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ЧУВАЛИ ОПАСНУ РОБУ, ВАРАЛИ ЉУДЕ
Осумњичени руководиоци
фирме која је на
отвореном, у Стаклари,
лагеровала вештачко
ђубриво
Приведене две особе које
су лагале суграђане
Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву су по налогу
Основног јавног тужилаштва у нашем
граду поднели кривичну пријаву против одговорног лица предузећа „Промист” д. о. о. Нови Сад и одговорног
лица складишта у Панчеву, због постојања основа сумње да су извршили
кривично дело уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја.
Њих двојица се сумњиче да су од
4. јула 2017. до 14. јуна 2018. године у производном простору предузећа „Промист” д. о. о. Нови Сад у
Панчеву, које није регистровано за
лагеровање ђубрива, без решења за
пуштање у рад тзв. севесо постројења омогућили складиштење опасне
материје (вештачког ђубрива) у количини од 11,377 тона на отвореном простору, што није у складу са
законским прописима.
Панчевачка полиција је, такође по
налогу Основног јавног тужилаштва
у нашем граду, ухапсила и Л. В. (1978)
и С. Н. (1980), због постојања основа
сумње да су извршили кривично дело
превара.
Њих двоје су, ка ко се сум ња, у
апри лу ове го ди не у јед ном ча со пи су об ја ви ли оглас „Бож ји ду жник отац Три фун”, у ко јем су ну ди ли от кла ња ње не га тив не енер ги је, спа ја ње ра ста вље них и вра ћа ње ми ра у до мо ве. На тај на чин
до ве ли су у за блу ду јед ну осо бу,
ко ја им је за на ве де не услу ге ис пла ти ла 265.600 ди на ра. Осум њи -

че ни ма је од ре ђе но за др жа ва ње до
48 ча со ва, на кон че га ће би ти при ве де ни над ле жном ту жи ла штву.
Панчевачка полиција је извела ова
хапшења у оквиру серије сличних акција које су ових дана спроведене
широм Србије заједно с надлежним
јавним тужилаштвима и Пореском
полицијом у наставку борбе за сузбијање привредног криминала и корупције. У склопу ових акција на територији Зајечара, Јагодине, Панчева,
По жа рев ца, Сме де ре ва, Су бо ти це,
Ужица и Чачка ухапшено је 19 особа
због постојања основа сумње да су у
периоду од 2012. године до данас извршиле више кривичних дела. Против још 75 особа широм Србије поднете су кривичне пријаве у редовном
поступку.
Сви они се сумњиче да су буџету
Републике Србије, јавним предузећима и другим привредним субјектима
и физичким лицима нанели штету од
око 1.100.000 евра. Кривична дела
која им се стављају на терет су, између осталог, злоупотреба службеног положаја, злоупотреба положаја одговорног лица, превара, пореска утаја,
фалсификовање и злоупотреба платних картица, злоупотреба у вези с јавном набавком, фалсификовање новца, недозвољена трговина, преваре у
служби…
Међу ухапшенима су порески службеник Пореске управе, одсека у Кањижи, овлашћено лице за вршење
стручног надзора Града Зајечара, одговорно лице АД „Пут” Зајечар, запослени у Служби за правне, економско-финансијске и техничке послове
болнице у Горњем Милановцу и више одговорних лица у неколико привредних друштава у Србији.
Такође, у склопу борбе против сиве
економије, припадници Министарства унутрашњих послова пронашли
су и одузели око 5.000 паклица цигарета без акцизних маркица, намењених нелегалној трговини, и 9.000 литара дизел-горива.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Емпатија + херојство
једнако људскост
Енергија преживљавања. Тако је бечка психолошкиња Бригита Лугер Шустер назвала моћ превазилажења страха од воде у ситуацији
у којој се нашло дванаест дечака, фудбалера, у пећини у Тајланду. И
њихов тренер, њихов херој. Требало је мотивисати децу да седамнаест дана у мраку остану присебна.
Читава планета се удружила у мисији да их спасе, што је за дивљење. Дирљива је прича која је, коначно, спојила светске центре
дистрибуције информација. Рониоци са свих крајева Земље, људи,
њих преко хиљаду, учествовали су у операцији спасавања. Људскост,
чија је „претходница” емпатија.
Фудбалери, од 11 до 16 година, у сваком смислу снажни момци,
били су страшно гладни по изласку из пећине, па су тражили хлеб
са чоколадним преливом, што и није баш сварљива храна. Ипак,
изашло им се у сусрет. Деца.
– Та деца би могла постати осетљивија и друштвенија, могла би
јасније препознати лепоту живота – кажу у оптимистичном тону
стручњаци.
А оптимизам треба да обузме особу, да нађе пут до ње да би у она
у њему у потпуности уживала – дописује потписник овог текста.

***
„Хероин и екстази најчешће убијају зависнике у Србији”; „За недељу
дана троје младих изгубило живот због дроге”; „Пет пута јачи екстази стигао из Кине”...
Дижу се длаке на кожи поводом вести које претходних дана преплављују домаће медије о учесталости „оверавања” тешким дрогама
и „екстазивирању” са смртним последицама на сплавовима, кућним
журкама и у дискотекама. Превише је и када се један млади живот
тако трагично оконча, а камоли када се ради о множини.
Да ли је у питању апатија која се „лечи” тешким дрогама или нови тренд, шта год било – не ваља. Држава је кренула у акцију и нека
је, јер никад није касно за превентиву, чији основни облик јесте и
мора да буде образовање, информисање деце о последицама конзумирања наркотика. Једна од важнијих чињеница у читавом сету круцијалних информација јесте да је, како кажу стручњаци, код злоупотребе психоактивних супстанци важна индивидуална
(пре)осетљивост, тј. да иста доза уме да даје сасвим различите ефекте код појединаца. Бонус трек: екстази „пржи” мозак, хероин „једе”
срце!
А превентива може да има и појавни облик читања књига. По избору.
***
Још нешто „искаче” из нормалних оквира у последње време: фудбал. Свет је потпуно полудео – мало ко не „трчи” за лоптом, не „суди”, не саставља репрезентације... Или, барем, не пије неку од сорти
пива које се онолико рекламирају. А, веровали или не, и с фудбалом
је у тесној вези – књига!
За то се потрудила једна домаћа издавачка кућа: осмислио тим
људи шта би могло да се понуди када се о литератури ради из сваке
од земаља учесница Светског првенства, па пустио едицију. На списку су Сарамаго, Дима, Љоса, Андерсен, Коељо, Прачет, Ана Марија
Шуа, Хана Кент, Гонг Ђијонг, Милош... И Ведрана Рудан!
Каква репрезентација!
P. S.
С ким ће у финалу „играти” Француз Дима, да ли са Енглезом Прачетом или с Хрватицом Рудан, нисмо могли да, због термина штампе, знамо у тренутку писања овог текста. Како год било – добар „дуел” је загарантован. Или, селектори, бирајте сами, књижевност је
бесконачно добра за комбиновање јер нема границе.

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

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

О ВАЖНОСТИ ЈЕДИНСТВА СРБИЈЕ
И ЦРНЕ ГОРЕ
У првом броју четврте године од почетка излажења „Панчевца”, далеке 1872,
у уводнику је могло да се прочита како
су Србија и Црна Гора две српске земље
које морају не само да сачувају своју независност и слободу него и да ослободе
и уједине и остале српске земље.
„Без слободе и јединства целог српског народа слаби су изгледи за будућност у Србији и Црној Гори. Тек у
општој везаној снази целог српског
народа могу сви његови делови имати века и живота”, писало је између
осталог у том тексту. Ко је могао претпоставити да ће много година касније Црна Гора прогласити независност
и да ће се одвојити од Србије?
Једна од тема којима се тада бавио
„Панчевац” била је провокација бу-

димпештанског листа „Лојд” на рачун
становника тадашње Војводине. Они
су, како је сматрао тај лист, заостали
и примитивни, а тадашњу монархију
угрожава агитација њихових вођа по
варошима против ње.
Тадашњи „Панчевац” је на ту увреду одговорио коментаром у коме је

ганизатори су затражили од војног заповедника Панчева да дозволи градском војничком оркестру да свира на
свечаности. Међутим, поставио им је
један услов за то. Рекао је да ће оркестар моћи да наступи само ако се организатори свечаности обавежу да на том
догађају неће бити никаквих говора.
Они су му одговорили да тако нешто

Снимио Милан Шупица

У тадашњем „Панчевцу” објављено
је и писмо у коме је између осталог
указано на важност градских ватро-

истакнуто да је и у Мађарској много
тога далеко од идеалног, као и да је
некоректно што је „Лојду” највише засметало Панчево због слободољубља
не могу да му гарантују, па је уследио
његов одговор који је био негативан.

ФОТОГРАФИЈА Стигло свеже и хрскаво.
У центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ

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

и преовлађујућег расположења у нашем граду које није било благонаклоно према Аустроугарској монархији.
И тада, као и данас, времена су била тешка за новинарство и за новинаре. У трећем броју те 1872. године
„Панчевац” је поново у врху прве
стране објавио да је одлучено да се
повећа претплата и апеловао на све
на списку претплатника да измире на
време ту обавезу. Тиме ће, како је било одштампано у упозорењу листа, допринети да „Панчевац” буде још бољи и подржаће уређивачку политику
тог листа и његовог уредника.
Једна од тема којима се бавио тадашњи „Панчевац” била је жеља тадашњих панчевачких занатлија да организују забаву за све грађане. Да би тај
догађај протекао лепо за посетиоце, ор-

гасаца. Између осталог, писало је да
они заслужују максимално поштовање, пажњу и помоћ, јер постоје због
добробити свих Панчеваца.
М. Глигорић
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ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

ДУЦИН ТРИЈУМФ У МАЂАРСКОЈ
Најбољи српски
аутомобилиста на
само бод од повратка
на врх у генералном
пласману

је искористио богато искуство
и мирно држао своју четврту
по зи ци ју. Ни је ср љао да се
укључи у борбу за прво место,
коју су водили Фајлс, Аскона и
Таши. После непуних седам
минута на стази Аскона је после једног дуела изгубио неколико позиција, па је Борковић
доспео на треће место. И док

су Фајлс и Таши још сумирали
утиске борбе са Асконом, Дуца
је с неколико спектакуларних
маневара изведених у само две
кривине избио на чело. Иако
није било нимало лако сачувати
лидерску позицију, Дуца је у маниру искусних асова то успео и

остварио је трећу победу у шампионату, захваљујући којој се и
у Будимпешти ори ла хим на
„Боже правде”.
– Било је тешко возити по
променљивом времену. Имали
смо прилично лоше квалификације, али сам успео да извучем добру четврту позицију.
Када сам видео да се за трку

стаза суши, био сам уверен да
могу да се пробијам полако.
Пресрећан сам, аутомобил је
био савршен. Србији сам донео трећи тријумф ове сезоне.
Хвала тиму, спонзорима, навијачима и посебно хвала мом
Панчеву – рекао је Борковић
после победе у суботњој трци.
Након великог тријумфа у
конкуренцији 24 возача Борковић је због инверзивног поретка прве десеторице из квалификација у другом надметању стартовао са седме позиције. На самом почетку је напредовао за једно место, али га је
већ у уводним кривинама са
стазе изгурао Џош Фајлс.
Дуца је захваљујући мајсторском маневрисању остао на стази и започео притисак на петопласираног Британца. Фајлс
је одбијао нападе панчевачког
аса, али је било питање тренутка када ће га престићи. Међутим, британски возач је, на
Борковићево запрепашћење,
неочекивано прерано закочио
приликом уласка у кривину...
Последица оваквог потеза била је смрскани предњи део Борковићевог аутомобила, због чега није могао да управља возилом и убрзо је био принуђен да
оде у бокс. Сви напори чланова његовог тима да га оспособе
за наставак трке били су безуспешни.

Добра вест за Борковићеве
навијаче је та што водећи у гене рал ном пла сма ну Ми кел
Аскона није увећао бодовни салдо, па је после четири викенда
Борковић са 111 бодова други
у шампионату, с бодом мање
од првопласираног Шпанца.
– Имао сам тај инцидент с
Фајлсом, за који сам и ја крив.
Срећа у несрећи је што ни Аскона није освојио бодове, али се
Нађ приближио, па ћу до краја
сезоне морати да возим врло
тактично. План ми је био да
завршим трку, али ово је аутомобилизам и овакве ствари се
дешавају. То су трке, био сам
бржи, Фајлс ми је сметао, осетио сам да могу да га престигнем, али је он био изузетно дефанзиван. Сад се спремамо за
на ред ни ви кенд, у ко ме ће
„хјундаи” опет добити више килограма и неће нам бити нимало лако. Без обзира на све,
захвалан сам на огромној подршци српских навијача у Мађарској – додао је наш ас.
Наредни, пети викенд Европског TCR шампионата на програму је 18. и 19. августа у холандском Асену, а потом Дуци
предстоје тркачки викенд у
Монци и финиш сезоне у Барселони.
А. Живковић

НОВИНЕ У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Ускоро амбулантна
хирургија

Доживите спој науке
и уметности

Респектабилан спектар услуга Завода за здравствену зашти ту рад ни ка „Пан че вац”
ускоро треба да буде проширен читавим низом нових прегледа и интервенција.
Како најављују у Заводу, прва у низу новина биће увођење
амбулантне хирургије. Тако ће
се ускоро у овој установи обављати лакше интервенције, попут уклањања атерома на лицу
и телу, курјег ока, младежа,

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не са мо по ми шље њу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

На реду је Холандија
Најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић остварио
је трећу победу ове сезоне у
Европском TCR шампионату.
Возач „НИС–Петрол” тима је у
свом аутомобилу „хјундаи” тријумфовао на стази „Хунгароринг” у Мађарској, па је дошао
на само један бод заостатка до
повратка на прво место у генералном пласману.
После изузетног наступа на
тренинзима Борковић је у кишним и хаотичним квалификацијама заузео четврто место
и тако на свој салдо додао још
два бода. Ипак, смањена снага
мотора на 97,5 одсто и виши
аутомобил оставили су трага,
па је водећи у генералном пласману, Шпанац Микел Аскона, заузео прво место и освојио још пет бодова.
После кише у квалификацијама било је јасно да ће Борковић само уз стрпљиву вожњу
моћи да рачуна на висок пласман. И заиста, панчевачки ас

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ураслог нокта, липома и брадавица. Радиће се и аблација
нокта, инцизија апсцеса на телу, абдоминална пункција и захвати код проблема с пилонидалним синусом.
Све ове интервенције, као и
додатне хируршке и консултативне прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста абдоминалне хирургије из Опште болнице Панчево.
Д. К.

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

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

гле ди код др Не бој ше Та си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло шки пре глед кошта 2.000
динара, ултразвучни уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Од маја, сваког радног
дана, у Заводу „Панчевац”
могуће је урадити и колор
доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
пре гле де вра та и ме ких
ткива. Ове прегледе искљу-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
ИМУНОХЕМИЈСКИХ
АНАЛИЗА
АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА
ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА
Максимална тачност, поузданост и брзина
Радним данима 7–14, суботом: 7–12
Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900
ника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу урадити и све
врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у Заводу „Панчевац” радити и
преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевач ке Оп ште бол ни це, а
уролошке његов колега из
исте установе др Небојша
Тасић, док је за прегледе
из области гинекологије задужен др Јован Рудић из
ГАК „Народни фронт”. Треба на по ме ну ти да су пре -

чиво радним данима обавља др Ненад Маргитин,
специјалиста радиологије,
шеф одсека CT дијагностике и за ме ник на чел ни ка
Службе радиолошке дијагностике у Општој болници
Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до са да, и
овог месеца су у Заводу за
клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додатним погодностима које остварују сви они који
поседују лојалти картице
Ауто-центра „Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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ПОЛЕМИКА НА СЕДНИЦИ ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ

СУШЕЦ: ДС СНОСИ КРИВИЦУ ЗА ТЕШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ
ПРОЦЕСА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Српска напредна
странка: наши
претходници су
дванаест година
уништавали Панчево

ђене нове сале за физичко, а
да су отворена и два нова дечја вртића. Јовановић је подсетио да је локална власт с Демо-

ДС сноси кривицу за изузетно
тешке последице процеса приватизације. Према његовим речима, тада је затворено дванаест фабрика, а много људи у
нашем граду изгубило је посао.
Подсетио је на то да је наш
град у време док су демократе
биле на власти, непотребно платио реконструкцију Улице Светог Саве, јер су то морале да
учине покрајинске институције. Додао је да је у време власти
ДС-а почела реконструкција Завода за јавно здравље, а да никада није завршена. Рекао је и
да је тек прошле године, после
дугогодишњих празних прича
Демократске странке, почела
реконструкција Интерног одељења Опште болнице.
Сушец је рекао и да су несхватљиве критике на рачун
најављене изградње филмског
града у Панчеву. Истакао је да
наш град само треба да да земљиште за ту инвестицију, а
да ће сав новац издвојити заинтересовани инвеститор.
На седници градске скупштине изабрани су нови чланови
школских одбора у основним и
средњим школама, као и вршиоци дужности директора у
АТП-у и Историјском архиву.
Уместо Милице Тодоровић, која ће бити нови секретар град-

кратском странком на челу реновирала шеснаест улица, што
према његовим речима значи
да је неистина да је ДС нешто
уништавао у Панчеву.
Поново му је реплицирао
Жељко Сушец. Он је рекао да

ске организације Црвеног крста, за нову председницу Савета за родну равноправност изабрана је Ивана Росић. Одборници су изгласали нови, други
ребаланс градског буџета, а усвојено и више других одлука.

Демократска странка:
није тачно, није било
никаквог уништавања
Ко је више учинио за Панчево? Да ли претходна градска
власт, коју је предводила Демократска странка, или садашња, на чијем челу су напредњаци? Полемика о овој теми
између одборника владајуће
странке и представника опозиције обележила је седницу градске скупштине која је одржана
у понедељак, 9. јула.
Повод за сучељавање ставова у
вези са овим питањем била је најава одборника Српске напредне
странке Марка Младеновића, који је у обраћању одборницима рекао да постоји велика шанса да у
Панчеву, у делу града где се налазе стари бувљак и Хиподром,
буде саграђен филмски град.
Он је апеловао на одборнике
да подрже ту одлуку, јер ће се,
како је рекао, захваљујући тој инвестицији отворити нова радна
места, а Панчево, где су некада
снимљени бројни познати филмови, биће још боље позиционирано на културној сцени Србије.
За разлику од одборника владајуће коалиције, који су бурним аплаузом поздравили ову
најаву, одборници опозиције су
имали супротно мишљење.
Треба ли нам филмски град?
Они су подсетили на гашење
Летње позорнице и поставили

питање да ли је Панчеву потребно нешто као што је филмски град. Оптужили су Српску
напредну странку да води хистеричну политику, што је био
повод да реагују Тигран Киш,
председник градске скупштине, и Жељко Сушец, председник одборничке групе СНС-а.
Коментаришући замерке у
вези с Летњом по зор ни цом,
Сушец је рекао да она већ годинама не ради, да се на том
месту ништа не дешава и да
је финансијски неисплатива.

КОНЦЕПТ
Замолио бих мог некадашњег саветника Небојшу Крстића да
престане са изношењем неистина о његовој улози у мом систему и да пронађе други начин за подизање кредибилитета
својих речи и своје цене у Вучићевом систему. Он никада
није био присутан ни на једном важном састанку. Дужан сам
да обавестим јавност о томе, јер кривотвори истину о процесима и догађајима представљајући се да је у њима лично
учествовао.
(Бивши председник државе Борис Тадић у интервјуу за
НИН, 6. јул)
***
Не могу а да након три године од покушаја убиства Александра Вучића у Сребреници не питам зашто ни дан-данас не
знамо ниједно име и зашто још увек нико на босанској страни није осумњичен за тај догађај. Како је могуће да и поред
тога што су напад на њега забележиле камере бројних домаћих и страних телевизија, нико није одговарао за тај покушај
убиства.
(Министар одбране Александар Вулин на комеморацији
српским жртвама у Братунцу, 7. јул)
***
Европска унија је без обзира на њене слабости, којих је у
прошлости било и има их и дан-данас, још увек најбоље место за живот. Мислим да и грађани то увиђају, јер имам утисак да подржавају и разумеју то да одлуке које доносимо, ма
колико изгледају непопуларне, резултирају користима за
њих и погодностима.
(Јадранка Јоксимовић, министарка за европске
интеграције у Влади Србије, у интервјуу за „Курир”, 8. јул)
***
Србија је подељена и по овом питању: за кога ће од страних
репрезентација навијати на Светском првенству у фудбалу.
Будите убеђени у то да ће грађанска Србија навијати за Хрватску. С друге стране, будимо објективни, постоји у Србији
и друга страна – клерофашистичка и шовинистичка Србија.
Она по мери свог ума сања да ће фудбалска Русија прегазити
ногометну Хрватску. То се, наравно, неће догодити, јер Хрватска има бољи тим.
(Бивши спортски коментатор Милојко Пантић у изјави за
Хрватску телевизију, 7. јул)
***
Против Ђуре Ђуровића, директора Београдске пословне школе, који се прочуо по томе што је сам себи одредио плату од
1.330.000 динара месечно, Више јавно тужилаштво је покренуло кривични поступак. Против њега је поднето више кривичних пријава због сумње да је фалсификовао дипломе,
или примио у школу којом руководи најмање четрдесет петоро људи са фалсификованим дипломама, међу којима има
спортиста, певача и других естрадних личности.
(„Курир”, 8. јул)

Додао је да је процењено да
би сваком културном догађају који би се ту одржавао морало да присуствује најмање
700 посетилаца да би она била новчано одржива. Сушец је
подсетио да су се некада у Панчеву снимали и страни филмови и истакао да садашња
градска власт у Панчеву издваја више за културу него било
која претходна.
Одборник групе „За наше
Панчево” Павле Ђукић рекао је
да у Панчеву има још улица у
којима су подлоге коцка и турска калдрма уместо асфалта.
Додао је да би било много боље
да се реши тај проблем него да
се улаже у филмски град.
Напад на владајућу коалицију наставио је Дејан Јовановић из од бор нич ке гру пе
„Слободно Панчево”. Он је истакао да је у Панчеву много
важније да се реше комунални
проблеми, попут недостатка
дечјих вртића, недовршене гасификације и канализације,
старог бувљака који је ругло
града итд.
– Ви не можете да решите један комунални проблем као што
је пијаца на старом бувљаку, а
причате о снимању нових филмова. Као да живимо у разли-

читим државама! Да ли ви знате како се тешко живи, да нису
довољне ни две плате за потрошачку корпу? – додао је
Јовановић.
Да ли је у Панчеву било
уништавања?
За реч се поново јавио Жељко
Сушец. Рекао је да је 2012. године било више од 100 деце на
листи чекања за упис у вртић, а
да их је данас око 50. Додао је
да то значи да је Српска напредна странка улагала у отварање
нових дечјих вртића. Сушец је
рекао да су Влада Србије и Покрајинска влада уложиле и још
увек улажу велики новац у реновирање основних и средњих
школа. Додао је да би та сума
могла да буде још већа, али да
је „немогуће за две године поправити оно што је претходна
власт уништавала дванаест година”. Он је упутио замерку на
рачун одборника Демократске
странке и питао их што нису
спречили то уништавање.
Та осуда је иритирала одборника Демократске странке Зорана Јовановића. Он је навео
да су у време када је у Панчеву била на власти Демократска странка, у неколико основних и средњих школа сагра-

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ПОКРЕТА ДВЕРИ

Не решавају се проблеми обичних људи
На конференцији Градског одбора Српског покрета Двери
одржаној 10. јула чланови руководства те политичке организације су новинарима представили Алексеја Анисимова,
деветнаестогогодишњег Руса
који је са шест година дошао
из те земље у Србију, а последњих тринаест година живи у
Банатском Новом Селу. Он ни
дан-данас није добио наше држављанство и друга неопходна уверења да би могао да извади наша документа и нормално живи и ради у нашој земљи.
Уместо тога, речено му је да
ће тек када напуни двадесет осам
година, моћи да се запосли и да
административно регулише стални боравак. До тада ће морати
сваке године да вади привремену боравишну визу, као да је туриста, и да је годишње плаћа
више од 30.000 динара. Не помаже му ни то што је овде, у нашој земљи, завршио основну и
средњу школу.

– Не разумем како је могуће
да у Србији азиланти и стране
естрадне звезде лако и врло брзо добијају сва документа, а ја то
не могу. Не знам по којем је то
правном основу, јер су провели
у нашој земљи мање него ја, нису овде ишли у школу, не говоре
српски језик, а држава им излази у сусрет – изјавио је он.

Алексеј је додао да су о њему и његовом проблему снимиле и емитовале прилоге телевизије „Прва” и Н1, али да
се ни после тога ништа није
променило.
Милутин Илић, члан Градског
одбора Српског покрета Двери,
нагласио је да Алексеј није члан
те организације, већ да је његов

случај представљен на конференцији за новинаре због тога што су
чланови Двери хтели да му помогну да реши свој проблем.
– Било би добро када би се
у већој мери решавали проблеми обичних грађана у Србији, као што је овај Алексејев. Решење је да владајућа већина почне да ради у корист
својих грађана, а не да се хвали великим бројем усвојених,
а штетних закона. Власт треба да се посвети решавању
основних грађанских проблема и права, погрешних одлука у образовању, лоших услова у здравству, тешкоћа грађана с банкама, животним невољама због Закона о држављанству итд. – закључио је
Илић.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

5

ХРОНИКА

Петак, 13. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У НАРОДНОЈ БАШТИ

ЗАВРШЕН КУП МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ПРОГЛАШЕНИ НАЈЛЕПША БАШТА
И БАЛКОН У ПАНЧЕВУ

Сјајни резултати
Панчеваца

Циљ акције – јачање
позитивног односа према
уређењу животне
средине
– Многи људи проводе слободно време уз телевизор, унутар четири зида.
Ја нисам такав. Обожавам зеленило
и природу и када се вратим кући,
уживам у башти – каже наш суграђанин Горан Станкић.
Његова башта, која је велика око
700 метара квадратних, проглашена
је за најлепшу у Панчеву у традиционалној акцији ЈКП-а „Зеленило” под
називом „Бирамо најлепшу башту и
балкон”. Горану Станкићу и нашој
суграђанки Вишњи Величковић признања су уручена на церемонији одржаној у Народној башти 7. јула, уз
пријатну музику коју је изводио бенд
нашег суграђанина Владе Ристића и
послужење које су обезбедили запослени у „Зеленилу”.
Занимљиво је да се Вишња Величковић четири пута пријављивала на
такмичење за најлепши балкон и да
је три пута победила. Према њеним
речима, важна је само добра воља,
„јер се сваки простор у коме боравите
може лепо преуредити уколико постоји жеља за тим”.
Како је истакнуто на свечаности,
циљ ове акције, коју „Зеленило” спроводи већ неколико година, јесте развијање позитивног односа према зеле-

нилу и цвећу и мотивисање наших суграђана да уређују и унапређују непосредно окружење.
Победници акције, као и освајачи
другог и трећег места као награде су
добили ваучере „Зеленила” на износе
од неколико хиљада динара за које
ће моћи да купе садни материјал у
расаднику.
Да би ова акција још више добила
на масовности, уведене су и нове категорије, као што су уређење заједничког простора и уређење јавне зелене

ШТА СЕ ДЕШАВА У АТП-у?

Још један директор поднео
оставку
На основу одлуке Скупштине града
која је усвојена 9. јула, нови вршилац
дужности директора АТП-а је магистар економије Бојан Бојановић из
Београда. Он је на тој функцији наследио досадашњег директора Небојшу Гајића, који је поднео оставку 6.
јула. Гајић није објаснио разлоге који
су му били повод да донесе такву одлуку, већ је само рекао да је то учинио из личних разлога.
То није први случај кадровских превирања на челу градског превозника,
јер је до сада неколико директора и
њихових помоћника поднело оставке.
М. Г.

површине. Награде за оне који су се
највише истакли у овим областима додељене су Влади Ристићу и Душици
Дечермић.
Поред тога, ЈКП „Зеленило” је покренуло хуманитарну акцију за прикупљање новца који ће бити искоришћен за лечење Алексе Кнежевића,
једанаестогодишњег болесног дечака
из нашег града.
Његовим родитељима је што пре
потребно 1.000 евра да би се његова
крв послала на анализу у Шпанију и
да би добио лек којим би се спречило
даље одумирање његових можданих
ћелија. Да би се обезбедио новац, „Зеленило” је током два дана постављало
сандуке за убацивање новца на Зеленој пијаци и бувљаку и том приликом
је прикупљено око 64.000 динара. Наши суграђани који желе да помогну
Алекси могу уплатити новац на текући ра чун „Еу ро бан ке” број 2501150009771200-67.
М. Глигорић

Недавно је завршен шести Куп Математичке гимназије, на којем је
тим панчевачког Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”
(Србија 6) остварио сјајан резултат.
Панчевачки ђаци освојили су осам
медаља на том престижном међународном такмичењу. Екипу из Панчева чинили су: Алекса Вучковић

године теоријске математике на Математичком факултету у Београду
и ментор при групи за математику
у Регионалном центру за таленте
„Михајло Пупин”. Вреди истаћи да
је екипу Србија 3, коју су чинили
ђаци првог разреда Математичке
гимназије, представљао Александар Цуцић из Панчева, који је на

(ОШ „Мирослав Мика Антић”; бронза из математике и сребро из физике), Филип Митић (ОШ „Јован Јовановић Змај”; сребро из физике),
Филип Ранковић (ОШ „Исидора Секулић”; бронза из математике) и
Никола Цинцовић (Математичка
гимназија; сребро из математике и
сребро из физике). Вођа тима био
је некадашњи полазник панчевачког центра за таленте Бранко Грбић, који је сада студент четврте

овом купу освојио бронзу из математике и сребро из физике.
На такмичењу у Београду учествовало је 27 екипа из 11 држава, а талентовани ученици надметали су се
у три дисциплине: математици, физици и информатици. Најуспешнији тимови су били: у области информатике тим Румунија 4, у области
физике тим Русија 1, а у области
математике тим Србија 3.
З. С.

НАША АНКЕТА
КАКО НАГЛЕ ПРОМЕНЕ ВРЕМЕНА УТИЧУ НА ВАШЕ ЗДРАВЉЕ?

Променљиво расположење и поспаност

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ФОНДА ПИО

Преузмите пензионерску
картицу
М. КНЕЖЕВИЋ

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из града Панчева и панчевачких општина да од четвртка, 12.
јула, могу да преузму своје пензионерске картице у Филијали РФ ПИО
Панчево, на Тргу мученика 6-а, сваког радног дана од 8 до 15 сати.
Пензионери с пребивалиштем у
Алибунару, Ковачици и Ковину картице преузимају у испоставама Фонда у тим општинама – у Алибунару
уторком и четвртком, у Ковачици понедељком и средом, а у Ковину уторком и петком. Радно време све три
испоставе је од 8 до 14 сати.

Да бисте преузели картицу, потребно је само да код себе имате идентификациони документ (личну карту
или пасош). Породични пензионери,
родитељи, старатељи и хранитељи
приликом доласка по пензионерску
картицу треба да понесу последњи
чек од пензије односно извештај корисника из банке.
У Фонду ПИО најављују да ће се, након израде и расподеле пензионерских
картица затеченим корисницима пензија приступити изради пензионерских
картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара ове
године.
Д. К.

Б. ЂУРОВИЋ

С обзиром на то да је јул један од
најтоплијих месеци у години, многи
су се ових дана изненадили веома
бурним променама времена, које су
у одређеним деловима наше земље
направиле велику материјалну штету. Чињеницу да се клима веома променила, потврђују и неприлике које
су се десиле на подручјима где је у
ово доба године веома топло и где
нема великих осцилација у температури.
Драстична промена температуре
не само да нарушава квалитет живота у летњем периоду већ прилично
утиче и на здравље људи и њихово
свакодневно функционисање. Већини људи то смета, па се често жале
на промене расположења, нервозу и
губитак концентрације. Међутим, поред тмурних дана и падавина, не прија нам ни нагли пораст температуре.
Стручњаци кажу да се осцилације
временских прилика дешавају због
озонских рупа, које су проузроковале
бурне климатске промене, али је један од битних фактора који утичу на
метеоропатију и ужурбан начин живота.
Највећи узрочник здравствених тегоба је ипак притисак. Наиме, када
дође до пада атмосферског притиска

Ц. ПРВУЉ

Д. ИЛИЈЕВСКИ

односно пораста влажности ваздуха,
јављају се тегобе као што су јаке главобоље, депресија и несаница. С друге стране, доказано је да сунчано време побољшава и подиже расположење, па једино остаје нада да ће нас
време у наредном периоду послужити и омогућити нам да уживамо у
летњим активностима.
Питали смо наше суграђане како
промене времена утичу на њихово
здравље.
МИЊА КНЕЖЕВИЋ, дипл. инжењер
пољопривреде:
– Прија ми промена времена, јер
више волим када је киша и када је
хладно него када је топло. Сунце волим када сам поред воде, али када
сам у граду, не подносим баш најбоље. Више волим овакву температуру.
БОРА ЂУРОВИЋ, пензионер:
– Сме та ми. Волим да увек бу де
топло. Када крену промене, не знаш
шта да об у чеш. Ни су ова ко дра стичне про мене биле у јулу ранијих го дина.
ЦВЕТА ПРВУЉ, пензионерка:
– На мене јако лоше утичу промене времена. Смета ми, а трпи моје

М. ПРУДЕУС

Д. ЂУРЂЕВИЋ

здравствено стање. Мења ми се расположење сваких двадесетак минута,
боле ме ноге и кости, нервозна сам.
Највише волим када је умерено топло, око 28-29 степени.
ДАЛИБОР ИЛИЈЕВСКИ,
физиотерапеут:
– Свакоме сметају нагле промене
времена, али ипак више старијим људима. Наравно, има и доста младих
који су метеоропате. Промене изазивају нерасположење, нервозу и успаваност.
МИЉАНА ПРУДЕУС, секретарица у
канцеларији професионалног
управника:
– Мени је ово катастрофа. Притисак ми се мења, спава ми се константно и осећам умор.
ДУШАН ЂУРЂЕВИЋ,
пољопривредни инспектор:
– Промене времена не утичу на
мене нешто посебно. Мало се више
знојим и то је све. Нисам превише
пратио прогнозу, али је мени ово уобичајено. Мислим да је ово све природно.
Анкетирала Мирјана Марић
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ЕКОНОМИЈА

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 13. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗВОЂЕЊЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ПО МОДЕЛУ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ С ПРИВРЕДНИЦИМА
Десет предузећа
обучаваће четрдесет
пет ученика

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Раж
Раж је, као и пшеница, важно хлебно жито, али на
мањем географском подручју. Зрно ражи за прављење
брашна и хлеба највише користе народи северне Европе, док се у другим деловима света мање користи. Ражани хлеб дуго остаје свеж,
богат је витаминима групе
А, Б и Е, а одликује се и
лакшом сварљивошћу, па се
препоручује за дијабетичаре и реконвалесценте. Зрно
ражи представља сировину
за добијање скроба и алкохола, тако да је у неким земљама скроб добијен из ражи главна сировина за производњу јаких алкохолних
пића. Клице ражи, слично
као и пшеничне, богате су
витаминима, уљима и мине-

4.000 година, када су је словен ски на ро ди га ји ли на
подручју источне и североисточне Европе. Прародитељи гајене ражи до данас
нису тачно утврђени, али се
сматра да гајена раж потиче од варијетета самоникле
коровске ражи Secale cereale, вар. Ancestrale. Ареал распростирања већи је него код
осталих правих жита, тако
да народи северне Европе
гаје пролећне форме све до
70 степени северне географске ширине, а на јужној полулопти производи се скоро до крајњих јужних граница Јужне Америке и Аустралије.
Код ражи постоје озиме
и пролећне сорте, али су више заступљене озиме. Осим

У просторијама Привредне коморе Србије – Регионалне привредне коморе Јужнобанатског
управног округа у среду, 11. јула, потписани су уговори о извођењу практичне наставе по
моделу дуалног образовања који ова институција организује
у сарадњи с Машинском школом Панчево. Уговори су потписани с десет привредних друштава и предузетника у складу
са исказаним потребама за одређеним профилима и занимањима.
На почетку се присутнима
обратио директор РПК Јужнобанатског управног округа Марко Ћулибрк, који је истакао важност планирања занимања за
која ће школе припремати своје ученике, а која су тражена
на тржишту рада. Он је рекао
да ће од следеће школске године на праксу по моделу дуалног образовања кренути петна ест бра ва ра-за ва ри ва ча и
тридесет механичара моторних возила.
– Оно што је интересантно,
јесте да се у целој Србији показује интерес за дуално образовање, активно учествују и
привреда и локална самоуправа и јављају се нови образовни
профили који су неопходни на
тржишту. Потребно је и мало
стрпљења, јер је ово нешто ново. Видели смо да и у области
пољопривреде постоји интересовање, а то се односи се на пољопривредну школу у Вршцу,
која ће примењивати дуално
образовање. У Панчеву такође
постоји потреба за руковаоцем
по љо при вред них ма ши на и
имамо у Техничкој школи „23.

мај” један нови профил који је
уведен ове године, а то је техничар за прераду гаса и нафте,
који је настао у договору с компанијом НИС – рекао је Ћулибрк.
Он је додао да, поред Коморе и Министарства просвете
односно школа, у дуалном образовању учествује у великој мери и локална самоуправа.
– Оваква једна веза између
локалне самоуправе, школа и
привреде била је крајње неопходна. Нити школе могу без
привреде, нити привреда може
без школа. Локална самоуправа је спона између ова два субјекта и посебно ми је драго
што је то код нас заживело и
што смо једна од првих локалних самоуправа која спроводи
овај закон о дуалном образовању. Оно што очекујем, јесте да
деца уписују занимања која су
тржишно потребна, да се запосле у овом граду и да остану у
овом граду, што је веома важно. Очекујем и да наши при-

вредници успешно раде и да
своју производњу наставе такође у нашем граду. Тиме ћемо
унапредити једни друге и заједно ћемо моћи много тога –
рекла је чланица Градског већа
за образовање Татјана Божић.
Велику улогу у овом процесу има и Национална служба
за запошљавање. Директор панчевачке филијале Ђорђе Лукач
истакао је да школски систем
дуго није пратио послодавце и
проблем незапослености, већ
да су нека занимања постала
суфицитарна. Доста младих је
излазило из школа без практичног искуства, па су тек у
фирмама учили занат.
– Захтеви послодаваца на тржишту углавном су засновани
на тражњи радне снаге са искуством. Дуално образовање даје могућност стицања тог искуства током самог школовања.
Мислим да ово иде у добром
правцу, ми морамо имати готов производ и људе који имају
искуства. Послодавац тражи об-

учене људе, који постају мајстори и који могу да воде посао. Дуално образовање може
помоћи да се смањи незапосленост и да људи живе од свог
рада и напредују – нагласио је
Лукач.
Позитиван пример је Машинска школа Панчево, која
већ годинама има добру сарадњу с локалним предузећима.
– Прича око дуалног образовања дуго траје и коначно добија своје финалне обрисе. Потребно је да се доста ради на
томе, али се у наредном периоду неке ствари могу финализирати. Највише ме радује то
што се број социјалних партнера и заинтересованих сваког
дана повећава, не само с наше
територије већ и из других општина из јужног Баната које
гравитирају ка нашем граду.
Бојим се да ћемо ускоро имати мали број ученика који ће
се шко ло ва ти у Ма шин ској
школи Панчево у односу на потребе тржишта – рекао је директор Ненад Дојчиновић.
Према његовим речима, овогодишњи упис у школу био је
одличан, јер су сва места попуњена у првом кругу. Он је
нагласио да Машинска школа
Панчево такође има веома добру сарадњу с компанијом НИС.
Опремили су један њихов кабинет, који ће ученици моћи
да користе од 1. септембра. То
је један од елемената дуалног
обра зо ва ња ко ји ова шко ла
спроводи, а други је реално
учење на пројектима које је
званично прихватило Министарство просвете и технолошког развоја.
– Ми смо на неки начин пионири на ову тему. Већ идемо
напред и надамо се да ћемо уз
подршку тако и наставити –
истакао је Дојчиновић.

МИНИСТАР АНТИЋ О ПАНЧЕВАЧКОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Покретање стечајног поступка у „Азотари”

ралним солима, па су због
тога важна сировина у прехрамбеној и фармацеутској
индустрији.
У исхрани свих врста домаћих животиња за припрему концентроване сточне
хране користе се мекиње и
ситна и поломљена зрна.
Због врло интензивног пролећног пораста и велике надземне биомасе коју развија
раж се често сеје у смешама са сточним грашком, грахорицом или уљаном репицом за производњу кабасте
сточне хране. Ражана слама може да се користи као
простирка приликом припреме стајњака, или као покривка за кровове, и у домаћој радиности за израду
сувенира. Користи се и у
индустрији за добијање органских киселина, лигнина,
целулозе, као сировина за
производњу најфиније хартије.
Раж је пореклом из Старог света, као и друга права
жита. Није још познато када је тачно почело гајење
ове биљке, али се зна да је
то било знатно после пшенице и јечма. Раж је била
позната народима Ирана,
Авганистана, Туркменистана, Арабије и Мале Азије,
али само као коровска биљка. Први археолошки подаци о гајењу ражи потичу с
краја бронзаног доба, пре

комерцијалних сорти, још
увек се у производњи у брдско-планинским подручјима могу наћи локалне популације (старе сорте) ражи. Као и остала права жита, ова биљна врста има велики агротехнички значај.
То је усев густе сетве и велике покровности, који сазрева средином јуна, тако
да представља добар предусев за највећи број њивских
биљака. Има јаче развијен
коренов систем од озиме
пшенице, па боље подноси
сушу, а може врло лако да
издржи мразеве и до – 30
степени Целзијуса. Раж расте изузетно брзо у пролеће, када формира велику
биомасу, а неке старе сорте
постижу висину стабла и до
два метра. Због велике надземне биомасе све чешће се
користи у плодоредима као
покровни усев. Ова погодност је веома значајна јер
се технологијом покровних
усева може решити проблем
одрживости, који је настао
применом данашње интензивне пољопривреде. Применом ражи у покровним
усевима може се повољно
утицати на: смањење ерозије земљишта, повећање његове природне плодности,
заштиту подземних вода,
сма ње ње за ко ро вље но сти
њива, а тиме и смањење употребе хербицида.

Министар рударства и енергетике у Влади Републике Србије Александар Антић изјавио
је уторак, 10. јула, да је Влада
у протеклих неколико година
уложила велике напоре да помогне предузећима из хемијског комплекса да стабилизују
по сло ва ње, ре ше про бле ме
историјских дуговања и обезбеде услове за производњу која неће стварати додатне губитке – саопштено је на званичној страници Владе Републике Србије.
Даље се наводи да је министар Антић у писаној изјави за
медије истакао да је то довело
до тога да „Петрохемија” значајно боље ради и остварује добит, да Метанолско-сирћетни
комплекс (МКС) не ствара губитке, додавши да су обе компаније у процесу приватизације / проналаска стратешког партнера. Нажалост, како је навео,
„Азотара” и поред свих покушаја да се повећа ефикасност и
смање трошкови улазних сиро-

вина не успева да оствари позитивне пословне резултате.
Према његовим речима, то
води повећању задужености, неостваривању Правилника о начину спровођења реорганизације кроз унапред припремљен
план реорганизације (УППР) и
генерисању нових губитака до
краја ове године.

„Покретање стечајног поступка у овој ситуацији је не само
испуњење обавеза према Међународном монетарном фонду
(ММФ) већ пре свега одговоран
однос према грађанима Србије,
узимајући у обзир то да бисмо
из буџета били у обавези да плаћамо све дугове које ’Азотара’
ствара”, указао је министар.

Антић је нагласио да су „представници Владе у контакту с руководством ’Азотаре’ и представницима синдиката, како би
се у транзиционом периоду обезбедили нужни технолошко-еколошки процеси и социјални програм за запослене. Након спроведеног стечајног поступка ’Азотара’ ће, у складу са Законом,
бити понуђена на продају, што
ће омогућити да евентуални нови власници поново организују
производњу, на ефикаснији начин и без оптерећења старим
дуговањима”, навео је он.
Из „Азотаре” је за наш лист
са оп ште но да су Син ди кат
сменских и производних радника (председник Александар
Божић), Самостални синдикат
(председник Градиша Живановић) и Синдикат „Независност” послали једно, обједињено писмо председнику Александру Вучићу у којем моле за
хитан пријем због намере да
се „ХИП–Азотара” пошаље у
стечај.

ЗА ПОЧЕТАК ВИКЕНДА

Концерт групе „Круг”
ЕКВ трибјут бенд „Круг” одржаће концерт у башти Дома
омладине у петак, 13. јула, од
21 сат.
„Круг” је настао у пролеће
2006. године, а основан је као

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

фузија чланова оригиналне поставе „Екатарина Велика” с групом људи који су више од две
деценије на музичкој сцени Београда.
„Мотив нам је да дамо допринос у очувању сећања на
Милана, Бојана и Маргиту и
да, иако свесни њихове потпуне незаменљивости, пружимо
могућност младим нараштајима који нису могли ЕКВ да чују уживо, да део тог духа осете

на концерту у нашем извођењу музике коју сви волимо. Ми
концерте, употпуњене и видеоартом, доживљавамо као нашу
привилегију да с гостима на
бини, пријатељима и публиком поделимо нашу фасцинацију свим тим генијалним људима и њиховим идејама”, саопштили су чланови бенда.
Састав чине Марко Миливојевић, бубњар с најдужим стажем у ЕКВ-у (дошао 1991. и

свирао на албумима „Дум, дум”
и „Неко нас посматра”, као и
на лајв албуму „Као у сну”),
Драгиша Ускоковић Ћима, који је свирао на албумима „Неко нас посматра” и „Као у сну”,
као и на великом броју живих
свирки у то време, Немања Дашић (вокал и гитара), члан београдског бенда „Вампири”, и
Дејан Томовић Томке (клавијатуре), члан београдских „Вампира”.

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 13 ЈУЛИ 2018 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈУЛА 2018.
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ПОТПИШАНА СПОГОДБА НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО

ДОГОВОРЕНО НОВО ИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
Во иднина: Република
Северна Македонија
За власта на двете земји
историски договор, а за
опозиција предавство
Македонија и Грција на 17 јуни потпишаа спогодба со која е договорено ново име на Македонија – Република Северна Македонија. Министрите за надворешни работи на
двете земји, Никола Димитров и
Никос Коцијас спогодбата ја потпишаа во местото Псарадес, на грчката страна на Преспанското езеро.
Македонскиот и грчкиот премиер
Зоран Заев и Алексис Ципрос, во
име на вечен мир и љубов помеѓу
две држави и нивните народи, наздравија на македонската страна на
езерото, во Отешево.
Прв пред политичарите и гостите зборуваше грчкиот премиер
Алексис Ципрос.
– Двајцата сме тука да ја извршиме нашата патриотска должност, да
ги излечиме раните и да отвориме
пат кон мирот. Денес на Балканот
пишуваме нова песна, песна на надеж за цел овој регион. Дојде време
пак да пееме среќна песна на Балканот која обединува, рече покрај останатото Ципрос.
Македонскиот премиер нагласи
дека државата е горда што избрала
решение кое обединува.
– Горди сме на оваа наша спогодба. Горди сме затоа што се обединуваме околу решавањето на спорот
кој не делеше и што избравме реше-

ние што не обединува. Со потпишувањето на конечната споредба за решавањето на прашањето за името и
за стртешкото партнерство на нашите две земји – померивме планини, рече Заев.
Проблемот за името со Грција се
решава дваесет и седум години. Новото име на Република Македонија
би требало да ги отвори вратите за
евроатланските интеграции.
– Минатото не можеме да го минуваме, но можеме да влијаеме на
иднината, рече ден пред потпишувањето на спогодбата шефот на ма-

кедонската дипломатија Никола Димитров.
За власта овој чин е историски. И
двете страни се согласни дека со договорот Република Македонија добила потполно признание за македонскиот идентитет, а граѓаните на
Грција хеленистичкото наследство
од античката историја.
– Имаме историско вековно решение. Со решавањето го јакнеме
идентитетот македонски, македонски јазик, македонски народ, Македонец, Македонка, зајакнати еднаш
за секогаш, тврди Заев.

За опозицијата во двете земји,
овој чин е капитулација. Организирани се повеќе протести во Грција и
Македонија. На сметка на Ципросовата влада барана е и недоверба во
грчкиот парламент, меѓутоа, доволно мнозинство се изјаснило против
предлогот на конзервативната Нова Демократија на премиерот Ципрос да се изгласа недоверба, за да
се спречи потпишувањето на спогодбата. Долгогодишниот проблем
помеѓу две земји за името на Македонија за грчката опозиција не е затворен и решен, бидејки го осудуваат признавањето на македонскиот
јазик и македонскиот идентитет,
опфатени со договорот помеѓу Грција и Македонија. За нив единствен резултат е што со името Република Северна Македонија, на соседите им овозможуваат полесно да
влезат во ЕУ и НАТО.
За да се води дебата во парламентот, најголемата опозицијска партија во Македонија ВМРО ДПМНЕ
бара обврзувачки референдум, а не
консултативен, врзан за потпишаната спогодба.
Македонија веќе доби дата за
преговори, кои ќе отпочнат за година дена. До тогаш со партнерите од
Европски комисии заеднички треба
да се работи на остварување на критериумите, односно на инплементација на сите фази од договорот со
Грција и на спроведување на реформи, за да се достигне стандард на
Европска унија. Најпрвин, спогодбата треба да ратифицира на референдум. И уставот на Македонија
треба да биде променет, што се очекува на есен.

Спорт ски от дух
се ко гаш
пре о вла ду ва
» страница VIII

Ин те ре сна
ли те ра ту ра и на
ма ке дон ски ја зик
» страница VIII
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БЕЛЕШКА

КАКО МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ГО ИЗБИРААТ ИДНИОТ НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ

Регионални – што тоа
значи?

НОСИТЕЛИ НА ЛИСТИ ДЕСЕТТИНА
КАНДИДАТИ

Со отварање на регионал-

ни канцеларии во Србија,
за кои месечните трошоци
за струја, греење телефони
и други сметки ги покрива
Националниот совет на македонското малцинство во
Србија, со седиште во Панчево, за очекување беше да
се подобрат условите за работа во одделни региони.
Па така, Лесковец, Пирот,
Белград, Вршац, Пландиште, Нови Сад и селото Качарево, добиа на користење
одреден простор.
И покрај тоа што Јабука,
во споредба со бројот на
жителите, процентуално
има најмногу Македонци во
едно населено место во Србија, ја нема меѓу привелигираните. Што значи, Македонците се без соодветни
простории за работа. Можеби, некој оправдување ќе
бара во тоа што подолго
време се зборува за адапти-

рање на некогашна котларница на Домот на културата
во Јабука, која треба да припадне
на
здужението
„Илинден – Јабука“. Тој
простор е привлечен само
затоа што се наоѓа цо центарот на селото и однапред
се знае дека ќе го користи
само едно здружение.
Слична е состојбата и во
таканаречените регионални
канцелариии во другите места. Ги користи само по едно
здружение. Типичен пример
за тоа е Пландиште, каде што
постојат повеќе здруженија
во кои членуваат Македонци. Просториите се во раце
на неколкумина Пландиштанци. И во Белград просторијата ја користи само
зружението „Македониум“.
Што во овој случај значи
зборот регионални и според
кои критериуми се отворени вакви канцеларии? И во
други сегменти на делување
Јабука одамна не е веќе приоритетна. Многу активности одамна замреа. Се доведува во прашање опстојува-

њето и на културно – уметничкото друштво „Васил
Хаџиманов“, кое со децении
работеше извонредно и на
најдобар начин ги претставуваше Македонците од Србија и надвор од границите
на нашава држава. Неколку
месечните настојувања да се
активираат играорци и пеачи се уште не даде резултат.
Јабука се поретко ја посетуваат пеачки и играорни
групи од Македонија. Жените од селото кои со година
имаа улога на вредни домаќинки и дочекуваа гости
со домашни специјалитети,
како да се изморија од месење и сукање, бидејќи некои
таканаречени лидери, од нив
само такво нешто очекуваа.
И прославата на Илинден, која од доселувањето
на Македонците во Војводина 1946 година, со децении се одбележува во Јабука, доби поинаква конота-

ција. Веќе неколку години
главните активности на 2
август се организираат во
други градови и села. За
волја на вистината во склопот на селската слава Свети
Илија, спортските активности кон крајот на јули и почетокот на август земаат замав. И традиционалната
манифестација „Гравче тавче“ се уште е во Јабучка,
но полека го губи сјајот...
Ништо необично кога се
знае дека во Извршниот одбор на КУД „Васил Хаџиманов“ седеа луѓе кои не живеат во Јабука. Нивната незаинтересираност за успех
и културен просперитет даде несакани резултати, од
кои Јабучани се огорчени.
Кој го прави сето ова и од
која причина, се знае. Време
е некој да каже: потребни се
еднакви услови за сите што
сакат да работат, а пред се
да го повратат угледот на
Македонците во Јабука, која
треба да биде она што е Ковачица за словачкото малцинство во Србија.

За непосредни
избори секое
малциство, 24 часа
пред донесувањето
на одлуката за
распишување на
изборите треба да
има запишано во
Посебен избирачки
список повеќе од 40
одсто припадници од
тоа малцинство
За да идниот состав
на Националниот
совет на Македонците
може да се бира на
непосредни избори,
во ПБС треба да се
запишат уште околу
илјада луѓе, кои
имаат право на глас
За три месеци му истекнува
мандатот на сегашниот состав на Националниот совет
на Македонците во Република Србија, со седиште во Панчево, избран при крајот на
октомври 2014 година. Ова е,
инаку, трет состав на Советот, избран по пат на електори. Од ден на ден се поактуелно е прашањето како Македонците ќе го избираат идниот Национален совет?
Да потсетиме, членовите на
националните совети се избираат според законот, на непосредни избори или по пат на
електори. Од 20 национални
совети во Србија на претходните избори, во 2014 година,
само Македонците, Хрватите
и Црногорците советите ги
избираа со електори. И Хрватите и Црногорците се подготвуваат за непосредни избори.
На априлската седница на
Националниот совет на Македонците дадено е зелено
светло за забрзување на активностите за непосредни избори. Услов е секое малцинство, 24 часа пред донесувањето на одлуката за распишување на изборите да има
запишано во Посебен избирачки список повеќе од 40 одсто припадници на тоа малцинство, според податоците
од последниот попис од 2011
година. Тогаш во Србија 22
755 лица се изјасниа како Македонци, а 40 одсто од тој број

се 9 102 лица који би биле запишани во ПБС. За да идниот состав на советот може да
се бира на непосредни избори
би требало да се запишат уште околу 1000 Македонци.
Поголема легитимност

Бројката на луѓето што се нашле на спомнатиот список со
години не е значително променета, бидејки на многумина
кои по два или три мандати се
членови на Советот им одговара испобаниот електорски
систем, затоа што се плашат
од непосредни избори, каде
што гласачите зад параван ќе
дадат свој глас и ќе подржат
нечија програма. Глас на електор може многу полесно да се
придобие. Во иднина секој
електорски потпис треба да
биде заверен кај нотар.
Од друга страна пак, Советот е тој кој треба да се заложи
за непосредни избори на кои
избраните членови би имале
поголема легитимност и зад
нив можат да стојат гласови и
на повеќе од пет илјади луѓе.
За еден електор потребни се
45 пописи за подршка и тоа од
луѓе кои се запишани во Посебен избирачки список.
Со електорски начин на избор на советот, правото на
гласот на избирачот „завршува“ со давање на потпис на
некој електор. По потписот и
таквата подршка бирачите
немаат увид во тоа, дали нивниот електор ќе биде на ли-

ста и дали ќе биде член на
Советот.
Веќе се зборува за десеттина кандидати кои сакаат да
бидат носители на листи. При
непосредните избори потенцијалните гласачи би можеле
да влијаат и на програмата
која би била реализирана во
рамките на активностите на
Советот. Тоа можат да го постигнат со свои предлози на
тркалезни маси и други јавни
собири, кои би ги огранизирале носителите на листите, а
и во непосредни контакти со
луѓето кои нудат конкретна
програма. Кој што предлага,
може да се дознае и со соочување на кандидтите кои претендираат на врвни места во
Националниот совет. За очекување е носителите на листите да дадат ветувања дека
ќе работат подобро и потранспарентно, од досега. На идните гласачи е да проценат
кој што ќе вети, и дали ветеното ќе биде исполнето.
Измислена приказна за
преселување на
седиштето на Советот

Активисти на кои повеќе им
одговара елеторски систем, веќе тргнале од врата до врата. За
да придобијат што повеќе луѓе,
кои ќе им дадат глас за предстојниот состав на Советот,
главен адут во раце им е приказната дека седиштето на Советот ако победат други носи-

тели на листи, ќе биде преселено во Белград или во друг град
во Србија. Притоа заброват дека многумина се определија седиштата на повеќе здруженија
или асоцијации да бидат во
Војводина, поради финасирање на активностите и од покраинската и од републичката каса. Тоа значи дека и покрај тоа
што некои душебрижниници
за македонското малцинство
не бират средства за да ги задржат добрите позиции, нивната
приказна за преселувањето на
седиштето на Советот од Панчево не пие вода. На состанокот со министерот за дијаспора
Едмонд Адеми и представници
на македонското малцинство,
јасно и гласно е речено дека седиштето на Националниот совет на македонското малцинство останува во Панчево, а
македонскиот културен центар
ќе биде во Белград.
Во панчевакиот атар, каде
што како Македонци се изјаснуваат околу пет илјади луѓе, во Посебниот избирачки
список се над три илјади лица. Со мал труд оваа бројка
би можела да се зголеми и
идниот состав на Советот да
се бира со непосредни избори. Бирачите на свој начин
би можеле да влијаат во креирање на активности кои македонската заедница во Србија би морала да ги реализира во корист на своите сонародници.

ШТО МИСЛИТЕ ЗА НОВОТО ИМЕ НА МАКЕДОНИЈА
Во панчевачкита општина
живеат поголем број Македонци. Спогодбата за новото
име на Македонија – Република Северна Македонија,
потпишана во втората половина на јуни, помеѓу Грција и
Македонија, е актуелна и за
Македонците што живеат во
Србија. Прашавме жителка
на Глогоњ и дваица Јабучани,
да ли се запознаени со историската одлука за промена на
името на Македонија и какво
е нивното мислење за договорот со Грција и Македонија.
МАРИКА МЛАДЕНОВСКИ,
домаќинка:
– По потекло сум од Куманово. За понуденото решение
одлучуваат политичарите, но
не и народот. Промените што
се однесуваат за името, сигурна сум тешко ги прифаќат
многумина, но мора да се најде заедничко решение за да
на сите им биде подобро. Со

Компромис води кон економски напредок
ко било, решение треба да се
најде на мирен начин и истото да биде од интерес на двете
држави. За мене географската
одредница нема да има посебно значење. Македонија
во моето срце си останува
Македонија.

години Македонците летуват
во Грција. Стопанствениците
и од едната и од другата земја
соработуваат, исто така со години. Според мене во областа на туризмот и стопанството на никој ништо не му
пречи. А името на Македонија е трн во око од распаѓањето
на некогашна СФРЈ. Било ка-

МИЛОРАД ВЕЛИЧКОВИЌ,
стопанственик:
– Живеам во Јабука и ја
делам судбина на жителите
на нашата држава. Достапен
ми е дневниот печат и повремените изданија. До волно
сум информиран што се случува околу договорот за новотo име на Македонија. После толку години, ако така се
договориле двете држави и
ако власта мисли дека таквото решение е добро и за Грција и за Македонија - јас не
можам да влијаам на такво
нешто. Конфликти и нестабилност на никој не им се
потребни. Треба да одиме на-

пред и да живееме како целиот нормален свет. Решенија на проблемот мора да се
пронајдат, што порано толку
подобро. Сериозно мора да
се размислува за перспективата на младите генерации.
Да можат да работат и да се
избо рат за подобар стан дард.

ПЕТАР БАЛАЧОСКИ,
автопревозник:
– Полни дваесет години возев житарици од Србија во
Македонија. Ја прокрстарив
цела Македонија. Како автопревозник често патував и во
Грција, се до Турската граница.
Стекнав голем број пријатели.
Запознав и луѓе доселени од
Грција во Македонија. Секој си
го трасира својот пат. Народот
е секаде ист. Се бори за пристоен живот. Секој компромис
е подобар од некомпромис.
Македонци живееле и за време на Првата и Втората светска војна во Кочани, Прилеп,
Валандово, Битола... како може тоа некој да го оспорува.
Тоа се историски факти. Компромис е најдобро решение,
но ни еден народ не заслужува
понижувања. За вакви сериозни работи треба да постои договор и помеѓу самите Македонци, и помеѓу Грците. Како
што сум запознаен, спогодбата

не ја прифаќа македонскиот
претседател Ѓорѓе Иванов.
Опозицијата во двете држави
незадоволството од она што
го нуди власта, го искажаа и на
протестите. За постигнатата
спогодба ќе одлучува и македонскиот народ на есенскиот
референдум.

Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈУЛА 2018. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 13 ЈУЛИ 2018

Ре ги о нал ни –
шта то зна чи?
» страна IV

Кре и ра ње
по ет ских це ли на
» страна V

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ НА ПРЕСПАНСКОМ ЈЕЗЕРУ

ДОГОВОРЕНО НОВО ИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈУ
Убудуће: Република
Северна Македонија
За власт двеју земаља
историјски договор, а за
опозицију предаја
Македонија и Грчка су 17. јуна потписале споразум којим је договорено ново име Македоније – Република Северна Македонија. Министри
спољних послова двеју земаља – Никола Димитров и Никос Коцијас –
потписали су споразум у месту Псарадес, на грчкој страни Преспанског
језера. Македонски и грчки премијери Зоран Заев и Алексис Ципрас, у
име вечног мира и љубави између
две државе и њихових народа, наздравили су на македонској страни
језера, у градићу Отешеву.
Први је пред политичарима и гостима говорио грчки премијер
Алексис Ципрас.
– Обојица смо ту да испунимо нашу патриотску дужност, да излечимо
ране и отворимо пут ка миру. Данас
на Балкану пишемо нову песму, песму наде за цео овај регион. Дошло је
време да опет певамо срећну песму
Балкана која обједињује – рекао је
поред осталог Ципрас.
Македонски премијер је нагласио
да је држава поносна што је изабрала решење које обједињује.
– Поносни смо на овај наш споразум. Поносни смо што смо се ујединили у вези с решавањем споразума
који нас је делио и што смо изабрали

решење које уједињује. Потписивањем коначне уредбе за решавање питања имена и за стратешко партнерство наше две земље померили смо
планине – рекао је Заев.
Проблем имена се с Грчком решава двадесет седам година. Ново име
Републике Македоније требало би
да отвори врата евроатлантским интеграцијама.
– Прошлост не можемо да мењамо, али можемо да утичемо на будућност – рекао је дан пре потписи-

вања споразума шеф македонске дипломатије Никола Димитров. За
власт је овај чин историјски. Обе
стране су сагласне да је договором
Република Македонија добила потпуно признање македонског идентитета, а грађани Грчке хеленистичко
наслеђе античке историје.
– Имамо историјско вековно решење. Решавањем јачамо идентитет македонски, македонски језик, македонски народ, Македонац, Македонка,
ојачани једном заувек – тврди Заев.

За опозицију у обе земље овај чин
је капитулација. Организовано је
више протеста у Грчкој и Македонији. На рачун Ципрасове владе
тражено је изгласавање неповерења
грчком парламенту, међутим већина се изјаснила против предлога
конзервативне Нове демократије да
се премијеру Ципрасу изгласа неповерење, да би се спречило потписивање споразума. Дугогодишњи проблем између две земље о имену Македонија за грчку опозицију није затворен и решен, будући да осуђују
признавање македонског језика и
македонског идентитета, што је обухваћено споразумом између Грчке
и Македоније. За њих је јединствени резултат што именом Република
Северна Македонија суседима омогућавају да лакше уђу у ЕУ и НАТО.
Да би се водила дебата у парламенту, највећа опозициона партија
у Македонији ВМРО ДПМНЕ тражи, у вези с потписаним споразумом, обавезујући, а не консултативни референдум.
Македонија је већ добила датум
за преговоре, који ће отпочети за
годину дана. Дотле с партнерима из
европских комисија заједнички
треба да се ради на остваривању
критеријума, односно имплементацији свих фаза договора с Грчком и
на спровођење реформи, како би се
достигао стандард Европске уније.
Најпре, споразум треба да се ратификује на референдуму. И Устав
Македоније треба да буде промењен, што се очекује на јесен.

Спорт ски дух увек
пре вла да ва
» страна VI

За ни мљи ва
ли те ра ту ра и на
ма ке дон ском
је зи ку
» страна VI
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Петак, 13. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

БЕЛЕШКА

КАКО ЋЕ МАКЕДОНЦИ БИРАТИ СЛЕДЕЋИ НАЦИОНАЛНИ САВЕТ

Регионални – шта то
значи?

НОСИОЦИ ЛИСТА ДЕСЕТИНЕ
КАНДИДАТА

Отварањем регионалних

канцеларија у Србији, чије
месечне издатке за струју,
грејање, телефон и друго
покрива Национални савет
македонске мањине у Србије, са седиштем у Панчеву,
за очекивање је било да се
побољшају услови рада и у
другим регионима. Тако су
Лесковац, Пирот, Београд,
Вршац, Пландиште, Нови
Сад и Качарево добили на
коришћење просторије.
И поред тога што Јабука, у
поређењу с бројем житеља,
процентуално има највише
Македонаца у једном насељеном месту у Србији, нема
је међу привилегованима: то
значи да су Македонци без
адекватних просторија за
рад. Можда ће неко тражити оправдање у томе што се
дуже време говори о адаптирању некадашње котларнице Дома културе у Јабуци,
која треба да припадне

удружењу „Илинден–Јабука”. Тај простор је привлачан само зато што се налази
у центру села и што се унапред зна да ће га користити
само једно удружење.
Ситуација је слична у такозваним
регионалним
канцеларијама и у другим
местима. Користи их само
по једно удружење. Типичан пример за то је Пландиште, где постоји више удружења у којима су чланови
Македонци. Просторије су
у рукама неколицине Пландиштанаца. И у Београду
просторије користи само
удружење „Македонијум”.
Шта у овој ситуацији значи реч регионални и према
којим критеријумима су
отворене овакве канцеларије? Ни у другим сегментима деловања Јабука одавно није приоритетна. Многе активности су одавно замрле. И опстанак Културно-уметничког друштва

„Васил Хаџиманов”, које је
деценијама радило изванредно и на најбољи начин
представљало Македонце
из Србије и ван границе наше државе, доводи се у питање. Вишемесечна настојања да се активирају фолклораши и певачи још увек
нису дала резултате.
Јабуку све ређе посећују
певачке и фолклорне групе
из Македоније. Жене из села
које годинама имају улогу
вредног домаћина и дочекују госте домаћим специјалитетима, као да су се премориле од мешења и развлачења пита, будући да неки такозвани лидери од њих само
тако нешто и очекују.
И прослава Илиндена,
која се од досељавања Македонаца у Војводину 1946.
године деценијама обележава у Јабуци, добила је
другачију конотацију. Већ
неколико година се главне

За непосредне изборе
сваке мањине 24
сата пре доношења
одлуке о расписивању
избора потребно је да
више од 40 одсто
припадника мањине
буде уписано
у бирачки списак
Да би наредни састав
Националног савета
Македонаца могао да
се бира на
непосредним
изборима, у ПБС
треба да се упише
још око хиљаду људи
који имају право
гласа
За три месеца истиче мандат
садашњем саставу Националног савета Македонаца у Републици Србији, са седиштем
у Панчеву, изабраном крајем
октобра 2014. године. Ово је
трећи састав Савета, изабраног путем електора. Из дана у
дан све је актуелније питање
како ће Македонци бирати
наредни национални савет.
Да подсетимо, чланови националних савета бирају се,
према закону, на непосредним изборима или путем
електора. Од 20 националних
савета у Србији на претходним изборима, 2014. године,
само Македонци, Хрвати и
Црногорци су савете бирали
са електорима. И Хрвати и
Црногорци се припремају за
непосредне изборе.
На априлској седници Националног савета дато је зелено светло Македонцима за
убрзавање активности за непосредне изборе. Услов је да
свака мањина, 24 часа пре доношења одлуке о расписивању избора да у Посебан бирачки списак буде уписано
више од 40 посто припадника
те мањине, према подацима с
последњег пописа из 2011. године. Тада су се у Србији
22.755 лица изјаснила као Македонци, а 40 одсто од тог
броја би било 9.102 лица која
би била уписана у ПБС. Да би
се наредни састав Савета бирао на непосредним изборима, требало би да се упише
још око 1.000 Македонаца.

активности 2. августа организују у другим градовима
и селима. Истини за вољу, у
склопу сеоске славе Свети
Илија, спортске активности
крајем јула и почетком августа узимају замах. И традиционална манифестација
„Гравче-тавче” још увек је у
Јабуци, али полако губи
сјај...
Ништа необично, када се
зна да су у Извршном одбору КУД-а „Васил Хаџиманов” седели људи који не
живе у Јабуци. Њихова незаинтересованост за успех и
културни просперитет дала
је нежељене резултате, због
чега су Јабучани огорчени.
Ко ради све ово и с којим
разлогом, зна се. Време је да
неко каже: потребни су једнаки услови за све који желе да раде, а пре свега да поврате углед Македонаца у
Јабуци, која треба да буде
оно што је Ковачица за словачку мањину у Србији.

Већа легитимност

Број људи који су се нашли на
поменутом списку током година није значајније промењен, будући да већини који су
по два или три мандата чланови Савета одговара испробан електорски систем, јер се
плаше нeпосредних избора,
на којима гласачи иза паравана дају свој глас и подржавају
нечији програм. Глас електора може лакше да се придобије. Убудуће, сваки електорски
потпис требало би да буде
оверен код нотара.
С друге стране, Савет је тај
који треба да се заложи за непосредне изборе на којима би
изабрани чланови имали већу легитимност и иза њих могу да стоје гласови и више од
пет хиљада људи. За једног
електора је потребно 45 гласова за подршку, и то људи
који су уписани у Посебан бирачки списак. Електорским
начином избора савета, право гласа бирача „завршава”
давањем потписа неком електору. После тог потписа и такве подршке бирачи немају
увид у то да ли ће њихов електор бити на листи и да ли ће
бити члан Савета. Већ се прича о десетини кандидата који
би желели да буду носиоци

листa. При непосредним изборима потенцијални гласачи би могли да утичу и на
програм који би био реализован у оквиру активности Савета. То могу да постигну и
својим предлозима на округлим столовима и другим јавним окупљањима, које би организовали носиоци листа, а
и кроз непосредне контакте с
људима који нуде конкретан
програм. Ко шта предлаже,
може се сазнати и кроз суочавања с кандидатима који претендују на највиша места у
Националном савету. Треба
очекивати да ће носиоци листа обећати да ће радити боље него до сада. На будућим
гласачима је да процене да ли
ће оно што је обећано бити и
испуњено.
Измишљена прича о
пресељењу седишта Савета

Активисти којима више одговара електорски систем већ
су кренули од врата до врата.
Да би придобили што већи
број људи који ће дати свој
глас наредном саставу Савета, главни адут у рукама им је
прича да ће седиште Савета
ако победе други носиоци листа, бити пресељено у Београд или неки други град у

Србији. Притом заборављају
да се већина определила да
седишта већине удружења
или асоцијација буду у Војводини, због финансирања активности и из покрајинске и
републичке касе. To значи и
да поред тога што неки душебрижници за македонску мањину не бирају средства да
задрже добре позиције, њихова прича о пресељењу седишта Савета из Панчева не пије воду. На састанку министра
за дијаспору Едмонда Адемија и представника македонске
мањине јасно и гласно је речено да седиште Националног
савета македонске националне мањине остаје у Панчеву, а
да ће македонски културни
центар бити у Београду.
У панчевачком атару, где се
око пет хиљада људи изјаснило као Македонци, у Посебан
бирачки списак је уписано
више од три хиљаде лица. Уз
мали труд, тај број би могао
да се увећа и да се наредни састав Савета бира на непосредним изборима. Бирачи
би на свој начин могли да
утичу на креирање активности које би македонска заједница у Србији морала да реализује у корист својих сународника.

АНКЕТА: ШТА МИСЛИТЕ О НОВОМ ИМЕНУ МАКЕДОНИЈЕ?
У панчевачкој општини жи-

Компромис води ка економском напретку
начин и да буде у интересу обеју држава. За мене географска
одредница неће имати посебно
значење. Македонија у мом срцу остаје Македонија.

ви већи број Македонаца.
Споразум о новом имену Македоније – Република Северна Македонија, потписан у
другој половини јуна између
Грчке и Македоније, изазвао
је интересовање и код Македонаца који живе у Србији.
Питали смо становницу Глогоња и двојицу Јабучана да ли
су упознати са историјском
одлуком о промени имена
Македоније и какво је њихово мишљење о договору Грчке и Македоније.
МАРИКА МЛАДЕНОВСКИ,
домаћица:
– Пореклом сам из Куманова. О понуђеном решењу одлучују политичари, али не и народ. Промене које се односе на
име, сигурна сам, многи тешко
прихватају, али мора се наћи
заједничко решење да би свима било добро. Годинама Македонци летују у Грчкој. При-

вредници и једне и друге земље сарађују, исто тако, годинама. По мени, у области туризма и привреде нико никоме
не смета. А име Македоније је
трн у оку од распадања некадашње СФРЈ. Било како било, решење треба да се нађе на миран

МИЛОРАД ВЕЛИЧКОВИЋ,
привредник:
– Живим у Јабуци и делим
судбину житеља наше државе. Доступни су ми дневна
штампа и повремена издања.
Довољно сам информисан о
томе шта се дешава у вези с
договором о новом имену
Македоније. После толико година, ако су се тако договориле две државе и ако власт мисли да је такво решење добро
и за Грчку и за Македонију –
ја не могу да утичем на то.
Конфликти и нестабилност
никоме нису потребни. Треба
да идемо напред и живимо
као сав нормалан свет. Решење проблема мора да се нађе;
што пре, то боље. Озбиљно
мора да се размишља о пер-

спективи младих генерација,
да могу да раде и да се изборе
за бољи стандард.
ПЕТАР БАЛАЧОСКИ,
ауто-превозник:
– Пуних двадесет година
сам возио житарице из Ср-

бије у Македонију. Прокрстарио сам целу Македонију. Као ауто-превозник често сам путовао и у Грчку,
све до турске границе. Стекао сам велики број пријатеља. Упознао сам и људе
досељене из Грчке у Македони ју. Сва ко тра си ра свој
пут. На род је сву да исти.
Бори се за пристојан живот.
Сваки компромис је бољи
од некомпромиса. Македонци су живели и за време Првог и Другог светског рата у
Кочанима, Прилепу, Валандо ву, Би то љу... Ка ко не ко
може то да оспори? То су
историјски факти. Компромис је најбоље решење, али
ниједан народ не заслужује
понижавања. За овакве озбиљне ствари треба да постоји договор и међу самим
Македонцима и међу Грцима. Како сам упознат, споразум не прихвата македонски
председник Ђорђе Иванов.

Опозиционе странке у обе
др жа ве
не за до вољ ство
оним што нуди власт исказале су и на протестима. О
постигну том спора зу му ће
од лу чи ва ти и ма ке дон ски
народ на јесењем референдуму.
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ЗОРАН ПЕНЕВСКИ – ПИСАЦ, ПРИРЕЂИВАЧ, ПРЕВОДИЛАЦ, СЦЕНАРИСТА...

ПРОМОВИСАНА КЊИГА ЗАФИРА ХАЏИМАНОВА

КРЕИРАЊЕ ПОЕТСКИХ ЦЕЛИНА

Уметност је неукротива

Зоран Пеневски (1967) рођен
је и живи у Панчеву. Студирао
је физику на Природно-математичком факултету у
Београду и књижевност на
Филолошком факултету у Београду. Објављивао је приче,
новинарске текстове, приказе,
критике и есеје (о књижевности, стрипу, музици, илустрацији и др.) у часописима Свеске, НИН, Време, Вечерње новости, Данас, Арт 032, Квадарт, Књижевна реч, Реч, Повеља, Детињство, Летопис
Матице српске, Ритам итд.
Заступљен је у књизи „Светлости значења – антологија
поезије песника националних
мањина у Србији и Црној Гори” („Арка”, 2003). Превео је
више од педесет књига (са енглеског, немачког и македонског језика) и уредио више од
сто педесет издања. Његови
радови су преведени на енглески, француски, холандски и
македонски језик.
• Какви су ваши професионални ангажмани?
– Радим у највећој домаћој
издавачкој кући „Лагуни” као
уредник издања за децу. Посао је захтеван и није нимало
лак, али срећом пружа довољно задовољства да се и даље
бавим њиме. Пошто волим
књиге и свим својим бићем
сам упућен на њих, ова позиција ми омогућава да пратим
и светске и домаће трендове и
делимично утичем на њихово
презентовање у домаћем културном простору. О томе колико то успешно радим, можда сведочи и податак да је у
првих пет месеци ове године
пет различитих књига које
сам уредио добило пет различитих награда. Једино ми је
криво што се у нашој култури
не види сав потенцијал великог броја изузетних домаћих
илустратора. Верујем да је потребно мало воље и знања да
би дошло до експлозије ове
врсте издаваштва.
• Аутор сте романа „Поноћ
у њеним рукама”, „Лектор”,
„Трагови одсуства”, „Мање
важни злочини”, „Фламански
месечар”, као и романа за децу и омладину „Сара и заборављени трг”, „Будимир и

Зафир Хаџиманов, мултикултурална личност, у свет уметности је ушао уписом на Факултет драмских уметности у

написао музику и текст. По
свему судећи, он се не осећа
као пензионер и не предаје се.
Проглашен је и за националног уметника у Србији. Ипак,
музика му је донела највећу
славу.
На оригиналан, интересантан и несвакидашњи начин
удружење „Вардар Вршац–Гудурица” и Градски музеј успели су да организују изванредан
културно-уметнички
програм посвећен прослављеном уметнику Зафиру Хаџиманову. Он је уједно и почасни амбасадор Републике

Београду. У протеклих неколико деценија озбиљно се посветио глуми, музици и књижевности. Како каже, никада
не држи две лубенице под мишком. Када се бави музиком,
глума и књижевност су по
страни, и обрнуто.
– У животу уметника потребна је кап среће. И вечерас, 20. јуна, посрећило ми се
да представљамо моју књигу
пред изванредном публиком
из Вршца и околних места.
Дошао сам по позиву Стевана
Србиновског, мог друга из
војске. Ја сам оптимиста и
мислим да људи своју различитост могу оплеменити нечим лепим, а не свађама и лошим стварима – рекао је Хаџиманов.

Македоније у Републици Србији. Најављене су и промоције књиге у Сомбору, Суботици и Зрењанину.
– Ову презентацију доживљавам и као љубав, срећу и
благодат за људе који су вечерас били с нама. Поред Македонаца из Вршца и Гудурице,
с нама су и Словенци, Мађари, Румуни и други житељи
ових војвођанских простора.
У нашем удружењу се све чешће прича о лошим стварима.
Овај сусрет шири позитивну
енергију. И овом згодом ћу
подсетити на речи Блажета
Конеског: „Чувај реч добро везану, као што се везује необуздан коњ. Ако га пустиш тако
разглављеног, твоја луда глава

Двојезичка књига, штампана на македонском и српском
језику, донела му је награду
„Македон” Македонског издавачког
информативног
центра, који је уједно и издавач дела „Песнопојац”. Рецензент Радомир Андрић, председник Удружења писаца Србије, на промоцији је оценио
књигу као аутобиографску,
али и као разиграну прозу, у
којој се писац враћа детињству, за које мисли да је било
добро.
– И поред тога што је уметност неукротива, ја некако
све имам под контролом, а то
је најважније. Целог живота
се трудим да дам максимално
када сам на сцени и као глумац и као певач, композитор... За све што радим имам
огромну одговорност – рекао
је истакнути уметник.
Сјајним гестом то је показао и на промоцији у Вршцу,
одржаној у згради Градског
музеја. Заједно с публиком је
отпевао популарну песму „Од
љубави се не бежи”, за коју је

неће више желети да га јаше”
– рекао је поред осталог Стеван Србиновски, председник
Скупштине удружења „Вардар Вршац–Гудурица” и дугогодишњи члан Националног
савета македонске мањине у
Србији.
Културно-уметнички програм почео је песмом „Где си
било, јаре моје?”, у извођењу
солисткиње Александре Велевске. Сплет македонских и
српских песама извели су
чланови певачке групе „Исток 10”, који су већ стекли велику популарност. Очигледно
је да „Исток 10” све чешће
разгаљује срца посетилаца,
где год да наступа.
– Промоцијом књиге популарног Зафира Хаџиманова и
културно-уметничким програмом уједно смо започели
овогодишње „Летње дане
културе” града Вршца. Трудимо се да ширимо позитивну
енергију – рекао је Дарко Ристевски, члан групе „Исток
10” и председник удружења
„Вардар Вршац–Гудурица”.

Представљање књиге
„Песнопојац” и у
Сомбору, Суботици и
Зрењанину
Двојезички културно-уметнички програм:
на српском и
македонском језику

ретке врсте”... Шта бисте издвојили?
– Мој актуелни роман је
„Поноћ у њеним рукама” и то
је љубавно-филозофска драма. Наиме, једно је живети с
неким, а друго бити с неким.
Дубље од привлачности, секса, вољења, свега оног што
обично називамо љубављу,
постоји простор страсне интиме, постоји домен пресека
двају бића. О том неуништивом, опчињавајућем делу саживота хтео сам да говорим у
„Поноћи”, јер је то увек критичан моменат, моменат кризе, зато што тада преиспитујете своје темеље. А изазови
свакодневице, ма како банални били, јесу они који поткопавају испреплетеност двају
бића. Отуда овај роман захтева стрпљење, јер ће вас на тренутке очарати, понекад изнервирати, ударити вас или
омамити, односно – неће вас
оставити на миру. Ако није
потресна, књига нема смисла.
• Различитим поводима сте у
контакту с пријатељима из Македоније и културном сценом.
Шта вас посебно испуњава ?
– Трудим се да одржавам
везе с Македонијом и тамошњом културном сценом.

Одавно сам пријатељ с музичаром Гораном Трајкоским,
цртачем Александром Сотировским и другим ауторима.
На српски сам превео роман
Саше Димоског „Алма Малер”, а ускоро ћу започети и
превод романа Биљане Црвенковске „Супервештерката,
мачката и шесте волшебни
колачиња” и уредити прво
комплетно издање на српском
језику познатог и награђиваног романа Венка Андоновског „Пупак света”. Такође,
мој роман за децу „Сара и заборављени трг” недавно се
појавио на македонском тржишту у издању „Полице”
(„Сара и заборавениот плоштад”), а сва је прилика да ће
још неки наслови имати исту
судбину.
• Шта преовлађује у вашим
књижевним инспирацијама?
– У свом раду водим се осећајем да стварам поетске целине које не треба да буду у вези
са аутором. Свако дело је пројекат који представља пуноћу
за себе, које се тумачи из себе,
јер уметничко дело у себи носи
своје постулате, односно ако
дело не носи у себи своје утемељење, онда није уметничко.
Отуда су моји романи веома

различити по језику, темама и
стилу, отуда се бавим хумористичким стрипом и морбидним графичким романима,
отуда романи за децу и отуда
посебан приступ мешању фантастике и стварности.
• Познати сте и по графичким романима, сценаријима
за стрип-албуме, као приређивач и преводилац...
– Књижевност доживљавам на различите начине и с
подједнаким жаром трагам за
другачијим књижевним изразима. Поменућу „Љубазне лешеве” (први српски графички
роман) и „Лексикон ликовних легија” (коаутор Ивица
Стевановић). Са задовољством учествујем и у изради
сценарија за стрип-албуме:
„Филип и Олга – књишки
мољци” (цртеж Душан Павлић, награда на Салону
стрипа у Београду 2012. године); проширено издање „Олга
и Филип – књишки мољци”;
„Корпоративни пандемонијум” (цртеж Александар Золотић, награда УЛУПУДС-а
за најбољи стрип у 2014. години); „L’Anatomie du Ciel”
(цртеж Ивица Стевановић);
„Des Rivieres sur les Ponts”
(цртеж Горан Јосић).

БЛАГОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ, СЛИКАР И ПЕДАГОГ ИЗ ВРШЦА

Борба с белим платном
Приредио пет
самосталних изложби
у Београду и Вршцу
И групне изложбе за
њега имају значај
Омиљена техника –
уље на платну
Због склоности ка сликарству,
многи су прогнозирали да ће
Благоје Милојевић једног дана постати професионални
сликар. Овај млади Вршчанин, захваљујући знању стеченом на Ликовној академији у
Скопљу, предаје ликовно у основним школама „Вук Караџић” и „Јован Стерија Поповић” у Вршцу и у школи у Јасенову. Непрестано води борбу и с белим платном.
– Рођен сам у Охриду. С породицом сам живео и у Дебру,
родном месту мајке Лилјане.
Отац Бошко је војно лице и
пут нас је довео у Војводину.
У Вршац смо се доселили када
сам имао седам година. Одувек сам желео да се професионално бавим сликарством.
Жеља ми се испунила по завршетку Ликовне академије у
Скопљу, 2010. године. Студирање у Македонији ми је било

економично, будући да сам
академију уписао из првог покушаја и да сам био на буџету.
Сликарство ми није главни
извор финансија. Блискост
уметности и педагошког рада
омогућава ми да се искажем и
као педагог. У просвети радим
већ шест година – рекао је
Благоје Милојевић.
Према мишљењу нашег саговорника, креативност нема
краја. Он не чека инспирације. На најбољи могући начин
користи сензације и непрестано размишља о томе како
да се избори с белим платном,

најчешће уљаним бојама. Његове слике, које смо видели,
доносе топле боје, интуитивност и импулсивност. Пронашао је свој ликовни израз.
Већ је приредио пет самосталних изложби у Београду
и Вршцу. По позиву учествује
и на заједничким изложбама.
– Сликарство доживљавам
као аутотерапију и комуникацију са спољашњим светом. И
поред тога што је син мали,
супруга Љиљана има разумевања за оно што радим. Самоиницијативан сам у креативности, континуитету и интен-

зитету стварања. За израду
неке слике потребно ми је
тридесетак дана, а за неку и
неколико месеци. По изради,
задовољство је пре свега моје,
али и људи који желе да поседују моја дела – категоричан
је Милојевић.
Професија за коју се определио овај перспективан сликар нема ништа заједничко с
његовим генима. Позитивни
комплименти његових некадашњих наставника и професора помогли су му да истраје
у свом опредељењу и да стекне академско образовање.
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ИВАН КАРАФИЛОВСКИ БИЦИКЛОМ КРСТАРИ ПО ЕВРОПИ

СПОРТСКИ ДУХ УВЕК ПРЕВЛАДАВА
Пропутовао је
неколико хиљада
километара кроз
Србију, Немачку,
Холандију, Чешку,
Румунију,
Македонију, Грчку...
Протеклих десетак година немирни темперамент „носио”
је Ивана Карафиловског, двадесетдеветогодишњег младића из Качарева, кроз више држава у Европи. Превозно
средство му је најчешће бицикл. Одавно је зацртао да ће
двоточкашем прокрстарити
Европу и прећи њене границе. О авантуристичком животу је размишљао одувек, али
када је завршио Средњу електротехничку школу „Никола
Тесла”, смер телекомуникације, почео је да прави планове
како да стигне до Карпата или
до древног Дрездена.
У почетку је сам учио цаке
о изазовном спорту. Од 2011.
до 2014. године тренирао је у
клубу „Црвена звезда” у Београду, а потом се определио за
циклотуризам. Тешко је прецизирати колико је километара пропутовао, али он и сам
себи може да позавиди на километражи. Возећи бицикл,
обишао је Србију, Румунију,
Чешку, Немачку, Холандију,
Македонију, Босну, Грчку...
Занимљива путовања

– Рекреативно сам се бавио и
другим спортовима, али спорт у који сам данас заљубљен
јесте бициклизам, који ме посебним адреналином води на
далеке путеве, као што су
Карпати, древни Дрезден, фасцинантни Праг, а недавно
сам стигао и до Холандије.
Жеља ми је да пропутујем и

КАРНЕВАЛСКА МАНИФЕСТАЦИЈА
„УЛИЦА ТРАДИЦИЈЕ”

Специјалитети за
свачији укус
Чланице удружења
„Илинден–Јабука”
редовне учеснице
традиционалног
карневалског
гастрономског сајма

Овогодишњи Интернационални карневал, одржан 15. и
16. јуна у Панчеву, привукао
је пажњу око сто хиљада посетилаца из самог града,
околних места и иностранства. Уобичајено, бројне карневалске групе из Панчева,
Новог Сада, Београда, Лесковца, Шапца, Врњачке Бање, Херцег Новог, Ријеке,
Тивта и Италије дефиловале
су централном улицом Војводе Радомира Путника, све до
Трга Ђорђа Вајферта. У оквиру програма, одржана је и
традиционална манифестација „Улица традиције”, сајам

лимима, везеним и хекланим
рукотворинама и другим
украсним предметима.
Своје место у кругу људи
који воле и поштују традицију нашле су и чланице удружења „Илинден–Јабука” и
„Етно-кутка” из Качарева. Јабучани већ неколико година
учествују на манифестацији
„Улица традиције”. Оне сваки
пут привлаче пажњу македонским специјалитетима.
– Радимо двадесетак година
и стекле смо велико искуство
у припремању домаћих специјалитета старе македонске
кухиње, као и у аранжирању
штанда. Наше удружење је
препознатљиво и редовни посетиоци панчевачког карневала унапред знају шта могу
да купе код нас. Највише привлачимо госте јелом тавчегравче, љутеницом, пинђуром
и сланим и слатким питама.
Јабука је позната по манифестацији „Тавче-гравче”. И ову
прилику користимо да подсетимо љубитеље овог домаћег
специјалитета и да их позовемо да 2. августа посете Јабуку

традиционалне хране и пића.
Гостима је био омогућен поглед изблиза на варијације
традиционалне кухиње и народне рукотворине, које поседују бројне чланице удружења и које и после много година успевају да сачувају сопствени идентитет. Шароликост и понуда специјалитета
за свачији укус на најбољи
начин осликавају мултикул-

– каже Јагода Јовић, једна од
чланица удружења „Илинден–Јабука”.
„Етно-кутак” из Качарева је
релативно младо удружење,
али ретко пропушта етно-сајмове у Панчеву и околним
местима.
– У „Етно-кутак” може да
се учлани свако ко жели да
ради и представља националну кухињу. Ми смо Качарево

туралност нашег града, у коме живе припадници 26 мањинских заједница и етничких група.
На Тргу Ђорђа Вајферта било је постављено више од четрдесет тезги испуњених домаћим слатким и сланим специјалитетима, справљеним на
старински начин. Пријатна атмосфера и мирис роштиља, палачинки, крофни и других јела,
припремљених на самим тезгама, простирао се свуда. Штандови су били аранжирани ћи-

у малом. У удружењу активно
ради двадесетак жена. У сваком моменту смо спремне да
будемо добри домаћини. Припремамо и македонске специјалитете, банатску штрудлу,
румунски куглоф, мађарске
слатке ђаконије. Приређујемо
праву ренесансу старинских
јела. Довољно је да свака жена
припреми само по један специјалитет и да дочекамо госте
како доликује – наглашава Данијела Цветић из Качарева,
која израђује и накит.

Препознатљив штанд
„Етно-кутка”
из Качарева

кроз скандинавске земље –
каже Иван.
Овај омиљени Качаревац
има много занимљивих прича. Једно време је водио белешке о својим путешествијима. Иначе, запослен је у Војсци Србије и кондиција коју
стиче на пропутовањима
олакшава му и посао на ком је
ангажован.
Пре двадесетак дана се вратио с фасцинантног и занимљивог путовања преко Прага, Дрездена, Лајпцига и Дортмунда. Возио је и поред обале
реке Елбе... Пет дана је био
гост код бабе, стрине и стрица
у Дулмену (60 километара од
Дортмунда), а затим је наста-

ЗА БЕ ЛЕ ШКЕ С ПУ ТО ВА ЊА
„С пријатељем из Србије улазимо у Румунију, возимо улицама. Пролазимо околна села, улице тесне, куће збијене једна уз другу и занимљиви пејзажи, деца нам машу. Полако
се назире већи врх Карпата. Пролазимо дуж огромних ветрењача. Погледамо иза себе, облаци се црне. Одједном,
шибнуо је гром негде у близини. Решили смо да истрајемо.
Кренули смо ка водопадима у једном румунском националном парку. Киша рока ко из кабла. Ми се смејемо од муке
како смо уболи дан да нас ухвати овакво невреме, али нисмо се дали, возимо мушки по асфалту и коначно стигли до
циља...”
Ово је део забележака бициклисте Ивана Карафиловског
с путовања по Европи.

вио све до Холандије, а одатле
авионом до Београда. Путовања сам финансира. Двадесет
дана годишњег одмора прелази бициклом, а десетак дана је
резервисано за дружење с најближима, родитељима, породицом сестре Ане и рођацима.
Када иде у Македонију, осећа
се као код куће, будући да је
породица Карафиловски пореклом из Македоније.
– Из сваког места носим лепе успомене, али Дрезден, који зову Фиренца на Елби и
музеј под отвореним небом,
један је од најлепших градова
у Немачкој. Тешко је издвојити шта је фасцинантније: да
ли дрезденски тргови, музеји,
галерије или кафане. Стране
туристе највише привлачи
стари град. Опчињен сам и
Прагом. Према ономе што
сам доживео у јуну ове године, Холандија је земља бициклизма. Посебно су наклоњени овом спорту, без обзира на
то да ли је неко заволео бициклизам аматерски или професионално. Када причам мајци
Таси и оцу Милораду по каквим лепим бициклистичким
стазама возим, лакше прихватају моје авантуре – уз осмех прича наш саговорник.
Скандинавија или Шпанија

Овај занимљиви младић најчешће на пут полази с још

једним бициклистом или се
договори да се успут сретне
с неким ко жели да му се
придружи у далеким пределима. Према његовој причи,
радује се и кад се сретне с
групама бициклиста, будући
да спортски дух увек преовладава. Размењују искуства
у вези с хостелима, где може
да се пре но ћи или да се
окрепи врућим пићем или
јелом. Дневно прелази и по
150 ки ло ме та ра. Са со бом
најчешће носи најпотребније, али и тај терет је тежак
око осам килограма. Најлепше му је када споји две корисне ствари: да посети рођака
или пријатеља и да путује
куда га срце носи. Из прекра сних пре де ла ре дов но
шаље фотографије сестри.
Као што смо ре кли, за
сле де ћу го ди ну пла ни ра
про путо вање кроз скандинавске земље. То ком ового ди шње ру те је упо знао
Шпанца ко ји је та ко ђе за љубљен у спорт о ко ме је реч.
Он је позвао Ивана да следећег лета отпу ту је у Шпанију, а потом да бициклима
крстаре дивним пределима
те др жа ве. Скан ди на ви ја
или Шпанија – време ће пока за ти шта ће пре ваг ну ти.
Како год, Иван ће бити на
свом двоточкашу.

У БИБЛИОТЕЦИ ПРИ ДОМУ КУЛТУРЕ У ЈАБУЦИ

Занимљива литература и на македонском језику
Библиотека у Дому културе

у Јабуци је пријатан кутак, у
коме је изложено око 2.500
књига на македонском језику. Ако се зна да сеоска библиотека располаже са око
8.700 књига, можемо причати о богатом фонду књига и
на македонском језику. Заинтересовани могу да пронађу атрактивне наслове.
– Поседујемо занимљиву
литературу, интересантну за
све узрасте. Број књига на
македонском језику из године у годину се повећава. Пре
свега, реч је о поклонима.
Навешћу гест писца Мирка
Видоеског, који при сваком
доласку са ученицима који
учествују у августовској дечјој ликовној колонији, поклања своје књиге и књиге
других македонских писаца.
Имамо репрезентативна дела македонске издавачке сцене, књиге преведене са српског на македонски, као и
лектире за децу. Значи, засту-

пљени смо разноврсном литературом – каже библиотекарка Слађана Богдановић.
Песници из региона и шире који у летњем периоду већ
неколико година учествују на
књижевним сусретима „Песми у част” не долазе у Јабуку
празних руку.
Наша саговорница у библиотеци ради од 2005. године и већ зна укус читалаца,
међу којима има највише деце и жена. Деца чешће долазе

да изнајме књигу у летњем
периоду, када школска библиотека због распуста не
ради. Они претежно користе
школску лектиру. И жене

имају могућност да узму неки
занимљив роман. Разуме се, врата библиотеке су отворена и за
мушку читалачку публику, које,
по свему судећи, има мање.
Како смо сазнали, Јабучани се
теже одлучују за издања на македонском језику. То је сасвим разумљиво, будући да сви Јабучани говоре српски. Штета је што
је заинтересованост за литературу на македонском језику из дана у дан све слабија, и поред тога што библиотека располаже и
делима младих аутора која су
примамљива за читаоце. С друге
стране, књиге на македонском
језику заузимају велики простор
на полицама у библиотеци и не
треба да буду само декор.

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

ПРОМОВИРАНА КНИГАТА ОД ЗАФИР ХАЏИМАНОВ

КРЕИРАЊЕ НА ПОЕТСКИ ЦЕЛИНИ

Уметноста е нескротлива

Зоран Пеневски (1967) роден

е и живее во Панчево. Студирал физика на Природно –
математичкиот факултет во
Белград и книжевност на Филолошкиот факултет во Белград. Објавувал приказни,
новинарски текстови, критики и есеи (за книжевни дела,
стрипови, музика, илустрации и др.) во списанијата:
Свеске, НИН, Време, Вечерње
новости, Данас, Арт 032,
Квадарт, Књижевна реч, Реч,
Повеља, Детињство, Летопис Матице српске, Ритам
итн. Застапен е и во книгата
„Светлост на значењето“, антологија на поезијата, на поети на националните малцинства во Србија и Црна Гора
(Арка 2003). Превел повеќе
од педесет книги (од англиски, германски и македонски
јазик), уредил и повеќе од сто
и педесет изданија. Трудовите му се преведувани на англиски, француски, холандски и македонски јазик.
• Какви се вашите професионални ангажмани?
– Работам во најголемата
домашна издавачка куќа „Лагуна“ како уредник за изданијата за деца. Работата е исцрпувачка и нималку лесна,
но за среќа ми пружа доволно
задоволство, за да и понатаму
се занимавам со неа. Бидејки
сакам книги и со целото мое
битие сум упатен кон нив,
оваа позиција ми овозможува
да ги следам светските и домашните трендови и делумно
да имам влијание на нивно
презентирање на домашиот
културен простор. Колку тоа
успешно го работам, може да
посведочи и податокот дека
во првите пет месеци годинава, пет различни книги кои
јас ги уредив, добија пет различни награди. Единствено
ми е жал што во нашата култура не се гледа целосниот
потенцијал на големиот број
на домашни илустратори. Верувам, потребна е малку волја и знаење за да дојде до експлозија на овој вид на творештво.
• Автор сте на романите
„Полноќ во нејзините раце“,
„Лектор“, „Траги на отсуството“, „Помалку важни злосторства“, „Фламански месечар“, како и на романите за
деца и млади „Сара и заборавениот плоштад“, „Будимир и

Мултикултуралната личност
Зафир Хаџиманов, во светот
на уметноста влегол по запишувањето на факултет на
Драмска уметност во Белград.

за која напишал музика и
текст. Судејки по се, тој не се
чуствува како пензионер и не
се предава. Прогласен е и за
национален уметник во Србија. Сепак, музиката му донесе најголема слава.
На оригинален, интересен
и несекојдневен начин здужението „Вардар Вршац – Гудурица“ и градскиот Музеј успеаа да организират извонредна
културно – уметничка програма, посветена на прославениот уметник Зафир Хаџиманов. Тој е воедно и почасен
амбасадор на Република Ма-

Во изминатите неколку децении тој сериозно се посветил
на глумата, музиката и литературата. Како тој вели, никогаш не држи две лубеници под
една мишка. Кога се занимава
со музика, глумата и книжевноста се по страна и обрaтно.
– Во животот на уметникот
е потребна капка среќа. И вечерва ( 20 јуни), ми се посреќи да ја презентираме мојата книга пред извонредната
публика од Вршац и околните
места. Дојдов по покана од
Стево Србиновски, другар од
војска. Јас сум оптимист и
мислам дека луѓето својата
различитост можат да ја
оплеменат за нешто убаво, а
не за кавги и лоши работи,
рече Хаџиманов.

кедонија во Република Србија. Најавени се промоции на
книгата и во Сомбор, Суботица и Зрењанин.
– Презентацијата ја доживувам и како љубов, среќа и
благодет за луѓето кои вечерва беа со нас. Покрај Македонците од Вршац и Гудурица, со нас се и Словенци, Унгарци, Романци и други жители од овие војводински простори. Во нашето здружение
се почесто се зборува за лоши
работи. Оваа средба шири позитивна енергија. И во оваа
пригода ќе потсетам на зборовите на Блаже Конески „Чувај го зборот добро врзан, како што се врзува необуздан
коњ. Ако го пуштиш така разуздан, твоја луда глава нема

Двојазичната книга, печатена на македонски и српски
јазик, му донесе и награда
„Македон“, од Македонскиот
издавачки
информативен
центар, кој воедно е и издавач
на делото „Песнопоец“. Рецензентот Радомир Андриќ,
председател на Здружението
на писателите на Србија, на
промоцијата, книгата ја оцени како полубиографска, но и
разиграна проза, во која писателот се навраќа на детството за кое мисли дека било
добро.
– И покрај тоа што уметноста е нескротлива, јас некако
се имам под контрола, а тоа е
најважно. Цел живот се обидувам максимално да дадам и
кога сум на сцена и како глумец и како пеач, композитор...
За се она што го работам имам
голема одговорност, рече истакнатиот уметник.
Со сјаен гест тоа го покажа
и на промоцијата во Вршац,
одржана во зградата на градскиот Музеј. Заедно со публиката ја отпеа популарната
песна „Од љубов не се бега“,

да сака да го јава“, покрај другото, рече Стево Србиноски
претседател на Собранието
на здружението „Вардар Вршац – Гудурица“ и долгогодишен член на Националниот
совет на македонското малцинство во Србија.
Културно-уметничката програмата започна со песната
„Каде беше јаре мое“, во изведба на солистката Александра
Велевска. Сплет на македонски и српски песни изведоа
членовите на пеачката група
„Исток 10“, кои веќе стекнаа
голема популарност. Очигледно е дека „Исток 10„ се почесто
ги разгалува срцата на посетителите, каде и да настапуват.
– Со промоцијата на книгата на популарнит Зафир Хаџиманов и културно уметничката програма, воедно ги
започнавме
годинешните
Летни денови на културата на
градот Вршац. Се трудиме да
шириме позитивна енергија,
рече Дарко Ристевски, член
на групата „Исток 10“ и претседател на здружението „Вардар Вршац – Гудурица“.

Промоција на книгата
„Песнопоец“ и во
Сомбор, Суботица и
Зрењанин
Двојазична културно
– уметничка
програма на српски и
македонски јазик

ретките видови“... Што би издвоиле?
– Мојот актулен роман е
„Полноќ во нејзините раце“
и тој е љубовно – филозофска драма. Односно, едно е
да живееш со некој, а друго е
да бидеш со некој. Подлабоко од привлачноста, сексот,
са ка ње то, на се она што
обично го нарекуваме љубов, по стои про стор на
страстна интима, постои домен на пресек на две битиа.
За тоа неуништиво, маѓепсно дело на соживот сакав
да збо ру вам во „Пол ноќ“,
бидејќи тој е секогаш критичен момент, момент на криза, затоа што тогаш ги преиспитувате своите темели. А
предизвиците на секојдневицата, колку и да се банални, се тие кои ја поткопуват
испреплетеноста на две битијаа. Оттаму овој роман изби ра тр пе ние, би деј ки на
момент ќе ве маѓепса, понекогаш ќе ве изнервира, ќе ве
удари или обмами, односно,
нема да ве остави на мира.
Ако не е потресна, книгата
нема смисла.
• Поради различни причини сте во контакт со пријателите од Македонија и културната сцена, што посебно ве
исполнува?

– Се трудам да одржам врска со Македонија и тамошната културна сцена. Одамна сум пријател со музичарот
Горан Трајковски, илустраторот Александар Сотировски
и други автори. На српски го
преведов романот на Сашо
Димовски „Алма малер“, а наскоро ќе почнам со преведувањето на романот на Биљана
Црвенковска „Супервештерката, мачката и шесте волшебни колачиња”. Ќе го уредам и првото комплетно издание на српски јазик на познатиот и наградуван роман
на Венко Андоновски „Папокот на светот“. Исто така и
мојот роман за деца „Сара и
заборавенот плоштад“, кој
неодамна се појави на македонскиот пазар во издание на
Полица. Веројатно е уште некои наслови да ја имаат истата судбина.
• Што преовладува во вашите книжевни инспирации?
– Во својата работа се водам со чувства да створам поетски целини кои не треба да
бидат во врска со авторот.
Секое дело е проект кое претставува целост за себе, кое се
толкува од себе, бидејки
уметничкото дело во себе ги
носи своите постулати, односно ако делото во себе не но-

си втемелување, тогаш не е
уметничко. Одтаму и моите
романи се различни по јазик,
теми и стил, одтаму се занимавам и со хумористичен
стил и морбидни графички
романи, одтаму романите за
деца и одтаму посебниот пристап на мешањето на фантастиката и стварноста.
• Познати сте и по графичките романи, сценаријата за
стрип – албуми, како уредник
и преведувач...
– Книжевноста ја доживувам
на различни начини и со еднаков жар трагам за различните
книжевни изрази. Ќе ги спомнам
„Љубезните лешеви”, (прв српски графички роман); „Лексиконот на ликовните легии” (коавтор Ивица Стевановиќ). Со задоволство учествувам и во изработката на сценарија за стрип албуми: „Филип и Олга – книжевни молци”, цртеж Душан Павловиќ, награда на салонот на
стрип во Белград 2012 година;
проширено издание „Олга и Филип – книжевни молци”; „Корпоративен пандемониум”, (цртеж Александар Золтиќ, награда
на УЛУПУДС, за најдобар стрип
во 2014 година); „L Anatomie du
Ciel” (цртеж Ивица Стевановиќ);
„Des Rivieres sur les Ponts” (цртеж
Горан Јоциќ).

БЛАГОЈЕ МИЛОЈЕВИЌ, СЛИКАР И ПЕДАГОГ, ОД ВРШАЦ

Борба со белото платно
Приредил пет
самостојни изложби
во Белград и Вршац
И групните изложби
за него имаат
значење
Омилена техника му
е масло на платно
Поради склоноста кон сликарството многумина прогнозирале дека Благоје Милојевиќ еден ден ќе стане професионален сликар. Овој
млад Вршчанин благодарејки
на стекнатото знаење на Ликовната академија во Скопје
предава ликовно во основните училишта „Вук Караџиќ“ и
„Јован Стерија Поповиќ“ во
Вршац и во училиштето во Јасеново. Постојано води борба
и со белото платно.
– Роден сум во Охрид. Со
семејството живеевме и во
Дебар, родното место на мајка ми Лилјана. Татко ми Бошко е војно лице и патот не

донесе во Војводина. Во Вршац се доселивме кога имав
седум години. Од секогаш
сум сакал професионално да
се занимавам со сликарство.
Желбата ми се исполни по завршувањето на Ликовна академија во Скопје, 2010 година. Студирањето во Македонија ми беше економично,
бидејки академија запишав
при првиот обид и бев во државна квота. Сликарството
не ми е главен извор на фина-

сии. Блискоста на уметноста
кон педагошката работа ми
овошможува да се искажам и
како педагог. Во просвета работам веќе шест години, рече
Благоје Милојевиќ.
Според мислењето на нашиот соговорник креативноста нема дно. Тој не чека инспитации. На најдобар можен
начин користи сензации и
постојано размислува како да
се избори со белото платно,
најчесто со маслени бои. На

неговите слики што ги видовме донесува топли бои, интуитивност и импулсивност. Тој
го пронашол својот ликовен
израз. Веќе приредил пет самостојни изложби во Белград
и Вршац. По повик учествува
и на заеднички изложби.
– Сликарството го доживувам како автотерапија и комуникација со надворешниот
свет. И покрај тоа што синот е
мал, сопругата Љиљана има
разбирање за она што го работам. Самoиницијативен сум во
креативноста, континуитетот и
интензитетот на создавање. За
изработка на некоја слика ми се
потребни триесеттина дена, а за
некоја и неколку месеци. По изработката задоволството е пред
се мое, но и на луѓето што сакат
да поседуват мои дела, категоричен е Милојевиќ.
Професијата за која се
определил овој перспективен
сликар нема ништо со неговите гени. Позитивните комплименти од некогашните негови наставници и професори му помогнале да истраe во
својата определба и да стекне
академско образование.
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ИВАН КАРАФИЛОВСКИ СО ВЕЛОСИПЕД КРСТАРИ ПО ЕВРОПА

СПОРТСКИОТ ДУХ СЕКОГАШ ПРЕОВЛАДУВА
Пропатувал неколку
илјади километри низ
Србија, Германија,
Холандија, Чешка,
Романија,
Македонија, Грција...
Во изминатите десеттина години немирниот темперамент на Иван Карафиловски
го „носел“ дваесетдеветогодишното момче од Качарево
низ повеќе држави во Европа.
Превозно средство најчесто
му е велосипед. Тој одамна зацртал со велосипед да ја прокрстари Европа и да ги надмине нејзините граници. За
авантуристички живот размислувал одсекогаш, но кога
завршил средно техничко
училиште „Никола Тесла“ во
Белград, смер телекомуникации, почнал да прави планови, како да стигне до Карпатите или до древниот Дрезден.
На почетокот сам ги учел
финтите за предизвикувачкиот спорт. Од 2011 до 2014 година тренирал во клубот на
„Црвена Звезда“ во Белград, а
потоа се определил за велосипедистички туризам. Тешко е
да се прецизира колку километри пропатувал, но тој и
самиот себеси може да си позавиди на километражата.
Возејки велосипед ја обиколил Србија, Романија, Чешка,
Германија, Холандија, Македонија, Босна, Грција...
Интересни патувања

– Рекреативно се занимавав и со други спортови, но
спортот во кој сум вљубен и
денес е велосипедизмот, кој
што со посебен адреналин ме
води на далечни патишта, како што се Карпатите, древниот Дрезден, фасцинантната

КАРНЕВАЛСКА МАНИФЕСТАЦИЈА „УЛИЦА НА
ТРАДИЦИЈА“

Специјалитети за секој
вкус

Годинешниот Интернационален карневал, одржан на 15
и 16 јуни во Панчево, привлече внимание на околу сто илјади посетители, од самиот
град, околните места и од
странство. Вообичаено, бројните карневалски групи од
Панчево, Нови Сад, Белград,
Лесковац, Шабац, Врњачка
Бања, Херцег Нови, Ријека,
Тиват и Италија, дефилираа
од централната улица Војвода
– Радомир Путник, па се до
плоштадот Ѓорѓе Вајферт. Во
рамките на програмата е одржана и традиционалната манифестација „Улица на традицијата“, саем на традицио-

Свое место во кругот на
луѓе што ја сакаат и ја почитуваат традицијата најдоа и
членките на здрженијата
„Илинден – Јабука“ и „Етно
катче“ Качарево. Јабучанки
веќе неколку години учествуваат во манифестацијата
„Улица на традиција“. Тие секој пат го привлекуват вниманието со македонски специјалитети.
– Работиме дванаесеттина
години и стекнавме големо
искуство за подготвување на
домашни специјалитети од
старата македонска кујна, но
и за аранжирање на штандот.
Нашето здружение е препознатливо и редовните посетители на панчевачкиот карневал однапред знаат што се можат да купат кај нас. Најмногу ги привлекуваме гостите со
тавче – гравче, лутеница,
пинџур и со солени и слатки
пити. Јабука е позната по манифестацијата „Гравче – тавче“. И оваа прилика ја користиме за да ги потсетиме љубителите на овој домашен
специјалитет и да ги поканиме на втори август да ја посетат Јабука, вели Јагода Јовиќ,

нална храна и пијалок. На гостите им беше овозможен поглед од блиску на варијациите
на традиционалната кујна и
народни ракотворби, што ги
поседуваат бројни членки на
здруженија, кои и после долги
години успеваат да го сочуват
својот сопствен идентитет.
Шароликоста и понудата на
специјалитети за секој вкус,
на најдобар начин ја отслику-

една од членките на „Илинден – Јабука“.
Здружението „Етно катче“
од Качарево, релативно е
младо здружение, но ретко
пропушта етно – саеми, организирани во Панчево и во
околните места.
– Во „Етно катче“ може да
се зачлени секој што сака да
работи и да презентира национална кујна. Ние сме Ка-

ва мултикултуралноста на нашиот град, каде што живеат
припадници на 26 малцински
заедници и етнички групи.
На плоштадот Ѓорѓе Вајферт беа поставени повеќе од
четириесет тезги, исполнети
со домашни слатки и солени
специјалитети, подготвени на
традиционален начин. Пријатната атмосвера и мирисот
на скара, палачинки, крофни
и други јадења, подготвени на
самите тезги, се чувствуваше
насекаде. Штандовите беа
аранжрани со ќилими, везени
и плетени ракотворби и други
украсни предмети.

чарево во мало. Во здружението активно работат дваесеттина жени. Во секој момент сме подготвени да бидеме добри домаќинки. Подготвуваме и македонски специјалитети, банатска штрудла, романски куглов, унгарски слатки џаконии. Приредуваме права ренесанса на
стари јадења. Доволно е секоја жена да подготви само
по еден специјалитет и да
пречекаме гости како што
доликува, нагласува Даниела Цвтановиќ, од Качарево,
која воедно изработува и накит.

Членки од
здружението
„Илинден – Јабука„
редовни учеснички на
традиционалниот
карневалски гастро
саем
Препознатлив штанд
на „Етно катче“ од
Качарево

Прага, а неодамна стигнав и
до Холандија. Желба ми е да
пропатувам и низ Скандинавските држави, вели Иван.
Овој омилен Качаревац има
многу интересни приказни. Едно време водел и белешки за
своите патешествиа. Инаку, тој е
вработен во Војска на Србија и
кондицијата што ја стекнува на
патувањата му ја олеснува и работата за која што е ангажиран.
Пред дваесеттина дена се
вратил од фасцинанто и интересно патување преку Прага,
Дрезден, Лајпциг, Дортмунд.
Возел и покрај брегот на реката Елба... Пет дена бил гостин
кај баба, стрина и чичко во
Дулмен (60 килонетри од
Дортмунд), а потоа продолжил се до Холандија, а оттаму
со авион за Белград. Патува-

ЗА БЕ ЛЕ ШКА ОД ПА ТУ ВА ЊА ТА
„ Со пријател од Србија влегуваме во Романија, возиме
по улиците. Ги поминуваме околните села, улиците тесни,
куќите збиени една покрај друга, прекрасни пејсажи, деца
ни мавтаат. Полека се надѕира поголемиот врв на Карпатите. Поминуваме покрај големи ветерници. Гледаме зад себе, облаци се црнеат. Од еднаш шибна гром некаде во
близина. Решивме да истраеме. Тргнавме кон водопадите
во еден романски национален парк. Дождот се лее како од
кабел. Се смееме од мака како погодивме ден, да не фати
вакво невреме, но не се предаваме, возиме машки по асфалтот и конечно стигнавме до целта…“
Ова е дел од забелешите на велесипедистот Иван Карафиловски од патувањата по Европа.

њата сам ги финасира. Дваесет
дена од годишен одмор помунува со велосипед, а десеттина
дена му се резервирани за другарување со неговите најблиски, родителите, семејството
на сестра му Ана и со роднини.
Кога оди во Македонија, се чуствува како дома, бидејки семејството Карафиловски по
потекло е од Македонија.
– Од секое место носам убави спомени, но Дрезден, кој
уште го нарекуваат Фиренца
на Елба и музеј под отворено
небо, е еден од најубавите
градови во Германија. Тешко
е да се издвои што е пофасцинантно, да ли дрезденските
плоштади, музеите, галериите или кафеаните. Странските туристи најмногу ги привлекува Стариот град. Маѓепсан сум и од Прага. Според
она што го доживеав во јуни,
годинава, Холандија е земја
на велосипедизам. Посебно
се наклонети кон овој спорт,
без оглед на тоа да ли некој го
засакал велосипедот аматерски или професионално. Кога
им раскажувам на мајка ми
Таса и татко ми Милорад, по
какви убави велосипедски
патеки возам полесно ги прифаќат моите авантури - со
насмевка зборува нашиот соговорник.
Скандинавија или Шпанија

Ова занимливо момче најчесто на пат тргнува со уште
еден велосипедист или се до-

говара попатно да се сретне
со другар кој сака да му се
придружи во непрегледни и
далечни предели. Според негово кажување, се радува и
кога ќе се сретне со група велосипедисти, бидејки спортскиот дух секогаш преовладува. Разменуват искуства кога
се работи за хостели, каде може да се преноќи, или пак каде може човек да се окрепи со
топол пијалок или јадење.
Дневно помунува и по 150 километри.
Со себе најчесто носи она
што му е најпотребно, но и
тој багаж е тежок околу осум
килограми. Најубаво му е кога ќе спои две корисни работи, да посети некој роднина
или пријател и да патува каде
што го носи срцето. Од прекрасните предели редовно
испраќа фотографии на сестра му.
Како што рековме, идната
година планира да пропатува
низ скандинавските држави.
На годинешната рута запознал
Шпанец, исто така вљубен во
спорт за кој станува збор. Тој
го поканил Иван Карафиловски следното лето да отпатува
во Шпанија, а потоа со велосипеди да крстарат по убавите
предели на оваа држава. Скандинавија или Шпанија – времето ќе покаже што ќе натежне. Како и да е Иван ќе биде
со својот велосипед.

ВО БИБЛИОТЕКАТА ПРИ ДОМОТ НА КУЛТУРАТА ВО ЈАБУКА

Интересна литература и на македонски јазик
Библиотеката сместена во

Домот на културата во Јабука е пријатно катче каде се
изложени околу 2 500 книги
на македонски јазик. Ако се
знае дека селската библиотека располага со околу 8 700
книги, тогаш станува збор
за богат фонд на книги и на
македонски јазик. Заинтересираните можат да пронајдат атрактивни наслови.
– Поседуваме интересна
литература, примамлива за
сите возрасти. Бројот на
книгите на македонски јазик од година во година се
зголемува. Пред се станува
збор за подароци. Ќе го наведам гестот на писателот
Мирко Видоески, кој при секое доаѓање со ученици, кои
учествуваат на августовската детска ликовна колонија,
подарува свои и книги од
други македонски писатели.
Имаме репрезентативни дела од македонската издавачка сцена, преведени книги

на македонски јазик од познати светски имиња, изданија преведени од српски на
македонски, како и лектири
за деца. Значи, застапени
сме со разновидна литература, вели библиотекарката
Слаѓана Богдановиќ.
Поетите од регионот и пошироко, кои во летниот период веќе неколку години учествуват на книжевните средби „На песна во чест“ не доаѓат во Јабука со празни раце.
Нашата соговорничка во
библиотеката работи од 2005
година и веќе го знае вкусот
на читателите, од кои нај-

многу се ученици и жени. Децата почесто доаѓат да изнајмат книги во летниот период, кога училишната библиотека, поради летен распус, не
работи. Тие претежно користат училишни лектири. И
жените имаат можност да земат некој интересен роман.

Се разбира, вратите на библиотеката се отворени и за машката
читателска публика, која по се
изгледа е помалобројна.
Како што дознаваме Јабучани
потешко се одлучуват за изданија на македонски јазик. Тоа е и
сосема разбирливо, бидејки српски зборуваат сите Јабучани.
Штета е што и покрај тоа што библиотеката располага и со дела
на млади автори, кои се примамливи за читателите, заинтересираноста за литература на македонски јазик, од ден на ден е се
послаба. Од друга страна, книгите на македонски јазик завземаат
голем простор на полиците во
библиотеката и не треба да бидат
само декор.

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

Пројектот го кофинансира:
Градот Панчево

Пројекат суфинансирао:
Град Панчево
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НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР НИС-а У НОВОМ САДУ

УГРОЖЕН ОПСТАНАК КЕЧИГЕ

СТРУЧНО ПРАЋЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ НИС-а

Тражи се забрана
риболова

Дигитализација и
употреба
најсавременијих
софтвера
Електронска база
знања
НИС-ов На уч но тех но ло шки
центар (НТЦ), са седиштем у
Новом Саду, формиран је 2009.
године спајањем више сродних
организационих делова унутар
компаније с циљем научнотехнолошког праћења делатности
компаније и обезбеђења иновација у оквиру подршке њеном пословању. У њему ради
квалификован и искусан кадар
који је задужен за припрему
геолошко-истраживачких радова и прорачуна резерви, обраде сеизмичких података, као и
припрему пројеката за опремање бушотина. У оквиру НТЦ-а
постоји централна лабораторија, која омогућава да се путем
анализа обезбеди програм геолошко-истраживачких радова
(анализе језгара, својства нафте и флуида).
НТЦ је 2013. и 2014. започео формирање дигиталне базе података и ту сврху је модернизована IT опрема, тако да
је научнотехнолошко праћење
делатности НИС-а подигнуто
на знатно виши ниво. Софтвери који се користе у центру су
технички изузетно захтевни, па
обичне машине, односно рачунари, не могу да их подрже.
Једна од важних ствари код
тих рачунара су специјалне профе си о нал не цер ти фи ко ва не
графичке картице које могу да
подрже приказ захтевних модела које они користе, а у питању су огромни фајлови. Сви
корисници виртуелних машина, без обзира на то да ли су у
НТЦ-у, Београду, Русији или
код куће, раде на систему који
се налази у Новом Саду и све
калкулације, симулације и анализе раде се на дванаест сервера за виртуализацију.
За следећу фазу развоја планирано је унапређивање рада
Дирекције за инжењеринг, односно да се имплементира комплексније 3D пројектовање инфраструктуре.
Подаци су важни
У НИС-у истичу да су у савременом свету подаци од стратешког значаја, тако да је важан
сегмент у пословању НТЦ-а рад
с геолошким подацима и по-

дацима о разради лежишта.
Пројекат управљања овом врстом података започет је дигитализацијом, односно скенирањем папирних верзија докумената и њиховим пребацивањем
у дигитални формат и до сада
је укупно дигитализовано преко 300.000 докумената. Стварање дигиталне базе података
омогућиће стручњацима ове
компаније да искористе савремена, високотехнолошка IT решења за анализу разраде лежишта, избор нових локација
за бушење итд. У НТЦ-у се за
обраду података користе најсавременији софтвери за израду дигиталних геолошких модела, интерпретацију геофизичких мерења у бушотинама,
контролу динамике разраде лежишта итд.
Главни систем за чување геолошко-технолошких података је „ГеоБанк”, у којем се налазе најважније информације
о бушотинама, лежиштима и
њиховој продуктивности, анализе језгра, геофизичка мерења и још много тога што разрадни инжењери и геолози користе у свакодневном раду.

Систем поседује специјалне
алате за приступ и увоз података у складу са усвојеним политикама. У 2018. години је
започет процес аутоматизације дела процеса уз имплементацију алата за аутоматску миграцију података из других система за чување у „ГеоБанк”,
као и за учитавање података у
NGT-Smart, што би требало да
обезбеди потпуност и усклађеност података у свим информационим системима.
Програмски модули
Прошле године НИС је започео
још једну фазу у раду с подацима – пројекат „Верификација
геолошко-технолошких података”. Циљ тог пројекта је провера скупа података који се налазе у главним системима за складиштење геолошко-технолошких
података из аспекта потпуности, усклађености и геолошке
основаности. Пројектом је предвиђено организовање редовних
аутоматских провера података
кроз израду специјалних програмских модула. Логику модула израдиће заједнички IT стручњаци и експерти у области геологије и разраде лежишта.

Вреди истаћи да НТЦ подстиче развој електронске базе
знања – „Thinker”, који у себи
са др жи пре ко 3.500 књи га,
1.600 чланака, 700 стандарда
и 230 едукативних курсева.
„Thinker” је систем ширења
знања за све запослене у Блоку „Истраживање и производња”, а рад овим системом је
један од приоритетних праваца у Одељењу за базе података
НТЦ-а. Једна од примена нових технологија у НТЦ-у је употреба VR кациге. У овом тренутку овај савремени уређај
има две примене. Једна је у
инжењерингу и представља 3D
приказ објеката који се већ из
пројекта могу користити за неки виртуелни утисак кроз кретање објектом, а друга је коришћење VR кациге при геолошкој интерпретацији, тј. помоћу ње је могуће „уронити” у
тродимензионални геолошки
објекат, односно модел у коме
се виде слојеви, раседи, геолошке структуре и канали потенцијалног лежишта угљоводоника, што може значајно да
помогне рад геолога и учини
га знатно ефикаснијим.

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА
Волонтирање у Перуу
Организација „Resurgiendo” из
Перуа позива заинтересоване
волонтере да се прикључе тиму за очување животне средине. Реч је о перуанској невладиној организација која директно сарађује с људима који
живе у угроженим срединама
и којима је потребна помоћ.
Мисија организације је изградња сигурне зоне за живот, где
деца могу одрастати и имати
нормалне услове за живот.
Програми се реализују у сарадњи с локалним заједницама,
а волонтери су део програма који промовише културолошки диверзитет и знање. Радно време
волонтера је од 10 до 30 сати
недељно, програм траје неколико недеља, а кандидати треба да
покажу спремност за рад од три
месеца. Заинтересовани морају
да буду стари преко двадесет година, да имају искуства у просторном планирању, да су динамични и креативни, тимски
радници, поштују родне разлике, стрпљиви, спремни да усвајају нова знања и поседују напредно знање шпанског језика.
Пријаве се могу поднети на
имејл mvillar@sauariperu.org.

Деградација земљишта
Због загађења, ерозије и експанзије пољопривреде површина
земље величине половине Европске уније сваке године драстично губи на квалитету. Преко три
четвртине Земљине површине
је жестоко деградирано, а тај
број би могао да се повећа на
90 одсто до краја овог века. Како људи освајају све више територија, квалитет земљишта драматично опада услед претераног загађења и неодговорног понашања. Према проценама
стручњака, ако се настави овакав тренд, стотине милиона људи биће приморане да емигрирају, јер ће се локални системи
за производњу хране урушити.
Ово су само неки од елемената
нове студије коју је урадио Центар за заједничка истраживања
Европске комисије.
Заједно с климатским променама, ово опадање квалитета земљишта довешће до тога да до
2050. године глобални усеви годишње дају чак 10 одсто мање
рода, а ефекти ове појаве највише ће се осетити у Индији, Кини и Африци, где би деградација земљишта могла да преполови годишње приносе усева.

Светска организација за природу (WWF) тражи забрану
излова кечиге на најмање пет
година, како би се омогућила обнова популација ове веома угрожене врсте рибе. У
Србији кечига насељава велике низијске реке Дунав, Саву, Тису и Велику Мораву,
као и део Западне Мораве.
Реч је о риби чији излов има
економски значај и последњих неколико деценија риболов је био прекомеран. Студија коју је урадио WWF показује

услед изградње брана и осталих водопривредних објеката такође доводе до девастирања. Студија је показала да
су сви на ве де ни фак то ри
угрожавања кечиге присутни и у Србији и због тога
Светска организација за природу, заједно са Асоцијацијом аласа Србије и Уједињеним ри бо лов ци ма Ср би је,
тражи хитну примену мера
које Уједињене нације препоручују – пре свега привремену обуставу риболова. Екс-

да се кечига интензивно лови
не само током дозвољеног периода улова већ и током ловостаја, када је риболов забрањен. Поред тога, истраживање је показало да се у
Србији неометано продају кечиге испод законски прописане мере (40 центиметара)
у ресторанима и на пијацама. Стручњаци процењују да
риболов кечиге у јеку мреста
и излов младица онемогућавају да се популација обнавља и да буде стабилна.
Поред наведеног, нарушава ња при род них ста ни шта

пертска група за јесетре при
Комисији за очување врста
УН пружила је подршку организацијама у Србији да се
усвоји петогодишња забрана
излова ове врсте. У прилог
наведеним чињеницама иде
и податак да је на основу одлуке Јавног предузећа „Србијашуме” уведена двогодишња забрана, током 2018. и
2019. године, на три риболовна подручја, као и то да
су исту забрану у претходном периоду тражили Уједиње ни ри бо лов ци Ср би је и
Асоцијација аласа Србије.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ЗАВРШЕНА БОРБА
ЗА БОДОВЕ”, „ПАНЧЕВАЦ” 4770, ОД 29. ЈУНА

Ивановчани
су најбољи!
Аутор текста „Завршена борба за бодове” у уводном делу
нетачно наводи статистичке
податке у вези с протеклим
завршним испитом и рангирањем основних школа према оствареним резултатима.
Иако је према званичној
статистици ОШ „Моша Пијаде” из Иванова убедљиво

и селективно изношење информација. Сваки угледни
новински лист требало би
да поштује правила новинског изражавања, те да у извештајима објективно износи информације. Свака школа заслужује да њени резултати буду објективно приказани и признати.

прва у Панчеву по броју бодова на сва три теста, та школа се у спорном тексту уопште не помиње. Аутор се позива на речи координатора
Окружне уписне комисије Горана Боканића, а сам координатор истиче да је новинском листу послао табелу са
званичним подацима, где је
на првом месту наведена ОШ
„Моша Пијаде”.
Дакле, у тексту „Завршена
борба за бодове” дошла је до
из ра жа ја не про фе си о нал ност аутора, субјективност,
као и прикривање података

У малим школама као што
је ОШ „Моша Пијаде” из Иванова значајни резултати на
тестовима указују на велики
труд, рад и знање сваког ученика, што треба објективно
приказати у средствима јавног информисања.
Директорка ОШ „Моша Пијаде”
Сања Симић Мијатовић

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Олуја

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, памтимо сви
олујна времена која су нам
обележила животе, када се
урушавало пред нашим очима оно за шта смо били најсигурнији да је неуништиво.
У неверици посматрамо хаос који настаје док нас животна олуја кида, ломи, савија, чупа нам најјача уверења
из корена, доказујући да смо
их изградили у покушају да
преваримо и себе и оне које
волимо. Лажи, које смо „прекрстили” у све што можемо
прихватити као истину у коју
желимо да верујемо, врло су
подложне урушавању под налетима олујних ветрова што
извиру из бола и незадовољства душе. Снага коју смо дали (само)обманама је мера
јачине животне олује која ће
их урушити. Све што смо изградили као слику о себи, којом се представљамо у „најбољем” светлу пожељности да
бисмо били прихваћени и можда вољени, разбија се под
жестоким налетима ветра. Незаштићени и огољени, разочарани и тужни, разореног
животног компаса, стојимо
на ветрометини. Док нам ледени ветар убацује неизвесност до границе подношљивости, настаје тренутак када
треба донети једну од најзначајнијих животних одлука –
покренути се или остати заглављен у самосажаљевању,
оплакујући пустош коју је направила олуја.
Само нам искорак који направимо и отклон од хаоса који смо доживели може помоћи
да схватимо колико смо јаки.

Обликује нас начин на који се суочавамо са животним олујама. Кад схватимо
да се поломило и ишчупало
само оно што није ни ваљало, да нам прашину у очи
није бацала олуја, већ ми сами стварањем илузије љубави и поштовања, време је да
кренемо даље. Најтеже је
прихватити да је оно што
смо сматрали животном потпором у ствари највише ометало испољавање суштине
нашег бића и напредак у
остваривању. Особе без којих нисмо могли да замислимо постојање нестају у
олујном ветру и остају у некој успомени коју ће време
умотати у заборав.
После олује нам остаје суочавање са оним што је остало након емотивног разарања. На снажним и дубоким
коренима разумевања и подршке лакше се обнављају
поверење и љубав. Спознаја
да олује не наносе само штету окреће нас обнављању,
другачијем расту, али уз доказану стабилност корена која нам даје снагу да кренемо
својим путем лакши за све
емотивно смеће које је могао да однесе ветар. Ако иза
олује може да остане нешто
вредно, то је осећај да је неко спреман да уплете своје
животне корене с нашим,
стварајући нераскидиву целину којој животна олуја само додаје чврстину и стабилност.
Животне олује су неминовност и од нас самих зависи да ли ћемо њихову снагу користити за померање
из устајалости свакодневне
рутине, или ћемо оплакивати пустош што настаје док
се ветар поиграва нечим што
је за нас био темељ на којем
је изграђена кула од карата
звана живот.
Јачати корен или правити
куле од карата – одлука је,
као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Савршена стопала

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Лети је посебно важно да су
нам стопала савршено сређена. Такав ефекат може да
вам пружи само професионални педикир, али доста тога можете и сами урадити.
Папуче и сандале откривају
сваку несавршеност, па је то
још један разлог за квалитетан педикир.
У козметичком салону протокол за педикир као из часописа почиње топлом купком како би се пете и заноктице омекшале. Након десетак минута прелази се на обраду и турпијање пета. Ножић за педикир се избегава,
јер ако се њиме често ради,
пете се с временом још више
задебљавају. Понекад је он
неопходан, али само како би
отклонио огрубеле наслаге, а
потом се примењује турпија
за пете веће гранулације (грубља). Следи потискивање заноктица (могу да се исеку ако

је неопходно) и обликовање
ноктију. Пилинг је веома важан како би уклонио вишак
огрубеле коже и омекшао пете. Након испирања следи
масажа стопала хранљивом
кремом која ће одржати мекоћу коже.
После педикира можете се
одлучити само за полирање
нокатне плоче хранљивим
уљима или за обичан лак у
некој летњој нијанси. Нећете
погрешити ни ако ваш избор
падне на гел-лак. Нијансе су
заиста дивне, а лак ће вам
трајати врло дуго. Може остати нетакнут и преко месец
дана, па чак и до два месеца.
Ипак треба гледати и естетику: колико год дуго лак да издржи, нокат неће изгледати
лепо ако превише израсте.
Сами можете одржавати
стопала тако што током туширања пређете турпијом по
петама и нанесете неки од
пилинга који се могу наћи у
продаји. Пилинг можете да
направите и сами тако што
ћете у мало купке на длану
убацити кашичицу крупне
морске соли, истрљати пете
и испрати. Можете да направите и маску од кокосовог
уља и неколико капи лимуна. Намажите њоме стопала,
оставите да одстоји што дуже, па исперите и нанесите
крему. На оваквој масци стопала ће вам бити јако захвална, а кожа на њима биће глаткија него икада. Пробајте и
уверите се.

Петак, 13. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РАДИОНИЦА У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

РЕЦИ „НЕ” РАДУ НА ЦРНО
Пројекат се реализује
у сарадњи с
Норвешком
Министар Ђорђевић
о важности
спречавања сиве
економије
Бесплатна анонимна
линија 0800/300-307
Пројекат „Реци НЕ раду на црно”, чији је циљ јачање капацитета Инспектората за рад и
подизање свести грађана о сузбијању рада на црно, представљен је у четвртак, 5. јула, на
едукативној радионици у Регионалној привредној комори.
Овај пројекат реализује се на
основу споразума закљученог
између Министарства спољних
послова Норвешке и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије. Тренутно пројекат улази у другу фазу спровођења, а замишљено је да досадашњи резултати и значај
свих активности буду представљени на радионицама у десет
градова у Србији, од којих је
Панчево први.
Свеопшта добробит
Поред представника надлежног
министарства, локалних самоуправа, инспекцијских служби
и привреде, догађају су присуствовали и Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
Стеван Ђуровић, в. д. директора Инспектората за рад, Данијела Лончар, начелница Јужнобанатског управног округа, и
Биљана Дражевић, начелница
Инспекције рада Панчево.
Министар Ђорђевић изјавио
је овом приликом да Министарство жели да покаже да је
одлучно у борби против сиве

Инспекција ради у корист радника, послодаваца и државе
економије, која је неколико година проблем у нашој земљи и
да ће рад Инспектората бити
још ефикаснији.
– За првих шест месеци ове
године спроведено је за 30 одсто више надзора него у истом
периоду прошле године. Наду
да смо на добром путу у борби
против сиве економије, даје
нам то што већ имамо мањи
број људи који раде на црно –
истакао је министар.
Он је додао да се инспекцијски надзори спроводе тако што
у контроле не иду инспектори
из места у којем се врши надзор, већ се они ротирају.
– Министарство је у марту
покренуло пројекат „Реци НЕ
раду на црно”, уз бесповратну
финансијску подршку норвешке амбасаде. Наш циљ је да,
кроз медијску кампању, радни ци и по сло дав ци раз ви ју
свест о својим правима и користима које имају од спреча-

НСЗ ОРГАНИЗУЈЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОБУКЕ

Квалификујте се за
најтраженија занимања
Уколико немате посао, а маштате о томе да се обучите за
рад у IT сектору, добра вест за
вас гласи да Национална служба за запошљавање организује атрактивне обуке које ће вам
обезбедити неопходна знања и
вештине управо у тој области.
Јава програмирање, израда вебапликација, PHP и .NET програмирање само су неке од тема едукативних програма које
су у НСЗ-у осмислили за своје
кориснике како би им олакшали потрагу за послом.

извођење специјалистичких информатичких обука у десет градова широм Србије, у које ће,
у оквиру првог циклуса, који
почиње у септембру, бити укључено 775 полазника – истакла
је Ивана Мучибабић, саветник
за правну помоћ у панчевачкој
филијали НСЗ-а.
Пријаве за IT обуке отворене
су на сајту www.itobuke.rs у понедељак, 9. јула, и трајаће до недеље, 22. јула. Да бисте се уписали
на листу кандидата, потребно је
да се ваше име налази на евиден-

– Добро је познато да будућност припада IT сектору и да
IT стручњаци имају највише могућности за запошљавање на тржишту рада у Србији, али и широм света. Национална служба
за запошљавање је своје програме обука ускладила с потребама тржишта рада. У плану је

цији незапослених Националне
службе за запошљавање, да имате најмање завршену средњу четворогодишњу школу, да поседујете склоности за информатичко
програмирање, да познајете рад
на рачунару и да знате енглески
језик најмање на нивоу А2.
За више информација обратите се свом саветнику за запошљавање или пратите сајт
www.nsz.gov.rs, на којем ћете,
обећавају у НСЗ-у, редовно добијати све информације о овом
програму.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

вања рада на црно. Они треба
да знају да Инспекторат ради
за добробит радника, али и послодаваца, спутавајући нелојалну конкуренцију – рекао је
министар.
Изванредни резултати
Према речима в. д. директора
Инспектората за рад Стевана
Ђуровића, Министарство и Инспекторат активно су радили
на сузбијању рада на црно, те
је током прошле године откривено за три хиљаде више лица
која раде на црно него што је
то био случај 2016. године.
– Мере које спроводимо и
додатне контроле инспектора
дале су изванредне резултате.
Открили смо 769 нерегистрованих субјеката који су радили без законских регулатива.
Посебно смо поносни на чињеницу да је од 22.411 лица
која су радила на црно, њих
чак 21.171 засновало радни однос – истакао је Ђуровић.
Начелница одељења Инспекције рада у Панчеву Биљана
Дражевић представила је резултате рада те службе на територији јужног Баната.
– Ако упоредимо прво полугодиште прошле и исти период ове године, можемо закључити да је број надзора у нашем округу повећан, како у
области радних односа, тако и

у области безбедности и здравља на раду, као и кроз интегрисане надзоре. Таква слика
је резултат наших појачаних
активности и чињенице да континуирано вршимо акције, често у координацији с пореском,
санитарном и туристичком инспекцијом. Резултати у оквиру
пројекта „Реци НЕ раду на црно” заиста су добри. Јављају се
грађани, пријављују циљано послодавце, односно нерегистроване субјекте и тиме нам омогућавају да се брзо нађемо на
правом месту у право време.
Тако смо, рецимо, пре неколико дана реаговали по пријавама и у року од два сата смо
пронашли чак три нерегистрована субјекта – истакла је Дражевићева.
Она је апеловала на грађане
да приликом пријављивања рада на црно и других незаконитости путем бесплатног анонимног телефона 0800/300-307
или попуњавањем формулара
на сајту www.recineradunacrno.com буду што прецизнији.
То је важно да се не би дешавало да инспекција оде на погрешну адресу или да адреса
буде права, али да у фирми у
том тренутку нема радника на
црно, јер им је радно време
другачије од оног које је наведено у пријави.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Слана торта од гриза
с тиквицама
Састојци: пет децилитара млека,
150 грама гриза, равна кашичица
соли, 80 грама маслаца, два жуманцета, мало мускатног орашчића
и мрвице.
За надев: 400 грама тиквица или
мешаног поврћа (паприке, парадајз, печурке, плави патлиџан, лук),
100 грама панчете, со, бибер, першунов лист и маслиново уље.
Припрема: Загрејте млеко и чим проври, додајте гриз и брзо промешајте да се не створе грудвице. Посолите и кратко кувајте док се
не згусне. Померите с рингле, умешајте маслац, два жуманцета и
мало нарибаног мускатног орашчића, па изједначите смесу.
Округли калуп намажите маслацем и поспите мрвицама хлеба, па
сипајте смесу од гриза. Док је све још топло, обликујте удубљење на
средини уз помоћ кашике, а ивице мало издигните да се добије облик дубоког тањира. По ободу утисните зарезе уз помоћ штапића за
роштиљ или тупе стране ножа. Пеците око 20 минута у рерни загрејаној на 200 степени док не добије лепу румену боју.
У међувремену припремите надев. На мало маслиновог уља пропржите тиквице исецкане на коцкице или ставите све од поврћа што
вам дође под руку (паприке, парадајз, печурке, плави патлиџан,
лук...) – можете комбиновати по жељи. Посолите и побиберите по
укусу.
У посебном тигању на мало уља пропржите коцкице сланине, па
поспите преко динстаног поврћа. Овом смесом напуните „чинију”
од гриза и послужите док је још топло. Пријатно!
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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НАДМЕТАЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПОТПУНА ДОМИНАЦИЈА БРЕСТОВЧАНА
Одлично такмичење у
Иванову

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

Трка све узбудљивија
и неизвеснија
Суморни облаци и прохладно
време нису поколебали љубитеље ловног стрељаштва да се
окупе на четвртом овосезонском турниру у оквиру такмичења „Куп Панчева”.
Надметање у гађању глинених голубова је прошлог викенда одржано на прелепом
стрелишту ловачке секције Иваново, а окупило је преко четрдесет учесника.
Овог пута најмирнију руку
имао је Небојша Лончаревић
из Банатског Брестовца, који
је у распуцавању с Марјаном
Стоилковићем из Глогоња заузео прво место.
– Распуцавање је као лутрија.
Пуца се по један метак и побе-

ђује онај ко има тврђе живце и
мало среће. Драго ми је што су
моја екипа и ловачка секција направиле тако добар резултат и

с нестрпљењем очекујемо следећи турнир – рекао је Небојша Лончаревић, стрелац екипе
Банатски Брестовац 2.
На такмичењу „Куп Панчева” ловачка секција Банатског
Брестовца наступа са два тима, а овог пута је заузела прва
два места у екипном пласману. Стање је исто и на збирној
табели после прва четири турнира. Иако има још много да
се пуца, Брестовчани су се већ
сада истакли као главни кандидати за освајање овогодишњег „Купа Панчева”.
Такмичење у Иванови било
је заиста узбудљиво и неизвесно до самог краја. Поред Небојше Лончаревића, који је заузео прво место у појединачном надметању, истакли су се
и другопласирани Марјан Сто-

илковић, као и Андријано Новаков, који је био трећи.
Када је екипна конкуренција у питању, такмичење у Иванову је протекло у потпуној доминацији ловаца из Банатског
Брестовца. Треће место је припало тиму из Јабуке.
У укупном пласману на првом месту је Банатски Брестовац 2 са 112 поена, а други је
Банатски Брестовац 1 са 111
бодова. Трећепласирано Панчево, те Банатско Ново Село и
Јабука имају по 105 поена.
Стеван Ђурин је засад у вођству на табели, са 45 поена, а
следе га Александар Најдановић са 44 и Јован Штрбан са
43 поена. Дејан Смилевски и
Драган Павковић „упуцали” су
по 40 бодова.
А. Живковић

СВЕТСКИ КАРАТЕ КУП У УМАГУ

Добар наступ Панчеваца
Окончан је још један камп и
Светски куп за младе каратисте. У феноменалним условима туристичког комплекса у
Умагу Светска карате федерација је изванредно организовала овако велико окупљање
најперспективнијих младих
спортиста из целог света, а
спровођење стручног рада поверено је најеминентнијим
светским карате стручњацима.
Велику улогу у едукацији младих и спровођењу стручног рада имао је и Предраг Стојадинов, шеф стручног штаба КК-а

Динамо, а треба рећи да су из
овог спортског колектива на
Светском купу за младе учествовала четири борца.
Јуниор Урош Петровачки
надметао се у најбројнијој и
најјачој категорији (до 68 кг)
и заузео пето место. После пет
изванредних победа против ривала из Хонгконга, Шкотске,
Чешке, Колумбије и Русије, као
победник једне од четири група, ушао је у полуфинале, у
ком је само због неискуства
изгубио од такмичара Белорусије, који био и победник ове

ЛЕТЊИ ШАХОВСКИ ТУРНИР

Тријумфовали
Милица и Вук

категорије. Урош је имао велику шансу у мечу за бронзану медаљу, јер је одлично радио и водио са 4:1 до пред сам
крај меча, а онда је због непотребног хватања у једној акцији дисквалификован и медаља
је отишла руском борцу.
Кадет Александар Здешић наступио је у катама и заузео пето место, а јуниорка Јана Којчић није имала нимало среће у

категорији до 53 кг. Већ у првом колу изгубила је од актуелне шампионке Европе из Бугарске, која је поразом у мечу за
финале онемогућила Јану да у
реперсажу покуша нешто више.
Кадет Милош Стефановић
надметао се у категорији до 63
кг. У првом мечу је победио
ривала из Словеније, да би потом претрпео пораз од каратисте из Енглеске.
А. Ж.

Марку још једно злато

пето место. Одлични су били
и: Стефан Белић, Алекса Опачић, Димитрије Амиџић, Вељко Илић, Богдан Орлић, Ђорђе
Бајић и Леон Анђеловић.
Чланови ШК-а „Аљехин” тако су наставили серију успеха
и одличних резултата, а одсуство школских обавеза омогућава им да више времена посвете тренинзима и шаховском
усавршавању. Део планираних
активности спровешће и у летњим камповима на Дивчибарама и Чардаку.
А. Ж.

пут заједно, пролазећи кроз
рушевине своје отаџбине на
путу до Берлина, где Мартинова мајка, лепа и наивна
Бенита, испашта у рукама
окупаторских снага Црвене
ар ми је. За тим про на ла зи
Ању, такође жену једног од
завереника, избеглицу која
пропада у једном од многих
логора за милионе расељених током рата.

Два читаоца који до среде, 18. јула, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„На шта вас асоцира реч замак?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Женe из замка” Џесике Шатук. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Срећа за двоје”
П. З. Рајзина
Немојте никоме да откријете,
али Џен је један од мојих омиљених ликова. Е, па управо та
Џен је тужна, а Ејден жели да
она буде срећна. Мислите да
је то једноставна ситуација?
Џен има тридесет и неку и
управо је раскинула с дечком,
а Ејден је један веома компликован и веома скуп софтвер.
Ејден познаје Џен у душу.
Будући да има приступ њеном мобилном телефону, таблету и лаптопу, он зна коју
песму она највише воли, које су јој фотографије омиљене, а може и да наброји мотивационе цитате с „Твитера” који је највише инспиришу. На основу запажања и

је дин стве них ал го ри та ма,
срачунао је да је Џен потребан достојан људски партнер
(сасвим другачији од њеног
безвезног бившег момка) и
зато без њеног одобрења започиње претрагу на интернету да би пронашао одговарајућег кандидата.

Два читаоца који до среде, 18. јула, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „С
ким сте били најсрећнији у животу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Срећа за двоје” П. З. Рајзина. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

ВЕЛИКО НАДМЕТАЊЕ У ИГРИ НА 64 ПОЉА

Прошлог викенда у Арадцу је
одржано традиционално надметање за младе, под називом
„Летњи кадетски шаховски турнир”. Чланови ШК-а „Аљехин”
из нашег града остварили су
одличне резултате и на том
такмичењу.
Милица Амиџић је освојила
прво место у групи млађих девојчица, док је Вук Каначки
тријумфовао у надметању млађих дечака. Ања Радмановић
се окитила бронзаним одличјем, Стефан Марић је заузео
четврто, а Матеја Мијушковић

„Женe из замка”
Џесике Шатук

Шаховска академија шампиона, која је у власништву наших
прослављених репрезентативаца, велемајстора Ивана Иванишевића, Милоша Перуновића
и Бранка Тадића, у београдском
Спортском центру „Шумице”,
приредила је свој први међународни сениорски турнир.
Учествовало је око 200 играча из тринаест земаља, а играло се девет кола по стандардном темпу. Такмичење је трајало седам дана.
Наш млади суграђанин Марко Милановић, актуелни кадетски првак Србије, поново је
био на висини задатка. С 5,5
поена био је најбољи играч с
рејтингом до 1.800, па је освојио новчану награду. Поред тога, зарадио је и златну медаљу
у конкуренцији играча од десет година.

Овај турнир је представљао
одличну припрему за предстојеће европско и светско првенство, на којима ће Марко четврту годину заредом представљати нашу земљу и град Панчево.
А. Ж.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Поздрав од Џека Трбосека
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли сте
некада осетили духовно просветљење. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Небо
је звало моје име” Терезе
Чанг за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Да, јесам. Устао сам рано
и отишао на посао. Али није
ми се дало. Била је недеља.
А онда, након првог шока,
десило се управо то, како кажете, просветљење, чим сам
схватио да могу несметано и
моментално да се вратим тамо одакле сам и дошао. У
кревет. Ето то би било то.
Хвала на пажњи.” 060/0270...
„Прво сам појео пола лубенице. А онда су играли Хрвати, па сам попио и пет лименки пива. И онда сам се
изненада просветлио: схватио сам да то више никад не
смем да поновим. Не желите да знате како је изгледало
просветљење.” 063/3006...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање за ким најчешће уздишу.
Они ће освојити по један примерак књиге „Дишем с њим”
Британи Чери. То издање моћи ће да у књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”,
од наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Најчешће уздишем над
собом кад помислим да сам
у животу могао бити неко
други, а не ово што сад јесам. Искрено, ваш Џек Трбосек.” 060/0270...
„За нашим политичарима.
Кад год почну да сер... ...вирају приче о томе како нам
је добро, само што се не подавимо колективно од уздисања.” 064/1134...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ХАПШЕЊА У ПАНЧЕВУ

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Чували оружје
и муницију

РЕЗУЛТАТИ ПОЛИЦИЈЕ БОЉИ
НЕГО РАНИЈЕ

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су Д. Т. (1976)
због постојања основа сумње
да је починио кривично дело
недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Приликом претреса његовог стана полиција је пронашла ау то мат „стен МК II
1943”, као и 150 маневарских, 20 пушчаних и пет сиг-

налних метака. Осумњичени ће уз кривичну пријаву
бити приведен Основном јавном тужилаштву у Панчеву.
Панчевачка поли ци ја је
ухап си ла и Л. С. (1995),

такође због постојања основа сум ње да је по чи нио
кри вич но де ло не до зво ље на производња, држање, ноше ње и про мет оруж ја и
екс пло зив них материјa.
У еко ном ском де лу ње го вог дво ри шта у пла стич ној ке си ока че ној на зид
полицајци су пронашли пиштољ са окви ром у ко ме се
на ла зи ло шест ме та ка, а у
дво ри шту су про на ђе не и

две ма че те и две фу тро ле
за пи штољ. Због то га ће и
он уз кри вич ну при ја ву
би ти при ве ден Основ ном
јав ном ту жи ла штву у Пан че ву.

ЗАХТЕВ МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА

Веће дневнице
за дежурства
Синдикат српске полиције
(ССП) ових дана је упутио допис министру унутрашњих послова Небојши Стефановићу
са захтевом да се полицајцима који у наредном периоду
буду били ангажовани на обезбеђењу фестивала „Егзит” у
Новом Саду и Сабора трубача у Гучи повећају дневнице.
„Као што вам је познато,
за време трајања тих мани-

фестација биће ангажован већи број полицајаца и ватрогасаца. Они ће бити задужени за очување безбедности
по се ти ла ца и спре ча ва ње
криминала, одржавање јав-

ног реда и мира, контролу и
регулисање саобраћаја и заштиту од пожара. Они ће ове
године обављати своје послове под већим оптерећењем
због тога што се очекује велики број посетилаца из земље и иностранства. Захтевамо да измените одлуку о
утвр ђи ва њу спе ци фич них
подручја на којима запослени у МУП-у раде под отежа-

ним условима и да износ
дневнице за полицајце и ватрогасце који буду радили на
’Егзиту’ и Сабору трубача не
буде мањи од 1.000 динара”,
пише у саопштењу ССП-а.

За четири године
одузето 13,7 тона
дроге
Процесуирано преко
500 полицајаца и
100 руководилаца у
МУП-у
Дијана Хркаловић, државни секретар Министарства унутрашњих послова, изјавила је да
су резултати полиције у последње четири године бољи него икада раније. Она је истакла да је од доласка Небојше
Стефановића на чело Министарства унутрашњих послова
полиција одузела 13,7 тона наркотика, односно чак 43 одсто
више него пре тога.
– Поред повећаних заплена дроге, од када је министар
Стефановић на челу Министарства унутрашњих послова, број укуп но из вр ше них
кривичних дела у нашој земљи је за скоро девет одсто
мањи него у истом периоду
раније. Извршено је 17 одсто
мање кривичних дела против
имовине грађана, као и 19 одсто мање убистава – рекла је
Дијана Хркаловић.
Она је најавила да ће МУП
уложити додатне напоре да би
се смањило присуство синтетичких дрога на улицама, јер
је страшно када изгубимо и један млади живот због конзумирања тих наркотика.

– Доста тога је већ урађено.
Прошле године је откривена
прва лабораторија екстазија у
Србији, а заплена синтетичких
дрога је значајно повећана. У
последње четири године одузето је 1.800.000 таблета, што
је три пута више него раније –
додала је Хркаловићева.
Када је реч о убиствима, она
је похвалила рад београдске
полиције, јер је, како је навела, ове године расветљено више од половине криминалних
обрачуна.
– То није нимало лак посао,
јер се ради о професионалним
убиствима. Последње у низу
расветљених је убиство Луке
Радуловића. Такође, да напоменем да је значајно унапре-

ђена и међународна полицијска сарадња, која раније скоро да није ни постојала. Изузетни резултати су остварени
у сарадњи с полицијама Шпаније, Чешке, Немачке и Аустрије. Захваљујући томе ухапшени су и процесуирани многи чланови и вође организованих криминалних група које су деловале на међународном нивоу – додала је Дијана
Хркаловић.
Она је посебно нагласила да
је од доласка Небојше Стефановића за министра унутрашњих послова много урађено
и када је реч о сузбијању криминала и корупције у полицијским редовима. Навела је податак да је у последње четири

године па до данас процесуирано 768 полицајаца, од којих
су 110 руководиоци у МУП-у.
– Сви ови подаци јасно говоре да је прошло време када није постојала искрена воља да се
држава обрачуна с криминалом. Доласком министра Стефановића тај период је иза нас,
јер данас не постоје криминалци којима полицајац не сме да
приђе, да им затражи документа и да прегледа њихова возила. Више нема повлашћених.
За разлику од неких ранијих
периода када су криминалци
слободно шетали улицама и били угледни грађани које нико
није смео ни да погледа, данас
нема заштићених – рекла је Дијана Хркаловић.

БУРАН ВИКЕНД У АЛИБУНАРУ

Председник општине ухапшен, па пуштен
При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова у Панчеву су по налогу Основног јавног тужилаштва у нашем граду прошлог викенда ухапсили
П. Б. (1968) из Алибунара због
постојања основа сумње да је
учинио кривично дело угрожавање сигурности.
Сумња се да је он путем мобилног телефона упутио претње по живот и тело оштећеном, директору једног панчевачког јавног предузећа. По налогу тужиоца, осумњиченом је
одређено задржавање до 48 сати, након чега је уз кривичну
пријаву приведен надлежном
тужилаштву.
П. Б. је након привођења саслушан у Основном јавном тужилаштву у Панчеву. Међутим, након саслушања пуштен
је на слободу, а како је саопштило то тужилаштво, „у овом
предмету ће се поступати по
редовном поступку”. Иначе, у
тужилаштву је саслушана и особа којој је П. Б. претио.

Само дан након ових догађаја сви београдски медији су
објавили да је П. Б. у ствари
Предраг Белић, председник општине Алибунар и некадашњи
функционер Српске напредне
странке, који је наводно већ
искључен из те партије.
Подсећамо, панчевачка полиција га је једном већ ухапсила крајем прошле године због
основане сумње да је починио
кривично дело злоупотреба службеног положаја.

Како је у полицијском саопштењу образложен тај потез,
он је приведен због основане
сумње да је он током 2015. године, у својству одговорног лица Општине Алибунар надлежног за доношење одлуке о
расписивању јавног огласа о
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, пропустио да донесе одлуку о томе и да је на тај начин онемогућио реализацију
годишњег програма заштите

уређења и коришћења пољопривредног земљишта.
Белић је тиме (како је такође
писало у полицијском саопштењу) оштетио буџет Републике
Србије, АП Војводине и Општине Алибунар у укупном износу
од 247.295.928 динара. Сумња
се и да је прибавио противправну имовинску корист пољопривредним произвођачима који су
без правног основа и надокнаде
обрадили државно пољопривредно земљиште, у укупном
износу од 58.148.250 динара.
Белић је тада након хапшења
провео два дана у полицијском
притвору, а након тога је такође приведен код тужиоца.
Подсећамо, пре месец дана,
почетком јуна, у медијима је
објављена Белићева изјава да
је требало да се у Алибунару
одржи седница Скупштине општине на којој би се, како је
рекао, утврдило да ли још увек
има већину. Међутим, од тога
није било ништа, јер није било
кворума.

НЕМА МИРА У БЕЛОЈ ЦРКВИ

Претучен новинар Стефан Цветковић
Неколико недеља после наводног нестанка белоцркванског
новинара Стефана Цветковића и интензивне потраге за
њим, у којој су учествовали полицајци са псима, рониоци и
полицијски хеликоптери, он је
поново у центру пажње.
Министарство унутрашњих
послова Србије саопштило је
да је 9. јула у вечерњим сатима испред једног кафића у Белој Цркви ухапшен С. З. (1979)
због основане сумње да је ударио Цвет ко ви ћа. По на ло гу
Основног јавног тужилаштва у
Вршцу, против С. З. ће бити
поднета кривична пријава због
сумње да је извршио кривично дело наношење лаке теле-

сне повреде другом лицу. Њему је одређено задржавање до
48 сати у притвору, а потом ће
у законском року бити приведен надлежном тужилаштву.
У изјави коју је дао за дневни
лист „Данас” Цветковић је између осталог рекао да је нападнут тако што је задобио ударац
металном шипком, а да је особа која је притворена локални
нарко-дилер, који је већ био
осуђиван због претњи које је
упућивао њему. Цветковић је
после напада поставио на своју
страницу на „Фејсбуку” неколико фотографија на којима се
види да је крвав по лицу и телу.
– Мени је пре два дана укинуто полицијско обезбеђење,

јер је процењено да нисам у
опасности. Не верујем у могућ-

ност да сам нападнут случајно,
баш након тога. Верујем да је

нападач хтео да ме убије, а јавност ћу о свему обавестити на
конференцији за новинаре коју ћу одржати баш у том кафићу где се напад догодио – изјавио је Цветковић.
Подсећамо, он је већ имао
проблема с локалним наркодилерима. Фебруара 2006. он
је у вршачку полицију донео
снимак настао у стану једног
препродавца дроге на коме се
види како два тамошња полицајца ушмркују кокаин. Иако
су они у изјавама новинарима
покушали да се оправдају тиме да је то била шала и да су у
ствари само ушмркивали шећер, против обојице је покренут дисциплински поступак, а

онда су, након бројних текстова у новинама, добили отказ,
уз образложење да су нарушили углед полицијске службе.
Међутим, четири дана након
тога враћени су на посао, на основу решења дисциплинске комисије полиције у Новом Саду. На
срећу, то решење је накнадно поништено, а потврђено је првобитно решење дисциплинске комисије Полицијске управе Панчево
на основу којег су они добили отказ и морали да оду из полиције.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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Петак, 13. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

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

др Небојша Тасић

Цена: 400 динара

Општа болница Панчево

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

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

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

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

ПАКЕТ 7

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА
Цена: 100 динара

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

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

•

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 13. јул, 21 сат, летња сцена Дома омладине: концерт
бенда „Круг” (ЕКВ трибјут).
Субота, 14. јул, 21 сат, летња сцена Дома омладине: концерт
групе КБО! уз локалну подршку састава „The Group”.

Изложбе
Четвртак, 19. јул, 20 сати, галерија Дома омладине: изложба цртежа Барбаре Лаковић.

Тематски програм
Уторак, 17. јул, 16 сати, Народни музеј: радионица за ручно
прављење папира.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РАДИОНИЦА

Едукација за
тамбураше

Друга интернационална тамбурашка радионица (ИТР)
Чардак, у организацији Тамбурашког центра „Тамбураторијум” Панчево, биће одржана од 16. до 22. јула у Делиблатској пешчари, у Школско-ре кре а тив ном цен тру
Чардак.

МОЈ

Као и претходне године, с
младим тамбурашима радиће еминентни стручњаци из
области тамбуре, а едукација
ће обухватити солистички, камерни и оркестарски сегмент.
Радионице су предвиђене
за полазнике узраста од десет до осамнаест година.

избор МОЈ

Кућа орхидеја

У САРАДЊИ С ГРУПОМ „НИЧИМ ИЗАЗВАН”

НОВА ПЕСМА БЕНДА „ИСКАЗ”
Необичан спој
различитих израза
и сензибилитета
Албум „Лавиринат”
крајем године
Прошлог викенда панчевачки
бенд „Исказ” објавио је нови
сингл, под називом „Океј, океј”,
који је настао у сарадњи са саставом „Ничим изазван”. Ово
је један од три најавна сингла
за наредни „Исказов” албум
„Лавиринат”, који ће бити издат до краја године.
– Песма „Океј, океј” представља један крајње необичан
спој бендова, различитих израза и сензибилитета, који заправо јако добро функционише, јер смо, без обзира на жанровске разлике, успели да се
повежемо као људи. Пре годину дана смо имали прилику да
заједно проведемо четири дана као учесници манифестације „Party Bus Crna Gora”, где
смо схватили да имамо исти
смисао за хумор, иста интересовања и однос ка музици коју
правимо. Сигурно се свакоме
десило макар једном да некога тек упозна, а да делује као
да га познаје цео живот. Нама
се управо то десило са овим
бендом – рекао је Зоран Сте-

ФИЛМ: Ко у детињству није
ма штао да бу де ве ли ки?
Филм „Велики” који је режирала чувена Пени Маршал
уједно је и њено најуспешније остварење. Фантастична
комедија у којој главну улогу играју Том Хенкс и Елизабет Перкинс. Иако је снимљен давне 1988. године, све
до данас није изгубио ништа
од своје оригиналности. Дванаестогодишњи дечак се ујутру буди, погледа у огледало
и остаје ужаснут. У огледалу
види непознатог момка. Док
покушава да обуче премалу
одећу, из џепа му испада кар-

фанов, фронтмен групе „Исказ”.
Ова нумера је настала као резултат једногодишњег дружења,
заједничких путовања и наступа. Спот је радио Борис Бакалов (режија, монтажа, видеоедитинг) и ово је уједно и његов
деби на том пољу стваралаштва.
Музику и аранжман потписује
Зоран Стефанов. Сценарио за
спот написали су заједничким
снагама Борис Бакалов, Зоран
Стефанов и Бојан Глувајић.

Поред новог спота, бенду „Исказ” у наредном периоду предстоји много фестивала и путовања.
– Веома смо узбуђени јер нам
се остварио сан. У петак и суботу, 13. и 14. јула, у Бугарској
свирамо са својим узорима,
бендовима „Dog Eat Dog”, „Hed
PE” и „Crazy Town”. То је заиста велика ствар за нас и јако
смо захвални на прилици коју
нам је пружио „Wrong Fest”.
Потом, 9. августа, следи одличан „Lake Fest”, један од најбо-

љих фестивала на којима смо
свирали, а само два дана након тога с групом „Ничим изазван” свирамо на првом великом фестивалу у Врбасу, под
називом „Heart Rock Fest”. Ту
ће наша нова песма бити премијерно изведена – рекао је Зоран Стефанов.
Група „Исказ” ће наступити
и на београдском „Beer Fest-у”,
а после летње турнеје уследиће завршетак албума и његова
промоција.

ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ И СТАРИЈЕ ПОЛАЗНИКЕ

Радионица за ручно прављење папира
Народни музеј Панчево организује тронедељну радионицу
за ручно прављење папира у
склопу манифестације „Културно лето”.
Полазници ове радионице моћи ће да се упознају
с богатом историјом прављења папира, као и са еколошким аспектом рецикли-

Марина Шљивар,
фризерка
КЊИГА: „Кућа орхидеја”, чија је ауторка Лусинда Рајли,
ве ли чан стве на је љу бав на
прича која се рађа из ратног
хаоса, у егзотичним мирисима Тајланда. Џулија Форестер, чувена пијанисткиња, која је детињство провела у стакленој башти властелинског имања Вортон парка, преживљава велику породичну трагедију. У тешким
моментима, после више година, враћа се у Вортон парк
и утеху тражи у цвећу самог
парка. Наилази на дневник
који јој открива судбине људи којих се једва сећа, али и
истину о две породице, па
на крају и о себи самој. Ово
је изузетан историјски роман, специфичан по томе
што све што мислимо да јесте – није и све што очекујемо, дешава се обрнуто. И како каже један цитат из „Куће орхидеја” који важи за макар три пара из романа: „Човек не сретне много сродних
душа у животу, зар не?”
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рања. Поред ова два сегмента, планирано је да се на
осушеним листовима осликају иницијали у боји с позлатом, по угледу на средњовековно украшавање књига. За крај је планирана и
мања изложба радова. Радионица је почела у уторак,
10. јула.

Обезбеђен је сав материјал
за три групе по дванаест учесника. Сам процес израде је
безбедан и препоручљив за
средњошколце и све старије.
Радионицу ће водити Александра Милосављевић, конзерватор-рестауратор. Заинтересовани се могу пријавити на телефон 066/280-553.

ПРОШЛОГ ВИКЕНДА У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Почео летњи програм

тица на којој пише: „Твоја
жеља је испуњена”. Џош са
ужасом схвата да је Золтан,
аутоматски апарат који се налазио на оближњем вашару,
одржао обећање. Сутрадан
када је Џош одјурио до Золтана, као велики, њега тамо
више није било. Следи низ
догађаја за Џоша и његовог
друга Билија, а за гледаоце
неописиве комичне ситуације. Филм је прилагођен свим
узрастима и најтоплије га
препоручујем.
МУЗИКА: Моја препорука у
овим летњим данима је наша џез певачица, текстописац и композитор Лена Ковачевић. Учествовала је на
бројним музичким фестивалима и сарађивала с Краљевским холандским оркестром,
с којим је одржала бројне
концерте у Холандији и Белгији. Први албум је издала
2009. године, под називом
„Добар дан за певање”. Песме су јој другачије, она својим божанственим гласом
уноси чаролију у сваку нумеру. Издвојила бих „Пољуби ме”, „Заувек” и најновију
песму „Кафе”, која је прелепа и коју радо слушам.

Изложба цртежа и радова Александра Вељковића отворена је
у петак, 6. јула, у галерији Дома омладине Панчево.
Млади уметник, који је тренутно на другој години Факултета ликовних уметности у Београду, представио је своје радове у техникама оловка, графика, лавирани туш и пастел,
који су настали у претходном
периоду, а многи за време припрема за упис на студије.
Иако је првенствено завршио графички дизајн на ВШСС
Београдска политехника, каже
да је тек сада пронашао свој
уметнички правац.
– На мој уметнички развој
утицао је професор Никола Рикановић, а касније у Школи
цртања Дома омладине Панчево Борис Станић. Када сам
достигао виши ниво, почео сам

да сарађујем са Зораном Деранићем, који ме је и спремао за
упис на факултет – рекао је
Вељковић.

Његов ментор је истакао да
се Александар као уметник разликује од других младих уметника с којима је радио по томе

што има неки свој посебан свет,
што није лако дефинисати речима, али може да се осети
кроз његов рад.
– Александар је јако посвећен и предан уметности. Он
изгара и живи кроз њу, што је
јако битно. Испољава неке особине квалитетне личности и
мислим да је јако тешко упоређивати га с другом децом –
нагласио је Деранић.
Александар Вељковић је до
сада имао више групних и две
самосталне изложбе: „Цртежи”
(2014) у Дому омладине Панчево и „Атеље” (2017) у Градској библиотеци Панчево.
Након изложбе у дворани
„Аполо” одржан је концерт младих панчевачких бендова „Несташни”, „Суперего” и „Рампа”.

ИЗАБРАНИ УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ

Четири од шеснаест из јужног Баната
На листи од шеснаест изабраних фолклорних ансамбала који ће учествовати на Фестивалу музичких друштава Војводине у Руми нашла су се и четири друштва из јужног Баната. Ова друштва су на предлог
селекторке Дајане Костић ушла
у ужи избор након педесет пете Зонске смотре музичко-фол-

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

клорног стваралаштва, која је
одржана у недељу, 1. јула, у
дворани Културног центра Панчева.
На даље такмичење иду КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП”,
КУД „Лаза Нанчић” из Вршца,
ДК „3. октобар” из Банатског
Новог Села и СКПД „Ђетван”
из Панчева.
На смотри одржаној у нашем граду учествовало је око
шестсто учесника (четрнаест
изворних и певачких група и
девет фолклорних ансамбала)
из општина Ковин, Ковачица,
Алибунар, Вршац и Панчево.
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ВЕЛИКИ УСПЕХ ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА

ГЛОГОЊКЕ ШАМПИОНКЕ СРБИЈЕ
Јуниорке следеће
године представљају
државу на првенству
у Швајцарској
На седмом државном такмичењу ватрогасаца, одржаном у
суботу, 7. јула, у Зајечару, Добровољно ватрогасно друштво
Глогоњ (ДВД) представило се
с три екипе и постигло, може
се рећи, невероватан успех: у
јуниорској категорији женска
екипа освојила је прво место и
тако се пласирала на ватрогасну олимпијаду у Швајцарској,
на којој ће следеће године представљати Србију.
Нове шампионке наступиле
су у саставу Анита Арсић, Тамара Даковић, Анита Кирк,
Мила Милосављевић, Јана Јаћимовски, Јелена Трајковић,
Викторија Стојку, Ана Павловски, Николина Додић и Анђела Ђорђевић, а за овај успех

велике заслуге припадају и тренеру Александри Ивановић и
командиру Бобану Стефановићу.
Девојке су постигле најбољи
резултат од 66 секунди у савладавању ватрогасног полигона за јуниоре на којем је тре-

бало да у што краћем времену
развуку црева до брентаче (пумпе за воду) и што прецизније
циљају у мету, то јест да водом
напуне кантице, а потом су везивале ватрогасне чворове и
пролазиле проверу познавања
опреме.

У же сто кој кон ку рен ци ји
вредно четврто и шесто место
освојиле су екипе мушког и
женског подмлатка.
Према речима Предрага Ђелевског, секретара ДВД-а, овај
огроман успех Глогоњци нису
постигли преко ноћи.
– Напротив, дугогодишњи рад
и труд заслужни су за садашње
резултате. И поред школских и
свих осталих обавеза, деца су
нашла времена и енергије да се
максимално посвете овој занимљивој активности. Велику улогу имали су и тренери који су
неуморно радили с нашим екипама и научили их, пре свега,
шта значи другарство и тимски
рад – истакао је Ђелевски.
Он је напослетку додао и то
да је, у вези с одласком на ово
такмичење, ДВД имао велику
помоћ од локалне Месне заједнице, као и од глогоњских
приватних фирми „Гранд” и
„Корка”.

У НЕДЕЉУ, ШЕСТИ ПУТ

АРХИВЕ

ИЗ

Манифестација која је последњих година окупљала велики
број пољопривредника, под називом „Тракторијадa”, биће одржана шести пут у недељу, 15.
јула, у Новом Селу, на локацији познатој као „вашариште”.
Пре тога, почев од 7 сати, па
до 8.30, сви заинтересовани излагачи моћи ће да се пријаве и
заузму своја места, а исто важи и за оне који желе да учествују у бројним такмичењима
која је организатор, Удружење
грађана „Новосељански паори”, припремио као и сваки
пут до сада.
Свечано отварање је заказано за 10 сати, а пола сата касније почеће предавање у организацији Института „Тамиш”,

„ПАНЧЕВЦА

Новосељанска „Тракторијада”

након чега ће уследити квиз
знања из области ратарства. И

посетиоци ће моћи да одговарају на питања и освајају при-

годне награде. Паралелно с тим
биће припремана традиционална јела. Око 11 сати стартоваће надметања за паоре „петлиће”, а потом и презентације банака и семенских кућа,
као и заступника произвођача
механизације, попут трактора,
плугова, тањирача, сетвоспремача...
Можда најатрактивнији догађај кренуће у 12.15, када ће
шесточлане екипе вући тракторе, док ће се од 15.30 најснажнији момци такмичити у
превртању тракторске гуме.
Богат програм биће окончан
представљањем разних паорских
идеја и иновација, а све време
тећи ће изложба и продаја нових и половних трактора.

ОДРЖАНА ГОДИШЊА АКАДЕМИЈА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Афирмација важности учења
Почаст ђаку
генерације Селени
Гвозденовић
Једна лепа манифестација одржана је у среду, 4. јула, у омољичком Дому културе. Реч је о
свечаној академији Основне
школе „Доситеј Обрадовић”,
која представља круну свих активности те установе и дан када се додељују сведочанства,
дипломе и друга признања тек
свршеним осмацима, као и најуспешнијим ученицима и предшколцима.
Богат програм су водиле учитељица Љиљана Миладиновић
и Емилија Станојевић, прошлогодишњи ђак генерације. Она
се и обратила скупу речима да
је у новој средини стекла нове
другове и дивне професоре, али

да ће њену основну школу и
наставнике, који су је научили
првим корацима, целог живота носити у срцу, а потом је
одрецитовала стихове „Химне
Доситеју”, коју је написала Весна Николић, психолог. Након
што је директор школе Владимир Ристић честитао свима на
успешном завршетку школске
године и најбољима на постигнутим успесима, уприличена
је подела сведочанстава, диплома и награда онима који су
постигли најбоље резултате на
предметним такмичењима.
Потом је уследио чин који
је постао лепа и подстицајна
традиција у овој школи – проглашење ђака генерације. Ове
године је ту титулу, према свим
показатељима, заслужено понела ученица одељења VIII2

Селена Гвозденовић, што је
прогласила управо њена претходница када је реч о том значајном признању. Ни сама награда није била безначајна, јер
је, поред таблета „самсунг” и
два наслова од Достојевског

(које је обезбедила школа), Селена добила вредне поклоне и
од Фото „Пере” и центра „Bee
Smart” – у виду бесплатног студијског фотографисања и курса страних језика.
Након тога је приказан филм
о новом ђаку генерације, што
је препуна сала Дома културе
пропратила бурним аплаузима. Потом су награђени и похваљени сви ученици који су
током школске године били
успешни на такмичењима, а
захвалнице су добили и наставници-ментори заслужни за ове
високе пласмане.
Презентација (с тих такмичења) пратила је и овај део
програма, који је завршен онако како је и почео – дивним
акордима чланова школе гитаре „Гитарта.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Акција
за прикупљање чепова још
увек траје, па заинтересовани могу да их донесу у просторије Месне заједнице. Ребалансом градског буџета издвојен је новац за изградњу
паркинга испред фудбалског
игралишта у Улици маршала
Тита.

одржани турнири пионира у
пецању на пловак, стоном фудбалу, стоном тенису и малом
фудбалу. Наредног дана на
програму је било такмичење
у стрељаштву, затим продајна
изложба ручних радова и „колача наших бака”, као и такмичење у кувању рибље чорбе
и промоција игре попике.

Банатско Ново Село: Шеста
„Тракторијадa” биће одржана
у недељу, 15. јула, у Новом
Селу, од 10 сати, на локацији
познатој као „вашариште”.

Јабука: Месна заједница је започела сређивање свих тамишких плажа надомак села, у
чему јој помажу ЈКП „Вод-ком”, удружења пољопривредника и еколога („Наш Тамиш”), као и бројни мештани Јабуке. Припреме су у току и за турнир у малом фудбалу који почиње 21. јула.

Долово: Троје доловачких студената – Дејан Радивојев, Бојан Војнов и Драгана Ристић
– освојили су друго место на
регионалном такмичењу за
нај бо љу сту дент ску иде ју.
Журка за младе под називом
„Волим деведесете” приређена је у петак, 6. јула, у дискотеци Дома културе.
Глогоњ: Женска јуниорска екипа Добровољног ватрогасног
друштва освојила је прво место на републичкој смотри у
Зајечару. Обележавање сеоске
славе почело је у недељу, 8.
јула, „Петровданским духовним вечерима” у цркви, а наставило се у уторак и среду
рукометним мечом између
Глогоњаца и Уздинаца и ревијалном фудбалском утакмицом ветерана и првог тима
локалног фудбалског клуба,
као и свирком бенда „Ултразвук”. На дан славе одржани
су „Петровдански куп голубара”, турнири у шаху и доминама, затим литургија у цркви
и резање славског колача у Месној заједници, а увече је приређен културно-уметнички програм Дома културе. Летња лига у малом фудбалу почеће у
суботу, 14. јула, на школском
терену, а дан касније, од 9 сати, локална секција ловаца
приредиће такмичење у гађању глинених голубова.
Иваново: Манифестација „Рибарски дани и ноћи” почела
је у суботу, 7. јула, када су

Качарево: Месна заједница је
набавила гребани асфалт, којим је пресвучена Улица Димитрија Туцовића, а у току је
израда дела атарског пута од
СРЦ-а „Језеро” ка селу. Комунално предузеће је добило
петсто хиљада динара за проширење гробља.
Омољица: Уређење терена за
одбојку на песку је при самом крају, а тим поводом у
недељу, 11. јула, биће спроведена волонтерска акција чишћења непосредне околине.
Теку припреме за „Жисел” и
„Породичне дане”.
Старчево: Почела је изградња мерно-регулационе станице прикључног гасовода
за старчевачку гасну мрежу

преко пута „Петрохемије”. У
току су припреме за „Дане
дружења”.

ПОЧЕО ЛЕТЊИ ПРОГРАМ ДОЛОВАЧКОГ
ДОМА КУЛТУРЕ

Актив младих подсетио
на музику деведесетих

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Мали матуранти звезде броја
Јунски или 295. број старчевачког месечног штампаног
гласила почиње позивом на нову „Гаражну распродају” на реновираном пијачном платоу,
док је у доњем делу исте (треће) стране фотографија којом
је свима упућена јасна порука:
„Бициклирај!”
Следе сервисне вести, као и опширнија информација о обележавању Дана Винче. С обзиром на то
да је овај догађај био посвећен неолиту, није изненађење што су организатори позвали и представнике Старчева, нарочито ако се
зна да је између тих места и раније постојала интензивна сарадња.

Гост великог интервјуа је директор Туристичке организа-

ције Панчева Никола Стоилковић, а највећи акценат стављен је на развој туризма у нашем граду. Ту су и разговори
са суграђанком Радованком Јаковљев, наставницом физике,
и „лицем с насловнице” – Бранкицом Драгојерац, која свима
оптимистички поручује: „Храбро у будућност!” Редовне рубрике „Цртице из прошлости”
и „Култиватор” посвећене су
фамилији Рукавина, другом делу археолошких похода и представљању тинејџера Дарка Јовановића.
Као и обично, нису изостале
ни стране о извиђаштву, спорту,

школи и култури, а оно што
овај број разликује од многих
претходних, јесу репортажа Петра Андрејића „Мундијалска
грозница” из руског Каљињинграда са (и око) „историјске”
утакмице Србија–Швајцарска,
затим почетак фељтона под насловом „Старчевачким шором”,
чији је покровитељ Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и верске
заједнице, а по традицији највише интересовања изазвао је,
годину дана нестрпљиво чекан,
уметак на четири стране с фотографијама малих матураната. Па, нек им је са срећом...

Тематском журком заснованом на популарној музици
деведесетих година прошлог
века у петак, 6. јуна, у дискотеци Дома културе у Долову
практично је отворен овогодишњи летњи програм у том
селу.
Иницијатор наведеног догађаја био је Актив младих
Долово, а целокупан садржај
те вечери осмислила је Миљана Царан. Она је и у претходном периоду приређивала низ сличних програма на
тему музичких жанрова, као
што су реп, хип-хоп, денс,
R’n’B, хаус и разни популарни домаћи правци...

С тим у вези, председница
Актива младих Долово Миљана Вуковић изјавила је како је
уочено да доловачка омладина
има потребу за слушањем различитих музичких жанрова.
– Због тога ћемо се трудити
да, у сарадњи с нашим Домом
културе, приредимо што више
таквих тематских садржаја. Добар део њих организоваћемо
управо током летњег периода
– навела је Миљана Вуковић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ брачни лежај, кауч, старинска два ормара.
064/587-50-24. (262957)

ВОЗИЛА
ПОНУДА
ФОРД мондео караван, 1997.
годиште, у добром стању, Т
дизел, 900 евра, није фиксно,
договор. 065/833-41-96.
(262788)
АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила сервисирамо и пунимо
гасом. Пуњење са заменом
уља и УВ бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (262420)
БМВ 1, 2006. годиште, 1.6
бензин, власник, одличан, договор. 069/504-55-93.
(262824)
ОПЕЛ корса 1.4, 66.000 км,
бензин, први власник, 2010.
063/354-221. (262284)
ВЕКТРА А, плинске инсталације, одјављена, цела за делове, добар мотор. 065/668-8149. (262850)
ОПЕЛ астра Г, 1999. годиште,
990 евра. Те. 063/175-46-44.
(262876)
ВЕКТРА б, 1998, бензин +
плин + атест до 2022.
064/240-67-56. (1262889)
ОПЕЛ вектра Б, 2000. годиште, 1.6, 16 В, караван, власник. 064/913-72-24. (262873)
ПЕЖО пик-ап, 2002. 1.9, може
замена. 064/158-15-90.
(262935)
РЕНО клио, 2003. 1.5, 5 В, дизел, може замена. 064/158-1590. (262935)
РОВЕР 45 ТД, 2003, у добром
стању, опел корсу, 1.2, 2004.
годиште. 063/436-713.
(262954)
МЕРЦЕДЕС ц 180, 2002, купе,
фул опрема, може замена.
064/130-36-02. (262957)
ФИАТ сеићенто, 1.1, 2002,
ван, 126.000 км, власник.
064/587-50-24. (262957)
КЛИО 1.2, 2001, децембар, купљен нов у Србији, фул опрема. 064/587-50-24. (262957)
ПУНТО 3, 1.2 , 8 В, 2009, петора врата, атестиран плин.
064/130-36-02. (262957)
ФОЛКСВАГЕН фокс 1.2, 2005,
фул опрема, 102.000 км, власник. 064/587-50-24. (262957)
ОКТАВИЈА, 1.9 ТДИ, 2008,
власник, није регистрован, гаражиран. 065/610-45-67.
(262920)
ПУНТО 1.2, 2002, металик сив,
клима, серво, власник, гаражиран. 064/142-55-93. (2629)
ДЕЛОВИ: југо, кец, суза, мотори, петостепени мењачи, гуме
13, 14, 15, 16. 064/856-60-65.
(262999)
ОПЕЛ астра Ф 1997. годиште,
1600 цм³, атестиран плин,
власник. 064/665-01-04.
ОПЕЛ зафира 1.7 дизел, 7 седишта, 2012. годиште, 7.000
евра. 063/244-674.
ПРОДАЈЕМ брако приколицу,
мењам за скутер. 063/853-9329. (263043)
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ЈАРИЋИ на продају. Тел. 312443. (262998)
СВЕ врсте огревног дрвета,
исечено и исцепано. 064/08086-99. Повољно. (2630019
КОРАЛ ин, застава, 2005. годиште, први власник. 063/219658. (263052)
СУЗУКИ бургман 250 цм³,
2001. годиште. 060/072-87-87.
(263053)
СУЗУКИ свифт, 1996. годиште,
редовно сервисиран у одличном стању, увезен из Швајцарске, оригинал. Тел. 063/75912-47. (263089)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (262412)
ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (262412)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање и
годиште небитно, до 1.800
евра. 063/165-83-75. (263051)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05 (263051)

МАШИНЕ

КЛАС МАРКАНТ 40, сунце коса (линијска тракторска задња), тракторска прскалица морава. 632-166. (262504)
ПРОДАЈЕМ берач, елеватор,
козе и овце повољно. 063/88489-31. (262957)

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ смедеревац у добром стању. 064/200-42-67.
(СМС)
ОГРЕВНО дрво, буква, багрем,
храст, бесплатан превоз, мерење кући. 065/501-56-51.
(259779)ПРЕОСТАЛО огревно дрво прве класе, превоз бесплатан,
цена договор. 064/528-86-42.
(259780)
СТОЛАРСКЕ услуге: кухиње и
плакари по мери, поправке,
преправке. 371-274, 064/17688-52. (262799)
ПРОДАЈЕМ котао за ЦГ, дакон
45 кв. 371-274, 064/176-88-52.
(262799)
КОЗЕ и овце на продају.
064/484-17-48. (262800)
ПРОДАЈЕМ домаћу живину:
кокошке, патке мутаве, пачиће, гуске, морке. 063/894-8423. (262848)
ПРОДАЈЕМ четири уматичене
козе алпске расе. 063/720-5566. (262815)
КРЕВЕТ болнички, врло практичан, подесив за седење, лежање, 19.000 динара.
063/894-84-23. (262848)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, повољно. 063/898-00-82.
(262864)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру,
кауч и шпорет, пола плин, пола струја. Тел. 065/558-70-28.
(262883)
ТОПЛОТНЕ пумпе вода-вода,
80 – 400 м2, од 1.950 евра, акција. 062/118-26-81. (262899)

БУКВА, цер, багрем. Услужно
сечење и цепање. Босанац.
064/357-82-08. (263001)
ПРОДАЈЕМ балирану детелину. 064/222-01-23. (263004)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, судопера
3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (263024)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.900, столови
од 4.500, судопера од 3.000.
060/600-14-52. (263044)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови
од 12.900, избор мебла по жељи. 060/600-14-52. (263049)
ПРОДАЈЕМ прасад, могућност
клања и печења, достава.
063/314-454. (263082)
СТОЛАРСКЕ машине на продају са више операција, вреди
погледати. 064/323-94-88.
(263090)
ПРОДАЈЕМ индустријску шиваћу машину за хеланке и
кварцну пећ. 061/225-11-19.
(263092)
БАЛИРАНА детелина, прасићи
на продају. Мића, 064/303-2868. (263099)
ПРАСИЋИ, балирана детелина
на продају. 061/280-20-35.
(263099)
ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим услужно печење
на дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (263108)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, може ваша машина, уз доплату,
комбиновани фрижидер.
064/129-73-60. (263116)
ШЉИВА, крушка, грожђе, дуња за ракију, на продају.
061/142-23-69. (263117)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу
на Котежу 2, на углу код „Пиваре”. 063/354-221 (262841)

ПРОДАЈЕМ гроф лежај из два
дела са два табуреа, очувано.
065/880-47-35. (262901)

ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1.
069/409-83-42. (65897)

ВЕШ-МАШИНУ, фрижидер,
камин алфа за парно грејање,
тросед, двосед, фотеља.
061/667-29-58. (262902)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине и остали отпад. 063/10111-47, 064/158-44-10.
(261590)

АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, замрзивач, и
половни делови од веш-машине. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (262961)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм
и све врсте видео касета, квалитетно преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(263028)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ОРМАР, комоде, витрине, столови, столице, столићи, вешмашина, кухиња. 065/353-0757. (262906)
ПРОДАЈЕМ полован двосед
добро очуван, ТВ полицу, компјутерски радни сто. 064/20500-61. (262912)
ПРОДАЈЕМ регал и ТА пећ 6
кв. 062/873-62-98. (262932)
ВЕШ-МАШИНА, судо-машина,
нов трокрилни орман, двосед,
тросед, кревет, комоде, сточићи, душеци, шиваћа. Тел.
063/861-82-66. (262952)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, гаранција годину дана.
063/714-38-98. (262955)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, ТА пећи, старо
гвожђе и остало. 066/900-7904. (262796)
КУПОПРОДАЈА ТА пећи, половних неисправних, столови,
столице. 062/150-68-54.
(262812)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (262843)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, полован намештај. 061/198-81-42. (262864)
КУПУЈЕМ полован намештај,
кухиње, гарнитуре, столове,
столице, ТА пећи. 062/148-4994. (262864)
КУПУЈЕМ старе сатове, пенкала, фото-апарате, плоче, стрипове и ситне антиквитете.
063/804-57-99, 066/354-412.
(263012)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, шпорете, белу технику за рециклажу. Златко. 061/144-82-80,
063/196-54-56. (263020)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, олово, вешмашине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/321-77-93.
(263109)
КУПУЈЕМО секундарну сировину, олово, алуминијум, вешмашине, замрзиваче, телевизоре, све. 061/321-77-93.
(263109)
КУПУЈЕМО обојене метале,
алуминијум, акумулаторе, гвожђе, веш-машине, фрижидере, замрзиваче. 061/206-2624. (263109)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА на продају у Баваништу,
цена по договору. 063/122-0680 (СМС)
НА ПРОДАЈУ кућа Стрелиште,
власник, 062/816-16-46 (СМС)
ПРОДАЈЕМ стару и нову кућу,
Ослобођења 38-а. 320-144,
063/116-77-76. (261886)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара 17 х 24 и
радионица на 5 ари. 069/21397-37. (261778)
ПРОДАЈЕМ викендицу у Песку. Тел. 063/754-13-26. (261)
СТАРА кућа, 10 ари плаца,
Старчево. 064/167-75-93.
(262121)

БАВАНШТАНСКИ пут, 56 ари,
викендица, помоћне просторије, воћњак, струја, вода, до
пута. 064/280-60-53. (262241)

КУЋА у Панчеву, Маргита, Јове Максина, 180 м2, 3.5 ара
плаца. Сређена, усељива одмах. 063/740-22-41. (262791)

ПАНЧЕВО, продајем стан/кућа, 67 м2, укњижена, власник.
061/295-40-40, 063/765-65-63.
(262307)

ДВОСПРАТНА кућа у Качареву, 250 м2, одлична локација.
Тел. 062/865-20-39. (262814)

ЈАБУКА, двособна 64 м2, 4 ара
плаца, чврста градња, 21.000
евра. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (262869)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 м2, подрум, гаража, шупа (огрев), 3
ара. 064/407-73-77. (И)

МАРГИТА, пет ари плаца, комунално опремљен са старијом кућом. 065/357-81-38.
(262815)

СТАРЧЕВО, 106 м2, 9,2 ара
плаца, на углу, 22.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (262869)

ПРОДАЈЕМ укњижену кућу,
Тесла, две јединице, 170 м2,
3.8 ари, сређена. 063/743-0371. (262424)

ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла, старија кућа на 4 ара плаца, Екстра локација. 013/370-441,
063/751-36-19. (262823)

МАЊА кућа са 9 ари поца на
Баваништанском путу.
064/888-42-43. (262866)

ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно
земљиште, 30 ари, дозвољена
градња, Братства јединства,
други просек. 366-234.
(262471)

ПРОДАЈЕ се кућа у Старчеву,
17 ари плаца. Тел. 066/870869. (262836)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици,
са баштом, 964/168-84-32,
013/618-652. (262779)
ПРОДАЈЕМ бараку, коришћена за становање, цена 250
евра. 069/213-97-37.
(262793)
2

КУЋА, три етаже, 210 м , лепо
двориште, нова Миса. Тел.
064/423-69-09, 65.000 евра
фиксно. (262794)
ДВА ПЛАЦА по пет ари, 8.000
евра фиксно. Тел. 064/423-6909. (262795)

ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, инфраструктура, само 16.000 евра.
063/894-84-23. (262848)
НОВОСЕЉАНСКИ пут, кућа
на 13 ари, амбар, кочине, усељиво. 063/894-84-23. (262848)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра бр. 80. 062/415359. (262567)
ПЛАЦ на Старом Тамишу, 5,5
ари, продајем. 063/374-668.
(262882)
МРАМОРАК, хитна продаја
или замена комфорне куће.
069/255-87-86. (262885)

ПРОДАЈЕМ плац, стари доловачки пут, 6 ари, повољно.
064/276-04-75. (262888)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 28 ари, грађевинско земљиште. 063/217102. (262868)
ПРОДАЈЕМ плац у Козарачкој.
Тел. 063/214-912. (262856)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову.
063/787-31-45. (262893)
НА ПРОДАЈУ седам ланаца земље, Јабука. Тел. 063/789-5820. Влада. (2629039
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Војловици.
013/232-21-30, 063/162-50-00.
()262908)
НА ПРОДАЈУ плац 40 ари са
кућом на Караули, струја,
вода, гаража.
Тел. 064/205-53-32.
(262916)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ 53 ара грађевинског земљишта, рибарска и кућа на 7.6 ари, фронт 15 м, Уроша Предића. 060/555-69-35.
(262923)
2

КУЋА 100 м , на 8 ари, помоћне просторије, Стевана Шупљикца, одлична локација за
све делатности, укњижено, власник, 60.000 евра. 064/222-5133. (262938)
ОМОЉИЦА, 65 м2, 6.5 ари, помоћни објекти, 18.000 ера, договор. 064/961-00-70. (262939)
ПРОДАЈЕМ кућу, може и етажно, нова Миса. 064/327-6075. (262943)

ДОЛОВО, кућа на продају.
061/696-38-78. (263029)
ВОЋЊАК, 15 ари, са викендицом на Баваништанском путу,
друга дуж, друго немачко поље.
064/368-04-77. (263018)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за стан
кућу у Книћаниновој. 062/82612-55. (263042)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље на
Новосељанском путу, пре скретања на пут за Качарево.
064/159-53-90. (263055)

ПРОДАЈЕМ станове на Котежу
1 и 2, Тесли, Стрелишту и кућу
у ширем центру. „Весна два”,
066/937-00-13 (СМС)

КУЋА, Горњи град, две стамбене јединице, 3 ара, повољно.
Тел. 065/513-87-30. (262944)
ПОВОЉНО продајем ланац и
по земље, поред асфалта.
060/034-19-58. (262950)
ПРОДАЈЕМ легализовану кућу
на Кудељарцу, на 9 ари плаца.
064/040-82-72. (262953)
ПРОДАЈЕМ плац 17,5 ари, Јабучки пут 101. 063/719-42-71.
(262972)
МИСА, грађевински плацеви
по 6,76 ари и 6.77 ари, један
поред другог, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (262970)

СТРОГИ центар, двособан, 56
м2, први спрат, тераса, подрум. 064/280-60-53. (262241)
СТАРА МИСА, плац 601 м2,
струја, вода, телефон,, излази
на две улице. 064/418-45-66.
(263056)
НА ПРОДАЈУ укњижени грађевински плацеви, Стрелиште.
064/119-04-31. (263059)
ПРОДАЈЕМ кућу у ширем центру, хитно, повољно. 064/27156-61.
НОВА КУЋА, 86 м2, Јабучки
пут, енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(263061)
ПРОДАЈА плацева, Пелистерска, Кајмакчаланска, укњижени. 065/894-88-11. (263064)
КУЋА са две одвојене стамбене
јединице, гаража, ПВЦ, легализовано. Тел. 064/124-48-15.
(263066)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси, 100 м2, 4 ара, 22.000 евра.
065/800-77-70. (263074)

ШИРИ ЦЕНТАР, грађевински
плац комплетно комунално
опремљен, 21 ар, са започетом
халом, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05.(262970)

КУЋА, Топола, 58 м2, сређена,
двориште, 22.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94. (262973)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу, Максима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (263009)
ПОЧЕТАК Кудељарца, прелепа
130 м2, све сређеном, 2,2 ара,
55.000. (398), „Кров”, 060/68310-64. (263013)

ТАМИШ КАПИЈА, нов, троипособан, III спрат, 72 м2+остава, 66.000 евра, власник, поглед на Тамиш. 063/338-332
(СМС)

ПРОДАЈЕМ плац 12 ари, на Девојачком бунару. Тел. 063/450172. (263088)

ТЕСЛА: трособан, ЦГ, IV
спрат, 80 м2, терасе, усељив,
власник. 013/331-079,
063/770-45-55. (260945)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан до
улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88. (262513)
ДВОРИШНИ стан на продају,
Цара Душана 3-а. Тел.,
069/351-35-25. (262789)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (262825)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан,
61 м2, гаража, двориште,
укњижен, 16.500. 061/147-8223. (262849)
СТАН Миса, 66 м2, 23.500, 34
м2, 13.500. 063/377-835.
(262828)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2, први спрат, 30.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (262869)
ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат,
новија градња, 37.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (262869)

КУЋА у Старчеву, Петра Драпшина 95. 064/190-34-49.
(263091)

СТРЕЛИШТЕ, стан на продају,
ВП, ЦГ. 063/845-85-80.
(262929)
7. ЈУЛИ, стан на продају, 61
м2. 062/176-64-21, 064/34901-73. (262930)
ПРОДАЈЕМ ствари из стана.
063/801-60-43. (262931)
СТАН, 56 м2, центар, преко пута Суда, 12. спрат, 32.000
евра. 062/353-688. (и)
ХИТНО продајем стан, договор. 064/159-99-45, 064/13027-34. (262933)
СТРЕЛИШТЕ, 96 м2, четворособан стан у ПР, двориште,
помоћни објекти, ЦГ, сређено,
42.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (262971)
КОТЕЖ 2, 60 м2, V, 37.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(262970)
ЦЕНТАР, 47 м , IV, 33.000,
хитно, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (262970)

КУЋА, нова Миса, 200 м2, цена
по договору, самостојећа.
063/869-54-18. (263100)

САМАЧКИ, 25 м2, ПР, 16.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (262970)

КУЋА, 100 м2, са пом. Објектима, 4 ара плаца, 31.000 евра,
1/1, Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85. (263103)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, ВПР,
22.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(262970)

МОНТАЖНА кућа 70 м2, нова,
усељива, 3 ара плаца, 19.000
евра, Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85. (263103)
КУЋА, 45 м2, три стамбене јединице, етажирано, укњижено,
1/1, 110.000 евра. 060/535-9449. (263110)
САЛАШ и пет ланаца земље, уз
асвалт, северна зона. 066/354791. (263115)
СТАН/КУЋА, 7. јули, комплетно
реновирана. 064/424-71-26.

БЛИЗИНА центра, одлична,
спратна, 2 ара, 100.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(263013)

КУЋА, центар, 103 м2, 2.25 прелепа, 75.000; Старчево, главна
улица, одлична, 28.000. „Милка
М”, 063/744-28-66. (4772)

КОД НАРОДНЕ БАШТЕ, 61 м2,
1.5 ар, ЕГ, добра, 36.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.

КУЋА, Брестовац, укњижена,
ПР, усељива, 7.45, 17.500; Јабучки пут, до улице, две стамбене јединице, хитно, 25.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4772)

БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, усељива, укњижена,
26.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263033)

ДВОСОБАН, Содара, ТА,
28.000, ЦГ, 34.000, први спрат.
(480), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (262917)

ПРОДАЈЕМ 20 ари грађевинског земљишта на Скробари.
Тел. 060/144-25-06. (263097)

СОДАРА, двособан, 52 м2, пети спрат, лифт, 32.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (262869)
ЦЕНТАР, двособан, 45 м2, ТА,
IV од V, сређен, усељив,
27.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.(262869)
2

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м ,
први спрат, ЦГ, 28.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (262869)
2

ТЕСЛА, трособан, 67 м , други
спрат, ТА грејање, 36.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (262869)

МИСА, 43 м2, једноипособан,
нов, укњижен, 21.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (262853)

УЖИ центар, 130 м2, 5 ари,
прелепа кућа, укњижена,
65.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263033)

ДВОИПОСОБАН, Содара, ЦГ,
38.000, договор, ТА, 35.000
евра, екстра сређен. (480),
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (262917)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТАМИШ КАПИЈА, гарсоњера, II
спрат, 34 м2 + остава, 32.000
евра, власник, поглед на Тамиш. 063/338-332 (СМС)

КОТЕЖ 2, двособан, 64 м2, II,
35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (262995)
ТИП СТАНКО, двособан, II, 48
м2, 21.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (262995)
ТЕСЛА, троипособан, ВП, 77
м2, ЦГ, добар, 45.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(262995)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан,
38 м2, IV, сређен, усељив,
23.000. (336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01. (263016)
ДВОСОБАН, I спрат, 52 м2,
Содара. 063/176-24-96.
(236047)
ПРОДАЈЕМ зграду 1.650 м2, 10
ари плаца, замена. 064/14352-98. (263050)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, двособан,
I, ЦГ, ПВЦ, хитно, 29.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(262853)
ЛЕП стан, центар, I спрат, 55
м2, 28.000 евра. 063/253-593.
(262860)

СТРЕЛИШТЕ, 74 м2, III, ЦГ,
36.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(262970)
ТОПОЛА, двособан, 58 м2, ПР,
комплетно сређен стан са двориштем. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(262970)
МИСА, леп сређен, 40 м2, III
спрат. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (262973)
СОДАРА, леп двособан, 60 м2,
II спрат, 35.000, договор.
(926), „Купола”, 065/328-6694. (262973)
СТРЕЛИШТЕ, већи једнособан,
43 м2, ВП, 26.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(262973)
ГАРСОЊЕРА, Самачки, III
спрат, 14.000, договор. (926),
„Купола”, 065/328-66-94.
(262973)
КОТЕЖ 2, двособан, 62 м2, ЦГ,
III, усељив, договор. 063/18526-95. (262979)

КОТЕЖ 1, двособан, ВП, ЦГ,
58 м2, 32.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (262995)
ТЕСЛА, двособан, 49 м2, IV без
лифта, ЦГ, новији, 25.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (262995)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 53
м2, III, ЦГ, лифт, власник.
063/250-416. (262907)
ТРОСОБАН, стара Миса, први
спрат, тераса, усељив одмах.
(480), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (262917)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 20 м ,
ТА, III, ПВЦ, 15.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (262995)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до 18.000 евра,
исплата одмах. 064/199-43-42.
(262944)
АГЕНЦИЈИ „Купола” потребне
некретнине. (926), 065/32866-94.

МИСА, 2.0, I, 28.000; Котеж 1,
2.0, 33.000; шири центар, 33,
15.000. (338), „Јанковић”, 348025. (263026)

ПОТРЕБНЕ некретнине на
свим локацијама града. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (262970)

МИСА, једнособан, усељив,
укњижен, 37 м2, 20 м2, тераса,
20.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (263013)

УЖИ центар, нов, 70 м2, I, прелеп, 65.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263033)

2

ПРОДАЈЕМ стан 48 м2, Карађорђева 13, 40.000 евра.
Л066/235-752. (263104)

ХИТНО купујемо мањи стан на
Тесли. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(262970)

КОТЕЖ 1, 45 м2, ЦГ, VIII, леп,
28.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263033)

ЦЕНТАР, трособан, салонски,
II, TA, 76 м2, 42.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (262995)

СТАН, 40 м2, реновиран, I
спрат, М. Кулића 32, 15.000
евра, засебно двориште. Тел.
063/804-07-85. (263103)

ЦЕНТАР 2.0, 74, 33.000; гарсоњера, 24, договор; Самачки,
25, 16.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (263026)

КОТЕЖ 1, 58 м2, ЦГ, IV, лифт,
Радова зграда, 36.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(263033)

ТЕСЛА, двособан, 61 м2, VII,
ЦГ, 29.000, договор. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (262995)

ЦЕНТАР, једнособан комфоран, 39 м2, IV, ЦГ, 24.000.
(353), „Премиер”, 063/800-4430. (262997)

КУПУЈЕМ једнособан-двособан
стан за реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (262869)

ХИТНО продајем лукс четворособан, ужи центар, 134 м2,
85.000 евра. 063/858-47-53.
(262986)

КОТЕЖ 1, 61 м2, ЦГ, I, усељив,
укњижен, 35.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (263033)

КОТЕЖ 2, С. Шупљикца 151,
реновиран једноипособан
стан, приземље, 49 м2 + 5 м2
тераса, ЦГ, 31.000 евра.
064/888-13-63. (262980)

СОДАРА, одличан трособан са
ЦГ, 42.000, I, са ТА, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 55
м2, Котеж 1, Улица Ослобођења, 36.000 евра. 063/893-8762. (262986)

ЦЕНТАР, 54 м2, двособан,
40.000; 64 м2, двоипособан,
56.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(262853)

НОВА МИСА, трособан, ВПР,
ТА, две терасе, гаража, подрум, остава, двострано оријентисан, укњижен, 46.500.
063/252-559. (262647)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I
спрат, ЦГ, 25.000; једнособан,
ЦГ, приземље, 25.500. „Лајф”,
061/662-91-48.

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан,
74 м2, први спрат, Котеж 2,
45.000 евра. 064/866-22-90.
(262988)

СОДАРА, 56, ЦГ, V, лифт,
33.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263033)

СТАН, нова Миса, једнособан,
39 м2, укњижен, грејање, реновиран, договор.
063/727-76-29.
(262896)

ЈЕДНОИПОСОБАН, II, 45 м2,
ЦГ, 25.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (262997)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 57 м2,
ЦГ, 31.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (262997)

КОТЕЖ 2, 60 м2, II, 35.500,
115 м2, 55.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (262853)

СОДАРА, 74 м2, трособан,
37.000; укњижено, двостран,
леп. 063/899-77-00.
(262853)

СОДАРА, двособан, VI, 56 м2,
ЦГ, 28.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (262997)

СОДАРА, двособан, II, 52 м2,
ТА, 30.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (262997)

2

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, центар, 19 м2, III спрат, ТА,
16.000. Тел. 063/180-26-84.
(262868)

ТЕСЛА, три етаже, 180, 80.000;
улично три етаже, 240, 70.000.
(338), „Јанковић”, 348-0’25.
(263020)

ДВОСОБАН, Котеж, ЦГ, 58 м2,
од 30.000 евра, велика тераса.
(480), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (262917)

НОВОГРАДЊА, Л. Толстоја,
трособан, 75 м2, I, ЦГ, усељив,
880 евра/квадрат. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (263016)
КОТЕЖ 2, двособан, 59 м2, ВП,
ЦГ, 34.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(263016)
САМАЧКИ, гарсоњера, 25 м2,
ВП, ЦГ, 16.500, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (263016)

КОТЕЖ 2, двособан, 35.000 и
пре пијаце, 60 м2, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
НОВА МИСА, Јадранска улица, 46 м2, високо приземље,
14.500. 064/038-28-67,
065/520-81-82. (4772)
ЗЛАТИБОР, апартман, нов, 39,
I, вреди, договор, Владимировац, кућа, 15 ари, 42 м2,
10.000 евра. „Милка М”,
063/744-28-66. (262754)
ТЕСЛА, једноипособан, лукс,
36 м2, договор; Миса, двоипособан, III, 42 м2, 20.000. „Милка М”, 063/744-28-66. (4772)
СТАРА МИСА, стан дуплекс,
два улаза, 95 м2, 29.000; Дубока бара, 6 ари, викендица,
вреди, 16.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4772)
ТЕСЛА, двособан, 64 м2, ЦГ.
064/866-24-48. (263069)
ТЕСЛА, „Авив”, двособан стан,
I, ЦГ, велика тераса, подрум.
062/112-33-70. (263080)
ЦЕНТАР, 47 м2, II, лифт, паркинг, нова градња, гас, укњижен, власник, усељив одмах.
063/449-798. (263084)
НА ПРОДАЈУ гарсоњера, 18
м2, центар, сређена. 064/24776-64. (263095)
ЦЕНТАР, Светозара Милетића,
двоипособан, IV, 60 м2, ЕГ,
39.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (262997)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБНА кућа или стан за
издавање у близини Авив парка. 062/676-467 (СМС)
ИЗДАЈЕ се двособан стан, центар, ТА, полунамештен. Тел.
060/131-29-08. (263031)
КОТЕЖ 2, двособан, на дуже,
потпун комфор. 066/311-647.
(262431)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, ЦГ, КТВ, 54 м2, потпуно
намештен, за 4 особе, издавање по принципу цене по кревету. Погодан за стране раднике. 065/474-14-74. (263071)
ИЗДАЈЕМ стан на Содари, 56
+ 4 м2. 064/644-23-47
(262818)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан у центру код главне
аутобуске станице. 063/77161-82. (262776)
ИЗДАЈЕМ собу, употреба кухиње, купатила, кабловска, интернет, женској особи, повољно. 061/132-11-18. (262782)
ФУЛ намештена гарсоњера,
ЦГ, преко пута Авив парка, на
дуже. 066/494-900. (263061)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике.
Тел. 063/233-558. (263013)
ПОВОЉНО издајем мањи намештен стан и гарсоњеру, ужи
центар. 063/810-92-39.
(263105)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру града, нова градња.
Тел. 065/399-62-73. (262993)
ИЗДАЈЕМ стан, нова Миса, 40
м2, празан. Тел. 063/863-8504. (262993)
ДВОСОБАН стан, центар, зграда Робне куће, намештен комплет, ново (најповољније
брачни пар). 064/115-28-93.
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, центар, обавезан депозит, самцима. 061/131-79-04.
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан на Котежу 1. Те. 060/04075-63. (262897)
ИЗДАЈЕМ намештену собу,
употреба купатила, самици,
студенткињи или ученици.
013/318-321. (2629269

ИЗДАЈЕМ намештену собу са
купатилом за самца. 063/76103-56. (262990)
ПОВОЉНО преноћиште у центру, до 15 особа. 064/154-9565. (263027)
ДВОСОБАН, полунамештен
стан, зграда + једнособан намештен дворишни + гарсоњера. Стрелиште. 064/218-83-45.
(263023)
ДВА намештена стана, нова
Миса, 36 м2 и 50 м2, интернет,
кабловска, грејање. 063/309344, 062/295-968. (263022)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, нова Миса. 371-173,
063/708-27-61. (262867)
ИЗДАЈЕМ празан стан у кући,
Стрелиште. Тел. 060/343-7609. (262852)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, преко пута Дис-а.
063/748-66-49. (262855)
ИЗДАЈЕМ једнособан и двособан стан, новосаграђени, лукс
опремљени, Светог Саве 133.
065/283-53-01. (262858)
ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру града за самце, студенте, ученике. 063/502-211.
(262859)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан на дуже. Котеж 1, ЦГ.
Тел. 060/876-08-57.
(262862)

ИЗДАЈЕМ стан у кући, 45 м2,
засебан улаз, Скадарска.
061/236-24-40. (262298)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан на Стрелишту, ЦГ, 35 м2.
064/421-98-15.
(262940)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли, ТА грејање.
064/561-56-26.
(262948)
ИЗДАЈЕМ на Стрелишту, празан, двособан стан. 064/49300-55. (2629609)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру са ЦГ, интернет и
кабловска. Тел. 063/118-22-09.
(262962)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан, Котеж 1. 064/504-88-36.
(262966)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Миси. 061/132-54-21.
(262974)
ТАМИШ капија,30 м2, II, ЦГ,
100 евра. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-96-05.
(262970)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, V спрат,
полунамештен, 120 евра.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(262970)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
у строгом центру. 062/345958.
(263093)

ИЗДАЈЕМ продавницу преко
пута Аутобуске станице, Ослобођења 2. 063/288-975.
(262698)

ПОТРЕБАН стан или локал 60
– 150 м2, у строгом центру
града. Звати радним данима
од 8 до 16 сати на
013/320-220.
(263118)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале
од 81 и 39 м2, центар Стрелишта. Тел. 064/267-71-74. (262)
ИЗДАЈЕМ локал у раду, близу
школе, продајем комоду, столове. 063/735-44-50. (262590)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал у новоизграђеном објекту, преко пута Школе „Паја
Маргановић”, основа 60 м2 +
галерија, паркинг, Потребно
опремити локал.
065/313-19-69.
ЛОКАЛ разрађен, Жарка Зрењанина 32, 25 м2 + 8 м2, употребна дозвола. (480), 345534, 064/246-05-71.
(262917)
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ЛОКАЛИ

ОПРЕМЉЕНУ стоматолошку
ординацију издајем, центар
Панчева. 061/209-18-00,
063/720-73-76. (262958)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, код Аутобуске станице. 352-105.
(262975)
ИЗДАЈЕМ локал 17 м2, Зелена
пијаца, најбоља локација.
064/140-88-36. (262622)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске
станице. 013/251-39-95.
(263007)
ИЗДАЈЕМ пословни простор у
центру; 100, 150, 100, 250 м2.
060/312-90-00. (263050)
ИЗДАЈЕМ локал у веома прометном делу града. 065/54321-41. (263077)
ИЗДАЈЕМ пословни простор,
центар, погодно за канцеларију, ординацију, 35 м2. 064/11208-84. (263102)
ПРОДАЈЕМ локал 21 м2, Карађорђева и бр. Јовановић,
14.000 евра. 065/849-71-94.
(263104)
ИЗДАЈЕМ локал у Његошевој,
30 м2. 063/815-44-48.
(263113)

ПОСАО
ПОНУДА
ПОТРЕБАН млађи мушкарац
за рад на наплати паркинга.
069/676-467 (СМС)
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ за легалан
посао у Словачкој - радници,
вариоци и возачи аутобуса.
(261911)
ПОТРЕБНИ кувари и помоћни
кувари, са искуством.
064/393-56-90. (ф)
ПОТРЕБАН возач Б категорије
за дистрибуцију штампе. Звати
од 9 до 15 сати. 069/867-7207. (262657)
ПОТРЕБНЕ жене за рад у кухињи, ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-55-04. (262)
ПОТРЕБНИ момци и девојке
за рад на шалтеру и на роштиљу, ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-55-04. (262738)
ПОТРЕБНИ радници за рад у
ауто-перионици.
063/135-28-32. (262615)

ПИЦЕРИЈИ попај потребни пица-мајстор и раднице за палачинке. 063/820-87-61.

ПОТРЕБАН физчки радник за
грађевину. 063/377-835.
(262829)

ПОТРЕБНА радница за рад на
бензинској пумпи у Панчеву,
35-45 година. 063/775-29-92.
(262806)

СЕРВИСУ акумулатора потребан радник. 063/234-419.
(1262830)

ПОТРЕБНЕ раднице са искуством за рад на индустријским
шиваћим машинама. 062/471951. (262807)

ПОТРЕБАН радник за ситоштампу, искључиво са искуством, у Јабуци. 063/165-8393. (262842)

ПОТРЕБАН пекар и радница у
пекару. 062/404-144. (262821)

ПОТРЕБНА куварица и конобарица. 063/329-340, Винарија „Ђурић”. (262849)

САЛОНУ керамике потребан
радник. Опис посла: утовар,
истовар и превоз робе. Pan
Bau-Max d.o.o. 064/64410-76
(262849)

АГЕНЦИЈА чисти кафиће, кладионице, играонице, зграде,
апотеке, ресторане, клубове.
061/196-39-32.
(262875)

ФРИЗЕРСКОМ салону „Деја”
потребан мушки и женски
фризер са искуством.
069/185-19-81. (262858)
РЕСТОРАНУ домаће кухиње
потребно кухиње, потребно
особље, помоћна куварица,
конобарица.
Тел. 064/349-93-43. (262900)
ПРОДАВАЧИЦА у пекари, потребна. 062/404-144. (262904)
ШТЕПЕРКА потребна, ибердек, ендлерица, звати само поподне. 062/868-58-09,
013/317-429. (262918)
ЈЕВАНОБЕЛЕЖНИЧКОЈ канцеларији потребан правник са
правосудним испитом.
064/643-54-08, 013/252-15-47.

ПОТРЕБНЕ помоћне раднице
у кухињи и раднице у продаји
за ресторан у „Авив парку”.
Тел. 013/377-230, 064/643-4122. (263004)
ПОТРЕБАН возач за доставу
за ресторан у „Авив парку”.
Тел. 013/377-230, 064/643-4122. (263004)

ПОТРЕБНИ радници: столари,
тапетар, Панчево.
060/600-14-52.
(263049)
ПОТРЕБНА радница са искуством у прехрани.
062/158-20-02.
(263063)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан
возач. 063/820-87-61.
(263002)

ШИШ ЋЕВАПУ у Жарка Зрењанина, потребни радници са
искуством. 064/960-44-21.
(263067)

ПОТРЕБНИ радници: ЦО 2 заваривачи, електрозаваривачи,
бравари, монтери и физички
радници. Тел. 064/160-32-34.
(262996)

ПОТРЕБНА жена за нове Мисе
за помоћ у стану старијој особи. 063/879-73-51.
(263073)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кафићу. 060/043-52-98.

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребне
раднице. Тел. 061/807-62-99.
(263105)

ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици, ради слободних дана и годишњих одмора. Предност из Панчева. 063/102-8641. (263111)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА
ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим кипером, до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338
(СМС)
ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије, 120 литара, са превозом
и монтажом. 063/315-381
(СМС)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА
ДУБИНСКО прање намештаја,
тепиха, душека, аутомобила.
Наташа, 361-474, 060/361-4741, 066/361-474. (262631)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тракасте завесе, радим, уграђујем, поправљам. 063/882-2509.

КОШЕЊЕ траве, корова, обарање стабала, рушења, одношење непотребних ствари.
061/234-63-50. (262916)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: замена
цеви у купатило, славине, вентили, санитарије, одгушење канализације одмах. 061/1934642. (262887)
МАШИБНСКО одгушење (судопера, ве-це шоља, када, лавабоа, сливника). Вертикалних, хоризонталних цеви. 0-24
сата. 064/552-41-46. (26285)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(262861)

КАЗАН за печење ракије издајем. Дуле. 064/163-58-85.
(262206)

ЧИСТИМ и спремам куће. Позовите. 064/278-71-20.
(262872)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, најповољније у граду. Проверите.
061/141-38-02. (263038)
МОЛЕРСКИ, гипсарски радови. Фасаде демит, вуна, гаранција пет година. 0’63/167-6693. (263058)
ЕЛЕКТРИЧАР, ради нове инсталације, поправља старе, поправке бојлера и осталих кућних апарата. 060/521-93-40.
(263068)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, лепљење тапета, фарбање
столарије, радијатора.,
064/174-03-23, 062/790-881.
(263075)

НЕГОВАТЕЉИЦА, мењам пелене и дискове. 060/421-05-91.
(262602)

ЧИСТИМО таване, подруме,
радимо најповољније.
061/321-77-93. (263109)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (2661932)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, бетонирање, реновирање, кровови, стиропор, бавалит фасаде,
кречење. 063/865-80-49.
(262498)

ЧИСТИМ шут, подруме, таване, дворишта, рушим старе
објекте, повољно. Златко.
061/144-82-80, 063/196-54-56.
(263020)

РАДИМ све физичке послове,
чистим подруме и таване, итд.
064/144-37-65. (262870)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, пеглање веша. 061/412-4450. (262925)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (262514)
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.

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
(252517)

РАДИМО све физичке послове, рушења кућа, чишћења тавана, разбијање бетона, кошење траве. 060/035-47-40.
(262915)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипс, ламинат. 062/97618-42. (262881)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)
МОНТАЖА и сервис климауређаја, поправка беле технике. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 013/301-300, 063/77124-16. (262420)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1
до 5 м³, одвоз шута са утоваром, рушење. 063/771-55-44.
(261469)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (262810)
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/122-68-05.
(262810)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(262136)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно.
064/280-26-15.(262136)

РЕЛАКС МАСАЖА, терапијска
масажа. 064/000-55-39.
(262968)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
гипс, обраде око прозора,
комплетне адаптације.
063/893-39-94. (262975)
ОЗБИЉНА, одговорна жена
чувала би, неговала би старију
особу. 065/624-76-23.
(262978)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарије, гипс радови.
063/304-476, 061/189-97-33,
(262981)

НЕГОВАТЕЉИЦА, чувала би
старије особе и непокретне, од
8 до 17. 060/421-05-91.
(262602)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар. 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(262984)

КОСИМ траву тримером воћњаке, дворишта, повољно. Зоран. 061/683-67-48, 064/43812-46. (262771)

ПРУЖАМ здравствене услуге
старијим и болесним особама
(стручно лице). 064/351-17-28.
(262983)

ЧУВАЛА бих децу послеподне,
ноћу, код вас – код мене.
064/232-65-26. (262803)

ВАСПИТАЧИЦА у пензији, за
чување деце у вечерњим сатима. 064/590-22-29. (263005)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВа, IPTV, антена плус. 064/86620-70. (262819)

ГЛЕТОВАЊЕЕ, кречење, гипс,
спуштени плафони, пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(263038)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-13-13.
(262820)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка, израда инсталација, бојлера, ТА
пећи, најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (263012)

БЕТОНИРАЊА стаза, дворишта, разбијање бетона, рушења кућа, одношење ствари.
064/122-69-78. (262915)
КОСИМ коров, траву, шишам
ограду, подсецамо дрвеће,
дворишта, викендице.
061/301-49-58. (262838)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови. 065/84284-29, 063/84284-29. (262877)
СЕЛИДБЕ, превоз беле технике, откуп секундарних сировина. Јован. 061/616-27-87.
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 351-073,
064/157-20-03. (262879)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 065/334-23-38.
(263025)
ВРШИМ селидбе, са радницима, избацујем стари намештај
и остало, повољно. Златко.
061/144-82-80, 063/196-54-56.
(263020)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења
канализације, адаптације купатила, сервис, повољно, одмах. 013/377-930,
064/586-85-39, 063/115-71-67.
(263040)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водоводне адаптације, замена врибли, вентила, батерија, санитарије,с ве за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-74-89.
(263010)

РАЗНО

БРИГА о старим лицима код
Вас или код нас. Договор.
063/191-87-32. (2672772)
УДОВАЦ, 60/170, усамљен,
тражи усамљену жену – 45 до
65 година, дружење, брак.
061/193-00-09. (262887)

КЛИМЕ: уградња, сервисирање, допуна, поправка, повољно. Тел. 064/520-48-80.
(262935)

КОМПЈУТЕРИ: поправка, сервис, уградња нових компоненти (чишћење, брзо, повољно.
060/351-03-54. (262959)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0 - 24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (262941)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови. 061/283-66-41. (262881)

ЦЕПАМ и сечем дрва на дизел.
063/833-12-14. (262915)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
судопере, купатила, адаптације, поправке, замена, одмах.
013/331-657, 064/495-77-59.
(262934)

КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-26.
(262941)

PAN-INOX: нудимо све врсте
браварских услуга: прохромске гелендере, ограде, рукохвате, надстрешнице и све
остало. 060/720-20-78, Драган.
(23096)

СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (263101)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз
свих врста шута, разбијање и
сечење бетона, ископ багерима. 064/648-24-50. (260420)
НАЈАМ виљушкара за утовар и
истовар робе. 064/648-24-50.
(260420)

СОКОБАЊА, нови апартмани
код парка Борићи. Резервишите на време. 064/507-20-84,
064/993-72-07. (262840)

ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут. 063/246-368.
(262863)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(262964)

ОЗБИЉНИ људи гледали би
старе особе за кућу или стан.
062/868-08-65. (262947)
МУШКАРАЦ, 84 године, материјално обезбеђен жели да
упозна жену ради заједничког
живота. Тел. 066/342-626,
013/334-007. (263039)
ПЕНЗИОНЕР тражи госпођу,
искључиво брака ради, 58 до
68 година. Само озбиљне понуде. 064/382-27-27. (263046)

KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца и ризле. Услуге виљушкара и великих виљушкара, носивости до 10 тона.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04)

KIZZA – рушење старих кућа и
других објеката, утовар и одвоз шута, ископ багерима подрума, темеља, канала, септичких јама. 013/366-888,
063/218-894. (260420)

ОГЛАШАВА

KIZZA – сечење бетона и асфалта, разбијање бетона, насипање и сабијање терена ваљцима и вибро плочама.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)
KIZZA – орезивање и сеча дрвећа из камиона са корпом за
рад на висини до 23 метра,
прање прозора, чишћење олука, замена црепа...013/366888, 063/218-894. (260420)
KIZZA – најам маказастих
електро платформи висине до
12 метара. 063/218-894.
(260420)
KIZZA – продаја квалитетних
бехатон коцки и припрема терена са постављањем.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)
РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке старих, нових
кровова, разне изолације.
013/664-491, 063/162-53-89.
(261813)
МОЛЕРСКИ радови,
столарија, ламинат.
064/317-10-05. (262881)

јавни увид студије о процени утицаја затеченог
стања на животну средину
Носилац пројекта „Божић и синови” д.о.о, Улица
Максима Горког бр. 2 из Панчева, поднео je захтев за
давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА Комплекс
рециклажног центра за управљање неопасним и опасним отпадом, на кп. бр. 2757 и део 2764/1 КО Омољица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта
могу 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)
и у просторијама Градске управе Панчево, Улица Трг
краља Петра I бр. 2 - 4, до 10. 08. 2018. године. За време трајања јавног увида заинтересована јавност може
у писменом облику поднети примедбе и мишљења на
изложену студију о процени утицаја затеченог стања
на адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 13. 08.
2018. године у згради Владе АП Војводине (приземље,
канцеларија бр. 39) у 12 сати.

БАЊА ВРУЈЦИ, издајем апартман „Вода-Вода”, у кући собе.
063/874-98-38.
(262988)
ПОВОЉАН смештај у Рисну,
лежај 6 евра, употреба кухиње.
063/848-04-12, Зорица.
(262971)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за
бетон. 0674/351-11-73.
(262826)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправка;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(262609)

ТРАЖИМ удовицу или распуштеницу од 55 до 60 година,
ради лепо провода у бањи.
064/280-32-95. (263083)

СОКОБАЊА, издајем апартмане, дечји паркић, двориште,
паркинг, интернет, кабловска.
064/810-76-77. (и)

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу центра и Соко терме,
ново. 061/636-08-57, 063/76832-68. www.soko-banja.org. Зорица (259468)

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан апартман са терасом, нов и лепо опремљен, у
апартманском насељу, 200 метара пре извора Снежник.
066/624-04-00. (262450)

РИСАН. Собе са употребом кухиње и купатила. Телефон:
+382/32-371-657 и 00382/69123-099, 064/078-52-62.

ЛЕТОВАЊЕ, Шушањ, пун пансион + превоз, повољно, собе,
апартмани. 069/193-15-92.
(262874)

„Beokom” d. o. o. Београд, Ул. Чика Мише Ђурића
67 за рад у Панчеву,

тражи:
– инжењерa електро струкe VI ССС или VII ССС –
1 извшилац
– инжењерa машинске струке VI ССС или VII ССС –
1 извршилац
– Пословођу IV ССС или VI ССС (са искуством у руководећим пословима) – 1 извршилац
– Помоћне раднике III ССС – 4 извршиоца
Пријаве доставити лично од 8 до 16 сати на адресу: Првомајска 10-а, Панчево или mailom на
beoplex@yahoo.com најкасније до 20. 07. 2018.
Информације на тел. 013/365-000

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO

RASPISUJE KONKURS
ZA SLEDEĆЕ RADNO MESTO:
1) MAGACIONER – 1 IZVRŠILAC
- poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
- rad na računaru
- vozačka dozvola B kategorije
Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoj
CV na e-mail ljilja@tehnomarket.com, ili se javite
lično na adresu
Skadarska 73, Pančevo
Kontakt telefon 013/307 700
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

Петак, 13. јул 2018.

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребни радници
Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

Na osnovu Odluke o osnivanju
preduzeća direktor preduzeća Auto
centar ZOKI d.o.o. Pančevo,
Knićaninova br.1/a

raspisuje KONKURS za prijem novih

radnika za sledeća radna mesta:
1. Referent registracije vozila
Pravo na konkurs imaju lica koja su završila srednju ili
višu školu ekonomskog ili pravnog smera, sa najmanje tri
godine radnog iskustva
2. Pravnik za rad na registraciji i izdavanju registracionih nalepnica
Pravo na konkurs imaju lica koja su završila pravni fakultet i imaju zvanje diplomirani pravnik, sa najmanje
tri godine radnog iskustva.
CV možete poslati putem mejla na
autocentarzoki@mts.rs ili poštom na adresu
Pančevo, Knićaninova br.1/a

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају студије о
процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 11. 06. 2018. године, донео
решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкција
објекта складишта готових производа фабрике ПЕНГ
у „ХИП Петрохемија” - Панчево, на катастарској парцели бр. 15913 КО Панчево.
Носилац пројекта је „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево, улица Спољностарчевачка бр. 82, Панчево.
Решење о обиму и садржају 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.

ОГЛАСИ

Фирма „Oleon” d. o. o. отвара у Панчеву погон за
производњу уља.

Потребни радници који испуњавају следеће услове:
– завршен III степен стручне спреме
– поседовање возачке дозволе (Б категорија)
Пожељно:
– искуство у раду са пресама и екструдерима
– познавање механичарских и браварских радова за
случајеве мањих кварова
– основно знање рада на рачунарима
Контакт телефон: 062/567-310

U skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS” broj 135/04 i
36/09)

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

Предузеће „Циљ”, Панчево, Новосељански пут 17,

има потребу за следећим радницима:
– два физичка радника
– један варилац
– један столар – за ситне поправке
Контакт телефон: 063/245-224.
Заинтересовани могу да се јаве или дођу лично, уз
претходну најаву, од 8 до 16 сати, сваког радног дана
осим недеље.

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

С тугом смо се опростили од наше вољене супруге, мајке,
бабе, прабабе, сестре, свекрве и таште

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam,
stambeno-komunalnu delatnost,
zaštitu životne sredine,
saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove
objavljuje

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST
Odsek za imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine i saobraćaj je 10. 07. 2018. godine na osnovu zahteva nosioca projekta JP „SRBIJAGAS” iz Novog Sada,
Ulica Narodnog fronta br. 12, doneo Rešenje broj: 50138/18-04 kojim je utvrđeno da za projekat distributivni
gasovod od čeličnih cevi MOP 16 bar u opštini Kovačica - faza l i MRS ŠP „Idvor” na lokaciji, DGM „Uzdin”
na katastarskim parcelama sa sledećim brojevima:
8690/2, 8690/1, 8668, 3514, 3512, 3516, 3499, 4829,
8614, 8559, 8613, 8606, 4588, 3591, 3509, 3584, 3508,
3583, 3507, 3572, 8633 u K.O. Kovačica; 4612, 4488,
4599, 4487, 4597, 4486, 4569, 4480, 4523, 739, 719/1 u
K.O. Idvor; 8060, 7932 u K.O. Uzdin; 6120/1, 2840, 2842,
2763, 1924, 1922, 1921/1 u K.O. Padina; 3522, 2260,
1525/1 u K.O. Samoš; MRS ŠP „Idvor” na delu katastarske parcele broj 719/1 u K.O. Idvor, na teritoriji Opštine
Kovačica nije potrebna procena uticaja na životnu
sredinu.
Uvid u rešenje iz prethodnog stava može se obaviti u
Opštinskoj upravi Kovačica, Maršala Tita 50 Kovačica,
kancelarija br. 6, radnim danima od 10 do 14 sati.
Na doneto rešenje zainteresovana javnost može izjaviti žalbu odeljenju za urbanizam, stambeno komunalnu
delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove, Opštinska
uprava Kovačica, u roku od 15 dana od dana njegovog
objavljivanja, a preko ovog organa.

После дуге и тешке болести преминула је наша

МИЛУНКА КОЛАРСКИ
ПОПУСТ
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marketing@pancevac-online.rs

1937–2018.
Наша вољена преминула је 8. јула, а сахрана је
обављена 10. јула на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруг ЈОВАН, син ГОРАН,
снаја ВЕСНА, унуци НЕНАД и НАТАША,
ћерка ВЕСНА, зет РАДИВОЈ, унуци НИКОЛА
и ИВАНА с породицама

ГРОЗДАНЕ Момчило НАКОМЧИЋ
22. II 1948 – 7. VII 2018.
Преминула је 7. јула 2018, а сахрана је обављена 10. јула
2018, на Новом гробљу у Панчеву.
Тешко је живети рањене душе, видети те, а нигде те не
наћи. Била си и остала наш понос и звезда на небу која
се никада неће угасити. Вољена наша, ти си била наша
снага, а заувек ћеш бити наш анђео чувар. Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од заборава.
Ожалошћена породица: супруг СЛОБОДАН, син МИЋА,
ћерка НАЦА, унуке ИВАНА и НАЂА, праунуци ВАЊА
и АНДРЕЈ, снаја НАДА и зетови НЕША и МИЛАН
(40/262920)

3

ГРОЗДАНА НАКОМЧИЋ
Последњи поздрав од Мићиних другара:
РАДЕ БОСАНАЦ, ДАНГА, ЛАБА, ШТУКА, КОТРЉА,
БАСТАЈА, ЦИЦВАРИЋ, БЕЛИ, ЧКАЉА, ШИПИ, ДУЛЕ
КОНДОР, КУБИ, СТРАХИЊА, ГАРИ, МИКАЦ, ШУПИЋ,
СЕЉА, КОТУР, КРИСТИЈАН, МАРЦИ, КИЗА,
БОРА КРАСТАВАЦ, МАЛИ ВЛАЈА, РАДЕ КЕЊА,
ШУМАР, ЈОЈКИЋИ, СТАНЕ, СТАНКО ВИЛЕНИЦА,
БУФТУЛА, ВУКША, ЖАРЕ ТРЕНЕР, ВЕЉКО, ГРГА,
ГАВРА, ГРУЈА, ЗАРЕ, ЋУРЕ, ФАЦКО, ИВАН и ДРАГАН
(41/262921)

(88/263111)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

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

ГОЦИ
НАКОМЧИЋ

ГРОЗДАНА

СВЕТЛАН БОЖИЋ

НАКОМЧИЋ

15. VII 2015 – 15. VII 2018.

тета ГОЦИ

од ЂУКЕ, ЋОНЕТА
и МИКЕЛИЈА

1948–2018.
Последњи поздрав
сестри од браће
ДРАГАНА и ЗОРАНА
с породицом
Мицо, почивај у миру...

од породице ШКАРДАЈ

(58/263018)

(35/262904)

(33/2262895)

од 8 до 13 сати

Прошле су три тужне године откако си нас напустио и оставио неизбрисив траг, тугу, успомене у нашим срцима. Никада те нећемо
заборавити.
Породица БОЖИЋ
(84/263085)
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Петак, 13. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
С тугом и жаљењем обавештавамо породицу и пријатеље да је наша мама

ЈЕЛЕНА СЕФКЕРИНАЦ
1955–2018.
преминула 6. јула 2018. године.
Испраћај за кремацију ће се обавити 14.
јула, у 13.30, на Новом гробљу у Београду.
По маминој жељи, молимо да се на испраћај не доноси цвеће.
Ожалошћени: син НИКОЛА, ћерке
МАРИЈА и МИЛАНА, зет ДУШАН
и остала родбина и пријатељи

ЈЕЛЕНА СЕФКЕРИНАЦ
1955–2018.
Умрла је наша сестра Јелена.

6. јула 2018. године напустила нас је наша драга
сестра и тетка

ОЛГА ДОБРОСАВЉЕВ

(48/262956)

Јовић Милорада и Душице: деци, унуцима, потомцима, родПоследњи поздрав бака

бини и пријатељима незаборав
(44/262936)

1951–2018.
Заувек ћеш остати у нашим мислима.
Ожалошћени: ЗВОНКО, МИРЈАНА,
АЛЕКСАНДАР и МАРИЈА
(43/262934)

Наша мила сестра

ЈЕЛЕНА
СЕФКЕРИНАЦ

МИРЈАНА ПРУДЕУС

РУЖИ

Последњи поздрав од
куме МИЛАНЕ
с породицом
и породице ВИЈАТОВ

од унука ПЕЂЕ, снајке
МАРИЈЕ, праунука
МЛАДЕНА
и ДИМИТРИЈА

(80/263071)

(73/263064)

преминула је 7. јула 2018. после дуге болести. Сахрана ће се одржати 11. јула, у 14 сати, на Католичком гробљу.
Заувек у срцима брата ДРАГАНА и сестре ЉИЉАНЕ
с породицама

2. II 1996 – 2. VII 2018.
Последњи поздрав вољеној баки

Недостајеш нам пуно, али

Последњи поздрав Иваниној мами

те с поносом чувамо у на-

С љубављу и поштова-

шим срцима и мислима.

њем увек си у нашим ср-

Нека те анђели чувају.

цима.

Твоји: теча ГОРАН,

РУЖИ
УРОШЕВИЋ

РУЖИ
УРОШЕВИЋ

1929–2018.

1929–2018.

од унука МАТЕЈЕ
и праунука ЕРИХА
и ЕРВИНА

од унуке ДАНИЈЕЛЕ,
зета БОЈАНА
и праунука ЈАНЕ и ЕНЕ

(74/263057)

(75/263057)

МИРЈАНИ
ПРУДЕУС

18. VII 1949 – 7. VII 2018.

тетка АЊА, ОГЊЕН

Твоји: мама МАЈА, дека

и СТЕФАН

САВА и бака ЛИЗА

(64/263034)

(65/263034)

Последњи поздрав бака

4. јула 2018. преминула је
наша драга

МАРКО

ИВАНА и ДАМЈАН
(79/263070)

МАРКО
БУГАРИН
2. II 1996 – 2. VII 2018.

Последњи поздрав вољеној баки

(23/262835)

МИРЈАНА ПРУДЕУС СЕКА

МАРКО
БУГАРИН

ЈЕЛЕНА с породицом
(86/263093)

6. јула 2018. године преминула је наша драга

ЗАГОРКА ГОКА
СТАНИМИРОВИЋ
1944–2018.
Ожалошћене ћерке:
ЉИЉАНА МИРЧЕТИЋ
и МИРЈАНА
ПАВЛОВИЋ
с породицама
(24/262837)

РУЖА
УРОШЕВИЋ
1929–2018.
Последњи поздрав.
Срећан ти пут до раја
мајко! Добрим мајкама
само то место припада.
Воли те ћерка ДАЦА,
зет МЛАДЕН, унуци
ПЕЂА и САША
с породицама

РУЖИ

БУГАРИН

од унука САЛЕТА,
снајке САНДРЕ
и праунука УНЕ и ИНЕ

2. II 1996 – 2. VII 2018.
Љубави,
ти си сада мој анђео који ће ме чувати до краја
живота.
Твоја ТИЋА

(72/263064)

(66/263035)

Последњи поздрав драгој
мами и ташти

(71/263064)

ОЛГА ДОБРОСАВЉЕВ
1951–2018.

Последњи поздрав

ПОПУСТ
КАТИЦИ

Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.
Ожалошћени: синови МИРОСЛАВ и БРАНИСЛАВ,
супруг СТАНИМИР, унуци МИЛИЦА, МИЛОШ, НЕВЕНА
и ЂОРЂЕ, снаје МАЈА и ИВАНА
(45/262937)

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

МАНДРИНО
рођ. Радочај

од МИЛАНЕ
(12/2672817)

РУЖИ
УРОШЕВИЋ
1929–2018.

МАРКО
БУГАРИН
2. II 1996 – 2. VII 2018.

од ћерке ЉИЉАНЕ
и зета ТОМАША

Драги наш Марко,
вечно ћемо те чувати у
нашим срцима.
Твоји АЛЕКСИЋИ

(76/263057)

(67/263035)

Петак, 13. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

11. јула 2018. преминуо је наш дрaги

СЕЋАЊЕ
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У суботу, 14. јула 2018, у 10 сати, на Новом гробљу у Панчеву, дајемо једногодишњи помен нашој драгој

СТЕВАН МАРТИНЧЕВИЋ

МИРОСЛАВИ ПЕРИЋ

1942–2018.

МИРОСЛАВА ПЕРИЋ
Хвала ти за велику љубав, доброту и нежност.

Волимо те и чувамо у срцу заувек.

С љубављу и поштовањем.
Супруга ЉУБИЦА, синови ИВАН
и ПЕТАР, снаје ЈЕЛЕНА и ТАЊА, унуци
АЛЕКСА, МИЛОШ и МАКСИМ

(56/ф)

(78/263651)

9. јула 2018, после дуге болести преминула је наша тетка и нана

Породица ПЕРИЋ

Породица ВУЈОВИЋ
(59/ф)

Последњи поздрав драгом сину и унуку

Обавештавамо родбину и
пријатеље да ћемо се 14.
јула 2018. године, у 11 сати, у Омољици, окупити
да дамо годишњи помен
нашем драгом

14. јула 2018. године, у 11 сати, на гробљу
у Долову, даваћемо шестомесечни помен
нашој вољеној и никад непрежаљеној

ИВАНУ БАЛИНТУ
1986–2018.
од мајке ДРАГАНЕ, оца СТЕВАНА
и баке ЗОРИЦЕ ЛУЧИЋ

ЂУРЂЕВКА Ђ. БАКАЛОВИЋ
1938–2018.
Сахрана је обављена 10. јула, у 14 сати, на Саром
православном гробљу у Панчеву.
Заувек ће бити у нашим срцима.
МИМА, СТАНКО, СОЊА и ЕМА МИХАЈЛОВ

(5/262802)

14. јула 2018. године дајемо годишњи помен нашој вољеној

(77/263060)

МИЛОРАДУ
ЖИВКОВИЋУ

РОСИ МИЛОШЕВ

1932–2017.

Последњи поздрав
Успомену на њега
чуваће вечно супруга,
синови, снаје и унучад

ЗОРИЦИ МЕНОВСКИ
Ниједно наредно време не може донети оно што нам је
прошлост узела. Још се боримо са истим болом као и првог дана.
С поносом и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији: супруг БРАНКО, син МИРКО
са породицом, ћерка ИВАНА са породицом, заова
ВЕСНА и свекар МИРКО

РЕЉИ МАРТИНОВИЋУ
1930–2018.

(87/263098)

Твоји најмилији
(49/262963)

(6/262805)

СЕЋАЊЕ
18. ула 2018. године навршава се двадесет седам
година од смрти нашег
вољеног сина и брата

Наш вољени, најдражи и челични отац, деда,
свекар и таст Реља нас је напустио 6. јула 2018.
Поносни смо што смо те имали.
Увек твоји: МИЦА и ЉУБЕНКО с породицама

Четрдесетодневни помен

НАТАЛИЈА БОДНАР
1951–2018.
Недостајеш нам.

(38/262913)

Твоји најмилији
(70/263048)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујемо се комплетном особљу Дома
старих „Ристић” из Долова, за бригу и негу нашег вољеног Реље.
ЉУБЕНКО и ОЛГИЦА
(39/262913)

ТОДОРА
МИЛКОВИЋ
ТОКИЦА

ДРАГИЦА
ДЕЉАНИН БЕБА

12. VII 2013 – 12. VII 2018.
Мајко, знамо да нас из
висине чуваш и гледаш и
чујеш наш тихи зов. Твоје нам очи и загрљај фале до неба.
Твоји најмилији

И после дванаест година
питамо се зашто је срећу
са тобом заменила туга
без тебе.
Недостајеш пуно твојима: сестри СЛАВИЦИ,
зету ВУКОМАНУ и
сестрићима ЈУГОСЛАВУ
и МИЛОШУ

(82/263079)

(83/263080)

5. јула ове године, у дру-

ДЕЈАНА
БАЧВАНСКОГ

Године пролазе, а ти си
увек с нама.

Твоји најмилији

14. јула 2018, у 10 сати, дајемо годишњи помен нашој драгој

МИЛИЦИ ТАНКО
19. I 1940 – 30. VII 2017.
Супруг ПЕТАР и ћерке ЗИТА и ЛАНА с породицама
(8/262807)

(13/262817)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Осам година није с нама

ги простор и друго време
отишла је

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

СЛАВКА
МИЛОРАДОВИЋ

МИЛОЈЕ Н. КОСАНОВИЋ
Има наше вечно сећање
на које нас је својом добротом задужила.
НИКОЛА, ROSSELLA,
MАРИЈА и СЛОБОДАН
(81/263076)

18. јула навршава се тридесет година откако си
заувек отишао.

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

ДАРКО
ФАЗЛОВСКИ

БРАНКО
АЏАИП

ОЉА и МАРТА

2010–2018.
Осам тужних година је
прошло, бол за тобом не
престаје.
Вечно ожалошћени
твоји: отац РАДОВАН,
мајка РУЖИЦА, брат
ЗОРАН и деда БРАНКО

Никада га неће
заборавити ујак
ДРАГАН, ујна ЦВЕТА,
сестра ДРАГАНА, брат
ВЛАДА с породицом и
баба МАРА

(53/262992)

(7/262807)

(63/263032)

2010–2018.

С љубављу и поштовањем чувају те од заборава
твоји: ИВАН, МИЛИЦА и НАДА
(69/263044)

БРАНКО
АЏАИП
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Петак, 13. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 14. јула 2018, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни
помен мом сину Данету

СЕЋАЊЕ
16. јула 2018. навршава се девет година
откако је отишао наш син и брат

У суботу, 14. јула 2018, у 11 сати, дајемо
четрдесетодневни помен нашем драгом и
вољеном

ДАМИР БЕКЧИЋ
ПРЕДРАГ ЈОЦИЋ

1993–2018.

Сине, ниси заборављен, живиш у свакој
причи као да си ту са нама.

У срцу и души вечни бол и туга.
Сине мој, сваки дан иза мене је дан ближе теби.
Твоја мама
(17/262831)

Чујемо твој глас кад ти име Пеђа изговоримо. Лик ти видимо у свакој проливеној
сузи, а оне јако боле!

ПЕТРУ ДЕСПИНИЋУ
1945–2018.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Воле те и тугују: тата, мама и сестра

Син ЖЕЉКО и ћерка ОЛИВЕРА
с породицама

(10/262812)

(34/262905)

Прошло је девет година од смрти

Пола године жалости за вољеним братом

ПРЕДРАГА ЈОЦИЋА
Остаје туга и сећање.
Тетка ЗОРИЦА с породицом
(11/262816)

ДАНЕ

ФЛОАРЕА ПЕРИН
Драга наша

отишао си из мог живота заувек, али из срца ниси и нећеш никад.

15. јула навршава се шет месеци откако
ниси с нама, али бол и туга је све јача.

Воли те и тугује за тобом твој брат БОБА
(85/263087)

С љубављу чуваћемо успомену на тебе.
АНУЦА, МАЈА и СТЕВА
(54/262943)

(27/262878)

(61)

ФЛОАРЕА ПЕРИН

Тужно сећање на

Драги наш

Твоји најмилији: супруг ДОРИЕЛ,
синови ЕМАНУЕЛ и КРИСТИЈАН,
снаје АНИШОАРА и ГОРДАНА,
унука ЕЛЕНА и унук ЛУКА

Сећање на наше драге

Сећање на моју баку

ВАСИЉЕВИЋЕ

ДАНЕ
ДАМИРА
Прође и ово тужно и тешко пола године без тебе, али ти си у сваком трену и свакој мисли ту са
нама.
Уја и ДРАГАНА
(22/262834)

ЈАНКО, ИВАНКА,
ПАВИЦА и ВЛАДАНА
(20/262834)

АНГЕЛИНУ ДРАЖИЋ

ЗОРАНА

12. VII 1904 – 12. VII 1982.
Драга моја Мана, хвала ти за дивно и безбрижно
детињство, хвала ти на свему што си ме научила
и за мене учинила. С љубављу и захвалношћу те
помињем, у срцу те носим и тобом се поносим.
Твоја унука АНГЕЛИНА ДРАЖИЋ ВАСИЉЕВИЋ
с породицом

24. VIII 1953 – 12. VII 2016.

16. јула навршава се седам година откако није с
нама наш вољени

(62/263030)

ВЕРУ
ДАМИР БЕКЧИЋ
СЛОБОДАН
Пола године откако те нема.
Време пролази а туга и даље остаје.

МИЛОРАДА

15. I 1925 – 17. VII 2010. 15. I 1924 – 10. I 2011.
Oставили сте неизбрисиве трагове и успомене које не могу да избледе.
Време пролази, а сећања остају вечно у срцима и мислима ваших: АНГЕЛИНЕ, БОБАНА,
САШЕ и АЋИМА ВАСИЉЕВИЋА

КРЊАЧКИ

СОФИЈА ГОЛУБОВИЋ
Наша најдража

Љуби те бака ЗЛАТА
(21/262834)

14. VII 1997 – 14. VII 2018.
Године које пролазе не умањују успомену на тебе.
Твоји најмилији

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

(28/244017)

(46/2629)

16. јула 2018, у 11 сати, на Старом православном гробљу
одржаћемо помен

ИВАНУ ПЕТРОВИЋУ
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Породица
(2/2672797)

11. јула 2018. навршава се осам година откада није с нама наш

Трогодишњи помен

ИВО
КРАЈИНОВИЋ
16. VII 2015 – 16. VII 2018.
Породица
(36/262910)

ВЕРА ШУИЦА

ДЕСАНКА
МАРКОВИЋ

13. VII 2017 – 13. VII 2018.

16. VII 2012 – 16. VII 2018.

Много нам недостајеш.

Твоји: ЖИКА, АЦА
и ВУК

Мајка ДАРА, сестре
ЉИЉАНА и НАДА
с породицом

(52/262981)

(68/263034)

ВЛАЈКО ТАСИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(37/262911)

Петак, 13. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

16. јула 2018. године навршава се четрдесет тужних дана откад није с нама наш вољени
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У суботу, 14. јула 2018, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

ДАРИНКИ МИЛОШЕВИЋ

СТРАИН ПЕШИЋ
Недостајеш нам.

Заувек остајеш у нашим срцима.
Твоји најмилији

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Твоји: ћерке ЉУБИЦА и МИЛОМИРКА
с породицама
(14/262882)

(9/262811

СЕЋАЊЕ
на нашу милу

СЕЋАЊЕ

ДРАКУЛИЋ

БОРИВОЈ
СМИЉА
ЗОРИЦА
АНГЕЛОВСКИ АНГЕЛОВСКА МЕНОВСКИ
1998–2018.

2000–2018.

2017–2018.

Почивајте у миру.

СТРАИН
ПЕШИЋ
Прошло је тужних четрдесет дана откад ниси с
нама ћале!!!
Чекам да се вратиш, да те
снажно загрлим, пољубим и нахраним.
Твоја ћера
Много боли душа!

ОЛГИЦУ КАРБУНАР

БИСЕНИЈА

1958–1982.

ВЛАДИМИР

1911–1988.

МАРИЦА и ЈЕЛА с породицама
(26/262865)

1911–1993.

Године пролазе, али заборав не постоји.
Заувек ћете нам недостајати.
Тетка МИРА с породицом

Породица

(4/

(50/262967)

Прошло је четрдесет дана от кад је пре ми нуо
наш

16. јула 2018. навршава се
двадесет пет година откако није с нама наш драги

(32/262894)

У среду, 18. јула 2018. године навршава се четрдесет дана откако није с нама наш

Прошла је година откада ниси с нама. Много
нам недостаје твоја љубав и пажња.
Али сваки дан си у нашим мислима и срцима.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ДРАГАН ЈОВИЋ

ДРАГАН ЈОВИЋ

У нашим си срцима и мислима заувек.
Почивај у миру.

Супруга МИЛАДИНКА, ћерка ЈЕЛЕНА,
зет ИВАН и унук ФИЛИП
(18/262833)

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

Породица
МИЛОВАНОВИЋ
(57/263011)

ДРАГАН ВЕЛИЧКОВИЋ

Твоја деца: ВЛАДИСЛАВ, ИГОР и НИКОЛА
и супруга ЗЛАТА
(30/262890)

АЛЕКСАНДАР
МАКСИМОВИЋ
МАКСА
С великом љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Супруга МИЦА
с породицом

Годишњи помен нашем драгом

(42/262924)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

Наша драга

МИЛЕТИЋ

ДРАГАНУ ВЕЛИЧКОВИЋУ
од породице ЗДРАВКОВИЋ
Живећеш увек у нашим срцима.
(25/262844)

16. јула навршава се четрдесет дана нашој драгој мами

РАДОСЛАВ
РАЈКО
1910–1978.

МАРИЈА
МАЊА
1919–1993.

С љубављу и поштовањем породица

ЛИДИЈА САБОВЉЕВ

ВИКТОР ЛЕВЕР

рођ. Стојановски
1972–2004.
Четрнаест година с поносом чувамо успомену на
тебе.
Твоји: мама ЗЛАТА, тата КИРА, ћерка
ДУШАНА, супруг ДУШАН, свекрва НАДА
и МИЛАН

1996–2018.
Заувек ћемо те волети и
чувати од заборава.
Твоја супруга МИЛЕВА
и ћерке ВЕСНА
и ЈАСНИЦА
с породицама

(55/263000)

(15/262827)

(47/242951)

ИЛИЈАНИ ВЕЛЧОВ
1958–2018.

У недељу, 15. јула 2018, у
11.30, даваћемо шестомесечни помен

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Прође и друга година

Не постоје речи утехе, много нам недостајеш...
Твоји најмилији
(60/203023)

МИЛЕ
ЦВЕТКОВСКИ
ЈАНОШУ
КУЗМИЋУ

1986–2015.

У суботу, 14. јула, у 12.30, на Новом гробљу, дајемо шестомесечни помен нашем драгом

ЗОРИЦА
УГЉЕШИН

Увек ћемо те се сећати.
Остале су лепе успомене.
Супруга НАДА
с породицом и брат
ЈОЖИ с породицом

11. јула 2018. године, у 12
сати, даваћемо трогодишњи помен нашем драгом Милету.
Ожалошћена породица

рођ. Букур
14. VII 2012 – 14. VII 2018.

(16/262831)

(3/262798)

ЈОВИЦА
ЖИВАНОВ
2013–2018.

МИОМИР ЋУК
Никада те нећемо забо-

Породице УГЉЕШИН
и БУКУР

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.
Супруга ДАНА и ћерке
СНЕЖАНА и БЕБА
с породицама

(28/262884)

(1/262785)

(29/262886)

равити.

ДРАГУТИНУ ЗЕКИЋУ
Твоја породица

Његови најмилији
(51/262969)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

1

2

3

4

5

6

4. јуна: Мирјану – Тијана и Милош Лазаров; 12. јуна: Меланију – Сања
Аћимов и Владан Бјелетић; 17. јуна: Тару – Санела Холик и Стефан Антић;
22. јуна: Нину – Валентина Кураи и Драган Недић; 26. јуна: Марију – Јована Манчу, Викторију – Весна и Денис Спасовски, Андреу – Вера и Дорин Стамена, Тару – Александра и Милош Грујоски, Софију – Тамара и Данило Стајић; 27. јуна: Жељану – Ивана и Жељко Ристић, Хелену – Снежана Ибрић.

Добили сина
4. јуна: Огњена – Маријана Попов и Данијел Стојановић; 8. јуна: Милана
– Кристина и Атила Дудаш; 24. јуна: Страхињу – Марија и Борислав Мандић, Страхињу – Миљана и Иван Цвијовић; 26. јуна: Стефана – Ивана и
Никола Спасић; 27. јуна: Адријана – Андријана и Зоран Јованов, Доминика – Татјана и Јано Сабо; 1. јула: Ненада – Анета и Георге Шајин.

ВЕНЧАНИ
30. јуна: Јелена Трнавац и Александар Пријовић, Ивана Васиљковић и Дени Стојановски; 5. јула: Јована Домић и Стефан Букумирић, Мирјана Рмуш
и Милош Илић, Бисерка Радуловић и Дејан Радуловић.

УМРЛИ
28. јуна: Даринка Зирамов (1938), Јано Торњош (1942); 29. јуна: Драга
Пањковић (1936), Ференц Варга (1940), Момчило Ђуровић (1957), Миодраг Влаховић (1933), Ружица Остојин (1939), Јован Црепајски (1961), Милан Павлица (1939); 30. јуна: Анђелка Милосављевић (1927), Иван Пурковић (1953), Љубица Крстић (1938), Миле Бабић (1933); 1. јула: Лазар
Цвејић (1933), Вукосава Стојановски (1930), Ружица Арсић (1956), Анка
Кељић (1935); 2. јула: Сулејман Абди (1952), Рената Алексић (1931), Драган Поледица (1954), Загорка Илић (1932), Анелка Грубанов (1942), Марко Бугарин (1996); 3. јула: Вера Парун (1934), Љубинка Момиров (1938),
Естер Настовски (1954); 4. јула: Милорад Булајић (1955), Спаса Новаковић (1950), Лајош Пал (1950); 5. јула: Зорка Голубовић (1936), Јованка
Тисман (1937).

КОКТЕЛ

КВАДРАТ 7 х 7

7

Речи су састављене од следећих слогова: А, А, ГИ, Е, ЗА, ЗЕ, ЗИ, ЈА, ЈА, КА, ЛА, ЛЕ,
ЛЕ, ЛИ, МА, НА, НИН, РАН, ТИ, ТИ, ТИЋ, ЋА, ЦАК, ЦИ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. деминутив и хипокористик од речи „мален”, 2. детаљно разматрање неког питања, 3. бивши фудбалер „Црвене звезде” (Никола), 4.
лирска песма сетног и тужног садржаја, 5. дословно наведен (туђ текст), 6. становници највећег континента, 7. житељ насеља крај Новог Сада.
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3
4

ЕТНИЦА

5

JEДНA ХEРЦEГOВКA

6

ЛEНA БAКИЋ

7

(НАПОМЕНА: етница је анаграм код кога се преметањем слова
добија назив за становницу неког места)
ЗНАМЕНИТОСТ
ПАНЧЕВА

Немачки
писац
(Томас)

Сократов
тужилац

Хороскоп

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку

ЕНИГМАТСКИ

Петак, 13. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Име
Вера, закон Место код Одрађивати, Агресиван, Васељенски Тежња ка
џиновском,
Мопасана
(турц.)
Кладова разматрати
борбен
патријарх гигантизам

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Многи Овнови мораће брзо да
реагују и да доносе одлуке у ходу,
али још увек није право време да
напуштате посао. Пазите шта
потписујете и коме се поверавате. Покажите колико вам је стало
до вољене особе, не дозволите да
нервоза донесе раздор.

Ове недеље очекујте позив или
повољну вест: добићете и више
него што сте очекивали. Какве
год недоумице и страхове да сте
имали, заборавите, све се само
од себе решава. Партнер вас подржава и то је оно најбитније у
овом тренутку.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Недеља пред вама је прилично
бурна. Просто нећете имати времена да подигнете главу од посла, али неће бити награде за
уложени труд. Партнерски односи полако улазе у фазу када следи велико рашчишћавање. Успорите или ћете остати сами.

Пословно небо се полако поправља. Новац који чекате већ
дуже време стиже и делује на вас
као лек. Пазите коме помажете,
макар то био и неко ко вас је некада задужио, да не бисте упали
у непотребне проблеме.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Помоћ пријатеља, па чак и ангажовање ближих сарадника у овом
тренутку су вам неопходни да бисте били задовољни. Превише
причате, превише сте заједљиви,
тако да људи почињу полако да
вас избегавају. Није партнер извор вашег незадовољства.

Насмејани сте, ширите позитивну енергију, а у ствари сте вулкан
пред ерупцијом. Не иде све како
сте планирали. Нестрпљење може довести до губитка неког важног посла и покварити вам све
планове. Не обећавајте партнеру
оно у шта нисте сигурни.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Све превише примате к срцу,
чак и добронамерне критике.
Тензија и ситне подвале колега
су нормални на послу, а ви се немојте трудити да будете у мировној мисији. Љубав долази само
ако се отвори срце, у противном
све остаје само на речима.

Крајем недеље започињете
озбиљне преговоре о послу који
планирате са странцима, па ћете
бити мирнији, јер решавате питање
финансијске стабилности на дужи
период. Могућ је изненадни пут у
иностранство. Обавезно идите. Љубав: сумњате, али само сумњате.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Само треба успорити и пажљиво

Позив од пријатеља који вам је пре

изабрати сараднике који могу да
прате ваше замисли и ваш темпо. Појачана нервоза може да
заустави неке већ започете пословне пројекте, да отера партнера и да вас доведе у сукоб са
околином, па чак и са законом.

неколико година нудио неки пословни ангажман поново је актуелан.
Размислите добро, да то не буде само голуб на грани. Не пружајте прилику свима зато што сте у мањини,
јер вам се то може обити о главу.
Укључите партнера у свој живот.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Стрпите се још мало, јер је недеља пред вама доста турбулентна, с понеком стресном ситуацијом. Ма где да радите, прилагодите се. Они који траже посао, не
треба да буду баш избирљиви.
Једино добро је појачана страст у
вези.

(19. 2 – 20. 3)
Креативни сте и пуни идеја, али
само када би... Е, то „када би” је
ваш главни проблем. Као да се бојите да предузмете конкретне кораке, да се не бисте разочарали у некога коме верујете. Пресеците ту
муку, затражите помоћ и знаћете
колико је то пријатељство чврсто.

АНАГРАМИ
(1) САВЕТ
КЋЕРКИ

ЗДАЊЕ СА
СЛИКЕ

Oбуци „крпицу”
што колена скрива,
a ту MAЊУ СКИНИ,
превише открива!

Прохтев за
јелом
NBA
кошаркаш
(Гилберт)

Ауто-ознака
Ниша

Град у
Белгији
СЕДИШТЕ Француска
НАРОДНОГ глумица
(Тина)
МУЗЕЈА
Птица
грабљивица

Оброци
отплате
зајма

Притока
Стари назив
Балтичког
Вијетнама
мора

1000 кг
Ознака за
Литванију

Језеро у
Турској
Ознака за
разред
Дивља
мачка

ЗГРАДА У
ЦЕНТРУ
ГРАДА
Исувише
строги
Лопта ван
терена

Град у
Бразилу
Део хектара

Јужно воће
(мн.)

Град у
Јапану

Не
поседовати

Држава у
Азији
Резерват у
Танзанији

Чинија за
салату
Трећи
вокал
Држава у
Јужној
Америци

(2) РУСКА
ТЕНИСЕРКА

AС
КATКAД
НAJAРИ
РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: малецак, анализа, Лазетић, елегија, цитиран, Азијати, Каћанин. Скандинавка: магистрат, анимирати, ни,
апетит, Тан, тона, и, р, Либан, орао, престроги, мандарине, Ароз,
Отару, салатара, немати, Суринам. Анаграми: (1) мини сукња, (2)
Дарја Касаткина. Етница: Билећанка.

Забављати
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ОДРЖАНИ ТРИНАЕСТИ „РИБАРСКИ ДАНИ И НОЋИ”

ЛЕПО ЈЕ БИЛО ДРУЖИТИ СЕ У ИВАНОВУ
Протеклог викенда је тринаести пут у Иванову приређена
манифестација под називом
„Рибарски дани и ноћи”.
Тамошња Месна заједница,
као главни организатор, побринула се да бројним садржајима анимира што више суграђана различитих старосних доба, као и њихове бројне госте.
По свему судећи, то им је и
успело...
Овогодишњи „Рибарски дани
и ноћи” почели су у суботу, 7.
јула, у јутарњим сатима, турниром пионира узраста до петнаест година у пецању на пловак. Том приликом се на оближњем каналу надметало тридесет троје деце, а прва три места заузели су Вељко Поткоњак, Антал Ембели и Ђурица
Радмановић. Они су добили дипломе, али је организатор обезбедио пригодне награде за све
учеснике.
Недуго затим кренуо је турнир у стоном фудбалу, на којем
су се, међу осам такмичара, највише истакли Ненад Дудуј, Данијел Кесег и Стефан Груловић, док се у стоном тенису надметало тринаест учесника, а прва три места заузели су Горан
Максимовић, Миле Цветановић и Јања Тасковић.
На крају првог дана одигран
је турнир у малом фудбалу, на
којем су у конкуренцији девет
екипа тријумфовали „Кафетероси” из Омољице, испред екипе из Старчева и Месне заједнице Иваново.
Сутрадан ујутро на програму је било такмичење у стрељаштву (дисциплина трап), на
којем су убедљиви били Брестовчани; победила је друга њихова екипа, испред прве, док
су Јабучани били трећи. Када
је реч о појединачној конкуренцији на подијуму су се нашли Небојша Лончаревић, Маријан Стоилковић и Адријано
Новаков.
Највећа гужва виђена је на
такмичењу у кувању рибље чорбе, које је окупило четрнаест

екипа и још много гурмана и
других знатижељника, који су
прилично испунили плато покрај Дома културе. Готово око
сваког котлића налазила се повећа група људи који су давали подршку мајсторима варјаче, жељно ишчекујући крајњи
исход надметања. А када је прокључао садржај који се неко-

лико сати крчкао на ватри, сви
они су могли да уживају у „крајњем исходу”, без обзира на то
да ли је њихов фаворит освојио награду или не.
А највећи пехар припао је
ти му под на зи вом „Дим ке
плус”, који се нашао испред
екипа Панчевца Гавре и „Глисте” из Глогоња. Победнички

кулинар Раша Димић наводи
да је већ освајао награде баш у
кувању чорбе, у коју ставља
много поврћа (не и озлоглашени „фант”), а од рибе, поред шарана и сома, по могућству протвиша, деверика иде
обавезно. Све то треба и мало
заљутити.
Наравно, највише такмичара било је из самог Иванова, а
један од њих је педесетосмогодишњи Стојан Јанкулов, који
учествује малтене од прве манифестације и за то време је
освајао и прва места. И он каже да је у добру чорбу неопходно ставити више врста рибе, попут шарана и мрене, као
и адекватне зачине, пре свега
природне – целер, першун, шаргарепу... Али, како добацују људи из његовог окружења, најважније је добро друштво, у којем Стојан нимало није оскудевао, јер су га, уз комшије,
бодрили и пријатељи из Старчева и Панчева. Његов три деценије млађи суграђанин Алек-

сандар Чех такође има трофеје, а слаже се и када је реч о
разноврсном саставу рибе, коју набавља од овдашњих аласа,
иако је њих, нажалост, све мање. И њега подржава бројно и
весело друштво, а исто је и када је реч о гостима из градских предузећа, као што су „Зеленило” и „Тамиш–Дунав”. У
добром расположењу су били
и чланови једне лево оријентисане партије, чија чланица
Далиборка Јагица из Панчева
истиче да нису овде да „воде
политику”, већ да се опусте уз
специјалитете с тањираче, пиће и дружење.
Део ове приче је и етно-базар, какве и у многим другим
местима приређују припаднице

се самих Ивановчанки тиче,
оне су овог пута нудиле вруће
мекике и крофне.
На суседном штанду је Драгана Латковић, која је навела
да су „Омољчанке” изложиле
такозвани бели вез и продукте
ткања, као и ликере и слатка,
док се људи углавном интересују за појасеве и чарапе. Милица Стефановић и друге чланице старчевачког „Неолита”
донеле су домаће производе,
попут сока од зове, џема и слатког од вишања и разних ликера. Милка Чубрић каже да се
брестовачки Актив жена „Сосе” представио тканим, везеним и хекланим радовима, као
и производи ма од би ља. На да Бр зо ван на во ди да су се

лепшег пола. Ана Фишер, у име
суорганизатора манифестације МКУД-а „Боназ Шандор”, каже да су овом згодом у госте
позвана пријатељска удружења из околних места, која су
се, према њеним речима, одазвала у солидном броју. Што

„Доловке” представиле уобича је но – штру дла ма, овог пу та од ма ка, ро га ча и ора ха.
За сам крај „Рибарских дана
и ноћи” поново је остављена
презентација старе игре са ових
простора под називом попике.
Лепо и у духу традиције...

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.

Лаки

ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДИХ ДОЛОВАЦА

„Пост бајк” међу најбољим студентским идејама
Троје младих Доловаца недавно је постигло изузетан успех
на такмичењу за најбољу студентску идеју.
Реч је о Дејану Радивојеву и
Бојану Војнову (обојица на другој години докторских студија
– први на Пољопривредном факултету, а други на Факултету
техничких наука), као и о Драгани Ристић, која је на четвртој години Филозофског факултета. Сви они су као екипа
под називом „Пост бајк” заузели друго место на наведеном
универзитетском надметању за
новосадски регион и тако се
квалификовали за само државно финале.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Дејан, Драгана и Бојан
Према њиховим речима, у
питању је прва еколошка достава теретним бициклима на
Балкану.
– „Пост бајк” је својеврсна
курирска служба на два точка,
којом се може обавити достава

робе у тежини и до сто килограма. Тако би, уз помоћ теретних бицикала, била омогућена
бржа и једноставнија достава
нечијем домаћинству, и то у
потпуности на еколошки начин
– навели су ови Доловци.

Поменуто надметање, којим
координира Универзитет у Крагујевцу, спроводи се с још седамнаест партнера из више земаља, уз финансирање Европске уније у оквиру програма „Еразмус плус”, а у нашој земљи подељено је на шест предтакмичења у регијама чији су центри
Крагујевац, Београд, Нови Сад,
Ниш, Нови Пазар и Зрењанин.
Са универзитета и високих
школа из наведених градова су
се и пријављивали студенти
основних, мастер и докторских
студија, одакле ће по две најбоље идеје бити представљене
у националном финалу. А тамо ће за учеснике, поред новчаних, бити обезбеђене и друге вредне награде, попут путовања, бесплатне израде прототипова, као и консултативне и
менторске помоћи у развоју
пословног модела.

Златни ретривер, стар око годину дана, пронађен је у центру града, где се око једног супермаркета мотао данима.
Када га је старатељ из нашег
града привремено збринуо, био
је у веома лошем стању, с много рана на себи, да би му, након неколико посета ветеринару, све повреде биле саниране и сада је поново здрав и у савршеној кондицији.
Лаки је дружељубив и добар према људима и другим животињама. Чипован је и кастриран, а све друге информације
могу се добити на телефон 060/70-70-077.

Лана
Лабрадорка, стара око три и
по године, такође је глуварила
на улици у центру града. Лана
је тада била скотна, али веома
мршава, а након привременог
збрињавања и пружене неге
здрава је и ухрањена.
Ова мазна и дружељубива
слатка куца у међувремену је
стерилисана и чипована, тако да је спремна за новог власника који ће се одговорно односити према њој.
Контакт-телефон: 060/70-70-077.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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СТАРЧЕВАЧКИ ПЧЕЛАРИ СЕ ОКУПЉАЈУ И ЛЕТИ

ПРОИЗВОДЊА ВИНА У ГЕНИМА ЈАБУЧКЕ ПОРОДИЦЕ ФИЛИПОВСКИ

Све с циљем побољшања
приноса меда

ЉУБАВ, ТРАДИЦИЈА И ДУГ ПРЕМА ПРЕЦИМА

Сезона медобрања је у пуном
јеку, а без обзира на то Друштво пчелара Старчево не пропушта да се и током летње сезоне састане макар једанпут у
месецу, сваке прве среде.
Према речима председника
Косте Аће, на последњем јулском окупљању било је говора
о предстојећим активностима,
као што су учешће на манифестацијама и набавка лекова.

У вину је истина, рекоше стари Латини. А истина је да је
оно, обрни-окрени, најбоље када га сами справљате, јер тада
сте најсигурнији шта заиста пијете.
Ако се то споји с вишегенерацијском традицијом и неизоставним провођењем врeмена
у природи, онда је то добитна
комбинација. Па, када вам већ
крене, што се не бисте и озбиљније бавили овим тешким, али
веома лепим занимањем.
Управо тако размишља и Ненад Филиповски, вишеструко
награђивани винар из Јабуке.

– Договорили смо се да гостујемо на протеклим „Данима сунцокрета”, а започели смо
и припреме за старчевачке „Дане дружења”, што је за нас користан и важан догађај. Тада
по традицији правимо изложбу и дружење јужнобанатских
пчелара, а очекујемо и колеге
из удаљенијих места, попут Кикинде и Зрењанина. С обзиром
на то да и ми присуствујемо
манифестацијама код пчелара

– Разговарали смо и о потреби да се што више удружујемо у Савез пчелара Војводине, јер је Покрајина једина која нам колико-толико помаже.
Сви остали нису нас удостојили чак ни одговора, као када
смо, рецимо, предлагали да у
ветрозаштитним појасима буде засађено медоносно дрвеће.
Поред тога, имали смо идеју
да сваком пчелару набавимо

једну жуту банатску матицу која се за ово поднебље показала
као најбоља, чиме смо конкурисали код градског Секретаријата за рурални развој, али и
тада смо остали без икакве реакције – каже Аћа.
Овај пчелар се осврнуо и на
текућу сезону, коју је окарактерисао као солидну.
– Наравно, могло је много
боље, али у односу на лане
било је багрема, па су они с

Породица Филиповски из Јабуке у генима има бављење
виноградарством. Они су потомци колониста из Велеса,
који су тамо одвајкада производили грожђе и правили
вино. По доласку на ове просторе ти вредни људи одмах
су на двадесетак ари засејали
нове чокоте и све до данас
нису прекидали с том лепом
навиком.
Последњих година у том погледу образ својој фамилији
светла четрдесетдвогодишњи
Ненад, који је малтене по рођењу укључен у виноградарске
радове.
– У почетку сам то схватао
као играрију. Међутим, када
ми је отац умро 2001. године,
почео сам озбиљније да се интересујем за ову грану пољопривреде. Најпре сам стари виноград „пресадио” новим сортама каберне и шардоне. Дотада смо производили тек око 500
литара вина за кућне потребе,
али се у мени распламсала жеља за проширењем производње, премда старији људи нису
веровали да те „новотарије” овде могу да донесу озбиљнији
род, нарочито када су видели

– Та да сам по чео све му
озбиљније да приступам, да
пратим трендове у винарству
путем интернета и стручне литературе, као и да примењујем неке друге рецептуре. Кренуо сам и на такмичења, па
када сам 2012. године у Долову освојио треће место за црвено вино у веома јакој конкуренцији, а потом и бројне
медаље за каберне совињон од
Орловата до Темерина, добио
сам велики стимуланс. И још
пажљивије сам прилазио радовима у винограду, почев од
орезивања чокота средином
фебруара, када вегетација мирује, чиме се ограничава род
зарад бољег квалитета и добијања одговарајуће количина
шећера и других састојака. Важно је и да моменат бербе буде када је грожђе у потпуности зрело, као и да се оптичким ин стру мен ти ма пра ти
ферментација, отакање и претакање – истиче овај винар и
виноградар.

мали грозд, навикнути на велике попут оних од хамбурга –
почиње причу Ненад.
Ипак, када је то почело да рађа, ствари су се промениле, јер се
испоставило да је велика разлика у квалитету вина, што прати и
све уочљивије убрзавање климе,
па се сада сви послови обављају
раније и на други начин.

У свему овоме он има апсолутну подршку и велику помоћ
деце Петра (17), Милана (14) и
Милице (9), а пре свега супруге Мирјане (38), која га је чак и
пре суд но под стре ки ва ла да
озбиљније уђе у виноградарске
воде, јер је схватила с колико
љубави прилази свему томе, а
притом и воли вино. Иако је,

Аћа на једном од састанака
из других друштава, ред је да
и ми њих угостимо у складу с
нашим скромним могућностима, а том приликом расправљамо и о разним битним стварима – наводи старчевачки пчелар.
Друштво је, након колективне набавке матичњака, организовало исто то и када је реч
о провереним лековима од познатих произвођача за заштиту пчела, пре свега од варое и
ноземе.

јаким пчелињим друштвима
узели добре количине меда.
Што се тиче актуелног сунцокрета, без обзира на то што
проблем праве честе кише,
мислим да га је довољно, иако има и оног који баш не меди, док су наке парцеле у околини вероватно третиране недозвољеним средствима и постоје индиције да су тамо пчеле страдале у већем броју –
истиче председник старчевачког друштва.

као и на сваком почетку, било
мучења, то је уминуло са убирањем плодова рада, па им ништа више није тешко и сложно
раде све што је неопходно.
Породица Филиповски сада
има виноград на укупно 120
ари, што је једна од највећих
парцела под чокотима на те-

раде, а важан сегмент је и заштита од болести, попут пламењаче и пепелице. У почетку сезоне прскам лозу до дозвољене границе, али како се
берба приближава, водим рачуна о каренци, носим узорке на контролу да не би било
превише сумпора или оста-

риторији Панчева. Ускоро ће
на тој површини бити укупно
7.000 калемова кабернеа, мерлоа и шардонеа, што за почетак може донети исто толико
литара вина. Недавно су регистровали фирму, па ће ускоро
моћи да испоручују робу ресторанима, а засад им људи
долазе на кућну адресу. Почели су и са изградњом винарије, где „божји нектар” лагерују
у бурад од медицинске пластике и потом га сами флаширају.
Притом, Ненад је председник локалног удружења „Грозд”,
које броји двадесет осам чланова, у чији рад су укључени и
во ћа ри. Та ко ор га ни зо ва ни
успевају да преко пројеката с
конкурса које расписују Покрајина и Град добију и неке донације, попут младица.
– Као што рекох, има много посла, од орезивања, преко везивања, до међуредне об-

така од бакарних препарата
и, једноставно, све чиним не
бих ли подигао квалитет. С
друге стране, показало се да
је ово поднебље сасвим солидно за узгој винове лозе.
Али, ипак, услови вуку највише тридесет одсто утицаја
на при но се, а рад и зна ње
преосталих седамдесет. Морам да кажем и да је веома
те шко ра ди ти ле гал но, пре
свега због много папирологије, али нећемо се предати будући да иза нас стоје љубав,
традиција и дуг према прецима – истиче овај релативно млади винар.
А како сам признаје, најлепше му је када напусти урбану
вреву, упути се у виноград и
напуни плућа дахом природе,
без обзира на то да ли је реч о
издашним периодима попут
листања и бербе или, нарочито, о неизрециво опојном мирису који доноси цветање.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

ПАПРИКАШ ОД ШТУКЕ

Састојци: два кг штуке, један
кг лука, три кашике куваног
парадајза, мало соли, једна
љута паприка, мало бибера
и 250 дл уља.
Припрема: Рибу очистити и
нарезати на мање комаде.
Одстранити све кости. Лук
ситно исецкати и пржити на
уљу док не пожути. Затим
додати рибу и динстати пет
минута без доливања воде.

Ово треба пажљиво радити
како се риба не би распала.
После тога додати две кашике црвене паприке, литар
хладне воде, парадајз, бибер
и љуту паприку.
Наставити кување на тихој ватри и повремено протрести посуду. Ако је потребно, додавати мало воде, како
би сва риба била покривена.
Кувати око пола сата.
Пријатно!

РОДЕ БАШ ВОЛЕ ИВАНОВО

Дугокљуни пернати украси на бандерама
У Иваново се сваке године
враћају роде. Ту бојазни нема... Заправо последњих година тамо буде чак и више
ових пти ца, ко је на род од
пам ти ве ка по ве зу је с ра ђа њем беба.
Према речима житеља најзеленијег панчевачког села, на
његовим бандерама постоје четири гнезда, од којих је на једном чак шест дугокљуних станара, а и сва преостала имају
младе.
Роде су овде апсолутно заштићена врста, с обзиром на
то да им годинама није фалило ни перце. Додуше, ни оне
нису штеточине, па и ако понекад наврате у нечију башту,
то је само ради потраге за храном, a ако се зна да су на њиховом менију ситни гмизавци, водоземци или глодари,

Када је реч о њиховим гнездима, она се, као што је наведено, налазе на бандерама, и
то на старим, које је одавно требало уклонити, али су их надлежни органи оставили управо
како би послужиле као дом тих
предивних пернатих живуљки.
Све то говори да се роде ту
осећају веома сигурно, чак су
нека врста обележја тог села.
Ко зна, можда ће у будућности призвати и све већи број
новорођенчади и тиме допринети да Иваново не буде место
које одумире.

Страну припремио
то никако не угрожава људске ресурсе, па су с те стране
чак и добродошле. Ови лепо-

тани редовно сврате и на фудбал ски те рен, где су пра ва
атракција.

Јордан
Филиповић
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ПРВЕНСТВО СТАРОГ КОНТИНЕНТА У КАЈАКУ И КАНУУ

БИЉАНА РЕЛИЋ ШАМПИОН ЕВРОПЕ
Сребрна медаља
у двоседу
Следи надметање с
најбољима на свету
У италијанском граду Ауронцо ди Кадоре, на надморској
висини од око 1.000 метара, од
28. јуна до 1. јула одржано је
Европско првенство у кајаку и
кануу на мирним водама, у конкуренцији јуниора и млађих
сениора. Учествовало је више
од 1.300 такмичара из 35 држава, а у тако јакој конкуренцији запажене резултате остварили су и чланови нашег националног тима.
Репрезентативка Србије и
члан Кајак-кану клуба Панчево Биљана Релић поновила је
успех с Првенства Европе у
Пловдиву, када је била прва у
конкуренцији јуниора у тркама једноседа и двоседа на 200
метара. Овог пута Релићева је
у конкуренцији такмичара старости до 23 године (млађи сениори) постала шампион Старог континента у тркама једноседа на 200 метара, док је у

двоседу, на стази од 500 метара, у посади с Маријом Достанић освојила сребрно одличје.
У надметању у К-1 Биљана
Релић је с предношћу од скоро
пола секунде у односу на другопласирану ривалку из Мађарске прва прошла кроз циљ. Сјајна је била и у трци двоседа, а
освајањем другог места у К-2 на
500 метара Биљана је постала
најуспешнија такмичарка наше
репрезентације, која је на овом
такмичењу бројала 32 члана.

Тренер ККК-а Панчево Ђурица Левнајић, који је такође
био на овом првенству, задовољан је постигнутим резултатом и најављује нове медаље с
наредних такмичења. Прво велико искушење је Светско првенство за јуниоре и млађе сениоре, које ће бити одржано
крајем јула у бугарском граду
Пловдиву.
Успешан викенд имали су и
најмлађи чланови ККК-а Панчево. Они су у суботу, 7. јула,

учествовали у трећем колу Лиге мини-кајака Србије, где су
наставили низ добрих резултата.
Пионирке у кајаку двоседу
Тијана Игња и Маша Павловић освојиле су треће место на
стази од 500 метара, а бронзано одличје, такође на дистанци од 500 метара, освојио је
четверац дечака који су чинили Марко и Милош Живковић,
Владимир Бојанић и Милош
Јовановић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗОРАНА ТРОСТРУКИ ПРВАК СРБИЈЕ
У Крушевцу је прошлог викенда одржано Првенство Србије у атлетици за млађе сениоре и сениоре. Чланица АКа Динамо Зорана Барјактаровић наступила је у две најкраће спринтерске дисциплине и остварила је убедљиве
тријумфе. На 100 м је победила с резултатом 11,70, а у
трци на 200 м њено време је
износило 23,62 секунде.
После свих повреда и осталих недаћа које су је пратиле
од почетка сезоне, Зорана је на
овом такмичењу показала колико је спремна и какве резултате може постићи. Њено остварење на стази од 200 метара је
само дванаест стотих делова
секунде далеко од норме за
Европско првенство у Берлину. Ипак, оно што је најважније, Зорана је коначно могла да
истрчи трку без икаквих болова у леђима и задњој ложи.
Ова одлична атлетичарка
освојила је титулу шампиона
Србије у трци на 100 метара
и у конкуренцији млађих сениорки.
– Овим путем желим да захвалим свима који су у протеклом периоду, који је био
веома тежак за Зорану и ме-

ЗАВРШЕН ОДМОР ЗА ФУДБАЛЕРЕ

СТАРТОВАЛИ ПАНЧЕВАЧКИ „ВОЗОВИ”
У суботу, 7. јула, стартовала је
и панчевачка „дизелка”. После
краткотрајног одмора фудбалери Железничара су се окупили на терену СЦ-а „Младост”,
а прву прозивку првотимаца,
која је означила и почетак припрема за нови шампионат у
Српској лиги „Војводина”, извршио је шеф стручног штаба
Горан Мрђа, са својим сарадницима Глигором Шкрпаном
и Владимиром Растовићем.
Фудбалере су поздравили и
председник Зоран Наунковић, генерални секретар Ненад Бојковић, чланови управног одбора клуба Предраг Санадер и Никола Амбруш, као и највернији навијачи
„Жеље”, који су за ову прилику
припремили и посебну закуску.
– Засад смо се појачали са
два играча, а верујем да ћемо

Ђорђевић, који је дошао из краљевачке Слоге, као и повратник Марко Јовановић, коме је
истекла позајмица у Динаму
1945. Из клуба су отишли: Вукајловић, Томашевић, Дивљачки и Милојковић, као и Јовић,
који је прешао у београдски Рад.
– Драго ми је да је костур
екипе која се надметала и прошле сезоне сачуван. Самим тим
наш тим ће добити на квалитету, јер ће наставити конти-

убрзо имати на располагању
још три проверена фудбалера,
с којима ћемо моћи да остваримо наше амбиције. На првом тренингу је било 29 играча, али до почетка првенства
тај број ћемо смањити на оптимум, па ћемо у трку за бодове ући са 22 до 24 момка. Одиграћемо и десетак контролних
утакмица, сви ће добити шансу да играју по 450 до 550 минута, што је сасвим довољно
да проверимо квалитет свих
играча – рекао је Горан Мрђа.
Нови чланови панчевачке
„дизелке” постали су Душан

нуитет, што је веома важно.
Предстоји нам жесток рад, нема сумње, али сви смо спремни да дамо максимум. Надам
се да ће се нови играчи уклопити у систем, да ћемо добро
одрадити припреме и да ћемо
спремно дочекати првенство –
истакао је капитен Железничара Данило Ковачевић.
Прву контролну утакмицу „дизелка” ће одиграти 18. јула у
Омољици, против Младости, а
потом следе гостовања у Белој
Цркви и Борчи, па дуели с Борцем, Јединством, Спартаком,
БСК-ом и ОФК Београдом.

Фудбалери Динама 1945 започели су припреме за нову сезону у Српској лиги „Војводина”, а прозивку је извршио шеф
стручног штаба Петар Дивић
са својим сарадницима Ђорђем
Влајићем и Дарком Младеновићем. Првом тренингу је присуствовало 28 играча, од којих
су петорица омладинци.
– Очекујем да својим фудбалским и људским квалитетима на најбољи начин репрезентујете клуб и град Панчево и да
у новој сезони будемо тим који
ће пружати добре игре. У име
управе клуба могу да вам кажем да ћемо обезбедити све
услове за рад како бисте се што
боље припремили за искушења
која вам предстоје. Желим вам
много успеха током припрема и
да на крају сезоне заједнички остваримо што бољи пласман – рекао
је председник ФК-а Динамо 1945

На прозивци су била и три
нова играча. Никша Стојановић је дошао из Земуна, а Живорад Арнаутовић и Небојша
Радичевић из београдског Интернационала. Клуб је напустио Божидар Величковић, који је прешао у Вождовац. Челни људа клуба су у потрази за
новим појачањима како би појачали конкуренцију у тиму.
– Очекује нас напоран рад,
нормалан у припремном периоду. Динамо 1945 је велики
клуб и сви заједно знамо шта
се од нас очекује у новој сезони. Комплетне припреме обавићемо на нашем стадиону и
на теренима на Стрелишту. Уговорили смо и шест контролних утакмица, тако да је на вама да озбиљним приступом на
тренинзима дате свој максимум како бисмо заједнички
остварили резултате који се од
нас очекују у новој сезони –
обратио се момцима и шеф
стручног штаба Петар Дивић.
Прву проверу фудбалери „брзог воза“ имаће 14. јула, а до
почетка шампионата форму ће
брусити против београдског Хајдука, омладинаца Чукаричког,
Вождовца, ИМТ-а, Локомотиве из Београда и Бежаније.

ПРО ШИ РЕ НА ЛИ ГА!
По одлуци челних људи ФСВ-а и ФСС-а, Српска лига „Војводина” ће у наредном првенству имати 18 клубова.
У њој ће се поново надметати Раднички из Сремске Митровице и Дунав из Старих Бановаца, који су пре нешто више од месец дана, када је окончана прошла сезона, испали
у нижи ранг.
Већ после овог „експеримента” такмичење би се поново
одвијало са 16 екипа, што значи да ће на крају шампионата
испасти чак четири тима.
Горан Јањовић приликом обраћања првотимцима.

Првенство у Српској лиги
„Војводина” почиње 18. августа.

не, били уз нас и помогли
нам да превазиђемо све недаће и дођемо надохват циља, а то је сениорско првенство Европе у Берлину – рекао је Зоранин тренер Љупчо
Цветкоски.

И док се Зорана надметала
у Крушевцу, један сјајни момак, јуниорски шампион Србије и такође члан АК-а Динамо, Стефан Михајлов, као
члан репрезентације Србије

над ме тао се на Пр вен ству
Европе за млађе јуниоре, које је одржано у мађарском
Ђеру.
Познат као „муња са Стреле”, Стефан је учествовао у
трци на 100 метара и остварио сасвим задовољавајући
резултат од 11,23 секунде.
Треба истаћи да га је постигао уз врло јак ветар у груди,
од два метра у секунди. Иако је остао мали жал што
због тога није успео да се
пласира у полуфинале, Стефан је оправдао позив селектора за учешће на овако великом такмичењу, али је и
потврдио да је управо он, као
један од најперспективнијих
спринтера наше земље, предводник нове генерације атлетичара од којих Србија много очекује.

ПО ДВА ЗЛАТА ЗА ЈОВАНУ И АЊУ
Отворено првенство Војводине у пливању одржано је у
Спортско-рекреативном центру „Дудова шума” у Суботици. Учествовало је око 300 такмичара из 24 клуба из Србије
и Хрватске, а Пливачки клуб
Спарта из нашег града, који је
предводио тренер Ненад Јовић, представљали су Јована
Богдановић, Ања Јакимовски
и Милош Трајановски.
Јована се надметала у апсолутној конкуренцији и освојила је две златне медаље, и
то у тркама на 100 (1:15,70) и
200 метара (2:37,55) прсно.
Резултат који је постигла у
трци на 200 метара је по ФИНА бодовима био и највредније женско остварење на овом
такмичењу.
Јуниорка Ања Јакимовски
такође је освојила два највреднија трофеја. Она је у групи пливачица од 16 и 17 година тријумфовала у тркама
на 50 м делфин (32,19) и 50
м леђно (35,92).
Чланови ПК-а Спарта надметали су се и на Отвореном првенству Црне Горе, на
коме је учествовало 330 пли-

вача из: Албаније, Аустрије,
БиХ, Хрватске, Италије, Македоније, Русије, Румуније,
Словеније, Турске, Србије и
Црне Горе.
Јована Богдановић је проглашена за најуспешнију такмичарку, јер је тријумфовала у тркама на 100 и 200 м

прсно, у којима је надмашила личне рекорде.
Успешан је био и Милош
Спасић (ФИНА судија), који
је као члан судијског одбора
без грешке одрадио веома важну улогу стартера.

ШАХОВСКИ КУТАК

ТРКА ОКО АВАЛЕ
Morse

НОВИ УСПЕХ ПАНОНИЈЕ

На традиционалној, четрдесет
четвртој „Трци око Авале” учествовали су и атлетичари Паноније из нашега града, који
су и овог пута остварили запажен успех.
Предшколац Вук Кићовић
освојио је најсјајније од лич је
у над ме тању на 100 м. Млађа пи о нир ка Ана Дра гојевић

за слу жила је сребро на 1.000
м, док је Ан ђела Ки ћовић у
истој трци била четврта. На
крају је и Дамјан Чикић у трци ста ријих пионира освојио
бронза но од лич је и та ко за окру жио успешан на ступ панчевач ких атлетича ра.
Успеси чланова Паноније се
настављају, а следећи наступ има-
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ће у Београду на „Теслиној трци”,
на дистанци од 1.856 метара, што
је уједно и година рођења нашег
највећег научника.
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Страну припремио

Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц5)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Ол инклузив
Поглед с врха торња. Рај на земљи – Канкун!
Весна Зубић,
Танаска Рајића 56, Панчево

Јесте ли се и ви радовали распусту, па убрзо сконтали да имате
проблем? Треба клинцима ове дуге дане испунити нечим, само –
чиме? Ево наших предлога.
Да ли сте, на пример, знали да постоје хотели за инсекте? Зашто и ви не бисте саградили један? Кад су деца већ на интернету, нека науче која буба шта воли да једе и где радо спава, а онда их угостите у вашим апартманима. Биће забавно!

Грађанско васпитање
Весна, Мирко, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

На мундијал нико није имун. Оправдано је погледати утакмицу с
наследницима, али зашто то не бисте дигли на виши ниво? Пронађите заједно на карти све државе учеснице првенства и научите која је чија застава.
Узгред, не морате објашњавати малишанима да то што неко
навија за Русе, а неко за Хрвате, није разлог за свађу и увреде.
Деца знају, нису глупа. Са одраслима је понекад другачије.

Милионер из смећа

Поздрав из Неос Мармараса уз залазак сунца.
Мирко Балаш,
Љубомира Ковачевића 6/13, Панчево

Кад киша стане, децу подруку, па у шетњу. Можете до парка, Народне баште, кеја... Велике су шансе и да успут прођете поред
неке депоније. То је сјајна ствар, јер онда имате повод за квиз.
Питајте паметне главице колико година треба пластици да се
разгради у природи (тачан одговор: 500), колико стабала спасемо ако рециклирамо тону папира (тачан одговор: 17), колико милиона литара воде загаде четири литра моторног уља (тачан одговор: много)...
Увиђате смисао ове игрице, зар не? Уживајте у распусту!

µМ. Шупица ?Д. Кожан

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Милица
Стојанов,
средњошколка:

Марио
Милићевић,
средњошколац:

Тијана
Војновић,
средњошколка:

– Обично слободно
време проводим негде с друштвом. Волонтирам у Црвеном
крсту, па имамо неке активности и
преко летњег распуста.

– Овог лета ћу се дружити са својим пријатељима, а вероватно
ћу ићи и на море. Топле дане у граду ћу
проводити на базену.

– Свако вече излазим с другарима, а
када је топло, време проводимо на
базену.
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враћају • Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан
је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevaconline.rs

