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ОДБОРНИЦИ ЗАСЕДАЛИ У САЛИ ЗА ВЕНЧАЊА

НОВИ ДИРЕКТОРИ И РЕБAЛАНС БУЏЕТА
Опозиција тражила
одлагање седнице због
прокишњавања

ФОТО АНДРЕА СТАНКОВИЋ

У градској каси
21 милион динара мање
Недељу дана пре истека законског
рока од три месеца за одржавање
седнице Скупштина града Панчева
заседала је 12. октобра (претходна
седница је била 20. јула), али уместо
у великој сали, као што је уобичајено, одборници су се, због прокишњавања, састали у малој, то јест у сали
за венчања. Тај простор је и буквално био мали да прими близу 60 одборника, колико их је било присутно
на седници, као и раднице скупштинских служби и новинаре.
Управо због тога је на самом почетку првог заседања након летње
паузе панчевачка опозиција негодовала и тражила да се седница одложи. Председник Скупштине града
Тигран Киш извинио се свима због
новонастале ситуације, која је „уследила због више силе”, јер, како је појаснио, град је недавно на више места разбио пластични кров у великој
сали, па је због кише она тог дана
прокишњавала.
– Јавна набавка је завршена и радови у скупштинској сали треба да
почну за седам дана, свима се извињавам – рекао је Киш.
Шеф Одборничке групе Српске
радикалне странке Срђан Гламочанин рекао је да не постоје услови за
рад, да одборници седе и на радијаторима, а целу ситуацију је илустровао сликом коју је, како каже, видео
пред почетак седнице, када се у великој сали, због прокишњавања „чак
и гласачка кутија напунила водом”.
Одборници из тих разлога, али и зато што су, како је рекао, таблети у

квару – немају материјале, па тако
не могу ни да прате седницу парламента.
Никола Ћебић из Покрета „Доста
је било”, Павле Ђукић из Лиге социјалдемократа Војводине и Душан
Стојић из Демократске странке такође су тражили одлагање седнице.
– За ово стање је одговоран председник Скупштине града. А зашто?
Зато што смо сада у ситуацији у којој
и да желе, седницу би могли само за
мало да одложе, јер је заказана седам
дана пре истицања законског рока за
њено одржавање... Ови примери показују да је парламентаризам већини
потпуно небитан – рекао је Ћебић.
Овај захтев опозиције, али и захтев одборника Владана Кељевића
(ЛСВ) да се у дневни ред уврсти
предлог за доношење етичког кодекса за одборнике, по којем би они морали јавно да образложе зашто током мандата мењају странке – нису
усвојени. Кељевићу није први пут да
овај предлог износи приликом утвр-

ђивања дневног реда. То чини сваки
пут када дође до промене састава у
одборничким групама, а на овој седници их је било. Наиме, одборници
Српске радикалне странке Станко
Богосављев и Игор Ставревски напустили су ту одборничку групу и сада
наступају као самостални одборници
(гласањем на седници су подржавали
одлуке већине), а одборник Демократске странке Ивица Јовчић изашао је из ДС-а и пришао одборничкој групи Српске напредне странке.
Одборници Скупштине града усвојили су Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету за 2016. годину.
Овим ребалансом буџет Града је
умањен за 21 милион динара и он сада износи близу 6,1 милијарду динара. Заменик градоначелника Предраг Живковић, образлажући ову
тачку, рекао је да је Град од Министарства привреде добио 42,5 милиона динара за радове.
– Приходи класичне буџетске потрошње су увећани за пет милиона

динара, а има око милион динара више од боравишне таксе. Када је реч о
комуналној потрошњи, ту су приходи
смањени за око 20 милиона, а они по
посебним прописима увећани су након што је Град добио новац од других нивоа власти, то јест од АП Војводине. Имамо уштеду од девет милиона динара, насталу након завршетка
одређених радова, али те паре се не
могу користити за друге ставке у буџету. Када се говори о расходној
страни буџета, углавном је реч о пренамени средстава корисника – изјавио
је Живковић и додао да је кредитно
задужење Града смањено за око 35
милиона динара, као и да ће тај новац
највероватније бити на располагању
Граду у 2017. години.
Оливер Петковић (ЛСВ) критиковао је буџетски дефицит, „који чини
37 одсто планираних прихода”, као и
одлуку да АТП добије новац не само
за куповину половних аутобуса већ и
за покривање трошкова пословања
предузећа.
– Јавна предузећа служе странкама, а не грађанима и зато нема бољитка – рекао је Петковић.
Ребаланс буџета је усвојен са тридесет осам гласова за и двадесет једним гласом против.
Када је реч о кадровским тачкама,
именовано је више директора и в. д.
директора предузећа и установа, готово без расправе.
За директора ЈКП-а „Младост”
изабран је досадашњи в. д. директора Предраг Стојадинов, професор
физичке културе и прослављени каратиста. За првог човека АТП-а именован је Небојша Гајић, машински
инжењер, који је такође био вршилац
дужности директора, а Александар
Радуловић, грађевински инжењер,
изабран је за првог човека ЈКП-а
„Водовод и канализација”.
» Наставак на страни 5
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Другачији, па шта

***
После много времена ове среде је одржана седница локалног парламента. Није било превише трзавица у раду, лагодна већина
власти и помало успавана опозиција, дозволили су одборницима
да стотинак тачака дневног реда прође за мање од четири сата.
Овај скуп представника грађана зато није био претерано интересантан по садржају, већ по – месту одржавања.
И одборници, и запослени у скупштинским службама, и неки
директори јавних предузећа, и представници медија стали су некако у малу салу. Велика сала је била недоступна из прозаичног,
али и комедичног разлога – кров дома града прокишњава! А током седнице је пљуштало као у бразилским прашумама.
Људи који брину о хигијени зграде морали су некако да реагују како низ велике скупштинске степенице не би кренули да се
сливају потоци кишнице. И снашли су се: поставили су ведра, а
вероватно у недостатку слободних посуда, додали су и – гласачку
кутију!
Овај детаљ није промакао нашем фото-репортеру, а нама не
може да побегне потенцијална симболика: дом града на крову
има пукотине, а гласачка кутија има функцију ведра – скупља
оно што пада с неба.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Млада жена обучена у црну одећу хода панчевачким улицама. Не
би то било ни по чему интересантно да тој девојци зелено-златна
марама није прекривала цело лице, до очију. Гледала је испред
себе, не осврћући се.
Старија жена која јој је ишла у сусрет стала је са стране и посматрала ју је разгорачених очију; брачни пар средњих година је
прекинуо свој разговор и нетремице гледао жену с марамом на
глави, а пошто су се мимоишли, погледали су се међусобно; два
младића нису имала проблем с необичном појавом – одшмекали
су девојку од главе до пете и фрајерски су се насмејали; човек у
радној одећи који се очито враћао с градилишта је отворених уста
буљио у прекривено лице; девојка са слушалицама у ушима је бацила стидљиво-зачуђени поглед и потом га брзо скренула...
А та шетња с марамом преко лица није била случајност. Наиме, решили смо да направимо мали социјетални експеримент:
жена је новинарка која је прекрила лице баш да би проверила реакције пролазника. Имала је и пратњу двојице колега који су ходали десетак метара иза ње. Судећи по ономе што смо видели,
експеримент је успео.
Наша хипотеза да ће случајни пролазници реаговати пошто
угледају несвакидашњу појаву, сасвим се обистинила. Ниједна
особа није прошла не обраћајући пажњу на лице прекривено марамом.
Океј, схватљиво и прихватљиво је да ефекат изненађења изазове реакције, али било је и оних које се не би могле подвести под
дефиницију политички коректних. Када вас млада жена само
због тога што има прекривено лице плаши, или када производи
осећај гађења, или када вас натера да помислите како бисте јој
ту мараму скинули с лица – време је да се забринете. Нечија другојачијост не би смела да буде повод за (не)скривене негативне
мисли.
Поготово не у мултинационалном и мултиконфесионалном
Панчеву. Грађанке и грађани, ако осећају припадност том корпусу, морају као једну од највиших вредности у сопственом вредносном систему да позиционирају толеранцију, као и да је шире,
преносе даље. У супротном, свет ће отићи дођавола.
Лично, аутору текста једна од омиљених крилатица осмишљених како би појаснила сврховитост неке организације, јесте она
која стоји уз панчевачке „ВеликеМале”: „Другачији, па шта”.
Него шта!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Коме све
остављате
податке о себи?
Случај породиља широм Србије којима ових дана на кућне адресе стиже рекламни материјал једне фирме

а да то нису тражиле, још једном је
скренуо пажњу на проблеме до којих
може доћи уколико неко неовлашћено користи туђе личне податке.
Мајке које су у породилиштима
попуњавале упитнике са информацијама о себи нису ни слутиле да ће
до њих, на засад неутврђен начин,
доћи једна приватна фирма, која ће
их продати другој, те да ће она почети да им шаље рекламне понуде.
Све се завршило без тежих последица, али намеће се питање шта би
се догодило да су до тих података
дошли криминалци и да су их искористили за своје циљеве.
У нашим медијима до сада је у више наврата извештавано о случајевима људи чије су личне податке
други злоупотребили и потом их користили за отварање фирми, куповине, као и подношење захтева за банкарске картице.
Објашњења као што су „нисам то
био ја”, „немам појма о чему је реч”,
„то ми је неко наместио” нису довољна, а они који су се нашли у ситуацији да су им подаци били злоупотребљени, имали су много проблема

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

и доживели бројне непријатности
док није утврђено да нису криви.
Крађа идентитета је само једна од
опасности до којих може доћи ако се
злоупотребе личне подаци. Грађани
нису ни свесни броја институција и
фирми у којима се они чувају, као
што немају представу ни о томе да
ли су базе података у њима сигурне,
или могу да их „провале” хакери.
Подједнако је опасно и то што грађани често олако и без размишљања
дају сваком ко им затражи на увид
личне карте и диктирају јединствене
матичне бројеве.
Без одјека су остала упозорења повереника за заштиту података о личности и информације од јавног значаја да онај ко зна туђи јединствени
матични број врло лако може да га
злоупотреби и да, на пример, уђе у
базу података у некој банци или у
пореској управи.
Да ли ћемо коначно почети да водимо рачуна о овоме или ћемо и даље
ићи линијом мањег отпора и размишљати у стилу: ма, нисам ваљда толики баксуз, неће то мени да се деси?
М. Г.

Зоран Т. Поповић

• Он је у озбиљној вези. Тридесет година је у браку.
• Истина је само једна. Има неке истине у томе!
• Данас свака будала може да дође до дипломе. Такав је систем
образовања.
• Пацијент је напредовао у очима доктора. Постао је клијент.
• Мени треба стручна помоћ. Не могу сам да пијем.
• С њима морамо да играмо из прве. Друге нам нема!
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ведра кад није ведро. И гласачка кутија
Велика скупштинска сала, среда, 12. октобар
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЧУВАРИ ПРУГЕ СУ ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК ЈЕР СУ
НАМА ОДАВНО ПРОШЛИ СВИ ВОЗОВИ!
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МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

БОЛЕСТ КОЈУ ЛЕЧИ РАНО ОТКРИВАЊЕ
У јужном Банату
годишње оболи око
170, а премине преко
70 жена
Од 2014. године у
Панчеву урађена
3.831 мамографија
Редовни прегледи
спасавају живот
Сваке године у свету од рака
дојке оболи скоро 1,7 милиона
жена, а у истом периоду та болест угаси око 522.000 живота.
Ово је најчешћи малигни тумор код жена, а у октобру, који
је установљен као међународни месец борбе против те врсте
малигнитета, скреће се посебна пажња на значај превенције
и њеног раног откривања.
Фактори ризика и симптоми
У Србији се годишње региструје 4.150 новооткривених
случајева карцинома дојке, а у
просеку 1.647 жена изгуби
битку с том болешћу. Подаци
панчевачког Завода за јавно
здравље потврђују да у Јужнобанатском округу сваке године оболи око 170, а премине
преко 70 жена.
Од укупног броја новооболелих жена у свету, њих 20–
30% су млађе од 50 година,
док је око 33% старости 50–
64 године. Шансе за настанак
болести расту с бројем година.
Најчешће помињани ризикофактори за настанак канцера
дојке су: наследна предиспозиција, рана прва менструација, касна менопауза, нерађање деце или рађање у каснијој животној доби, недоје-

Ко ти може помоћи да избегнеш рак? Ти!
ње, хормонска терапија, неправилна исхрана, недовољна
физичка активност, гојазност,
конзумирање алкохола, дувана итд. Као рани симптоми и
знаци могу се јавити: чворићи или задебљање, увлачење
брадавица, набораност коже,
појава секрета, промена величине и облика дојке, промена
боје коже, свраб, црвенило,
оток, топлина, бол који не
пролази.
Охрабрује чињеница да уколико се карцином дојке открије на време, у преко 90%
случајева лечење има добру
прогнозу.
С тим у вези рано откривање рака дојке у оквиру националних програма скрининга
има изузетну важност. Организовани скрининг рака дојке
подразумева позивање и преглед мамографијом жена
циљне популације од 50 до 69

година једном на сваке две године. Таква врста прегледа се
у Србији континуирано спроводи у 35 општина помоћу мамографског снимања у здравственим установама, а у још
двадесет једној општини употребљава се мобилни мамограф. У осталим местима превентивне прегледе обављају
гинеколози и лекари опште
праксе.
Важност скрининга
На територији јужног Баната
организовани скрининг рака
дојке спроводи се у Панчеву од
2014. године, а од тада до данас урађена је 3.831 мамографија, што износи 15% од планираног броја. О значају тих
прегледа довољно говори чињеница да је захваљујући њима откривен карцином код чак
17 жена које нису имале никакве тегобе.

У Заводу за јавно здравље
наглашавају да се рак може
излечити код девет од десет
жена уколико се открије на
време. Стога је изузетно важно да свака жена једном месечно ради самопреглед дојке
(тада треба обратити пажњу
на изглед, облик и величину
дојки, промене на њима, боју
коже, изглед брадавица, појаву исцедака или сличних промена) и да једном годишње
уради превентивни клинички
преглед и/или ултразвук код
гинеколога. Мамографија је за
жене старости 50–69 година
обавезна једном у две године,
а контрола и праћење су учесталији код оних особа које су
у породици имале блиске рођаке с дијагнозом рака дојке
и спроводи се у договору са
изабраним лекаром.
Д. Кожан

КОНКУРС ЗА ПАНЧЕВАЧКИ САЛОН УМЕТНОСТИ

Уметност
у свету несигурности
Kонкурс за избор радова за
Салон уметности Панчева
2016, који је расписала Галерија савремене уметности Културног центра Панчева, завршен је 14. октобра, а незванично сазнајемо да је пристигло око 100
пријава. Остаје да комисија прегледа пристигле пријаве, а учесници ће бити
обавештени о резултатима
до 26. октобра. Четрдесет
шести панчевачки Салон
уметности, с темом „У свету перманентне несигурности”, одржава се од 4. до 18.
новембра, а на њему ће бити представљени радови из
свих области ликовних и
визуелних уметности (видео, скулптура, графика,
цртеж, слика, керамика,
фотографија).
„Ово го дишњу из ло жбу
организато ри насто је да
приближе духу актуелног

света, сматрајући да данашња уметност ско ро да
има обавезу да спознаје,
коментарише, илуструје и
на свој аутохтон начин одрази дух времена у коме
живимо. Садашњи свет је у
стању константне напетости коју генерише и атмосфера ’иконосфере’, саздана
од неизбројивог мноштва
слика најразличитијег садржаја, порекла и намера,
које се тако немилосрдно
емитују умреженим каналима гло балног нетворк
система...”, наво ди се у
конкурсу.
Од уметника који желе да
учествују на овогодишњој
изложби очекују се радови
који анализирају, али и релаксирају такву атмосферу.
Право учешћа имају професионални уметници који су
рођени или раде на територији Панчева.
M. M.

У НЕДЕЉУ, 16. ОКТОБРА

Највећа берза ситних
животиња
Друштво одгајивача расне
живине, голубова, кунића и
птица Панчево приредиће изложбу и берзу ситних животиња у недељу, 16. октобра.
Као сваке године, организатори и овог пута очекују
излагаче из целе Србије, али
и из Мађарске, Румуније,
Македоније, Црне Горе, Хрватске и осталих земаља у
окружењу.
Када је реч о изложби, наши суграђани ће акценат

ставити на посебну расу голубова – панчевачког голуба
пануку, а сви они којима буде интересантнија берза,
имаће заиста велики избор с
обзиром на то да је пред нама једна од највећих берзи
ситних животиња у Србији.
Манифестација ће бити
одржана у Пољопривредној
школи „Јосиф Панчић”, почиње у три ујутру и трајаће
до 15 сати.
А. Ж.

АМБАСАДОРКА РУМУНИЈЕ У ПОСЕТИ ПАНЧЕВУ

РЕКРЕАЦИЈА У ХАЛИ СПОРТОВА

И културна и привредна сарадња

Још један „Фитнес-дан”

Панчево и румунски
градови већ користили европске фондове
Нова амбасадорка Румуније у
Србији Јоана Кристина Попа
посетила је Панчево 7. октобра, када се састала с градоначелником Сашом Павловим.
Реч је о протоколарној посети,
током које је амбасадорка најпре обишла Новинско-издавачку установу „Либертатеа”,
која издаје новине на румунском језику, с традицијом дугом 70 година.

Градоначелник Саша Павлов
је најпре подсетио гошћу на
традиционално добру сарадњу
с румунском националном заједницом у Панчеву, а посебно
у Банатском Новом Селу, где
живи највише Румуна. Павлов
је говорио и о заједничким
пројектима које је Панчево реализовало с румунским градовима, а који су финансирани у
оквиру програма прекограничне сарадње Србија–Румунија,
као и у оквиру ИПА програма,
попут пројеката „Rock’n’river” и
„Полови културе”. С поносом је
истакао да смо више од тридесет

година збратимљени с румунским градом Решицом.
– Увек има места за интензивнију привредну сарадњу панчевачких и румунских привредника и привредних комора. Велики значај видимо и у ИПА конкурсима и заједничким пројектима – рекао је градоначелник.
Амбасадорка Јоана Кристина
Попа подсетила је на сарадњу
Луке Констанца и Луке Дунав, а
исказана је и жеља за будућом
сарадњом кроз изградњу ветропаркова у јужном Банату.
– Већ сада имамо известан
број развојних пројеката, а тре-

ба направити и оквир за будућу
сарадњу и пројекте. Подсећам
да ће Темишвар бити европска
престоница културе 2021. године, па и ту видим могућност за
сарадњу – рекла је амбасадорка.
Она је најавила ускоро још
једну посету Панчеву, и то насељеним местима, школама и
институцијама.
Градоначелник Павлов је
рекао да ће 2017. године почети да ради развојна агенција
јужног Баната, у чијем оснивању учествују све општине и
градови тог региона.
М. Д.

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ „БАНАТСКОГ ВЕЗА”

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ВИКЕНД

Први рођендан
доловачких фолклораша

Док пазарите,
мислите на гладне

Доловачко културно-уметничко
друштво „Банатски вез” одржаће целовечерњи концерт у
великој сали Дома културе у
петак, 14. октобра, од 19.30.
Повод за дружење фолклораша је прослава првог рођендана овог удружења. За годину
дана,
колико
оно
постоји,
окупљене су две
селекције дечјег
фолклорног ансамбла – једну
групу чине малишани од десет
година, а другу
они мало старијег узраста, до
петнаест година.
Ту су и први
ансамбл, певачка група, а однедавно и екипа
ветерана. Већина је наступала
током ових годину дана на ра-

зним фестивалима и манифестацијама, а своје играчке и
вокалне бравуре приказаће и
на предстојећем концерту.
Поред домаћих фолклораша, публици ће се представити
и гости из КУД-а „Каонички
извори” из места Каоник код

Крушевца, као и КУД „Дукат”
из Симићева код Пожаревца.
Н. Р.

„Помажемо да имају и они који немају”, назив је хуманитарне акције која ће поводом 16.
октобра, Светског дана хране,
бити одржана овог викенда у
154 маркета трговинских ланаца „Макси” и „Темпо” у 33 града широм наше земље, међу
којима је и Панчево.
Акцију у нашем граду подржало је удружење „Препознај у
себи”, које обавештава грађане
да ће свако ко то жели, у наведеним маркетима овог викенда моћи да купи неку од основних животних намирница, попут брашна, уља, шећера и
слично, и да их поклони у хуманитарне сврхе. Чланови
удружења „Препознај у себи”
дежураће у суботу, 15. октобра,
од 10 до 18 сати, и у недељу,
16. октобра, од 8 до 15 сати, у
продајним објектима „Максија” на Стрелишту, Содари и у
Улици Светог Саве и у „Темпу”

у Улици Милоша Требињца.
Сви који тамо буду пазарили,
моћи ће да купе и који артикал
више и да га предају присутним волонтерима. Према речима Радета Машића, председника удружења „Препознај
у себи”, прикупљена роба ће
бити поклоњена дому „Споменак” и Сигурној кући.
Пројекат „По мажемо да
имају и они који немају” започет је 2015. године у Београду, а у фебруару ове године проширен је на територију
целе Србије. Процењује се да
у нашој земљи 26,1 одсто становништва живи испод границе сирома штва, а немаштином су погођена и деца
млађа од четрнаест година. С
друге стране, према незваничним подацима, у Србији
се годишње баци чак 250.000
тона хране.
Д. К.

У недељу, 16. октобра, у организацији клуба „СМС
фитнес”, у Хали
спортова
на
Стрелишту биће
одржана традиционална манифестација позната и као „Фитнесдан”, која се у нашем граду одржава пету годину
заредом.
И овог пута
основни циљ је
омасовљење рекреације у целокупној популацији, а самим тим и промовисање здравих стилова живо-

та. Покровитељ ове манифестације је Град Панчево, а
поред наших
бројних суграђана који ће
учествовати у
овој акцији,
треба очекивати и госте из
Словеније,
БиХ, Ниша...
Улаз за све
оне који би желели да вежбају је слободан,
а овогодишњи
„Фит нес-дан ”
почиње у 11
сати и трајаће до 17.30.
А. Ж.

ОТВАРА СЕ НОВИ СТОМАТОЛОШКИ ЦЕНТАР

Главни циљ: осмех
Крајем октобра у центру
нашега града биће отворен
Центар за хитну и рестауративну стоматологију, на
чијем челу ће бити Ђорђе
Николић, доктор стоматологије.
Ова укусно уређена и савремено опремљена ординација у понуди ће имати услуге које се тичу свих грана
стоматологије. Према речима Ђорђа Николића, циљ запослених у центру биће да се
за сваког пацијента обезбеди
адекватна и комплетна терапија, све до завршних ефеката, а то су – леп, здрав осмех
и задовољство услугом.
– Захваљујући великом
стручном тиму, као и сарадњи
са у свету познатим лабораторијама, настојаћемо да стоматологију приближимо и учинимо доступном обичном

грађанину. Отворићемо и број
за хитне случајеве, тако да ћемо пацијентима бити на услузи 24 сата. Фокусираћемо се
на то да нам испред свега буду биолошки принципи, у
оквиру којих се увек проналази места за, пацијентима најважнији, естетски фактор.
Ординација је опремљена најсавременијом опремом потребном за дијагностиковање
и терапију обољења из области целокупне стоматологије
– истакао је Николић.
Ординација се налази у
Улици Максима Горког 2.
Поред дивног амбијента, савремене опреме и стручног
особља, очекују вас и приступачне цене, али и посебне
погодности, као што су могућност плаћања на рате или
путем административне забране.
Д. К.
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НАМЕРЕ ПОЈЕДИНИХ ВАНПАРЛАМЕНТАРНИХ СТРАНАКА

НАСТАВАК БОРБЕ ИЗВАН
СКУПШТИНСКЕ САЛЕ
Интерес грађана
најбитнији

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Осуђујемо „прогон”
панчевачког одборника
Покрет „Доста је било” у саопштењу за медије најоштрије је осудио „прогон”
Жарка Јелисавчића, координатора и одборника ДЈБ у
Панчеву. Он је, као власник
кафе-бара „Амарето стар”,
био тема неколико медија.
„Координатор Покрета у
Панчеву и одборник ’Доста је
било’ у локалном парламенту
Жарко Јелисавчић постао је
мета комуналних инспектора
и провучен је кроз медијског
’топлог зеца’ у локалним медијима који су у власништву
и под контролом СНС-а. Покрет ДЈБ најоштрије осуђује
политички прогон неистомишљеника, који је посебно
опасан и често мотивише физичко насиље када се спроводи у малим срединама. Јелисавчић је власник кафе-бара
’Амарето стар’ у Панчеву и
комунални инспектор га је
казнио зато што није био
присутан у локалу пред крај
радног времена”, наводи се у
саопштењу ДЈБ.

Тим поводом смо разговарали с Јелисавчићем, који је
за „Панчевац” потврдио како је комунална инспекција
у току два дана неколико пута обилазила поменути кафић, да би му затим била
изречена новчана казна од
25.000 динара, јер није присуствовао затварању и отварању локала. Истакао је како је готово одмах након тога у појединим медијима тај
догађај пласиран као најновија вест.
– Спорно је то што инспекција не заузима исти
став према свима, дакле не
важе исти критеријуми за
све. Такође, проблем је настала политичка манипулација, где сам ја као власник угоститељског објекта
доведен у везу с Покретом
– нагласио је Јелисавчић.
Он је додао како сматра
да нико досад није кажњен
на основу такве одлуке и да
ће тражити да се испита њена уставност.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Поништена одлука ГО
На деветој седници Статутарне комисије Социјалистичке партије Србије, одржаној 30. септембра, поништена је одлука Градског
одбора СПС-а у Панчеву о
искључењу из чланства Маје

Миловановић,
чланице
Главног одбора СПС-а, јер ју
је донео ненадлежан орган.
Никола Дангубић, председник ГО партије, као ни Маја
Миловановић нису желели да
коментаришу донету одлуку.

КОНЦЕПТ

Није него
Србија неће дизати ограде, али ће затворити границе за
мигранте тако што ће подићи војску.
(Председник Србије Томислав Николић, „Танјуг”)

У прошлом броју „Панчевца”
представљени су планови и
програми политичких странака које имају своје одборнике
у локалном парламенту. Тим
поводом смо ове недеље разговарали с тројицом представника партија које нису
прешле цензус на локалним
изборима. Занимало нас је
стање у градским одборима,
делање у будућем периоду,
као и њихово мишљење о тренутној политичкој ситуацији у
Панчеву и највећим градским
проблемима.
Милош Ђурин, члан Извршног одбора Демократске
странке Србије, подсетио је да
та партија у коалицији са Српским покретом Двери на локалним изборима одржаним
24. априла ове године није успела да пређе цензус.
– Заједно смо освојили око
4,7 одсто, то јест недостајало
нам је око 200 гласова како бисмо имали представнике у
Скупштини града Панчева.

Нисам прихватио тај предлог, јер нисам циркуски премијер и зато што мени не треба да урличем на телевизији носећи српску заставу и објашњавајући свима како
сам велики Србин, а да резултат на семафору буде 0 : 1.
(Александар Вучић, премијер Србије, о одлуци да се због
покушаја приштинског преузимања Трепче не иде на Савет безбедности УН, „Танјуг”)
***
Не верујем да ће Демократска странка пропасти, иако
изгледа да јој нема спаса.
(Драгољуб Мићуновић, „Блиц”)
***
У првом разреду основне школе све је јасно, да ако једна
власт одлучи да пошаље кордон полиције са фантомкама,
одузму вам све компаније преко ноћи, а потом тражи да
затворите странку, свима је јасно да је прогон политички. Карић је демаскирао те великане српске квазидемократије једном обичном салатом. Показао сам ко се крије иза тих одела, једна салата их је демаскирала и исмејала.
(Богољуб Карић, Н1)

лимо, али нажалост до сада
немамо шта позитивно да кажемо о раду ове власти. Сматрамо да су тренутно највећи
проблеми у граду незапосленост, лоши услови у панчевачкој болници и ситуација у којој се налази Апотека – истакао је Ђурин.

Предраг Патић
Даљу борбу настављамо као
ванпарламентарна странка.
Иако немамо наше одборнике
да указују на лоше потезе градске власти, у будућем периоду
ћемо конференцијама за новинаре и разним акцијама указивати на текуће проблеме у
Панчеву, али ћемо давати и
конструктивне предлоге како
би проблеми могли да се решавају – изјавио је Ђурин.
Он је додао да је ДСС опозиција актуелној власти Српске
напредне странке у Панчеву,
али да никада неће бити опозиција грађанима.
– Уколико локална власт
уради нешто добро, ми нећемо
имати проблем да то и похва-

***
Нека карикатуристи раде свој посао, новинари свој, али
нека нам оставе право да изнесемо своје мишљење.
(Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова, о
раскиду сарадње листа „Политика” с карикатуристом
Душаном Петричићем, „Бета”)
***

Милош Ђурин

Говорећи о ГО ДСС-а, казао је да је он остао непромењен од 2015. године, када је
изабран, то јест на његовом
челу и даље је Миладин Шакић, а потпредседник је Предраг Шкаљак.
Овом приликом смо разговарали и с Предрагом Патићем,
менаџером ГО Либерално-демократске партије, који је
за наш лист казао да Градском
одбору те странке предстоји
скупштина, која ће бити одржана почетком децембра.
– На том састанку ће се бирати ново руководство, што
ће под ра зу ме ва ти зна чај не
ка дров ске про ме не. Скуп штина ће бити крај процеса

редефинисања односа у чита вој пар ти ји и по ло жа ја
панчевачког одбора – изјавио је Патић.
Говорећи о тренутној политичкој ситуацији у Панчеву,
Патић је истакао да се у Скупштини града јасно види одсуство одборника ЛДП-а, и то
кроз недостатак било каквог
програма за Панчево, и код
власти и код опозиције. Навео
је да је због потпуног затварања медија потребно осмислити нове начине деловања, како
би политика ове партије пронашла пут до грађана, додавши да ће то и бити посао новог
градског одбора.
Милутин Илић, члан Српског покрета Двери, изјавио је
да ће Градска организација у
Панчеву до краја октобра, у
складу са одлукама Извршног
одбора, одржати унутарстраначке изборе за новог председника ГО, као и за остале

чланове управе Градске организације.
– Нови председник ГО биће
четврти од оснивања 2011. године и сви су изгледи да ће он
бити изабран консензусом,
као и његови претходници, који су иначе и даље веома активни чланови панчевачких
Двери – саопштио је Илић.
Одговарајући на новинарско питање о будућем делању
Покрета, навео је да ће Градска организација обратити посебну пажњу на оживљавање
северне индустријске зоне и
њено стављање у службу домаће привреде и градских предузетника.
– Било би погубно да панчевачка власт, попут републичке, све подреди интересима
странаца, а на штету домаћих
привредника. Двери ће бити
ту да подсете власт како су је
Панчевци изабрали да би
штитила њихове интересе, и
то давањем предности и олакшица нашим суграђанима, а
не странцима. Већ смо отворили дијалог с низом предузетника о овој теми и очекујемо њихову подршку у реализацији овог пројекта, који је
битан за све нас – нагласио је
Илић.
Казао је и да Двери намеравају да уз помоћ своје медијске службе пропрате ток апликација домаћих предузетника
и привредника у Градској
управи у вези с поменутим
пројектом северне зоне, додавши да ће алармирати јавност ако уоче да надлежне
градске службе намерно одуговлаче или саботирају. Како
је истакао, Покрет ће на свако
фаворизовање странаца у односу на наше суграђане имати
жесток одговор и адекватну
реакцију.

Милутин Илић

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРИ ТАМИШ

Без великих проблема
Вељко Чупић, нови председник Скупштине Месне заједнице Стари Тамиш, из редова
Српске напредне странке, казао је да захваљујући одличној
сарадњи с јавним комуналним
предузећима у том насељу нема много проблема.
Према његовим речима,
ЈКП „Хигијена” је недавно
уклонила дивљу депонију, која је становницима годинама
стварала проблеме, а постављено је и десетак нових контејнера.
– Грађани се обраћају Месној заједници поводом решавања проблема као што је, на
пример, велик број паса луталица, ми те захтеве прослеђујемо надлежнима, а они заиста раде све што је у њиховој
моћи – изјавио је Чупић.
Говорећи о плановима за
наредни период, истакао је

– Захваљујући Александру
Радуловићу, директору „Водовода”, и одличној сарадњи коју
имамо с тим предузећем, ове
године је све било у реду. Такође, на пролеће очекујемо и
прикључење Старог Тамиша на
градски водовод – прецизирао
је Чупић.
Рекао је да су састанци Скупштине Месне заједнице посећени, да све одлично функционише и нагласио како још бољем раду доприноси и добра
сарадња МЗ с месним одбором
Српске напредне странке на
Старом Тамишу.
како је пожељно асфалтирање
дела Баваништанског пута који пролази кроз Стари Тамиш
и постављање расвете у Улици
багрема. Такође, навео је да се
у наредних месец дана очеку-

је изградња трију нових дечјих
игралишта.
Напоменуо је како током
овог лета мештани нису остајали без воде, а да се раније то
често дешавало.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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Петак, 14. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДБОРНИЦИ ЗАСЕДАЛИ У САЛИ ЗА ВЕНЧАЊА

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ ГРАДА ПАНЧЕВА

НОВИ ДИРЕКТОРИ
И РЕБAЛАНС БУЏЕТА

Предложите кандидате
Конкурс Градa Панчевa за достављање предлога за кандидате за
овогодишњу Новембарску награду
отворен је до 14. октобра. Предлог у
писаној форми који садржи податке о кандидату и детаљно образложење о достигнућу или резултатима
рада за које се предлаже, као и личне податке предлагача (име, презиме, адресу) треба доставити писарници у Градском услужном центру.
Критеријуми су остали исти као и
ранијих година, те се ова повеља додељује појединцима, организацијама или предузећима који имају
пребивалиште односно седиште у
Панчеву за вредна достигнућа значајна за град у областима: уметности,

» Наставак са стране 1
Након што је Александар Бркић поднео оставку на место директора ЈП-а
Градска стамбена агенција, одборници су Зденку Јокић, запослену у том
предузећу, именовали за в. д. директора.
Инжењер пољопривреде Данило
Бјелица враћа се у панчевачко „Зеленило”, и то као в. д. директора,
уместо Владиславе Чолић. Бјелицу
је 2012. године с тог места сменила
напредњачка коалиција, а сада га
СНС враћа. И у ЈКП-у „Хигијена” поново је дошло до смене в. д. директора, па је уместо Милана Станишића
изабран Богдан Савић, дипломирани
менаџер.
– Чуди ме да Станишића нисте именовали за директора неког другог јавног комуналног предузећа. Има још
јавних комуналних предузећа у граду
– рекао је Никола Дангубић (СПС),
алудирајући на то што је у мају Станишић с места директора ЈКП-а „Младост” прешао у фотељу „Хигијене”.
На чело ЈКП-а „Глогоњ” дошла је
Љиљана Станковић, дипломирани
економиста – менаџер у банкарству,
која је обављала дужност в. д. директора, а у Долову ће сеоско комунално
предузеће водити Треша Радоњин,
дипломирани инжењер пољопривреде. У Банатском Новом Селу је Дејан
Гонди, дипломирани менаџер, именован за директора ЈКП-а БНС. Марија Јевић је постављена за директорку Дома омладине, а ту установу
је у претходном периоду водила као
вршилац дужности.
Владан Кељевић (ЛСВ) запитао
се за скуп штин ском го вор ни цом
„како то да су баш скоро сви досадашњи в. д. директори били и најбољи

КОМИСИЈА ОДБАЦИЛА ПРИЈАВЕ

Поново конкурс за
ЈКП „Омољица”
нова је в. д. директорка Дома здравља, након што је у јулу др Слободан
Овука поднео оставку на то место, јер
је постао први човек панчевачке Опште болнице. За директора Дома
културе у Качареву именован је специјални педагог Зоран Марковић.
Одборница СПС-а Нада Кирбус је
критиковала тачке које су се тицале
усклађивања градских одлука о правима и обавезама оснивача према
јавним предузећима са Законом о
јавним предузећима јер, како је више
пута поновила, оне ипак нису у складу са законом.
Лигаши су тражили да им неко појасни да ли су предложене одлуке у
складу са законом, али пошто се нико од предлагача није јавио за реч,

ОШТРА ПИ ТА ЊА ЗА КРАЈ
Током расправе одборници владајуће већине се нису јављали за реч, а
да су присутни, чуло се након званичног дела седнице, када се политика заоштрила кроз питања одборника. Одборницу СНС-а Марију Ћојбашић је интересовало које странке имају дуговања за закуп просторија,
да ли су и чланови ђачког парламента гласали за избор директора (не
наводећи ког), као и да ли има одборника који су у сукобу интереса.
Демократа Никола Ћурчин је тражио да му се доставе комплетни извештаји и записници са састанака у вези са случајем „Апотека” (која је у
блокади због дуга за који се сумњичи претходна директорка), као и информација у вези с квалитетом воде у вртићима и школама, јер су због
присуства бактерија летос поједине установе биле затворене.
на конкурсима” и затражио од њих
да представе своје планове. Председавајући Скупштине Тигран Киш
рекао је да не постоји механизам да
се неко од тих људи, уколико они то
не желе, обрати одборницима и јавности.
И закључци кадровске комисије,
донети дан раније, нашли су се пред
одборницима, па је тако дошло и до
смена директора у појединим селима. У Омољици, након што је одлучено да конкурс за избор директора
ЈКП-а буде поновљен, ипак је смењен
Ђура Топаловић, а уместо њега за

Владан Кељевић (ЛСВ):
Како то да су баш
скоро сви досадашњи
в. д. директори
били и најбољи
на конкурсима.
вршиоца дужности је именована
Мирјана Глигорић Илић, инжењер
менаџмента. У Банатском Брестовцу
је на чело ЈКП-а „Комбрест” дошла
професорка руског Татјана Цветановић, уместо дугогодишњег директора
Лазара Јанковића.
Специјалиста медицинске биохемије Данијела Ристовски Корниц

науке, архитектуре и урбанизма,
новинарства, образовања, спорта,
привреде, социјалног и хуманитарног рада. Опширније о критеријумима за доделу Новембарске награде наведено је на сајту Градске
управе.
Право предлагања кандидата за
награду имају сва правна и физичка
лица. О предлозима зa овогодишње
лауреате одлучиваће жири, најкасније до 25. октобра.
Ово градско признање традиционално се додељује поводом 8. новембра – Дана града Панчева, на свечаној
седници Скупштине града. Награда
обухвата повељу и новчани део.
М. Д.

скупштинска већина их је усвојила
тако како су и предложене.
ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева имала је више одлука: да
се дужницима који редовно измирују комуналне рачуне омогући плаћање дуговања за закупнину на шест
рата, затим да се старим дужницима
опрости око 90 милиона ненаплативих потраживања од Дирекције, „Водовода” и „Хигијене”, као и близу пет
милиона потраживања по основу закупа за издавање станова за расељене и закупа земљишта на одређено
време за постављање гаража. Расправу је изазвала Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и
других објеката привременог карактера на површинама јавне намене.
Против измене ове одлуке био је Зоран Ашанин (СПС), који је рекао да
ће њоме убудуће бити онемогућено
јавно надметање, као и да ће на мала
врата, а као лоша пракса, ући директна погодба.
– Нека ми неко објасни зашто се
доноси ова одлука. Ми њоме заобилазимо постојећу одлуку о лицитацијама за локале и киоске и ово ће постати лоша пракса. Ако неком закупцу киоска излазите у сусрет, реците.
Зашто не распишете лицитацију, па
нека постоји право пречег закупа? –
упитао је он.
Директорка Дирекције Маја Витман одговорила је да се изменом те
одлуке излази у сусрет само закупцима који редовно измирују сва потраживања Дирекцији, као и да то не значи да лицитација више неће бити. Корисницима киоска је истекло право

коришћења земљишта на којем се ти
објекти налазе, а по закону није могуће продужити тај рок и зато је неопходно донети ову одлуку.
– То се односи само на редовне
платише. Лицитације се одржавају,
али не за оне који су закупци и који
редовно плаћају. Питање је да ли би
те киоске Дирекција уопште поново
издала. Да нисте ви заинтересовани
за одређени киоск? – упитала је Маја
Витман одборника СПС-а.
Шандор Ђерфи (ДЈБ) закључио је
(и окончао расправу) да ће овом одлуком бити стимулисане редовне платише, али не и њихова конкуренција.
Измена одлуке о суфинансирању
вантелесне оплодње и овог пута је
очекивано једногласно усвојена.
Одборници су с дневног реда скинули тачку у вези с доношењем плана детаљне регулације (блок 115) у
Омољици – пословна зона са БиС рециклажним центром, о чему није било расправе због, како је дан раније
на седници Градског већа образложено, „грешке у наслову”.
Након што је одборник Богдан Савић изабран за в. д. директора ЈКП-а
„Хигијена”, поднео је оставку на место одборника и вратио мандат СНС-у,
а уместо њега у одборничку клупу је
сео Слободан Цветковић из Глогоња.
М. Димитрић

Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних комуналних предузећа донела jе одлуку да
све пријаве на конкурс за избор директора ЈКП-а „Омољица” у Омољици одбаци као непотпуне.
На конкурс за избор директора,
који је објављен 7. јула и био отворен до 6. августа, поред актуелног в.
д. директора Ђуре Топаловића, јавили су се и Маријана Глигорић
Илић из Омољице и Дражен Гајић
из Омољице. Комисија је све три
пријаве одбацила и ниједан кандидат није позван на усмени део разговора, па нема резултата конкурса
за избор првог човека у том комуналном предузећу у Омољици.
– На конкурс се јавило троје лица
и све три њихове пријаве су одбачене. Нико није приложио сву потребну документацију. Дражен Гајић

није доставио уверење о завршеној
школској спреми, Маријана Глигорић Илић није имала потврду из
Центра за социјални рад, а Ђура Топаловић није доставио потврду да
није члан ниједне политичке странке – образложила је председница
Комисије за спровођење конкурса
за избор директора јавних комуналних предузећа Зденка Јокић.
Конкурс за избор директора ЈКПа у Омољици биће поновљен. Истог
дана када је расписан избор за директора тог предузећа, било је расписано још шест конкурса за директора, а о предлозима решења резултата тих конкурса изјаснили су се и
одборници Скупштине града на
седници одржаној 12. октобра. (Опширније о заседању парламента и
избору директора објављујемо у посебном тексту.)
M. Д.

НАША АНКЕТА
КАКО ЋЕТЕ СЕ ГРЕЈАТИ ОВЕ ЗИМЕ?

Све долази у обзир

Б. ВУКЛИШЕВИЋ

С. ВИТКОВИЋ

Пошто су наступили хладни октобарски дани, питали смо суграђане
како ће се грејати ове зиме, да ли је
њихов избор скуп и постоји ли нека
јефтинија варијанта од оне за коју су
се определили.
БОРКО ВУКЛИШЕВИЋ, незапослен:
– Имам централно грејање које
није никакво, сматрам да је скупо, а
притом се плаћа целе године. Плашим се поскупљења, а што се тиче
јефтинијих алтернатива, можда постоје, али нису ни оне толико приступачне. У суштини, све опције су
много скупе.
СЛОБОДАН ВИТКОВИЋ, пензионер:
– Зими користим термоакумулациону пећ и дрва. Не плашим се никаквог поскупљења, јер ја на то не
могу да утичем и уколико дође до
тога, нећу имати избора. Сам све

Г. ЈОЦИЋ

Б. БАРНА

финансирам од мале пензије и сматрам да је веома скупо. Топлије се
облачим и још увек нисам започео
грејну сезону.
ГОРАН ЈОЦИЋ,
дипл. инжењер агроекономије:
– Имам централно грејање, а што
се тиче поскупљења, не плашим се
ничега више. Можда би опција с калориметрима била приступачнија
варијанта. У суштини, сматрам да
треба да се угледамо на западни систем.
БИЉАНА БАРНА,
професорка енглеског језика:
– Током зиме се грејем на гас, сматрам да је скуп, али и да је већи проблем то што је разређен. Густина гаса више није иста, а самим тим ни
квалитет. Потребно је много више
кубика како би се загрејао стан. Сада

Ј. МИЛАНОВИЋ

О. ДИМОВИЋ

„економишем” и искључујем грејање
када излазим из куће.
ЈАГОДА МИЛАНОВИЋ, пензионерка:
– Ја живим на селу, увела сам
плин, али готово да се и не грејем,
јер морам унуцима то да приуштим
макар мало, а немам довољно средстава да загрејем целу кућу. Свакако
се плашим још неког поскупљења,
јер живим само од мале пензије коју
добијам месечно. Могуће је да су дрва јефтинија варијанта, али дошли
бисмо до другог проблема када бисмо их сви користили за огрев.
ОЛИВЕРА ДИМОВИЋ, економиста:
– У стану имам централно грејање.
Сматрам да донекле јесте скупо, с обзиром на то да се плаћа током целе године. Нисам сигурна, то јест не знам
да ли постоји јефтинија варијанта.
Анкетирала С. Првуљ
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АКТИВНОСТ НИС-а

РАДНИЦИ „УТВЕ” ПОНОВО У ШТРАЈКУ

Производња мазива

НИШТА БЕЗ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА
Плате за јул и август
касне

Компанија НИС организовала
је дводневну „Nisotec” дистрибутерску конференцију у Врднику. Стручни скуп је окупио
бројне регионалне дистрибутере и партнере, којима су представљени тржишни трендови,
перспективе тржишта мазива,
као и примена новог маркетиншког концепта у области
мазива у Србији и региону.
Размотрена су питања пословања НИС-а у области производње мазива и указано је на
главне изазове с којима се сусреће тржиште уља и мазива, а
представљени су и модели
иновативног маркетинга у
овом сегменту пословања.

Свечани скуп је отворио
директор Дирекције уља и
мазива НИС-а Дмитриј Вуколов. Он је том приликом
нагласио да је ова производна делатност важна алатка за
повећање познатости бренда
и лојалности потрошача, те
да НИС константно развија и
примењује иновације у бизнису, што је допринело да
постане један од лидера у региону.
НИС већ пету годину заредом
организује овакву манифестацију с циљем унапређења,
развоја и размене стручних
искустава.
З. Ст.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВА

Сувенирница
код „Снежане”

Ради квалитетнијег рада и пружања бољих услуга, Tуристичка
организација Панчева преселила је 10. октобра сувенирницу
у просторије у Улици војводе
Петра Бојовића 2 (код „Снежане”). Заинтересовани туристи, као и грађани Панчева,
на том месту ће моћи да добију све информације о туристичкој понуди града и промотивне материјале, као и да
купе сувенире.

Организација је отворена
за јавност сваког радног дана
од 8 до 20, а суботом од 9 до
14 сати. Овом приликом ТОП
обавештава панчевачка удружења и привредне субјекте да
у оквиру просторија постоји
медија центар с конференцијском салом, као и изложбени простор који је могуће користити у промотивне
сврхе.
З. Ст.

ЕКО-ПРЕДАВАЊЕ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

Рециклажа отпада

Удружење грађана „Екопан”,
уз подршку локалне самоуправе и Секретаријата за заштиту животне средине и у
сарадњи с компанијом „Божић и синови”, одржаће предавање под називом „Рециклажа флуоресцентних цеви,

сијалица, електронског и
електричног отпада” у среду,
19. октобра, од 12 сати, у просторијама Регионалне привредне коморе Панчево.
Предавање се реализује у
оквиру пројекта „Склонимо
отпад са улице”.
З. Ст.

Око 240 радника „Утве – авиоиндустрије” д. о. о. Панчево
ступило је у генерални штрајк
11. октобра због неисплаћених
зарада за јул и август и неоверених здравствених књижица.
У разговору с руководством
фабрике представници синдиката су констатовали да не постоје реалне шансе да у догледно време зараде буду исплаћене и због тога је донета одлука
о ступању у штрајк. Радници
кажу да су свесни стања у којем
се предузеће налази, односно
да, као и ранијих месеци, новца нема и подсећају да је и плата за јун стигла тек након њиховог штрајка.
– Није направљен ниједан
корак иако смо више пута чули обећања да ће нам се помоћи. Инвестиција нема. У авиоиндустрију мора много више
да се улаже, односно неопходни су дугорочни уговори – рекао
је Слободан Костић, председник Самосталног синдиката у
тој фабрици.
Решење би био стратешки
партнер и на томе Влада Србије већ неко време ради, а и
панчевачку фабрику је уврстила у ред за државу стратешки

Фабрика уврштена у ред за државу важних предузећа
важних предузећа (за одбрану
земље). Костић није крио разочарање што од последњег најављиваног стратешког партнерства с „Југоимпортом СДПР”
ипак није било ништа, уз напомену да фабрика, иначе, има
мала дуговања. Можда због те
чињенице првог дана штрајка
су „Утву” посетили представници „Мубадале”, предузећа из
Абу Дабија које је и пре две

године било заинтересовано за
панчевачку фабрику, односно
за производњу делова за авионе у њој.
– Радници би волели да се
што пре реши статус наше фабрике, јер инжењери због лоших
услова, али и због тога што нема
нових уговора, одлазе и јасно је
да без стратешког партнера овај
штрајк, нажалост, није и наш
последњи – рекао је Костић.

Влада Србије је у августу конверзијом потраживања према
„Утви” отписала преко 115 милиона динара, али то овој фабрици није помогло.
Синдикалци на крају наводе
и да ће уколико не добију заостале зараде, протест проширити и на Београд, па ће следеће недеље штрајк одржати
испред Владе Србије.
М. Димитрић

АМБАСАДОРКА РУМУНИЈЕ ПОСЕТИЛА ЛУКУ ДУНАВ

Добра сарадња лука у Панчеву и Констанци
Нова амбасадорка Румуније у
Србији Јоана Кристина Попа
посетила је 7. октобра Луку
Дунав а. д. Панчево. Домаћин
састанка затвореног за новинаре била је Сања Ђуришић,
директорка Луке Дунав. Панчевачка лука већ десет година
пословно сарађује с Луком
Констанца, највећом румунском луком на Црном мору.
Амбасадорка Јоана Кристина Попа оценила је да увек постоји могућност за даљи економски напредак.
– Лука Констанца и Лука
Дунав су добар пример привредно-пословне сарадње која
расте, напредује и развија се
већ десет година. Верујем да
кроз повезаност двеју лука може доћи и до других сарадњи
кроз ИПА пројекте. Лука Кон-

станца је главна морска лука
за робу из Србије, што потврђује и Меморандум о сарадњи
с луком у Панчеву. Постоји
велики потенцијал да се сарадња настави транспортом

Дунавом и робно-транспортним
коридором седам. Данас смо
разговарали и о могућностима
да и друге румунске компаније дођу на српско тржиште,
али и да српске компаније бу-

ду у Луци Констанца – изјавила је амбасадорка након састанка и додала да акценат
треба ставити и на сарадњу
свих субјеката двају градова.
Директорка Луке Дунав Сања Ђуришић након састанка
није давала изјаве медијима,
али се сагласила са свиме што
је гошћа изјавила.
Лука Констанца ове године
слави 120 година постојања и
обележава десет година рада у
Србији. Румунија је четврти
партнер Србије и најважнији
трговински партнер у региону,
а робна размена Србије и Румуније износи близу милијарду евра на годишњем нивоу.
Највећи акционар луке у
Панчеву је панчевачка фирма
„DM Grain Corn”.
М. Д.

ПОСЕТА ПРЕДУЗЕЋУ У ВОЈЛОВИЦИ

Подршка социјалном предузетништву
Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом ITECCION, у оквиру приватне фирме „Њу сити” у Војловици, посетили су 11. октобра заменик
покрајинског секретара за привреду и туризам мр Павле Почуч и градоначелник Панчева
Саша Павлов.
Овај центар, који је основан пре месец дана, пружа
услуге професионалног развоја појединаца и организација, али и могућност организовања обука, едукација и семинара. Директор предузећа
Милан Црнковић рекао је да
му је циљ да запосли особе са
инвалидитетом и социјално
угрожена лица.
– Тренутно имамо запослено шест особа са инвалидитетом, а оне раде, између осталог, и административне послове. Предузеће је у процесу
цертифика ције за стица ње
статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих, након чега је
у пла ну увођење струч них
обука из разних области – рекао је директор и додао да

планирају да запосле до шездесеторо људи.
Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам
мр Павле Почуч дошао је да се
на лицу места увери у рад овог
приватног предузећа, јер је
Покрајински секретаријат за
привреду посебну пажњу
усмерио управо на програме
запошљавања особа са инвалидитетом и особа које спадају у рањиву категорију.
– Ово је у правом смислу изванредан пример како се послодавци из приватног сектора

друштвено одговорно понашају и доприносе и помажу заједници – рекао је Почуч и додао да је у завршној фази креирање посебне програмске линије за финансирање предузећа и невладиног сектора који
запошљавају особе са инвалидитетом.
– Први пут у 2017. години
Покрајина Војводина ће новац
наменити предузећима за набавку машина, опреме и репроматеријала, како бисмо помогли предузетницима, а радићемо и на оснивању центра

за социјално предузетништво
Војводине – рекао је заменик
покрајинског секретара.
Градоначелник Панчева Саша Павлов нагласио је да је
реч о једној од друштвено најодговорнијих компанија које
послују на територији града
Панчева, јер се пре свега бави
социјалним
предузетништвом, односно обуком и потенцијалним запошљавањем
друштвено осетљивих Панчеваца.
– Овакво друштвено ангажовање приватника налаже и
подршку свих структура власти и локалне самоуправе.
Панчево му је већ помогло
кроз брзо издавање потребних дозвола неопходних да се
овакав објекат отвори, а ми
ћемо по средством разних
програма и олакшица наставити да помажемо овакве и
сличне програме како бисмо
сви заједно повећали могућности за запошљавање особа
са инвалидитетом – рекао је
градоначелник.
Фирма „Њу сити” постоји
око десет година.
М. Д.

Панчевачки повеќејазичник / Панчевачки вишејезичник

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 14 ОКТОМВРИ 2016 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 14. ОКТОБАР 2016.
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СЕДУМ ДЕЦЕНИИ ОД ОРГАНИЗИРАНОТО ДОСЕЛУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВОЈВОДИНА

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ВО ПАНЧЕВО
Големиот јубилеј – седум
децении од доселувањето
на Македонците во
Војводина ќе биде
одбележан во Панчево

САРА
ПАВЛОВСКИ
НИЖЕ УСПЕСИ
» страница VII

Веќе е најавена средба
на претседателите на
Република Србија,
Томислав Николиќ
и на Република
Македонија Ѓорѓе Иванов
Македонците во Република Србија,
посебно во Војводина, интензивно
се подгoтвуваат за одбележување
на 70 годишнината од организираното доселување во Војводина. Секој собир, бројни културно - уметнички програми, прославата на
Илинден, одбележувањето на 25
годишнината од независноста на
Република Македонија, и дваесетгодишнината од воспоставувањето
на дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република
Србија и други бројни активности,
протекнуваат во знак на овој голем
јубилеј.
Како што е познатo бројни Македонци се доселени во ветената земја од
сите краишта на Македонија. Првиот
воз без „возен ред“ кон рамна и плодна Војводина тргнал во почетокот на
далечната 1946 година, но миграционите бранови траеле неколку години.
Прославата на значајната годишнина годинава започна на 9 април
во Панчево. И централната, завршна послава, ќе биде одржана во
нашиот град, на 30 октомври, во
Центарот за култура.
Веќе е најавена средба и гостување
во Панчево на Томислав Николиќ,
претседателот на Република Србија
и Ѓорѓи Иванов, претседателот на
Република Македонија.
Овој настан ќе биде величествен
ден за Македонците во Војводина,
односно во Јужен Банат, каде што е

населен поголем број од нив. Тие
одамна се сплотија со мнозинскиот
српски народ и со припадниците на
малцинските заедници и етнички
групи, со кои живеат. Резултат на
тоа се и бројните мешовите бракови.
Само во Панчевачката општина,
која брои околу 125 илјади жители,
живеат припадници на повеќе од 26
малцински заедници и етнички групи. Македонците се на второ место
по бројноста – зад мнозинскиот
српски народ. Панчево е единствена
општина во Србија во која има
најмногу луѓе од македонско потекло. Претежно се населени во Јабука,
Качарево,
Глогоњ и во самиот град.

Симбол за организираната колонизација
Од нивното доселување до денешен ден селото Јабука е симбол за
организираната колонизација. Многумина Јабука ја споредуваат со Ковачица и велат: она што е Ковачица
за Словаците, тоа е Јабука за Маке-

донците. Селото го посетувале и го
посетуваат високи раководители од
Македонија и Србија, репрезентативни културно – уметнички друштва, писатели, сликари, новинари...
Многумина Јабучани зборуваат
македонски јазик. Тоа е резултат на
бројноста на населението од македонско потекло. За време на актуелната колонизација и нешто подоцна,
околу 90 проценти од населението
беа Македонци. Поради мешовити
бракови и промената на структурата
на населението податоците за
бројноста на Македонците се променливи. Пред десеттина години од
околу 7.000 Јабучани, се претпоставуваше дека 2500 од нив се Македонци. Но, дали и после седумдесет години треба да се оптеретуваме со
вакви податоци.
Јабучани, како и доселените Македонци во Пландиште, Вршац, Велика Греда, Гудурица и други војводински населби не потклекнаа кога
дедовото огниште го заменија со
војводинското. И по толку години

успеаа да ги сочуват културата, традицијата, јазикот и обичаите.

ШКОЛИ ИЛИ
РАБОТИЛНИЦИ
» страница VII

Здивот на Македонија

Кога неможе да се биде во Македонија, дел од неа се пренесува и
преку получасовната емисија „Македонско сонце„ што безмалку десет години се емитува на ТВ Војводина, со емисијата „Банатско сонце“
на ТВ Панчево и со мултијазичниот
додаток на македонски јазик, во
„Панчевац“, во кој по трет пат излегуваат по осум страници, од кои четири на македонски и четири на
српски јазик.
Кај Македонците, како и кај сите
други граѓани на Србија не исчезнаа и амбициите да се успее на секој
план. Примери за тоа, за ценети и
признати Македонци за успешни
луѓе во Војводина, од сите можни
професии има безброј. Но музиката, песната и играта им е во крвта.
Панчевци можат да се пофалат со
успешни и признати музичари, но и
со балерини.

БРАЌА СО
РАЗЛИЧНИ
ПРЕЗИМИЊА
» страница VIII
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pancevac@pancevac-online.rs

НА ДРЖАВНИТЕ ФАКУЛТЕТИ ВО МАКЕДОНИЈА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУДРЖАВНТЕ ДОГОВОРИ

ВЛАДИНИ СТИПЕНДИСТИ
И ОД СРБИЈА

СО ДОБРА СОРАБОТКА ДО РЕЦИПРОЦИТЕТ

Петмина млади со македон-

ско потекло кои живеат во
Република Србија, во академската 2016/17 година се
запишаа на некој од државните факултети во Македонија и добиа стипендии од
Владата на Република Македонија.
Министерството за образование и наука (МОН) превзема обврска за регулирање
на статусот на студентите во
студенските домови. Тие станаа академци според воспоставената практика за стипендирање студенти од македонско потекло кои живеат на Балканскиот полуостров. На Универзитетот во
Штип, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово и на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“
во Скопје, под овие услови
млади луѓе од Србија студираат од 2004 година.
- За упис на државните
факултети во Македонија
годинава се пријавиа пет

кедонија. Некои стипендисти
се уште се студенти.
- Според моите сознанија
и евидецијата со која располагам досега факултетска
диплома, со стипендии од
Владата на Република Македонија, добија повеќе од 70
интелектуалци од македонско потекло, жители на Република Србија. Само од
Вршац, Пландиште и околните места имавме седумнаесет стипендисти. Некоји од
нив успеаа да се пронајдат во
својата струка, но сосема мал
број. Меѓу првите машински
факултет заврши Ивица Ристовски од Гудурица. Тој е
вработен во „Хемофарм“
Вршац. Во истата фармацеутска компанија работи и
Бранкица Величковски со завршен Хемиски Факултет во
Скопје - истакнува Србиновски.
Корените мамат

Нашиот соговорник располага и со податоци која од девојките нашла животен сопатник во Македонија, кој

Спогодба потпишаа
Србија, Унгарија,
Романија,
Македонија и
Хрватска
Македонската
комисија нема
одржано ниту еден
состанок
Центарот за регионализам
од Нови Сад со подршка на
Фондацијата за отворено
општество од септември 2015
година до септември годинава, го реализира проектот
„Анализа на спроведувањето
на билатералните спогодби за
заштитата на правата на националните малцинства помеѓу Србија, Хрватска, Унгарија, Романија и Македонија“.
За системот на заштитата на
малцинските заедници и за
резултатите до кои дошле
реализаторите на проектот
разговарано е на коференцијата за новинари, одржана
на 23 септември во Белград.
Во работата на конфренцијата учествуваа реализаторите на проектот, но и претставници на Канцеларијата
за човекови и малцински
права и Министерството на
државна управа и локална самоуправа.
Еден од начините за
укажување на проблемите

кандидати и сите се примени. Од 2012 година до сега
Владини стипендии добиле
31 студент. За поранешните
години немаме податоци.
До повратни информации
тешко се доаѓа. Според некои сознанија поголемо интересирање постои за економски, филозофси, медицински, технички факултет
и за ФОН, рече Зорица
Митровиќ, секретар на Националниот совет на македонската малцинска заедница во Србија.
Малкумина се пронашле
во својата струка

Тешко може да се дојде и до
информации колку од нив
завршиле факултет, да ли
успеале да ја нострификуваат дипломата и какви мож-

заминал во далечна Америка, Германија или некоја
друга земја. Јовановски Радоје од Гудурица живее во
Германија, Жељко Стојковски од Дужине е во Америка,
Јована Ступариќ се омажила
во Македонија, што значи
корените мамат.
Малкумина го напуштиле
факултетот, но и многумина
што го завршиле се без работа. Ретко некој од нив е вклучен во активностите на Македонската заедница во
Србија.
Ќе наведеме уште неколку
имиња на оние кои студирале
или се уште студират во Македонија. Меѓу нив се и
Вршчаните Софија Димитровска, Никола Дудовски, како и Влатко Петровски од Гудурица, (Факултет за тури-

Во исцрпната анализа во авторските текстови Дарко Баштовановиќ, Александра Попов,
Јелена Перковиќ и Татјана Туциќ укажуваат на суштината
на взаемната државна заштита
на националните малцинства,
содржината на разговорите
одржани во рамките на владините мешовити комисии, мерките кои се договарани во
врска со решавањето на воочените проблеми. Нагласиа дека
е најбитно договореното да
биде остварено.
Александар Попов, директорот на центарот за регионализација рече:
_ Овие спогодби се добар
начин за укажување на проблемите. Би било добро мешовитите комисии да се состанат барем еднаш годишно.
Овој вид на соработка е добар и поради реципроцитет
во остарувањето на правата
на малцинските заедници во
споменатите држави. Инаку,
предност се дава на малцинските права во областа на образованието,
културата,

службената употреба на јазикот и писмото и информирањето. Се разбира, во рамките
на законските можности.
Се зборуваше за спроведувањето на билатералната
Спогодба за заштитата на
правата на националните
малцинства и одредбата на
членот 14 од споменатиот документ, според кој меѓувладината мешовита комисија треба да се состане најмалку еднаш годишно. Но и по единаесет години од потпишувањето на спогодбата, комисијата
од Македонија до сега нема
одржано ниту еден состанок.
Член на српската делегација во меѓувладината комисија е и Борче Величковски,
претседател на Националниот
совет на македонското национално малцинство во Србија.
Според неговото мислење
(како што е наведено во актуелната анализа за спроведување на билатералните спогодби), одржан е еден подготвителен состанок, меѓутоа сложените механизми за подготовка на седница на мешовитата комисија го успориле договарањето на првиот работен состанок. Еден од заклучоците од тој состанок е дека
е неминовно поедноставување во работата на меѓувладините комисии.
И Унгарците, како и другите потписници на спогодбите,
наидуваат на пречки и потеш-

котии во работата, но како така, до сега одржале четири
седници на кои ги оцениле
позитивните примери на соработка и изнеле конкретни
предлози за начинот на кој
треба да се реализираат заклучоците и заеднички да
дојдат до реципроцитет во
остварувањата на правата на
малцинските заедници.
Простор за работа има во
сите четири области

Александра Попов има опфатено бројни активности
реализирани во рамките на
македонската заедница во
Србија. Дадени се и препораки
за активирање на работата на
оваа комисија.
Што се однесува до информирањето таа наведува дека
Националниот совет го основал Македонскиот информативен и издавачки центар
2006 година. Еднаш месечно
излегува „Македонска Виделина“. Оваа издавачка установа има и детско списание
„Ѕуница“ и часопис за култура
„Видело“. Повремено излегува
и тројазичен часопис „Алка“.
НИУ „МИИЦ“ од Покраина
добива средства за „Македонска виделина“, а останатите
изданија се печатат од донации и средства од Националниот совет. На РТВ Војводина
се емитува получасовна емисија „Македонско сонце“ а на
ТВ Панчево „Банатско сонце“.

Наведени се и податоци за
изучувањето на македонски
јазик со елементи на национална култура. Но, со почетокот на новата учебна година
настанаа промени во однос
на бројот на децата што го
учат мајчиниот јазик.
Во сверата на културните
активност посебна заслуга им
припаѓа на бројните здруженија и асоцијациите формирани во Србија.
Иван Бошњак, државен
секретар во Министерството
за државна управа и локална
самоуправа потврди дека не е
одржан ни еден состанок на
меѓувладините мешовити комисии и покрај тоа што
Србија и Македонија меѓу
првите во регионот ја потпишале спогодбата.
- Она што се работи во
Србија во областа на култура,
информирање, употреба на
јазикот и писмото и во економскиот поглед е добро. Посебно кога се во прашање
младите стопанственици Македонци. Следна задача е младите генерации што повеќе да
се запознават, учат јазик и да
ги негуваат добрососедските
односи, истакна тој.
И покрај постигнатото
простор за посериозни активности има во сите четири
посочени области: образованието, културата, информирањети и службената употреба на јазикот и писмото.

ВО НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО БЕЛГРАД

ОДБЕЛЕЖЕН ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА НА МАКЕДОНИЈА
Две децении од
воспоставување
дипломатскa
соработка со Србија

ности имаат за вработување. Во некои општини, сепак, водат грижа и за оваа
проблематика.
Стеван Србиновски, член на
Националниот советот на
македонската малцинска заедница, претседател на
САМС и некогашен претседател на Одборот за оброзование во Националниот совет (во вториот состав), вели дека во Вршац, Пландиште и околните места постои
комплетна документација за
тоа на кои факултети млади
од Србија студирале во Ма-

зам во Охрид), Данијел Неделковски е професор по историја, потоа Александар
Павловски , Иван Велковски,
Дарко Павловски ...
Поради финансиски причини некои од нив не успеале
да ги нострификуваат дипломите.
Со ваков вид на стипендирање, односно студирање се
опфатени потенцијални студенти од цела Србија, но овој
пат успејавме да дојдеме до
податоци за стипедитите од
спомнатите општини –
Вршац и Пландиште.

Искрените
добрососедски
односи треба секогаш
да се унапредуваaт
Амбасадата на Република Македонија во Белград на 8 септември во Народниот театар
одбележа два големи јубилеја
– 25 години од Денот на независноста на Република Македонија и 20 години од воспоставувањето на дипломатските односи со Република
Србија. Свеченоста започна
со интонирањето на химните
на двете соседни и пријателски држави.
Поздравувајки ги бројните
гости, амбасадорката Вера

Јовановска – Типко рече:
„Македонија е мала, но богата
земја. Богата со прекрасна
природа, рајски плодови,
древна култура, човечка топлина, сончева животна прегратка. Не случајно Македонија е земја на сонцето “.
Вера Јовановска – Типко
истакна дека културата има
моќ да руши граници, а искрените добрососедки односи,

кои Република Македонија ги
има со Република Србија, треба секогаш да се унапредуват,
да чекорат нормално кон нови мостови на соработка кои
што ги има во сите области, а
заедничка цел на двете држави е креативност, перспективност, современа Европа.
По обраќањето на Нејзината екселенција, на Големата
сцена на Народниот театар во

Белград, беше изведена балетска представа „14 часа“, во
изведба на Македонската опера и балет. Кореограф и сценограф е Игор Кирев, музиката ja напишал Кирил Џајковски, со режија и либрето се занимавала Наташа Поплавска,
а костимограф е Александар
Ношпал. Настапи и македонската примабалерина Александра Мијалкова.
Ова современо балетско дело
низ синџир од 12 сцени ги разработува женско - машките односи, како вечна инспирација.
Абасадорката приреди коктел на кој беа претставници од
државниот врв на Србија, акредитирани претставници на други амбасади во Србија, бројни
гости од културниот и јавниот
живот, членови на Националниот совет на Македонците во
Република Србија, како и претставници на разни асоцијации
и пријатели на Македонија.

Панчевачки вишејезичник / Панчевачки повеќејазичник

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 14. ОКТОБАР 2016. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 14 ОКТОМВРИ 2016
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СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ОД ОРГАНИЗОВAНОГ ДОСЕЉАВАЊА МАКЕДОНАЦА У ВОЈВОДИНУ

СА РА
ПА ВЛОВ СКИ
НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ
» страна V

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА У ПАНЧЕВУ
Велики јубилеј – седам
деценија од досељавања
Македонаца у Војводину
биће обележен у Панчеву
Већ је најављен сусрет
председника Републике
Србије Томислава Николића
и Републике Македоније
Ђорђа Иванова
Македонци у Републици Србији,
посебно у Војводини, интензивно
се припремају за обележавање 70.
годишњице организованог досељавања у Војводину. Сваки скуп, бројни културно-уметнички програми,
прослава Илиндана, обележавање
25 година од независности Републике Македоније и двадесетогодишњица успостављања дипломатских односа између Републике Македоније и Републике Србије и друге бројне активности протичу у знаку овог значајног јубилеја.
Као што је познато, бројни Македонци су досељени у обећану земљу
из свих крајева Македоније. Први воз
без „возног реда” кренуо је ка равној
и плодној Војводини почетком далеке 1946. године, али миграциони таласи су трајали неколико година.
Прослава значајне годишњице
ове године је почела 9. априла у
Панчеву. И централна, завршна
прослава биће одржана у нашем
граду, 30. октобра, у Културном
центру.
Већ су најављени сусрет и гостовање у Панчеву Томислава Николића, председника Републике Србије,
и Ђорђа Иванова, председника Републике Македоније.
Овај догађај ће бити величанствен дан за Македонце у Војводини, односно у јужном Банату, где је
насељен већи број њих. Они су се

ШКО ЛЕ ИЛИ
РА ДИ О НИ ЦЕ?
» страна V
одавно уклопили с већинским српским народом и припадницима мањинских заједница и етничких група с којима живе. Резултат тога су и
бројни мешовити бракови. Само у
панчевачкој општини, која броји
око 125.000 становника, живе припадници више од 26 мањинских заједница и етничких група. Македонци су на другом месту по бројности
– иза већинског српског народа.
Панчево је јединствена општина у
Србији у којој су Македонци најбројнија национална мањина. Претежно су насељени у Јабуци, Качареву, Глогоњу и самом граду.
Симбол организоване колонизације

Од њиховог досељавања до данашњег дана село Јабука је симбол организоване колонизације. Многи
пореде Јабуку с Ковачицом и кажу:
оно што је Ковачица за Словаке, то
је Јабука за Македонце. Село су посећивали и посећују високи руко-

водиоци из Македоније и Србије,
ре презента тивна културно-уметничка друштва, писци, сликари, новинари...
Многи Јабучани говоре македонски језик. То је резултат бројности
становништва македонског порекла. За време актуелне колонизације
и нешто касније око 90 одсто становништва су чинили Македонци.
Због мешовитих бракова и промене
структуре становништва подаци о
бројности Македонаца су променљиви. Пре десетак година, од око
7.000 Јабучана, претпостављало се
да је око 2.500 Македонаца. Но да ли
и после седамдесет година треба да
се оптерећујемо оваквим подацима?
Јабучани, као и Македонци досељени у Пландиште, Вршац, Велику
Греду, Гудурицу и друга војвођанска
насеља нису поклекли када су дедовину заменили војвођанском земљом. И после толико година успе-

ли су да сачувају културу, традицију, језик и обичаје.
Дах Македоније

Када не може да се буде у Македонији, део ње се преноси и преко получасовне емисије „Македонско сунце”, која се готово десет година приказује на ТВ Војводини, затим емисије „Банатско сунце” на ТВ Панчеву и мултијезичког додатка на македонском језику у „Панчевцу”, који
излази трећи пут, на осам страница,
од којих су четири на македонском и
четири на српском језику.
Код Македонаца, као и свих других грађана Србије, нису ишчезле
амбиције да се успе на сваком плану.
Примера за то, за цењене и признате Македонце, успешне људе у Војводини, свих могућих професија,
има безброј. Но музика, песма и игра су им у крви. Панчевци се могу
похвалити успешним и признатим
музичарима, али и балеринама.

БРА ЋА С
РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ
ПРЕ ЗИ МЕ НИ МА
» страна VI
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Петак, 14. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

НА ДРЖАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА У МАКЕДОНИЈИ

О СПРОВОЂЕЊУ МЕЂУДРЖАВНИХ ДОГОВОРА

ВЛАДИНИ СТИПЕНДИСТИ
И ИЗ СРБИЈЕ

ДОБРОМ САРАДЊОМ ДО РЕЦИПРОЦИТЕТА

Петоро младих македон-

ског порекла који живе у Републици Србији уписало је у
академској 2016/17. години
неки од државних факултета у Македонији и добило
стипендије од Владе Републике Македоније.
Министарство образовања и науке (МОН) преузело
је обавезу регулисања статуса студената у студентском
дому. Они су постали академци захваљујући успостављеној пракси стипендирања студената македонског
порекла који живе на Балканском полуострву. На
Универзитету у Штипу, Универзитету „Св. Климент Охридски” у Битољу, Државном универзитету у Тетову и
Универзитету „Св. Кирил и
Методиј” у Скопљу под овим
условима млади људи студирају од 2004. године.
– За упис на државне факултете у Македонији ове
године се пријавило пет
кандидата и сви су примљени. Од 2012. године до сада

– Према мојим сазнањима
и на основу евиденције којом
располажем, до сада је факултетску диплому, уз стипендије Владе Републике Македоније, добило више од 70
интелектуалаца македонског
порекла, житељи Републике
Србије. Само из Вршца,
Пландишта и околних места
имали смо седамнаест стипендиста. Неки од њих су успели да се пронађу у својој
струци, али сасвим мали
број. То је армија људи, велики потенцијал, али у недовољној мери искоришћен.
Ивица Ристовски из Гудурице је међу првима завршио
машински факултет. Он је
запослен у „Хемофарму” у
Вршцу. У истој фармацеутској компанији ради и Бранкица Величковски, са завршеним Хемијским факултетом у Скопљу – истиче Србиновски.
Корени маме

Наш саговорник располаже
и подацима о томе која од де-

Споразум потписале
Србија, Мађарска,
Румунија, Македонија
и Хрватска
Македонска комисија
није одржала ниједан
састанак
Центар за регионализам из
Новог Сада, уз подршку Фондације отвореног друштва, од
септембра 2015. године до септембра ове године реализовао
је пројекат „Анализа спровођења билатералних договора
за заштиту права националних мањина између Србије,
Хрватске, Мађарске, Румуније
и Македоније”. О систему заштите мањинских заједница и
о резултатима до којих су дошли реализатори пројекта разговарало се на конференцији
за новинаре одржаној 23. септембра у Београду.
У раду конференције су учествовали реализатори пројекта, као и представници Канцеларије за људска и мањинска права и Министарства државне управе и локалне самоуправе.
Један од начина
указивања на проблеме

Владине стипендије је добио
31 студент. За претходне године немамо податке. До повратних информација се тешко долази. Према неким
сазнањима, веће интересовање постоји за економски,
филозофски, медицински и
технички факултет, као и за
ФОН – рекла је Зорица Митровић, секретар Националног савета македонске мањинске заједнице у Србији.
Мало њих се пронашло у
својој струци

Тешко се може доћи и до информација о томе колико
њих је завршило факултет, да
ли су успели да нострификују
диплому и какве могућности
имају за запошљавање. У не-

војака је нашла животног сапутника у Македонији, ко је
отишао у далеку Америку,
Немачку или неку другу земљу. Радоје Јовановски из Гудурице живи у Немачкој,
Жељко Стојковски из Дужина је у Америци. Јована Ступурић се удала у Македонији,
што значи да корени маме.
Мали број је напустио факултет, али велики број оних
који су завршили је без посла.
Ретко ко од њих је укључен у
активности македонске заједнице у Србији.
Навешћемо још неколико
имена оних који су студирали или још увек студирају у
Македонији. Међу њима су и
Вршчани Софија Димитровска, Никола Дудовски, као и

У исцрпној анализи у ауторским текстовима Дарко Баштовановић, Александра Попов, Јелена Перковић и Татјана
Туцић указали су на суштину
узајамне државне заштите националних мањина, на садржај разговора одржаних у оквирима владиних мешовитих
комисија, као и на договорене
мере у вези с решавањем уочених проблема. Подвукли су да
је најбитније да све што је договорено буде и остварено.
Александар Попов, директор Центра за регионализацију, рекао је:
– Ови договори су добар
начин за указивање на проблеме. Било би добро да се мешовите комисије састају барем једном годишње. Овај
вид сарадње је добар и због
реципроцитета у остваривању права мањинских заједница у споменутим државама.
Иначе, предност се даје мањинским заједницама у области образовања, културе, службене употребе језика и писма и информисања. Разуме
се, у оквирима законских могућности.
Говорило се и о спровођењу
билатералног Споразума за заштиту права националних мањина и одредбе члана 14 спо-

менутог документа, према коме међувладина мешовита комисија треба да се састаје најмање једном годишње. Но ни
једанаест година након потписивања споразума комисија из
Македоније до сада није одржала ниједан састанак.
Члан српске делегације у
међувладиној комисији је и
Борче Величковски, председник Националног савета македонске националне мањине
у Србији. Према његовом мишљењу (како је наведено у актуелној анализи за спровођење билатералних споразума),
одржан је један припремни
састанак, међутим сложени
механизми припреме седнице
мешовите комисије успорили
су договоре на првом радном
састанку. Један од закључака
с тог састанка је да је неминовно поједностављење у раду међународних комисија.
И Мађари, као и други потписници споразума, наилазили су на препреке и потешкоће у раду, но како-тако до сада су одржали четири седнице, на којима су примере сарадње оценили као позитивне и изнели конкретне предлоге начина на које треба да

се реализују закључци и да се
заједнички дође до реципроцитета у остваривању права
мањинских заједница.
Простор у све четири
области

Александра Попов је обухватила бројне активности реализоване у оквиру македонске заједнице у Србији. Дате
су препоруке за активирање
рада комисије.
Што се тиче информисања,
она је навела да је Национални савет основао Македонски
информативни и издавачки
центар 2006. године. Једном
месечно излази „Македонска
виделина”. Ова издавачка
установа има и дечје издање
„Дуга” и часопис за културу
„Видело”. Повремено излази и
тројезични часопис „Алка”.
НИУ МИИЦ од Покрајине добија средства за „Македонску
виделину”, а остала издања се
штампају из донација и средстава Националног савета. На
РТВ Војводини се емитује получасовна емисија „Македонско сонце”, а на ТВ Панчеву
„Банатско сонце”.
Наведени су и подаци о изучавању македонског језика
са елементима националне

културе. Но почетком нове
школске године наступиле су
промене у вези с бројем деце
која уче матерњи језик. У сфери културних активности посебна заслуга за одржавање
бројних догађаја припада удружењима и асоцијацијама
формираним у Србији.
Иван Бошњак, државни секретар у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, потврдио је да није
одржан ниједан састанак међувладиних мешовитих комисија и поред тога што су Србија и Македонија међу првима у
региону потписале споразум.
– Оно што се ради у Србији
у области културе, информисања и употребе језика и писма и у економском смислу је
добро. Посебно када су у питању млади привредници Македонци. Следећи задатак је
да се младе генерације што
више упознају, уче језик и да
негују добросуседске односе –
наглашава Бошњак.
И поред постигнутог, простора за озбиљније деловање
има у све четири назначене
области: образовању, култури, информисању и службеној употреби језика и писма.

У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ У БЕОГРАДУ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН НЕЗАВИСНОСТИ МАКЕДОНИЈЕ
Две деценије од
успостављања
дипломатске сарадње
са Србијом

ким општинама, ипак, воде
бригу и о овој проблематици.
Стеван Србиновски, члан
Националног савета македонске мањинске заједнице,
председник САМС-а и некадашњи председник Одбора
за образовање у Националном савету (у другом саставу), каже да у Вршцу, Пландишту и околним местима
постоји комплетна документација о томе на којим
факултетима су млади из
Србије студирали у Македонији. Неки стипендисти су
још увек студенти.

Влатко Петровски из Гудурице (Факултет за туризам у
Охриду), Данијел Неделковски је професор историје, затим Александар Павловски,
Иван Велковски, Дарко Павловски...
Због финансијских разлога
неки од њих нису успели да
нострификују дипломе.
Оваквим видом стипендирања односно студирања обухваћени су потенцијални
студенти из целе Србије, но
овог пута смо успели да дођемо до података за стипендисте из Вршца и Пландишта.

Искрени
добросуседски
односи стално треба
да се унапређују
Амбасада Републике Македоније у Београду је 8. септембра у Народном позоришту
обележила два велика јубилеја – 25 година од Дана независности Републике Македоније
и 20 година од успостављања
дипломатских односа с Републиком Србијом. Свечаност
је почела интонирањем химни двеју суседних и пријатељских држава.
Поздрављајући бројне госте, амбасадорка Вера Јовановска Типко је рекла:

– Македонија је мала али богата земља. Богата прекрасном
природом, рајским плодовима,
древном културом, људском
топлином, сунчевим животним загрљајем. Македонија је
земља сунца, не случајно.
Вера Јовановска Типко је
истакла да култура има моћ
да руши границе, а искрени
добросуседски односи које

Република Македонија има с
Републиком Србијом непрестано треба да се унапређују,
да корачају нормално ка новим мостовима сарадње, које
има у свим областима, а заједнички циљеви двеју држава
су креативност, перспективност, савремена Европа.
По обраћању Њене екселенције на Великој сцени Народ-

ног позоришта је изведена балетска представа „14 часова”, у
извођењу Македонске опере и
балета. Кореограф и сценограф је Игор Кирев, музику је
написао Кирил Џајковски, режијом и либретом бавила се
Наташа Поплавска, а костимограф је Александар Ношпал.
Наступила је и македонска
примабалерина Александра
Мијалкова. Ово савремено балетско дело у низу од 12 сцена
разрађује женско-мушке односе као вечиту инспирацију.
Амбасадорка је приредила
коктел, на којем су били представници државног врха Србије, акредитовани представници других амбасада у Србији, бројни гости из културног и јавног живота, чланови
Националног савета Македонаца у Републици Србији, као
и представници разних асоцијација и пријатеља Македоније.
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ПРЕД ЗЛАТНОМ БАЛЕРИНОМ БЛИСТАВА КАРИЈЕРА

САРА ПАВЛОВСКИ НИЖЕ УСПЕХЕ
Балет вежба од своје
седме године, а већ
има 30 медаља
Безрезервна подршка
мајке, оца и брата

ци. Када је наступила на завршној свечаности приређеној при крају претходне школске године у школи „Жарко
Зрењанин” у Качареву, поводом мале
матуре (где је и завршила осмогодишњу
школу), салу у којој је Сара у
пуном сјају

Где год да се петнаестогодишња Сара
Павловски из Качарева појави, педагози, балерине, али и људи ван уметности
у њој виде праву звезду. А како и не би
када Сара већ има освојен пехар и 30
медаља с државних, европских и интернационалних такмичења. Као да је
претплаћена за прва места. На овогодишњем државном првенству у Новом
Саду освојила је три златне и једну сребрну медаљу.
Многи је називају златном балерином и предвиђају јој блиставу каријеру. Због посвећености балету, урођеног талента, али пре
свега упорности и
труда, ова прекрасна девојчица се
брзо издвојила
од неких својих вршњакиња.

КАКО ДО РЕШЕЊА ЗА ИЗУЧАВАЊЕ ЈЕЗИКА

ШКОЛЕ ИЛИ РАДИОНИЦЕ?
У Јабуци се пет
година учи македонски
језик са елементима
националне културе
била прва на
ранг-листи –
каже Небојша
Павловски.
Увек у топформи

Мој живот

Балет вежба
од седме године. За њу је то
свакодневни ритуал.
Из куће излази у осам ујутру, а из Панчева, где се школује, враћа се око 19 сати, некад
и касније. Безрезервна подршка су јој мајка Тамара, отац Небојша и
брат Немања. Они

су свесни
колико задатака стоји пред
њом и колико је
тешко освојити медаље.
Заслуге имају и балетски
педагози, посебно Владислава Пипи Војводић,
наставница модерног
балета, чији плесни
клуб „Балерина” Сара
похађа од малих ногу.
Познаваоци прилика кажу да када је Владислава Војводић поред ње, прекрасна балерина се осећа испуњеном и задовољном оним што ради.
У суштини Сара је балетским водама
„запливала” на иницијативу мајке. Она
је разумела дечји сан гледајући кћерчицу како иде на прстима и упорно покушава да јој покаже склоност и урођени
таленат према уметности – ка балету.
Сара је рођена у Београду, али се породица Павловски пре дванаест година
преселила у Качарево. Сада је ученица
прве године панчевачке Средње балетске школе „Димитрије Парлић”.
Са осмехом на лицу златна балерина
каже:
– Нисам се покајала што сам се посветила балету. Не само због освојених медаља већ и зато што кроз балетску уметност откривам истинско задовољство,
сазнајем да ли се то што радим стварно
допада људима који ме познају. Али не
само њима већ и људима из струке који
оцењују балетске наступе на великим
сценама у Европи и шире. Ето, и у Бечу
сам освојила прво место. Ја морам да се
трудим, то је мој живот.
Неуморна и насмејана

Без сумње, она је узор многим девојчицама које од малих ногу сањају да буду
балерине. На њу су поносни и Качарев-

– Будући да добро познајем своју ћерку, рекао сам да она мора да буде примљена, иначе ми се лоше пише. Тражили су да им покажем Сарину слику. Када су је видели, предложили су да дође
на припрему пред упис.
Од 12 кандидата примљено је шест. Сара је

по казала
шта зна и
уме, многи су
напустили са сузама у очима. Са
својим малим наследницима свакодневно
је на тренинзима који се
одржавају у Качареву, у
организацији
плесног
клуба „Балерина”. Једноставно, Сара је неуморна и
увек насмејана.

На врата
школе „Димитрије Парлић” најпре је
покуцао њен тата, са жељом да упише
своје дете. Неко му је одмах рекао да је
конкуренција велика.

Модеран балет
јој је под бројем
један, али често је
можете видети у
фитнес-клубу или на
спортском терену, јер тренира и гимнастику. Налази времена и за
клавир. Мајка јој је десна рука, а тата и
брат – и десна и лева. Они су увек
спремни да је одвезу на тренинг и да је
сачекају. Отац и брат имају приватно
предузеће „Тапетар” и то им омогућава
да „резервишу” време за Сару.
Она објашњава:
– Засад ствари иду као што желим.
Ништа ми није тешко кад је балет у питању. Разуме се, на првом месту је модеран балет, али све у вези са овом
уметношћу ме привлачи. Након завршетка средње школе волела бих да упишем Институт за уметничку игру у Београду.
Ову младу уметничку душу не оптерећује тежина, пре свега због дисциплинованости, али и зато што њена мајка
брине о јеловнику и сваког дана јој
спрема ручак и ужину за школу. И не само то – она је њен фризер, шминкер, костимограф и шта све не. Да би максимално могла да јој се посвети, пре неколико година је напустила салон за лепоту.
– Скупо је ово задовољство. Све сами
финансирамо: путовања, костиме, балетанке, фризуре, шминку... Само балетанке коштају око 50 евра. Костиме
нам шије жена из Дебељаче, а Владислава Пипи Војводић и ја често
их саме украшавамо. Цирконе
купујем на килограм, јер су
тако јефтинији.
Ово
је и Сарин избор и
избор породице.
Понекад мислим да Пипи познаје
Сару боље од свих нас. И она јој је максимално посвећена. Истрајавамо пред
изазовима – наглашава поносна мајка
Тања.
Сара Павловски је увек у топ-форми.
И ради на томе да постане истинска звезда. Нема сумње да ће тако и бити.

На крају претходне школске
године свим родитељима и
старатељима у Републици Србији чија деца иду у основну
школу упућен је анкетни лист
с циљем информисања о могућностима изучавања језика
и културе националних мањина, с другим облицима ваннаставних активности. Обухваћено је 14 језика који се негују,
а међу њима је и македонски.
Министарство просвете,
науке и технолошког развоја
благовремено је обелоданило
да ће за заинтересоване ученике бити обезбеђено изучавање језика и културе националних мањина с разноврсним видовима ваннаставне
наставе (зимске и летње школе, радионице или неки други

овакав вид учења и у другим
мањинским заједницама, и за
њих ће се тражити адекватно
решење.
Што се тиче изучавања македонског језика са елементима националне културе, настава македонског језика у
ОШ „Гоце Делчев” у Јабуци
одвија се већ пет година. Урошевић објашњава:
– Кренули смо са законским ми ни му мом од пет
ученика. Данас македонски
језик са елементима националне културе учи преко 50
ученика. До овог броја смо
до шли за хва љу ју ћи то ме
што смо од првог до петог
разреда могли да формирамо ком би но ва на оде ље ња.
То је предвиђено и за ученике од петог до осмог разреда.
Професорка Лилјана Лазареска од самог почетка држи
наставу македонског језика.
То је добро и за школу и за
децу.

вид рада). Родитељи и старатељи су реаговали у датом року и у договору с децом проследили своје жеље у школе.
О овим актуелностима смо
разговарали с Милосавом
Урошевићем, директором Основне школе „Гоце Делчев” у
Јабуци.
– Идеја је добра, али сваки
почетак, па и овај, биће тежак.
Један од услова је да се формирају групе од по 15 ученика. Добро је што се ради о факултативном изучавању, није
изборни предмет, будући да
ученици имају могућност да
се определе за два изборна
предмета. Уколико се определе за изучавање језика мањинских заједница, биће ускраћени за један од два изборна предмета. Иначе, у односу
на бројност мањинских заједница у Граду Панчеву, овакве
ваннаставне активности могу
да се одвијају у Јабуци за македонски језик, у Банатском
Новом Селу за румунски, у
ОШ „Браца Петров” за ромски, а у школи „Братство–јединство” за мађарски језик –
каже Урошевић.
Уколико се пријави довољан број заинтересованих за

Наш саговорник је задовољан постигнутим. Ученици
често учествују у активностима које се организују у селу и
шире. Квалитет потврђују и
на литературном конкурсу
који дуже од десет година организује библиотека „Стојан
Трумић” из Титела, на којем
редовно добијају награде. Исто тако су редовни учесници
регионалне прославе на „Дану матерњег језика” у Иванову. Учествују и у телевизијским емисијама и летњим
камповима. Њихови књижевни и ликовни радови су заступљени и у дечјим часописима. Другим речима, они су
прави амбасадори своје школе када се ради о македонском
језику.
Пријављивање деце за изучавање језика мањинских заједница (необавезан предмет)
познаваоци прилика пореде с
пријављивањем деце за
спортске активности. У почетку се пријави око сто заинтересованих, а након извесног времена тај број се постепено смањује. Слично је са
овим видом активности. Тако
остају само они који озбиљно
желе да уче језик.
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ПОРОДИЧНО СТАБЛО ЖИВКА АПОСТОЛСКОГ

ИНКЛУЗИВНИ ХОР „ЗВУЦИ У ЈАБУЦИ”

БРАЋА С РАЗЛИЧИТИМ ПРЕЗИМЕНИМА
У породици се појављују
и Апостоловски
и Апостоловић
Милетино му је први,
а Јабука други дом
Дешавало се и још се дешава да бројне
македонске породице како у Републици
Србији, тако и у Републици Македонији,
чак и рођена браћа, имају по неколико
различитих презимена. Ово је подстакло 75-годишњег Живка Апостолског –
Апостоловског из Јабуке да истражи породично стабло својих најближих.
– Дуго сам размишљао о родослову.
Тешко ми је што породично стабло нисам истражио док су ми били живи деда Вељан, мајка Загорка и тата Трпко.

Свакако постоје административне
грешке, међутим и освајачке претензије након Првог и Другог светског рата
су „кројиле” и имена и презимена. Одговорност је и на самим породицама,
које су у догледно време могле да траже исправке у документима, а то нису
урадиле.
Поштовање жеља старијих

Раније, када се теже долазило до матичних служби, новорођенчад из сеоских средина су пријављивали пријатељи, рођаци или комшије, који нису
располагали тачним подацима, па су
додавали или одузимали слова.
Деца су добијала презимена и по
имену омиљеног деде или стрица. Рецимо, родитељи су се презивали Павлоски, а дете Стојановски, да се не би
заборавио стриц Стојан. Поштовала
се и жеља старијих чланова породице.

Родословом су обухваћене породице Апостолоски, Апостоловски, Тодоровски, Герасимовски, Велковски и
Мисаиловски. Приказана је и женска
лоза наведених фамилија.
Губљење идентитета

Подаци до којих је дошао овај неуморни Јабучанин указују на необичан вид
губљења идентитета жена. За нека подручја у Македонији је специфично да
након ступања у брак жене ословљавају по имену мужа. Ако је у питању
Марко, супругу почињу да зову Маркоица. Уколико се ради о Дарку, животна сапутница је Даркоица. Уместо
Јовановска, и жена је Јовановски, по
мужевљевом презимену. Презиме
Мирјане Велевске, на пример, „прелази” у Велевски. Када се људи већ навикну на презиме, како год да је записано, ретко се труде да исправе грешку.
Иначе, породица Апостолски се често селила, тако да су се далеке 1946.
године неки од њих доселили у Јабуку.
– Деда, баба, родитељи, сестре Петра и Слободанка, брат Велко и ја смо
у Јабуку дошли у мају 1946. Тада сам
имао само пет година. Чим смо стигли, баба је већ почела да размишља
како да се врати у Милетино. И заиста,
вратили смо се у Македонију. Тамо
смо остали три године. Тада су старији
схватили да пропуштамо шансу, али
смо искористили следећу, коју смо добили 1950. године, па је породица одлучила да продужимо живот у Војводини. Прилагодили смо се и постали
своји на своме – почео је своју колонистичку причу Живко Апостолски.
Зет свих Паланчана

Од њих сам могао да сазнам битне податке за потомство. Уз помоћ најмлађег стрица Сава и велику упорност,
пре више од десет година почео сам да
прикупљам материјал за родослов. У
породици имамо чак три презимена:
Апостолски, Апостоловски и Апостоловић. Ова презимена се појављују у
разним документима – каже Живко.
По мишљењу нашег саговорника,
грешке при уписивању у матичне књиге плод су непажње и нестручности административних лица која су издавала
документа. И он је познат као човек са
два презимена – Апостолски и Апостоловски.

Када имају потребу, у вези с наследством или неким другим процедурама, заинтересовани су чинили све да
докажу ко су и шта су.
– И поред тога што сам рођен у Милетину, селу у близини Тетова, тражио
сам изводе из матичних књига, историјске податке, књиге о насељима и становништву, посећивао сам пријатеље и
бележио њихове исказе, и тако сложио
мозаик. Осмелио сам се да своја сазнања обелоданим. Материјал који поседујем остављам у аманет следећем поколењу са жељом да надограђују започето.
Волео бих да се рођаци боље упознају и
зближе и да помажу једни другима.

О селу и Јабучанима он има само лепе
речи. По завршетку аутомеханичарског заната прво радно место је добио
у АТП-у Панчево. У том предузећу је
дочекао и пензију.
О слози Јабучана Живко казује и по
начину на који су га прихватили Јабучани пореклом из Криве Паланке. Кад
се оженио Милицом Станковском (и
њени су из кривопаланачког краја),
сви су га прихватили као зета. Милица је родила двоје деце – кћерку Светлану и сина Александра. Нажалост,
она је преминула. Живко је одавно и
деда и прадеда. Од кћерке има унуку
Ивану, унука Ивана и праунуку Миу.
– У Јабуци има много мешовитих
бракова. То је сасвим нормално. Прошло је већ 70 година од организованог
насељавања Македонаца у Војводину.
У нашем селу живе припадници више
националних заједница и етничких
група. Пре свега су важни слога и поштовање – наглашава Живко.
Тачно је да је прошло много година
откако је овај човек напустио Македонију. Но он носи у срцу Милетино. Кад
се укаже прилика, посећује своје село,
древни Охрид, Матку, Мавровско језеро – Македонију. Вуче га лепа природа, мами га старо огњиште...

ЗАДОВОЉНИ РЕПЕРТОАРОМ
И НАСТУПИМА
Постоје дуже од пет година и бележе бројне успехе
Инклузивни хор „Звуци у Јабуци” постоји дуже од пет година. У њега је учлањено 20 корисника специјалног дома за децу и омладину
„Срце” из Јабуке, 20 хориста из Јабуке, претежно чланова удружења
„Илиндан”, и два васпитача из Дома – Олгица Илић Митевски и
Иван Караклић. Она је диригент, а Караклић организатор гостовања и пи-ар. И једни и други чланови инклузивне групе задовољни су
постигнутим резултатима и пријатно су изненађени што се број чланова повећава, а репертоар обогаћује. Хористи своје способности
потврђују на општинским и регионалним смотрама. Планирају и гостовања у иностранству.
– Будући да у селу живе претежно Македонци, кренули смо од македонских народних песама. Једна од омиљених је свакако „Македонско девојче”. Захваљујући сарадњи с Вером Царином, прославље-

ном диригенткињом, и свештеником Владом Петровићем, репертоар смо проширили и духовном и литургијском музиком. Разумљиво,
певамо и српске народне песме из региона. С обзиром на то да живимо у вишенационалној Војводини, односно у Банату, негујемо и
мелос на језицима националних заједница, као и евергрин поп и рок
музику – каже Караклић.
Хор „Звуци у Јабуци” добио је подршку за четири пројекта: двапут од Града Панчева и по једном од Републике и Покрајине.
На почетку су хористи певали у сродним установама, као што је
дом у Јабуци. Међутим, у установама у којима су наступали омогућавали су им да укључе и публику, како у Панчеву, тако и у Београду, Новом Саду, Зајечару и другим градовима. Сваке године иду на
три инклузивна фестивала: „Срце у хармонији” у Новом Саду, „Срце на длану” у Петровцу на Млави и „Ноте за све” у Крагујевцу. Бележе бројна гостовања у целој Србији. Редовни су учесници и на
прославама значајних празника у Јабуци.
Посебно их одушевљавају манифестације које нису резервисане
само за учеснике са интелектуалним тешкоћама. Хор је чест гост значајних културних манифестација, као што су: „Панчевачки дани духовне музике” у Светосавском дому у Панчеву, „Панчево филм фестивал”, Џез фестивал у нашем граду, као и поетски маратон у Дому
културе у Јабуци. Равноправно певају, са још три хора, у цркви у Глогоњу, на „Петроварадинским вечерима духовне музике” и бројним
манифестацијама које се одржавају у Народној башти у Панчеву.
Према речима Ивана Караклића, посебно признање члановима
хора је указано тиме што су заједно са етногрупом Музичке школе
„Мокрањац”, с професорком Јеленом Ћетковић, наступили на међународном фестивалу „Hearts in Harmony”, одржаном у Синагоги у
Новом Саду.
Успели су да привуку и пажњу еминентних уметника, међу којима
и бројних глумаца који су гостовали у Јабуци и с којима су остварили сарадњу. У плану су и мини-турнеја у Немачкој и гостовање у Македонији. Судећи по свему, стрпљивост и истрајност су се исплатиле. Како кажу певачи, њихова хорска инклузија није више илузија.

ОСТАВКА ВЕНЧЕТА ЈОВАНОВСКОГ НА ЧЛАНСТВО У НАЦИОНАЛНОМ САВЕТУ

ГЛАВНИ РАЗЛОГ НЕСЛОГА У СЕЛУ
Крајем марта
ове године и Љупка
Михајловска поднела
оставку
Након оставке Љупке Михајловске, посланика Покрета „Доста је
било” у Народној скупштини Републике Србије, на чланство у Националном савету македонске националне мањинске заједнице у
Србији, ових дана оставку је поднео и Венче Јовановски, такође из
Јабуке.
Укратко да подсетимо, Љупка
Михајловска је послала кратко
образложење свим члановима Савета 31. марта ове године. Због
неодржавања седница од марта до
августа, оставка поднета из личних разлога усвојена је тек 27. августа.
Венче Јовановски наводи више
разлога за исти потез и обелодањује да дуже време размишља о
томе. Оставку је образложио детаљније. Како наводи, то чини
зарад својих Јабучана и македонске заједнице у Србији. Уједно

подсећа да је био члан првог састава Савета, од 2004. до 2010. године.
– О мојим успесима, активностима и залагању за Македонце у
Србији, посебно у мојој Јабуци,
као члану Савета у првом саставу
и као председнику удружења „Јабука” из мог места, говоре резултати и признања. Иако сам један
од иницијатора и организатора
манифестације „Гравче-тавче”, доживео сам ове године не само да
не будем позван на њу већ и да ми
моји сељани пребацују да сам
продао славу и централну прославу поводом Илиндана, која није
одржана у Јабуци – наводи Јовановски.
Он подсећа да је други састав
Савета изабран тек из трећег покушаја! Због добре воље, а у интересу Македонаца и македонске заједнице у Србији и са жељом да
Македонци боље раде, поготово у
Јабуци, и да се укључе нови људи,
овај члан Савета се повукао и из
рада удружења. Према његовом
мишљењу, уместо да се ради боље,
назадовало се.

Јовановски се укључио у рад и
трећег састава Савета, опет са жељом да допринесе бољој организацији. Као што је и написао у
оставци, он је увек желео добробит заједници, за разлику од појединих људи којима је материјална
корист битнија и због тога се
укључују у асоцијације Македонаца у Србији.
Члан Савета у оставци проблеме у „најмакедонскијем” селу у
Србији, Јабуци, види и у томе што
у селу не постоји просторија и
канцеларија за рад, што нека друга удружења имају. Подсећа и на
неслогу у Јабуци, која се огледа у
малом броју активиста у удружењу и у неслози на политичком
плану.

Акционарско друштво за новинско-издавачку
делатност „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Генерални директор: Драган
Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић
• Аутор текстова и преводилац: Верка Митковска • Технички
уредник: Александар Милошевић • Фотографије: приватне
колекције • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Један од разлога за оставку је и
то што неупућени мисле да је он
највећи кривац за лоше стање у
Јабуци, будући да је члан Савета, а
с неким одлукама које спроводи
Савет Јабучани се не слажу. Пре
свега се мисли на овогодишњу
прославу Илиндена.
Венче Јовановски каже:
– Подносим ову оставку поносан на своје досадашње активности. Немам више времена, воље и
енергије да се „борим” и објашњавам, посебно мојим суграђанима,
који више верују новопридошлим
заслужним „великим Македонцима” и незаменљивим појединцима
у Савету и удружењу у Јабуци.
Остаје да видимо колико месеци ће се „киселити” ова оставка.

Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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БЛЕСКАВА КАРИЕРА ПРЕД ЗЛАТНАТА БАЛЕРИНА

САРА ПАВЛОВСКИ НИЖЕ УСПЕСИ
Балет вежба од седма
година, а веќе има 30
медали
Безрезервна подршка
и се мајкаи, таткои и братот

повод на мала матура (каде што и таа
завшила осумгодишно училиште), салата каде Сара во полн сјај прикажала
што знае и умее, многумина ја напуштиле со солзи радосници. Со своите
мали наследници таа е секојпат на
тренинзите што се одржуват во

Каде и да се појави петнаесетгодишната
Сара Павловски од Качарево, педагози,
балерини, но и луѓе вон оваа уметност
во неа гледат вистинска ѕвезда. А како и
не би кога Сара веќе има освоен пехар и
30 медали на државни, европски и интернационални натпревари. Како да е
претплатена за први места. На годинeшното државно првенство во Нови
Сад, освоила три златни и
еден сребрен медал.
Многумина ја нарекуваат златна балерина и и предвидуват блескава кариера.
Поради посветеноста
на балетот, вродениот
талент, но пред се упорноста и трудот, ова прекрасно девојче брзо се издвоило од
некои свои врснички.
Тоа е мојот живот

Балет вежба од седма година. За неа тоа е секојдневен
ритуал. Од дома излегува во
осум наутро, а од Панчево, каде што се школува, се враќа околу19 часот, некогаш и подоцна.
Безрезервна подршка и се мајкаи Тамара, таткои Небојша и брати Немања.
Тие се свесни колку задачи стојат
пред неа и колкава е тежината за да се
освојат медали.
Заслуга имаат и балетските педагози,
особено Владислава – Пипи – Војводиќ,
наставничка по модерен балета, чиј
Танцувачки клуб „Балерина“ го посетува од мали нозе до денешен ден. Познавачите на приликите вела дека кога е
Владислава Војводиќ покрај неа, прекрасната балерина се чувствува исполнета и задоволна од она што го работи.
Всушност, Сара во балетски „води запливала“ на иницијатива на мајкаи. Го
препознала таа детскиот сон гледајки ја
ќеркичката како оди на прсти и упорно
настојува да ја покаже склоноста и
вродениот талент кон уметноста – кон
балетот.
Сара е родена во Белград, но пред
дванаесет години семејството
Павловски се преселило во
Качарево. Сега е ученичка во прва година во
Средното балетско
училиште „ Димитрие Парлиќ“.
Со насмевка
на лице вели
златната балерина:
Не се покајав
што се посветив на балетот. Не само поради освоените
медали, тука и затоа
што со балетската уметност откривам вистинско задоволство, откривам дека тоа
што го работам навистина
им се допаѓа на луѓето
што ме познават. Но,
не само на нив, туку и на луѓе од

струка кои оценуват балетски
настапи на големи сцени во Европа и
пошироко. Ете, и во Виена освоив прво
место. Јас морам да се трудам, тоа е
мојот живот.
Неуморна и насмеана

Без сомневање таа е узор на многу
девјчиња који од мали нозе сонуваат да
бидат балерини. Со неа се гордеат и Качаревци. Кога настапила на завршната
свеченост, приредена при крајот на изминатата учебна година во Училиштето
„Жарко Зрењанин“ во Качарево, а по

Качарево во организација на Танцувачкиот клуб „Балерина“. Едноставно, Сара е неуморна и секогаш насмеана.
Во училиштето „Димитрије Парлиќ“, на
врата најнапрет чукнал нејзиниот татко, со желба да го запише своето дете.
Некој веднаш му рекол дека конкурекцијата е голема.

Познавајки ја добро својата ќерка, реков таа мора да биде примене
инаку лоше ми се пишува. Ми побараа да им
покажам Сарина слика. Кога

ја видоа предложиа да дојде на подготовки пред упис. Од 12 кандидати примени се шест. Сара беше прва на ранглиста - вели Небојша Павловски.
Секогаш во топ - форма

Модерниот балет и е под број еден, но
често можете да ја видите и во фитнес клуб или на спортски терени, бидејки
тренира и гимнастика.Наоѓа време и
за клавир. Мајкаи и е десна рака, а таткои и брати - и десна и лева. Тие се секојпат подготвени да ја одвезат на тренинзи и да ја пречекат.Таткои и брати
имат приватно претпријатие „Тапетар“, и тоа им омозможува да „резервират“ време за Сара.
Таа објаснува:
-За сега работите одат како што посакувам. Ништо не ми е тешко кога е балетот во прашање.Се разбира на прво
место е модерниот балет, но се ме привлекува во врска со оваа уметност. По
завршувањето на средно
училиште би сакала да запишам Институт за уметничка игра во Белград.
Оваа млада
уметничка
душа не ја
оптеретува тежината, пред се поради дисциплираноста, но и
поради мајчината грижа околу еловникот. Мајкаи секојдневно и подготвува
ручек и ужина за на училиште. И не само тоа - таа е и нејзин фризер, шминкер,
костимограф и што уште не. За да може
да и се посвети максимално пред неколку години напуштила салон за лепота.
Скапо е ова задоволство. Се сами финасираме: патувања, костими, балетанки, фризури, шминка... Само балетанките коштат околу 50 евра. Костимите

ни ги шие жена од Дебељача, а јас и Владислава – Пепи
Војвoдиќ честопати заедно ги
украсуваве. Циркони купувам на
кило за да поминам
поевтино. Тоа е и Сарин избор и избор на семејството. По некогаш мислам дека Пепи ја познава Сара многу подобро од
сите нас. И таа и е максимално посветена. Истрајуваме пред предизвиците, нагласува поносната мајка Тања.
Сара Павловски секогаш е во топ –
форма. И работи на тоа да постане вистинска ѕвезда. Нема сомневања дека така и ќе биде.

КАКО ДО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ
НА ЈАЗИЦИТЕ

ШКОЛИ ИЛИ РАБОТИЛНИЦИ
Во Јабука петта
години се учи
македонски јазик
со елементи на
национална културa
На крајот на минатата учебната година до сите родители и
старатели
во
Република
Србија, чии деца одат во основно училиште е упатен анкетен лист со цел да се информираат за возможностите за изучување на јазикот и културата на националните малцинства со други облици на воннаставни активности. Опфатени се 14 јазика кои се негуваат,
меѓу нив и македонскиот
Министерството за просвета, наука и технолошки
развиток благовремено обелодени дека за заинтересираните ученици ќе обезбеди изучување на јазикот и културата на националните малцинства со разновидни облици на вонучилишна настава
(зимски и летни школи, работилници или некој друг вид
на работа). Родителите и старателите реагираа во дадениот рок и во договор со децата
ги проследиа своите желби во
училиштата.
За овие актуелности разговаравме со Милосав Урошевиќ, директорот на Основното училиште „Гоце Делчев“ во
Јабука.
Идеата е добра, но секој почеток па и овој ќе биде тежок.
Еден од условите е да се формираат групи од 15 ученици.
Добро е што се работи за факултативно изучување, а не
за изборен предмет, бидејќи
учениците имаат можност да
се определат за два изборни
предмети. Воколку се определат за изучување на јазик на
малцинска заедница ќе бидат
ускратени за еден од два изборни предмети. Инаку, според бројноста на малцинските заедници во општина Панчево вакви вонучилишни активности можат да се одвиват
во Јабука, за македонски
јазик, Банатско Ново Село за
романски, во ОУ „Браца Петров“ за ромски, а во училиштето „Братство и единство“ за
унгарски јазик, вели господин Урошевиќ.
Во колку се пријави доволен број на заинтересирани
за ваков вид на учење и од
други малцински заедници и
за нив ќе се бара адекватно
решение.
Тешко може да се прогнозира да ли оваа корисна идеа
ќе заживее во текот на оваа
учебна година, како што беше
планирано. Во колку се створат услови за такво нешто
Општината Панчево или некоја од надлежните институци ќе биде во обврска да
обезбеди превоз до спомнатите села и на друг начин да
помогне во реализацијата на
овој потфат.

Што се однесува до изучувањето на македонскиот јазик
со елементи на национална
култура, наставата на македонски јазик во ОУ „Гоце Делчев“ во Јабука се одвива веќе
петта година.
-Тргнавме со законски минимум од пет ученика. Денеска македонски јазик со елементи на национална култура
учат над 50 ученика. До оваа
бројка дојдовме благодарејки
на тоа што од прво до петто
оделение можеат да се формират комбинирани паралелки. Тоа е предвидено и за ученици од петто до осмо одделение.
Професорката Лилјана Лазареска од самиот почеток
држи настава по македонски
јазик. Тоа е добро и за училиштето и за децата, нагласува директорот на ОУ „Гоце
Делчев“ во Јабука.

Инаку, нашиот соговорник
е задоволен од постигнатото.
Учениците често се присутни
во активностите што се организираат во селото и пошироко. Квалитет потврдуваат и на
литературниот конкурс кој
повеќе од десет години го организира
библиотеката
„Стојан Трумиќ“ од Тител, на
кој редовно добиваат награди. Исто така редовни се учесници на регионалната прослава на Денот на мајчиниот
јазик во Иваново. Учествуват
и во телевизијски емисии и
летни кампови. Нивни литературни и ликовни творби се
наоѓаат и во детски списанија.
Со други зборови тие се вистински абасадори на училиштето кога е во прашање македонскиот јазик.
Познавач на приликите
пријавувањето на децата за
изучување на јазик на малцинска заедница (необавезен
предмет) го споредуваат со
пријавување на деца за спортски активности. Во почетокот ќе се пријават стотина заинтересирани, а по извесно
време бројот постепено се намалува. Слично е и со овој
вид активности. Значи, остануваат само оние што сакаат
да го учат јазикот.
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СЕМЕЈНОТО СТЕБЛО НА ЖИВКО АПОСТОЛСКИ

ИНКЛУЗИВЕН ХОР „ЗВУЦИ ВО ЈАБУКА“

БРАЌА СО РАЗЛИЧНИ ПРЕЗИМИЊА
Во семејстото се појавуваат
и Апостоловски и
Апостоловиќ

носта е и на самите семејства кои во догледно време можеле да барат исправки
во докумунтите, а тоа не го направиле.

Милетино му е прв,
а Јабука втор дом

Порано, кога потешко се доаѓало до
матичните служби, новороденчињата
од селски средини ги пријавувале
пријатели, роднини или комшии, кои
не располагале со точни податоци. При
пријавувањето додавале или одзамале
букви. Децата добивале презимиња и
по името на омилениот дедо или чичко. На пример, родителите имале презиме Павловски, а детето Стојановски,
за да не се заборави чичко Стојан. Се
почитувала и желбата на постарите
членови од семејствата. Кога имаат
потреба, околу наследство или некои
други процедури, заитересираните чинат се за да докажат кои се и што се.

Се случувало и се случува бројни македонски семејства, како во Република
Србија, така и во Република Македонија, дури и родени браќа, да имаат по
неколку различни презимиња. Ваквото нешто го потикнало 75 годишниот
Живко Апостолски - Апостоловски од
Јабука, да го истражи семејното стебло
на неговите најблиски.
-Долго размислував за родословот.
Тешко ми е што семејното стебло не го
истражив додека беше жив дедо ми

Се почитувале и желбите на
постарите

вид губење на идентитетот на жените.
Специфично за некои подрачја во Македонија по стапувањето во брак жените ги ословуваат според името на
мажот. Ако е во прашање Марко сопругата ја нарекуваат Маркоица. Доколку се работи за Дарко животната
сопатничка е Даркоица. Наместо Јовановска и жената е Јовановски, како
што е презимето на мажот. Презимето
на Мирјана Велевска „поминува“ во
Велевски. Кога веќе луѓето се навикнале на презимето,
како и да е запишано, ретко се трудат да ја исправат грешката.
Инаку, семејството Апостолски често го прателе преселби, па така во далечна 1946 година некои од нив се доселиле во Јабука.
-Дедо ми, баба ми, родителите, сестрите Петра и Слободанка, братот
Велко и јас во Јабука дојдовме во мај
1946 година. Тогаш имав само пет години. Кога стигнавме тука баба ми
веќе размислуваше како да се врати
во Милетино. И навистина се вративме во Македонија.Таму останавме
три години. Тогаш постарите сватија
дека испуштаме шанса, но ја искористивме втората која ја добивме во
1950 година, тогаш семејството се одлучи животот да го продолжиме во
Војводина. Се прилагодивме и станавме свои на свое, ја почнува својата
колонистичка приказна Живко Апостолски.

ЗАДОВОЛНИ СО РЕПЕРТОАРОТ
И НАСТАПИТЕ
Постојат повеќе од пет години и бележат бројни
успеси
Инклузивниот хор „Звуци во Јабука“ постои повеќе од пет години. Во
него членуваат 20 корисници од специалниот дом за деца и младинци
„Срце во Јабука“, 20 хористи од Јабука, претежно членови на здружението „Илинден“ и двајца воспитувачи од Домот - Олгица Илиќ – Митевски и Иван Караклиќ. Таа е и диригент, а Караклиќ организатор на
гостувањата и пи -ар. И едните и другите членови на инклузивнатa група се задоволни од постигнатите резултати и пријатно се изненадени
што бројот на членовите се зголемува, а репертоарот го збогатуваат.
Хористите своите способности ги потврдуваат на општински и регионални смотри. Планираат и гостувања во странство.
-Бидејки во селото живеат претежно Македонци почнавме со македонски народни песни. Една од омилените секако е „Македонско девојче“. Благодарејки на соработката со Вера Царина, прославена диригентка и свештеникот Владо Петковиќ, репертоарот го проширивме и со
духовна и литургиска музика. Разбирливо, пееме и српски народни песни и песни од регионот. Со оглед на тоа што живееме во повеќенационална Војводина, односно во Банат, негуваме и мелос на јазиците на на-

Зет на сите Паланчани

Вељан, мајка ми Загорка и татко ми
Трпко. Од нив можев да дознаам битни податоци за потомството. Со помош на најмладиот чичко Саво и со
голема упорност, пред повеќе од десеттина години почнав да собирам материјал за родословот. Во семејството
имаме дури три презимиња: Апостолски, Апостоловски и Апостоловиќ.
Овие презимиња се појавуваат во разни документи - вели Живко.
Според мислењето на нашиот соговорник грешките при запишувањето во
матичните книги се плод на невнимание и нестручност на административните лица кои ги издавале документите.
И тој е познат како човек со две презимиња – Апостолски и Апостоловски.
Секако, постојат и административни
грешки, но и освојувачките претензии по
Првата и Втората светска војна ги „кроеле“ и имињата и презимињата. Одговор-

- И покрај тоа што сум роден во Милетино, село во близината на Тетово,
барав изводи од матични книги, историски податоци, книги за населбите и
населението, посетував пријатели, ги
бележев нивните кажувања, го сложив
мозаикот. Се осмелив своите сознанија да ги обелоденам. Материјалот
што го поседувам го оставам во аманет
на идното поколение со желба да го
надоградуваат започнатото. Би сакал
роднините подобро да се запознаат и
зближат и да си помагаат еден на друг.
Во родословот се опфатени семејствата Апостолски, Апостоловски,
Тодоровски, Герасимовски, Велковски
и Мисаиловски. Прикажана е и лозата
на жените од наведените фамилии.
Губење на идентитетот

Податоците до кои дошол овој неуморен Јабучанин укажуваат на необичен

За селото и Јабучани тој има само
убави зборови. По завршувањето на
автомеханичарскиот занает прво работно место добил во АТП Панчево.
Во ова претпријатие дочекал и пензија.
Слогата на Јабучани Живко ја искажува и по начинот на кој го прифатиле Јабучани по потекло од Крива Паланка. Кога се оженил со Милица
Станковска, (и нејзините се од Кривопаланечкиот крај), сите го прифатиле
како зет. Милица му родила две деца –
ќерка Светлана и син Александар. За
жал таа е почината. Живко е одамна и
дедо и прадедо. Од ќерка му има внука
Ивана, внук Иван и правнука Миа.
- Во Јабука има многу мешовити
бракови. Тоа е сосема нормално. Поминаа веќе 70 години од организираното населување на Македонците во
Војводина. Во нашето село живеат
припадници на повеќе малцински заедници и етнички групи. Пред се важна е слогата и почитувањето, нагласува Живко.
Точно е дека поминаа многу години
откако овој човек ја напуштил Македонија. Но тој го носи во срцето своето Милетино. Кога ќе му се укаже прилика го посетува своето село, древниот Охрид, Матка, Мавровско езеро –
Македонија. Го влече убавата природа,
го мами старото огниште...

ционалните заедници, како и евергрин поп и рок музика, вели Караклиќ.
Хорот „Звуци во Јабука“ е подржан со четир пороекти: двапати од градот Панчево и со по еден од Републиката и Покраината.
На почетокот хористите пееле во сродни установи, како што е Домот
во Јабука. Меѓутоа, во установите каде што настапувале им овозможувале да ја вклучат и публиката, како во Панчево исто така и во Белград,
Нови Сад, Зајачар и други градови. Секоја година одат на три инклузивни фестивали: „Срца во хармонија“, во Нови Сад, „Срце на дланка“, во
Петровец на Млава и „Ноти за сите“, во Крагуевац. Бележат бројни гостувања во цела Србија. Редовни учесници се и на прославите на значајни празници во Јабука.
Посебно ги воодушевуваат манифестациите кои не се резервирани само за учесници со интелектуални потешкотии. Хорот е чест гостин на
значајни културни манифестации, како што се: „Панчевачки денови на
духовна музика“, во Светосавскиот дом во Панчево, „Панчевачки филм
фестивал“, Џез – фестивал, кој што се одржува во нашиот град, како и
на поетскиот маратон во Домот на културата во Јабука. Рамноправно
пеат, со уште три хора, во црквата во Глогоњ, на „Петроварадинските
вечери на духовна музика“ и на бројни манифестации кои се одржуваат
во Народната бавча во Панчево.
Според зборовите на Иван Караклиќ, посебно признание на членовите на хорот им е укажано со тоа што заедно со етногрупата на Музичкото училиште „Мокрањац“, со професорката Јелена Ќетковиќ, која раководи со хорот, настапиле на меѓународниот фестивал”Hearts in harmony“, одржан во Синагогата во Нови Сад.
Успеале да го привлечат и вниманието на еминентни уметници, меѓу
кои и бројни глумци, кои гостувале во Домот во Јабука и оствариле соработка. Во план е мини турнеја во Германија и гостување во Македонија. Судејки по се, трпеливоста и истрајност се исплатила. Или, како
што велат пеачите, нивната хорска инклузија, не е веќе илузија.

ОСТАВКА НА ВЕНЧЕ ЈОВАНОВСКИ НА ЧЛЕНСТВО ВО НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ

ГЛАВНА ПРИЧИНА НЕСЛОГАТА ВО СЕЛОТО
При крајот на март
годинава оставка
поднесе и Љупка
Михајловска
По оставката на Љупка
Михајловска, пратеничка на
движењето „Доста беше“, во
Народното Собрание на Република Србија, на членство
во Националниот совет на
македонската малцинска заедница во Србија, деновиве
оставка поднесе и Венче
Јовановски, исто така од
Јабука.
Накратко да потсетиме,
Љупка Михајловска прати
кратко образложение до сите
членови на Советот на 31
март, годинава. Поради неодржување на седници од март до
август, оставката поднесена
поради лични причини, е усвоена дури на 27 август.
Венче Јовановски наведува
повеќе причини за истиот потег и обелоденува дека подолго време размислувал за вак-

вото нешто. Оставката ја образложува подетално. Како
што наведува, тоа го прави
поради неговите Јабучани и
Македонската заедница во
Србија. Воедно потсетува дека бил член на првиот состав
на Советот од 2004 до 2010
година.
За моите успеси, активности и залагања за Македонците во Србија, посебно
во мојата Јабука, како член
на Советот во првиот состав
и како претседател на здружениет „Јабука“ од Јабука
зборуваат резултатите и
признанијата. Како еден од
иницијаторите и организаторите на манифестацијата
„Гравче тавче“, доживеав годинава, не само да не бидам
поканет на таа манифестација, туку и префрлувања од
страна на моите соселани дека сум ја продал славата и
централната прослава по
повод Илинден, која не е
одржана во Јабука, наведува
Јовановски.

Тој потсетува дека вториот
состав на Советот е избран
дури по трет пат. Поради
добра воља, а во интерес на
Македонците и македонската
заедница во Србија и со желба подобро да работат Македонците, посебно во Јабука, и
да се вклучат нови луѓе, овој
член на Советот се повлекол
и од работата на здружението. Според неговот мислење,
наместо подобро да се работи, се назадувало.
Јовановски се вклучил во
работа и во третиот состав на
Советот, пак со желба да даде
придонес за подобра работа.
Како што и напишал во оставката тој секојпат посакувал добро на Заедницата, за
Акционарско друштво за новинско-издавачку
делатност „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Генерални директор: Драган
Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић
• Аутор текстова и преводилац: Верка Митковска • Технички
уредник: Александар Милошевић • Фотографије: приватне
колекције • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

разлика од поедини луѓе, на
кои материјалната корист им
е побитна и поради тоа се
вклучуваат во асоцијациите
на Македонците во Србија.
- Членот на Советот во оставка проблемите во „најмакедонското“ село во Србија,
Јабука, ги гледа и во тоа што
селото нема простории и
канцеларија за работа како
други здруженија. Потсетува
и на неслогата во Јабука која
се огледа во мал број на активисти на здружението и во
неслогата на политички план.
Една од причините за оставката е и тоа што неупатените мислат дека тој е најголем кривец за лошата состојба во Јабука, бидејки и тој

е член на Советот, а со некои
одлуки што ги спроведува
Советот не се согласуваат
Јабучани. Пред се се мисли на
годинешната прослава на
Илинден.
Венче Јовановски вели:
-Ја поднесувам оваа оставка горд на своите досегашни
активности. Немам повеќе
време, воља и енергија да се
„борам“ и да објаснувам, посебно на моите сограѓани, кои
повеќе им веруваат на новопојавените заслужни „големи
Македонци“ и на незаменливи поединци во Советот и
здружението во Јабука“.
Останува да се види колку
месеци ќе се „кисели“ и оваа
оставка.

Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА УЧЕНИЦИМА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

АКЦИЈА РИБОЛОВАЦА

НАГРАЂЕНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАЛЦИ

Чишћење Тамиша

Вредни, паметни и
спретни
Бицикли и пратећа
опрема на дар
Континуиран рад и
врхунски резултати

сори сагледати праве вредности у делу овог наставника.
– Овим симболичним наградама локална самоуправа
и Комитет за безбедност саобраћаја показали су колико је
за наш град област безбедности саобраћаја значајна. Бројне активности и Града и Комитета усмерене су на анимирање школа и на едукацију и
подстицање младих, нарочито полазника у први разред,
као једне од најугроженијих
категорија учесника у саобраћају. Подсетићу да је недавно
у ОШ „Бранко Радичевић” по-

стављен саобраћајни полигон
на коме ће генерације ђака
панчевачких основних школа
проћи – рекао је Павлов и додао да с најмлађим Панчевцима треба највише радити у
овој области, јер ће само кроз
едукацију они једног дана постати узорни учесници у саобраћају.
Према речима наставника
Миодрага Тасића, иза ових резултата су рад и велики ентузијазам, како његов, тако и његових пулена. Захвалио је локалној самоуправи што је наградила ученике за вишегоди-

шња постигнућа у овој области. Неколико година уназад
ђаци ОШ „Доситеј Обрадовић” учествују на општинском, окружном и републичком такмичењу, а прошле године је Вук Голубовић, након
освајања првих места на државним надметањима, одмерио снагу с вршњацима из
Европе и изборио четврто место на европском првенству у
познавању саобраћајних прописа. За овај успех је Комитет
за безбедност саобраћаја наградио Вука лаптопом у фебруару 2016. године.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Зелени фонд
Грађани Србије ће од Нове године поново имати на располагању зелени фонд, из којег
ће се финансирати пројекти
заштите животне средине. Пет
година након гашења Фонда
за заштиту животне средине
поново ће постојати овакав
тип фонда, али под другим
именом и с другачијим начином финансирања. За разлику
од претходног, овај фонд биће
буџетски и централизован, а
највећим делом ће се финансирати од новца загађивача.
Држава Србија је Фонд за
заштиту животне средине
основала 2009. године, али је
указом тадашње министарке
животне средине Зоране Михајловић укинут због злоупотреба и нетранспарентног и
лошег пословања 2012. године. Током рада Фонда није реализовано више од 2.200 потписаних уговора и на тај на-

чин је настао дуг од пет и по
милијарди динара.
Тренутно надлежни из еколошког министарства разговарају с привредницима о уделу
загађивача у финансирању и у
оптицају је неколико модела.
Поред овог новца, држава рачуна да ће међународне донације, као и кредитне линије,
финансијски ојачати будући

фонд, из којег ће се финансирати пројекти и програми заштите животне средине.
Да подсетимо, формирање
зеленог фонда је услов ЕУ за
отварање Поглавља 27, али и
обавеза проистекла из измењеног Закона о заштити животне средине. Због тога тим
Министарства пољопривреде
и заштите животне средине

последњих недеља интензивно ради на стварању техничких и кадровских услова како
би Србија коначно испунила
зацртани услов Европске комисије. Организационе припреме за формирање зеленог
фонда су при крају, а институционално уобличавање биће завршено са усвајањем закона о буџету. Нови еко-фонд
биће под ингеренцијом државе како се не би поновила искуства из времена пре 2012.
године, а циљ централизације
је да се убудуће ниједан динар намењен заштити животне средине не потроши за
друге намене.
Недавно је министар пољопривреде и заштите животне
средине Бранислав Недимовић потврдио ове информације и најавио да ће од Нове године овај фонд почети да
функционише.

Панчевачки риболовци, чланови удружења „Уједињени
риболовци Србије” и удружења спортских риболоваца „Надел”, служба рибочувара и љубитељи реке Тамиш, у сарадњи с ЈКП-ом „Хигијена”, спровели су у недељу, 9. октобра,
акцију чишћења приобаља
панчевачке реке у зони железничког моста. Окупљени око
исте идеје, волонтери су сакупили неколико стотина килограма различитог амбалажног
отпада који су неодговорни
риболовци оставили за собом.
Овом приликом је Александар Петровић, повереник

удружења грађана „Уједињени риболовци Србије” за Јужнобанатски округ, упутио
апел грађанима да промене
примитивне навике, јер бахато понашање на реци опасно угрожава флору и фауну
Тамиша. Како је рекао, ово је
само прва у низу акција, а у
наредном периоду ће панчевачки риболовци предузети
низ конкретних корака, како
против бахатих риболоваца
и привредника који свакодневно загађују панчевачке
водотокове, тако и у области
очувања и уређења приобаља
Тамиша и реке Надел.

АКТИВНОСТ „СОКОЛА”

Нови успех планинара
Најмлађи чланови ПЕК-а
„Соко”, узраста од три до десет година, боравили су прошлог викенда на подручју
Кучајских планина и врелу
реке Грзе. За младе планинаре организовани су успони на оближње врхове, као и
обилазак једне пећине.
С друге стране, старији
чланови, јуниори и сениори
клуба „Соко” присуствовали
су отварању нове вештачке
стене (болдера) у Ваљеву и

учествовали у другом колу
државног првенства у дисциплини брзинско пењање. Борис Гардиновачки је у
Ваљеву био први у категорији сениора, а Михајло
Шебаљ је освојио друго место међу јуниорима. У последње два кола пењачи из
„Сокола” освојили су 17 медаља, а нову прилику за
надметање и нове медаље
имаће крајем октобра на
„Трофеју Београда”.

СУСРЕТИ ПРОНАЛАЗАЧА У ИДВОРУ

Златна медаља
Даници Зечевић
ФОТО: Н. ВЕЉКОВИЋ

Град Панчево наградио је ученике основних школа с територије града Панчева који су
освојили медаље на Окружном
школском такмичењу „Шта
знаш о саобраћају?”, одржаном у Вршцу у мају ове године.
У име локалне самоуправе и
Комитета за безбедност саобраћаја Града Панчева градоначелник Саша Павлов доделио је бицикле и пратећу опрему Ани Живановић, Невени
Недељковић и Вуку Голубовићу, ученицима ОШ „Доситеј
Обрадовић” из Омољице.
Градоначелник је честитао
награђеним ученицима и похва лио ко лек тив омо љич ке
основне школе због континуираног рада с децом и врхунских резултата које она постижу на такмичењима о саобраћају. Захвалио је Миодрагу Тасићу, наставнику технич ког и ин фор ма тич ког
обра зо ва ња у ОШ „До си теј
Обрадовић”, који је уложио
велики труд и знање у едукацију деце у области саобраћајне културе, и истакао како
се нада да ће и други профе-

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Утврђивање стања
Влада АП Војводине позвала
је све локалне самоуправе у
Војводини да се прикључе
пројекту енергетске ефикасности који се спроводи у сарадњи
с Немачком канцеларијом за
међународну сарадњу (ГИЗ) и
Универзитетом у Београду, а
уз подршку Министарства рударства и енергетике, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и
Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Покрајинска влада ће издвојити одређена средства и
помоћи војвођанским градовима и општинама да припреме неопходну документацију и
ураде пројекат енергетске
ефикасности за објекте који су
у власништву АП Војводине
како би се значајно повећала
уштеда енергије. Прва фаза
овог пројекта обухватиће при-

купљање неопходних података, како би надлежни у држави
добили јасну слику о тренутном стању на терену. Најављено је да ће следеће године бити уведен систем енергетског
менаџмента – кроз два јавна
позива Републичког фонда за
енергетску ефикасност потписани су уговори с преко 25 локалних самоуправа о сарадњи
и реализацији програма енергетске ефикасности.
На територији Војводине ће
45 градова и општина бити

уврштено у пројекат прикупљања података о енергетским својствима јавних зграда, са акцентом на школама и
вртићима, након чега ће бити
урађене препоруке за националну типологију. Програмом
је предвиђено да се на локалном нивоу ангажују експерти
за енергетску ефикасност са
архитектонског, машинског и
електротехничког факултета.
Неке јавне зграде, попут Палате Србија, већ су добиле
енергетски пасош, што ће бити

модел за све остале јавне
објекте. Надлежни у држави
истичу да је повећање енергетске ефикасности у јавним
зградама више него оправдано. У односу на бруто производ у Србији се троши шест
пута више енергије него у Немачкој, а 40 одсто те потрошње одлази на зграде. Прелиминарна истраживања су показала да у више од 16.000
објеката, а то су вртићи и школе пре свега, постоје велики
потенцијали за уштеду. Недовољно добра изолација зграда
и њихова оштећеност, као и
климатизација и загревање
воде доприносе потрошњи веома велике количине енергије. Стратегија предвиђа повећање енергетске ефикасности
у 6.500 вртића и школа у Србији, а финансијска подршка
из Немачке обезбедиће средства за енергетску санацију
тих установа.

У Идвору је прошлог викенда одржан сусрет проналазача. Реч је о традиционалној
манифестацији посвећеној
афирмацији технолошких
иновација, коју организује
Фондација „Младен Селак”
већ тридесет седам година
заредом. Том приликом су
додељене награде Фондације
најбољим привредницима,
проналазачима и културним
и јавним радницима за 2015.
годину. Златна медаља с ликом Младена Селака и новчана награда додељена је
Даници Зечевић, ученици
четвртог разреда Математичке гимназије у Београду,
вишеструкој
добитници
многих награда (првак државе у математици и физици, добитник специјалне
награде Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину итд.), која је нашој земљи ове године доне-

ла медаљу с пете Европске
математичке олимпијаде за
девојке.
На свечаности у Идвору
додељена су признања и најбољим панчевачким ученицима основних и средњих
школа који су у 2015. години
остварили изузетне резултате на републичким и међународним такмичењима. Награђени су Софија Филипов,
Марко Шушњар, Даница Зечевић, Марта Бошњак, Никола Булатовић, Тијана Јакшић, Михајло Симић, Гаврило Сарић, Андреа Арсеновић, Марија Димитријевић,
Никола Ракоњац, Стефан
Михајлов и Веселин Врачар.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Значај здравственог
просвећивања

Пише:
др Мирослав Тепшић
Квалитетна здравствена заштита не подразумева само
добру дијагностику, терапију или рехабилитацију. Она
се не мери искључиво бројем и квалитетом услуга на
годишњем или деценијском
нивоу. Рекло би се да је можда мање видљива, али не и
мање важна улога здравствених радника у едукацији људи, упознавању с мерама превенције и начинима
указивања помоћи другима
и себи. Запослени у нашој
служби препознали су значај здравственог просвећивања у свакодневним контактима с људима у невољи.
Неко би можда помислио да
ургентна служба, која се активира тек у тренуцима
озбиљног здравственог проблема, мало може учинити
да до тог проблема не дође.
Наша искуства заправо говоре да је са ове позиције
много видљивије где грешимо, колико знамо и колико
водимо рачуна о сопственом здрављу.
Са задовољством можемо
рећи да смо у протеклих
не ко ли ко не де ља би ли у
не по сред ном кон так ту с

ма ли ша ни ма пред школ ских и школских установа,
као и са одраслим суграђанима заинтересованим да
науче нешто ново или да се
подсете неких давно учених лекција из прве помоћи. Нелагодност и стидљивост биле су резервисане
само за прве тренутке међусобног упознавања. Све
после тога било је у знаку
обостраног задовољства проистеклог из сазнања да лаичка рука може масирати
срце, ослободити дисајни
пут од страног тела, поставити оболелог у положај за
опоравак или указати помоћ особи која се посекла
или опе кла. Мно ге ма ле
главе су научиле да је 194
број који треба позвати како би се помогло другу или
члану породице. Они мало
старији научили су како да
осете дах на свом лицу, чују дисајни шум и виде покрете грудног коша и стомака, а све с циљем препознавања губитка свести и
срчаног застоја.
Уз савладавање ове вештине неминовно иде и веома важна информација да
су три-четири минута без
циркулишуће крви и кисеоника у организму довољна
за престанак виталних животних функција. Зато је заправо улога лаика неизмерно битна карика у ланцу
преживљавања. Можда најважнија лекција за сваког,
без обзира на узраст, подразумева бригу о томе да се не
угрози сопствена сигурност.
Само у таквој позицији бићемо у могућности да алармирамо ургентне службе и
да унесрећеном укажемо
помоћ.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Новитети на Сајму
козметике

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Прошлог викенда, 8. и 9. октобра, на Београдском сајму
је одржан 28. међународни
конгрес и сајам козметике
„Додир Париза” – највећа
манифестација таквог типа
на Балкану и значајан догађај за све козметичаре, фризере, естетске хирурге, дерматологе, апотекаре и многе
друге.
Највећу пажњу посетилаца овог пута привукле су
методе јапанског исцртавања обрва и надоградња свилених трепавица, а о овим
техникама говорили су едукатори из Русије, Босне и
Мађарске. Најпажљивије је
пропраћен рад Руски ње
Људмиле Ваљевац, интер-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

националног едукатора за
исцр тавање обр ва ја панском методом. Сајам „Додир Париза” се не може замислити без представљања
новитета у области неил-арта,
мејкапа и боди-aрта, затим
ревије познатих фризера,
као и приказа иновативних
ко зме тичких трет ма на и
конгреса козметике. Наступи познатих фризера представљају прави спектакл на
сајму. Судећи по ономе што
је представљено, коврџе разних величина направљене
фигаром или четком су прави хит. Ове сезоне шминка
је у тамним браон тоновима, пренаглашених обрва и
усана у вечерњим сатима, а
опет све де на и при род на за
днев не и по слов не варијанте.
Када је реч о предавањима, специјалан гост из Италије била је Josephine Wackett, потпредседница „Cidesco Internacional-а”, са увек
актуелном темом: „Шта су
боре? Како настају? Дешавања у ткиву у процесу старења”.
Савремене методе за
објективно утврђивање стања коже помоћу камере и
програма најновије генерације, као и антицелулит програми такође су представљени на сајму као важан корак
у примени адекватне индивидуалне неге и бриге о сопственом телу.

Петак, 14. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕАЛИЗОВАН МЕЂУНАРОДНИ СТРУЧНИ СКУП У ПАНЧЕВУ

ХОЛАНДСКО-СРПСКА ЉУБАВ ПРЕМА ДЕЦИ
Конференција трајала
од 3. до 7. октобра
Сарадња организације „Kinderperspectief”,
„Сигурне куће” и
„Споменка”
Изузетно значајна интернационална конференција под називом „Међународна искуства, примери добре праксе у
раду с децом и младима с тешким искуствима и понашања”
одржана је у Панчеву прошле
недеље, од 3. до 7. октобра, а
на њој су учествовали холандска организација „Kinderperspectief”, Прихватилиште за
жене и децу жртве насиља у
породици „Сигурна кућа” и
дом за децу „Споменак”.
Као што смо већ писали у
прошлом броју, циљ овог скупа био је да чланови делегације из Холандије током трајања
конференције кроз низ радионица пренесу и размене знања
и искуства са стручним лицима из установа социјалне заштите у нашем граду.
Емотивно и другачије
О томе како је протекла конференција и шта ће од стечених искустава моћи да се примени у даљем раду, нешто више
је рекла Јасна Вујичић, руководилац „Сигурне куће”.
– На скупу је учествовало
шест стручних радница из Прихватилишта и две из Центра за
социјални рад. Активности су
се одвијале током преподнева и
поподнева, кроз сусрете с колегама из „Споменка”. Рад је био
интензиван, квалитетан, другачији и препун емоција. Колеге
из Холандије су, такође, имале
прилику да уче од нас и да се
увере у нашу доступност корисницима и блискост с њима.

Игре без граница, и буквално и фигуративно
Према њиховим речима, такав
однос није уобичајен у Холандији – рекла је Вујичићева.
Она је, као посебно интересантну, истакла разлику у методама које се примењују у
Србији и Холандији.
– Колеге из Холандије често
користе слику, видео-запис,
играчке... Деца су, рецимо, добила луткицу „брижни другар”, коју су ручно израдили
грађани из различитих делова
Холандије. Она има улогу да
помогне детету да своје мале и
велике бриге макар накратко
заборави тако што ће их написати на папиру и ставити јој их
у уста – испричала је Јасна Вујичић и, верујемо, инспирисала многе родитеље и васпитаче
овом занимљивом идејом.
Две веома корисне радионице су реализоване само са запосленима у Прихватилишту,
укључујући и раднике обезбеђења. Они су том приликом помоћу карата са сликама и постављања ситуација уз коришћење

ОДРЖАН „КПР ИЗАЗОВ”

Уче да спасавају животе
Такмичење у примени кардиопулмоналне реанимације –
пружања прве помоћи у случају изненадног срчаног застоја,
под називом „КПР изазов”,
одржано је поводом Европског
дана поновног покретања срца
у среду, 12. октобра, у ОШ
„Братство–јединство”.
Чињеница да је Светска
здравствена организација изнела став да се деца већ с навршених 12 или 13 година могу

ологије и др Горана Симоновића, лекара у Хитној помоћи.
– Сви параметри који се
оцењују при масажи срца, а то
су: дубина притиска, брзина
масирања и капиларно пуњење, праћени су уз помоћ компјутерске анализе. Показало
се да су деца била толико добро припремљена да су децимале одлучиле о победницима, а то је била екипа из одељења VIII-1. Присутни лекари

луткица откривали своје личне
квалитете и учили како да заједнички решавају проблеме у
организацији, односно породици и како тим може да помогне
код индивидуалних проблема и
стресних ситуација.
Драгоцене лекције
Искуствима стеченим на конференцији презадовољни су и
у „Споменку”, где наглашавају
да је значај међународне конференције подједнако важан и
за саму локалну заједницу и
Град Панчево, чији је ресор за
рад, запошљавање и социјална
питања дао подршку овом скупу, увидевши да се на овакав
начин унапређује квалитет како стручног рада у установама
социјалне заштите, тако и система друштвене бриге о деци.
– У свакој од интерактивних
радионица, и поред језичких
баријера, препознали смо ситуације које се преклапају у нашим организацијама и добили
конкретне моделе и методе за
превазилажење тешкоћа и ризика у свакодневном раду. Колеге из иностранства су се ревносно потрудиле да нам сваку
од метода потпуно пренесу и
оставе сва неопходна средства
за рад, а заједно смо нашли на-

чин да их примењујемо у будућности. Реч је о заиста корисним
и конструктивним радионицама, на којима се говорило о томе како разговарати с децом о
тешким темама и проблемима,
како позитивно стимулисати
развој и позитивно понашање и
како деци указати када је нешто
нормално, а када иду преко граница – истакла је Тања Лукић,
директорка „Споменка”.
Она је додала и то да је посебан
утисак на све учеснике оставила вишечасовна колективна радионица „Игре без граница”, у
оквиру које су на теренима дома реализоване различите
спортске активности. Уз то, домаћини су током трајања скупа
пронашли времена и да гостима покажу туристичке потенцијале Панчева, али и да их поведу у обилазак Београда. Кориснике „Споменка” и „Сигурне куће” посебно је обрадовало
то што је „Kinderperspectief” на
крају сусрета обема установама
поклонио чекове у износу од по
750 евра, намењене куповини
технике попут телевизора, таблета, лаптопа, ДВД уређаја,
али и играчака за децу, с циљем
побољшања њихових услова
живота.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Гулаш у бундеви
Ово ће засигурно бити најбољи гулаш који сте у животу пробали. Комбинација је
наизглед мало чудна, али
укус је предиван. Постоје и
варијанте пуњења бундеве
пасуљем, али то ћемо испробати неком другом приликом. Посебну чар овом специјалитету даје чињеница да
се сама бундева употребљава
као посуда за кување и служење. Не спада баш у категорију брзог јела, али је лако
за припрему. Највећи изазов

за вас јесте да пронађете
бундеву одговарајуће величине, то јест ону која може
цела да стане у вашу рерну.
Све остало биће дечја игра.

Састојци: бундева од око четири кг, 5 + 1 супена кашика маслиновог уља, 500 г црног лука, 500 г јунећег бута, 65 г шаргарепе, пола
кафене кашике млевеног бибера, две кафене кашике соли, пола кафене кашике млевене љуте паприке, једна кафена кашика млевене
слатке паприке и 10 сувих шљива без коштица.

обучавати за пружање прве
помоћи, мотивисала је лекаре
Службе хитне медицинске помоћи панчевачког Дома здравља да спроведу обуку и такмичење међу панчевачким
основцима. За то су добили подршку Града, као и фирме
DEM из Новог Сада, која је
обезбедила лутке за вежбу и
дефибрилаторе.
У „КПР изазову” надметале
су се четири петочлане екипе
ученика седмих и осмих разреда, које су се припремале уз
подршку своје професорке би-

су били одушевљени, јер је изгледало као да вежбу спроводе
ученици средње медицинске
школе, а не основци – рекао је
др Горан Симоновић.
Такмичаре су својим присуством бодриле чланице Градског већа др Мирела Петровић
и Тања Божић, као и в. д. директора болнице др Слободан Овука и представници Дома здравља и Службе хитне помоћи.
Сви учесници су добили мајице
и захвалнице, а издавачка кућа
„Лагуна” је победничку екипу
наградила књигама.

Припрема: Очистите и ситно насеците црни лук. Јунетину исеците на
коцкице. Шаргарепу изрендајте. Бундеву оперите, па јој одсеците
капицу, али је сачувајте. Затим кашиком извадите семенке бундеве,
очистите унутрашњост и намажите је једном кашиком уља. Црни лук
продинстајте на пет супених кашика уља. Додајте јунетину и промешајте. Зачините сољу, бибером, слатком и љутом паприком. Доливајте помало топле воде и динстајте на лаганој ватри три сата. Када
вода испари и месо фино омекша, скините с ватре. Ову смесу сипајте у бундеву, па затворите бундевином капицом. Бундеву ставите у
дубљи плех. Пеците у загрејаној пећници два сата на 200 степени.
Скините капицу и кутлачом вадите гулаш. Приликом служења гулаша кашиком вадите куглице од бундеве стружући бундеву изнутра.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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УСКОРО

УСКОРО

УСКОРО

ОСНИВА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
(Завод за медицину рада)
ПРВИ И ЈЕДИНИ ПРИВАТНИ У ВОЈВОДИНИ, ВУКА КАРАЏИЋА 1
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицински прегледи радника
на радном месту с повећаним ризиком по здравље
(претходни, периодични, ванредни, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
Професионална оријентација и селекција.
Едукација из области прве помоћи.
Промоција здравља на радном месту
и здравих стилова живота.

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ
И КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА:
– за заснивање радног односа
(на радном месту с повећаним ризиком и без њега);
– за возаче (аматери, професионалци, возачи таксија,
виљушкаристи, инструктори, ванредни прегледи);
– за суд и на захтев државних органа;
– за приватно предузетништво;
– код усвајања деце, за старатељство и хранитељство;
– за смештај лица у дом старих;
– за држање и ношење оружја;
– за упис у школу или на факултет;
– за склапање брака страних држављана
или малолетних лица;
– за продужење боравка страних држављана;
– за рад у просвети;
– за животно осигурање;
– за одлазак у иностранство;
– за послове комуналног полицајца;
– издавање дупликата уверења;
– за управљање моторним чамцем.

УСКОРО

Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије
Спец. офталмологије
Спец. урологије
Спец. гинекологије

Спец. хирургије
Спец. ОРЛ
Стоматолог
Психолог

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА
РЕГИСТРОВАНИХ
У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”
ЛОЈАЛИТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за здравствену заштиту радника;
– Ауто-сервиса „Зоки”;
– недељника „Панчевац”.
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

УСКОРО

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР,
НАЈБОЉА УСЛУГА.

УСКОРО
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У АКЦИЈИ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ПЕТ МЕСЕЦИ РАДА ПОЛИЦИЈСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА

Заплењена тона
и по дувана

СВИМА НА УСЛУЗИ
Троје полицијских
службеника сваког
дана одговара на сва
питања грађана која
се тичу безбедности
и вађења докумената
Предусретљиво
примају и странке
које им се обрате с
питањима која нису у
њиховој надлежности
и саветују их где
да потраже одговоре

У наставку сталне акције на
сузбијању промета робе без
доказа о пореклу и плаћених
акцизних маркица припадници панчевачке полиције
су 9. октобра у вечерњим сатима у околини Ковина запленили више од тоне и по
дувана у листу.
Најпре су открили око 340
килограма приликом претреса једног путничког ауто-

мобила, а остатак од хиљаду
и двеста килограма нашли су
у једном магацину.
Панчевачка полиција је
саопштила да ће поводом
овога бити поднете кривичне пријаве надлежном тужилаштву против два мушкарца и да ће се они теретити за
кривично дело недозвољено
складиштење акцизних производа.

ЗАХТЕВ УДРУЖЕЊА ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА

Повећајте нам
примања
Удружење војних пензионера Србије иницирало је потписивање петиције којом се
тражи враћање смањених
примања некадашњих официра на ранији ниво. Као
образложење за то наведено
је да је социјални положај
војних пензионера и чланова
њихових породица и раније
био врло тежак, а да је после
умањења пензија додатно
погоршан.
Ова петиција ће се потписивати на више пунктова у
нашем граду и у Дому војске,

од 20. до 25. октобра, у времену од 10 до 13 сати.
„Запосленима у јавном
сектору плате су смањене за
10 одсто, а неким категоријама пензионера чак и до 25
одсто. Указивање на то да је
онима који најмање примају
узето највише, није дало резултате, па је народна иницијатива за коју је потребно
обезбедити 30.000 потписа
могућност да се врати пун
износ пензија”, пише у образложењу Удружења војних
пензионера.

ДО СУБОТЕ НА АЕРОДРОМУ БАТАЈНИЦА

Вежбају наши
и руски пилоти

Како да најбрже добијем личну карту? Шта је потребно за
пасош? Морам ли сва неопходна документа да претходно
обезбедим сам, или то сада раде службеници на шалтеру?
Ово су само нека од питања
на која се одговори могу добити у канцеларији Полицијске
управе Панчево отвореној 21.
априла у Улици војводе Радомира Путника 14, преко пута
Суда.
Према речима самосталног
полицијског инспектора Јовице Антонића, канцеларија је на
располагању грађанима сваког
радног дана од 8 до 15 сати.
У њој ради троје искусних
полицијских службеника и
они су спремни да одговоре на
сва питања која се тичу безбедности, рада полиције, вађења личних докумената, регистрације возила итд.
Грађани од њих могу сазнати све што их интересује без
обавезе одласка у седиште Полицијске управе. Важно је напоменути да за контакт с дежурним полицијским службеницима није потребно претходно најављивање и заказивање, а они који не могу доћи
лично, све информације могу
добити на телефон 343-970.
– Можемо се похвалити да
је ово прва и једина канцеларија у Србији и овом делу југоисточне Европе са оваквим начином рада. Отворена је на
предлог Николе Поповца, садашњег начелника Полицијске управе Панчево, након што
је почео да обавља ту функцију, а у њој раде двојица наших
колега и једна колегиница, који могу одговорити на сва питања грађана. Користим ову
прилику да захвалим градона-

челнику Саши Павлову и Градској управи зато што су нам
изашли у сусрет и дали на коришћење локал у центру града
– истакао је Јовица Антонић.
Он је додао да је до сада
кроз ту канцеларију прошло
око 300 грађана с разним питањима. Према његовим речима, сви су отишли задовољни, јер су добили одговоре о
свему што их је интересовало,
као и савете о томе где и коме
да се обрате уколико су питали нешто што нема везе с радом полиције и полицијских
службеника.
Према Антонићевим речима, већина питања која су грађани до сада постављали односила се на тзв. управне послове (како поднети захтев за

Како смо сазнали од полицијских службеника који свакодневно дежурају у самој
канцеларији, ових дана се највећи број питања грађана који
долазе код њих односи на обавезу да се замене старе личне
карте до краја године.
– Битно је напоменути да
овде од нас могу добити све
информације у вези с тим, а
захтеве за вађење нових личних карата морају поднети
сами, на нашим шалтерима у
про сто ријама
Полицијске
управе. Новина је да више није
потребно да грађани сами прибављају изводе из држављанства. Довољно је само да попуне изјаве и ми онда на основу
њих тражимо од матичара да
нам доставе изводе. Важно је

На питање новинара за шта
су се још интересовали грађани који су до сада долазили у
канцеларију, рекли су да је било и оних који су тражили савете због сумњи да им деца
узимају дроге.
Друге је занимало докле се
стигло с процесуирањем кривичних пријава које су поднели,
а неки су имали конкретне информације које су помогле откривању починилаца кривичних
дела. Било је и питања и примедби у вези са саобраћајем. На
пример, једна наша суграђанка
их је обавестила да на раскрсници код ресторана „Арч” има растиња које омета укључивање
возача на главни пут.
Иако је тај проблем био у
надлежности комуналних слу-

Прва информативна полицијска канцеларија у Србији
личну карту, држављанство,
регистровати возило итд.). Било је и оних које је интересовало како да заштите своју
имовину пре него што отпутују на годишњи одмор.
– Хтео бих да нагласим да
нико од оних који су нам се
обратили није враћен. Сви су
добили одговоре, а када се дешавало да нам поставе питања
која нису из делокруга рада
полиције, упућивали смо их у
то како да најбрже реше своје
проблеме и коме треба да се
обрате. Због тога могу рећи да
је канцеларија досадашњим
радом оправдала своје постојање – додао је Антонић.

напоменути и то да грађани
морају да буду уписани у књигу рођених у Србији. Раније то
није било обавезно, али сада је
по Закону о матичним књигама то неопходно, с обзиром на
то да има много оних који су у
другим државама уписани у
књиге рођених, а током задњих 10–15 година су стекли
држављанство у Србији. Битно
је и то да су сада административни трошкови које морају да
плате грађани нижи и да је све
јефтиније. Потребно је само да
плате таксу за издавање личне
карте, а не морају да плаћају за
друге документе – рекли су
нам службеници полиције.

жби, надлежни у саобраћајној
полицији су одмах обавестили
комуналце, који су изашли на
терен и рашчистили раскрсницу.
Многи грађани су питали
коме да се обрате у данима викенда када им смета прејака
музика, а нико не одговара на
телефонске позиве у Комуналној полицији. Било је и оних
који су се жалили на саобраћајне проблеме у одређеним
деловима града, а дежурни полицајци у канцеларији су помогли и једној нашој суграђанки коју је занимало како да
пред судом покрене процес
рехабилитације.

У ГРАДСКОМ ПАРКУ 6. ОКТОБРА

Сећање на слободу

Пријатељство се наставља
Од 9. до 15. октобра на аеродрому Батајница трајаће војна
вежба БАРС 2016, коју ће заједнички извести пилоти ратних ваздухопловстава Србије
и Русије. Они ће у мешовитим
посадама летети на нашим
авионима „Миг 29” и хеликоптерима „Ми-17 Б5” и испуњавати постављене задатке.
Тема вежбе је контрола и
заштита ваздушног простора, као и борбено трагање и
спасавање. Поред пилота из
Србије и Русије, учествоваће
и посебан тим за подршку
састављен од припадника
Специјалне бригаде и Ваздушно-космичких снага армије Русије.

Пла ни ра но је да то ком
ве жбе бу де ор га ни зо ва но
више предавања и стручних
расправа о употреби и одржа ва њу ави о на. За Рат но
ваздухопловство и противва зду шну од бра ну Ср би је
ова вежба је значајна јер ће
нам омогућити стицање нових искустава у ванредним
ситуацијама и пружању помоћи становништву унесрећеном природним непогодама.
Ово је други пут да припадници ратних ваздухопловстава Србије и Русије заједно вежбају. Слична вежба
одржана је у Белорусији прошле године.

Чланови Градског одбора
СУБНОР-а и борачких удружења која делују под окриљем
те организације и ове године
су обележили 6. октобар, дан
ослобођења Панчева од фашизма на крају Другог светског
рата, 1944. године.
Тај датум се све до 2001.
славио као празник нашег града, да би те године тадашња
локална власт одлучила да нови дан града буде 8. новембар,
датум када је српска војска
ушла у Панчево на крају Првог светског рата.
Без обзира на то преостали
чланови борачке организације
сматрају да успомена на 6. октобар и оне који су дали животе за ослобођење од фашизма
не сме с временом да избледи
и да треба да буде сачувана.
Од пре неколико година у
томе их подржавају и Војска
Србије и Градска управа, чији
представници заједно с борцима полажу венце на споменике народним херојима у
Градском парку. Овог 6. октобра придружила им се и Амбасада Русије, па је тако прошлог четвртка венце положио

Поздрав војника херојима
и Николај Банатов, други секретар те амбасаде у Србији.
Захваљујући томе обележавање 6. октобра је подигнуто на
још виши ниво.
– Данас је посебно важно да
евоцирамо успомене на тај
датум. Сви заједно смо сведоци покушаја ревизије историје, настојања да се прошлост
прикаже другачије. Девети
мај, дан победе у Другом свет-

ском рату, данас се све чешће
обележава као Дан Европе.
Они који су 1941. године с
цве ћем до че ки ва ли на ци стичке окупаторе данас се изједначавају са онима на које
су у пролеће 1941. године падале бомбе, а спомен-збирка
у музеју Јасеновац измењена
је до те мере да више уопште
не подсећа на усташке злочине – ре као је пред сед ник

Скуп шти не гра да Ти гран
Киш.
Након њега окупљенима се
обратио историчар Срђан Божовић. Он је изнео неке историјске
чињенице о борбама за ослобођење Панчева 1944. године.
Између осталог, рекао је да
су се нацисти жестоко бранили и да су имали доста погинулих. Велике жртве је имала и
руска Црвена армија, чији су
се војници борили заједно с
партизанима. Погинуло је њих
117, а само пет партизана. Посмртни остаци свих црвеноармејаца погинулих у борбама за
ослобођење Панчева и других
јужнобанатских градова су
1962. године покопани у масовну гробницу у Вршцу.
Николај Банатов је истакао
да би било лепо да млади никад не забораве партизане и
црвеноармејце који су дали
своје животе за слободу.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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РАДОВИ У РЕЖИЈИ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА

ТВРДА ЦРНА ПОДЛОГА ТРЕНУТНО
„НИЧЕ” У ТРИ МЕСТА
У току асфалтирање
улица у Новом Селу,
Качареву и Глогоњу
Следе Долово
и Брестовац
Јесења сезона радова чији је
инвеститор Дирекција за изградњу и уређење Панчева наставља се и у преосталим местима.
И даље су у жижи послови у
области нискоградње, па ће
након Омољице и Старчева и
одабране улице у другим насељеним местима бити асфалтиране, с обзиром на то да су сви
поступци јавних набавки успешно окончани.
Месна заједница бира
приоритете
Тренутно су тешке машине у
Новом Селу, где је у току постављање црне тврде подлоге у
Улици Бориса Кидрича, према
пројекту тамошње Месне заједнице (који је одобрио Град
Панчево као оснивач Дирекције).
Инвестиција подразумева
асфалтирање коловоза у дужини од 973 метра, а ширина саобраћајнице биће пет метара.
У плану су и израда кишних
канала са обе стране коловоза
и постављање комплетне саобраћајне сигнализације. Процењена вредност радова била
је око шеснаест милиона динара, али је уговорена знатно
нижа и износи око десет милиона динара с ПДВ-ом.
Директорка Дирекције Маја
Витман у петак, 7. октобра, посетила је место где се изводе
радови и истакла да су они

Недељко Топић и Маја Витман у обиласку Улице Бориса Кидрича
резултат сарадње предузећа на
чијем је она челу и новосељанске скупштине, која је периодично одржавање поменуте
улице означила као приоритет.
– Почетком септембра закључили смо уговор с најповољнијим извођачем и увели
га у посао три недеље касније.
Рок за завршетак радова је четрдесет четири календарска
дана, односно 4. новембар.
Уколико временски услови буду погодовали, инвестиција ће
бити окончана и много раније
– рекла је Маја Витман.
Новосељанима предстоји
још један велики подухват –
изградња капеле на „источном
гробљу”. Документацију је, такође, израдила Месна заједница, чији први човек Недељко
Топић каже да се тренутно чека документ из Министарства
пољопривреде.

– Реч је о сагласности за коришћење земљишта, на основу које бисмо заокружили
процес пренамене земљишта
из пољопривредног у грађевинско. Након тога би Дирекција расписала јавну набавку,
од чега ће зависити сам почетак радова. Оним што је обезбеђено у овогодишњем градском буџету биће завршено
све што се тиче грубих радова
и стављања зграде под кров.
Поред тога, при крају је реконструкција амбуланте, односно постављање нових тридесетак пе-ве-це прозора и четвора дуплих врата, као и
комплетирање унутрашњих
молерско-фарбарских радова
– навео је Топић.
Граде се и капеле
Дирекција за изградњу и уређење Панчева тренутно изводи

радове и на асфалтирању глогоњске улице Бориса Кидрича
(од Тамишке до Млинске), као
и качаревачких улица – Првомајске (од Радничке до Омладинске) и Македонске (од
Радничке до Омладинске).
Након тога ће овлашћени
извођач, који је већ уведен у
посао, допремити машине у
Долово. Тамо ће бити периодично одржаване улице Војвођанска и ЈНА. И напослетку, у
Брестовцу ће се радити Улица
Моше Пијаде, а недавно је закључен уговор с фирмом која
је победила на јавној набавци.
Од већих послова поменуто
јавно предузеће очекује и наставак радова на изградњи фекалне канализације у Омољици и реконструкцији водоводне мреже у Глогоњу, где треба
да буде започето и подизање
капеле с пратећим објектом.

ГОСТИ ИЗ ЦЕЛЕ ЗЕМЉЕ ПРОВЕЛИ ВИКЕНД У ПАНЧЕВАЧКОМ СЕЛУ

Најбољи млади фотографи лепо дочекани у Иванову
Тридесет пета омладинска изложба фотографије одржана
је протеклог викенда у Иванову, што је други пут заредом
да је најважније окупљање
младих уметника успешно организовано у најмањем панчевачком селу.
Гости су почели да долазе у
петак увече, а већ сутрадан ујутро било их је укупно двадесет
петоро, међу којима и четрнаесторо награђених. Недуго затим су их запослени у Туристичкој организацији Панчево
повели на едукативни обилазак знаменитости у центру града. Уследио је долазак у Иваново, где је мајстор фотографије
Новосађанин Имре Сабо младим уметницима одржао два
корисна предавања.
Увече је у ивановачком Дому културе отворена изложба
шездесет пет најбољих радова,
које је селектирао Хаџи Миодраг Миладиновић. Након

краћег наступа глумца Миленка Павлова домаћини –
Марко Гуран, директор ивановачке културне установе, и Золтан Бисак, председник Фото-групе „Дунавац”, свечано су
прогласили најбоље и доделили им дипломе.
Тако је у категорији учесника до шеснаест година награда припала Анђели Станић из
Чачка за рад под називом
„Дуње”; други је био „Ауто-

портрет” Шапчанина Петра
Јовановића, треће место је заузела Александра Дудаш из
Иванова („Успомене”), а Мартин Стаменковић из Чачка
имао је најбољу колекцију.
Вреди споменути и то да је
међу похваљенима била још
једна Ивановчанка – Анастазија
Калчов.
У конкуренцији младих фотографа узраста од седамнаест
до двадесет једне године поје-

диначно најбоља била је Ања
Прерадовић из Будисаве с
фотком „Пролеће”, испред
Емилије Варге из Зрењанина
(„Emilia 6”), а треће место су
поделили Београђанин Тодор
Миливојевић (ZYZZ) и Ивана
Круљ из Мајура код Шапца
(„Квадратура круга”). Награда
за колекцију је такође отишла
у Чачак – Милици Ђоковић.
У недељу ујутро је и Золтан
Бисак одржао радионицу младим фотографима, а потом је
приређен фото-сафари по селу и оближњој природи.
Дом културе и Фото-група
„Дунавац” поново су домаћински обавили посао, а финансијски су их подржали Град
Панчево и Фото-савез Србије,
чији је делегат Здравко Симијоновић изнео све похвале на
рачун организације и најавио
могућност да ова манифестација и наредне године буде
одржана у Иванову.

НА ТАКМИЧЕЊУ ВАТРОГАСАЦА

Глогоњци доминантни
На Општинском ватрогасном
такмичењу, одржаном у недељу, 9. октобра, на Спортском
центру у Панчеву, Добровољно ватрогасно друштво Глогоњ
постигло је велики успех у
свим категоријама.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Тако су у конкуренцији подмладака девојчице биле најбоље, а дечаци су се нашли две степенице ниже. И јуниорке и јуни-

ори су доминирали међу својим
вршњацима и попели се на врх
постоља. Глогоњске сениорке су
се у А-категорији представиле са

две екипе и заузеле прво и треће
место. На истом нивоу такмичења сениори су постигли идентичан скор, окитивши се „златом”
и „бронзом”. Напослетку су и сениори у Б-категорији били најубедљивији.
Вредно је истаћи и то да је
глогоњско друштво и на овом
такмичењу имало најбројнији
тим, што је већ устаљена пракса, па нема сумње да ватрогасци из поменутог села поседују најважније – квалитет и
квантитет.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Изложба
фотографија Гордана Поморишца под називом „Белешке
о Лондону” биће отворена суботу, 15. октобра, у 19 сати, у
Дому културе. Истог дана Актив жена „Соса” путује у Зрењанин на осму Међународну
смотру жена на селу.
Банатско Ново Село: Директорка Дирекције за изградњу
и уређење Панчева Маја Витман обишла је место радова
на асфалтирању Улице Бориса Кидрича. Градско веће
предложило је Скупштини
града да за директора ЈКП-а
БНС именује дипломираног
менаџера Дејана Гондија.
Промоција књига аутора Милана Мицића „Српски добровољци у Великом рату у Русији” и „Незапамћена битка”
приређена је у петак, 7. октобра, у Дому културе.
Долово: КУД „Банатски вез”
одржаће у петак, 14. октобра,
годишњи концерт у великој
сали Дома културе, а на њему
ће поред домаћина наступити и два гостујућа друштва.
Рукометашице су се победом
у Дероњама учврстиле на челу Друге српске лиге, а рукометаши су у истом рангу победили у Шиду.
Глогоњ: Ватрогасци су постигли бројне успехе на општинском такмичењу одржаном у
недељу, 9. октобра, у Панчеву. Глумац Александар Дунић извео је монодраму „Мудри јуначки говори војводе
Јанка Катића” у уторак, 11.
октобра, у школи. Глогоњски
омладинци су истог дана у
сарадњи са Заводом за трансфузију организовали добровољно давање крви.
Иваново: Омладинска изложба фотографије Србије отворена је у суботу, 8. октобра, у
Дому културе, када су најбољима додељене награде. У
оквиру „Дечје недеље” приређени су следећи програми:
показна вежба Хитне помоћи,
монодрама „Мудри јуначки
говори војводе Јанка Катића”,

приредба поводом пријема
првака у Дечји савез...
Јабука: Удружење жена
„Златна јабука” обележиће
Међународни дан жена на
селу у недељу, 16. октобра,
од 15 сати, када ће бити одржан етнобазар на платоу испред Дома културе.
Качарево: Почели су такозвани земљани радови који
претходе асфалтирању Првомајске и Македонске улице.
Теку припреме за Фестивал
хумора и сатире „Жаока”.
Омољица: Конкурс за избор
директора ЈКП-а „Омољица”
није успео, јер је надлежна
комисија све три приспеле
пријаве одбацила као непотпуне. Школа је обележила
„Дечју недељу, под слоганом
„Нећу да бригам, хоћу да се
играм”. За успехе постигнуте
на Окружном такмичењу из
познавања саобраћаја у Вршцу

ученици Вук Голубовић и Невена Недељковић (прва места) и Ана Живановић (треће
место) у петак, 7. октобра, од
Града Панчева добили су по
бицикл.
Старчево: Монодрама „Мудри јуначки говори војводе
Јанка Катића” изведена је у
уторак, 11. октобра, у Дому
културе, а наредног дана на
истом месту и представа
„Прича о позоришту” Драгослава Бранковића. Извиђачи
ће идућег викенда учествовати на више манифестација
– на такмичењима у макетарству и оријентирингу, а
два члана одржаће предавање на републичком семинару у Петровцу на Млави.

НОВИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ У ОМОЉИЦИ

Рођена је
„Младост 1973”

Оснивачка скупштина новог
омољичког одбојкашког клуба одржана је у среду, 5. октобра, у просторијама тамошње
Месне заједнице. Том приликом је двадесет петоро чланова најпре усвојило предлог
статута, након чега је одабрано руководство: председник
друштва постао је Милош
Мићановић, потпредседник
је Сања Деспотовић, а секретар – Сава Мијатовић. Поред
тога, у управни одбор је ушло
седморо људи, а надзорни одбор ће чинити три члана.
Идеја за оснивање клуба
„Младост 1973” потекла је
од младих Омољчана, који
су летос свакодневно играли бич-волеј на пешчаном

те ре ну испред школског
дворишта, а није изостала ни
подршка свих актуелних и
бивших одбојкаша из места
и околине.
У почетној фази функционисаће само мушка екипа првог тима, па би у зависности
од интересовања биле окупљане и друге категорије.
Тренинзи ће се одвијати у фискултурној сали Основне
школе „Доситеј Обрадовић”.
Већ је познат и тренер – прекаљени Драгољуб Стојановић,
дугогодишњи шеф струке
многих одбојкашких клубова.
У току je пријављивање за
нове чланове клуба, а сви заинтересовани могу се јавити
на телефон 063/833-42-30.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 14. октобар, 22 сата, дворана „Аполо ” Дома омладине: концерт бендова „Cardinal Point”, „Ledge” и „Counterfate”.
Субота, 15. октобар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт дуа „FredDo” (Аустрија) и Силарда Мезеија с
квинтетом туба, у оквиру „Нова фестивала”.
Уторак, 18. октобар, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: хуманитарни концерт за децу из Качарева која су прошле јесени остала без родитеља. На програму ће бити дела
В. А. Моцарта, К. М. Вебера, С. Борткијевича и других композитора. Улазница је 250 динара.
Четвртак, 20. октобар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт камерног оркестра „Камерата”. Уметнички руководилац и солиста: Сретен Јовић (виола).
Четвртак, 20. октобар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: журка „НаранЏемовање”.

Изложбе
Четвртак, 20. октобар, 10 сати, фоаје Културног центра:
отварање изложбе цртежа „Ситнице за одрастање” Радета
Марковића и пројекција цртаног филма.
Понедељак, 17. октобар, 19 сати, галерија Дома омладине
Панчево: изложба графика „Портрети познатих личности”
аутора Виктора Б. Шећеровског.
Понедељак, 17. октобар, 19 сати, Галерија Милорада Бате
Михаиловића: отварање изложбе слика „Молитва” Дејана
Уларџића.

Књижевност
Уторак, 18. октобар, 17 сати, клуб у Улици Јосифа Маринковића 25: књижевно вече Драгице Живков.

Представе

„ДЕЧЈА НЕДЕЉА” У ПАНЧЕВУ ТРАЈЕ ЧИТАВ МЕСЕЦ

БОГАТ ПРОГРАМ ЗА МАЛИШАНЕ
Циљ манифестације
скретање пажње на
права и потребе детета
Радионице, изложбе,
наступи дечјих хорова,
представе...
Ликовним радионицама у ОШ
„Јован Јовановић Змај” које су
одржане 27. и 28. септембра, у
сарадњи с Домом омладине,
почела је, додуше нешто раније, „Дечја недеља” у Панчеву.
Радови ученика трећег разреда те школе, тада настали, изложени су 6. oктобра у холу
Градске управе.
– То су групни радови који
представљају неко биће из маште. Рађени су у техници колаж на стиродуру, а послужили
су и као предложак за велики
мурал који су ђаци осликали у
малом дворишту исте школе.
Тако је оно на естетски начин
оплемењено и припремљено за
њихове нове другаре, ђаке прваке, који бораве у њему. Дакле, у овој „Дечјој недељи” деца су стварала за децу – објаснила је Снежана Манасић.

Манифестацију је подржао
и Немања Ротар, градски већник задужен за културу, који
је истакао да су деца нешто
најплеменитије што имамо и
што морамо да чувамо, као и
то да би свет био боље место за
живот када бисмо што дуже
сачували дете у себи.
И овог пута су организовани наступи дечјих хорова, радионице, изложбе, представе.
У понедељак, 10. октобра, у
двора ни Кул турног центра
одиграна је представа „Шкрти берберин”.

СВЕТСКИ ДАН СТАНИШТА

Уторак, 18. октобар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Пијани” Ивана Вирипаева. Режија: Борис Лијешевић, играју: Марта Бјелица, Небојша Илић, Јелена Ђокић, Исидора Минић, Бојан Жировић, Светозар Цветковић,
Дара Џокић, Ненад Ћирић, Бранка Шелић, Вук Јовановић,
Дејан Дедић, Бранислав Трифуновић („Атеље 212”).

Програм за децу
Петак, 14. октобар, 11 сати, павиљон у Народној башти: изложба радова деце забавишног узраста из ПУ „Дечја радост”.
Среда, 19. октобар, 18 сати, Галерија савремене уметности:
изложба дечјих радова из Ликовне колоније и Еко-школе
ПУ „Дечја радост”.
Среда, 19. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба дечјих радова – спортски, музички и енглески камп
ПУ „Дечја радост”.
Четвртак, 19. октобар, 19 сати, фоаје Културног центра:
концерт хора „Вокал тин”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Мој слатки живот”
Марије Жежељ
Тих неколико секунди док
не изроним на површину
ми је омиљено. Тада сам
стопљена с водом. Ништа
не постоји. Тишина којој не
треба ништа, чак ни кисеоник. Само море и ја – као
једно. Тада нестане цео
свет. Сви проблеми. Под
водом ми се изоштре чула,
нисам више слабовида. Нестане цео спољни живот.
За тринаестогодишњу
Нађу школа је попут гладијаторске арене, а на трибинама су популарне девојчице. Она бира да се повуче у један другачији свет
у коме важе друга правила. Првак је државе у пливању у слободном стилу,
облачи се неупадљиво, у
слободно време воли да
спрема колаче и не носи
хаљине чак ни на рођендан млађе сестрице, чији
је једини сан да буде принцеза кад порасте.
А онда јој у живот улази
шармантни Филип, њена

Петак, 14. октобар 2016.
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Удружење „Натура еко-тим” организовало је обележавање
Светског дана станишта. Малишани су имали прилику да се
окушају у занимљивим квизовима и друштвеним играма у
Градском парку. Они су били активни учесници кампање буђења свести о значају очувања станишта биљног и животињског света у нашем окружењу. Кроз едукативне игрице,
мозгалице и питалице деца су учила о природи, животној
средини, биљкама и животињама.
Према речима организатора, други део пројекта обухватиће постављање информативних панела на више места у
граду, тако да ће грађани моћи да се информишу о панчевачким стаништима, флори и фауни нашег града итд.

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.

Прва самостална изложба фотографија младог уметника из
Долова Јована Златановића отворена је у петак, 7. октобра, у
фоајеу Културног центра Панчева. Изложене фотографије природе, догађаја из свакодневног окружења, његових другова и
другарица забележене су углавном мобилним телефоном...
Малишани ће наредних субота имати прилику да погледају
„Мачка у чизмама” (22. октобар) и „Чаробњака из Оза” (29.
октобар) Дечје сцене „Пођи туда” ове културне институције.
У Арт-клубу Културног центра 3. октобра је одржана вајарска радионица „Прљаоница”, а
дан касније у дворани „Аполо”
промовисан је интерактивни
приручник „Дигитално насиље
– превенција и реаговање”

октобра, а организатори су
Град, Културни центар, Дом
омладине, Канцеларија за
младе Града Панчева и други...
Циљ манифестације која се
сваке године организује у првој седмици октобра (овог пута од 3. до 9.) јесте побољшање
положаја деце и скретање пажње на њихова права и потребе. Ове године је она одржана
под слоганом „Нећу да бригам, хоћу да се играм”.

О женама које су обележиле нашу историју
Чак три књиге наше суграђанке историчарке др Иване Спасовић – „Четврти сталеж – жена кроз историју” (издањe Високе школе струковних студија за образовање васпитача
„Михаило Палов” у Вршцу),
„Кнегиње и краљице династије Обреновић” и „Кнегиње и
краљице династије Карађорђевић” (издањa „Пчелице”) –
имаће промоцију на овогоди-

шњем Сајму књига у Београду.
„Четврти сталеж” је преглед
историје положаја жене и борбе за равноправност, али и
осврт на личности заслужне за
помаке, као и на биографије
знаменитих жена (владарки,
научница, уметница) у општој
и националној историји.
– Књиге су настале на основу историјских извора и писане су тако да буду пријемчиве

Спонтано забележени
портрети

Два читаоца који до среде, 19. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Како постати популаран у школи?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Мој слатки живот” Марије
Жежељ. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.

ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ ЈО ВА НА ЗЛА ТА НО ВИ ЋА

НОВЕ КЊИГЕ ДР ИВАНЕ СПАСОВИЋ

ЦРТЕЖИ НИКОЛЕ КОМОСАРА

прва симпатија и неко поред кога ће осетити како
изгледа лакоћа живљења.
Филип је део популарног
друштва у чијем је срцу
неодољива Нина и под њеним утицајем ће Нађа
ускоро пожелети да постане неко сасвим другачији.
Али она нема искуства у
гладијаторској арени и
убрзо ће све поћи ужасно
наопако…

– У Културном центру враћамо позоришни матине на
сцену и нову сезону почињемо
даривањем – за сваку купљену
карту за суботње представе у
овом месецу још једна се добија на поклон... – рекао је
Бранислав Радовановић, уредник дечјег програма Културног центра.

ауторки Смиљане Грујић,
Гордане Меденице и Добринке Кузмановић. У среду, 5. октобра, организован је обилазак природних и културно-историјских објеката у Панчеву,
под називом „Панчево за велике људе”. У дворани „Аполо”
Дома омладине у петак, 7. октобра, одржана је радионица
прављења „озбиљно јефтиних
играчака” СПОЈИ, у којој су деца осмишљавала играчке.
Концерт хора „Вокал кидс”
и додела награда „Муњевити
Кринфолион” приређени су у
петак, 7. октобра, у фоајеу
Културног центра. Ову награду Културног центра и удружења БУДИ добиле су Мирјана Остојин, помоћница директора и пи-ар Завода за јавно
здравље, редитељка Тереза Вебер из Словачког културнопросветног друштва „Ђетван”
и Јелена Цветић, диригенткиња хора „Вокал кидс”.
„Дечја недеља” ће у нашем
граду трајати током целог

Изложба цртежа нашег суграђанина Николе Комосара отворена је у петак, 7. октобра, у
галерији Градске библиотеке
Панчево. Шездесетак цртежа,
колико је изложено, рађено је
угљеном, сепијом и комбинованом техником – уљани пастел, ролер, односно туш и
пастел.
Никола Комосар најчешће
црта портрете деце и људи, али
и понеку мацу, детаљ из природе... Његови радови настају
спонтано, често и на поцепаним папирима.
– Спонтан сам и желим да
задржим ту непосредност и да
је пренесем, јер је то део моје
личности и карактера. Па чак
и када је тај папир мало поцепан у тој брзини и журби, мало га залепим и цртам. Све је
то део живота и процеса –
објашњава аутор.
Никола Комосар је до сада
самостално излагао десет

и млађој публици, а прате биографије жена српских владара
кнегиња Љубице и Јулије Обреновић, краљица Наталије и
Драге Обреновић, односно Јелене Петровић, кнегиња Персиде и Зорке и краљице Марије Карађорђевић. Илустроване
су цртежима и оригиналним
фотографијама – каже ауторка.
У новембру треба да изађе и
књига о историји претеча Српске академије наука и уметности, коју је написала заједно са
академиком Василијем Крестићем, поводом 175 година
наше највише научне и уметничке установе (у издању „Службеног гласника”).
До сада је објавила књиге:
„Банатска војна граница и њено укидање 1872” (магистарска теза), „Злата вредне –
Образовање женске деце у јужном Банату 1874–1918” (докторска дисертација), „Страдања у Панчеву и Јабуци за време
Другог светског рата”, уџбеник

историје за средње економске и
правне школе (све три у издању
Историјског архива Панчево),
као и више чланака у часописима и научних радова о знаменитим женама. Ауторка је до
пре годину и по дана радила у
Историјском архиву Панчева, а
сада је запослена у САНУ.

ПРЕМИЈЕРА СПОТА

Песма за све
пута, а учествовао је на осамдесет групних и више хуманитарних изложби. Радио је и на
рестаурацији
иконостаса
Српске православне цркве у Панчеву. Дипломирао је на Вишој
школи за ликовну и примењену уметност у Београду. Члан
је УЛУПУДС-а.

Спот за завршну нумеру прве
хип-хоп радионице „Песма за
све нас” премијерно је приказан у петак, 7. октобра, у дворани „Аполо” Дома омладине.
Кадрови су снимљени средином августа у дворишту Дома
омладине, на крову зграде у
Улици браће Јовановић, на кеју и на тргу испред Гимназије,
а у продукцији „Н. Н. Спарка”.
Хип-хоп радионица одржана
овог лета резултат је сарадње
Дома омладине и групе „Ис-

каз”, а водили су је Зоран Стефанов и Никола Николић. У
радионици, која је трајала 27
дана, учествовало је двадесетак
полазника. Гостујући предавачи били су Марчело, Грасхопер
и ди-џеј Раид (Раде Стопић).

Стране припремила

Милица
Манић
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ФИЛМ ОЛИВИЈЕ СЛАДОЈЕВИЋ НА ЧЕТИРИ ФЕСТИВАЛА

ПОПИКА – ЈЕДИНСТВЕНА ДЕЧЈА ИГРА
Прича о животу,
људима и традицији
у мултиетничком
Иванову
Стара пастирска игра
сачувана само у овом
селу
На двадесет петом Међународном фестивалу етнолошког
филма, који се одржава у Етнографском музеју у Београду од
12. до 16. октобра, биће приказан документарни филм „Попика – заборављена дечја игра” ауторке Оливије Сладојевић, донедавно кустоса Народног музеја
Панчево. На фестивалу ће бити
представљена светска и домаћа
продукција етнолошког и антрополошког филма – пристигло је
више од 200 филмова из 40 земаља, од којих је селекциона комисија изабрала 57. „Попика”
ће бити приказана у званичној
такмичарској конкуренцији, у
којој су 32 филма.
То је филм о животу, људима и традицији у мултиетничком Иванову. Попика се игра
искључиво у том селу, и то на
Велики петак, Ускрс, Велику
Госпојину (сеоска слава, 15.
августа) и на Божић.

– Ради се о старој пастирској игри која је донета из прапостојбине, а својатају је локални становници бугарског и
мађарског порекла. Тачан податак о томе „чија је”, нисам
успела да забележим, али је
сви заједно играју – Бугари,
Словаци, Мађари и Срби. Обишла сам Банат, Бачку и Срем,
нигде нико није чуо за њу.
Подсећа их на клис, на друге
врсте игара, али се само у Иванову и дан-данас чува и негује
– каже Оливија Сладојевић.

Попика је дрвена полукружна фигура од осам центиметара с пробушеном рупом у
средини. Може да лети и до
150 метара, а да би је играчи
видели, боји се у жуто и црвено,
док рупа ствара звук, па је и чују. Мештани се деле у две групе
– газде и слуге. Број играча је
неограничен, а игра траје од јутра до касно у ноћ, када екипа
која је изгубила части победнике алкохолним пићем.
– Газда је екипа која почиње
да игра и она је важнија. Они

дрвеним штаповима гађају попику, дрвену фигуру која је постављена на велико дебло, дрво
које је засечено у једном делу –
ту се наслања. Када је погоде,
она полеће. Слуге, друга екипа,
хватају попику, која високо и
брзо лети. Када слуга ухвати дрвену фигуру, мењају међусобно
места, па слуге постају газде.
Хватачи су некада давно носили гуњеве, тешке зимске крзнене капуте, које су облачили обрнуто, како би могли, као сукњу,
да подигну задњи део и да њиме
хватају попику – голим рукама
је то прилично болно. Данас
учесници користе дуксере. Некада су је играли само дечаци, а
сада играју и девојчице, које су
врло спретне – објашњава Оливија Сладојевић.
Филм је резултат вишегодишњег теренског истраживања које је финансирало Министарство културе и информисања Републике Србије,
док су средства за продукцију
(„ПанАрт”) обезбеђена на
конкурсу Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање. Ове године је
приказан на још три међународна фестивала: „Хомољски
мотиви” (Кучево), „Силафест”
(Велико Градиште) и „Јахорина филм фестивал” (Пале).

ВЕЧЕ ПОЕЗИЈЕ ЈОВАНЕ ИЛКИЋ

Стихови су и за слушање
Прво самостално вече поезије
наше младе суграђанке Јоване
Илкић одржано је у недељу, 9.
октобра, у кафићу „У припреми”. Пише последње три и по
године, а песме је читала из
два дела – у првом су оне с почетка, а у другом новије. Мотиви су углавном љубав, лепота, сликовити приказ њених
емоција...
Писање песама јој служи
као „вентил” за ослобађање од
негативних осећања.
– Бавим се и сликањем. Моје
слике су углавном веселе и то је

нешто у чему се види да много
уживам. Али писање је заправо
неки мучни контраст у односу
на то. Песме које пишем долазе из мојих негативних расположења – каже ауторка.
Млада песникиња је и раније наступала са својом поезијом, а њени радови су објављивани у зборнику „Рукописи” и
часописима „Драфт”, „Наслијеђе” и „Супха”.
– Схватила сам да ми више
одговара да сама говорим стихове него да их шаљем људима да читају. Својим песмама

намећем одређени ритам, па
волим да их људи прво чују од
мене. Трудим се да поезија буде доживљај, а не само речи
на папиру. Дуго нисам слала
песме на конкурсе, јер мислим да поезија није само за
читање, већ је и за слушање –
објашњава Илкићева.
Млада песникиња размишља
и о издавању прве збирке – материјала има, остаје да се песме
„проберу” и склопе у књигу.
Јована Илкић је студенткиња треће године Фармацеутског факултета у Београду.

КЊИГА ДР САЊЕ ЛАЗАРЕВИЋ РАДАК

Веза између политике и филма
Књига „Филм и политички
контекст: о југословенском и
српском филму”, чија је ауторка Панчевка др Сања Лазаревић Радак, представљена је у
четвртак, 6. октобра, у читаоници Градске библиотеке. О
делу је, поред ауторке, говорио
и др Милан Орлић, уредник
издавачке куће „Мали Немо”.
Књига је, на неки начин, сажетак претходних трију објављених – „На границама Оријента”, „Откривање Балкана” и
„Невидљиви Балкан”. У њој се
ауторка бави везом између политике и филма из које је настао југословенски црни талас, фантастиком с подтекстом друштвене критике, црном комедијом и постјугословенским филмовима на тему
свакодневице у условима
„транзиције” и „демократизације”. Обрађени су филмови
црног таласа, хорори, комедије,

остварења настала деведесетих година и у прве две деценије трећег миленијума.
– Пре шла сам на ба вље ње
филмом, уме сто књижев ношћу, пу то пи сом и ди пло мат ским изве штајем, да бих

открила какве су слике, стереотипи и предрасуде становништва постјугословенских друштава и српског друштва према себи самима. Дакле, каква
је слика коју имамо о себи и
где је она у односу на слику

коју су други градили о нама,
а која је обрађена у претходне
три књиге – рекла је др Сања
Лазаревић Радак.
Ауторка је основне и постдипломске студије завршила
на Филозофском факултету
Универзитета у Београду. Докторску тезу „Представе о Србији у енглеским и америчким
путописима између два светска рата” одбранила је 2010.
године. Запослена је као истраживач-сарадник у Балканолошком институту Српске
академије наука и уметности
на пројекту „Дунав и Балкан:
културно-историјско наслеђе”,
у којем се бави представама о
Балкану у европској путописној литератури 19. и 20. века.
Објавила је више радова у монографијама и стручним часописима и учествовала на неколико међународних конференција.

БЕСПЛАТНО НА ПРОГРАМЕ ГРАДСКИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Ваучери осамнаестогодишњацима
Наши млади суграђани који
ће наредне године постати пунолетни добиће од Града ваучер који ће им служити уместо улазнице за догађаје чији
су организатори градске установе културе – Културни центар, Народни музеј, Дом
омладине, Градска библиотека и домови културе у насеље-

ним местима. На тај начин би
се афирмисале те културне
институције, а млади би били
у прилици да виде квалитетне
програме које оне нуде. Ову
идеју, која је пракса у Италији, саопштио је Немања Ротар,
градски већник за културу.
– Желимо да наши млади
су гра ђа ни ба шти не пра ве

вред но сти, да кон зу ми ра ју
озбиљне уметничке садржаје
и да их прате, да се упознају
с ближом и даљом прошлошћу свога града, као и са
зна ме ни тим
лич но сти ма.
Та ко се код мла дих љу ди
под сти че кул ту ра се ћа ња,
раз ви ја осе ћај за ле по и
употпуњује и развија њихов

комплетан духовни живот –
рекао је Ротар.
Вредност ваучера износила
би неколико хиљада динара, а
у току је прикупљање података о броју оних који у 2017.
пуне осамнаест година, а живе
у Панчеву (без обзира на то да
ли похађају школу или не).

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Како да повећате интелигенцију
своје бебе” Џенет и Глена Домана
Учење почиње од рођења,
а не од шесте године, када
креће формално образовање.
Књига „Како да повећате
интелигенцију своје бебе”
Џенет и Глена Домана пружа вам исцрпан програм
који ће вам показати како
је лако и колико је задовољство учити своје сасвим
мало дете да чита, да разуме математику и да прошири своје опште потенцијале за учење. У књизи је
пажљиво објашњено како
да започнете и проширите
овај изванредни програм,
како да припремите и организујете неопходни материјал и како да потпуније развијете способности
свог детета за учење.
Глен Доман је преко педесет година истраживао
због чега деца од рођења до
напуњених шест година
уче боље и брже од деце у
старијим узрастима. Резултате овог изузетног рада
којим је доказао да су сасвим мала деца много способнија за учење него што
смо икада помишљали, применио је и на практичном

пољу. Као оснивач Института за остваривање људских потенцијала развио је
свеобухватан програм за
рани развој детета, који
сваки родитељ може применити код куће.
Придржавајући се једноставног свакодневног редоследа корака Домановог
програма, опуштено и с
много љубави омогућићете
свом детету да, као и милиони деце широм света, доживи радост учења. Уз помоћ ове књиге пружићете
свом детету велику предност за цео живот.

Два читаоца који до среде, 19. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како мотивисати децу да уче?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Како да повећате интелигенцију своје бебе” Џенет и Глена Домана. Најбоље одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде
се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Косингас – витез
реда змаја
Сава Веселиновић,
студент медицине
КЊИГА: Дуго читам историјске романе, махом страних аутора, који се базирају
на грчким, римским, египатским и другим митологијама. Увек сам се питао
како нема домаћих књига
инспирисаних српском или
старословенском митологијом. Изненадио сам се када
сам сазнао за трилогију „Косингас” Александра Тешића. Књиге доносе авантуре
попа Гаврила, познатог косингаса (витез реда змаја) и
Марка Краљевића, будућег
косингаса. Кроз своје путешествије Гаврило и Марко
представљају
читаоцима
широк дијапазон различитих ликова, сликовитих предела средњовековне Србије,
обичаја, као и многих митолошких бића. Препоручујем
да зароните у ову мистичну
причу средњовековне Србије и сазнате какви су обичаји у то време преовладавали, с каквим недаћама су се
борили обични сељаци, али
и да испратите авантуре
главних ликова. Након читања трилогије „Косингас”
желећете да наставите истраживање. Према овој трилогији недавно је почело и
штампање стрипова инспирисаних сагом о витезовима
змаја и косингасом.
ФИЛМ „Лекар” („The Physician” / „Der Medicus”) редитеља Филипа Штелцла из
2013. јесте прича о дечаку
који је имао сусрет са енглеским берберима, који су у то
време представљали и неки

вид „дивљих” лекара. Лимитирани знањем и опремом,
они су покушавали да помогну болеснима, често им
чинећи више зла него користи. Младић након неколико година долази у контакт с
правим медикусима са Истока, који имају много више
лекова, опреме, али и знања,
те могу лечити и многа компликованија обољења. То
младића фасцинира, те креће на путешествије у Персију да учи код једног од најбољих медикуса на свету.
Све након тога представља
незамислив спој различитих
култура, вера и личности у
једном граду, који је премали за сва та дешавања. Током филма се осећа тензија
између различитих верских,
политичких и културолошких група, а она кулминира једним великим догађајем који буди оно најгоре,
али и најбоље у људима.
Овај филм вас може увести
у један сасвим нови свет,
можда и не толико истражен, али који показује различите аспекте људског понашања.
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„МАЈЧИНСКИ ПУТ” АМЕРИКЕ (1)

„СКРОМНА” ПОТРОШЊА

Повезује исток
и запад
Једини правац за
масовну евакуацију
Када је донета одлука о изградњи овог пута, аутомобили
су постојали већ три деценије
у Сједињеним Државама, а
саобраћајне мреже је у одређеној мери било, али ове чињенице не умањују значај
„Трасе 66”, која је имала свој
историјски значај.
Деоница дуга
4.000 километара
За овај пут се може рећи да је
био синоним за „живот на
друму”, а изграђен је 1926. године. У генералним плановима Закона о јавним путевима
није постојала идеја о овој
траси, па је тај законски акт,
донет 1916, морао да се измени. Ревизија је урађена 1925.
и више није било законских
препрека за његову изградњу.
План је био да се споје исток
и запад САД, односно да се
повежу градови Лос Анђелес
и Чикаго.
Деоница је добила ознаку
66, била је дугачка 3.940 километара и протезала се кроз само „срце” Америке. У односу
на сличне путеве који су већ
постојали – „Линколн”, који је
повезивао Њујорк и Сан
Франциско, или „Дикси”, који

је спајао Чикаго и Мајами –
„Пут 66” није био линеаран,
већ је грађен дијагонално.
Овај детаљ, на први поглед безначајан, повезао је велики
број руралних заједница у државама Илиноис, Мисури и
Канзас и са истоком и са западом, што је директно утицало
на пораст трговине у поменутим државама. Почетком тридесетих година „Пут 66” био је
директан „ривал” железници у
погледу транспорта робе, јер
су ту деоницу камионџије цениле због добрих временских

услова, што се не може рећи за
друмове на северу САД.
Иако су га превозници волели, овај пут још увек није
био по пу ла ран код ве ћи не
становништва и морало је нешто да се деси како би се то
променило. Репутацију какву
је имао, „Пут 66” добија током тридесетих у временском
оквиру од десет година, током Велике депресије и природних катастрофа, а на помолу је био и Други светски
рат. Пешчане олује у том периоду су уништиле већину
насељених места у равничар-

ским подручјима и тамошње
становништво је остало без
ичега.
Популаризација
кроз уметност
Рецесија је такође узела свој данак и људи су били приморани
да напусте домове. У потрази за
бољим животом становници
Оклахоме, Арканзаса, Мисурија, Ајове, Небраске, Канзаса,
Тексаса, Колорада и Новог
Мексика кренули су на запад.
Тако је „Пут 66” био једини спас
за 210.000 људи који су се у раним фазама пешчаних олуја
преселили у Калифорнију. До
1940. године миграције овим
путним правцем постаће највећи егзодус у историји Америке,
у којем је нови дом потражило
око два и по милиона људи.
Тежак живот и патње исељеника инспирисали су многе
уметнике, писце и филмске
продуценте да створе своје
интерпретације ових догађаја.
Сва дела која се баве овом тематиком врло брзо су окупирала пажњу јавности, па је тако цела Америка сазнала за
„Пут 66”. Термин „Мајчински
пут”, како руту 66 у свом књижевном делу „Плодови гнева”
назива Џон Штајнбек, убрзо
постаје општеприхваћен. Роман описује борбу породице
Џоуд и изазове с којима се
она сусреће на свом путу ка
Калифорнији. Може се рећи
да је ова књига један од фактора који су допринели популарности пута који је многима
био спас. „Пут 66” од тоталне
непознанице већини постаје
„пут могућности”.
Саобраћај постаје масован ,
а као транзитни га користе становници скоро сваке државе у
Америци. До тада деоница није у потпуности била асфалтна
– неки делови су били земљани
или прекривени туцаником.
Значајан раст броја возила је
допринео да се 1938. године
донесе одлука да „Пут 66” у
потпуности буде асфалтиран.
(Наставиће се)

„Тојота корола” је најпродаванији аутомобил свих
времена, али рекорд по
продаји у једној години држи „шевролет импала”. Током 1965. године продато је
преко милион примерака.
Америчка ауто-индустрија
је највећи број радника
имала 2000. године, када је
запошљавала 1,3 милиона
људи. Сада је тај број преполовљен.
То ком 2002. го ди не Сје ди ње не Др жа ве су про из ве ле де сет ми ли о на га ло на би о ди зе ла. Де сет го ди на ка сни је про из вод ња је

по ра сла на ско ро ми ли јар ду га ло на.
„Јагуар” је произвођач који
је то име добио 1945. године, а до тада се звао „Swаllоw
Sidеcar”. Због тога су сви модели у својој ознаци имали
префикс SS, а први аутомобил је направљен 1935. До
тада је та компанија производила искључиво моторе с
приколицом.
При пуном гасу пумпа за гориво у болидима „Формуле
1” има већи проток горива у
секунди него што је проток
воде кроз славину у кући када је вентил потпуно отворен.

- - - - - САВЕТИ - - - -

ПРИПРЕМА НА ВРЕМЕ
Хладније време у протеклим данима подсетило нас
је на зиму и на ниске температуре, које ће можда бити
знатно испод нуле. Ако то
већ нисте урадили, а велики
број возача сигурно није,
припремите аутомобил за
зимске услове већ сада. Поред зимских пнеуматика,
најбитнија ствар у хладнијим временским условима
јесте расхладна течност.
Уколико пролазите близу
сервиса, замолите неког од
сервисера да провери тачку
смрзавања флуида у систему за хлађење. То не траје
дуго, а сама контрола треба
да буде бесплатна. Поменути флуид с временом губи
својство и прикупља нечистоћу, па уколико га нисте у
потпуности мењали две или
три године, учините то. Битно је одабрати течност која

која се тренутно налази у систему, најбоље би било да је
замените. У супротном, ако
сипате флуид који није на
истој бази или се разликује у
хемијском саставу, може доћи до згушњавања и губитка
својства или друге хемијске
реакције.
Смрзавање расхладне течности може довести до прилично великих оштећења
мотора, али и делова расхладног система, а по правилу увек прво страда хладњак.
Најгори сценарио јесте када,
услед стварања леда у каналима мотора кроз које циркулише расхладна течност,
пукне блок или глава мотора. Велики број савремених
аутомобила опремљен је неким видом заштите од ове
појаве у виду чепова или завртња од мекшег метала, који услед притиска пуцају и

је прописана за мотор вашег
аутомобила и не користити
обичну воду за њено разблаживање. У супротном можете оштетити систем услед
коришћења течности која
нагриза делове или може
доћи до појаве каменца због
употребе обичне воде, која
је прилично тврда.
Расхладна течност се прави на бази етилен-гликола,
који има нижу тачку смрзавања и вишу тачку кључања,
што је особина која је добродошла и при великим врућинама. Ако сте у ситуацији
да морате досути расхладну
течност, а нисте сигурни

омогућују да лед и ваздух
изађу ван система, чиме се
спречава оштећење наведених делова. Ипак, и у том
случају ћете морати да посетите сервис.
Не заборавите да имате
још једну течност у аутомобилу, а то је она за прање ветробрана, која се такође леди на ниским температурама.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ПРОБЛЕМ КОЈИ ЈОШ УВЕК НИЈЕ РЕШЕН

АПЕЛ ВОЗАЧИМА ТРАКТОРА

НА УЛИЦАМА И ДАЉЕ МНОГО ПАСА

Чистите блато
с точкова

У градском
прихватилишту још
увек нема услова
за њихово чување
Ситуацију отежавају
и људи који држе
псе извесно време,
а онда их пуштају
на улицу
Дотрајали објекти у прихватилишту за псе, велики број
тих животиња на градским и
се о ским ули ца ма, на ви ка
многих несавесних људи да
их после извесног времена
које су провели код њих пуштају на улицу, као и недостатак адекватно опремљеног
и обученог особља у служби
„Зоохигијене” – само су неки
од проблема о чијем решавању се годинама прича, али
без икаквог ефекта.
У покушају да се направи
корак напред у Градској управи је недавно одржан састанак
коме су присуствовали Александар Стевановић, члан
Градског већа задужен за комуналне послове, Милица
Вурдеља, начелница Републичке ветеринарске инспекције, Драган Грујичић, директор за комуналне послове у
„Хигијени”, Аница Косара,
шеф службе „Зоохигијене”, Бобан Ђурђев, шеф Одељења комуналне инспекције, Гордана

Један од „станара” прихватилишта
Блитва Робертсон, чланица
Стручног тима за решавање
проблема напуштених паса и
мачака на територији Панчева, као и Иван Курајов, председник Друштва пријатеља
животиња „Љубимци”, и Зора
Коларски, заступница Друштва за заштиту животиња и
природе „Еколибријум”.
Аница Косара је скренула
пажњу на то да грађани и
градске институције и даље
врше притиске на службу „Зоохигијене” да се пси и даље
свакодневно уклањају са улица иако за то не постоје одговарајући услови.

АК ЦИ ЈА У ИВА НО ВУ
У покушају да интензивирају решавање проблема напуштених паса на улицама, запослени у „Зоохигијени” ће ускоро
заједно с другим градским службама спровести акцију у
Иванову. Током њеног трајања они ће најпре покушати да
евидентирају колико је напуштених паса, а после тога ће
спровести њихово чиповање и стерилизацију.

Милица Вурдеља је истакла
да је Републичка ветеринарска
инспекција до сада више пута
упозоравала „Хигијену” и
Градску управу да у градском
прихватилишту за псе постоје
проблеми који морају да буду
отклоњени, али да су одговори
увек били да за то нема довољно новца.
Она је додала да ће, уколико
се нешто не предузме, прихватилиште за псе морати да буде
затворено док се не испуне
услови за њихово држање.
Гордана Блитва Робертсон се
заложила за измену градске одлуке на основу које се кажњавају људи који држе већи број паса него што је дозвољено.
Рекла је да би то требало урадити тако да се не инсистира на
броју паса, већ на томе има ли
услова за њихово држање.
Александар Стевановић је
најавио да ће се заложити за то
да пред Градским већем буде
изложен проблем великог броја
напуштених паса. Он је затражио од начелнице Републичке

ветеринарске инспекције и других присутних на састанку да
му доставе све документе у којима се указује на тешкоће због
великог броја паса на улицама.
Иван Курајов је саопштио да
Друштво „Љубимци” планира
да окупи и информише надлежне у месним заједницама како би се смањио притисак на
службу „Зоохигијене” и прихватилиште за псе, који подносе највећи терет у збрињавању
напуштених животиња.
Према његовим речима, тај
притисак не би смео да утиче
на то да служба „Зоохигијене”
ради преко својих могућности
и, свесно кршећи прописе,
смешта превелики број паса у
градско прихватилиште, иако
нема услова за њихово држање.
Зора Коларски је подсетила
да је у неколико наврата покушавала да покрене иницијативе за измену градске одлуке о
држању домаћих животиња и
за едукацију у околним селима, али без успеха.
М. Глигорић

ЗНАЧАЈАН ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „ЗА ПОРОДИЦУ”

Превенција агресије код младих
Панчевачко удружење „За породицу” уз подршку Града
Панчева од маја спроводи пројекат „Превенција агресивног
понашања младих”, о чијем
значају довољно говори и сам
његов назив.
Овај иновативни програм,
чији је циљ спречавање агресије код малолетника, остварује се у основним школама
како у граду, тако и у припадајућим насељеним местима.
Педагог и психолог удружења
са ученицима виших разреда
одржавају интерактивне ради-

онице у којима их информишу
о томе који су облици понашања законом забрањени, кaкве
су њихове последице и које законске санкције повлаче. Упоредо се деци и младима дистрибуирају флајери са едукативним порукама на ову тему.
До сада су одржане радионице са преко 400 ученика у
основним школама „Аксентије

Максимовић” у Долову, „Доситеј Обрадовић” у Омољици
и „Мирослав Антић” и „Бранко Радичевић” у Панчеву.
– У директном контакту с
младима који су у сукобу са
законом уочено је да је њихов
основни проблем то што нису
правовремено информисани
о томе које све поступке прописи забрањују. Они кривичним делима сматрају убиства,
си ло вања, те шке кра ђе и
пљачке, а притом заборављају
на вршњачко насиље, увреде,
претње, недозвољено фотографи сање и обја вљива ње
слика, као и на многе друге,
често присутне, а неприхватљи ве об ли ке пона ша ња.
Неосновано сматрају да, пошто су малолетни, могу да
раде шта хоће, без икаквих
последица, и да ће за учињено дело добити само критику
одраслих или укор разредног
старешине, без укључивања
институција као што су суд,
полиција или Центар за социјални рад. Стога сматрамо да
је оваква врста едукације врло важна као један од превентивних програма, какве у овој
области препоручује Покрајински завод за социјалну заштиту – истакла је Нада Кузмановић Томушиловић, педагог и овлашћени заступник
удружења.
Према њеним речима, планирано је да се пројекат заврши крајем октобра, али због
великог интересовања школа
постоји могућност да се започете активности наставе.
Удружење „За породицу” постоји од 2011. године и окупља

око педесет сталних чланова:
психолога, педагога, социјалних радника, лекара, инжењера, правника, специјалних
педагога... Основни циљеви
удружења су развијање здравих породичних снага, унапређивање васпитне функције породице и стварање адекватнијег окружења за одрастање деце.
Удружење је до сада, уз подршку Града, НИС-а и Покра-

јинског секретаријата за
здравство, социјалну политику и демографију, реализовало бројне пројекте, који се односе на заштиту жена жртава
насиља, подршку деци из породица са дисфункционалним
породичним односима, припрему за безбедну употребу
интернета, спречавање малолетничке делинквенције и
бригу о женском здрављу.
Д. К.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Јака ракија за нејака
човека
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас које лоше навике бисте волели да се отарасите. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Life Journal” Зоране Јовановић за два наша
читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Волео бих да, са истим
оним задовољством, уместо
’да’ чешће говорим ’не’.”
063/7417...
„’Хајде да се не баци... жао
ми је да се баци... греота је бацати храну.’ Ако се не отарасим ове навике, претворићу
се не у канту за смеће, него у
контејнер.” 060/6672...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање
зашто се човек одаје алкохолу.
Они ће освојити по један примерак књиге „Летње тајне”
Џејн Грин.
То издање моћи ће да у књижари „Делфи” у „Авив парку”,
од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Тако се одрасли играју
жмурке.” 064/1792...
„Кад се нејак човек ухвати јаке ракије, као у причи ’Деда и
репа’, повуци-потегни, ишчупати се не може. Увече муку лечи
чашица, ујутру мучнину расол,
дању боли глава.” 068/4015...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како
бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

Возачи трактора, које ових
дана све чешће виђамо у саобраћају јер су почели јесењи пољопривредни радови,
обавезно треба да очисте
точкове од блата пре него
што изађу с њива на путеве.
Уколико то не ураде, могу
да изазову саобраћајну несрећу с несагледивим последицама. Кочење аутомобила
који наиђе на закорео слој
блата на путу је немогуће,
чак и ако је возило опремљено ABS и ESP кочионим системима.
„Мокар коловоз и киша
топе блато и оно се шири по
путу. Ствара се танак слој,
сличан леду, који спречава
да точкови добро приањају
на коловоз. Возач при скретању или другом маневру лако губи контролу над возилом, а посебно је опасно то
што зауставни пут може бити дужи и за половину. Управо тих неколико метара или
десетина метара, при већој
брзини, може бити граница
између безбедности и нечијег повређивања или губитка
живота”, пише у упозорењу
објављеном на сајту емисије
о саобраћају САТ.
Иако је обавеза возача која
произлази из члана 42 Закона о безбедности саобраћаја
на путевима да брзину кретања прилагоде стању пута
тако да могу да закоче уколико треба, питање је да ли

је то могуће уколико наиђу
на блато у кривинама или на
недовољно осветљеним деловима пута.
У случају да због блата дође до саобраћајне несреће,
проналажење одговорних за
њу и њихово кажњавање је
немогуће, осим ако се не
утврди идентитет особе која
није очистила точкове пре
него што је трактором изашла на коловоз.
На сајту www.021.rs може
се прочитати изјава једног
адвоката који заступа повређене у саобраћајним несрећама. Из ње се може видети
колико може бити опасно
блато на путевима.
„Имао сам један случај у
коме сам бранио човека који
је по потпуно сувом времену
слетео с магистралног пута.
Пре његовог проласка ту је
примећен тракториста који је
нанео блато на коловоз. Полицијска патрола је упозорила његово предузеће да га
уклони, али они то нису урадили. Убрзо је дошла ватрогасна јединица и опрала блато.
Пошто је те ноћи температура била испод нуле, на том
делу пута се створила поледица. На њу је налетело возило у коме су биле три особе.
Слетели су с пута, више пута
се преврнули и задобили повреде опасне по живот”, испричао је адвокат.
М. Г.

РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА СМЕЋА
ОД 17. ДО 21. ОКТОБРА

Сакупљање кабастог
отпада
ЈКП „Хигијена” наставља акцију „Октобар –
месец чистоће”, у
оквиру које ће радници тог предузећа сваког дана, од 7 до 15 сати, односити кабасти
отпад: стари намештај,
белу технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме, баштенско смеће и
сав други отпад изузев
грађевинског шута, по
следећем распореду:
Понедељак, 17. октобар:
Насеља Младост и Кудељарски насип, Кајмакчаланска
и Пелистерска улица, Новосељански пут до Надела, средња школа „Јосиф Панчић” и ОШ „Свети Сава”.
Уторак, 18. oктобар:
Баваништански пут и насеље стара Миса.
Среда, 19. октобар:
Војловачке улице – Спољностарчевачка, Братства–
јединства, Јаношикова, Светозара Марковића и Шандора
Петефија, као и ОШ „Братство–јединство”.
Четвртак, 20. октобар:
Војловачке улице – 7. јула, Јанка Чмелика, Добровољачка, Гробљанска, Борачка и Пољска, као и насеље Топола.
Петак, 21. октобар:
Радници „Хигијене” ће долазити по позиву грађана и
обилазити терен пређен те недеље.
Грађани се током трајања акције радним данима од 7 до
15 сати могу обратити на телефоне 327-010 и 310-931 за
сва обавештења у вези са овом акцијом.
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ВОЗИЛА

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003. годиште, 1.7 ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)
РЕНО 4 ГТЛ, 1990. годиште,
нерегистрован, у возном стању, повољно. 063/103-22-73.
(228653)
ПРОДАЈЕМ мотор томос А
35. Тел. 064/888-41-72,
064/428-18-75. (229081)
ПРОДАЈЕМ сеат аросу 2003.
годиште, мењам за караван.
063/882-25-09. (229116)
РЕНО 4 ГТЛ, 1991, повољно,
добар, регистрован, власник,
плин атест. 064/123-63-65.
(229164)
СИТРОЕН ксара 16, 2001,
бензин, плин, регистрован
новембра, 1.750. 063/83061-73. (229170)
ПЕЖО 206, 2003. годиште,
2.0, фул опрема, плин, гаражиран. 064/252-48-72.
(229285)
ПРОДАЈЕМ сузуки самурај,
1300 кубика, 1986. годиште.
061/605-84-69. (229250)
ФИЈАТ пунто 1.9, у одличном стању, власник.
065/841-88-12. (229217)
СКУТЕР piaggio free 49, повољно. 064/149-24-70,
069/617-275. (229371)
ТОТАЛНА распродаја аутогума, уља, филтера и фелни.
064/026-90-54. (229314)
ОПЕЛ зафира 2004, дизел, у
добром стању, 133.000 км,
2.850 евра. 065/377-15-70.
(229420)
СТИЛО 1.6, 16 В, 2002, динамик опрема, секвент плин,
регистрован. 064/130-36-02.
(229427)
ПУНТО 1, 1.1, 1997, петора
врата, регистрован годину
дана. 064/130-36-02. (2294)

ОТКУП свих врста возила
комбија и страних возила,
долазим по позиву, од 100
до 3.000 евра. 064/552-3119. (228368)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални откуп свих врста возила од 100
до 1.500 евра. Долазим по
позиву. Исплата одмах.
069/203-00-44. (228368)
КУПУЈЕМ возила свих врста
до 1.800 евра, стање небитно. 063/165-83-75. (228643)
КУПУЈЕМ фијат пунто, од
првог власника, до шест година старости, бензин.
063/771-68-69. (229125)
КУПУЈЕМ возила до 500
евра, стање небитно, исплата реална. 063/173-79-60.
(229477)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 800 евра.
063/892-08-25, 064/230-5221. (229247)

МАШИНЕ

НА ПРОДАЈУ берач змај,
једноредни 214, и тањирача.
013/631-742. (229078)
ПРОДАЈЕМ житну сејалицу
ИМТ, 23 реда, први власник.
063/376-302. (229241)
ПРОДАЈЕМ трактор белорус
и приколицу од 8 тона.
064/019-80-46. (229384)

ГАРАЖЕ

ОГЛАСИ

АПАРАТИ

ДВЕ ВЕШ-МАШИНЕ горење,
половне. 065/665-75-10.
(229170)
ВЕШ-МАШИНА, замрзивач и
половни делови од веш-машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (229279)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ нов кровни прозор, 120 x 115 цм. 063/313005. (СМС)
КОЗА и два мушка јарета,
на продају, повољно.
066/17-42-41. (СМС)
ХАРМОНИКА клавирна, далапе, 120 басова. 063/17311-90. (СМС)
ПРОДАЈЕМ гасну пећ „алфа” 7 КW 100 евра.
063/173-11-90. (СМС)
КОКЕ носиље старе десет
месеци, носе; тритикал 20
динара. 060/054-67-70. (22)
ПРОДАЈЕМ нов, нераспакован, комбиновани фрижидер
„горење”. Тел. 063/865-2779. (4683)
РАСАДНИК украсних четинара, Качарево. 065/820-9015. (228270)
ПРОДАЈЕМ гробницу на Католичком гробљу. 064/84884-22. (228682)
КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, луле.
331-586, 063/805-74-60.
(228785)
ПРОДАЈЕМ преостало тврдо
дрво. 064/049-51-93. (2283)

ПРОДАЈЕМ гаражу, зидану,
Аксентија Максимовића,
5.800 евра, власник.
061/324-40-85. (229347)

КОКЕ носиље, 200 динара
комад; тритикал џакиран, 20
динара. 060/054-67-70.
(228676)

АУДИ А 3, 1.9 ТДИ, децембар 2001. петора врата, дигитална клима. 064/130-3602. (229427)

БРИКЕТ од храста. 064/14242-93. (и)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, као нове, достава/монтажа, гаранција.
062/170-43-10. (229105)
ПРОДАЈЕМ витрину, трпезаријски сто и мали сто. Тел.
373-202, 373-201. (229124)
ПВЦ прозор, двокрилни 120
х 130, са венецијанерима,
продајем. 343-563, 063/288278. (229136)
ПРОДАЈЕМ гробно место на
Старом православном гробљу. Тел. 061/229-83-72.
(229086)
ПРОДАЈЕМ шпорет алфа и
две крека весо, све исправно. Тел. 069/617-059. (2290)
БАГРЕМОВА и церова дрва
на продају. 060/603-32-32.
(228460)
КИРБИ, нов, ТА петица, трпезаријски сто, столице, судови, пегле. 064/955-51-85.
(229172)
ВИТРИНА, комода, столице,
столови, кревет, полице, кауч, телевизор, сточић.
065/353-07-57. (229160)
ОГЛЕДАЛО, немачко, зидно,
антиквитет, 130 х 100, ораховина, рам ручно резбарен.
013/618-035. (229150)
ОГРЕВНО дрво, багрем, буква, храст. Мерење на лицу
места. 065/501-56-51.
(2284446)
МАШИНА за сечење плочица, експрес лонац, машина
за сечење тестетине, Политикин „Забавник”. 314-233.
(229162)
ШИВАЋЕ машине ендлерице
и степ сто за пеглање, више
комада. 065/665-75-10.
(119170)
ТА од 3 кв и 4.5 кв. 064/22413-87. (229187)

ПРОДАЈЕМ три рустичне каљеве пећи. 062/303-304.
(229202)

МЕГАН 1.9 ДЦИ, 2007, караван, металик, фул, фелне,
власник, одличан. 062/658100. (229412)

АУДИ А 3, одличан, 1997,
металик сив, 1.9 дизел.
063/744-28-66. (229485)

ПРОДАЈЕМ ћуране од 15 до
30 кг. 064/357-82-08,
звати после 17 сати. (22874)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, шпорет смедеревац 3.000 динара. 371-568, 063/773-45-97.
(229180)

ЈУГО 55, 1989. годиште, регистрован годину дана, 360
евра. 063/137-34-67.
(229375)

ЈУГО флорида 2006, плин
атест, ивеко ривал, 1993. нерегистрован. 061/142-23-69.
(229479)

marketing@pancevac-online.rs

КРЕКА, ТА 3,5 м2, бојлер мали, стубни усисивач.
064/354-69-76. (229226)

ГАРАЖУ издајем, дупла, велика, испод зграде, грејање
гратис. Тесла.
061/225-16-43.
(229353)

ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи, свих кв,
достава, монтажа, гаранција, повољно. 065/284-11-86.
(229142)

ПРОДАЈЕМ полован намештај. 065/592-78-75.
(229233)
ПРОДАЈЕМ апарат за варење, миксер за фасаде, адидас тренерка. 063/708-2761, (229207)
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.000, столови од 3.000, кревети од
9.000, угаоне клупице од
7.000, судопере 3.500. Стара
утва, 060/600-14-52.
(229218)
ПРОДАЈЕМ дебелу свињу,
крмача. Тел. 619-329.
(229221)
ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру, регале,
мост + регал, гарнитуру мојца, сто + 4 столице, спаваћа
соба комплет, комплет кухиња, дечја колица, ел. шпорет, ТА пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе, тепихе, половне ауто-гуме, бицикле разне. 063/107-78-66.
(229219)
ТА пећи, велики избор, од 3
– 4.5 кв. 063/253-028.
(229219)
ДЕЧЈИ креветац са душеком,
киково седиште за ауто и колица старији модел.
063/265-363. (229292)
ПРОДАЈЕМ норвешки радијатор, под гаранцијом.
060/408-57-09. (229293)
ХИТНО, ЈЕФТИНО, продајем
полован намештај. 064/06523-38. (228277)
ПРОДАЈЕМ на Старом гробљу гробницу. 064/525-7970. (229281)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи свих величина, превоз,
достава, монтажа. Годину
дана гаранција. 065/344-4930. (229282)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, 2, 3, 4 и 6 м2, достава,
монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335-930.
(229282)
ПРОДАЈЕМ комплет спаваћу
собу (дрвена) и хармоника
врата, стандардна. 063/86516-79, 013/320-528.
(229253)
ПРОДАЈЕМ мермотерм.
013/231-99-54, 064/348-0760. (229330)
ПРАСИЋИ, јагањци, на продају, вршим печење на дрва,
ражањ, повољно. 064/99779-09. (229344)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп, мењам поломљене црепове,
продајем салонит плоче.
063/711-77-54. (229364)

СТИЛСКИ намештај, кухиња, витрина, сто и 8 столица,
пуно дрво, орах, ручни рад,
по поруџбини, ново. Уникат.
063/309-535. (229299)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 3 кв,
цер. 063/841-65-39.
(229438)
ПРОДАЈЕМ двокрилна и
двоја једнокрилна врата са
стаклима, пуно дрво.
062/424-128. (229440)
ЈАБУКЕ за ракију, 10 динара/кг. Тел. 069/507-08-88.
(229443)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 6 кв.
064/836-90-11. (229399)

ПРОДАЈЕМ урмину палму,
повољно. 064/286-18-51.
(2293429

ТА 2,2 кв, веш-машина, већа
угаона гарнитура, кауч, тросед мојца, већи трпезаријски
сто са столицама храстовине, кварцна грејалица, шиваће машине, ТВ 51 цм, ТВ комода, писаћи столови. Тел.
063/861-82-66. (229378)

ПРОДАЈЕМ прасиће и јечам,
Борачка 1, Војловица. 342819, 064/306-87-33.(229311)

НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145, 060/50030-91. (229474)

ПРОДАЈЕМ преостало огревно дрво. 063/711-77-54.
(229364)

НА ПРОДАЈУ ТА пећ 5 и 6
кв, ормани, француски лежај, кревети на спрат, душеци, сто + столица, судопера,
угаона клупица + сто, комоде, витрине, дневни сточић,
шанк, кухиња, веш-машине,
замрзивач, фрижидер, шпорет, теписи. 064/155-38-13.
Сале. (229390)
ПРАСИЋИ, свиње, балирана
детелина, слама, на продају.
Мића, Новосељански пут
175-б. 064/303-28-68.
(229470)
ПРАСИЋИ меснати, уређени, 380 динара/кг, може без
изнутрица, кућна достава.
065/410-97-34. (229470)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81-42.
(229449)
ПРОДАЈЕМ алуминијумске
радијаторе, 600 динара ребро. 060/312-90-00.
(229451)
ПРОДАЈЕМ смедеревац,
крека пећ, замрзивач фиокар горење. Тел. 063/884-3178. (229453)
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ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, 220 м2, 2,5 ара,
95.000; 240 м2, 3 ара,
130.000. „Гоца”, 063/89977-00. (229201)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, куће 172 м2,
ПР, 55.000; 147 м2, спратна,
58.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.
(229212)

ВЕШ-МАШИНА за прање,
сушење веша индесит и судо-машина. 063/158-27-50.
(229457)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, комбинацију, веш-машину, телевизор, екран 51 - 72.
064/129-73-60, 013/346790. (229481)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере и
остали отпад. 064/158-4410, 063/101-11-47. (228277)

ПРОДАЈЕМ плац 3,6 ари,
Светозара Шемића 60-а, цена договор. Милош,
066/520-25-65. (229213)
КУПУЈЕМ угаоне кухињске
клупе, кухиње, судопере,
столове, столице, долазим.
062/170-43-10. (229394)

ТЕСЛА, кућа, две стамбене
јединице, 63.000; Ж. Зрењанина, на 2,6 ари, 43.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(229352)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац, сипорекс греде за плочу, гаражна клизна врата, 6
м х 2.40 м. 069/213-97-37.

ПОВОЉНО, Нови свет, Аксентија Максимовића, плац
2 ара, 7.800 евра, власник.
061/324-40-85. (229347)

ПРОДАЈЕМ ланац земље код
глогоњског моста, до главног пута. 064/959-98-64.
(229135)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на 11
ари, 26.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(229341)

ПРОДАЈЕМ кућу на Старом
Тамишу, две етаже, два улаза, одмах усељива, повољно.
064/143-01-78. (229144)

КАРАУЛА 43 м2, на 100 ари,
41.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(229341)

75 АРИ земље, уз асвалт, северна зона, близу Скробаре.
066/354-791. (2291459

КУДЕЉАРСКИ насип, стара
кућа, 40 м2, на 29,3 ара.
064/348-05-68. (229341)

ЈАБУЧКИ пут, продајем кућу
са мањом зиданом халом на
15 ари. 069/213-97-37.
(229123)

ПЛАЦ 8 ари, Новосељански
пут, 200 м од „Кутка”.
064/808-72-51. (229297)

ПОНУДА

СТАРА МИСА, кућа 45 м2, 7
ари, помоћни објекат,
35.000 евра. 064/668-87-78.
(227786)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, долазим.
062/170-43-10. (229105)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи свих кв, долазак одмах, добро плаћам.
065/284-11-86. (229142)
КУПУЈЕМ старе фудбалске,
кошаркашке улазнице, стрипове, албуме са сличицама,
пез фигурице, сатове, упаљаче, пенкала, новац, војне
ствари. 064/187-56-80.
(229216)
КУПУЈЕМ старински намештај, слике, сатове, стари
новац, фигуре, старе флаше
сифон соде, старо покућство. 335-974, 063/705-1818. (229282)

ОМОЉИЦА, кућа 120 м2,
8,6 ари. 064/200-02-09.
(228304)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне, неисправне свих величина. 335-974, 063/705-18-18.
(229282)

КУЋА на продају са 10 ари
плаца, Горњи град. 064/13332-02. (228389)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих величина. 065/344-49-30.
(229282)

ДВЕ одвојене стамбене јединице са гаражом, етажно,
ПВЦ, повољно. 064/124-4815. (229107)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ДЕВОЈАЧКИ бунар, повољно, викендица, на асвалту,
струја, вода, усељива.
063/832-50-97. (227843)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, кухињске угаоне клупе и остало.
066/900-79-04. (229104)

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Девојачком бунару.
063/771-68-69. (228454)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2 ара,
укњижено. 061/333-31-19,
062/860-80-94, 063/277025. (228785)

ЈАБУКА, кућа 120 м2, приземна, гаража + помоћни
објекти, власник. 063/76582-60, 063/185-47-82.
(229084)

КУЋА на продају, са намештајем и уређајима, Горњи
град, П + ПК, 100 м2, са зиданом гаражом 15 м2.
068/522-69-12. (228984)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље
у Качареву. Тел. 013/601281. (228711)
ЗМАЈ ЈОВИНА улица, пешачка зона, комплетно сређена, 180 квадрата, 95.000
евра. 060/034-31-11.
(229089)
2

КУЋА, повољно, 70 м , плац
5,40 ари, Србијанска 55.
064/651-16-22. (228688)
ПРОДАЈЕМ плац од 6 ари са
кућом, повољно. Танаска
Рајића. 063/215-844.
(228858)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, долазим. 061/20626-24. (229381)
КУПУЈЕМ гвожђе, лим, акумулаторе, алуминијум, бакар, месинг, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93.
(229381)
КУПУЈЕМ полован намештај,
ТА пећи и остало покућство. 062/148-49-94.
(229449)

КУЋА салонска на продају.
013/352-892, 062/352-8920. (229483)

НОВА МИСА, спратна кућа
230 м2, ЕГ, 25 ари, 60.000.
(320), „Премиер”, 063/80044-30. (229380)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ТЕСЛА, прелепа вила, 178
м2, 5.5 ари, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(229379)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стару кућу или
плац до пута, на улазу у
Старчево.
065/551-17-22.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ њиву у Војловици, 44 ара, дозвољена градња. Тел. 064/256-35-40.
(229161)

ЈЕФТИНО 46 ари грађевинског земљишта, на Миси, издајем/продајем. 064/50094-17. (229259)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре
и остали отпад. 062/322-0494. (229381)

ВИКЕНДИЦА, хитно, Новосељански , 20 м2 + подрум,
12 ари, 6.500. 062/173-8845. (229385)

ПОЧЕТАК Војловице, одлична, 115 м2, 7.5 ари, два стана, 36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (229379)

КУЋА, Стрелиште, 70 + 45
м2, 11 ари, може замена за
стан + доплата. Хитно.
066/351-808. (229079)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, легализована, власник. 063/307-674.
(229256)

КУПУЈЕМ гвожђе, месинг,
славине, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове и остали
метални отпад. 060/521-9340. (229389)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци,
одмах усељива на 6,25 ари.
Тел. 064/303-30-32.
(229309)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, шири
центар, 50 ари, комунално
опремљен, фронт 50 м, одличан за све врсте делатности. 063/389-962.
(229294)

ДЕО салонске куће, Максима Горког, центар, комплетно сређена, 87 м2, 58.000
евра. 060/034-31-11.
(229089)

СТАРЧЕВО, И. Л. Рибара,
100 м2, 9 ари, 22.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (229254)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи. 064/36657-87, 335-974. (229282)
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ПРОДАЈЕМ плац од 6 ари са
кућом, повољно. Танаска
Рајића. 063/215-844.
(228858)
ЛУКСУЗНА кућа на Старом
Тамишу. 064/217-79-88.
(229260)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ХИТНО кућа на Баваништанском путу, без улагања.
064/217-79-88. (229260)
ОДЛИЧНА локација, кућа са
два локала, 120 м2, 2 ара,
55.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(229260)
СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2 ара,
37.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(229260)
НОВА МИСА, 150 м2,
46.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(229260)
2

ВОЈЛОВИЦА, 120 м , 14,5
ари, 48.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(229260)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, 70 м2, 15.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (229260)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 57 ари, повољно, укњижен, струја, вода. 065/507-09-84.
(229326)
ВИШЕ сеоских кућа, Старчево, Омољица, Дебељача и
др. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (229332)
ПРОДАЈЕ се кућа са двориштем и баштом у близини
Народне баште. 063/325380. (229335)
ОМОЉИЦА, 130 м2, нова, 7
ари плаца, 35.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (229324)
УЖИ ЦЕНТАР, 70 м2, 3 ара,
код старог СУП-а, 75.000.
(679), „Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(229324)

НОВА МИСА, 260 м2, два и
по ара, 85.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (229324)
ЦЕНТАР, нова кућа, укњижена, врт, локали, помоћни
објекти. 062/830-10-73.
(229307)
КУЋА, усељива, на продају,
вреди погледати, Маргита.
Тел. 062/967-66-45.
(229290)
ТЕСЛА, кућа у мирном крају, канализација, укњижена,
трофазна, 80 + 40 м2. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (229275)
НОВА МИСА, кућа 112 м2,
две етаже, 54.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(229287)
ВИКЕНДИЦА, баваништанац, 30 ари до асфалта, трофазна, бунар, воће.
064/493-00-47.
(229425)
КУЋА, није за рушење, на 8
ари, Панчево, Јове Максина
31, погледај па позови –
064/813-00-21. (229435)
ПРОДАЈЕМ кућу, плац 5 ари
у Старчеву. Има струју, телефон, воду, 6.500 евра.
013/755-151, 065/405-7729. (229416)

ПРОДАЈЕМ две куће у Војловици са воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (2292679

ПРОДАЈЕМ у Долову, Лепшине баште, 63 ара. Тел.
060/550-99-44.
(229400)

КУЋА, 70 м2, 5 ари, центар,
45.000; 120 м2, 3 ара, центар. „Гоца”, 063/899-77-00.
(229201)

КАРАУЛА, нова кућа, 86 м2,
енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(229404)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, 4 ара,
37.000, сређена, усељива.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(229201)

ПРОДАЈЕМ викендицу, Долово, код хиподрома и циглу, цена повољна. 313-716.
(229251)

ГОРЊИ ГРАД, 88 м2, 2 ара,
усељива, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(229379)
КУЋА, Тесла, екстра локација, за становање и приватан
бизнис. 063/329-464.
(229471)
ПРОДАЈЕМ два и по ланца
земље. 013/352-218.
(229459)
СТРЕЛИШТЕ, кућа за рушење, 6 ари, мирно место,
Омољица, хитно, две куће
само 14.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (229485)
МИСА, нова озидана, 7 ари,
само 18.500, а усељива, 3
ара, 50 м2, 16.000. „Милка
М”, 063/744-28-66. (229485)

КУПУЈЕМ хектар земље у
Банатском Новом Селу, до
пута. 062/530-477.
(227758)
ХИТНО купујемо породичну
кућу у Панчеву, Стрелиште
или Старчево, кеш исплата.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(229212)

СТАНОВИ
ПОНУДА

НОВОГРАДЊА, Светог Саве
85, двособан, укњижен, власник, паркинг, гас, енергетски. 063/309-535.
(228087)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61
м2, усељив, 31.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(229287)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
37 м2, II спрат, ЦГ, лифт, повољно. 064/866-20-78,
063/737-62-52.
(4683)
ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, без посредника. 064/069-14-11.
(227795)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
ЦГ, 18.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (229287)
КОТЕЖ 2, 61 м2, двособан,
двостран, 34.000; 39 м2,
једнособан, 20.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (229201)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 61
м2, V, 36.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(229260)

ЦЕНТАР, двособан, ТА, две
терасе, одмах усељив. (470),
„Дива, 345-534, 064/246-0571. (229272)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37 м2,
III, 26.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (229212)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80
м2, II, 38.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (229212)
2

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 40
м2, центар Панчева, продајем/мењам за кућу.
065/555-57-30. (228539)
2

НОВА МИСА, 40 м , 14.500,
55, 70, приземље, 24.000.
063/377-835. (228326)
ТРОСОБАН, 64 м2, Котеж 1,
III спрат, новоградња, укњижен, 700 евра по квадрату.
064/200-00-37. (228236)
ПРОДАЈЕМ стан 65 м2,
27.000 евра, центар, зграда.
064/958-33-21. (228983)
СТРЕЛИШТЕ, издајем/продајем двоипособан стан,
други спрат, лифт, ЦГ.
063/759-98-77. (228581)
ДВОРИШНИ стан на продају, Цара Душана 39, потпуно
повољно, уређен. 069/35135-25. (229148)

КОТЕЖ 1, двособан, 61 м ,
II, 32.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.
(229212)
КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (229254)

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ, 58
м2, 24.000 евра – 27.000
евра. (470), „Дива, 345-534,
064/246-05-71. (229272)
ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(229260)
ТЕСЛА, троипособан, 79 м2,
49.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(228844)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2,
двострано орјентисан,
36.000 евра, договор. (470),
„Дива, 345-534, 064/246-0571. (229272)
ПЕНЗИОНЕРИ, стручно саветовање: доживотно издржавање, куповина некретнина са вашим плодоужитком.
„Елпис”, Мите Топаловића
6, 10 до 14 сати. 061/32440-85. (229347)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85
м2, новија градња, VII,
41.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(229254)

АКСЕНТИЈА МАКСИМОВИЋА, нов, лукс, ЦГ, I, 115 м2,
двоетажни. Власник.
061/324-40-85. (229348)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
46 м2, I, тераса, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (229254)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2 + тераса, V, ЦГ, 21.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (229254)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, VII, две терасе, 28.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (229254)

ТЕСЛА, трособан 63 м2,
37.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(228844)
ПРОДАЈЕМ двособан комплетно реновиран стан, са
свим новим намештајем, на
Стрелишту, ЦГ, II, СББ.
062/162-23-43. (2292669

2

КОТЕЖ 2, 56 м , двособан,
одличан распоред, 31.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (229268)

телефон: 013/301-150

2

СТРЕЛИШТЕ, 37 м , једнособан, две терасе, 19.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (229268)
КОТЕЖ 1, трособан, други
спрат, Радова зграда,
38.500. (677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(229254)

ЦЕНТАР, 58 м2, I, ЦГ, двособан, 39.500; 64 м2, двоипособан, 43.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (229201)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, двособан, 33.000; 83 м2, четворособан, 52.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(229201)
ЦЕНТАР, 54 м2, двособан, II,
ЕГ, 35.000; 74 м2, трособан,
45.000. „Гоца”, 063/899-7700. (229201)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
23.000; 61 м2, двособан,
31.000. „Гоца”, 063/899-7700. (229201)

КОТЕЖ 1, мањи двособан,
45 м2, 27.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(229260)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 69
м2, 37.000, одличан. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(229260)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 68
м2, III, 40.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(229260)

ТРОСОБАН стан, завршна
фаза изградње и 1.5 ар плаца. 013/341-789, 064/12619-57. (229270)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште, 58 м2, II спрат.
069/267-62-16.
(229252)
СТРОГИ центар, новија
зграда, 74 м2, ЦГ, лифт, II.
063/690-269. (229244)

МАРГИТА, новоградња, 60
м2, двособан, 650 евра, са
ПДВ-ом. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)
МАРГИТА, трособан, 64 м2,
40.000; четворособан, 96 м2,
65.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)

КОТЕЖ, једноипособан, 39
м2, 19.000; двособан 61 м2,
27.000. (097) 064/348-0568. (229341)
МИСА, двособан, 47 м2,
25.000; двоипособан, 52 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
65 м2, 31.000; трособан, 80
м2, 39.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68. (229

ЈЕДНОСОБАН стан, Панчево, комфоран, I спрат, зграда новије градње. 063/84722-64. (229286)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 72
м2, II, 40.000, 62 м2, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (229296)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 23
м2, 12.500; Самачки 17 м2,
11.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(229296)
СОДАРА, једнособан, 37 м2,
23.000; двособан, 57 м2,
28.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(229296)
ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
25.000; једнособан, 39 м2,
25.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(229296)

КОТЕЖ 2, 71 м2, двоипособан, леп, III, 43.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (229268)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
м2, ВП, ЦГ, тераса, подрум,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(229254)

КОТЕЖ, једноипособан, 45
+ 12 м2, 24.000; једноипособан, 45 м2, 27.000. (097)
064/348-05-68. (229341)

ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.500; двособан, 49 м2,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)

ТЕСЛА, изузетно сређен,
двоипособан стан, IV спрат,
две терасе усељив одмах.
(470), „Дива, 345-534,
064/246-05-71. (229272)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
м2, 25.000; 34 м2, 23.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (229296)

ПРОДАЈЕМ у центру станове у завршној фази.
060/634-01-26.
(229199)

ЦЕНТАР, једноипособан, 46
м2, 35.000; шири центар једноипособан, 46 м2, 20.000.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (229341)

КОТЕЖ, једноипособан, 50
м2, 28.000, једнособан, 37
м2, 25.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68. (221)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2, двособан, без улагања, 22.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (229268)

ПАНЧЕВАЦ

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан 61 м2, двориште, гаража, башта, укњижен.
064/938-41-99. (229173)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,
29.000 евра. (470), „Дива,
345-534, 064/246-05-71.
(229272)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (229254)

СОДАРА, двособан,ТА, високо приземље, прва кула,
27.000. 063/830-61-73.
(229170)

ПРОДАЈЕМ стан 65 м2, Светозара Милетића 57, I, са
уградним америчким плакаром и кухињом, 48.000.
Укњижен, договор. 063/81809-26. (229121)

СОДАРА, једноипособан, 45
м2, V, договор. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(229287)
НОВА МИСА, близу школе,
47 м2, I, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(229287)

МИСА, 38 м2, III, ТА,
23.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.
(2292129
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 66
м2, II, 32.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (229212)

УЖИ центар, станови 53 120 м2, 600 – 850 евра/квадрат са ПДВ-ом. 063/323584. (228184)
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СТАН, 45 м2, IV спрат, ЦГ,
Кикиндска, Котеж 2.
063/272-152. (229367)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ двособан стан, Котеж 1, за мањи
једнособан, власник.
061/164-53-41. (229372)
ЦЕНТАР, двоипособан и
троипособан; Тип Станко,
двособан, 26.500, Ж. Зрењанина, двоиопсобан, 31.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(229352)
СОДАРА, трособан, I, ЦГ,
39.000; двособан 27.000 –
30.000. „Лајф”, 061/662-9148. (229352)

ТЕСЛА, новоградња, 50 м2,
75 м2, нижа спратност.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (229287)

СОДАРА, војне зграде, двоипособан, 43.000; Доситејева, троипособан, 56.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(229352)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2, III,
ТА, 23.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(229287)

ТЕСЛА, 35 м2, II, 22.500; 7.
јула, једнособан, приземље,
17.000. „Лајф”, 061/662-9148. (229352)

СТРЕЛИШЕ, трособан, 74
м2, ЦГ, 34.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(229287)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ једнособан за двособан стан на
Стрелишту. 069/151-49-52.
(229358)

САЛОНСКИ стан 114 м2,
62.000; 104 м2, 50.000; 86
м2, 39.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(229352)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,
ЦГ, 13.000; троипособан, 78
м2, 50.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (229352)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
38.000; двособан, 61 м2,
31.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)
СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двособан, 53 м2,
19.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)

СТАРИ ТАМИШ, 75 + 75,
25.000, Цара Лазара,
13.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (229352)

СОДАРА, двоипособан, 70
м2, 36.000; двоипособан, 75
м2, 40.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(229341)

ПРОДАЈЕМ трособан стан
70 м2, Тесла 520 евра/квадрат. Договор. 064/867-4848. (229339)

СОДАРА, двоипособан, 62
м2, поглед на Тамиш, 39.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
1, двособан, I спрат, 34.000.
063/890-14-05. (229300)
СТАН 82 м2, на лепом месту,
новоградња, добра изолација, ПВЦ столарија, грејање
на топлотну пумпу, лукс
опремљено, „беовоз” близу,
станица локала до зграде.
064/026-90-54. (229313)
ПРОДАЈЕМ трособан стан
са нуспросторијама, Тесла,
без улагања. 060/488-21-15.
(220327)
КОТЕЖ 1, једноипособан,
45 м2, ВП, ЦГ, 27.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(229323)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРОГИ центар, двособан,
I, 51 м2, TA, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(229323)
КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
II, 32.000, договор. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(229323)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
II спрат, Котеж 1, Радова
зграда. 314-193. (2293199)
ТЕСЛА, двоипособан, ЦГ,
VII, у солидном стању,
37.000. (679), „Tрем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(229324)
ТЕСЛА, троипособан, двострано орјентисан, III, ЦГ,
63.000. (679), „Tрем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(229324)

ТЕСЛА, леп двособан, V, 55
м2, ЦГ, 35.000, договор.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (229323)

СОДАРА, трособан, 66 м ,
ТА, ПР, 31.000. (679),
„Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (229324)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп дворишни двособан, 50 м2, 1/1,
21.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (229323)

ХИТНО, Содара, двособан,
52 м2, ТА, IV, 26.000. (679),
„Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(229324)

МИСА, леп једнособан, 37
м2, II, велика тераса, 20.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (229323)
КОТЕЖ 1, леп сутерен, 35
м2, једнособан, ЦГ, 16.500.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (229323)
САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
комплет реновиран, прелеп,
13.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (229323)
СТАН 38 м2 + тераса, Милоша Требињца 66, власник
1/1. 063/336-324. (229333)
ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Тесли. Тел. 061/223-9841. (229329)

2

ВОЈНЕ зграде, троипособан,
ЦГ, III, 56.000. (679), „Tрем”
01, 332-031, 063/836-23-83.
(229324)
ВОЈНА ЗГРАДА, двоипособан, 62 м2, пети, ЦГ, 44.000.
(679), „Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (229324)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Котежу 1, 32 м2, ЦГ, власник. 063/822-87-67.
(229406)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
46 м2, I, ЦГ, усељив, 27.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (229392)

КОТЕЖ 2, двособан, 54,
28.000; Котеж 1, двособан,
56, договор, једнособан, 37,
25.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (229388)

ЦЕНТАР, већи једнособан,
47 м2, II, ЦГ, усељив, одличан, 29.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(229392)

СТРЕЛИШТЕ, Тесла, гарсоњера од 12.500; Зеленгора,
40, 22.000; Стрелиште двособан, 54, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(229388)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54
м2, I, ЕГ, 28.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (229392)

СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V, лифт, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(229379)
ПОЧЕТАК Котежа, двособан, прелеп, 53 м2, III,
35.500; трособан, 76 м2, II,
53.000. „Кров”, 060/683-1064. (229379)
ТЕСЛА, једнособан, 42 м2,
III, ЦГ, одличан, усељив,
22.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(229392)

ПЕПЕЉАРА, двоипособан,
ЕТ, I, 27.000. (679), „Tрем”
01, 332-031, 063/836-23-83.
(229324)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
м2, IV, ЦГ, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (229392)

СОДАРА, двоипособан, 66
м2, ЦГ, ВПР, 44.000. (679),
„Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(229324)

КОТЕЖ 2, двособан, 63 м2,
III, ЦГ, 32.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(229392)
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СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65
м2, I, ЦГ, одличан, усељив,
32.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (229392)
НОВА МИСА, двособан, III,
57 м2, TA, 23.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (229380)
КОТЕЖ 2, двособан, Моше
Пијаде, 60 м2, II, ЦГ, 35.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (229380)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, једноипособан, V, ЦГ, лифт,
26.500. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(229380)
СОДАРА, једнособан, IV, 32
м2, ЦГ, 17.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (229380)
ЦЕНТАР, двособан, Петра
Драпшина, IV, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (229380)
СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, поткровље, 17.000; 55 м2, приземље, 25.000. 062/173-88-45.
(229385)
ПРОДАЈЕМ, Тесла, 44 м2, I
спрат, ТА, реновиран, усељив. 062/424-128, 231-9550. (229440)
НОВОГРАДЊА, продајем
троипособан стан, ужи центар града. 063/327-884.
(229442)
СТРЕЛИШТЕ, продајем двособан стан, 58 м2, сређен,
близу школе. Тел. 064/96856-80, договор.
(229424)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, VIII, 47 м2, ЦГ, 23.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (229455)
СТАН, новоградња, 49 м2,
укњижен, Светозара Милетића, двособан, 35.000.
061/572-93-17. (229464)
ПРОДАЈЕМ нов стан, 52 м2,
Тесла, IV, 22.000 евра.
064/551-78-05.
(229462)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, 84 м2, VI спрат. 065/39898-99. (229488)
МАРГИТА, једноипособан,
II, одличан, 29.000; Тесла,
једноипособан, ВП, ЦГ,
23.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (229485)
ВЕЛИКИ избор свих некретнина, станова, кућа, плацева. „Милка М”, 063/744-2866. (229485)

САМАЧКИ, I, празан, само
11.000; локал, пијаца, у раду. 9.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(229485)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
празан, одличан, 26.500;
VII, празан, 21.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(229485)
ТРОСОБАН, Тесла, IV, ЦГ,
29.500; Маргита, ВП, нов,
прелеп, 39.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(229485)

ДВОСОБАН, центар, III, ТА,
26.500; Тесла, II, 24.500.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(229485)

СТАНОВИ

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ стан у кући, 55 м2,
Јабучки пут, депозит, власник, телефон. 063/606-270.
(СМС)

ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Лајф” за познате купце потребни станови и
куће. 061/662-91-48.
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребан стан на
Стрелишту, двоипособан и
трособан. 064/668-89-15.

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан/кућа, Стрелиште, без грејања,
намештен, звати после 17
сати, 063/811-82-54. (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан у кући, 55 м2,
Јабучки пут, депозит, власник. Телефон 063/606-270.
(СМС)
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ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стaн, Марка Краљевића, II спрат, ТА. Тел.
063/846-76-38. (229192)
ИЗДАЈЕМ самцу собу у центру града. Могуће кување.
062/377-345, 013/315-297.
(229228)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
може и ученици. Тел.
063/738-57-79. (229234)
ТЕСЛА, двособан, комплет
намештен стан, близина
„Авива”. 062/600-365,
064/482-18-14. (229110)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру, комплет
опремљену. 060/040-48-11.
(229214)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Тесли, звати после 15 сати.
060/303-38-69. (229220)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком, 70 евра.
066/519-18-30. (229203)
ИЗДАЈЕМ стан, Миса,
спортски, полунамештено,ТА, посебно струја, једној особи. 064/026-95-00.
ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила, у
згради на Тесли. 063/82091-38.
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
запосленим лицима, самцима. Тел. 064/988-99-10,
061/189-093. (229224)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру код
Стоматолошког факултета и
једнособан стан на Содари.
060/351-11-08. (229381)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ТРОСОБАН стан у центру
града за издавање, полунамештен. 061/656-04-04.
(229483)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 43 м2, поткровље, нова
Миса, Рашка. 062/693-348.
(2291659)
КОД „Авива” издајем намештен једнособан стан самцу,
самици. 065/353-07-57.
(229140)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру. 064/154-9565. (2291579)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Стевана Шупљикца, 061/184-25-06.
(229159)

ИЗДАЈЕМ стан за чување
старије особе. 064/167-1636. (229176)

ИЗДАЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом, у центру
Старчева. Тел. 063/502-211.
(2291539)

НАМЕШТЕН мањи стан, у
центру, код Аутобуске станице, ТА, кабловска.
063/742-14-27.
(229164)

МИСА, мањи намештен приземан стан, самцу или старијим особама. 063/154-9411, 063/171-96-16. (229181)

НАМЕШТЕНА соба, ученику-ученици, парно грејање,
Котеж 1. 251-12-66,
064/090-11-28. (2291549)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Стрелишту, III
спрат, ЦГ. 069/405-40-66.
(229174)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан на Стрелишту, IV
спрат, ЦГ. 069/405-40-66.
(229174)

ПОВОЉНО издајем једнособан стан у кући, са посебним улазом. Тел. 064/01050-69. (229139)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
на Содари, ненамештен, III
спрат, ЦГ, телефон, клима.
063/248-729. (229092)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту, ТА
грејање. Тел. 063/884-92-62,
061/175-87-71.
(229113)

ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15.
(29134)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ЦГ, на Тесли.
061/154-55-80. (229097)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан са грејањем. Тел.
063/304-898. (229126)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру, Змај Јовина 1. 064/237-30-80.
(229141)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
32 м2, код Преображенске
цркве. Тел. 062/801-55-43.
(229132)

СТАН у приватној кући са
посебним улазом на Новосељанском путу. 064/39034-91. (229091)

ПРАЗАН стан, 45 м2, центар,
III, ЦГ, 120 евра. 301-165.
ИЗДАЈЕМ трособан стан у
центру Београда. 060/63401-26. (229191)
ИЗДАЈЕМ собу ученицима
или студентима, строги центар града. 064/312-04-85,
061/148-79-38. (229195)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
центар. 063/151-81-77.
(229370)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
дворишни стан, ужи центар.
065/865-66-70. (229365)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, насеље Нови свет.
064/416-92-05. (229359)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, зграда, приземље, са
двориштем, нова Миса.
062/213-529. (229343)
ИЗДАЈЕМ собу преко пута
новог „Лидла”. 064/245-1597, 065/235-14-68. (229340)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела „Тамиш”, 70 евра. 064/122-4807. (229318)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 42
м2, I спрат, ЦГ, намештен.
063/742-05-21. (229303)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Котежу 2. Тел. 063/321130. (229315)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан
стан у оквиру куће, ненамештен, Котеж 2, централно
грејање. 013/333-770.
(229317)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
студенту стоматологије, несметано учење, интернет.
013/355-537, 065/335-5537. (229276)

ПРИМАМ на стан ученицу
или самицу. Тел. 062/85031-95. (229284)
ЈЕДНОСОБАН стан, намештен или празан, по договору, стара Миса. 064/118-5611. (229290)
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан на Котежу 2.
063/846-02-35. (229263)
ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан. 013/355575, 062/431-774. (229266)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Стрелишту. 064/39406-63. (229257)
НАМЕШТЕН двособан у кући, грејање, спрат, посебан
улаз. Миса. 060/357-82-21.
(229326)
ИЗДАЈЕМ стамбено-пословни простор, 100 м2, на Јабучком путу. 065/219-14-22,
060/348-19-88. (229249)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, ЦГ, Радове
зграде, Котеж 1. 064/01241-99. (2292789

ИЗДАЈЕМ празан стан, 60
м2, насеље Пепељаре.
069/166-24-28.
(2294239)

ИЗДАЈЕМ стан. 060/032-2709. (229280)

ИЗДАЈЕМ новије намештену
гарсоњеру, интернет, централно грејање, близу центра. 065/870-27-00.
(229431)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен комфоран стан, ТА
пећ. 066/352-710, 013/352710. (229283)
ИЗДАЈЕМ стан, стара Миса.
063/207-819. (229450)
ТЕСЛА, код „Авива”, екстра
двособан стан, издајем.
069/235-34-96. (229454)
ИЗДАЈЕМ стан жени, за чување старије особе.
064/167-16-36. (229446)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком. 062/85977-79. (229423)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан у новијој кући.
064/130-36-02. (229427)
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ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, ТА грејање, I спрат.
Тел. 064/422-58-60.
(229405)
ИЗДАЈЕМ намештену кућу
са етажним грејањем, преко
пута Касарне „Стевица Јовановић”. 065/542-43-63.
(229400)
ИЗДАЈЕМ комплет намештен стан, грејање, клима,
близина „Авив парка”.
063/808-40-63,
061/613-39-13.
(229401)

СТАНОВИ за издавање у
центру града, намештени и
полунамештени. Контакт:
063/693-944,
063/693-298. (ф)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Тесли.
064/866-23-70.
(229473)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси, 100
м2. 060/037-19-22.
(229467)
БЕСПЛАТНО кућа за становање и соба, кухиња и купатило у Иванову. 064/372-9471. (229469)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан, Котеж 1. 065/97500-20. (229468)
ИЗДАЈЕМ прелепу кућу на
главном путу, 130 м2, са локалом 120 м2, Граничарска.
064/370-79-47.
(229843)

ЛОКАЛИ

МАГАЦИН, хала, радионица, Новосељански. 064/48265-53. (228321)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру Трубач. 064/370-7947. (228302)
ИЗДАЈЕМ локал 16 м2, Радомира Путника 17, погодан
за канцеларију, или друге
делатности. 064/448-68-15.
(228677)
ХАЛА 200 м2, погодно за
све, Јабучки пут, издајем.
064/490-33-18. (229045)
ПРОДАЈЕМ локал, 52 м2, ТЦ
Његошева 2. Тел. 060/56262-96. (228862)
ИЗДАЈЕМ локал, 12 м2, до
улице, В. П. Бојовића 19.
063/314-803. (229183)

ИЗДАЈЕ се локал, 25 м2, на
ћошку улице С. Саве 1.
065/863-12-61. (229189)
ИЗДАЈЕМ локал погодан за
све намене, заштићен.
064/959-98-83. (229141)
ИЗДАЈЕМ локал код пијаце
и три школе. 060/351-03-56.
(229166)
ЛОКАЛ за издавање у Његошевој улици. 063/755-81-09.
(229106)
ИЗДАЈЕМ одличан опремљен локал, за све делатности и магацински простор.
063/770-01-82. (229131)
ИЗДАЈЕМ локал, у центру
Јабуке, врло повољно, 25 м2.
Тел. 064/579-16-15.
(229087)
ПРОДАЈЕМ повољно локал
површине 17 м2, у Тржном
центру „Трубач”. 063/85002-66. (229096)
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АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

ИЗДАЈЕМ плац за стовариште. Тел. 062/185-75-39.
229068)
ИЗДАЈЕМ локал 200 м2 у
Старчеву. 013/633-033.
(229225)
ИЗДАЈЕМ локал погодан за
већину делатности, као и ординације. 063/151-81-77.
(229310)
ИЗДАЈЕМ локал 50 м2, нова
Миса, за све намене, цена
екстра. 065/337-10-16.
(2293069

потребан испитивач за ауто-школу.
Тел: 351-401
ИЗДАЈЕМ прелеп локал у
Тржном центру „Трубач”.
064/370-79-47. (229484)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. 063/800-07-94.
(229357)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ трафику у центру, повољно.
066/377-351. (229480)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер/ка за рад у салону.
062/201-702. (229310)

ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница за рад
на ендлерици, са искуством.
Тел. 064/127-57-01.
(229316)

ПОТРЕБАН кувар/ица са искуством. „Кафана са разлогом”. 064/060-50-50. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране, обавезно познавање града. Добра зарада. 064/187-98-10,
064/255-84-58. (229321)

ПОСАО

2

ЛОКАЛ за издавање, 76 м ,
на прометном месту, за све
делатности, камионски прилаз, на углу. 064/026-90-54.
(229312)
ПОТРЕБНО складиште, 250
– 500 м2. 065/507-09-84.
(29326)
55 КВМ, локал издајем, хитно, сређен, усељив. Кочина
1-а, код Зелене пијаце.
069/266-98-20. (229354)

ПОТРЕБНА женска особа за
чување блаже дементне, покретне жене. 064/009-71-92.
(СМС)
ПОТРЕБАН конобар, ресторан „Бакана”. 063/426-103.
(СМС)

30 КВМ, локал издајем хитно, сређен, усељив, тржни
центар – Змај Јовина, приземље. 069/266-98-20.
(229354)

КАФАНИ „Ђерам” потребан
кувар/куварица, са искуством. 013/631-872,
062/478-394.
(229386)

ИЗДАЈЕМ локал у Владимировцу, на главном путу, 50
м2. 062/859-90-35. (229376)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на бувљаку. 064/003-11-20.
(229040)

ПИЦЕРИЈИ „Баден-Баден”
потребан конобар/ица из
Панчева. Предност имају
особе пријављене на бироу,
минимум шест месеци и студенти. 063/249-482.
(229274)
ПИЦЕРИЈИ потребна радница са искуством, рад на каси, припрема сендвича.
064/555-33-34. (229258)
ПОТРЕБНИ радници у кухињи за ресторан „Пилећи дућан” у „Авив парку”. 377230, 064/259-96-62.
(229222)
ПОТРЕБНИ админстративни
радници са економском
школом и искуством. 377230, 064/259-96-62.
(229233)
ПОТРЕБНИ радници у месно-кланичној индустрији.
377-230, 064/259-96-62.
(229233)

ПРОДАВНИЦА здраве хране
у раду, на продају.
062/658-100. (229142)
ПОТРЕБАН варилац, бравар
и стругар са најмање пет година искуства. Звати од 8 до
15 сати. 064/640-32-85.
(229414)
ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ радњи
потребан радник. Пожељно
радно искуство. 064/439-8296. (229387)
ПОТРЕБАН помоћни радник
за рад у кухињи. 060/09317-09. (229465)
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребна помоћна радница за рад у кухињи.
Тел.060/512-59-99. (229452)
ФРИЗЕРКА потребна мушко-женском фризерском
салону. 065/521-72-87.
(229445)
ПОТРЕБАН возач камиона
кипера и багериста са искуством. Доћи лично у ДОО
„Kizza”, Жарка Зрењанина
146-а. 064/648-24-61.
(229441)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локал 26 м2, клима, ве-це, судопера, расвета
штедиша, велики излог, керамички под, тенда. Ж. Зрењанина 29. 062/193-72-86,
063/771-42-95. (229355)

ПОТРЕБНИ радници са искуством перионици „Пионир”. 013/258-02-17.
(229044)
ПОТРЕБНА конобарица.
063/525-115. (228775)

ИЗДАЈЕМ локал 130 м2, у
два нивоа. Војводе Путника
29. 063/278-250.
(229377)

АУТО-ПЕРИОНИЦА „АНТИКА” тражи раднике са искуством. Тел. 061/808-68-25.
(228803)

ИЗДАЈЕМ локале 15 и 25 м2,
у дворишту. Војводе Путника
29. 063/278-250.
(229377)

ПОТРЕБНА жена за чување
и негу старије женске особе.
Тел. 061/252-99-78.
(227490)

ИЗДАЈЕМ пословни простор,
55 м2, Димитрија Туцовића
55-а. 063/281-954. (229408)
ПОТРЕБАН стан, локал, 50 –
90 м2, центар. 064/200-2462. (229458)
ПОТРЕБАН пословни простор/локал, 120 – 300 м2,
центар. 065/214-28-44.
(229458)
ПРОДАЈЕМ разрађен објекат за смештај у центру града, 500 м2. 060/312-90-00.
(2294519

АУТО-ПЕРИОНИЦА „Периша”, тражи раднике са искуством. 063/281-954.
(229408)
ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу
„Still-Net”, потребни електричари, тесари, армирачи и
зидари. 333-311. (2294109)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабина, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (226093)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95. (228693)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (2287674)

АЛУ, ПВЦ, дрвена столарија,
стакла, комарници, ролетне,
тракасте, венецијанери, поправка, замена, уградња.
Славко Шпанац. 063/84334-56. (228186)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88.
(228491)
ОРЕМ и фрезујем баште малим трактором. 064/163-5885. Дуле. (228497)
ПРЕВОЗ песка, шљунка, сејанца, ризле, мањим и већим
камионом. 064/648-24-50.
(227659)
УТОВАР и превоз шута, рушење објеката, најповољније у граду. 064/648-24-50.
(227659)

СТУДЕНТ четврте године математичког факултета даје
часове математике основцима и средњошколцима. Долазим. 060/052-28-34. (229089)

ОБАВЕШТЕЊЕ
О СНИЖЕНОЈ ЦЕНИ ОБУКЕ И ИСПИТА ИЗ
ПРВЕ ПОМОЋИ У ЦРВЕНОМ КРСТУ ПАНЧЕВО
Обука и испит из прве помоћи за возаче се
одржава у једном дану, у просторијама Црвеног
крста Панчево, у Улици Жарка Зрењанина 15.
Заинтересовани могу доћи радним данима, у
преподневним сатима, или се јавити на 013/301530. Новина је да ће се обука организовати и у
послеподневним терминима, као и суботом, уколико за то постоји интересовање. Црвени крст
Панчево изашао је у сусрет многобројним захтевима кандидата да се финансијски олакша полагање возачког испита, па је цена обуке смањена.
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85, 063/278117, 013/365-051. (226633)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА влажних
кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел.
060/691-01-13. (229077)

СЕЛИДБЕ и превоз друге робе. Панчево, даље, цена договор. 013/366-843, 063/19322-29. (228022)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, бетонирање, демит фасаде, повољно.
063/865-80-49.
(229101)

ПОВОЉНО! Превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (228254)
КАМИОНСКИ превоз до два
кубика, 1.300 динара, песак,
шљунак. 062/355-154.
(2290439
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85, 063/278117, 013/365-051. (226633)

ПОТРЕБНЕ раднице са искуством за рад на индустријским шиваћим машинама.
СЗКР „Сандра”. 064/001-1947. (228008)

ПОТРЕБНИ радници-е за
рад у кафићу, Стрелиште.
060/362-22-26.
(229362)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02,
011/288-30-18.
(225465)

СЗР „МАКИ”. Паркет: постављање свих врста паркета,
хобловање, полирање и лакирање. Дугогодишње искуство.
063/822-94-82, 063/865-4531. (228341)

ПОТРЕБНА жена за чување
старих лица у Немачкој. Мало познавање немачког, може ЕУ пасош или српски.
062/571-007. (227490)

ПОТРЕБНА радница за рад у
брзој храни „Зеки 2013”.
063/830-10-06. (229152)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
венецијанери, комарници,
уграђујем, поправљам гуртне. 064/181-25-00. (2291559

МОЛЕРСКИ радови. Мајстор Неша. 069/444-23-76.
(228229)

ПОТРАЖЊА

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо
ПВЦ и АЛ столарија, ролетне, комарници, стаклорезачке услуге. 060/545-34-04.
(228648)

РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих, нових
кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-53-89.
(227651)

РЕСТОРАНУ „Шареница” потребне конобарице, Баваништански пут 309. Тел.
064/349-93-43.
(229437)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, месечно плаћање, професор.
Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(228937)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са искуством. 062/801-97-58.
(228418)

СЕЛИДБЕ 1.000, попуст ванградске, радници.
064/482-65-53.
(227653)

РАЗНЕ физичке послове радим: ископи, рушење објеката, шут, остало. 065/600-0530. (229200)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарија, фасаде, пензионерима попуст.
013/235-78-82, 065/557-8142. (229102)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно,
педантно, повољно. 064/25251-75, 062/153-37-06.
(229109)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци),
искусна дипломирана професорка математике, центар.
343-370. (229100)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарбање столарије, чисто, педантно, повољно.
061/288-20-19.
(229112)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(229115)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика – часови.
Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (22911)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

РУШЕЊЕ; реновирања свих
врста објеката, изградња нових објеката, поправка кровова од цурења, водовод и
канализација. 062/179-6725. (229120)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарбање столарије, кречење
фасаде, чисто, повољно.
063/864-67-16, Влада.
(229128)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(229129)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан. 063/865-8074. (229133)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03, 062/640-060.
(229284)
СЕЛИДБЕ са монтажом и
демонтажом намештаја, са
радницима или без њих,
комбијем, пик-апом или камионом. 065/440-97-00,
061/626-14-50. (229284)
СВЕ врсте физикалија, утовар/истовар робе, селидбе,
сечење/цепање дрва, кошење, копање, одвожење шута,
чишћење тавана, подрума,
шупа и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-97-00.
(229284)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила и ТА.
062/271-661, 061/132-85-43.
(229255)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало, најповољније. 065/36113-13. (229264)

ЧАСОВИ енглеског, немачког. Пословни енглески.
Преводи. 064/486-05-98.
(229233)

ЧАСОВИ немачког основцима, даје студенткиња.
065/554-70-91. (2292459

ПРЕВОЗ, путничким возилом. 065/341-64-90.
(229472)
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда
пројеката. 064/131-98-75.
(229472)
ПРИВАТНИ часови норвешког језика, преко скајпа,
искуство у раду. 063/84109-44. (229452)
ДУГОГОДИШЊЕ искуство,
уградња свих врста зидне и
подне керамике. 064/12838-49, Ненад. (229436)

ШАМОТИРАМ шпорете за
ложење, пећи, чистим каљеве пећи и димњаке.
064/437-64-33.
(229298)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, фрезирање
баште, крчење и кошење,
вађење пањева. 064/196-1732. (229304)
РАДИМ маникир ноктију,
надоградњу, изливање, долазим на позив. 060/619-0922. (229308)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка, лакирање паркета
као и бродског пода.
064/341-79-60, 065/543-2153. (229313)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације.
063/893-39-94.
(229322)
ЗАМЕНА црепа, поправка
крова. 065/535-24-56.
(229223)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније. Иван. 063/107-78-66.
(228777)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника,
све релације по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (228777)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 22 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (229345)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером, свако дрво које вам смета. 063/369846. (229336)

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

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.

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и нега
болесника. 063/737-59-60.
(229360)

ПОПРАВКА кровова и осталих грађевинских радова.
064/866-25-76, 013/361-601.
(229337)

УСЛУГЕ

НАЈПОВОЉНИЈИ сервис за
чишћење свих врста ваших
објеката. „Зид плус”,
064/557-76-81. (СМС)

ДУБИНСКО прање, усисавање намештаја, тепиха, керхер, кирби. Наташа. 361474, 066/361-474, 060/36147-41. (229140)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправке, поправке, вентили,
одгушење канализације одмах. 063/269-173. (229362)
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МОЛЕРСКИ радови, фарбање столарије, демит фасаде.
Павел, 063/809-66-61.
(229288)

СПРЕМАМ станове, ако вам
треба позовите. 064/278-7120. (229269)

РАДИМО све физикалије,
повољно, утовар/истовар,
цепање, бетонирање, имамо
камионе. 061/165-06-18.
(229190)

ОГЛАСИ

ПОМОЋ у кући старим, покретним и полупокретним
лицима. 061/210-85-95. (22)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације и остале поправке.
060/521-93-40. (29389)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме, радимо све послове.
061/321-77-93. (229381)
ПРОФЕСОР с дугогодишњим искуством, даје часове немачког језика. Тел.
064/866-24-49. (229478)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима, успех загарантован, преводи. 013/352-892,
061/656-04-04. (229483)
КЕРАМИЧАР, повољан, квалитетан и молер тражи посао. Тел. 061/203-70-87.
(229482)
РЕЛАКС и терапеутска масажа, медицински и естетски педикир. Јасмина.
013/351-907, 061/308-95-86.
(229487)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији
с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (228777)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (228777)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по

Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (228777)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(228777)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (225465)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(226633)
СЕЛИДБЕ и превоз друге робе. Панчево, даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (228022)

ОБЕЗБЕДИТЕ локал, стан,
кућу, викендицу, аутомобил,
радионицу, новом методом.
063/800-01-96. (229151)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све за
воду, 0-24, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139, 064/49344-63, 061/317-26-33.
(229158)

ПРЕВОЗ песка, шљунка, сејанца, ризле, мањим и већим камионом. 064/648-2450. (227659)
УТОВАР и превоз шута, рушење објеката, најповољније у граду. 064/648-24-50.
(227659)
СЕЛИДБЕ 1.000, попуст ванградске, радници. 064/48265-53. (227653)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих, нових
кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-53-89.
(227651)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац, ризла, шут, утовар. 063/246368. (29460)
РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих, нових
кровова, фасаде. 013/664491, 063/162-53-89.
(2294269

РАЗНО

МАСЕРКА потребна за релакс, опуштајућу масажу.
Позив или СМС, 061/29896-69. (228751)
СЗР „МАКИ”. Паркет: постављање свих врста паркета,
хобловање, полирање и лакирање. Дугогодишње искуство. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (228341)
ПОВОЉНО! Превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (228254)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене. 013/331-657, 064/49577-59, 063/777-18-21.
(228420)
КАМИОНСКИ превоз до два
кубика, 1.300 динара, песак,
шљунак. 062/355-154.
(2290439
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(226633)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (228881)
СЕРВИС, продаја, половних
телевизора, електричар, ауто-електричар, поправка разних електро-уређаја.
063/800-01-96. (229151)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене. 013/331-657, 064/49577-59, 063/777-18-21.
(229158)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу. Александар Балог, дозвола издата у Панчеву, 4. 7. 2014. регистарски број 63811/14.
(229099)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(229130)

МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203. (229206)

ПРЕВОЗИМ кипером повољно, багрем из пешчаре, песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(229369)
ГРАЂЕВИНСКА радња Славише Илиевски, изводи све
врсте грађевинских радова.
062/894-37-18, 064/183-1636. (229295)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (229349)
ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану. Прање тепиха, одвоз, довоз. 063/329464, 066/001-050.
СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од
1.500 динара. 0-24 сата. Ми
смо ту због вас. 064/334-8564, 063/811-98-32, Поповић.
(228856)

ДЕВИЗНИ пензионер, 64 године, познанство шланг даме, до 52 године. 061/16777-46, 063/194-84-25.
(229421).
ИЗДАЈЕМ кафић за журке,
могућност закупа и хале поред кафића. 060/362-22-26.
(229362)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартмане на Златибору, центар, паркинг, ЕГ,
КТВ. Повољно. Тел.
063/759-98-77. (228581)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
7. октобра 2016, преминула је наша вољена

С великом тугом се опраштамо од нашег колеге, сарадника, и пре свега пријатеља.
Вредног, поштеног, несебичног човека који је био расадник доброте и
благости

РАДИНКА ТЕКИЈАШКИ
1933–2016.
Почивај у миру!
Ожалошћени: синови ДРАГАН и СРЂАН с породицама
(35/229226)

Последњи поздрав прији

Последњи поздрав драгој куми

БОЖО ГАВРАНИЋ
РАДИНКИ
ТЕКИЈАШКИ

РАДИНКИ
Оставио си траг у нашим животима и обезбедио место у нашим сећањима и срцима.
ФИЋА, ЈАСА, МИЛАН и СЕНКА с децом
(25/229188)

С поштовањем
ЈАСМИНА
(37/229226)

Последњи поздрав од колега са МНС и НГУ комплекса

Вољеној и поштованој сестри

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Рафинерије нафте Панчево
(91/229442)

Последњи поздрав

Нашем чувару безбрижног детињства

РАДИНКИ ТЕКИЈАШКИ
последњи поздрав.
Брат ДЕЈАН, снаја МИЛИЦА и ДРАГИША
с породицом
(76/229394)

Прошла је година откако те нема, недостајеш
нам.
Породице ПЕТРОВИЋ
и ТУЦОВИЋ

Последњи поздрав драгој тетки

БОЖО ГАВРАНИЋ

СЕКУЛА
ЖИВАНОВИЋ

(102/229448)

РАДИНКИ ТЕКИЈАШКИ
РАДИНКИ ТЕКИЈАШКИ

Организација Синдиката Рафинерије нафте
Панчево

Воле те твоји унуци НЕМАЊА и ВЛАДАНА

(67/ф-1721)

(36/229226)

ДРАГАНИЦА, ЂОЛЕ, ЈЕЦА и КЕРЕБА
(71/229374)

ПОНЕДЕЉАК И
УТОРАК С
ПОПУСТОМ

Последњи поздрав

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

МИЛОВАН ЈАИЋ
МИЛОВАН ЈАИЋ

МИЛОВАНУ ЈАИЋУ

1938–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

од породице ТОМОВИЋ

Последњи поздрав од породице ВУЈИЧИЋ

Његови најмилији

(99/229434)

(98/229434)

(100/229439)

16. октобра навршавају се три године откако није с нама наш драги

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ЈЕРОТИЈЕ ЈОВАНОВИЋ
1935–2013.
У суботу, 15. октобра 2016. године, у 11 сати, одржаће се парастос на гробљу Котеж у Панчеву.
Породица ЈОВАНОВИЋ
(108/229

понедељком и уторком од 8 до 18,
с р е д о м о д 8 д о 15 ,
а четвртком и петком
о д 8 д о 13 с а т и

МИЛОВАН
ЈАИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима, куме.
Од породице ЋУИЋ
(96/229432)

Петак, 14. октобар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

10. октобра 2016. године, у 87. години изненада нас је напустила наша драга мајка
и бака

МИЛИЦА АРСЕНОВИЋ

СЛОБОДАН
СТЕФАНОВИЋ

1930–2016.

12. VIII 1945 – 5. X 2016.

Сахрана је обављена 11. октобра 2016, у
15 сати, на Старом православном гробљу.

САШИ
СТОЈАНОВИЋУ
ШОКУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Њени најмилији

Супруга ЗОРИЦА, синови СТЕВАН
и САША с породицама

(19/229179)

(8/229122)

Последњи поздрав нашој драгој
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1967–2016.
И живот ће проћи, однеће са собом и камење
и цвеће... Проћи ће ме и
риме и песме... Остаће
само ова жеља за тобом... знам... Жеља за
тобом ме проћи неће...
никада...
Супруга ЈАСМИНА,
ћерке ДУЊА и НЕВЕНА

Последњи поздрав драгом брату

САШИ СТОЈАНОВИЋУ

(87/229415)

После тешке и кратке болести преминуо је наш

од брата ГАГЕ и сестре СУНЧИЦЕ
с породицама
(92/229428)

МИЦИ

Последњи поздрав

Последњи поздрав

САШИ
СТОЈАНОВИЋУ

САШИ
СТОЈАНОВИЋУ

ДУЛЕ С. и НИКИЦА

од стрица МИЛОЈКА
и стрине ЈАНКЕ

од стрина ЉИЉЕ, брата
СИНИШЕ и сестре
ТАЊЕ с породицом

(41/229321)

(94/229448)

(93/229428)

САША СТОЈАНОВИЋ ШОК

Нека те анђели чувају на путу без бола.
Твоји: СНЕЖА и ВЛАДА

1967–2016.
Увек ће те волети МИЛЕ, МИЛЕНА, АНА и ОГИ

(53/229267)

(62/229338)

САША
СТОЈАНОВИЋ
1967–2016.

Кућа је празна без тебе мајко, отишла си, а бол
је остала. Нећемо те никада заборавити!

Последњи
стрини

поздрав

Последњи поздрав стрицу и деверу
Докле год „југ” постоји,
постојаће и успомена
на тебе.

Твоји „гробари”:
ЧАПИЛИ, ЗОКИ Ђ.,

РАДМИЛИ
СТОКИЋ

РАДМИЛА СТОКИЋ

БОРИВОЈУ
РАДОЈЧИЋУ

После тешке и кратке
болести преминуо је
мој вољени син

Последњи поздрав мајци, баки и прабаки
од њених најмилијих
(23/229185)

од МИЛКЕ

ЗОРАН и ГИНА

(24/229186)

(4/229108)

Последњи поздрав зету

8. октобра 2016. преминуо је

Последњи поздрав оцу и деди

САША
СТОЈАНОВИЋ
ШОК

Породица ПОПОВ

МИРКО, АНКИЦА
и ВЛАДИМИР

Последњи поздрав
Чупавом од ЈАСМИНЕ,
СТЕВЕ, МАРКА, ДУЦЕ
и ДАЦЕ

(49/229246)

(63/229338)

(88/2294179

(89/229416)

Сахрањен у Новом Саду.

28. I 1942 – 8. X 2016.
Знамо да бол и празнина неће никада проћи, али
знамо да се наш ослонац придружио анђелу и да
сада имамо два анђела који нас чувају.
Ћерка ЕВА, син ВЛАДИСЛАВ, зет ЖЕЉКО, снаја
ТИЈАНА, унук МАРКО и снаја ТИЈАНА, унука
КРИСТИНА и зет МАРКО и унука ТАТЈАНА

Нека те анђели чувају.

МИЛОШ
ЂУРИЋ

1967–2016.
Воли те твоја мајка
МИРЈАНА

СВЕТОЗАР ПОПОВ

ЈОЗЕФ ХРИБ

САШИ
СТОЈАНОВИЋУ

6. октобра 2016. године престало је да куца срце наше
драге маме и баке

Драгој и поштованој учитељици

Последњи поздрав великом другу и пријатељу

(68/229366)

Последњи поздрав нашем школском другу

РАДМИЛИ ЗЕБИЋ

ЈЕЛИЦЕ ТРАЈКОВСКИ
1922–2016.
Њени најмилији

последњи поздрав од њеног I-1,
генерација 1976/1977.
(3/229085)

(64/229344)

5. октобра 2016. преминуо је

Последњи поздрав драгом стрицу

МИЛОШУ ЂУРИЋУ
од ПЕЦЕ и ЛЕЛЕ
(40/229230)

Последњи поздрав драгом брату

БРАНКУ ЈОВАНОВИЋУ
1954–2016.

Његова генерација 1954. из Основне школе
„Гоце Делчев” Јабука
(80/229403)

БОРА РАДОЈЧИЋ

БОРИ РАДОЈЧИЋУ

1929–2016.
Остаћеш нам у лепом сећању. Вечна ти слава и хвала ти.
ДРАГАН, СЕКА и МАЈА
(31/229208)

МИШИ
СТЕВАН, МИЛАНА и АНГЕЛА
(32/229208)

Сестра ГОРДАНА
с породицом
(29/229198)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Драга наша

БАЈКА

10. октобра 2016. године изненада нас је напустио

18. октобра навршиће се година откад нас је изненада и заувек напустио, и оставио да тугујемо наш драги

МИЛАН БУКУР

БОРИСЛАВ КАПОР

1952–2016.

Волео си живот, банатску земљу, трактор и у
њему своју душу дао.
Нека те анђели чувају.

Увек ћеш нам недостајати.

УРОШ, ЛУКА, МИЛИЦА и МАРКО
(75/229391)

8. октобра, у 68. години изненада је преминула

18. X 2015 – 2016.
15. октобра 2016, у 11 сати, посетићемо његову вечну кућу.
Никада те нећемо заборавити.

Супруга СМИЉА и син
ДУШАН

Твоја супруга АНИЦА и ћерке СЛАВИЦА, ГОРДАНА и ВИОЛЕТА
с породицама

(52/229261)

(70/229370)

Последњи поздрав драгој комшиници

Последњи поздрав драгом зету и течи

ВИДИ

МИЛАНУ
БУКУРУ

ПОМЕН

Последњи поздрав нашем

ЈУЛКА
ТУРНШЕК

ВЛАСТИМИРУ ДАМЈАНОВУ
Сахрана је обављена 13. октобра 2016. на Старом
православном гробљу.

Станари из Војвођанског булевара 12

Туга се не мери речима,
већ празнином...
Свастика СОФИЈА
с децом

У суботу, 15. октобра, у
10 сати, на Старом православном гробљу даваћемо четрдесетодневни
парастос нашој драгој
мами.
Њени најмилији

(38/229228)

(39/229228)

(90/2294199

(107/229485)

(104/229461)

После кратке и тешке болести преминула је наша драга

Последњи поздрав комшиници

Последњи поздрав тетки

ВИДОСАВА СТОЈИН
1949–2016.
Мајкић, много је разлога да те вечно памтим и с
поносом од заборава чувам.
Хвала ти за сваку секунду живота који си живела за мене.
Твоја ћерка ИВАНА

Почивај у миру.

Од супруге МИРЈАНЕ, сина ДРАГАНА,
ћерке СНЕЖАНЕ, зета МИРОСЛАВА
и породице ELLERO

У суботу, 15. октобра 2016, у 12 сати, на качаревачком гробљу даваћемо једногодишњи
ПОМЕН и СЕЋАЊЕ
за наше драге и никад заборављене синове

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ДИМИТРИЈЕВСКИ
СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА ПАЛАНАЦ

МИРЈАНИ

1936–2016.
Наша вољена преминула је 12. октобра 2016.
Отишла си тихо, али никад нећеш из наших живота.
Твоји: ЗОРАН, ВЛАДИМИР, ИВАН и ЦИЦА

Последњи поздрав сестри

ЈЕЛЕНИ
АЛАДИЋ

од ЉУБЕ и РАДЕ

од АНИТЕ, сестричине
ДРАГИЦЕ
и зета ДАРКА

ИГОРА
и
ИВАНА
Отац СТЕВА, мајка МИЛИЦА, супруга ЈАЦА,
НИКОЛА и АНА, брат МИЛАН, ЉИЉАНА
и СОФИЈА

(97/229433)

(95/229430)

(85/2294079

(106/229475)

Последњи поздрав мајци

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав сестри

НЕБОЈША
ГАША
МИТРЕВСКИ
С поносом и љубављу
чувамо те од заборава.
Породица МИТРЕСКИ
(101/229444)

Сећање на

СЛАВИЦА МАКСИМОВИЋ
3. VII 1955 – 19. X 2015.

ЈЕЛЕНИ
АЛАДИЋ

ЈЕЛЕНИ
АЛАДИЋ

од брата СТЕВЕ

од сина ЛАЈОША, снаје
СОЊЕ и унука ЛУКЕ

од сестре СНЕЖЕ, зета
МИХАЈЛА, сестрића
АЛЕНА и АНЕТЕ

од брата ЈОЦЕ
с породицом

Драга наша супруго, мајко, свекрво и бако, пролази дуга година откада ниси више с нама.
Чуваћемо те у нашим срцима, мислима, и хвала
ти за сву твоју љубав, пажњу и доброту коју си
нам пружила.
Твоји најмилији

(82/229407)

(83/229407)

(84/229407)

(81/229401)

(103/229456)

ЈЕЛЕНИ
АЛАДИЋ

17. октобра навршавају се три године откако није с нама наш

ЈЕЛЕНИ
АЛАДИЋ

IN MEMORIAM

18. X 1998 – 18. X 2016.

КЕРЕБИЋ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ЖИВА ПРЕДИЋ
Успомену на њега чуваћемо заувек.
Његови: ДЕЈАН, ХЕЛЕНА, МИЛАН и АЛЕКСАНДАР
(79/229402)

МАРИЈА

МИЛИВОЈА
СТОЈАДИНОВА
ЦВИКИЈА

ДРАГАН

1935–1987.
1961–1997.
Заувек живите у нашим срцима.
ЂОРЂЕ и ЗОРАН с породицом
(72/229374)

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

Османаеста јесен прође, откад нам никада
више не дође, ал сећање на њега живи.
Још увек радо сећамо
се његовог лика.
Најмилији
(77/229377)

Петак, 14. октобар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

15. октобра даваћемо годишњи помен нашем драгом и вољеном

ЗЛАТОЈИ ГАЛЕТИНУ
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ЂУРЂИЈА ДАНИЛОВИЋ

СПОМЕНКА ПАВКОВИЋ СЕКА
2011–2016.

2005–2016.

Био си наш понос, наша снага, наш једини ослонац и подршка.

Прошло је тужних пет година откада ниси с нама, драга наша мајко.
Волимо те и чувамо у нашим срцима заувек.

Отишао си и оставио празнину, коју је немогуће испунити.
Волимо те заувек.
Породица ТРАЈКОСКИ

Супруга ЛЕНКА и ћерке БИЉАНА и БЕБА

Твоји најмилији

(42/229231)

(28/229177)

Сећање на наше родитеље

(30/229203)

У уторак, 18. октобра 2016, у 11 сати, на Старом
православном гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

ЂУРИН

ПОМЕН

18. октобра 2016. навршава се осам година откада је преминуо наш

СЛАЂАНА

СРБИСЛАВ

НЕВЕНКА

С поносом вас чувамо у срцима.

Син СТЕВА и ћерка ГОЦА с породицама

ДРАГАНУ КРЧАДИНЦУ
1945–2016.
Вољени живе вечно у срцима твојих најмилијих.
Супруга МИРЈАНА, син АЛЕКСАНДАР, снаја
ЖЕЉКА и унук СТЕФАН
(58/229305)

(57/229301)

СЕЋАЊЕ

КЕЉЕВИЋ
Секо, недостајеш јако!

СЕЋАЊЕ

Брат МИЛОРАД

МИЛОРАД

Твој весео и драги лик,
и после петнаест година
не дозвољава заборав.
Најлепше успомене носимо на тебе.
Кумови: РАЦА,
МИЛЕНА, АДРИЈАНА
и ДЕЈАН

(51/229247)

(50/229247)

(65/229350)

2001–2016.

2008–2016.
Чувам те од заборава.

Чувам те од заборава!

20. октобра навршавају
се три године без мог
друга

РАША
МИЛОВАНОВИЋ

СУЗАНА ТАСИЋ
1970–2001.

Чувамо успомену на
драгог

АНЂЕЛКО
ШТЕТИН
СТОЈАНА
ПЕТРОВИЋА

Породица МИНИЋ

Твоји најмилији

(60/229328)

(26/229111)

(45/229239)

СПАСИЋ

ОЛГА

С љубављу
и поштовањем: супруга,
ћерка и унука

По доброти те памтим, с
поносом помињем и од
заборава чувам.
МАРТИН

15. X 2004 – 15. X 2016.
Никада те нећемо
заборавити!
Супруга МАЈА
с породицом

Супруга СТАНА и ћерка
ТАЊА с породицом

(59/229319)

(54/229266)

(43/2292279

(61/229329)

(69/229368)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МИОДРАГ
КОВАЧЕВИЋ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Прошло је две године
откако ниси с нама.
Много нам недостајеш.

(17/229107)

ИВАН ЛИЛЕ
БОРДОШ

У среду, 19. октобра, навршава се девет година
откако није с нама

ИЛИЈИ
БОГДАНОВУ

2014–2016.

Мама, брат
с породицом и ћале

8. X 2015 – 8. X 2016.
Никада те неће
прежалити твој брат
ЉУШО, снаја МИРА,
братанац БАЦКО
и братаница СНЕЖАНА
с породицама

16. X 1996 – 16. X 2016.

У суботу, 15. октобра даваћемо шестомесечни
помен нашем вољеном

Пуно нам недостајеш.
Супруга ВИДОСАВА,
ћерке ОЛИВЕРА
и ТИЈАНА
с породицама

СЕЋАЊЕ

ВЛАДО
НОВИЋЕВИЋ
АЦЕ
НАСТАСОВИЋА

(86/229413)

(18/229175)

СЕЋАЊЕ

СУЗАНА ТАСИЋ

Његова породица

СВЕТЛАНА и ДОРИНА

СУЗАНА ТАСИЋ
ЈОНКА
СТАМЕНКОВИЋ

ЂОРЂЕ НИНИЋ

СТОЈАН

15. X 2002 – 15. X 2016.

8. XI 2011 – 8. XI 2016.
Ваши најмилији
(55/229273)

ЂУЛА ТРАЈАН

У среду, 19. октобра
2016, у 11 сати, обележићемо четрдесетодневни
помен нашој вољеној

9. X 2013.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја породица
(34/2292159

Прошле су четири године откако није с нама наш

СМИЉАНА
ФИЛИПОВСКА

АЛЕКСАНДАР
СИНЂИЋ

Отац СТОЈАН, брат
МИЋА, снаја РАДА
и братанци НЕМАЊА
и МИЛОШ

18. IV 2010 – 18. X 2016.
Прошло је шест месеци
откако није с нама наша
вољена мајка, свекрва и
бака.
Син НЕНАД
с породицом

14. X 2013 – 14. X 2016.
Много нам недостајеш...
Твоји: СЛАВИША,
ЗОРИЦА, ЧЕДА
и ЈЕЛЕНА

(56/229301)

(78/229398)

(74/229391)

МИЛКА
ИВКОВИЋ

РУЖИЦА
КАЛКАН
МАРИЦИ
ДОБРЕСКОВ
Заувек у нашим срцима.
Синови ДРАГАН
и АЛЕКСАНДАР
с породицама
(73/229383)

1946–2008.
Заувек си у нашим срцима.
Твоји најмилији
(105/2129466)

МИОДРАГ ЈОВАНОВИЋ
С тугом, поштовањем и захвалношћу чувам успомену
на тебе.
Твоја супруга ОЛИВЕРА
(2/228812)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
17. октобра 2016. навршава се година откако није с нама наша вољена

Десет година није с нама наш

НОВАК ПАРОШКИ

ЉИЉАНА МУТАВЏИЋ

дипл. инг.

1949–2016.
Сећање на драге родитеље

Живи у мислима и срцима: ЉИЉАНЕ, ИЛИНКЕ, ДОБРИЛЕ
и ВЛАДИМИРА

(13/229156)

(12/229149)

У суботу, 15. октобра 2016, у 11 сати, на
Новом гробљу даваћемо једногодишњи
помен нашој вољеној мајци

РАДЕВИЋ

Брат ВУЈИЦА с породицом

СЕЋАЊЕ
17. октобра 2016. навршавају се три године од
смрти наше драге

18. октобра 2016. навршава се година откако
није с нама наш вољени

СТЕФАНИЈА
МИКА

КРСТО
1994.

16. X 2011.

ЉУБЕ
ЈОНОСКИ

ГОРИЦЕ

Година је прошла, туга остала, а твој
осмех и ведри лик чувамо у срцима.

Ти си увек у нашим срцима, јер само она знају
колико нам недостајеш.

Твоји: син РАДОСАВ и ћерка СТОЈКА
с породицама

С љубављу и поносом,
твоји најмилији: син
РАДОМИР и унука
АЛЕКСАНДРА

Не постоји време које
доноси заборав, нити
сећање у којем те нема.
Живиш у свакој нашој
сузи, речи и успомени.
С љубављу: супруга
РАТКА, ћерка
МИРЈАНА, син ВЛАДО,
унуке ЈЕЛЕНА
и ИВАНА, праунуци
ЗОРАНА и ЛУКА
и зетови САША
и ЉУБИША

(22/229184)

(66/229356)

МАРЈАНОВИЋ

МИЛКИ ТРИФУНОВИЋ

1942–2013.

(7/2291189

ЉИЉАНА
МУТАВЏИЋ
ЉИКА
Била је јача, била је бржа, за њу си само освојена душа.
За нас вечна туга и бол.
Породица ТУЛИЋ

из Пећи
Време које је прошло ставило ме је пред истину,
изоштрило бол и док сећања живе осећам колико ми недостајете.
Ћерка НАДА и СЛАВКО
(6/229114)

ПОМЕН
15. X 2006 – 15. X 2016.

ПОМЕН
15. октобра навршава се
десет година откад није
са мном моја супруга

(48/229243)

У суботу, 15. октобра
2016. године на качаревачком гробљу обележићемо шестомесечни
помен нашој драгој

ВЛАСТА
БУГАРСКИ
рођ. Сивачек
Стално си уз нас. Недостајеш ми.
Брат МИРОСЛАВ
с породицом

Сећање на драге родитеље

КОЧОБА

(1/228313)

ВЛАСТА
БУГАРСКИ
Љубав је велика, бол тешка, туга вечна.
У мојим мислима и срцу
увек, заувек.
Твој МИЛЕ
(10/229137)

АНЂЕЛКО

ДОНКА

1932–1999.

1931–2011.

Време не брише тугу, не умањује бол.
Ваше ћерке МИЛАНА и СЛОБОДАНКА
с породицама

АНЂЕЛКА ЈАНКИЋ

ВУКОСАВИ
РАКОЧЕВИЋ

1924–2011.

21. IV – 15. X 2016.

Навршава се тужних пет година од смрти наше
мајке, баке и прамбабе.

С тугом и болом пролазе дани, а мисли и чежња за тобом све већа.

За њом тугује ћерка СТАНА с фамилијом
Твоји најмилији

(46/229239)

(44/229238)

(33/229210)

17. октобра 2016. године навршава се девет
година откада се упокојио наш вољени супруг,
отац и деда

ДИМИТРИЈЕ
НОВАКОВ
10. X 1933 – 14. X 2013.

15. октобра навршава се четрдесет дана од смрти наше
вољене

У суботу, 15. октобра, у
11 сати, даваћемо једногодишњи помен

ИГЊАТОВИЋ

БРАНИМИР
ВУКАШИНОВИЋ

Oжалошћена супруга
БИСЕРКА

1937–2007.
Успомену на тебе
чувају НАДА, БОРА
и ИВАНА

(15/229163)

(5/229111)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНЕ БОРКОВИЋ

ВЕРОСЛАВА

и

Прим. др ТИБОР

(21/229183)

Заувек вас воле и носе у срцу ваши: ћерке
ДУШИЦА и ВЕСНА, унуци ОЉА и МИША
са ДРАГАНОМ и децом, зет ЈОВИЦА
и НАУМОВИЋИ ГОЦА, НИКОЛА и ДУШАН
с породицама и РАДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

(47/229241)

СЕЋАЊЕ

БОГОСАВУ
КОТЕВСКОМ
1939–2015.
С љубављу синови
с породицама

(20/229182)

2011–2016.
Вечно живи у нашим срцима!
Њени најмилији

(27/229196)

16. октобра даваћемо годишњи помен

(9/229127)

Вољеним родитељима

ПЕТРУШЕВИЋ

СПАСЕ
ТЕМЕЛКОВСКИ
ПАЛЕ
2013–2016.
Прошле су три године,
туга и бол су и даље у
нашим срцима.
Супруга ЉУБИЦА, син
ЖЕЉКО и снаја САЊА

ВЕРА МАРИЧИЋ

АДОЛФ ДОЛИ КИРХРОТ

ВИТОМИРУ ЕРИЋУ

17. X 2007 – 17. X 2016.
Волећемо те заувек.
Твоји најмилији

1934–2015.
Постоје трагови који не нестају.
Супруга ЈУЛИЈАНА и ћерка ВЕРА с породицом ЛАКИЋ

(14/229160)

(11/229143)

СЛАВКО

ОЛГА

(16/2291659

Помен ћемо обележити 15. октобра, у 10.30 на Новом
гробљу у Панчеву.
Супруг ИЛИЈА, ћерка ЈАСНА, унуци НЕМАЊА и ЗОРАНА

ковач из Глогоња
17 година
30 година
Мисли и туга за вама се никада не могу избрисати.
МАКИ
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ЧАРДАК У БОЈАМА РУЈА, ОСАМНАЕСТИ ПУТ

ПОКЛОНИЦИ ПРИРОДЕ ПОНОВО ПОБЕДИЛИ
Вероватно најмасовнија манифестација у ширем окружењу
која негује здрав дух у здравом
телу у прелепој природи и на
чистом ваздуху, одиграла се
друге октобарске недеље (а не
прве суботе као досад) на Чардаку у Делиблатској пешчари.
То ипак није умањило одзив
Панчеваца и других љубитеља
пешачења и разних облика рекреације, чему у прилог говори и
присуство око две хиљаде људи.
Велики терет организације
изнело је седамдесетак вредних волонтера – чланова Планинарског друштва „Јеленак”,
који су овог пута имали додатну обавезу – да санирају оно
што су тешке машине у грозничавој потрази за „црним
златом” недавно разровале.
Једна од најплеменитијих манифестација у региону, под називом „У бојама руја”, приређена је осамнаести пут у недељу,
9. октобра, и поново је окупила
непрегледну масу људи.
Упркос томе што је и претходних и наредних дана било
изузетно хладно за ово доба
године, време је ишло наруку
шетачима и, може се рећи, било идеално за боравак у предивној природи Делиблатске
пешчаре.
Од две хиљаде људи,
половина деце
Одзив Панчеваца био је импозантан, јер је стазама на Чардаку пешачило и пунило плућа
чистим ваздухом око две хиљаде људи (званичан број пријављених био је 1.950). Посебно
радује то што су више од половине тог броја чинила деца.
Око хиљаду сто малишана
углавном је допутовало организовано у преко двадесет аутобуса, а биле су заступљене основне школе из Омољице, Старчева, Јабуке и Качарева, као и
градске образовне установе –
„Исидора Секулић”, „Свети Сава” и „Стевица Јовановић”.
Након што је председник
Планинарског друштва „Јеленак” др Младен Јанић свечано

отворио догађај, у чардачке
шуме слиле су се стотине Панчеваца и других љубитеља
природе. Тамо је било припремљено петнаест контролних
тачака, на којима су били увек
срдачни волонтери. На челу
дечјих група налазили су се
водичи „Јеленка”, који су их
притом едуковали о природи
Пешчаре, а на стазама примереним њиховом узрасту чекали су их и аниматори. Посебна
атракција биле су живе свирке
на два пункта – на једном је то
био тамбурашки састав „Руј”,
који су за ову прилику оформили прекаљени панчевачки
музичари – Тођа, Мизге, Сале
и Драган, док је на другом, у
нестварном амбијенту препуном руја, гудачки квартет
„Маестозо”, састављен од студената Факултета музичких
уметности у Београду, одржао
фантастичан концерт.
Поново је одржан и делиблатски маратон, што је уједно и осмо коло Трекинг лиге
Војводине. Надметања су се
одвијала на три стазе (19, 31 и
40 километара), а међу сто двадесет учесника одлично су се
котирали и чланови „Јеленка”

– прва места у својим категоријама освојили су Слађана
Стаменковић и Михаљ Шуља,
док су се на степеници ниже
нашли Братислав Јеремић и
Милан Векић.
Све у савршеном реду
Било је и новина, па је тако
одржано школско такмичење
у оријентирингу, за шта су
пријављене 94 екипе. Иако резултат није био у првом плану,
треба рећи да су победили
млади Омољчани у саставу:
Миња Величковић, Марко

Глигорић и Дарко Веселиновић, који већ имају искуства у
овој дисциплини.
Први пут је приређен пешчарски „маунтинбајк” маратон, на који се одазвало двадесет петоро бициклиста и готово сви су прошли стазу дугу
шездесет километара, за шта
је најбољима требало око три
и по сата.
Око 15 сати велика већина
шетача вратила се на почетну
тачку у центру Чардака. Док је у
ресторану сервиран чувени

пасуљ, на бини се одвијао програм који је оријенталним играма отворила плесна група „Аруена”. Потом је своју тачку имао
„СМС фитнес-клуб”, наступила
је и плесна школа „Балерина”,
да би и овогодишње „Боје руја”
практично затворио „BeFit фитнес-клуб” уобичајеном зумбом.
Након тога сви су пуни утисака кренули својим домовима, а задовољство нису крили
ни организатори. Секретар
друштва „Јеленак” Милан Глумац истакао је да је све протекло у најбољем реду, па увек
приправни активисти Црвеног
крста, на срећу, нису морали
да интервенишу.
– Велики посао обавило је
седамдесет волонтера, који су
за ову прилику приложили
своје професионално знање.
Било је ту лекара, инжењера,
противпожараца, припадника
МУП-а, ревизора... Нимало
није лако довести две хиљаде
људи и опслужити их у свим
сегментима – од дочека до записничког стола. Стога свима
њима дугујемо велику захвалност, а исто важи и за покровитеља манифестације: Град
Панчево – навео је Глумац.
Две мрље
Напослетку треба скренути
пажњу и на две ствари које су
претходиле самом догађају и

претиле да наруше његово
одржавање.
Наиме, НИС је ради некаквих истраживања на Чардак
послао тешке машине, које су
оштетиле и многе стазе. Организатори су тим поводом уложили оштар протест, на шта
је менаџмент поменуте фирме прекинуо све радове до завршетка манифестације. Шта
ће даље бити, засад није познато...
Другу мрљу начинило је
Јавно предузеће „Србијашуме”, управљач Делиблатске
пешчаре, одлуком да свим
учесницима наплати улазницу
на Чардак (75 динара по особи). Иако за то имају могућност по некаквом правилнику
о одржавању реда и чувању заштићених природних добара,
тешко да ико може имати разумевања за тај чин. Нарочито
боде очи то што је такса наплаћивана и школској деци,
махом из Панчева, а сви (па и
вајни управљачи) морају да
знају какав се ваздух удише у
нашем граду. Зато су сами морали да одустану од такве бесмислице.
И то није став чланова „Јеленка”, који стазе и природу
на Чардаку и одржавају без
њихове помоћи, већ и сваког
разумног бића.

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.

Мазуља

МИЋКОВЕ БРАВУРЕ У ДОМУ ВОЈСКЕ

Данас нам је дивно дно
„Детонације” смеха и аплауза
проламале су се салом Дома
војске у петак, 7. октобра, током представе под називом
„Данас нам је дивно дно”, коју
је маестрално извео вансеријски комичар, имитатор, глумац, аналитичар, једном речју, непревазиђени шоумен –
Драгољуб Љубичић...
И овог пута легендарни Мићко озбиљно се позабавио тужном реалношћу у виду изврнутог система вредности и продро
у друштвене аномалије до најситнијих пора. Све то било је
проткано његовим раскошним
талентом и препознатљивим урнебесно духовитим репликама.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Радња комада одвија се на
прослави рођендана једног таблоида симптоматичног назива – ДНО (скраћено од „Дневне новине и огласи”) кроз коју
дефилују силне „уважене”
званице, приказане кроз пародијску призму некадашњег

индексовца. Тако се власник
трговинског ланца хвали да
продаје бофл уз помоћ маркетинга у виду женских облина,
свештеник приватне праксе за
„скромни” прилог освештава
чак и публику, уредник поменутих новина разоткрива нај-

невероватније државне ударе,
естрадна певаљка размеће се
„терминолошким образовањем”, ријалити криминалац
очајава што га у „послу” увек
предухитри државна мафија,
а сасвим случајно појављује се
и пензионер који је захвалан
држави на смањењу пензија
јер лакше носи новчаник...
Паралелно се одвија ванредна
конференција за новинаре актуелног премијера, који се касније појављује у костиму Супермена и спасава „цењени
скуп с прославе од експлозије
шведског стола”.
Бриљантан сценарио поново је заслуга уходаног тандема
– Воја Жанетић и Драгољуб
Љубичић, који је феноменално одиграо све набројане ликове, а лик премијера „скинуо” је (као и многе претходне
државнике) до апсолутног савршенства.

Ова куца, стара шест-седам
месеци, пронађена је пре неколико дана у насељу Содара. У
том моменту умало је није
прегазио аутомобил када је
преплашена претрчавала пут.
Будући да је у терању, вероватно је некоме у крају побегла
из дворишта.
Мазуља ће бити мала растом, добра је, послушна и
умиљата, а заинтересовани за
удомљавање могу се јавити на
контакт-телефон 062/205-606.

Мицике
Два „дечака”
и једна „девојчица”, стари
око месец и по
дана,
траже
сталне домове.
Сви су очишћени од бува
и глиста и чак
имају своје картончиће из ветеринарске амбуланте.
Здрави су и умиљати, а највише воле да се чешкају и дремају по буџацима. Они који желе овакве украсе у свом дому,
треба да се јаве на телефон 069/510-50-57.

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

ПАО И ЈУГОВИЋ, ДОЛАЗИ ВОЈВОДИНА
Шест кола – пет победа
Панчевке донеле
бодове из Краљева

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У МАРАТОНУ

БРОНЗА МИЛОШУ МИЛОВАНОВИЋУ
Првенство Балкана у маратону одржано је 9. октобра у Бугарској. Најбољи дугопругаши с нашег полуострва трчали су у Софији, а једини
представник репрезентације
Србије био је члан АК-а Динамо Милош Миловановић.
У најтежој атлетској дисциплини, у трци на 42.195 метара, Милош је остварио велики успех. После исцрпљујуће
борбе освојио је треће место,
а стазу је претрчао за два сата
и 33 минута.
– Било је јако напорно истрчати овај маратон. Организатор је трасирао изузетно зах-

тевну стазу, с много кривина,
узбрдица и низбрдица, које су
ову иначе тешку атлетску дисциплину учиниле још тежом,
па је требало много снаге да
би се одржао темпо трке. Успео сам да савладам велику
кризу и дођем до трећег места.
Испунио сам циљ за који сам
се спремао два месеца и драго
ми је што сам донео одличје за
Србију, наравно и за мој Динамо и град Панчево – рекао је
Милош после трке.
Тако су атлетичари Динама
наставили успешан низ освајања медаља на највећим међународним такмичењима.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

„ПЉУСАК” РЕКОРДА И ТРОФЕЈА

Више нема дилеме – рукометаши Динама су најпријатније
изненађење
овогодишњег
шампионата у Суперлиги, како год се он завршио, а до краја има још да се игра... Прошлог викенда су одржане
утакмице шестог кола елитног
рукометног такмичења у нашој земљи, а тим који предводи Иван Петковић остварио је
и пету победу, овог пута у Каћу: Југовић–Динамо 22:31
(12:11).
У првом полувремену водила се жестока борба. Домаћин
је успео колико-толико да парира Панчевцима, али у другом делу утакмице није имао
ни снаге ни моћи да избегне
убедљив пораз. Својом сада
већ препознатљивом игром
Динамо је преузео контролу
на терену и из минута у минут
увећавао предност, а навијаче
овог спортског колектива може да радује и охрабри то што
су поново играли сви момци и
сви су оставили сјајан утисак.
Динамо је наступио у саставу: Петар Жујовић (шест голова), Миломир Радовановић
(три), Милош Ивошевић
(шест), Миљан Буњевчевић
(један), Бранко Радановић, Јован Стојановић (један), Иван
Дистол (два), Срђан Комланов
(три), Радуле Радуловић (11

одбрана, један седмерац), Милош Вујић, Милош Баруџић
(четири гола), Саво Славуљица (један), Јован Крстевски,
Павле Бандука (три), Стефан
Шапоњић (један гол) и Никола Радовановић (три одбране).
Панчевачки „жуто-црни” су
и даље на другом месту на првенственој табели, са десет бодова, а већ овог викенда биће
на новом, великом искушењу.
У Халу спортова на Стрелишту
долази новосадска Војводина,
у последњих неколико година
један од најбољих тимова у

Србији. Спремите грла и дланове. Биће то још један празник спорта у режији рукометаша Динама.
ЖРК Панчево, под руководством тренера Марка Крстића,
наставља да побеђује. У трећем колу Супер Б лиге Светлана Ничевски и њене другарице
успешно су пребродиле и гостовање у Краљеву: Металац–
Панчево 25:30.
Разлика у класи била је очигледна од самог почетка утакмице, па се питање победника
није постављало ниједног

тренутка. Предвођене Мајом
Радојчин (десет голова) и Иваном Танелов (девет), девојке
из нашега града су без већих
проблема стигле до друге узастопне победе. Голове за ЖРК
Панчево постигле су и: Мила
Беадер (два), Јелена Цветковић (четири) и Марија Милићевић (три), као и Светлана
Ничевски и Невена Станишковић, које су по једном биле прецизне.
Са четири бода Панчевке
тренутно заузимају четврто
место на табели.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” КРЕЋУ ИЗ ФУТОГА
Државни шампионат у дизању тегова, у дисциплини
бенч-прес, одржан је 9. октобра у Кули. У прилично јакој
конкуренцији клуб Спартанс
из нашег града представио се
с девет такмичара, који су и
овог пута постигли запажен
резултат.
У конкуренцији сениора, у
категорији до 66 кг, Бранимир Бабин је освојио најсјајније одличје. Уз то, он је оборио свој претходни државни
рекорд, који сада износи
122,5 подигнутих килограма.
Бранимир је златну медаљу
освојио и у дисциплини бенч-прес са опремом. У истој категорији, али у конкуренцији
јуниора, највреднији трофеј
је заслужио и Данијел Козловачки. Александар Колоцка
је поставио нов јуниорски рекорд у бенч-пресу, а с подигнутих 146 килограма одбранио је и титулу првака Србије
у категорији до 74 кг. У истој
категорији су се надметали и
Алек сан дар Жив ко вић и
Иван Секулић. Александар

је освојио бронзана одличја
у дизању са опремом и без
ње, а Иван Секулић је зарадио сребро у категорији са
опремом.
Сениор Филип Влајић постао је првак Србије у категорији до 74 кг у дизању са
опремом, као и Новак Филиповић у категорији до 83 кг.
Овај такмичар Спартанса је
зарадио и сребрну медаљу у
дизању без опреме. Вицешампиони државе постали су
и Никола Ђуришић (без
опреме) и Лука Станојковски
(са опремом).
На крају такмичења су додељене медаље за релативно
и апсолутно најјаче такмичаре, као и за најуспешнији
клуб. Нај леп ши пехар ни
овог пу та ни је за обишао
Панчевце. Спартанс је постигао највећи успех у досадашњем раду. Наредно такмичење на којем ће наступити наши суграђани, јесте држав но пр вен ство у па у ер лифтингу, које ће бити одржано 19. новембра.

КРОС РТС-а

КЛИНЦИ ТРЧЕ ЗА МЕДАЉУ
У суботу, 8. октобра, у Рековцу је почело традиционално атлетско надметање
познато као Крос РТС-а.
Пионири АК-а Тамиш су и
овог пута постигли одличне резултате.
Сања Марић је освојила
златну медаљу, а сребрним одличјима су се окитили Ана Драгојевић и
Стефан Марић.
Следећа трка из серије
Крос РТС-а биће одржана
наредног викенда у Шапцу.

Викенд пред нама доноси и
почетак нове одбојкашке сезоне. Љубитељи игре преко мреже у нашем граду с много пажње пратиће резултате ЖОК-а
Динамо, старчевачког Борца и
Одбојке 013. У нову трку за бодове, свако у свом рангу, наши
клубови улазе с различитим
амбицијама. Ипак, циљ је исти
– да се поклоницима спорта у
нашем граду представе у најбољем светлу.
Бој с најбољим екипама у
Србији одбојкашице Динама
започињу у Футогу против
истоименог домаћина, новајлије у елити.
– Иако је дебитант у Суперлиги, Футог је јако озбиљан
ривал. Девојке које наступају
за тај тим на окупу су већ

четири-пет година, врло су искусне, па могу рећи да су можда и фаворити у дуелу с нама. У припремном периоду су
лако добиле Железничар из
Лајковца, прошле године су
нас избациле из Купа Србије...
Без обзира на све, ужелели смо
се утакмица, једва чекамо да
почне првенство и наравно да
ћемо дати све од себе да обрадујемо навијаче. Веома је важно то што смо добили појачање на позицији техничара.
Емилија Миловановић је дошла из грчког Олимпијакоса,
али је добро познајемо јер је
већ играла у Динаму. Биће потребно време да се уигра са
екипом, али најважније је да је
ту. Из Одбојке 013 дошла је и
млада Тијана Митровић, која

ВАТЕРПОЛО ТУРНИР У РУСИЈИ

МЛАДОСТ
„ОСВОЈИЛА” МОСКВУ
Ватерполисти Младости из
нашега града наступили су
прошле недеље, пету годину заредом, на великом међународном турниру у Москви. Поред наших суграђана, на том престижном
такмичењу учествовали су
и клубови: Гомељ (Белорусија), Торпедо (Москва),
Ружа Московска, Зборнаја
Татарстан (Грузија), Јунас
(Москва), Пионир (Русија)
и Харков (Украјина).
Тимови су били подељени у две групе, а потом
су се по две првопласиране екипе бориле за трофеје. Младост је у првом мечу савладала Харков са
18:11, потом је победила
и Јунас са 6:3, да би у последњем мечу у групи
играла нерешено 10:10
против Пионира. Наши

ватерполисти су у полуфиналу декласирали Ружу Московску са 12:3, а
потом су у борби за победнички пехар савладали Татарстан са 6:4.
Екипу која је постигла
изванредан успех предводио је тренер Слободан
Станчул, а играли су: Страхиња Велковски, Урош
Радмановац, Огњен Пантовић, Данило Бућан, Огњен Тописировић, Лука
Царевић, Марко Овука,
Раде Митровић, Никола
Ивковић, Немања Милић,
Немања Илић, Матеја
Марјановић, Марко Јовановић, Ђорђе Ивков и
Драган Рашковић.
За најбољег играча целог турнира проглашен је
капитен ВК-а Младост
Марко Овука.

такође игра на позицији техничара. Она ће у скорије време свакако бити један од носилаца игре Динама. И ове године ћемо покушати да афирмишемо неке младе играчице и
да навијачима прикажемо што
лепшу одбојку – рекао је први
тренер популарних „лавица”
Александар Владисављев.
Одбојкаши
старчевачког
Борца у првом колу Прве лиге
гостују у Београду, где ће одмерити снагу са Железничаром.
Старчевцима је прошле године пласман у елиту измакао
кроз бараж дуеле с Клеком,
овог пута је главни фаворит за
пласман у Суперлигу Млади
радник из Пожаревца, али и
Борац има своју рачуницу. Припреме су квалитетно одрађене,

под командом искусног одбојкашког стручњака Богдана
Сретеновића. Утакмице ће водити млади тренер, доскорашњи играч, Душан Јовић.
Пласман у Суперлигу није
императив, али једно је сигурно
– Борац ће и ове сезоне покушати да игра што квалитетније, да
оствари што више победа и да
обрадује своје навијаче.
Одбојка 013 се такмичи у
Другој лиги „Север”. Девојке
ће ове године предводити тренер Иван Крговић, а у првом
колу, у недељу, 15. октобра,
Панчевке у Хали спортова на
Стрелишту дочекују Партизан
из Сремских Карловаца. Уз
подршку с трибине лакше ће
стићи до првих бодова у новом првенству.

СЈАЈНА АНДРЕА
Европски џудо-куп у конкуренцији сениора, под називом
„Србија опен”, одржан је прошлог викенда у СЦ-у „Шумице” у Београду.
На овом изузетно јаком међународном турниру учествовало је 330 бораца из 30 земаља. У кимону с националним
грбом Србије надметала се и
џудисткиња Динама Андреа
Стојадинов, која је још увек
кадеткиња.

Наша суграђанка се борила
у категорији до 48 кг и постигла је изванредан успех –
освојила је најсјајније одличје.
Она је у првом колу савладала
такмичарку из Мађарске, потом је тријумфовала над Рускињом Анастасијом Павленко, а у полуфиналу је била боља од још једне руске џудисткиње – Сабине Галзове. У борби за најсјајније одличје чланица Динама је поразила и Румунку Јоану Матеи.
Андреа, свака част!

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ТАМИШ СТАРТОВАО ПОБЕДОМ

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Футог: ФУТОГ–ДИНАМО

Сјајна утакмица
на Стрелишту

ПРВА ЛИГА
Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАРТИЗАН
недеља, 19 сати

Милошевић одлучио
Стартовало је ново првенство
у Кошаркашкој лиги Србије, а
већ после првог кола постало
је јасно да је пред нама веома
интересантна и неизвесна сезона. Нема сумње да ће бити
много утакмица у којима ће
одлучивати једна лопта, баш
као прошле суботе у Хали
спортова на Стрелишту. Кошаркаши Тамиша су угостили
Младост из Земуна, једног од
фаворита за пласман у Суперлигу, бар по именима. Била је
то сјајна утакмица, борбена,
неизвесна, са свим узбуђењима која само кошарка може
пружити. На срећу око 500
гледалаца, радовали су се Никола Симић и његови саиграчи. Победник је одлучен секунд пре краја, а херој је био
Душан Милошевић: Тамиш–
Младост 68:67, по четвртинама 22:15, 18:20, 11:21 и 17:11.
Момци које предводи Бојан
Јовичић сјајно су започели
овај дерби. У првој четвртини
су држали све конце игре у
својим рукама, потпуно су изненадили опасног ривала и тако му наговестили да га чека
тежак посао на Стрелишту.
Бриљирао је Игор Кесар, али
сви његови саиграчи заслужују
похвале.
– Јако важна победа за наш
тим. Иако нас шут није служио, позитивном енергијом и
борбеношћу успели смо да савладамо опасног ривала. Идемо

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
субота, 20 сати

ФОТО: Б. Ш.
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даље, предстоји нам нов тежак
дуел, али у нашим мислима је
само победа – рекао је капитен
Тамиша Никола Симић.
Иако су гости доминирали у
другој и трећој четвртини, чак
и озбиљно претили да утакмицу окончају у своју корист, кошаркаши Тамиша су играли
своју игру. Анулирали су предност ривала и стигли на поен
заостатка (66:67). До краја меча остало је још дванаест секунди, Бојан Јовичић је узео
тајм-аут, јер је следио последњи напад његовог тима. Савић је додао лопту Душану
Милошевићу, уследио је дриблинг, па други, трећи... време је одмицало... до звука си-

рене која означава крај остала
је још секунда... шут... Лопта
је завршила у кошу Младости, на опште одушевљење
пу блике на трибини Хале
спортова, за прву овосезонску
победу Тамиша!
– Одличан меч. Иако смо
били неефикасни при шуту за
два и три поена, морам да будем задовољан. Момци су показали сјајан однос према
игри, обавезама и задацима.
Одлучила је једна лопта. Не би
било незаслужено ни да је
Младост добила, али исто тако
мислим да смо ми апсолутно
заслужено дошли до јако вредне победе – истакао је тренер
Тамиша Бојан Јовичић.

У Првој српској лиги на
програму је било друго коло.
Крос-крос је на свом терену
изгубио од Хајдука из Куле са
77:87, по четвртинама 26:34,
5:23, 23:21 и 23:9.
– Пад у игри током друге четвртине коштао нас је утакмице. И поред правог одговора и
боље игре у другом полувремену, које смо добили, тешко
је било надокнадити толики
резултатски заостатак против
искусне екипе Хајдука. Идемо
даље, време ради за нас и сигуран сам да ћемо, како време
буде одмицало, бивати све бољи – изјавио је после утакмице Петар Шешлија, помоћни
тренер домаће екипе.

на Прудеус, Лука Ранђеловић,
Андреја Поповић и Влада Арсеновић. Сребром су се окитили: Сандра Илић, Миња Бојовић, Матеја Поповић, Немања
Вермезовић и Растко Достанић, а бронзе су зарадили:
Марко Булован, Александар
Жица, Александар Батало и
Никола Ресановић.
Чланови ТК-а Колосеум
надметаће се идућег викенда у
Новом Саду.

ДВА ЛАЗАРА,
ДВА ОДЛИЧЈА
Чланови ЏК-а Панчево су
прошлог викенда учествовали
на турниру у Краљеву, где су
постигли одличне резултате у
конкуренцији 300 бораца из
Македоније, Румуније, Бугарске и Србије.
Лазар Албијанић је освојио
златну медаљу, а Лазар Ваневски се окитио сребрним одличјем.

Стране припремио

Александар
Живковић

ре пре зен та ци је Ср би је до
златне медаље. Пред нашим
борцима оружје су морали да
положе ривали из Бугарске,
БиХ и Цр не Го ре. Ни ко ла

Јовановић је наступио екипно за други тим наше селекције, који је поражен у борби
за треће место. Никола се
надметао и у појединачној

конкуренцији, у категорији
до 75 кг, у којој је освојио
бронзану медаљу.
Бронзана одличја су заслужили и пионир Миљан Варсаковић и млађа сениорка Сања
Варсаковић. Иако су се одлично борили, у реперсажу су поражени: Миња Варсаковић,
Никола Ивановић, Милош
Стефановић, Урош Петровачки и Александар Здешић.
Запажен наступ на једном
од најјачих турнира на Балкану имали су и чланови КК-а
Младост из нашега града.
Јана Којчић је освојила сребрну медаљу, а иако су одлично радили, без трофеја су
остали: Милош Макитан, Срђан Јокић, Јована Новаков и
Тибор Мичик.

ЏК ЈЕДИНСТВО РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

НАДМЕТАЊЕ У СТОНОМ ТЕНИСУ

РАСАДНИК ТАЛЕНТОВАНИХ КЛИНАЦА

МАРКО НИЖЕ УСПЕХЕ...

пажњу на себе скрећу и: Максим Стојановски, Сергеј Цветковић, Кристина Бјелчевић,
Ана Величковски и многи други.
Џудисти Јединства тренирају у хали у Качареву понедељком, средом и петком од
19 сати. Сви који желе могу да
им се придруже, а детаљније
информације могу добити и

У Шапцу је прошлог викенда одржан међународни
турнир у стоном тенису
„Лав куп”, на којем је учествовало 200 младих играча
из Србије и околних земаља.
Наш млади суграђанин
Марко Милановић, троструки кадетски првак Србије у шаху и успешан стонотенисер, иако у јеку припрема за Светско шаховско
првенство, нашао је времена да оде и на то такмичење.
Као и обично у стоном
тенису, Марко је учествовао у
две класе, у својој и старијој
групи. После 12 мечева у својој класи без изгубљеног сета је
освојио златну медаљу, а у старијој групи је зарадио бронзано одличје. Само дан раније
Марко се надметао на међународном шаховском турниру у
Београду, где је убедљиво три-

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ
субота, 18 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ПИНК–ДИНАМО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ТСЦ
недеља, 15 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВОЈВОДИНА
субота, 15 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА
Б. Црква: БАК–СЛОГА
Омољица: МЛАДОСТ–ВУЛТУРУЛ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ – КОЛОНИЈА
Баваниште: БСК–БУДУЋНОСТ

ПРИПРЕМА ЗА СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ

Џудо клуб Јединство из Качарева је за свега годину дана постојања одличним резултатима
скренуо пажњу на себе. Предвођени тренером Сашом Анђеловићем, коме у раду помажу
Иван Остојић и Немања Станковић, мали борци напредују
веома брзо и, што је најважније,
освајају медаље на готово свим
турнирима на којима учествују.
– Имамо преко 30 одличја,
али нисмо ишли на све турнире, јер нисмо имали средства.
Ипак, задовољан сам. У плану
је да купимо клупски комби, а
надамо се да ће нам у томе помоћи Месна заједница и Град
– рекао је Саша Анђеловић.
Један од најистакнутијих
бораца је дванаестогодишњи
Михајло Анђеловић, вицешампион Војводине и Србије
у конкуренцији млађих пионира, али својим талентом

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЖЕЉА
субота, 16.30
Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ
недеља, 16 сати
мушкарци
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–СЛОГА
недеља, 17 сати
Долово: ДОЛОВО–БЕОЧИН
недеља, 18 сати

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
Опово: ОМЛАДИНАЦ–МЛАДОСТ

КАРАТЕ ТУРНИР „БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК”

Прошлог викенда у нашем
главном граду одржан је престижни међународни турнир у
каратеу познат под називом
„Београдски победник”.
Овог пута КК Динамо није
наступио с бројном екипом,
али су сви чланови клуба из
нашега града који су изашли
на татами дали све од себе и
још једном постигли запажене
резултате. Приоритет на овом
турниру био је наступ сениорских репрезентативаца наше
земље. Србија је имала два национална тима, који су одрадили по три меча против селекција из окружења, а све у
склопу припрема за Светско
првенство.
Слободан Битевић је капитенски предводио први тим

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО
петак, 20 сати

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ОМЛАДИНАЦ
субота, 21.45

ЗАБЛИСТАО КОЛОСЕУМ
Прошлог викенда је одржан
Отворени куп Србије, на коме
је учествовало 530 бораца. У
веома јакој конкуренцији чланови Теквондо клуба Колосеум из нашега града постигли
су изванредне резултате.
Највредније трофеје су
освојили: Ена Марковић, Ире-

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПОЖАРЕВАЦ
субота, 16 сати

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Каћ: ЈУГОВИЋ–ДИНАМО

22:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО

25:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Сивац: СИВАЦ–ЈАБУКА

24:24

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ДЕРОЊЕ
Мокрин: МОКРИН–ЈЕДИНСТВО
мушкарци
Хртковци: СЛОГА–ДОЛОВО
Футог: МЕТАЛАЦ–ВЛАДИМИРОВАЦ

23:42
35:31

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Гај: ГАЈ – ОРК ПАНЧЕВО

15:35

30:15
22:20

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БУДУЋНОСТ

0:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Избиште: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (К)
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (С)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ

2:1
2:1
1:0
1:2
1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ
Дебељача: СПАРТАК–ГЛОГОЊ

3:0
1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ
Долово: ДОЛОВО–БОРАЦ

2:4
8:1

ШАХОВСКИ КУТАК

Morphy
8
7
6
5

јумфовао са 4,5 поена из пет
партија.
Надамо се да ће ови најновији успеси Марку Милановићу бити додатни подстрек да
квалитетно представља Панчево и Србију на Светском кадетском првенству у шаху, које ће бити одржано у грузијском граду Батумију.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб4)
Избор Р. Радојевић
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

РЕМИЈИ С РАЗЛИЧИТИМ УКУСИМА
Железничар донео бод из
Зрењанина
Бранко Ђокић нови шеф
у Динаму 1945
Утакмицама деветог кола прошлог
викенда је настављена првенствена
трка за бодове у Српској лиги група
„Војводина”. После једнонедељне паузе због одустајања Доњег Срема од
даљег такмичења панчевачка „дизелка” је гостовала у Зрењанину. Банатски дерби је био и најинтересантнији
меч ове рунде шампионата. Око 500
поклоника фудбала видело је лепу
фудбалску представу, у којој није било победника: Раднички–Железничар 1:1.
Панчевци су играли у саставу: Јевтић, Руњајић, Црномарковић, Текијашки, Илић, Јовановић, Шалипуровић,
Симоновић, Трипковић, Ковачевић и
Новаков, а прилику су добили и Савков, Стајчић и Спасковски.
Био је то прави првенствени дуел.
Играло се тврдо, борбено, мушки...
Више од игре имали су гостујући фудбалери, али је голман Радничког одличним интервенцијама спречио
нападаче Железничара да му затресу
мрежу.
У другом полувремену „дизелка”
је кренула још агресивније на противника, а труд се исплатио у 59.
минуту. На ивици шеснаестерца домаћина оборен је Данило Ковачевић, а слободан ударац је мајсторски
извео Новак Шалипуровић. Лопта је
погодила сам угао гола Радничког и
завршила иза леђа голмана Стефановића. Ипак, радост Панчеваца је
тра ја ла ве о ма крат ко. Већ по сле
шест минута Зрењанинци су изједначили, а касније ће се испоставити и по ста ви ли ко на чан ре зул тат:
Раднички–Железничар 1:1.

Небеска граница
Живо биће расте, шири се, цвета, без обзира на то да ли се ради о човеку или, рецимо, дрвету. Разлистано дрво на фотки много дуже стоји на овом месту од зарђалог сателитског тањира;
сведок је деценија промена око себе. Онај неми.
И, сасвим је сигурно, остаће ту дуже од парчета метала. Кад
се расте, само небо је граница...
„Дизелка” је сада на осмом месту
на табели, са десет бодова, а наредног
викенда на СЦ-у „Младост” дочекује
ТСЦ.
Девето коло је одиграно и у Војвођанској лиги група „Исток”. Динамо
1945 је на свом терену угостио Будућност из Српске Црње, био је апсолутни фаворит, имао је прилику да се
врати на лидерску позицију и искористи кикс Козаре, која је у Пландишту
изгубила с 3:1, али није успео: Динамо 1945 – Будућност 0:0.
Била је то друга узастопна утакмица у којој Панчевци нису победили,
па је одмах дошло до промене првог
тренера. У суботу, 8. октобра, ФК Динамо 1945 је споразумно раскинуо сарадњу са Срђаном Живојновим, а већ
сутрадан на место шефа стручног
штаба именован је искусни фудбалски стручњак, наш суграђанин, Бранко Ђокић.
Ђокић је у својој каријери два пута
предводио „брзи воз”, а поред тада-

шњег Динама био је тренер и у старчевачком Борцу, Долини из Падине,
Вршцу и ковинском Радничком. Велики траг је оставио и у београдском
фудбалу, пре свега у Хајдуку с Лиона,
који је предводио чак осам пута (од
Београдске лиге до Суперлиге), а био
је тренер и у Бежанији, Радничком из
Обреновца, Славији, Балкан Буковици, Радничком из Пирота...
Уз шефа Бранка Ђокића, у стручном штабу Динама 1945 биће још један Ђокић – Душан, бивши играч
Динама, Црвене звезде, Брижа, Најрана, Рада, Земуна, Бежаније... Ненад
Николић ће наставити рад с голманима, а стручни штаб чине клупски лекар др Душан Стојић и здравствени
радник Ивона Јапунџа.
Динамо 1945 је после деветог кола
остао на другом месту, са 20 бодова, а
предстојећег викенда опет игра пред
својим навијачима. На Градски стадион долази Војводина из Перлеза.
А. Живковић

ПРВЕНСТВО СТАРОГ КОНТИНЕНТА У ПОДВОДНОЈ ФОТОГРАФИЈИ

ИВАНА ВИЦЕШАМПИОН ЕВРОПЕ

Видљива лепота
Орнамент као у неком аустроугарском граду. Богат. Детаљима.
Разбацаношћу и, истовремено, сведеношћу. Није контрадикторно, него је лепо, за око.
Аустроугарска нам није пала с неба, изнад главе у првом плану стоји натпис, име: Аустроугарска банка. Време пролази, људи се рађају. И умиру. Све то немо дрво зна, јер проматра.

У Шпанији, тачније у малом туристичком месту Ла Херадура, од 4. до
9. октобра одржано је друго Европско
првенство у подводној фотографији.
Учествовало је 15 земаља са по два
подводна фотографа, а репрезентацију Србије сачињавали су Ивана Орловић Крањц и Јанез Крањц. У изузетно
јакој конкуренцији Ивана је успела да
освоји сребрну медаљу у категорији

„амбијент без модела”, а у категорији
„риба” бронзано одличје јој је измакло
за 0,5 поена. Наш други такмичар, Јанез Крањц, и поред великог труда није успео да се пласира у финале.
– Ово је било невероватно искуство.
Иако смо први пут наступили на једном овако великом такмичењу, видели смо да имамо снаге да се
надмећемо с најбољим подводним фотографима у Европи. Можемо да парирамо и највећим фото-тимовима

Старог континента, као што су Италија, Шпанија или Немачка. Сигурна сам
да ћемо на такмичењима која долазе
бити противник који се мора респектовати – рекла је Ивана Орловић Крањц.
Чланови клуба „Свет роњења” завршавају летњу сезону експедицијом на
острво Ластово наредног викенда, а после тога прелазе у јесењи режим активности, који подразумева тренинге на
панчевачком затвореном базену.
А. Ж.

Мост Саше Божовића
Мостови постоје да би спајали: пре свега обале, али и људе и
градове... Пошто су тако присни с нама што, са историјског гледишта, у веома кратком периоду стварамо оно што називамо цивилизацијом, имамо обичај да њима, немима, дајемо имена.
Како се зове овај мост изнад ког пупи вечност, обликована у
дрвеће и брдо? Није Панчевачки мост, то је онај преко Дунава ка
Београду. Нема име? Ево савршеног: Саша Божовић. Неумрли а
почивши песник то заслужује. Да ли треба додати да је спајао и
спаја децу?
В. Ђурђевић
С. Трајковић

µ

?

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Лука Лемајић,
средњошколац:
– За викенд планирам
да изађем увече
с друштвом
и с девојком. Такође,
пошто навијам за
„Партизан”, ићи ћу у
Београд на утакмицу,
уколико је буде било.

Николија
Лаушевић,
гимназијалка:
– Ићи ћу на тренинг
ритмичке гимнастике у
суботу. С обзиром на то
да ми је у среду
породична слава,
ми ћемо је обележити
у недељу и тада ћемо
дочекати госте.

Ана Ђукић,
гимназијалка:
– У суботу идем са
школом на једнодневну
екскурзију
у Темишвар. Недељу
ћу искористити
за учење и одмарање
код куће.
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