове године организовао Коњички клуб „Доловац”.
Већ око поднева почели су
да пристижу гости из околних
места: Мраморка, Баваништа,
Панчева, Старчева, Јабуке,
Делиблата, Плочице, Новог
Села, али и из Ковина, Смедерева, па чак и из Кикинде.
Они су убрзо распремили своју опрему, коње, фијакере и
чезе. Публици су се први
представили једнопрези. Двадесетак чеза које је вукао по
један коњ продефиловало је
испред трибине. Одатле је све
учеснике пажљиво пратила
судијска тројка коју су чинили
Жељко Ристић и два Живојновића – Милан и Мирослав.
Према њиховој одлуци, најлепше једнопреге имали су
Милош Ковачевић из Панчева
(у конкуренцији пастува) и
Александар Михајлов из Ковина (кола је вукла кобила).

Двопреге је провозало двадесетак такмичара, а награђиване су по две категорије – када
је реч о млађим грлима, победио је Срђан Паповић из Ковина, а међу старијим грлима
доминирали су коњи којима је
управљао Борис Мијалковски
из Јабуке.
Десетак такмичара упрегло
је по три коња, а у тој конкуренцији шампионски пехар
однео је Миле Магличић из
Смедерева. Још лепше је било
видети фијакере које су вукла
по четири коња, а најбољи возач четворопрега постао је Срђан Паповић из Ковина. У

атракцији дана најбројнија запрега Саше Михајлова није
имала противника, па је било

довољно да поменути Ковинац
упрегне пет коња у свој фијакер и протера их испред судијске трибине.
Поред тога, додељене су и
специјалне награде – Марио
Величковић из јабучке ергеле
„Величковић” имао је најлепши фијакер, најлепшег пастува – Стефан Смиљанић из
Делиблата, најлепшу кобилу
– Марко Јованов из Мраморка, а најлепшу опрему приказао је Бо јан Ко ва че вић из
Пан че ва. Ти ту лу нај мла ђег
возача понео је Филип Ивковић из Ковина, а најстарији
возач био је Јован Јованов из
Новог Села.
„Фијакеријаду” нису пропустиле ни припаднице нежнијег
пола, овог пута не у улози возача,
већ као украс на фијакерима, па
је Јована Турковић понела титулу
најлепше даме сувозача. Додељен је и пехар Жељку Ристићу
као најуспешнијем такмичару
Коњичког клуба „Доловац” у
претходној години.
Након завршеног парадирања хиподромом дружење је
настављено у локалном ватрогасном дому.
Н. Радоњин

ПУНОЛЕТСТВО МОТО-КЛУБА „КОЈОТ” (1)

УВАЖЕНИ У ЗЕМЉИ И РЕГИОНУ
Један од неколико најупечатљивијих градских брендова у
последње две деценије јесте
Мото-клуб „Којот”.
За то време је ово удружење,
основано 1998. године, израсло у ред водећих организација љубитеља двоточкаша, који
већ годинама својим активностима у позитивном смислу
скрећу пажњу на себе.
Поред разних племенитих и
хуманитарних акција, широј
јавности су вероватно најпрепознатљивије оне забавног карактера, као што су зимска рођенданска журка и, посебно, летњи
мото-сусрет, који се по традицији одржава трећег викенда у
јулу.

Тим поводом „Панчевац”
подсећа ко су и шта раде панчевачки „Којоти”.
Мотоциклистички
клуб
„Којот” (MC „Coyote”) у фебруару 1998. године основала
је мала група заљубљеника у
мото-спорт, путовања, добру
музику, дружење...
Први председник и главни
иницијатор целе ове приче
био је Милан Ристић Крак
(који је, нажалост, прерано
преминуо пре девет година).
Великим залагањем њега и
неколицине сарадника чланство се веома брзо увећавало. С
друге стране, важно је истаћи
чињеницу да је реч о првом легалном, регистрованом удру-

жење те врсте у Панчеву и околини, што му је додатно давало
на значају. То је довело до ситуације да већ у септембру 1999.
године буде организован први
незванични мото-скуп, на платоу Дома омладине Панчево,
на којем се нашло више стотина мотора из града и околине.
Након тога је уследило учлањење у Мото-асоцијацију Србије, откад почиње константно
организовано деловање „Којота”, који су данас један од најуваженијих мото-клубова у земљи и региону и имају педесетак чланова из града, околине,
па чак и из иностранства.
Свих ових година панчевачки љубитељи мотора били су

активни учесници многих, а
посебно хуманитарних догађања у месту и целој држави –
од помоћи при лечењу боле-

сних суграђана, преко добровољног давања крви, па до активног спасавања поплавама
угроженог становништва. Док
су били у бољој финансијској
ситуацији, самостално су организовали такмичења основаца на тему безбедности у саобраћају. У плану је да, од септембра, поново крену у том
смеру, с тим да ће им сада
циљна група бити средњошколска деца, чији је удео у
броју пострадалих у саобраћајним незгодама драстично
увећан у последње време.
Све активности сами осмишљавају и реализују, с надом да
ће то једног дана Град Панчево
увидети и ангажовати их као

партнере у својим акцијама.
Ова очекивања су поткрепљена
чињеницом да је у многим градовима таква појава одавно постала нормална ствар.
За све ове године „Којоти” су
својим деловањем, а првенствено понашањем, успели да
промене лошу слику о мотоклубовима, која је код овдашњег јавног мњења посредством америчке кинематографије у потпуности била искривљена. Кодекс чланова овог
панчевачког мото-клуба је
такав да на сваком месту и у
свакој ситуацији морају да
дају пример коректног и културног понашања. Било какво
одступање од тога води искључењу из клуба.
Први су то разумели радници
саобраћајне полиције, с којима
„Којоти” имају веома добар,
малтене партнерски однос.
(Наставиће се)
Ј. Ф.
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ДОБАР ПРИМЕР ИСКОРИШЋЕЊА ДЕЛИБЛАТСКЕ ПРИРОДЕ

У ЗДРАВОМ ОКРУЖЕЊУ ЗДРАВ ЧОВЕК
Шта је рецепт за дуг, здрав
и испуњен живот? Готово
од првобитне заједнице
траје човекова потрага за
неким обликом еликсира
младости, који би му, поред дуговечности, очувао
свеж изглед, унутрашњи
мир и добру кондицију.
Било како било, тај чудотворни „напитак” никада
дословце није пронађен, али
је људски век све дужи и садржајнији захваљујући све
бољим условима живота.
Можда понајвише због
тога што многи схватају
значај активног провођења
времена у природи.
С тим у вези, ево једног
интересантног предлога...

Ч

увеној кованици „У
здравом телу здрав дух”
сасвим комотно могао
би бити прилепљен и додатак:
у здравом окружењу...
Тих непобитних правила
држе се ретки али веома загрижени љубитељи спорта и
природе, што спада у најпресудније елементе за квалитетан живот.
У овој причи ради се о двојици Панчеваца, некадашњих
атлетичара на средњим и дугим пругама, који су у својим
раним четрдесетим годинама
и даље веома посвећени трчању. Премда себе сматрају потпуним рекреативцима, понекад их ухвати и жеља да се
окушају на неком од полумаратона, попут амстердамског
или прашког.
Ипак, најбитније је да што
чешће проводе време у природи, да се поштено презноје и
из себе избаце „урбане” отрове, као и да се опусте у кругу
пријатеља и истомишљеника.
Рајска стаза
Стари другари Небојша и
Жељко, макар једанпут недељно, претежно суботом пре подне, скокну до оближње оазе

Напослетку, заслужено ‘лађење и неизмежан осмех

чистог ваздуха – Девојачког
бунара. Тамо, у Делиблатској
пешчари, истрче између осам
и дванаест километара и тако
препорођени врате се у свакодневну градску вреву, у љути
бој за егзистенцију.
Полазак из Панчева им је
углавном око 9 сати изјутра и
када, након преваљених тридесетак километара, преко
Новог Села и Владимировца,
стигну у рај на земљи звани
Песак, обично паркирају код
некадашњег Горанског дома.
Следи краће загревање, старт
у лаганом ритму, потом постепено дизање темпа, па окрепљујући напори и детоксикација у виду презнојавања, завршно истезање и, напослетку,
по једно релакс пиво. Све то у
амбијенту ко створеном за рекреацију и опуштенцију.
Небојша каже да су чари ове
оазе природе упознали још
„давне” 1988. године.
– Те године почели смо да
тренирамо у Атлетском клубу
„Динамо” код легендарног
Милета Угрена. Он нам је и
открио стазу која почиње испод Горанског дома и креће се
у правцу Шушаре. Тада смо

после напорног тренинга дословце остајали исцеђени, а
сада као рекреативци не форсирамо, па буквално уживамо
у трчању. Како и не бисмо кад
ови простори завређују атрибут „чаробни” из много разлога – од зимзеленог четинарског дрвећа и ретких врста
ливадског биља, преко планински чистог ваздуха, до интересантних сусрета с пешчарским животињским светом.
Овде смо виђали срндаће,
зечеве, фазане, а ту су и разне
ситне живуљке, попут веверица или волухарица – почиње
Небојша.
Жељко се на то надовезује
речима да им у почетку адаптација на валовит терен није
ишла тако лако, с обзиром на
то да су били навикнути на
равно.
– Јесу то брежуљци, али они
могу веома да поремете ритам.
Међутим, у томе је истовремено чар, јер они доносе нова искушења, али и задовољства
– ута бан пе сак је од лич на
подлога која се брзо суши после
киша, а бујна шумска вегетација пружа довољно хлада, добродошлог ових врелих дана.

Понекад има и досадних инсеката, што решавамо убрзанијим кретањем. Долазимо и кад
је хладно, изузев кад је баш велики снег. Ове године смо, рецимо, били 2. јануара. Ништа
нам не пада тешко, осим то
кад не можемо да дођемо – истиче Жељко.
Ритуал прочишћења
Кажу да нема много оних који
користе ову дивоту, изузев неколико њихових пријатеља и
ретких рекреативаца.
– У последње време срећемо
виталног осамдесетчетворогодишњака из Ковина, понеког
шетача, а лети, и нарочито око
1. маја, има много излетника.
И то углавном оних несавесних, који разним флашама,
кесама и другим отпадом жестоко наружују овај терен, а
тог ужаса није поштеђена ни
„наша” стаза. Стога најмање
једном годишње правимо еколошку акцију – ставимо медицинске рукавице, покупимо
све до последње флаше и до
врха напунимо неколико црних кеса – жали се Небојша.
Прича се обично завршава у
продавници „на раскршћу”,
када се природњачко-спорт-

ски вентил надопуњава једним
„порочним” чином – ’ладним
пивом и грицкалицама.
– Толико „штете” након поменутих напора и цеђења себи мо жемо да приуштимо,
иако смо свесни да би вода
била здравија. Евентуално се
оде и до Девојачког бунара на
неку клопу, а врелих летњих
дана је на програму и расхлађивање у оближем базену –
наводи Жељко.
Све у свему, њих двојица
имају свој ритуал – воле да трче, уживају у природи, прија-

тељски разговарају на лаке теме
(спорт, успомене, анегдоте...).
Панчево, због загађења и
свега осталог, баш и није идеално место за тако нешто, па
се овај доживљај не може парама купити, а кошта их само
нешто новца за бензин и пиво.
Ово је аутоматски и позив
свима који првенствено себи
желе добро, под условом да
поштују природу. И не морају
да трчећи преваљују толике
километре – за почетак је довољно бити тамо, прошетати
сат-два и одагнати стресове...

Ред шуме, ред песка

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.

Лепотице
Чудно дрво

... тек понеки шетач

ПЛЕМЕНИТИ ЧИН ОМОЉИЧКОГ ЉУБИТЕЉА ПТИЦА

Савино „лабудово” језеро
Након потресне приче о лабудићима што су се недавно удавили
у Поњавици покрај Омољице тако што су се заплели у мреже које су поставиле рибокрадице, неупоредиво лепша сторија: један
други становник поменутог места дословце је усвојио породицу исте врсте птица.
Сава Димитријевић, настањен у Поњавичкој улици (некадашња Жарка Зрењанина),
у делу према Надели, пре извесног времена је у своје двориште примио „брачни” пар
лабудова са седморо младих.
– Моја кућа има прилаз ка
Поњавици, па већ годинама
виђам разне интересантне

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Надамо се да ће се Поњавица
мало „охладити” и да ће се предивне птице ускоро вратити...

Поклањамо две прелепе женкице
пронађене пре две недеље испред
„Авив парка”. Неко их је само оставио усред огромне гужве, где је у
сваком тренутку могао да их удари
аутомобил или су могле да буду
угрожене на неки други начин.
Разигране су и веома добро се
слажу с људима и другим животињама. Чиповане су и вакцинисане,
а биће и стерилисане када за то дође време.
Заинтересовани се могу јавити на телефон 064/217-48-80.

Јабучанка

птице. Ове две, које сам назвао Лаза и Биса, храним од
марта. Најпре сам им бацао
кукуруз у воду, али су се они
очас одомаћили па су без икакве бојазни почели да улазе у
двориште. У једном моменту
су нестали, али су се убрзо
вратили са седам младунаца.
Свакодневно су ту, не пропуштају ниједан оброк, нису

агресивни, па се моји унуци
сасвим опуштено играју с њима. Чак смо им ископали и језеро... – каже Димитријевић
Овај племенити Омољчанин додаје и да је доскора у
Поњавици било седамдесетак
лабудова, али су они пре извесног времена одлетели, вероватно зато што им је вода постала врућа.

Женка хаскија пронађена је прошлог месеца у Јабуци. Будући да
није чипована, било је немогуће
контактирати с власником.
Уколико се он не јави, потенцијални удомитељ може је посетити
у градском прихватилишту у Власинској број 1 или добити информације путем телефона 013/352148.
Пас ће по преузимању бити чипован, а могућа је и бесплатна стерилизација.

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

31

СПОРТ

Петак, 8. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

НАСТАВЉЕН ТЦР ШАМПИОНАТ

ДУЦИ НОВИ БОДОВИ У СОЧИЈУ
Неправедна казна у
првој трци
После паузе креће
азијска турнеја
Најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић освојио је
нових осам бодова у светској
ТЦР серији, пошто је прошлог
викенда у руском граду Сочију
другу трку завршио на шестом
месту. Истовремено су возачу
НИС–Петрол и Б3 рејсинг тима неправедном судијском одлуком одузети пета позиција у
првој трци и десет бодова, с
обзиром на то да је кажњен
због наводног скраћивања стазе. Тако наш ас на кратку летњу паузу одлази са укупно 96
бодова прикупљених у досадашњем шампионату.
Дуца је у првој трци стартовао са шесте позиције, али је
већ у трећем кругу сјајном вожњом престигао Грачева за пето место, на коме је и окончао
трку. Међутим, судије су донеле
неправедну одлуку да Борковића казне са додатих 30 секунди,
што га је са пете спустило на четрнаесту позицију и оставило
без бодова. Уз све доказе које је
Б3 рејсинг тим желео да приложи и објасни да Дуца није скраћивао стазу, већ је неколико пута благо излетао с ње, те да се с
његове камере, али и с камера

НОВИ УСПЕХ МЛАДЕ ЏУДИСТКИЊЕ ДИНАМА

АНДРЕА ТРЕЋА НА СТАРОМ КОНТИНЕНТУ
његових тимских колега видело
да су и други возачи излетали са
стазе, судије ипак нису хтеле да
погледају доказне снимке. Нашег аса је оваква судијска одлука изузетно разочарала и наљутила и сматра је у најмању руку
чудном.
– Борио сам се колико сам
могао са екстра баластом. На
овако високим температурама, због додатих килограма,
гуме се више троше и срећан
сам што сам уопште успео обе
трке да завршим без пуцања
пнеуматика. Имао сам најбољу брзину од свих возача у
шампионату који су до сада
носили 30 килограма вишка и
због тога сам јако срећан. Нећу се много бавити коментарисањем казне, јер добро знам

да је нисам заслужио, посебно
када се све упореди с другим
возачима из прве и друге трке
– рекао је Душан Борковић.
Друга трка је прошла без већих проблема за нашег суграђанина, осим што је опет било
видљиво да је спорији на
правцима, између осталог и
због максималних 30 килограма баласта, колико је наш
ас добио овог тркачког викенда због резултата остварених у
Немачкој. Борковић је већим
делом друге трке био на осмој
позицији, да би у седмом кругу сјајним потезом обишао
Ориолу за седмо место, а после излетања Морбиделија са
стазе у завршници трке у коначном пласману заузео је
шесто место.

– Заиста сам разочаран у
овом тренутку, али пуном снагом идем даље, у наставак
шампионата. Искористићу ову
кратку паузу да се добро припремим за остатак сезоне, онолико колико је до мене и мог
тима. Желим да честитам мом
клупском колеги Атили Ташију на освојеном првом постољу
у сезони – додао је Дуца.
На обе трке у Сочију могао
се видети банер на којем је писало „Invest in Serbia”, који је
српски ас издејствовао од челника ТЦР-а још на тркама у
Немачкој, а такав банер ће
стајати и током једног тркачког викенда у Азији.
Наставак шампионата је заказан за 28. август, када се ТЦР караван сели у Бурирам у Тајланду.

Прошлог викенда је у финском граду Ванти одржано
Првенство Европе у џуду за
кадете. У конкуренцији најбољих младих бораца са Старог
континента у кимону с државним грбом надметали су се
џудисти Динама Андреа Стојадинов и Филип Ринковец.
Андреа се такмичила у категорији до 48 кг, а успела је
да оствари можда највећи
успех у досадашњој каријери
– освојила је бронзану медаљу. Наша суграђанка је у првом колу била слободна, да

би потом савладала ривалку
из Македоније, а у трећем
колу и џудисткињу из Немачке. Уследио је пораз у полуфиналу од Украјинке, али
то није уздрмало Андреу. С
пуно жара и жеље за победом ушла је у меч за бронзану медаљу, у којем је за ривалку имала такмичарку из
Грузије. И успела је! Бронза
је стигла у Панчево.
Филип Ринковец је радио
у категорији до 66 кг, али је у
првом мечу изгубио од финског борца.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ЗА ПИОНИРЕ

АТЛЕТИЧАРИ ДИНАМА ШАМПИОНИ

ЧЛАНОВИ ВИР-а СПРЕМНИ ЗА ДАЛЕК ПУТ

ПАНЧЕВЦИ ОСВАЈАЈУ ТИБЕТ
Чланови Рафтинг клуба Вир
из нашега града увелико се
припремају за најважније такмичење у овој години. Они за
седам дана крећу на далек
пут, у Кину, на Тибет, где ће
први пут у историји рафтинга
бити одржан Светски куп.
Бранислав и Мирослав Барашевић, Ненад Миковић,
Милош Петровић и Ненад Томић ће се на Тибету суочити с
најбољим екипама из целог
света, али на путу до успеха
мораће да савладају и три веома моћне реке, а то су: Батанга,
Јангце и Јелоу. Трећу, можда

најопаснију препреку представљаће им недостатак кисеони-

ка, јер је просечна надморска
висина на Тибету 4.400 метара.

– Не же ли мо да бу де мо
скром ни. При пре ма мо се
озбиљно и јако желимо да
стигнемо до медаље. Ово је
екстремни спорт и спремни
смо на све, тако да нас ништа
не може изненадити. Подижемо форму и, уз мало среће, надамо се да можемо стићи до трофеја, иако нисмо
фаворити – рекао је Ненад
Миковић.
Момци су у последњих месец дана тренирали с маскама
које симулирају надморску
висину од преко 5.000 метара.
Свака част! И срећно!

НАДМЕТАЊА КАЈАКАША

СЛЕДИ ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО
Чланови ККК-а Панчево су у
протеклих десетак дана остварили одличне резултате на два
значајна такмичења.
На регати у Забрежју, у конкуренцији сениора, Стојановић и Левнајић су се окитили
сребрним одличјем, а Биљана
Релић је тријумфовала у надметању јуниорки. Иван Стојановић је био други у трци на
200 м, а кадет Алекса Левнајић први на 500 м. Двосед јуниора Стојановић–Лековић
такође је освојио најсјајније
одличје, а златом су се окитиле и сениорке Биљана Релић и

Марија Љубобратовић. Највреднији трофеј је зарадио и
јуниорски четверац, у саставу:
И. Стојановић, Л. Лековић, Б.
Мариловић и Д. Лековић.
Панчевци су били одлични
и на регати која је прошлог
викенда одржана у Шапцу.

Златне медаље су освојили
Алекса Левнајић, Биљана Релић и двосед који су чинили
Стојановић и Левнајић, а јуниорски четверац (Стојановић, Левнајић, Мариловић и
Теофиловић) окитио се сребром.

Тренер Ђурица Левнајић
има много разлога за задовољство, посебно због чињенице
да су Биљана Релић, Иван
Стојановић и Алекса Левнајић
остварили норму за одлазак
на Европско првенство за јуниоре и млађе сениоре, које
ће бити одржано од 14. до 17.
јула у бугарском граду Пловдиву. Поред поменутих младих репрезентативаца, на то
престижно такмичење путује
и Ђурица Левнајић, као један
од тренера репрезентације Србије у кајаку и кануу на мирним водама.

АКТИВНОСТИ ПК-а СПАРТА

ПЛИВАЈУ ЗА МЕДАЉУ
Чланови Пливачког клуба
Спарта из нашега града имали
су много успеха у претходном
периоду. На Летњем првенству
Војводине у Суботици, у конкуренцији 224 такмичара, освојили су петнаест медаља, али и
треће место екипно.

Страну припремио

Александар
Живковић

Јована Богдановић је у тркама на 50, 100 и 200 метара прсно освојила златне медаље и у
сениорској и у апсолутној категорији, а шест највреднијих
трофеја зарадила је и Валери
Швигир у тркама на 50 м краул, 50 м делфин и 50 м леђно.
Милош Михајловић је зарадио
бронзу на 50 м краул, а у тркама на 100 и 200 м истим стилом освојио је сребрна одличја.
Већ прошлог викенда тренер ПК-а Спарта Ненад Јовић
предводио је Јовану Богдановић, Валери Швигир и Миро-

У Новом Саду је 2. јула одржано Првенство Војводине
за пионире, на којем је
Атлетски клуб Динамо наступио са четири такмичара.
Најважнији циљ био је увежбавање штафете у трци на 4
x 100 метара, јер у Панчеву
за то нема никаквих услова.
Чланови штафете Динама
Сте фан Ми хај лов, Са ва
Бранков, Алекса Живанов и
Никола Радовановић оправдали су улогу фаворита, па
су убедљиво освојили најсјајније одличје. Момци су
све измене одрадили како

треба, па њихови тренери
имају разлога да буду задовољни.
У појединачној конкуренцији, у трци на 100 метара,
Стефан Михајлов је освојио
сребрну медаљу, с временом
11,67, а Никола Радовановић
је био трећи (11,86).
Идућег викенда у Крушевцу ће бити одржано најважније такмичење за ову генерацију – Првенство Србије за
пионире. Број медаља освојених на том надметања је и
најбољи показатељ стања и
стручног рада у клубовима.

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР „БРАНКО БИСАК РОКИ”

ЕВОЦИРАНЕ ЛЕПЕ УСПОМЕНЕ
На Спортском центру „Младост” у петак, 1. јула, одржан
је традиционалан, 22. меморијални турнир у малом
фудбалу под називом „Бранко Бисак Роки”, посвећен
једном од најбољих панчевачких фудбалских судија.
Сећање на Рокија оживеле
су три екипе: Пријатељи,
Зрењанин и Панчево, а после
међусобног одмеравања сна-

га најуспешнији је био тим
са именом нашега града.
Сви учесници и пријатељи
покојног Бранка слажу се са
чињеницом да би он данас
био један од најбољих делилаца фудбалске правде у нашој земљи.
Наредно виђење је заказано
за следећу годину. Нико ко
учествује на овом турниру не
жели да заборави свог Рокија.

ШАХОВСКИ КУТАК
Jasper
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слава Фунћика на међународном митингу у Подгорици, где
су учествовали пливачи из:
Словеније, Хрватске, Румуније, Италије, БиХ, Мађарске,
Србије, Албаније и Црне Горе.
Јована Богдановић је освојила
најсјајнија одличја у тркама
на 100 и 200 м прсно у апсо-

лутној категорији, па је проглашена за најуспешнију такмичарку на митингу.
Валери Швигир је победила
на 50 м леђно и 50 м делфин,
а на 50 м краул је трећа стигла
на циљ. У генералном пласману, такође у апсолутној конкуренцији, заузела је пето место.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сф3)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Волим зоо-врт, али не у својој кући!
Кад би ове три нарогушене живуљке с једног од ретко лепих панчевачких графита биле људи из вашег окружења, ко би био ко?
Ко увек држи гард и спреман је да нападне? Ко је вечито намрштен и завидан? Чија вилица је увек у грчу док сикће и брекће?
Нема таквих особа око вас? Ви сте срећан човек. Они што су
неког препознали, да мењају друштво што пре!

Море, сунце, плажа, поветарац... Уживанција
на најлепшем острву Шпаније.

Ја потпуно „трезан” умирем

Тамара Јовчевски, 4. октобра 26, Глогоњ

Тамара, Видосава,
честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.

Једном Бетмена преварила девојка. С неким Панчевцем. Сазнао
он то, долетео у нашу варош и повео другове – Дина и Жељка.
Застали под њеним прозором и запевали: „Опростићу јој све,
нисам ја Супермееен...” Није се појавила.
Бетмен је тугу угасио на неком сплаву на Тамишу. И од тада га
више нико није видео. Остао је за њим само овај чудан траг. Наравоученије: ако си пио, немој да возиш. Узми такси или иди пешке!

Тешка реч гвоздена врата затвара
Мој одмор за душу и тело.
Пуно поздрава из бање Ждрело.
Видосава Стојановић,
Лењинова 15, Старчево

Кад се једна врата затворе, универзални закон налаже да се друга отворе. Стога не будите сумњичави према тој метафори, већ
опажајте и ловите прилике.
Ипак, да бисте заслужили добро, ваљало би да добро и чините. У противном, могла би се пред вама отворити и одмах за
вама затворити нека гвоздена врата. С решеткама. А то не би
ваљало.
В. Ђурђевић
Д. Кожан

µ

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Јован Мулић,
ученик:

Александра
Спасић, ученица:

Милица Митић,
ученица:

– С обзиром на то да сам
уписао жељену средњу
школу, лето проводим
одмарајући се, а често
и излазим с друштвом.
Планирам да идем
у Будву на море.

– Ићи ћу на море
у Грчку, а до тада често
одлазим на градски
базен. Такође, доста
времена проводим
напољу и трудим се да
се што више одмарам.

– Пошто сам сада
на распусту, много
времена проводим
с друштвом напољу,
идем на базен на
купање, а планирам
и одлазак у Црну Гору
на море.
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