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Сваке године више од 800.000 људи у
свету изврши самоубиство, а чак двадесет милиона њих покуша да то
учини. Када је реч о нашој земљи,
упркос томе што се у последњих двадесет пет година бележи пад стопе
самоубистава, она је и даље висока и
сврстава нас на тринаесто место у
свету.
На иницијативу Међународне асоцијације за превенцију самоубистава,
10. септембар проглашен је 2003.
године за Међународни дан превенције самоубистава. Oвогодишњa
кампањa одвија се под слоганом
„Одвој минут, промени живот” и има
циљ да скрене пажњу јавности на
суицид као један од водећих узрока
преране смрти, који је могуће спречити.
Много неоправданих разлога
Када је реч о мотивима који особу
могу навести на то да дигне руку на
себе, Ања Петруц, психолог у Заводу
за здравствену заштиту радника
„Панчевац”, каже да они представљају последицу узајамног дејства различитих фактора – психолошких,
биолошких, социјалних, економских
и других.
– Под великим ризиком су особе
које болују од неких менталних поремећаја, пре свега депресије, потом
биполарног поремећаја, схизофреније, поремећаја личности… Психичке
кризе изазване губитком посла, неуспехом у школи, породичним проблемима или кризе развојног карак-

Ања Петруц: „Важно је препознати знакове за узбуну”
тера, као што је на пример адолесцентска криза, могу бити окидач за
идеју суицида. У факторе ризика
убрајају се и претрпљена траума или
злостављање, самоубиство члана
породице или пријатеља, злоупотреба алкохола и других психоактивних
супстанци, као и соматске болести,
како хроничне, тако и оне неизлечиве праћене неиздрживим боловима.
Сви фактори се и не могу набројати,
јер свака особа има свој лични разлог
зашто би урадила тако нешто. Ипак,
оно што их повезује, јесте то да им
суицид делује као једино решење
проблема, а вера да може бити боље
и да живот има смисла не постоји –
објашњава Ања Петруц.
Црвени аларм
Иако се импулсивност често наводи
као једна од особина особа које су
покушале или извршиле суицид, Ања
Петруц наглашава да је већина ових
људи претходно о томе дуго разми-

шљала пролазећи кроз читав процес:
од појаве пролазних суицидалних
мисли, преко планирања када и како
то урадити, све до коначне одлуке.
„Симптоме” тог процеса околина
често може препознати, а самим тим
и благовремено реаговати.
– Важно је пратити знакове упозорења на нивоу понашања и на вербалном нивоу. Црвени аларм се пали
ако је особа преокупирана смрћу,
повлачи се, губи интересовање за
активности у којима је пре уживала,
има несаницу или превише спава,
нема апетит или превише једе, завршава неке започете послове, поклања
своје вредне ствари… Значајни индикатори могу бити и самоповређивање
и ризично понашање, а посебно треба обратити пажњу на особе које су
већ имале покушаје суицида – каже
Ања Петруц.
Она наглашава да је, уколико
посумњате да особа из вашег окружења размишља о самоубиству, за поче-

небрушеног драгуља
» страна 11

Проглашена најбоља

ДОДАТИ СМИСАО ЖИВОТУ
Шта када се излаз
не види?

Претеча за боље сутра

Култура

СВЕТСКИ ДАН ПРЕВЕНЦИЈЕ САМОУБИСТАВА

Србија на тринаестом
месту у свету по стопи
суицида

Село

остварења из
так најважније да будете активни
слушалац, да је охрабрите да вам
говори о свом проблему, и то тако
што ћете јој показати да разумете
оно што вам прича и да саосећате с
њом.
– Особи која има суицидалне
мисли и намере вероватно ће бити
тешко да говори о томе, па морате
бити стрпљиви с њом. Немојте је критиковати, сажаљевати или говорити
шта би требало да ради, јер се тако
она може затворити за даљу комуникацију. Можете јој поставити питања
у вези са самоубиством како бисте
утврдили да ли има план и средства
за његово остваривање. Тако можете
установити степен суицидалног ризика, а самим тим и врсту неопходне
помоћи. Некада су довољне пажња и
подршка, али у случајевима када је
идеја о оваквој врсти „излаза” последица озбиљнијег проблема, неопходно је потражити стручну помоћ –
наглашава наша саговорница.
Подршка из „Срца”
Многи људи који су преживели покушај суицида тврде да би стаза на
којој су се нашли могла бити прекинута да им је неко посветио макар
минут пажње.
У нашој земљи већ 26 година ради
Центар за пружање емотивне подршке и превенцију самоубистава
„Срце”. О томе колико је постојање
тог волонтерског центра значајно,
довољно говори чињеница да је у
њему током 2016. године помоћ у
виду разговора потражило чак 2.900
људи. Сви они који имају потребу да
попричају с волонтерима у „Срцу”
могу то учинити путем бесплатног
броја телефона 0800/300-303, путем
имејла: vanja@centarsrce.org или
преко чет-сервиса на сајту www.centarsrce.org.
Д. Кожан

такмичарских
селекција
» страна 12
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Ивановачки Палћени
још увек чувају језик и
културу
» страна 33

Лето у природи
„Зимовник” претрпан
свим и свачим

» страна 34

Спорт
Биљана Релић
шампионка Србије

» страна 35

2

КОМЕНТАРИ

Петак, 15. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Марина Димитрић

Чувена британска модна дизајнерка Вивијен Вествуд, оличење
антимоде, позната по ексцентричном и панк стилу, одувек је тврдила да је одећа вид револуције, протеста, бунта и става, а она
лично, иако у шоу-бизу и приватним водама, велики је противник капитализма. Пре неки дан огласила се интересантном поруком. Она је, наиме, своју мајицу прешврљала – додала је натпис
који је у ствари њена порука свима нама и то је, како сама каже,
најбоља ствар коју је икада рекла. Све то је снимила и у видео-поруци саветује да сви то урадимо, односно да испишемо ту исту
реченицу четкицом и бојом, а она гласи: „Купујте мање”.
Тако се она која живи од продаје и профита побунила против
потрошачког друштва, против свих нас – жртава потрошачког друштва. Одавно је јасно да светом не владају државе и њихови председници, већ центри моћи и њихове корпорације, а да је у таквом
свету једино новац и циљ и средство, једном речју императив над
императивима. То представља наш почетак и крај, наше божанство којем се молимо и чему једино, сви уједињени без граница, и
тежимо.
Баш та незасита глад сама по себи (а у ствари за љубављу и смислом) увукла нас је у корпорацијско врзино коло, којим пркосимо
и здравом разуму, али и својим потомцима. Јер није реч само о
шопинг-моловима и must have производима, већ и о ГМО-у на
плодном пољопривредном земљишту, а на крају и о постепеном
урушавању свега: здравства, образовања, културе... Увек вечито
сити, а гладни, тражимо све инстант. Све! По сваку цену, јер
мислимо да нам у тој њиховој великој понуди све и припада!
Све то зна стара прекаљена панкерка, која је тврдила и да је
смисао живота, а нарочито младости – у побуни. Јер мање је више.
У новинарству то мање представља чињеницу. Ако имаш једну
чињеницу, имаш вест. Претходних дана престоничке колеге су се
готово утркивале ко ће током маркетиншке кампање више изманипулисати читаоце у оквиру велике промоције новог ријалитија
још већег српског медијског мага. Више наслова – више пара;
више гледалаца – више утицаја, више, више, више… Стари пропагандиста зна како да навуче грађане, а новинари се нису либили да му за шачицу новца у томе помогну, па су из дана у дан пласирали узнемирујуће информације да у његов нови ријалити улази
и беба. Београд је скуп за живот и мораш понекад написати и
нешто само да би остао у њему, али баш да измислиш и маму и
тату и бебу... па, много је, колика год да си жртва потрошачког
друштва. На крају, успели су да направе лажну аферу, без иједне
чињенице. Видели смо, медијски могул је у ријалити увео бебу
мајмуна, направивши све нас, а нарочито оне малобројне који су
се јавно побунили против тог најављеног бесрамног злочина –
мајмунчинама. И како је неко ових дана рекао, „сада свима по
банана и м’рш назад у кавез”. Наравно, до следећег ријалитија,
јер хоћемо још.
А у граду на Тамишу за викенд се игра велики градски фудбалски дерби, када ће се састати „Динамо” и „Жеља”. Једна од предности живота у малом граду је и та што за појединим „почастима” велике нам престонице каскамо, па мода до ове стране Дунава
долази некако спорије. Тако Панчевци различитих генерација и
даље могу да уживају на трибинама у спортском навијању јер код
нас још увек нема навијачко-хулиганских група. Искористимо
зато овај спортски викенд и – мање купуј, више навијај.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Мање је више

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Браво,
спортисти!
Нема никакве дилеме – овог лета смо
се најчешће радовали успесима спортисти. Њихови фантастични резултати допринели су да се опет осећамо
поносно и унели су мало ведрине у
нашу свакодневицу.
Почело је победама „Црвене звезде” и „Партизана” у квалификацијама за Лигу Европе и елиминацијама „Видеотона” и „Спарте”, јаких и
великих екипа и противника за уважавање. Захваљујући „црвено-белима” и „црно-белима”, опет ћемо на
стадионима ЈНА и „Рајко Митић”
после много година гледати надметања с моћним европским тимовима
и поново ћемо се надати да ће и „Звезда” и „Партизан” у Лиги Европе
дочекати пролеће. Да има основа за
оптимизам, сведочи то што су оба
наша тима својим досадашњим играма показала да се не боје и не респектују јаче од себе и да је прошло време када су играли кукавички.
Другу чаролију нам већ десетак
дана приређују кошаркаши. Иако су
наша репрезентација и њен селектор
Саша Ђорђевић отишли на Европско
првенство без Теодосића и још шесторице кључних играча, наша селекција

је до сада „прегазила” Летонију и Турску (друга победа је посебно слатка,
јер је постигнута пред фанатичним
домаћим навијачима).
Пред репрезентацијом Србије пале
су и неугодна екипа Мађарске и
селекције Белгије и Енглеске, а једини за чију игру наши нису могли да
нађу кључ, били су репрезентативци
Русије. Не знамо како је селектору
Ђорђевићу то успело, али је сигурно
да има харизму и ауторитет и да из
играча које предводи уме да извуче
највише онда када је најтеже. Због
тога све што кошаркаши постигну до
краја првенства заслужује да се окарактерише једном речју – чудо!
Током овог лета су нас обрадовали
и Немања Мајдов, млади џудиста,
који је на Светском првенству у
Будимпешти освојио златну медаљу,
тенисерка Олга Даниловић, победница на јуниорском „Ју-Ес опену”, као
и атлетичарка Ивана Шпановић, која
је оставила иза себе све ривалке у
Дијамантској лиги у Бриселу.
Сви они су показали да су за спортске успехе довољни таленат, сати и
сати тренирања, као и самопоуздање
и вера у себе. Спортистима који то
имају, само је небо граница и они ни
по чему нису лошији од својих добро
плаћених вршњака на Западу.
М. Г.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Магични кругови.
Ових дана у Градском парку
Снимио Владимир Ђурђевић

КО ЈЕ СПОСОБАН ДА СЕ ОБРАЗОМ ЦРВЕНИ,
ТАЈ НЕ МОЖЕ БИТИ ЦРНА СРЦА.

Кинеска пословица

3

АКТУЕЛНО

Петак, 15. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ДРУГИ ПОРАЗ РУКОМЕТАША „ДИНАМА” У СЕХА ЛИГИ

ВЕЛЕЊЕ ПРЕВЕЛИКО ЗА ПАНЧЕВЦЕ
И поред доброг
почетка, „вукови
с Тамиша” нису
успели да избегну
висок пораз

УСКОРО У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

ФОТО: СЕХА

Треће коло регионалне СЕХА
лиге одвело је Рукометни клуб
„Динамо”, дебитанта у овом такмичењу, у Словенију. Панчевци
су у уторак, 12. септембра, у граду Велењу поделили мегдан с
домаћим тимом „Горење”. Стратег панчевачких „жуто-црних”
Иван Петковић повео је своје
момке на ово гостовање без беле
заставе, иако на пут није кренуо
капитен Бранко Радановић...
Наши суграђани су добро отворили меч, али то је било све што
су успели да ураде у сусрету с
квалитетнијим и искуснијим
ривалом: „Горење” – „Динамо”
34:24 (18:11).
Око 1.000 љубитеља игре с
лепљивом лоптом, али и бројни гледаоци који су овај дуел
пратили путем директног ТВ
преноса „Арене”, могли су се
уверити у квалитет словеначког тима, који у овом дуелу
ништа није препустио случају.
„Горење” с клупе предводи
некадашњи селектор хрватске
репрезентације Жељко Бабић,
а важан „шраф” тима је и сада
већ легендарни кружни нападач Алем Тоскић. После два
почетна пораза у СЕХА лиги
Словенци су једноставно „морали” да оправдају улогу фаворита и да тријумфују. Како је време утакмице одмицало, бивали
су све сигурнији и ефикаснији.
На другој страни, да би стигли

ЛИГА

Следи пут
у Белорусију

до убедљиве победе, „помагали”
су им гости, који су направили
приличан број техничких грешака, што се у оваквом такмичењу не прашта.
„Горење” није боље од
„Динама” за тих десет голова
разлике, али када се у обзир
узме и (не)искуство играча из
нашега града, онда резултат не
треба превише да изненађује.
Не треба сумњати да ће, како
време буде одмицало, Панчевци бивати све сигурнији, али
не треба заборавити ни податак да ће младићи које предводи тренер Петковић одмеравати снагу са учесницима Лиге
европских шампиона...
Тим из нашега града играо је
у саставу: Жујовић (седам голова), Пилиповић (један), Буњевчевић (један), Стојановић (три),
Јелић (четири), Мирковић

(један), Јовановић, Јандрић,
Дистол (један), Терзић, Баруџић (један), Славуљица, Петровић, Радовановић, Бандука
(три) и Шапоњић (два гола).
И поред пораза, „експедицији” из Панчева ће боравак у
Словенији остати у лепом сећању. Поред тога што су наши
млади момци стекли још једно европско искуство, које ће
им много значити у даљим
каријерама, било је и лепих
пријатељских сусрета, ћаскања
и евоцирања успомена на неке
лепше дане...
Бројни поклоници рукомета
из Велења и околине дошли су
да поздраве Ивана Петковића,
који је у играчкој каријери
оставио дубок траг у Трбовљу,
а утакмицу је пратио и некадашњи рукометаш „Динама”, а
сада првотимац „Цеља” Лука

Митровић, који је нашао времена да поразговара с људима
из бившег клуба. Панчевце је
поздравио и тренер Рукометног клуба „Цеље”, који је дуел
у Велењу искористио како би
на делу „снимио” своје ривале
у СЕХА лиги.
Већ у уторак, 19. септембра,
рукометаше „Динама” очекује
ново гостовање. Овог пута иду
у Белорусију, у град Брест, на
мегдан с домаћом екипом
„Мешков”. Али пре тога се треба одморити, добро тренирати,
поправити неке недостатке у
игри и припремити се за ново
путешествије по Европи. Пут у
Белорусију подразумева лет до
Варшаве, па аутобуски превоз
до места играња утакмице
четвртог кола СЕХА лиге...
Срећно, „вукови”!
А. Живковић

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” прошириће свој богат спектар
услуга, због чијег квалитета
је већ постао избор број
један када је реч о установама сличног типа, и то не
само бројних Панчеваца и
Панчевки, већ становника
читавог јужног Баната.
Тако ће сви корисници
услуга Завода „Панчевац”
ускоро имати прилику да
суботом ураде било коју
врсту прегледа на најсавременијем мобилном ултразвучном апарату, а на располагању ће им бити и
специјалистички прегледи,

које ће обављати стручњаци с Клиничког центра у
Београду.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више о
томе погледајте на рекламним странама актуелног
броја нашег листа.
Додатне информације
можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите на
сајту www.zavodpancevac.rs
и на „Фејсбук” страници
Завода.
Д. К.

У НЕДЕЉУ НА СЦ-у „МЛАДОСТ”

Забавни дан фудбала

ПЕТНАЕСТИ „ETHNO.COM”

Светлана Спајић отвара фестивал
Један од најзначајнијих и најдуговечнијих world music фестивалa у Србији, „Ethno.com”,
биће одржан петнаести пут, 22.
и 23. септембра, у организацији Културног центра Панчева,
а на њему ће наступити четири world music састава из
Србије и Македоније. Реч је о
фестивалу од изузетне важности за промоцију етно и world
music звука региона и Србије.
Прве фестивалске вечери, у
петак, 22. септембра, од 20 сати,
наступиће Пјевачка дружина
Светлане Спајић и Олга Красојевић, а од 21.30 биће одржан
концерт састава „My People”.
Уметница Светлана Спајић
више од две деценије негује
српску традиционалну културу, сакупљајући и учећи на
терену од изворних певача најстарије генерације. Учествовала је
у домаћим и интернационалним
музичким и позоришним пројектима и наступала са светски
познатим уметницима и музичарима, како онима на пољу традиционалне, тако и у оквиру
савремене и импровизоване
музике. Од 2009. предводи свој
женски а капела састав – Пјевачку дружину Светлане Спајић.

Михајло Јовић с циљем да
негује и изводи традиционалну тамбурашку и уметничку
музику. Од првог концерта
Тамбурашки оркестар Панчева привлачи велику пажњу
љубитеља тамбурашке музике.
„Љубојна” (’љубав’ и ’битка’)
један је од најистакнутијих и
најзаступљенијих састава у
региону, који на врло аутентичан начин преноси импулс

НА ШАБАЧКОЈ „ЧИВИЈАДИ”

Награда за Драгаша
Музика састава „My People”
може се описати као нетипична мешавина џеза и world
music-a с традиционалном и
духовном музиком Балкана,
као и музиком других региона
и континената.
Друге фестивалске вечери,
23. септембра, од 20 сати,
наступиће Тамбурашки оркестар Панчева, а од 21.30 састав
„Љубојна” из Македоније.
Тамбурашки оркестар Панчева почео је да ради 2014.
године. Основао га је професор

МЕМОРИЈАЛНИ КОШАРКАШКИ ТУРНИР

Сећање на Весну
Окружни кошаркашки савез,
уз помоћ пријатеља, ове године први пут организује меморијални кошаркашки турнир
посвећен бившој кошаркашици „Младости” из Војловице
– Весни Батањски, која је прошле године преминула после
тешке болести у 49. години.
Турнир ће бити одржан у
суботу, 16. септембра, од 10

македонског музичког наслеђа. Она ствара музику уносећи
велику страст, ентузијазам и
жестину која се очекује од
музике као универзалног
матерњег језика. „Љубојна”
доноси своју музику играјући
се енергијом рок састава у свим
његовим појавним облицима:
изворном, класичном, популарном, као и експерименталном формом.
М. М. В.

сати, на терену код Суда, а надметаће се кошаркашке ветеранке из Панчева и Опова.
Иницијатива за покретање тур ни ра поте кла је од
Весниних другарица и саиграчица, које на овај начин
желе да је отргну од заборава, али и да про мо ви шу
женску кошарку.
А. Ж.

У организацији Спортског
савеза нашега града, ФС-а Панчево и ФК-а „Мундијал”, у
недељу, 17. септембра, на терену СЦ-а „Младост” биће одржана манифестација под називом „Забавни дан фудбала”.
Идеја организатора огледа
се у томе да се сви заинтересовани дечаци од пет до девет
година упознају с фудбалском
игром на најлепши могући
начин – кроз игру и забаву на
фудбалском терену.
Програм је потпуно прилагођен том узрасту дечака,
с циљем да се фудбал пред-

стави као игра која спаја
децу и доноси им много
радо сти. Овакав „забавни
фудбалски концепт” подржава и ФК „Црвена звезда”,
која ће у недељу гостовати са
сво јом селекцијом дечака
рођених 2010. године. Они
ће одиграти утакмицу с панчевачким малишанима појачаним дечацима из ФК-а
„Мундијал”.
„Забавни дан фудбала”
почиње у 10 сати. Сви клинци који воле фудбал, али и
њихови родитељи, биће добродошли!
А. Ж.

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА У НАШЕМ ГРАДУ

Панчевачки
фестивал зимнице
Панчевачки илустратор и карикатуриста Никола Драгаш освојио је треће место на конкурсу
који је организован у оквиру
четрдесет девете „Чивијаде” у
Шапцу. Овогодишња тема је,
као и сваке године, била Србија, а Драгаш је добио награду за
рад „Топљење масти”.
Прво место је освојио Зоран
Михајловић, друго Шпиро
Радуловић, а треће место деле
наш суграђанин и Сава Бабић.
Ове године су одржани
„Чивијашки карневал”, изложба карикатура, промоција

листа „Чивија” и избор за председника Чивијашке републике.
Први председник био је
Михаило Миле Станковић, који
је Шабац прогласио градом
хумора и сатире. Њега је наследио Бранко Ћопић, а „владали”
су и Нела Ержишник, Мија
Алексић, Драгиша Пењин,
Миленко Заблаћански, Душан
Ковачевић, Јелисавета Сека
Саблић, Лане Гутовић, Сергеј
Трифуновић, Драгољуб Мићко
Љубичић, екипа „Државног
посла”, Зоран Кесић и Марко
Сомборац.
М. М. В.

МКУД „Петефи Шандор” и
ове године, шести пут заредом, организује „Панчевачки фестивал зимнице”.
У петак и суботу, 15. и
16. септембра, од 11 до 18
сати, на паркингу испред
просторија МКУД-а „Петефи Шандор” у Улици цара
Лаза ра 19, сви заин те ре совани суграђани моћи ће
да посете изло жбу зимнице и срод них дома ћих
производа.
На овој лепој манифестацији учествоваће више
удружења грађана, као и
чланови МКУД-а „Тамаши
Арон” из Војловице.

За добро расположење
посетилаца и излагача у
петак, 15. септембра, побринуће се тамбураши и чланови хора „Златна јесен”.
А. Ж.
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ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Која ће радна места
бити укинута?

КОНТРОЛА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

Градски одбор Демократске
странке Панчево осврнуо се
на Одлуку о максималном
броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Панчева, по
којој у јавним установама
има вишка радника. То значи да предстоји отпуштање
запослених у јавном сектору,
односно у јавним комуналним предузећима, здравственим, социјалним и културним установама. Демократе

ду са општим, колективним
и појединачним уговорима о
раду, те према важећим
законским актима, подацима и критеријумима? Коначно, али не и мање важно,
јесте и питање спровођења
поступка рационализације,
односно процвата жабокречине политичке подобности.
Колико је приступница владајућој странци као залог за
сигурни опстанак на тренутном радном месту подељено

критикују то што јавност
засад једино располаже
информацијом о броју радних места која се укидају, јер
је, на пример, свака установа културе добила „опис
рационализације”.
Градски одбор ДС-а сматра
да грађани имају право да,
поред познатог квантитета,
сазнају и каква је структура
запослених у култури, те који
ће радници бити проглашени технолошким вишком,
односно која ће радна места
бити укинута. Панчевачке
демократе се у саопштењу од
13. септембра питају и како
ће смањење броја запослених
утицати на културни живот у
нашем граду.
„Да ли је избор и проглашење вишка радних места
односно запослених у скла-

на попуњавање приликом
анкетирања запослених?
Уколико јавност и запослени не добију све ове и многе
друге одговоре на време,
градска власт мораће да преузме одговорност за нетранспарентност, али и незаконито уручене отказе, а
панчевачко правосуђе наћи
ће се пред серијом радних
спорова”, наводи у саопштењу Демократска странка
Панчево.
Градски одбор додаје да је,
поред наведеног, проблем и
то што ће се Град „грдно
огрешити о културно наслеђе буду ли се овим потезом
урушила сва досадашња
стремљења културних посленика да Панчево буде и остане препознатљиво по уметности и култури”.

Ма, шта ми рече!
Такви односи нису плод случајности или нечијег диктата,
већ чињенице да у Мађарској и у Србији имамо одговорне
владе и председнике који су умели да препознају ко им је
најбољи комшија и колико економија може да утиче на
приближавање два народа... Поносан сам на Мађаре из
Војводине и Србе из Мађарске. Мађарска треба да нам
буде главни савезник. Србија је својим делима показала
да је на путу ка породици европских народа и кроз векове
је наш пут у Европу водио преко Будимпеште и Беча.
(Председник Србије Александар Вучић,
11. септембар, Б92)

***
Очекујем да закон буде изгласан до краја месеца. Тема
овог закона нису повишице или смањења плата, али треба да спречи ситуације у којима неки сектор крене у
штрајк и добије повишицу, а други остану ускраћени.
(Министар за државну управу и локалну самоуправу
Бранко Ружић, 10. септембар, РТС)
***
Моје су амбиције да будем премијер. И радићу на томе
да будем... Стрпљив сам, за мене има времена.
(Бизнисмен Богољуб Карић, 11. септембар, „Блиц”)
***
Север Косова је један резерват, територија, без правила.
Постоје дивље пумпе, људи возе без таблица, а Српска
листа беспоговорно слуша Београд. Већ смо заборавили
да су запаљена кола Оливеру Ивановићу и доктору из
Зубиног Потока. То нису урадили Албанци, то је један
криминални миље. Заборавља се да већина Срба живи
јужно од Ибра, живе неки свој живот, уцењени су и ништа
не зависи од њих.
(Новинар „Блица” Ранко Пивљанин, 11. септембар, Н1)
***
Треба и да остваримо оно што смо се договорили у Ханоју с Министарством спољних послова Вијетнама и премијером те земље, а то је да се у наредном периоду организује тематски састанак с нашим и вијетнамским
бизнисменима и да то буде спона између наше две земље,
имајући у виду да наша спољнотрговинска размена није
на тако високом нивоу као што би могла да буде.
(Министар спољних послова Србије Ивица Дачић,
9. септембар, Б92)

Павлов: „Не занима
нас преузимање клуба”
Разговори с
руководством
ФК-а „Динамо 1945”
биће настављени, јер
је реч о парцелама
које су у јавној својини
Града – поручују
напредњаци
На конференцији за новинаре
панчевачких напредњака одржаној 11. септембра поручено
је да та странка не покушава да
преузме Фудбалски клуб
„Динамо 1945”. Ово обраћање
јавности уследило је три дана
након што је тај клуб на својој
званичној „Фејсбук” страни
објавио саопштење у којем је
наведено да су челницима клуба, на састанку у Градској управи, градоначелник Саша
Павлов и одборник СНС-а
Дејан Симеуновић предочили
да би требало да се повуку, како
би „Динамо” преузели напредњаци, односно Симеуновић.
Павлов је потврдио да је с
председником и директором
ФК-а „Динамо” Гораном Јањо-

вићем и Ненадом Јованчевићем
имао два, како је рекао, коректна састанка, али да ништа није
указивало на то да ће „у јавности да се презентује садржај
који је изазвао такве реакције”.
– Заиста се не ради о покушају преузимања или отимања
Фудбалског клуба „Динама
1945” од стране Града или
СНС-а. Оно што је на састанку
њима понуђено, јесте да спортским сегментом и даље руководе људи који су и до сада
водили клуб, јер тешко да неко
ко би био законски представник Градске управе може боље
да разуме тај клуб од људи који
га сада воде, а да представник
Града буде део управног или
неког руководећег органа у
клубу који би контролисао
финансијска средстава, јер би
требало да „Динамо” добије
значајнија средства од Града –
рекао је Павлов.
Он је подсетио да је Град пре
десетак дана потписао уговор
с Републичком дирекцијом за
имовину који подразумева да
грађевинске парцеле, које обухватају и стадион и део управне зграде „Динама”, прелазе из
државне у јавну својину Панчева. То значи, каже Павлов, и
обавезу Града да тај простор

додатно
инфраструктурно
опреми, на шта га обавезује и
Стратегија развоја Панчева,
али и да објекте озакони.
– На тим парцелама које су
прешле у јавну својину, као и на
појединим парцелама које се с
њима граниче, а које су и даље у
државној својини с могућношћу
да врло брзо и оне пређу у јавну,
има доста изграђених објеката
за које својевремено нису издате грађевинске дозволе, а онда
су се на те објекте надовезали
неки други објекти... То су све
проблеми. У разговору сам истакао да подржавам и поздрављам
досадашње напоре руководства
„Динама”, али да би се у основи
подигла вредност самог стадиона, потребно је да све буде озакоњено. С обзиром на то да је
реч о јавној својини, сам процес
озакоњења мора да води Град
Панчево, у сарадњи са ФК-ом
„Динамо” – рекао је Павлов и
додао да су те законске обавезе
биле разлог за разговор с представницима „Динама”.
На крају конференције за
новинаре, којој су присуствовали и сви директори и већници из редова СНС-а, Павлов је
подсетио да спровођење Стратегије развоја спорта у Панчеву предвиђа да свака спортска

грана има свог носиоца, „јер је
немогуће да Град исфинансира преко 170 спортских регистрованих удружења”. Градоначелник каже и да би логично
било да „Динамо”, као клуб с
најдужом традицијом, буде
носилац развоја фудбала. И
стадион и управна зграда су у
јавној својини, па би се, каже
Павлов, могло разговарати и о
неком заједничком улагању,
односно преношењу корисничких права на ФК „Динамо”.
– Понављам, у том случају
та средства неко мора да контролише, али и да контролише
како се управља јавном имовином, а то знају људи из Градске управе који имају искуства
и у раду на пројектима, јер је и
циљ да се привуку инвестиције како би се стадион инфраструктурно унапредио – закључио је Павлов.
Градоначелник је пре месец
и по дана саопштио и да постоји могућност да Панчево, уз
помоћ Покрајине и Републике,
као и Атлетског савеза Србије,
добије савремену атлетску стазу на Градском стадиону.
Павлов је додао и да би требало да тај спортски објекат буде
доступан и другим клубовима
и спортистима.

ПАНЧЕВЦИ НА СВЕТСКОМ ФЕСТИВАЛУ ОМЛАДИНЕ

Милош Ђурин и Милица Барбу иду у Русију
У Сочију у Русији од 14. до 22.
октобра биће одржан Светски
фестивал омладине и студената, којем ће присуствовати и
двоје Панчеваца – Милош
Ђурин и Милица Барбу.
У руском граду на обали
Црног мора током трајања овог
фестивала боравиће 10.000
младих из Русије и исто толико из света, а из Србије 125
политичара, спортиста, уметника, студената и других.
– И Милица Барбу и ја смо
аплицирали, а затим смо обоје
и позвани на овај велики скуп.
Лично сам почаствован тиме
што ћу боравити у Русији и упознати младе од 18 до 35 година
и успоставити контакте – рекао

Страну
припремила

Марина
Димитрић

је за „Панчевац” Милош Ђурин,
који је члан Извршног одбора
Демократске странке Србије.
Овај догађај ће, по свему
судећи, постати прекретница у

историји фестивалског покрета, јер ће, наводи се у позивном писму, концептуалне границе бити шире, а дебатна
питања разноврснија.

Ђурин је прошле године такође боравио у Русији, када је
испред ДСС-а био гост на Конгресу младе гарде „Јединствене Русије”, који је одржан у Москви.

Петак, 15. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
НАЂА ХИГЛ VS ГРАД ПАНЧЕВО

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

СУШТИНСКО НЕРАЗУМЕВАЊЕ ИЛИ...

Скупље паркирање
од 1. октобра

„Зашто не могу да радим
у Панчеву? Кажете да ово
није политички чин”, пише
Нађа Саши
„Не постоји
дискриминисање Нађе
Хигл због њене политичке
активности. Сваки од
преко 150 клубова у граду
добио је нешто”, одговара
Павлов
У последњих неколико дана велику
пажњу шире домаће, не само локалне
јавности привукли су медијски иступи Нађе Хигл, бивше светске првакиње у пливању, једине коју је Панчево
икада имало. Она је најпре на свом
блогу објавила да се одриче признања
за почасног грађанина Панчева, јер јој
њен град не помаже да створи услове
да у њему пренесе знања будућим
спортисткињама и спортистима, односно зато што је одбио да финансира
школу пливања ПК „Тамиш”.
Уследили су коментари на друштвеним мрежама, написи на порталима,
гостовања на телевизијама... Велики
простор овој теми посветила је и Телевизија Н1, у једном од најгледанијих
термина, где је Хиглова потписана као
самостална одборница у Скупштини
града Панчева. Од Нађе је затражено
да прецизира коју је награду добила,
па је сада враћа, тачан износ новца за
који је аплицирала...
Отворено писмо градоначелнику
После свега овога она се преко „Фејсбука” отвореним писмом, потписаним са „спортски поздрав, Нађа”,
обратила градоначелнику Панчева:
„Поштовани господине Саша, гледала сам ваше излагање на телевизији и уопште у медијима те морам рећи
да нисам била изненађена оним што
сте изрекли. Није више битно ни признање, ни назив признања којег се
одричем, ни школица пливања. Ви сте
почели да се играте с интелигенцијом грађана овог града, а и земље.
Изјавили сте да сам за 7 година добила из буџета града 21 милион динара,
а потом да сам за једну годину, за
школицу пливања тражила 30 милиона динара, а након тога да нисам ни
конкурисала. Постављам питање, како
је могуће да сам тражила неку своту
ако нисам ни конкурисала?
„Друга нелогичност, јесте, ако сам
добила највише од свих спортиста у
граду, како је могуће да финансирање које сам за 7 година добила и износи 21 милион, не може ни да се пореди са финансирањем једне године
неких спортиста и клубова из буџета
града Панчева. Нисам најбољи спортиста ове земље, има их прегршт који
су освојили много више одличја и
имали много више успеха од мене,
али у пливању, за сада, ова земља није
имала боље од Чавића и мене. Чавић
тренира децу у Америци јер му је овде
онемогућено, прави шампионе ван
ове земље. Рођена сам у Панчеву.
Живим у Панчеву. Зашто не могу да
радим у Панчеву? Зато што не желим
да вам се приклоним? Кажете да ово
није политички чин. Да ли се сећате
својих речи које сте ономад на састанку изрекли? Подршке коју сте обећали?

Да ли се сећате и како сте ме и на
који начин на крају ’откачили’?
„Доводи се у питање стан који сам
добила, да ли бисте могли широј јавности да кажете и ко је све од града
добио станове? Да ли сам једина? Да
ли сам икада била у позицији да помогнем спорту у граду? Да ли ми је пружена шанса? Нисам тражила никакав
поклон, нити да ми се плаћа нешто, а
да ја лежим код куће. Тражила сам
шансу да у свом граду допринесем на
начин на који најбоље знам и уз услове
које су сви остали клубови добили.
„Панчево је град спорта. Успех који
су спортисти овог града постизали је
нестваран и за сваку похвалу. Вама
хвала што сте показали на који начин
цените спортисте и што условљавањем, да ли на вашу или туђу иницијативу, бацате сенку на њихове успехе”.
Три конкурса за спорт
Коментар смо тражили и добили од
градоначелника. Он каже:
– Суштина је у томе да овде апсолутно нема нимало простора за то да
постоји дискриминисање Нађе Хигл
због њене политичке активности. Сваки од преко 150 клубова у граду добио
је нешто, наравно у складу с правилником о додели средстава. Ту се гледа: колико је важна манифестација,
каква је традиција клуба, колико има
чланова, каква је садржина пројекта,
о ком нивоу такмичења се ради...
Постоји довољно простора да се добије новац од Градске управе, само треба испоштовати процедуру.
Павлов додаје да Нађа Хигл каже
да нема подршку Града да отвори
школу пливања. Објашњава:
– Ради се, дакле, о деци до четрнаест година. У граду постоје три конкурса за спорт: за школски спорт, такмичарски и за развој спорта у граду и
насељеним местима. Ако је школа
пливања у питању, конкурише се на
првопоменути конкурс. Ове године је
законски одређено да се повећа фонд
за школски спорт; пре годину дана
свим клубовима је послат позив да се
информишу о новинама и начину
конкурисања. Све валидне пројекте
који су стигли смо финансирали! Чак
је и остало 20 милиона динара који
су отишли на ребаланс. Није прошао
само онај ко није испоштовао процедуру или није хтео да конкурише!
Нађа Хигл је, прича градоначелник,
аплицирала за средства за свог брата
и себе као стручњаке на конкурсу за
развој спорта.
– И то је океј. Али само њих двоје
су чланови пливачког клуба, неопходно је да знамо бар колико деце ће тренирати, колико има заинтересованих,
као и у сваком другом спортском
удружењу. Како пливачком клубу
„Динамо” није проблем да поднесе сву
документацију на конкурс? Тамо дајемо и за развој олимпијске наде Ање
Цревар. Што Нађа и њен брат не тренирају Ању? Још једно мало ограничење у случају Хиглових јесте то што
овај град већ тридесет година спроводи школицу пливања: пет месеци
сва деца из 19 основних школа иду на
пливачку обуку коју финансира Панчево – каже Павлов.
Он додаје да никада није рекао да
је Нађа једина која је добила стан од
града, а да откад је он градоначелник,
стан није добио нико. Такође, позвао
је све спортисте које је условљавао на

било који начин, како то наводи Нађа
Хигл, да му се јаве и потом закључио
да таквих нема.
Нађа добила Новембарску награду
Служба за спорт Градске управе изнела
је следеће податке: од 2009. до 2016.
године Нађи Хигл је исплаћено 3,7
милиона динара за откуп стана и на име
олимпијских нада и финансирања
спортских стручњака; ПК „Тамиш” је из
буџета финансиран са 21 милионом
динара, а Себастијан Хигл, као спортски стручњак, с преко 1,5 милиона
динара; ПК „Тамиш” је суфинансиран
и кроз плаћање термина на базену са
око 150.000 динара на годишњем нивоу.
Од људи задужених за односе с јавношћу у Градској управи добили смо уверавања да Хиглова није добила ниједно
градско признање, осим Новембарске
награде за врхунске резултате у спорту,
и то заједно с братом Себастијаном.
Обе стране приче су изнете, па
читаоцима преостаје да сами изводе
закључке. Тако треба.
С. Трајковић

Градски већници су 12. септембра
пред собом имали десет тачака дневног реда. Најпре су се позабавили
финансијским извештајем ЈП Градска стамбена агенција за период од
1. јануара до 30. новембра 2016.
Утврђено је да буџетски дефицит
износи хиљаду динара.
ЈКП БНС из Банатског Новог Села
поднео је редован финансијски извештај за прошлу годину. Нето добитак предузећа повећан је за 131
одсто и износи 482.000 динара. Према одлуци о расподели добити, ЈКП
БНС ће половину поменуте суме
уплатити у буџет Града, а преостали
износ оставиће као нераспоређену
добит за наредни период.
На основу измене Закона о комуналним делатностима, паркирање по
градским зонама више није јавни
приход у виду комуналне таксе, већ
приход јавног предузећа. У вези са
овим је одлука Надзорног одбора
ЈКП-а „Хигијена” о усвајању нових
цена за услуге паркирања на посебним паркиралиштима на територији града, које ће важити од 1. октобра. Оне су више у односу на важеће,
па ће тако сат у првој зони коштати
35, а два сата 70 динара, уместо
досадашњих 31,38, односно 62,76

динара. У другој зони за сат времена и за дупло дужи период остављања аутомобила на паркингу досад је
плаћано 25,10 и 50,20 динара, а од
првог дана следећег месеца то ће
коштати 30 односно 60 динара. Већници су изнели позитивно мишљење о овоме и упутили га Скупштини
града, која треба да да сагласност.
Ова тачка дневног реда обједињено
је разматрана с још две, јер се такође
ради о одлукама НО ЈКП-а „Хигијена” у вези с повећањем цена услуга, и
то одржавања чистоће, као и зоохигијене на јавним површинама. Тако ће,
рецимо, хватање и превоз ухваћеног
пса или мачке коштати 3.080 динара
с ПДВ-ом, а ручно чишћење јавне
површине 1,02 динара с порезом. И о
овоме треба да се изјасне одборници.
Скупштина ће аминовати закључке већника у вези с променама назива улица у граду: Мученичка ће
постати Улица Миладина Поповића, а Матије Гупца ће се звати Улица Драгутина Илкића Бирте. Парк у
Војловици убудуће ће имати име:
Парк реформације. Немања Ротар је
објаснио да грађани не морају да
мењају податке у личним документима одмах, већ по истеку њихове
важности.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ШТА ДОВОДИ ДО ВЕЛИКИХ ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА?

Ратови и велико загађење

В. ИЛИБАШИЋ

Д. МИХАЉЧИЋ

Сведоци смо тога да се у последње
време све чешће дешавају велике
природне непогоде, као што су
земљотреси, поплаве, обилне падавине и урагани, који су веома опасни по
људе и њихову околину. Научници
тврде да је узрок ових непогода низ
штетних фактора за које су углавном
одговорни људи. С развојем индустрије и појачаном производњом на
глобалном нивоу почело је све веће
искоришћавање ресурса и ширење
негативног утицаја на животну средину и здравље људи.
Питали смо наше суграђане шта
узрокује настанак временских непогода који су опасне по сав живи свет.
ВЛАДИМИР ИЛИБАШИЋ, пензионер:
– Општи став светских организација јесте да је највећи кривац глобално загревање. Много пута се причало о томе да се отапа Гренланд, да
температура расте. Раније нису биле
тако високе температуре, последњих
година су драстично повећане. Промене су велике, а то неповољно утиче
и на здраве људе, не само на болесне.
Ја сам радио у „Конструктору” и учествовао сам у изградњи Спортског
центра, то је најлепши део Панчева.
Ретко који град има толико терена,
али свуда су разбацане флаше и чаше,
што је слика наше културе. Ту нам
нико није крив, већ ми сами. Опште

Ј. ШОВАРОВ

А. КОСАНИЋ

стање у друштву је такво. Мало треба
да се ради на томе. С друге стране,
када одете у тржни центар, тамо је
већ Европа. Мора много више да се
поведе рачуна о заштити животне
средине и глобалном загревању. Људи
тренутно мисле о себи, а не о будућим генерацијама.
ДРАГИЦА МИХАЉЧИЋ, пензионерка:
– Мислим да је све што нам се до
сада дешавало узрок томе. Конкретно, мислим на ратове, на бомбардовања. То је моје мишљење. Ја се сећам
када сам била дете, да смо трчали по
барама, а сада и нема топле кише.
Лета нису била тако топла као сада,
али су зиме биле јаке.
ЈОВАН ШОВАРОВ,
кошаркашки судија:
– Верујем да је планета доста загађена и да је то узрок, али мислим да
су и ратови нанели доста штете. То
сигурно има утицаја, стално су негде
бомбардовања. Не сећам се да су раније биле овако велике промене времена, да је било тих наглих прелаза. Као
појединци не можемо много да урадимо, сем да водимо бригу о животној средини, да мање загађујемо.
АНГЕЛИНА КОСАНИЋ, пензионерка:
– Раније је било другачије. Нису
биле ове поплаве као сада. Не сећам

П. ПОПОВИЋ

С. ХАЛАСОВ

се да је било урагана и таквих великих временских непогода. Било је
врућина, али не као сада. Високе температуре посебно сметају особама са
здравственим проблемима. Мислим
да су ратови врло лоше утицали на
планету и довели до појаве разних
болести. Пољопривредници такође
трују земљу, па се та испаравања баш
осете, посебно у селу. Ми то све удишемо. Док то није почело, сви смо
лепо живели.
ПЕТАР ПОПОВИЋ, трговац:
– Ми као појединци не можемо
ништа. Атмосфера је пре била мирнија и била је уравнотеженија клима,
то сам приметио. Нису биле тако
високе температуре и није било толико невремена. Било је поплава, али
није као сада. Ово је поремећај.
САЊА ХАЛАСОВ,
машински инжењер:
– Ми смо као људи највећи кривци. Индустрија је загадила велики део
природе. Мислим да све фабрике треба да имају филтере, као што је случај са земљама на Западу. Није било
тако великих промена у прошлости.
Требало би, ако већ морамо да загађујемо планету, да се потрудимо да
је и заштитимо.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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КАДА ЋЕ БИТИ СПРЕМНА СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА?

ПОТАМИШКИ КОЛЕКТОР, ПА НА ПРОЛЕЋЕ...
До марта 2018.
године канализација
Битно да
новозапослени буду
с територије града

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Конзервацијска пољопривреда
и климатске промене
Пољопривреда више од
осталих привредних делатности трпи утицај климатских промена, али она исто
тако њима и доприноси
испуштањем гасова са ефектом стаклене баште. Зато
пољопривреди предстоји
процес смањења њеног
штетног утицаја на климатске промене, као и процес
прилагођавања промењеним климатским условима.
Циљ конзервацијске пољопривреде је да користи
природне ресурсе на ефикаснији начин, преко интегралног управљања земљишним, водним и биолошким
ресурсима. То је комбинација различитих техника којима се одржава стална покривеност земљишта и значајно
смањује употреба механизације. Уводе се: плодоред који
омогућава смањење употребе агрохемикалија и механичких интервенција на
пољу, конзервацијска обрада земљишта, технологија
покровних усева, директна
сетва (no-till) и слично.
Као резултат оваквог приступа јављају се евидентно
побољшање стања локалне
животне средине (мања ерозија земљишта, очување
природних ресурса), глобалне користи по животну
средину (смањена употреба
фосилних горива), као и
економске користи кроз
уштеду средстава. Најважнији значај конзервациј-

ске пољопривреде за политику спречавања климатских промена јесте да она
представља реалну алтернативу интензивној индустријској пољопривреди,
што доводи до супституције угљеника смањењем употребе фосилних горива по
јединици приноса.
У том смислу у конзервацијску пољопривреду не
треба сврставати конзервацијску обраду земљишта
која је развијана за гајење
ГМО биљака уз употребу
тоталних хербицида, због
свих негативних последица
такве производње на одрживост агроекосистема.
Конзервацијска пољопривреда захтева више знања и
вештина у оквиру управљања производњом, а тиме и
увођење нових технологија,
које су битно другачије од
постојећих и широко прихваћених. Мада је конзервацијска пољопривреда заснована на мањем ангажовању
капитала од конвенционалне пољопривреде, потребни
су финансијски потенцијали пре свега за ширење знања, нарочито у смислу
изградње капацитета, трансфера знања и техничке обуке фармера.
О елементима конзервацијске пољопривреде већ
смо писали у претходним
бројевима „Панчевца”, а о
још неким читајте у наредним бројевима.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Мисија „Ронилаца”
успела

Последњих неколико дана као
лајтмотив изјава челника града поново израња северна
индустријска зона. Плац на
излазу из града ка Јабуци, који
треба, по пуштању у функцију,
да доведе инвеститоре и самим
тим отвори нова радна места,
што је мантра свих претходних
власти – само што није оспособљен.
Маја Витман, нови градски
менаџер, као први задатак себи
је наметнула привођење намени северне пословне зоне. У
том смислу, приоритетна је
изградња потамишког колектора, за чију је изградњу обављена јавна набавка, а зацртани термин завршетка извођења
радова је пролеће следеће
године. Дакле, канализација
неће баш сутра.
Висока цена земљишта
И градоначелник Саша Павлов
говорио је за неке медије на ову
тему. Рекао је да је северна
индустријска зона инфраструктурно спремна за инвеститоре,
с тим да ће прва фаза изградње
потамишког колектора бити
готова до сезоне грађевинских
радова, када инвеститори и могу
да крену са стварањем својих
капацитета, тј. до марта 2018.
Океј, зона ће убрзо отворити
капије, али оно што занима
просечног грађанина, јесте
зашто код нас досад није било
уочљивијих инвеститора, јер је
општепознато да ниједан град
у нашој земљи нема бољи геостратешки положај од Панчева

(близина Београда и аеродрома), а да бројна места у Србији
већ увелико могу да се похвале
отварањем нових радних места.
Мишљење на ову тему тражили смо од градоначелника
Саше Павлова.
– Разговор са инвеститорима је сензибилан процес, који
се не своди на краткорочну
политичку популарност у смислу нових инвестиција и хиљада нових радних места, већ ми
у Панчеву меримо да све то

тран из локалне перспективе
односи се само на земљиште;
ево како: гледа се колико ће
градски буџет приходовати у
наредних пет година од дате
инве сти ци је. То зна чи од
наплате пореза на имовину и
од процента пореза на зараде
који припада локалној самоуправи; исплативо је једино ако
је то фабрика која не сме да
запошљава испод сто људи. На
осно ву мате ма ти ке у вези с
тим приходима ми можемо да

има ефекта како на смањење
незапослености, тако и на
буџет Града – рекао је Павлов
и додао да је неопходно додатно објашњење како би његов
одговор добио пун смисао.
Градоначелник каже да
постоје три фактора на које
пажњу обраћају страни инвеститори приликом улагања:
– Први је цена земљишта,
коју одре ђу је репу блич ка
пореска управа по својој методологији: код нас је цена квадрата у северној индустријској
зони од 11,5 до 17 евра. То је
три-четири пута скупље него
у било којој другој средини у
Срби ји. Испод те цене град
сме да иде само под једним
условом, који је повезан с другим фак то ром: ниво ом суб венција. Овај елемент посма-

умањимо процењену вредност
земљишта или да га, чак, дамо
без накнаде.
Фактори
Поред локалних, постоје и
републичке субвенције.
– Панчево и даље припада
првој категорији градова по
развијености у држави, што
подразумева најмање субвенције по новом радном месту.
Сви остали градови или насељена места који су отварали
индустријске зоне припадају
трећој или четвртој категорији, а често се дешава да је, када
се гледа овај параметар, разлика и до 5.000 евра по радном
месту: ако инвеститор запошљава 100 људи, то је већ пола
милиона евра разлике у старту
– објашњава градоначелник.

Он каже да је трећа ствар на
коју инвеститори озбиљно гледају просек зарада; код нас је
прилично висок, а неко ко
доноси нова радна места, требало би да га се држи.
– Поред ова три основна фактора, елемента, постоји и тржиште рада. Ми пратимо квалификациону структуру која је
потребна инвеститорима, јер је
нама веома битно да највећи
број евентуално новозапослених
буде с територије града како би
се део пореза на зараде сливао
назад у локални буџет. И ту
балансирамо приликом разговора, као и у случају који остали градови немају: еколошки
моменат. Већина јачих страних
инвеститора с којима смо разговарали били су из области
производње која не може да се
инсталира код нас јер водимо
рачуна о заштити животне средине – тврди Павлов.
Прошле недеље смо објавили да Управа за капитална улагања АП Војводине завршава
послове око расписивања конкурса за пројектно финансирање у укупној висини од 780
милиона динара, те да су нам
неопходни квалитетни пројекти, с грађевинским дозволама
и уредном документацијом,
чиме би требало да се позабави Градска управа Панчева.
Шта се тим поводом ради,
питали смо градоначелника.
Он одговара:
– Пратимо конкурсе и за све
имамо пројекте. Конкурисали
смо са два пројекта за добијање око 60 милиона динара за
привођење крају радова у
северној пословној зони. Ради
се о прављењу интерне саобраћајнице и кружног тока код
Надине кривине.
Још да дочекамо инвеститоре.
С. Трајковић

КОНКУРС „МЛАДИ 2017 – ОВО МЕЊА СВЕ”

Прво место и 10.000 евра за Вука Вучковића
Вук Вучковић, уметник из
Панчева, освојио је прву награду, у вредности од 10.000 евра,
за слику „Чикаго”, на конкурсу „Млади 2017 – Ово мења
све”, а додељује је „Ниш арт
фондација”.
Друга награда, од 5.000 евра,
додељена је за скулптуру „Осињак 2” Милији Чпајку из Београда, а трећепласирани је
Радослав Тадић из Бањалуке за
слику „ОВОвремеНо”, који је
награђен с 3.000.
Ова награда се додељује
једанаести пут, а радови нашег
суграђанина су до сада увек
били у ужем кругу.

– То је само доказ да се труд
и упорност увек исплате. Српска уметничка сцена из годи-

не у годину постаје све зрелија, што доказује и селекција
радова који су се нашли на

изложби у Нишу. Надам се да
ће у будућности више компанија следити пример „Филипа
Мориса” и на неки начин подстицати развој уметности –
рекао је Вук Вучковић.
На овогодишњем националном конкурсу учествовало је 450
младих уметника од 18 до 35
година, са преко 1.200 радова.
Вук Вучковић ће 14. октобра
у београдској галерији „Штаб”
одржати самосталну изложбу,
на којој ће бити представљена
и слика „Чикаго”. Изложба ће
бити организована под покровитељством америчке амбасада у Београду.
М. М. В.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ САЊЕ ДОМАЗЕТ И СЛОБОДАНА ШИЈАНА

Прича о филму који никада није снимљен

Чланови панчевачког бенда
„The Divers” за свој први наступ
изабрали су хуманитарни
повод: они су 10. септембра у
„Банат блуз кафеу” у Црепаји
свирали како би био скупљен
новац за лечење Николе Станишића, оболелог од леукемије.
Концерт је био пун погодак у
музичком смислу, а посебно
зато што је послужио сврси:
преко четири стотине људи у

публици сакупило је око хиљаду евра. Уз одличну музику
послужен је исти такав пасуљ.
На репертоару „Ронилаца”
биле су ствари „Калта”, Дејвида Боуија, „Партибрејкерса”, „Клеша”...
„The Divers” су: Борис Север
(бас), Душан Јовановић
(вокал, гитара), Јанез Крањц
(гитара) и Ненад Младеновић
(бубњеви).
С. Т.

У оквиру пратећих програма
„Панчево филм фестивала”, у
четвртак, 7. септембра, у Светосавском дому представљена је
књига „Пуњене тиквице са Лењиновим мозгом”, коју су написали
Сања Домазет и Слободан Шијан.
Књига је састављена из два
дела. Један део чини драмски
текст Сање Домазет „Пуњене
тиквице”, који је она написала
пре двадесет једне године, а
други део је рађен у сарадњи с
редитељем Слободаном Шијаном пре осамнаест година.
Прича о овом драмском тексту веома је необична. Наиме,
Сања Домазет је написала
„Пуњене тиквице” и послала у
Југословенско драмско позориште непотписано. Тадашњи
управник ЈДП-а Јован Ћирилов одмах је поставио комад

на репертоар и он се играо преко сто пута у том позоришту.
Иако је представа имала
велики успех, филм по сценарију који су радили Сања Домазет и Слободан Шијан никада
није снимљен.

– Ова књига је писана за оне
са истанчанијим укусом. Од
самог почетка писања ми се
допала. Ипак, филм никада није
снимљен, јер се тиче Русије.
Због односа с том земљом нико
се никада није усуђивао да га

сними. И сама помисао на читање сценарија изазивала је бојазан – рекла је Сања Домазет.
Како изгледа дуг пут од
написаног сценарија до покушаја његове реализације, и то
редитеља чији су филмови
међу најгледанијима у Србији,
тема је којом су се бавили аутори на овој књижевној вечери.
У самом делу „Пуњене тиквице са Лењиновим мозгом”
постоји и документарно сведочење Слободана Шијана о судбини филма који никада није
снимљен иако је прошао многе конкурсе, на којима је, уместо новца за реализацију, добијао похвале.
Разговор о књизи водила је
Гордана Милосављевић Стојановић, уредница у „Службеном
гласнику”.
М. М. В.
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Петак, 15. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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КЛУБ „БУДИ МУШКО”

КАМПАЊА ЗА ЈАЧАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ

Среди ме!

Промени лоше навике
Презентација
хибридног возила
Панчево је и ове године део
велике европске породице градова у којима се од 18. до 20.
септембра одвија еколошка
манифестација посвећена заштити животне средине и одрживом развоју. Реч је о Европској
недељи мобилности, која промовише одрживу урбану мобилност и идеју да државе, локалне самоуправе и грађани треба
да промене свест како би у
заједници више користили
алтернативне врсте мобилности ради очувања животне средине. Она је покренута пре
шеснаест година с циљем да се
смањи све интензивније загађење градова и насељених
места штетним гасовима услед
изразитог повећања аутомобилског саобраћаја.
Активности у оквиру овогодишње кампање осмишљене су
у складу с темом „Чиста, дељива и паметна мобилност”, коју
је одредила Европска комисија. Како кажу организатори,
планираним акцијама желе да
укажу суграђанима на неопходност јачања свести о потреби

коришћења еколошки оправданих видова превоза. Грађани
Панчева биће у прилици да се
од понедељка до среде, 18–20.
септембра, провозају Тамишем.
Током обележавања недеље
мобилности три пута дневно
биће организована вожња катамараном, а сви заинтересовани
суграђани могу се пријавити на
број телефона 33-33-99. Последњег дана овогодишње еколошке кампање, посвећене развоју свести о алтернативном

превозу, у среду, 20. септембра,
од 12 сати, у малој сали градске куће биће одржано предавање за ученике Машинске
школе (саобраћајни смер), Техничке школе „23. мај” (смер
заштите животне средине), као
и за ђаке Гимназије „Урош Предић” (чланови еколошке секције). Предавање под називом
„Појам и значај еко-вожње”
организује „RICO Training Centre”, акредитовани тренинг
институт за обуку возача. О зна-

чају и улози изнајмљивања еколошких возила говориће мастер
инжењер Дејан Радивојевић,
докторанд на Факултету техничких наука у Новом Саду.
Секретаријат за заштиту животне средине, у сарадњи са
Агенцијом за саобраћај, у петак, 22. септембра, делиће LED
расвету бициклистима, као
награду за њихово ангажовање
с циљем очувања животне средине и смањења емисије отровних гасова у граду.

НИС тражи нафту и гас у Панчеву

вањима. Они ће, уколико су
сагласни, потписати документ
који омогућава пролазак кроз
њихов посед.
Како би цео процес био још
транспарентнији, у месним
заједницама на чијим се територијама обављају испитивања,
постоје информативни пунктови, који су отворени сваког
радног дана од 8 до 14 сати. Ту
грађани могу додатно да се
информишу, да доставе сугестије или евентуалне примед-

бе о овим истражним активностима. У НИС-у кажу да ће као
одговорна компанија све захтеве грађана у вези са истражним активностима пажљиво
размотрити заједно с представницима локалне заједнице.
Максимално ће се трудити да
током извођења радова не
ремете свакодневни живот и
рад мештана. Наши суграђани
биће информисани о овим
активностима и путем обавештења која ће у наредном

периоду бити постављена на
прометним локацијама у околним насељима. Поред тога,
НИС је припремио флајере о
будућим истраживањима на
територији Панчева.
Према достављеним информацијама, реч је о 3D сеизмичком испитивању, а циљ је да се
сагледа геолошка грађа и дефинише геолошки модел, односно
да се издвоје најперспективније локације за будућа детаљна
истраживања нафте и гаса. На
основу резултата интерпретације ових података, биће дефинисани потенцијални локалитети за истражно бушење.
Менаџмент НИС-а истиче да се
за истраживања користе уређаји са савременом бежичном
технологијом, која је потпуно
безбедна како по животну средину, тако и по здравље људи.
Ови савремени уређаји и њихови делови нису употребљиви у
било које друге сврхе осим за
сеизмичка испитивања. Апарати су под континуираном GPS
контролом, тако да у сваком
тренутку постоји могућност
лоцирања ове опреме.

РЕЗУЛТАТИ ЕКО-КОНКУРСА

Без НВО из Панчева
Ступањем на снагу Закона о
изменама и допунама Закона о
министарствима Министарство
заштите животне средине преузело је од Министарства пољопривреде и заштите животне
средине права, обавезе и предмете за вршење надлежности
из области заштите животне
средине.
Сходно наведеном, даљу конкурсну процедуру по јавном
конкурсу за доделу средстава за
подршку пројектима цивилног
друштва у области заштите
животне средине у 2017. години, који је Министарство пољопривреде и заштите животне
средине објавило крајем маја
2017. године, наставља да спроводи новоформирано Министарство заштите животне средине. У складу с тим, надлежно
министарство је 11. септембра
објавило предлог Листе вредновања и рангирања пројеката.

ба против насиља и равноправност, као и да се побољшају
услови живота у локалној заједници. Овај клуб је део панчевачког удружења младих „Connecting People”, чији је циљ да
се створе услови у нашем граду како би они били у прилици
да остваре своје потенцијале.

љеви акције „Среди ме” јесу
промоција здравог живота
деце, дружење и физичка
активности кроз игру. Планирано је да чланови овог клуба
у сарадњи с грађанима Панчева очисте парк, засаде цвеће, офарбају помоћне објекте,
поставе нове љуљашке и др.
Клуб „Буди мушко” основан
је 2014. године са идејом да се
у нашем граду промовишу бор-

Удружење ради на афирмацији вредности омладинског
активизма и волонтеризма, као
и предузетништва, на истицању важности и јачању концепта целоживотног учења у друштву, промовисању значења
креативних индустрија за развој заједнице, развијању и промовисању
културолошких
вредности и остваривању равноправности међу половима.

Чланица Градског већа Катарина Бањаи дели поклоне

У ОКТОБРУ ПОЧИЊУ ГЕОФИЗИЧКА ИСТРАЖИВАЊА
Нафтна индустрија Србије обавештава грађане Панчева да ће,
у склопу истраживања нафте и
гаса у Србији, компанија НИС
у октобру започети геофизичка истраживања на подручју
Панчева. Планирано је да радови на територији Панчева трају до краја априла 2018. године. Према речима менаџмента
те компаније, истраживања се
обављају у оквиру пројекта сеизмичких испитивања на истражном подручју „Јужни Банат 2”
на укупној површини од 706
квадратних километара, које
обухвата Панчево, Ковин,
Ковачицу и Алибунар. Испитивања ће изводити НИС-ов
погон „Нафтагас – Сеизмички
сервиси” у складу с прописима
Републике Србије. Нафтни
гигант истиче да поседују све
дозволе и сагласности надлежних државних органа за реализацију овог пројекта.
У оквиру планираних активности биће урађени и припремни, геодетски радови.
Такође, у току је обавештавање власника и корисника парцела о планираним истражи-

Клуб „Буди мушко” спровешће у петак, 15. септембра,
волонтерску акцију „Среди
ме”. Реч је о активности која
ће обухватити уређење зелених површина и пратећих
објеката у парку у Улици генерала Петра Арачића 2-ц. Према речима организатора, ци-

По наведеном конкурсу пристигло је 238 предлога пројеката и будући да укупна средства
која су тражиле организације
цивилног друштва (142 милиона динара) вишеструко премашују износ опредељен овим конкурсом (20.000.000 динара),
комисија коју је изабрало Министарство заштите животне сре-

дине била је приморана да одбије већину предлога. Незадовољна удружења и организације
имају пет дана да поднесу приговор на Листу вредновања и
рангирања пројеката. Приговор
се може изјавити препорученом
поштом или непосредно преко
писарнице Управе за заједничке послове републичких органа.

Увид у поднете пријаве и
приложену документацију учесници конкурса могу обавити
до петка, 15. септембра, у просторијама Министарства заштите животне средине.
Међу пројектима које је
комисија предложила, укупно
64 за суфинансирање, нема
оних из нашег града. Најбоље
је рангиран еко-програм „Само
да живе у земљишту и води не
буде” удружења грађана „Екопан” (133. место са 64 бода), а
потом следи удружење „013
Инфо” (162. место с 55 бодова). Покрет горана и центар
волонтера Панчево с пројектом
„Птице долине реке Тамиш,
наши пријатељи и суседи” није
задовољио строге критеријуме
конкурса. Како стоји у образложењу, сам програм није у складу са условима конкурса у
погледу наведене дужине трајања пројекта.

МОНИТОРИНГ ГЛОДАРА

Дератизација у најави
Завод за биоциде из Београда
спровешће мониторинг над
присуством мишоликих глодара на територији града Панчева, као и свих девет насеље-

них места. Реч је о послу који
ће стручњаци те установе обавити на основу налога Секретаријата за заштиту животне

средине ГУ Панчево, у периоду од 11. до 22. септембра.
Теренска истраживања обухватају праћење појаве, врста и
бројности, као и процену
активности популације мишоликих глодара, али и одређивање активних и потенцијалних жаришта.
Након мониторинга биће
издат налог за отпочињање
систематске дератизације,
која обухвата дератизацију
зграда и индивидуалних
домаћинстава (32.000 објеката), нехигијенских насеља
(360 кућа на 70 хектара),
приобаља, канала и сл. Грађани ће о датуму извођења
дератизације у њиховој згради, улици и насељу бити адекватно информисани у
наредном периоду.

ТРИ ЈАВНА КОНКУРСА

Локална власт
на потезу
Управа за капитална улагања
АП Војводине објавила је три
јавна конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката на територији АП Војводине у области саобраћајне
инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода и локалног и регионалног економског развоја, за које је
издвојила укупно 1,1 милијарду динара. За подршку
локалним самоуправама на
територији АП Војводине у
реализацији пројеката који
доприносе развоју и унапређењу саобраћајне инфраструктуре обезбеђено је
602.000.000 динара.
С друге стране, локалним
самоуправама је омогућено
да на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода обезбеде
средства
неопходна
за
изградњу, доградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију система за водоснабдевање, припрему воде за пиће
и за прикупљање, одвођење и
пречишћавање
отпадних
вода. У оптицају је 252 милиона динара за расподелу.

Управа за капитална улагања АП Војводине издвојила је
и 209 милиона за подршку
пројеката у области локалног
и регионалног економског
развоја који доприносе стварању повољних услова за
пословање, раст и развој
малих и средњих предузећа,
као и повећање запослености
у Војводини. Локалне самоуправе биће у прилици да обезбеде средства за реализацију
пројеката изградње, доградње,
реконструкције, санације и
адаптације објеката пословне
и туристичке инфраструктуре
у јавној својини, укључујући и
инфраструктуру која обезбеђује функционално интегрисање пословне и туристичке
инфраструктуре у окружење,
попут саобраћајне, комуналне и енергетске инфраструктуре и слично.
Рок за подношење пријава
је 20. септембар.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Прихватање

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, жеља за прихватањем је једна од потпорних
нити сваког људског бића.
Она је попут калупа за обликовање искуства, чији исклесани отисак носимо дубоко
у себи. „Захваљујући” томе
што је пажљиво преношено
и дубоко усађено, уверење да
је прихватање предуслов за
постизање било чега што за
нас представља успех, постаје начин живота.
Бити прихваћен значи
прилагођавати себе и своја
дела смерницама које су у
нама поставили сви они које
сматрамо ауторитетима. То
је онај глас који ће увек надјачати жељу за променом,
истраживањем и пробијањем
граница пожељности и прихватљивости.
У стално горућој тежњи за
прихватањем, мењамо своје
личне границе, прелазимо
преко њих и газимо по свему што смо усвојили као
вредности у животу. Претварамо се у глину на грнчарском точку који окрећу неки
(непознати) људи с циљем
прављења још једне копије.
Сталним окретањем губимо
оријентацију на сопственом
путу, постајемо истомишљеници и самим тим смо прихваћени. Туђа мишљења
постају наша, утичу на
поступке, постајемо предвидиви. Мењамо се у складу с
потребама „грнчара”, усмеравамо „љубав” према тренутним хировима естетске,
модне, „интелектуалне” елите.

Усклађујемо се са захтевима
и „препорукама” за срећнији и испуњенији живот, који
нам доноси прихватање од
стране друштва. „Улепшавамо” линије лица и тела, прихватамо да учествујемо у
генерацијским борбама и
распиривању мржње према
свему и свакоме што одудара од калупа наших „грнчара”. Учимо, тако пометени у
лудој брзини окретања, да је
све што је другачије – погрешно. Да је прихватање једино могуће кроз окретање које
помућује свест.
А шта ако свест није једино што нас изграђује? Шта
ако у неком тренутку, кад
нам припадне мука од окретања на наметнутој вртешци,
приметимо осећања? Шта
ако постоји „грнчар” који не
прави копије, већ истиче
лепоту јединствености и
непоновљивости постојања?
Оног момента кад схватимо да нам је лоше, када се
запитамо да ли је то све, то
окретање и прихватање свега
што нисмо, тада смо спремни за другог „грнчара”, а то
смо ми сами. Праћењем емоција окрећемо свој животни
точак брзином која нама
одговара, моделујемо себе
радећи оно што нам прија, у
чему осећамо задовољство.
Увек постоји неко ко ће нас
прихватити свим срцем баш
због различитости која одудара од наметнутих шаблона.
Прилагођавањем брзине
којом идемо кроз живот спазићемо прилике на путу.
Отворени за ново и другачије, препознаћемо и прихватићемо себе баш такве какви
смо сада. Можемо да осетимо тренутак за нешто што
треба да урадимо да бисмо се
осећали боље, испуњеније,
живље... Да дамо себи право
на грешку и на учење из ње,
право на успех и задовољство,
љубав и захвалност...
Бити глина или грнчар?
Одлука је, као и увек, на
вама.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СЛОБОДАН ТОМИЋ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

УСКОРО УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”
Завод за здравствену заштиту
радника „Панчевац” ускоро ће
бити једина приватна установа
у Србији у којој ће се, поред
стандардних метода прегледа
срца ултразвуком, обављати и
трансезофагеална ехокардиографија (ТЕЕ), тачније ултразвучни преглед срца преко једњака. Тим поводом стручни
тим Завода „Панчевац” добио
је још једно значајно појачање
у лику и делу dr sc. med. Слободана Томића, кардиолога,
доктора медицинских наука и
магистра наука из области кардиологије, који нешто више од
двадесет пет година ради на
Одељењу неинвазивне дијагностике срца Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
у Београду.
Овај врсни лекар је током своје каријере обавио више од
4.000 трансезофагеалних прегледа и бар осам пута више
оних, условно речено, „обичних” – трансторакалних, односно прегледа ултразвуком преко грудног коша. Доктор
Слободан Томић је виши
истраживач и бави се научноистраживачким радом, а његови радови објављени су у водећим светским и домаћим
медицинским часописима.
Аутор је монографије о перикардним изливима код пацијената код којих се врше операције на срцу, a занимљиво је
да је један његов рад уврштен
у престижни светски уџбеник
„Браунвалдова кардиологија”
(„Braunwald’s Heart Disease”).
Управо је из штампе изашла
његова књига „Практична
трансезофагеална ехокардиографија”, којом је крунисан
целокупан његов рад. Књигу је
Медицински факултет већ
прихватио као уџбеник за
постдипломско усавршавање.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Хигијенски
третман лица

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Као што се на прљаве прозоре не стављају чисте завесе,
тако се ни на неочишћено и
запушено лице не наносе
креме, серуми и коктели. Тек
када се лице добро очисти и
продише, унос активних супстанци има смисла.
Сва ко годи шње доба је
идеално за хигијенски третман лица, али је кра јем
лета то заи ста потреб но
кожи. Након топлих дана,
пуно зно је ња, пра ши не,
мора, комбинације зноја и
крема за УВ заштиту, поре
на лицу су запушене. То се
испољава у виду поткожних
бубуљица, црвенила, претера ног машће ња лица и
умор ног изгле да. Након
хигијенског третмана ваше
лице ће синути очишћено и
биће спремно да извуче нај-

бо ље из кре ме, серу ма и
осталих производа за кућну негу.
Третман почиње тако што
се на очишћеном лицу уради механички или ензимски
пилинг (у зависности од
потребе и типа коже). Након
тога следи масажа лица, али
само под условом да нема
активних акни. Потом се ставља маска од камилице и
белог слеза испод топле
маске, која ће отворити поре
и тако омогућити пријатно
механичко чишћење лица.
Након тога се преко третираног подручја мора прећи дарсонвалом како би се лице
дезинфиковало и донекле
умирило. На крају се наноси
астрингентна маска како би
се лице још мало прочистило и смирило.
Овим се класичан хигијенски третман завршава, али
права благодет за лице следи ако се пре завршне маске
уради третман кисеоником.
Тада се свака ћелија коже
нахрани кисеоником, продише, али и подмлади, јер се
пре третмана на кожу нанесу одређени мезотерапијски
коктели у зависности од
потребе коже. Потом се снагом кисеоника уносе у дубље
слојеве епидерма. Резултат је
чаробан.

Петак, 15. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Поред трансторакалне,
обављаће се и
трансезофагеална
ехокардиографија
(ТЕЕ), тачније преглед
срца преко једњака.
Иако наведена у најкраћим
цртама, ова импресивна биографија довољно говори о томе
каквог ће стручњака ускоро у
Панчеву имати на располагању сви они којима је неопходна било која врста ехокардиографије.
Завод „Панчевац” располаже
савременим ултразвучним апаратом на коме се срце може
прегледати применом низа различитих техника. Ипак, пажњу
посебно привлачи могућност
прегледа „гутањем сонде”, јер
се он до сада није могао обавити нигде у Панчеву.
ПАНЧЕВАЦ: По чему се
трансезофагеална ехокардиографија разликује од осталих
техника ултразвучног прегледа срца?
ТОМИЋ: У већини здравствених установа у Србији уобичајена је трансторaкална ехокардиографија, тачније ултразвучни
преглед срца наслањањем посебне сонде на грудни кош паци-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

јента. У оквиру трансторакалног
ултразвука постоји низ различитих техника, а која од њих ће се
применити, зависи од дела срца
који се посматра и од онога што
је самим прегледом потребно
установити. Све ове врсте прегледа биће доступне у Заводу
„Панчевац”, и то највероватније
већ крајем септембра или почетком октобра. У случајевима када
је немогуће поставити дијагнозу обичним, трансторакалним
ултразвуком, радиће се трансе-

• Како изгледа сам преглед?
– Метода је веома лагана.
Провери се да пацијент нема
или није имао обољење једњака или да нема проблема с
гутањем хране. Такође, у случају да пацијенти узимају лекове против згрушавања крви,
обавезно је лабораторијски
установити да им случајно није
разређена крв. Уколико су ти
критеријуми задовољени, прелази се на преглед. Пацијент
лежи на левом боку и потреб-

ти блага мучнина, мањи нагон
на повраћање или недостатак
ваздуха, што траје свега неколико секунди. Пацијент наставља да лежи у истом положају
дишући на нос. Преглед, зависно од обољења, не траје дуже
од пет до десет минута. Резултат је одмах доступан.
• Када ће почети да се обављају прегледи у Заводу „Панчевац”?
– Прегледи ће се обављати
суботом, а почеће највероватније

зофагеална ехокардиографија,
која подразумева да срце посматрамо преко једњака, након што
пацијент прогута сонду. Ова
метода ради се на само неколико великих клиника у Србији,
тако да ће Панчевцима сигурно
много значити то што ће имати
могућност да такав преглед обаве у свом граду.
• Које индикације упућују на
то да треба обавити трансезофагеални преглед?
– Ова метода је индикована
у ситу а ци ја ма када налаз
тран сто ра кал ног пре гле да
није довољ но јасан да би се
прецизно одредиле дијагноза
и терапија или у случајевима
када је приказивање одређених срчаних структура непотпуно. Има делова срца који се
не могу видети трансторакалном ехокардиографијом, као
што су, рецимо, аурикула леве
прет ко мо ре или уну тра шњи
слој грудне аорте. Исто тако,
овај преглед је неопходно уради ти у слу ча ју одре ђе них
поремећаја, попут митралне
инсу фи ци јен ци је, дисек ци је
аорте, инфективног ендокардитиса, као и код великог броја уро ђе них срча них мана.
Њена примена је веома важна
и током оперативних захвата
на срцу.
• Како се припремити за
трансезофагеалну ехокардиографију?
– Овај преглед спада у полуинвазивне дијагностичке методе и ако га изводи обучен ехокардиографер, безбедан је, што
значи да се не очекују компликације. Захтева да пацијент не
узима храну и течност четири
до шест сати пре прегледа, да
мора да добије ксилокаинску
локалну анестезију у грло,
налик оној коју дају стоматолози, као и благу седацију преко вене, која се даје само да би
се пацијент опустио. Једна од
предности ове методе јесте у
томе што она није скупа, за
разлику од, рецимо, скенера,
магнетне резонанце и других
радиоизотопских метода које
изискују не само више средстава већ и више времена и компликованије су за пацијента.

но је да загризе мали пластични штитник, кроз који се потом
уводи танко савитљиво црево
дужине 110 центиметара. Када
врх сонде пређе преко базе
језика и дође до задњег зида
ждрела, пацијент треба да
направи акт гутања како би се
сонда убацила у једњак. У том
тренутку може само да се осе-

крајем септембра или почетком октобра. Заинтересовани
ће о томе моћи да се информишу путем телефона Завода
013/2190-900 и 013/2190-903
радним данима од 7 до 14 и
суботом од 7 до 12 сати. Ово су
уједно и бројеви телефона путем
којих ће се заказивати ехокардиографија.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Енергетске плочице

Енергетске плочице, како
им име каже, дају енергију
за напоре који следе, па су
одличан избор за међуоброк
пре физичке активности,
односно онда када вам је
потребна инстант енергија.
На тржишту постоји велики избор куповних варијанти, али је проблем у томе
што су оне приступачније
често лошијег квалитета и
пуне скривеног шећера, док
су оне квалитетније скупе.
Енергетске плочице можете

врло једноставно направити
и код куће, користећи своје
омиљене састојке.
Урма се сматра најздравијим воћем на земљи. Природни шећер који се налази
у њој савршена је алтернатива обичном шећеру. Лако
се вари и смањује осећај
глади. Овог пута препоручујемо да искористите баш
урме, како бисте брзо и лако
направили вероватно најбоље енергетске плочице које
сте у животу пробали.

Потребно: 220 грама урми, 150 грама печеног језгра лешника, 150 грама печеног језгра бадема, 130 грама суве бруснице, прстохват морске
соли, кафена кашичица екстрата ваниле и две кафене кашичице воде.
Припрема: За припремање ће вам бити потребан мултипрактик или
сецко. Лешнике и бадеме грубо уситните. Урме одвојте од коштица,
па их додајте лешницима и бадемима и наставите миксање. Убаците бруснице и воду, па миксајте док маса не постане компактна.
Мањи плех обложите провидном приањајућом фолијом и добро
утисните масу у тај калуп. Изравнајте, па одгоре такође прекријте
приањајућом фолијом. Затим оставите да преноћи у фрижидеру.
Следећег дана скините горњу фолију и преврните масу на даску за
сечење. Дугачким ножем исеците 12 једнаких плочица.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.

Панчевачки повеќејазичник / Панчевачки вишејезичник

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 15 СЕПТЕМВРИ 2017 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 15. СЕПТЕМБРА 2017.
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ВО ВИЛА „ЈЕЛЕНА“ ВО БЕЛГРАД

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА НА МАКЕДОНИЈА
Трајната определба
на Република Македонија
е унапредување на
добрососедските односи
со дијалог, взаемно
почитување и доверба
Претседателката на Владата
на Република Србија Ана
Брнабиќ и амбасадорката на
Македoнија се договориле
за понатамошна соработка
Во чест на одбележувањето на дваесет и
шест години од прогласувањто на независноста на Република Македонија, Вера Јовановска Типко, амбасадорка на
оваа земја во Белград, приреди прием
во вилата „Јелена“. Свеченоста започна
со интонирањето на химните на двете
соседни и пријателски држави.
Поздравувајки ги бројните гости
Нејзината екселенција ја нагласи трајната определба на Република Македонија
да ги негува и развива добрососедските
односи. Но, според нејзиното кажување
тие настојувања не подразбираат илузија за некаква идилична атмосфера.
Пред се ќе се работи на зачувување и
зајакнување на билатералните односи.
Сите отворени прашања ќе се решаваат
со дијалог, взаемно почитување и доверба. Србија и Македонија заеднички
ќе се борат не само за зачувување, туку
и за унапредување на пријателски односи, меѓу македонскиот и српскиот народ
и граѓаните на двете земји.
Пат без алтернатива

-Со Србија не врзуваат многу елемнти
на минатото, сегашноста и иднината. А
најмногу од се, контактите со луѓето.
Веќе три и пол години сум во Србија и
стекнав голем број пријатели. Тука се
чуствувам како дома – рече Вера Јовановска Типко.
Амбасадорката подсети и дека Македонија одлучно чекори кон зацртаните
цели, свесна дека патот кон евроатлански интеграции е поплочен со тешки

Препознатливи
по производство
на зелка
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одлуки, визионерски постапки и предизвици, но тоа е пат без алтернатива.
На приемот присуствуваа претставници од државниот врв на Србија - Ана
Брнабиќ, претседателка на Владата на
Србија, Маја Гојковиќ, претседателка на
Собранието на Србија, Зоран Ѓорѓевиќ,
министер за работа, боречки и социјални
прашања, како и принцезата Катарина
Караѓорѓевиќ, представници на други амбасди, бројни личности од јавниот, политичкиот и културниот живот во Србија.
По повод на Денот на независноста
на Македонија, одржани се и две модни
ревии. Свои колекции прикажаа Олгица Гјоргијева, креаторка од Македонија
и модна куќа „Билицки”.
Ана Брнабиќ даде кратка изјава после
ревијалниот дел и притоа рече дека пред
неколку дена имала состанок со амбасадорката Вера Јовановска Типко и се договориле за понатамошна соработка.
Упатив покана на македонскиот премиер Зоран Заев во ноември да го посети Белград. Останува да се договориме
за датумот на посетата и таа прва посета ќе биде искористена за договор за за-

едничка седница на двете влади, рече
премиерката.
Компромис за нормален живот

Збoрувајки за Македонија, амбасадорката својата земја на гостите ја претстави со следните зборови:
- Чудесна е Македонија. Магично едниство на спротивности. Мала, а голема, оспорувана, а пожелна, омразена, а
сакана, млада а древна, сиромашна а
богата. Богата со бројности, а најмногу
со она што човекот го чини човек. Богата е и со топлина, кроткост, подготвена
на компромис, внатре и надвор. Компромис кој не треба да се свати како личен пораз, туку како победа, над разум
над сила. Компромис како најголема
потврда на јасно изграден сопствен
идентитет – компромис за свое добро,
како и за добро на други, за иднина на
свои деца, како и за иднина на други деца. Компромис за нормален живот“.
Гостите на приемот уживаа во колекциите. Дизајнерката Олгица Гјоргијева,
одбележува деценија успешна работа
со препознатливи идеи. Моделите од

Македонија посебно ја истакнуваат
женственоста и романтичната страна
на дамите и малите принцези. Станува
збор за комбинации за коктел - забава,
но и за секојдневна прилика со цветни
дезени и детали од чипка и сатен.
Владимир Стојановиќ, со години работи за модната куќа „Билицки“. Моделите за есен/зима за жени и мажи, на
брендот „Билицки“, се идеални за секојдневна и специјална прили. Препознатливи се по геметриската фигура. Манекенките и манекените верно ја прикажаа успешноста на дизајнерите, а како
потврда за тоа се измамените аплаузи и
воодушеноста што ја покажаа гостите.
За пријатна атмосфера и право уживање на коктелот вистински се потрудија
пријателите од двете соседни земји.
Накратко да потсетиме, на референдумот одржан на 8 септември 1991 година 95 отсто граѓани на Македонија
се изјасниле за одвојување од некогашната заедничка држава. Пред референдумот е донесена декларација за независност и истата Собранието ја усвоило на 25 јануари 1991 година.
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НА ДРЖАВНИТЕ ФАКУЛТЕТИ ВО МАКЕДОНИЈА

ДРАГАН ПЕТКОВИЌ

СТИПЕНДИИ И ЗА МЛАДИ ОД СРБИЈА

УЖИВА ВО ОНА ШТО ГО РАБОТИ

Седуммина млади со маке-

донско потекло кои живеат
во Република Србија во
академската 2017/18 година
се запишаа на некој од
држвните факултети во Македонија и добија стипендии од Владата на република Македонија. Министер-

ството за образование и наука (МОН) превзема обврска за регулирање на статусот на студентите во студенските домови. На уни-

верзитетите во Скопје ќе
студират шестмина, а на
Универзитетот во Штип
еден академец.
Благодарејки на воспоставената практика за стипрндирање студенти од македонско потекло кои живеат
на Балканскиот полуостров
годинава во Македонија ќе
студират 39 академци од
Грција, Бугарија, Албанија...
Според нашите сознанија
досега факултетска диплома, со стипендии од Владата
на Република Македонија,
добија околу 80 интелектуалци од македонско потекло
од Република Србија.
Еве ги и имињата на студентите од Србија: Јована
Миленковиќ, Јелена Стаменковиќ, Драгана Станковски, Јован Гавриловиќ,
Ена Јелисавета Јовановиќ,
Александра Алексоски и
Марко Огњеновски. Тие се
определија за учење на јазици, психологија, ветерина,
компјутерско инжинерство
и индустријски дизајн.

Јабучанецот Драган Петковиќ,
полека но сигурно ја зајакнува
културната сцена. Тој е, всушност, голем романтичар кој сака
да открива и да даде нешто ново. За својата активност која
трае повеќе од две децении, за
љубовта кон работата, за
трнливиот пат, како и за најинтересните работи што му се
случувале во животот, зборува
во интервјуто за „Панчевац”
• Веќе пет години ја изненад-

увате публиката на книжевните
средби „На песната во чест“. На
јунските средби во Јабука учествуваа четириесет уметници од
регионот и пошироко. Како успевате да анимирате и опфатите
толкав број на уметници?
– После многу манифестации
на кои учествував од 2006 година, посакав Јабука да ја запишам
меѓу градовите кои имаат книжевна манифестација од овој
вид и од 2013 година тоа и го работам. Им должам голема благодарност на неколкумуна свои
пријатели кои во сето тоа од самиот почеток ми помагаа. За
овие пет години поетскиот маратон „На песната во чест“, израсна во меѓународна книжевна
манифестација на која со задоволство доаѓаат книжевници од
сите балкански земји и книжевници кои пишуваат на јазици на
земјите од регионот, а живеат
расеани по целиот свет. Рецептот е едноставен. Секоја година
со своите соработници давам се
од себе гостите да се чувствуваат како дома. И покрај тоа што
маратоните се со натпреварувачи карактер, се паметат по другарувања и нови идеи, кои потоа
заедно ги реализираме. Горд сум
што на сцена се нашле дури 11
знамиња и низ програмите и ревијалните настани продефилираа повеќе од 350 учесници. Одговорот на прашањето како
анимирам голем број на учесници е едноставен. Се трудам да
одговарам позитивно на нивните манифестации, секогаш пружам рака за соработка, што и да
е во прашање, но со максимално
почитување на сите наши различитости. Тоа е, според народната – добро со добро се враќа.
• Од 2008 година Вие се обидувате да го пропратите сето она
битно за луѓето од нивната средина. На рака ви оди и тоа што
се занимавате со новинарство.
Вклучени сте и во други разно-

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА

ДА СЛУШНАТ ЕДНИ ЗА ДРУГИ
Во организација на Домот
на младите од Панчево, здружението „Герман“ од Глогоњ,
домовите на култура и Македонскиот информативен Центар, се одржуваат шестите по
ред „Денови на македонската
култура“. Во континуитет, од
4 до 25 септември ќе бидат
приредени четири книжевни
вечери. Всужност, првата
книжевна вечер е одржана на
4 септември во Глогоњ. На
глогоњската публика и се претсавиа писателите Ратко Марковиќ Риѓанин, Виолета Пачевски и Виктор Б. Шеќевски.
Одржана е и книжевна вечер
во Јабука. Следните книжевни вечери се планирани за 18
септември во Качарево и на
25 септември во „Аполо„ во
Панчево. Се очекува да земат
учество и писателите: Валентин Мик, Радомир Андриќ,
Миљурко Вукадинoвиќ и
Јулијана Маринковиќ.
И покрај тоа што оваа манифестација е наречена „Денови на македонската култура“, повикуваме и претстав-

ници од други малцински заедници, бидејки покрај
српскиот мнозински народ во
Панчево живеат и припадници на 26 малцински заедници
и етнички групи. Имаме извонредна соработка со Романците. Еден од поетите кој
што пишува на српски и ромакски јазик е
Валентин
Мик, новинар во „Либертатеа“.Тој секогаш е подготвен
за гостување. Ваквите книжевни вечери се прилика писателите да слушнат едни за
други и да се надминат јазичните разлики, рече Маја Георгиевска, стручна соработничка за аматеризам и соработка со малцинските заедници, вработена во Домот на
младите во Панчево.
Во изминатите години
проектот на здружението
„Герман“ беше подржан со
парични средства од Покраината. Годинешните средби се
подржани од град Панчево,
Домот на младите и домовите
на кутура, каде што се организираат книжевни вечери.

видни активности, кажете ни
нешто и за тоа?
– Моето интересирање за новинарство, известување и следење
на настани, започна уште во 2002
година, кога Јабука го доби својот
прв весник. Пред тоа со внимание
го читав нашиот „Панчевац“ и така учев за сите видови на новинарско изразување. Драго ми е
што овој разговор го водам со вас,
бидејки и вашето име се наоѓа меѓу трите кои ги сметам за новинарски угледи. Ако кажам дека
другите двајца се спортски и телевизијски новинари, работите ќе
бидат уште појасни. Што се однесува до вториот дел на прашањеото, со музика се занимавам повеќе од 25 години, а мотивот беше
едноставен - да покажам и на себеси и на другите дека луѓето кои
се поради било која причина, со
божја волја, различни, можат и
морат својот живот да го држат во
свои раце, користејќи таленти.
Сцената е некако природно обиколување за мојата љубопитна и
немирна природа. По 25 години
опстојување во култура и уметноста ќе речам само дека тоа ми
донесе многу радости, ме научи на
мудрост, дека пречки не постојат
додека не ги направиме сами.
• По потекло сте од Босна и
Херцеговина, родени сте во
Белград, а живеете во Јабука.
Одлично зборувате македонски
јазик. Што беше предуслов да го
засакате јазикот на општествената средина – македонскиот?
– Ученичката книшка, предмет
по македонски јазик на општест-

вената средина, време на голема
Југославија, беше доволно за почеток. Мојата упорна природа
одлучи: јас ова го сакам и морам.
Потоа прекрасниот однос со
мојата наставничка по македонски јазик, госпоѓа Нада Дистол,
како и писателите Блаже Конески, Кочо Рацин, Видое Подгорец
и чуеното „Бело циганче“, лектира за основно училиште, потоа
првата песна на македонски. Сето тоа се покажа повеќе од корисно, после многу години. Јазикот ми овозможи восоставување
на многу културни мостови со
уметниците од Македонија, дружења и заеднички настапи на
фестивали во регионот, балканската убавина на постоењето.
• Што најмногу ве интересира
во поетското творешто?
– Да поставите на творец прашање за изворот на инспирацијата, значи сте го ставиле на
мака. Поезијата во колку ја
чувствувате и ја живеете, значи,
живее секаде околу вас: во
обичното изгрејсонце, средба со
другар од детството, разиграниот поглед на непозната жена...
• Кој е Ваш поетски идол?
– За свој поетски идол од секогаш го сметав најголемиот помеѓу великаните: човек кој го сакаше животот, музиката и ова
рамница, колку и да го притискаше остануваше свој, не се
впушташе во какви движења,
правци, таканаречена револуција, големиот и неповторливиот Мирослав Мика Антиќ. Како
да пишувам добра поезија, без

многу компликации ме научи
еден стих. Блаже Конски напиша
„Везилке, кажи како да се роди
проста и строга македонска песна, од ова срце што со себе води
разговор мрачен во тревога бесна?...” Тука е и Бодлер, Црњански
и Миљковиќ, секој на свој начин.
• Првата книга „Благодарам
што пак сакам“ ја издадовте
пред десет години. Покрај светоста на поезијата што уште можеме да очекуваме од вас, какви
се вашите планови?
– Планови секогаш има многу. Во овој момент размислувам
сериозно да му се посветам на
издаваштвото, за зпочнување на
едно електронско списание, кое
би се занимавало со култура,
уметност и живот , воопшто. Во
план е еден заеднички проект со
колегите од целиот регион, кој
би ги опфатил уметници од сите
вокации и би создале нешто што
би можело да живее подолго од
неговите творци. Триесеттина
градови и мноштво манифестации се уште се во фаза на нулти
проект. Ќе даде бог сила и храброст, но и луѓе кои уметноста ја
сакаат колку и јас и се осмелуваат да подигнат глас против екстрадизација на културата денес,
фрлањето на традиционалните
балкански вредности под нозе
на глобалистичките сваќања на
алтернативната уметност. Ќе биде најискрено да признам: личност сум со која никогаш не се
знае. Оние што ме познават ќе
ви кажат. Ќе има и нови изненадувања.

ЗГРИЖУВАЧКИТЕ СЕМЕЈСТВА СЕ РАДОСТ И ОБВРСКА

ЗА ПОУБАВО ДЕТСТВО
„Кога пред дестина години за
прв пат прегрнав едно мало девојченце сватив дека преку ноќ
станав мајка, вели Весна Стаменковска“. Таа стрпливо чекала детето да ја прифати и
да и ja возврати љубовта.
За Весна Стаменковска од Панчево, згрижувањето на деца е
единствено искуство и во секој
случај предизвик. Таа уште како средношколка, кога живеела
во семејниот дом со родителите, размислувала да усвои дете
и да му пружи љубов, која од
разни причини му е ускратена
од неговите биолошки родители. Својата замисла ја оствариле пред десеттина години. Во
нејзиниот живот влегло едно
нежно детенце (В. Б.), сега веќе
средношколка. Животната улога, за која што се определила една енергична жена, за неа е голема радост, но воедно и обврска, бидејки од почетокот до
денешен ден настојува покрај
себе да види јака личност, која
ќе успее во животот.
- Се сеќавам како да беше
вчера. Во домот на Весна службено отидовме со три деца, две
девојчиња и едно машко. Мис-

левме дека кај нив ќе остане
машкото, но не беше така. Потенцијалната хранителка веднаш го прегрна помалото девојченце. Кај нив дома отворено разговараат за сите прашања. Девојчето знае за биолошките родители, за своите сестри и браќа и со нив контактира. Ги знае и законските права и
ги „конзумира“ според своите
потреби, објаснува Лидија Панајотовиќ, педагог во Центарот
за социјална работа, воедно и
член на Тимот за сместување на
деца во семејства, усвојувања,
подготовка на семејства за ургентно сместување...
Преку ноќ станав мајка

- Не е лесно да прифатите дете за кое знаете дека му е потребна посебна нега, посебна
љубов. Токму поради тоа преку
ноќ станав мајка. Криев во себе
и страв и тага и радост. Не е доволно само да пружате љубов.
Стрпливо чекав малата да ме
прифати и да ми ја возврати големата љубов, за да може тоа дете да израсне во една зрела и
стабилна личност, да знае што
сака и да биде запознаена со се.
И кога ја советувам и кога ќе ја
скарам, да знае дека тоа е за

нејзино добро. До минатата година живеевме со татко ми
Стојанче, за жал тој почина.Татко ми ја сакаше премногу и и
пренесе многу љубов. Сега таа е
своја на свое. Нема веќе чувство
дека е на сместување. Тоа сакав
да го постигнам од моментот
кога прв пат ја прегрнав. Заедничко задоволство е и тоа што
го делиме сето она што го носи
животот. Нека така и остане,
вели госпоѓа Стаменковска.
Оваа посветена и одговорна
хранителка, работи како просветен работник. Откако ја дели радоста со девојчето без неа
не е отидена на екскурзија, некои други патувања или летувања. Со посебно задоволство
раскажува како се подготвувале за полуматура, почнувајки
од избор на фустан, па се до
моментот кога матурантката се
вратила дома со позитивни
впечатоци.
Како изминуват годините,
хранителката за која станува
збор, и нејзината миленичка се
воигран тим. Заедничко живеење за нив е синоним за љубов, дарување и дружење.
-Семејства или поединци
кои ги отвориле вратите на

своите домови на незгрижени
деца, со желба да им пружат
љубов и поубаво детинство,
осебно се погодени кога некој
ќе рече дека многумина за овој
хуман гест се одлучуваат поради тоа што државата дава пари
за хранителство. Точно е дека
државата од година во година
покажува се поголема грижа за
деца за кои станува збор, а со
тоа и за самите хранителки.
Средствата се наменети, пред
се, за секојдневен живот, за
книги, за екскурзија, за буџет и
за подготовки за матурска вечер. Но, во колку се парите пресудни некој да прифати бебенце, веднаш по раѓањето или ти-

нејџери до полнолетство, зошто во некои градови, во споредба со минатата година, се намалува бројот на хранители, се
прашува Лидија Панајотовиќ.
Креативност и самодоверба

Во Тимот за хранителство, усвојување и други активности
сврзани за оваа проблематика,
е и Стојан Пандиловски, психолог.
Во 147 хранителски семејства во Панчево се сместени
147 деца, од кои 29 се од други
општини, а шест деца од наша
територија живеат во други
општини. Неодамна, уште
осумнаесет жени се оспособени за ваков вид на пружање

помош. Центарот соработува
со хранителите, биолошките
родители или блиските роднини. Најубави моменти за соработка, секако се креативните
работилници, кои заедно ги
реализираат децата и Тимот за
хранителство. Основна цел е
кај младите луѓе да се развива
креативност и да се зајакнува
самодовербата. За полнолетни
девојчиња и момчиња, кои добар дел од животот го поминале во домовите на хранителски
семејства, постои и програма
за осамостојување. Откако ќе
оформат семејство и некој од
нив се определува за хранителство. И тоа нешто зборува.

УРГЕНТНО СМЕСТУВАЊЕ
Панчево е еден од ретките градови кој финансира ургентно прифаќање на деца во состојба на
социјална потреба. Ваков вид на пружање помош е регулиран со посебна одлука. За оваа хумана
работа се потребни искусни луѓе, но и покрај се, тие добиваат стручна помош од Тимот за хранителство, што работи при Центарот за социјална работа.
Ургентно хранителство во Панчево постои веќе тринаесет години, започна со реализација на
еден проект за ургентно сместување на деца во семејни домови. Долгогодишната пракса покажа
дека вакво нешто е потребно, бидејки во домовите за деца без родителска грижа не прифаќаат дечиња помали од седум години. За да се скрати патот до специјализирани установи, како што е
„Звечанска“, неколку семејства во секој момент можат да прифатат дете кое според процена на
стручни луѓе треба да биде издвоено од нездрава средина. Ургентните хранителки децата ги прифаќаат на неколку дена или месеци, а потоа се изнаоѓа трајно решение.

Панчевачки вишејезичник / Панчевачки повеќејазичник

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 15. СЕПТЕМБРА 2017. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 15 СЕПТЕМВРИ 2017
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У ВИЛИ „ЈЕЛЕНА” У БЕОГРАДУ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН НЕЗАВИСНОСТИ МАКЕДОНИЈЕ
Трајно опредељење
Републике Македоније је
унапређење добросуседских односа дијалогом,
узајамним поштовањем и
поверењем
Председница Владе
Републике Србије Ана
Брнабић и амбасадорка
Македоније договориле
су се о даљој сарадњи
У част обележавања двадесет шест
година од проглашења независности
Републике Македоније, Вера Јовановска Типко, амбасадорка те земље у
Београду, приредила је пријем у вили
„Јелена”. Свечаност је почела интонирањем химни двеју суседних и
пријатељских држава.
Поздрављајући бројне госте, Њена
екселенција је нагласила да је трајно
опредељење Републике Македоније
да негује и развија добросуседске
односе. Међутим, према њеном казивању, та настојања не подразумевају
илузију о некој идиличној атмосфери. Пре свега, радиће се на очувању
и јачању билатералних односа. Сва
отворена питања решаваће се дијалогом, узајамним поштовањем и поверењем. Србија и Македонија заједнички ће се борити не само за
очување већ и за унапређење пријатељских односа између македонског
и српског народа и грађана двеју
држава.
– За Србију нас везују многи елементи прошлости, садашњости и
будућности. Највише од свега су пријатељски контакти с људима. Већ три
и по године сам у Србији. Стекла сам
велики број пријатеља. Овде се осећам као код куће – рекла је Вера Јовановска Типко.
Амбасадорка је подсетила да Македонија одлично корача ка зацртаном
циљу, свесна да је пут ка евроатлант-

ским
интеграцијама
поплочан
тешким одлукама, визионарским
поступцима и изазовима, али да је то
пут који нема алтернативу.
Пријему су присуствовали представници државног врха Србије – Ана
Брнабић, председница Владе Србије,
Маја Гојковић, председница Скупштине Србије, Зоран Ђорђевић, министар
за рад, борачка и социјална питања,
као и принцеза Катарина Карађорђевић, представници других амбасада и
бројне личности из јавног, политичког и културног живота Србије.
Поводом Дана независности Македоније уприличене су и две модне

ревије. Своје колекције су приказале
Олгица Гјоргијева, креаторка из
Македоније, и модна кућа „Билицки”.
Ана Брнабић дала је кратку изјаву
после ревијалног дела и том приликом је рекла да је пре неколико дана
имала састанак са амбасадорком
Вером Јовановском Типком, те да су
се договориле о даљој сарадњи.
– Упутила сам позив македонском
премијеру Зорану Заеву да у новембру посети Београд. Остаје да се договоримо о датуму сусрета. Ова прва
посета биће искоришћена за договор
о заједничкој седници – рекла је премијерка.

Говорећи о Македонији, амбасадорка је гостима представила своју
земљу следећим речима:
– Чудесна је Македонија. Магично
јединство супротности. Мала а велика, оспоравана а пожељна, омражена
а љубљена, млада а древна, хваљена
а кажњавана, сиромашна а богата.
Богата много чиме, а највише оним
што човека чини човеком. Богата је
топлином, кроткошћу, спремна на
компромис, унутра и споља. Компромис који не треба схватити као лични пораз, већ као победу разума над
силом. Компромис као највећу потврду јасно изграђеног сопственог идентитета – компромис за своје добро,
као и за добро других, за будућност
своје деце, као и за будућност друге
деце. Компромис за нормалан живот.
Гости на пријему уживали су у креацијама. Дизајнерка Олгица Гјоргијева обележава деценију успешног
рада препознатљивим идејама. Модели из Македоније посебно истичу
женственост и романтичну страну
дама и малих принцеза. Реч је о комбинацијама за коктел-забаве, али и
за свакодневне прилике, с цветним
дезенима и детаљима од чипке и
сатена.
Владимир Стојановић годинама
ради за модну кући „Билицки”. Модели за јесен/зиму за жене и мушкарце
бренда „Билицки” идеални су за свакодневне и посебне прилике, а препознатљиви су по геометријској форми.
Манекенке и манекени веродостојно
су приказали успешност дизајнера, а
потврда тога су измамљени аплаузи и
одушевљење гостију. За пријатну
атмосферу и право уживање на коктелу својски су се потрудили пријатељи двеју суседних држава.
Подсећамо, на референдуму одржаном 8. септембра 1991. године 95
одсто грађана Македоније изјаснило
се за одвајање од некадашње заједничке државе. Пре референдума
донета је Декларација о независности, коју је Собрање усвојило 25. јануара 1991. године.

Препознатљиви
по производњи
купуса
» страна V

Неописива лепота
» страна VI
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НА ДРЖАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА
У МАКЕДОНИЈИ

СТИПЕНДИЈЕ
И ЗА МЛАДЕ ИЗ СРБИЈЕ
Седморо младих македонског порекла који живе у
Републици Србији уписало је
у академској 2017/18. години неки од државних факултета у Македонији и добило

стипендије од Владе Републике Македоније. Министарство образовања и науке
(МОН) преузело је обавезу
регулисања статуса студена-

та у студентским домовима.
На универзитетима у Скопљу
студираће шесторо, а на Универзитету у Штипу један академац.
Захваљујући успостављеној
пракси стипендирања студената македонског порекла
који живе на Балканском
полуострву, ове године у
Македонији ће студирати 39
младих из Грчке, Бугарске,
Албаније… Према нашим
сазнањима,
факултетску
диплому уз стипендије Владе
Републике Македоније до
сада је добило око 80 интелектуалаца из Републике Србије.
Ево и имена новопримљених студената: Јована Миленковић, Јелена Стаменковић,
Драгана Станковски, Јован
Гавриловић, Ена Јелисавета
Јовановић, Александра Алексоски и Марко Огњеновски.
Они су се определили за учење језика, психологију, ветерину, компјутерско инжењерство и индустријски дизајн.

ДАНИ МАКЕДОНСКЕ КУЛТУРЕ

ДА ЧУЈУ ЈЕДНИ ЗА ДРУГЕ
У организацији Дома омладине у Панчеву, удружења
„Герман” из Глогоња, сеоских
домова култура и Македонског информативног центра,
одржавају се шести „Дани
македонске културе”. У континуитету, од 4. до 25. септембра, биће приређене четири
књижевне вечери. Прво књижевно вече одржано је 4. септембра у Глогоњу. Публици су
се представили писци Ратко
Марковић Риђанин, Виолета
Пачевски и Виктор Б. Шећеровски. Одржано је и књижевно вече у Јабуци. Следеће
књижевне вечери планиране
су за 18. септембар у Качареву и 25. септембар у „Аполу”
у Панчеву. Очекује се да ће
учествовати и писци Валентин Мик, Радомир Антић,
Миљурко Вукадиновић и
Јулијана Маринковић.
И поред тога што је ова
манифестација
названа
„Дани македонске културе”,
Дом омладине позива и пред-

ставнике других мањинских
заједница, будући да поред
српског већинског народа у
Панчеву живи и 26 мањинских заједница и етничких
група. Имамо изванредну
сарадњу с Румунима. Један
од песника који пишу на српском и румунском језику
јесте Валентин Мик, новинар
у „Либертатеи”. Он је увек
спреман за гостовање.
– Овакве књижевне вечери
су прилика да писци чују једни друге и да се превазиђу
језичке разлике – истакла је
Маја Георгиевска, стручна
сарадница за аматеризам и
сарадњу с мањинским заједницама, запослена у Дому
омладине у Панчеву.
Претходних година Покрајина је обезбедила новац за
пројекат удружења „Герман”.
Овогодишње сусрете су подржали Град Панчево, Дом
омладине и домови културе
у којима се организују књижевне вечери.

ДРАГАН ПЕТКОВИЋ

УЖИВА У ОНОМЕ ШТО РАДИ
Јабучанин Драган Петковић
полако али сигурно ојачава
културну сцену. Он је, у суштини, велики романтичар, који
жели да открива и да пружи
нешто ново. О својој активности, којa траје дуже од две
деценије, о љубави према
послу, трновитом путу, као и о
најинтересантнијим догађајима који су му се дешавали у
животу, говори у интервјуу за
„Панчевац”.
• Већ пет година изненађујете
књижевну публику на песничким сусретима „Песми у част”.
На јунским сусретима у Јабуци
учествовало је четрдесет уметника из региона и шире. Како
успевате да анимирате и окупите толики број уметника?
– После низа манифестација
на којима сам учествовао од
2006. године, пожелео сам да
Јабуку упишем у места која имају књижевну манифестацију овог
типа и од 2013. године то и
чиним. Дугујем велику захвалност неколицини својих пријатеља који су ми у свему томе од
самог почетка помагали. За ових
пет година поетски маратон
„Песми у част” израстао је у
међународну књижевну манифестацију на коју радо долазе
књижевници из свих балканских
земаља и они који пишу на језицима земаља из окружења, а
живе у расејању. Рецепт је једноставан: сваке године са својим
сарадницима дајем све од себе
да се гости осећају као код куће.
Иако такмичарског карактера,
маратони се памте по дружењу
и новим идејама, које заједно
реализујемо. Поносан сам због
тога што се на сцени нашло чак
једанаест застава и што је кроз
програме и ревијалне наступе
продефиловало преко 350 учесника. Одговор на питање како
анимирам велики број учесника је једноставан. Трудим се да
одговорим позивима на њихове
манифестације, увек пружам
руку сарадње, ма шта да је у
питању, уз максимално поштовање свих наших различитости.
Дакле, по оној народној – добро
се добрим враћа.
• Од 2008. године ви заправо
покушавате да пратите све оно
битно за људе у њиховој околини. Наруку вам иде и то што
се бавите новинарством. Поред
тога, радите и друге ствари.
Реците нам нешто о томе.

– Моје интересовање за
новинарство, извештавање и
праћење догађаја почело је још
2002. године, када је Јабука
добила своје прве новине. Пре
тога с пажњом сам читао наш
„Панчевац” и тако учио о свим
видовима новинарског изражавања. Драго ми је што овај разговор водим с вама, будући да
се и ваше име налази међу три
која сматрам новинарским узорима. Ако кажем да су друга
два спортски и телевизијски
новинари, ствари ће бити још
јасније. Што се тиче другог
дела питања, музиком се бавим
дуже од двадесет пет година, а
мотив је био једноставан – да
покажем и себи и другима да
људи који су из било ког разлога, божјом вољом, различити, могу и морају свој живот да
држе у својим рукама, користећи таленте. Сцена је некако
природно окружење за моју
радозналу и немирну природу.
После двадесет пет година
опстанка у култури и уметности рећи ћу само да ми је то
донело много радости, научило ме је мудрости, да препреке не постоје док их не поставимо сами.
• Пореклом сте из Босне и
Херцеговине, рођени сте у Београду, а живите у Јабуци.
Одлично говорите македонски
језик. Шта је било пресудно да
заволите језик друштвене средине – македонски?
– Ђачка књижица, предмет
под називом Језик друштвене

средине, време велике Југославије – то је било довољно за
почетак. Моја упорна природа
је одлучила: ја ово хоћу и
морам. Затим, предиван однос
с наставницом македонског
језика Надом Дистол, као и
писци Блаже Конески, Кочо
Рацин, Видое Подгорец и чувено „Бело циганче”, лектира за
основну школу, после тога прве
песме на македонском... Све то
се показало више него корисним после много година. Језик
ми је омогућио успостављање
многих културних мостова са
уметницима из Македоније,
дружења и заједничке наступе
на фестивалима у региону, балканска лепота постојања.
• Шта вас највише инспирише у песничком стваралаштву?
– Поставити ствараоцу питање о извору инспирације, значи ставити га на муке. Поезија, ако је осећате и живите,
живи свуда око вас: у обичном
свитању, сусрету с другом из
детињства, враголастим очима
непознате жене...
• Ко се може сматрати
вашим песничким узором?
– Својим песничким узором
сам увек сматрао највећег међу
великанима: човека који је
волео живот, музику и ову равницу и ма колико га притискали, остајао свој, не утапајући се
ни у какве покрете, правце, тзв.
револуције, велики и непоновљиви Мирослав Мика Антић.
Како писати добру поезију, без
много компликација, научио

ме је један стих. Блаже Конески је написао: „Везиљо, кажи
како да се роди проста и строга
македонска песма, из овог срца,
што са собом води разговор
ноћни сред немира бесна...” Ту
су и Бодлер, Црњански и Миљковић, свако на свој начин.
• Прву књигу, под насловом
„Хвала што опет волим”, издали сте пре десет година. Поред
светковина поезије, шта још
можемо да очекујемо од вас,
какви су ваши планови?
– Планова је увек много. У
овом тренутку размишљам о
озбиљном посвећивању издаваштву, покретању једног електронског часописа који би се
бавио културом, уметношћу и
животом уопште. У плану је
један заједнички пројекат с
колегама из целог региона,
који би окупио уметнике свих
вокација и покренуо нешто
што би могло живети и дуже
од његових покретача. Тридесетак градова и мноштво
манифестација, тек у фази
нултог пројекта. Даће бог снаге и храбрости, али и људе који
уметност воле бар колико и ја
и усуђују се подићи глас против пуке естрадизације културе данас, бацања традиционалних балканских вредности под
ноге глобалистичким схватањима алтернативне уметности.
Биће најискреније да признам:
особа сам с којом се никад не
зна. Они који ме знају, рећи ће
вам. Изненађења ће уследити,
сигурно.

број хранитеља? – пита се Лидија Панајотовић.
Креативност и
самопоштовање
У Тиму за хранитељство, усвајање и друге активности у вези са
овом проблематиком ради и
Стојан Пандиловски, психолог.
У 147 хранитељских породица у на територији града Панчева смештено је сто четрдесет седморо деце, од којих је
двадесет деветоро из других
општина, а шесторо деце с
наше територије живи у другим општинама. Однедавно је
још 18 жена оспособљено за
овакав вид пружања помоћи.

Центар сарађује с хранитељима, биолошким родитељима
или блиским рођацима. Најлепши моменти сарадње су
свакако креативне радионице
које заједно реализују деца и
Тим за хранитељство. Основни
циљ је да се код младих људи
развија креативност и да они
ојачају самопоштовање. За
пунолетне девојке и младиће
који су добар део живота провели у хранитељским породицама постоји и програм за осамостаљивање. Када оформе
породице, и неки од њих се
опредељују за хранитељство. И
то нешто говори.
------------------------------------

ЗБРИЊАВАЊЕ ДЕЦЕ – РАДОСТ И ОБАВЕЗА

ЗА ЛЕПШЕ ДЕТИЊСТВО
„Када сам пре десетак година
први пут загрлила једну малу
девојчицу, схватила сам да сам
преко ноћи постала мајка”,
каже Весна Стаменковска. Она
је стрпљиво чекала да је дете
прихвати и да јој узврати
љубав.
За Весну Стаменковску из Панчева збрињавање деце је јединствено искуство и у сваком случају изазов. Она је још као
средњошколка, када је живела у
породичном дому с родитељима, размишљала о томе да усвоји дете и да му пружи љубав која
му је из различитих разлога
ускраћена од стране биолошких
родитеља. Своју замисао је
остварила пре десетак година. У
њен живот је ушло нежно детенце (В. Б.), сада већ средњошколка. Животна улога за коју се једна енергична жена определила,
за њу је велика радост, али уједно и обавеза, будући да од почетка до данашњег дана настоји да
поред себе види јаку личност
која ће успети у животу.
– Сећам се као да је било
јуче. У Веснин дом смо службено отишли с троје деце: две
девојчице и једним дечаком.

Мислили смо да ће код њих
остати дечак, али није било
тако. Потенцијална хранитељка је одмах загрлила млађу
девојчицу. Код њих у кући разговарало се отворено о свим
питањима. Девојчица зна ко су
јој биолошки родитељи, браћа
и сестре и с њима контактира.
Зна и законска права и „конзумира” их у односу на своје
потребе – објашњава Лидија
Панајотовић, педагог у Центру
за социјални рад, уједно и члан
Тима за смештај деце у породице, усвајање, припрему породица за ургентни смештај...
Преко ноћи сам постала
мајка
– Није лако прихватити дете за
које знате да му је потребна
посебна нега и посебна љубав.
Управо сам због тога преко
ноћи постала мајка. Крила сам
у себи и страх, и тугу, и радост.
Није довољно само да пружите љубав. Стрпљиво сам чекала да ме мала прихвати и да
ми узврати велику љубав, да би
могла да израсте у једну зрелу
и стабилну личност, да зна шта
жели и да буде упозната са
свим. И када је саветујем и
када је грдим, да зна да је то за

њено добро. До прошле године смо живели с мојим оцем
Стојанчетом, али он је, нажалост, преминуо. Мој отац ју је
јако волео и пренео јој је много љубави. Сада је она свој на
своме. Нема више осећај да је
на смештају. То сам хтела да
постигнем од момента када
сам је први пут загрлила. Заједничко задовољство је и то што
делимо све оно што живот
носи. Нека тако и остане – каже
Весна Стаменковска.
Ова посвећена и одговорна
хранитељка ради као просветни
радник. Откако дели радост с
девојчицом, без ње није отишла
на екскурзију, неко друго путовање или летовање. С посебним
задовољством прича о припреми за полуматуру, почев од
избора хаљине, све до момента
када се матуранткиња вратила
кући с позитивним утисцима.
Како пролазе године, хранитељка о којој је реч и њена
миљеница су уигран тим.
Заједнички живот је за њих
синоним за љубав, даривање и
дружење.
– Породице или појединци
који су отворили врата својих
домова незбринутој деци, са

жељом да им пруже љубав и
лепше детињство, посебно су
повређени када неко каже да се
већина за овај хумани гест одлучује због тога што држава даје
паре за хранитељство. Тачно је
да држава из године у годину
показује све већу бригу за децу
о којој је реч, а самим тим и за
хранитеље. Средства су намењена пре свега за свакодневни
живот, књиге, екскурзију, буџет
и за припрему матурске вечери. Но уколико је новац пресудан да неко прихвати бебу
одмах по рођењу или тинејџере
до пунолетства, зашто се у
неким градовима, у поређењу с
претходном годином, смањује

УРГЕНТ НИ СМЕ ШТАЈ
Панчево је један од ретких градова који финансира ургентни прихват деце у стању социјалне
потребе. Овакав вид пружања помоћи регулисан је посебном одлуком. За овај хумани посао
потребни су искусни људи, али и поред свега, они добијају стручну помоћ од Тима за хранитељство који ради при Центру за социјални рад.
Ургентно хранитељство у Панчеву постоји већ тринаест година, а почело је реализацијом
једног пројекта за ургентни смештај деце у породично окружење. Дугогодишња пракса је показала да је овако нешто потребно, будући да домови за децу без родитељског старања не прихватају децу млађу од седам година. Да би се скратио пут до специјализованих установа, као што
је „Звечанска”, неколико породица у овом тренутку може да прихвати дете које по процени
стручних људи треба да буде измештено из нездраве средине. Ургентни хранитељи прихватају
децу на неколико дана или месеци, а онда се проналази трајно решење.

V
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МОЖЕ ЛИ СЕ ЖИВЕТИ ОД ДАРЕЖЉИВЕ ЗЕМЉЕ У ГЛОГОЊУ

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У КАЧАРЕВУ

ПРЕПОЗНАТЉИВИ
ПО ПРОИЗВОДЊИ КУПУСА

ИГРАЧКА И МУЗИЧКА ТРАДИЦИЈА

Готово сви Глогоњци
баве се повртарством
За плодну глогоњску земљу
многи кажу: шта год да посејеш, никне. О мукотрпном
животу пољопривредника и о
томе да ли и колико може да
се живи од дарежљиве земље,
као и о томе чиме се највише
баве људи из овог села, разговарали смо с Данаилом Вучковским, председником Удружења произвођача повртарских
култура.
– Готово сви Глогоњци
активно се баве повртарском
производњом. Неки то раде за
потребе породице, али већина
производи за продају. Највише
се гаје купус и кромпир, по
чему смо препознатљиви,
затим следе млади лук, карфиол, броколи и кељ, а у последње време тенденција је да се
прелази на културе краће вегетације, као што су спанаћ, ротквица, боранија... Производе
продајемо претежно на Зеленој пијаци у Панчеву и кванташкој пијаци у Београду, а
затим по околним местима где
се људи не баве повртарством,
као што су Качарево, Јабука,
Банатско Ново Село, Владимировац и Банатски Карловац –
прича Данаил Вучковски.
Како каже наш саговорник,
производња купуса је на првом
месту, али ова година је за
пољопривреднике захтевнија
него обично, пре свега због
неповољнијих
временских
услова. Било је и мањих проблема у производњи расада,
будући да су након расађивања наступиле високе температуре, без падавина у дужем
периоду. Уједно, потребе за
наводњавањем су повећане,
али и заштита од болести и
штеточина, којих је ове године више него ранијих година.
Глогоњци размишљају да с
купусом наступе и на иностраном тржишту, али за извоз је
потребна већа и сигурнија производња. Поред тога, и цена
купуса код нас тешко може да
покрије трошкове транспорта.
До бољих времена вредни произвођачи ће, као и претходних
година, купус пласирати на
мало и велико. На мало ће продавати на Зеленој пијаци у
Панчеву, Борчи и у околним

местима, а на велико (на тоне)
у самом селу.
– Не очекујемо проблеме у
пласману, јер ове године има
знатно мање купуса како у Глогоњу, тако и у другим местима
која се традиционално баве
производњом купуса у већим
количинама. Поучени искуством, очекујемо пуно посетилаца на овогодишњој традиционалној манифестацији Дани
повртара „Глогоњска јесен”.
Надамо се да ће продаја пољопривредних производа бити
солидна. Организатор ове
велике продаје је Удружење
повртара из Глогоња – каже
Вучковски.
Овогодишње летње врелине
узимају данак и у глогоњском
атару. Без веродостојне процене тешко је рећи колико ће
приноси бити умањени, али
штета је за неке културе већ
евидентна. И поред свега, зелениш није значајно погођен
сушом, осим код произвођача
који нису имали могућности да
довољно наводњавају баште.
Разумљиво, наводњавање повећава трошкове, а то ће се одразити и на цену производа. У
селу се наводњавају сви повртарски усеви, а мање остале
културе. Наводњавање се претежно врши из бунара намењених тој сврси, а мањи део из
мреже канала за наводњавање.

Доминантан начин заливања је
помоћу распрскивача, мада
још увек има оних који заливају на бразду, а то су углавном мали произвођачи. Повећана потреба за наводњавањем
изискује више новца, времена
и напора.
Удружење не располаже тачним подацима о томе које површине су обухваћене повртарским
усевима,
а
које
житарицама и другим културама. Планирано је да се направи
база података. Једно је сигурно
– предност се даје производњи
житарица, репи, сунцокрету.
Глогоњци не располажу ни тачним подацима о томе колико
су искоришћене обрадиве површине у самом селу и око њега.
– Оно што можемо рећи,
јесте да се на неким парцелама погодним за повртарство,
због близине села и могућности наводњавања, сеју и друге
културе. Ова ситуација се може
назвати неефикасном, али не
видимо како се то може променити у већој мери – наглашава председник Удружења
произвођача поврћа.
Пажњу заслужује и Јовица
Симоновски,један од бројних
произвођача поврћа из Глогоња. Он продаје на зеленој пијаци у насељу Котеж 2 у Панчеву
дуже од петнаест година. Завршио је електротехничку школу,

али није успео да се запосли.
Пољопривреди се посветио зато
што није имао могућност избора. Заједно с мајком гаји парадајз, паприке, кељ, боранију,
купус, лук, карфиол... Како сам
каже, производи 90 одсто
разних врста поврћа које успева у Глогоњу. Убрајају га у мање
произвођаче, а башту још увек
наводњава на бразду. И поред
тога што знају његово име, купци најчешће кажу: купио сам
код Глогоњца.
– Све што продајем, произведено је у Глогоњу. Трудим се
да пласирам и воће: шљиве,
кајсије и брескве. Али немам
довољно ни за пијачицу каква
је ова на Котежу 2. Одавно сам
се прихватио и производње
купуса. Па, он је глогоњски
бренд. Долазим у Панчево с
провереним
квалитетом,
мислим да су цене прихватљиве – прича Симоновски.
И поред тога што производњу годинама прате суша, некад
град или мраз, људи који живе
од земљорадње остају верни
плодној војвођанској земљи.
Квалитетним производима
стекли су поверење и код
потрошача ван панчевачког
атара. Већина је уверена да и
од оваквог посла може да се
живи, али уз велики труд и
неизвесност када је реч о самој
производњи и пласману.

Промоција књиге „Играчка и
музичка традиција Македонаца у Качареву” новосадских
магистара етномузикологије
Јулијане Башић и Горана
Милошева одржана је 26. августа у Дому културе у Качареву.
О књизи су говорили др Селена Ракочевић, ванредни професор на катедри за етномузикологију Факултета за музичку
уметност Универзитета у Београду, као и аутори.
Књига „Играчка и музичка
традиција Македонаца у Качареву” настала је као резултат
изучавања културног идентитета Македонаца у Војводини
по истраживању које су 2011.
године реализовали тадашњи
студенти, данас магистри етномузикологије. Детаљни описи
македонског
националног
наслеђа засновани су на казивањима житеља. Представљени су и историјско-демографски подаци, као и културне
одлике самог Качарева, али и
Македонаца у Војводини, и
кључни елементи етничког и

које су спонтано приређивали
колонизовани
Македонци,
када су се састајали у центру
села након напорног рада у
пољу и певали и играли. На тај
начин су побеђивали носталгију за напуштеним огњиштима у местима из којих су
дошли.
Аутори су књигу узели у руке
први пут на промоцији и нису
крили задовољство што је напокон из штампе изашао њихов
првенац и што је сакупљени
материјал јавно доступан.
Књигу је издао Македонски
информативни и издавачки
центар. Штампана је као пројекат Форума младих Македонаца. Промоцију су подржали
удружење „Вардар” из Качарева, Форум младих Македонаца и Национални савет македонске националне мањине у
Србији, а организована је у
оквиру традиционалне десете
манифестације
„Гајдаши”.
Дванаест гајдаша, од којих
десет из Србије и двојица из
Македоније, представили су се

културног идентитета – традиционална македонска музика
и игра.
– Основни циљ напора који
су они уложили јесте да музика и игра нађу своје место,
будући да је народна музика
заиста велико богатство. Не би
било добро да културно наслеђе остане само у књизи. Корак
по корак, треба да оживимо
заборављене народне изворне
песме, које би млади данас са
задовољством певали – рекла
је др Селена Ракочевић.
Посебна инспирација за
људе који су једно теренско
истраживање преточили у књигу, јесу и некадашње игранке

у центру Качарева и приредили незаборавно вече. И на овој,
као и на претходним манифестацијама, наступио је Александар Ристовски, гајдаш из
Београда. Увек је расположен
да помогне младима и да им
пренесе дугогодишње искуство
са жељом да заволе овај
инструмент. Према његовом
мишљењу, заинтересованост је
далеко испод његових очекивања. Ипак, постоје млади
спремни да узму гајде у своје
руке. Један од њих је и Дарко
Ристевски из Гудурице, млад
момак који оживљава заборављене изворне македонске
песме.

У ЈАБУЦИ ЗАСТУПЉЕНЕ СВЕ ТРИ ГРУПЕ ДИЈАЛЕКАТА

НЕДОВОЉНО ПАЖЊЕ НЕГОВАЊУ ЈЕЗИКА
Јабучани пореклом из Македоније имају нешто посебно, а
то је лепеза дијалеката. И поред
тога што је недовољно испитано којим групама припадају,
једно је сигурно – они разговарају и разумеју се на више дијалеката. У овом војвођанском
селу, у близини Панчева, где
живи око 2.500 Македонаца,
слободно можемо рећи, заступљене су све три основне дијалекатске групе македонске
језичке територије: северномакедонски, западномакедонски
и источномакедонски говор. У
прилог томе иду и историјски
подаци, према којима је пре
више од 70 година у село колонизована 561 породица, са око
3.500 житеља, из свих крајева
Македоније, али и из Корче
(Албанија).
Постоје и подаци о томе
колико чланова је имала свака
породица и одакле су они досељени. Највећи број њих је из
кривопаланачког краја, Поречја и струшког краја. Житељи
Јабуке су и људи пореклом из

Полога, тиквешког, дебарског,
тетовског, кратовског, ђевђелијског и преспанског краја. Зарад
боље животне перспективе
досељавање је трајало годинама. У Јабуци живе и Битољчани, Струмичани, Охриђани...
Основно је да свака држава
брине о развоју књижевних
језика. Свакако, пажњу заслужује и једна значајна лингвистичка и културолошка појава,
каква постоји у Јабуци и другим местима у Војводини у
којима претежно живе Македонци. Матерњи језик и културно наследство досељеника
првенствено треба да се негују
у македонској породици. Али
све је мање старијих људи који
су „донели” и неговали бројне
дијалекте с македонске језичке територије или књижевни
језик, тако да деца немају од
кога да уче. Због тога је македонски језик на овим просторима већ угрожен. Велику
пажњу очувању македонског
језика у Србији посветио је др
Станислав Станковић, у својој

докторској дисертацији „Статус македонског језика у Републици Србији и његова интерференција са српским језиком
на морфосинтаксичкој равни”.
Своју дисертацију Станковић је
одбранио 2015. године на
Филолошком факултету „Блаже Конески” при универзитету
„Свети Кирил и Методиј” у
Скопљу.
Истраживачким
теренским послом обухватио је
и Јабуку. У суштини, он је и пре
одбране докторске дисертаци-

је на више стручних сусрета
указивао на то да је македонски језик у Србији много угрожен, а делимично се издвајају
само локалне заједнице у Јабуци, Качареву и Пландишту.

Указао је и на најбољи пут за
учење и очување матерњег језика – македонског. Прва карика у
ланцу је породица. Будући да се
употреба дијалекта, а и књижевног језика „губи” и у породицама, деца треба да се мотивишу и
да уче свој матерњи језик са елементима националне културе у
основним школама у селима или
градовима у којима живе бројни
припадници македонске националне мањине, разуме се, у складу са законским могућностима.
Пре пет година у Јабуци је почео
процес увођења наставе македонског језика са елементима националне културе.
Прошле године у ОШ „Гоце
Делчев” у Јабуци македонски
језик учило је 50 ученика. Сада
је пријављено двадесетак мање.
У ОШ „Жарко Зрењанин” у
Качареву у протеклој години
није било наставе македонског
језика, али одређени број ученика из тог села претходне две
године учио је македонски језик.
Од овог месеца у две наставне
групе обухваћено је 28 ученика

од првог до четвртог разреда. То
значи да ће у Јабуци и Качареву
мање од шездесеторо деце похађати наставу македонског језика. У другим школама у Војводини досада нису организована
предавања овог типа. С друге
стране, само у Панчеву и девет
панчевачких села више од 5.000
житеља изјаснили су се као
Македонци. Да не причамо о
Пландишту, општини у којој је
македонски језик у службеној
употреби, Вршцу или другим
местима, у којима Македонци
све чешће истичу да их има у
великом броју, а матерњи језик,
македонски, не изучава се.
Истини за вољу, одавно се прича да ће и у основној школи у
Пландишту бити уведена настава македонског језика, али та
замисао још није остварена.
Седиште Националног савета мањинске заједнице Македонаца налази се у Панчеву, јер
у Србији највише Македонаца
живи на територији нашег града. Међутим, подаци којима
располажемо указују на то да

је премало урађено да би се
сачувао и научио македонски
језик. Заборавило се и на курсеве „Добро дошли на македонски”, којима су били обухваћени људи од седам до
седамдесет седам година.
По свему судећи, Македонцима треба човек који у потпуности може да се посвети лингвистичкој и културолошкој
појави у Јабуци, као што је то
за Палћене урадио Ивановчанин Аугустин Калапиш. Он је
седам година радио на сакупљању историјског материјала о
Палћенима, досељеним пре једног и по века из Бугарске.
Савремени бугарски и палћенски, старобугарски, разликују
се. Да би млади Палћени знали
одакле су и који су им преци,
уче да читају и пишу од старијих, али и на језичким радионицама организованим у најмањем селу у нашој општини –
Иванову. За упорност, истрајност и начин на који Палћени
чувају свој језик, заинтересован
је и научник из Јапана.
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Петак, 15. септембар 2017.
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ОХРИД – МАКЕДОНСКИ БИСЕР

НЕОПИСИВА ЛЕПОТА
Прва помисао на Македонију
неминовно води ка Охридском језеру, које спада међу
најстарија и најдубља језера у
Европи. Овенчано је планином
Галичицом, националним
парком који окружује и чува
лепоте бисера Македоније.
Вода у језеру хладнија је него
на мору, али је освежавајућа,
бистра и чиста, интензивне
плаве боје, крепи и тело и дух.
Улице Старог града Охрида
подсећају на приморске градове, уске, заклоњене, тајновите,
откривају разноврсну архитектуру, типичне оријенталне старе градске македонске куће
грађене под утицајем византијске и отоманске културе.
Македонски Јерусалим
Путовање кроз историју
охридским улицама започните корачајући стопама античких грађана, посетом Колосеуму, античкој спортској
арени, аутентичном сведоку
златних дана римске државе,
месту на коме су се одигравале крваве борбе гладијатора и дивљих звери.
У граду-споменику не пропустите да обиђете Самуилову тврђаву, с њених осамнаест кула,
стару један миленијум, очуван
историјски споменик и престоницу Самуиловог царства.
Поглед с ње и шетња у оквиру
бедема посету чини необилазним делом боравка у Охриду.
Прилика за повратак у прошлост не сме се пропустити.
Стари записи сведоче о
постојању 365 цркава у Охриду. Данас их је сачувано око
50 и многи називају тај град
македонским Јерусалимом.
Као такав, Охрид је ретка
дестинација која је истовремено уврштена на две Унескове светске листе – природних
лепота и културноисторијске
баштине.
Једна од најупечатљивијих
грађевина у Охриду свакако
је Црква Свете Софије, изграђена у доба цара Самуила.
Рушена и обнављана, представља драгуљ средњовековне уметности и украшена је
фасцинантним фрескама. И
данас је могуће уживати у
њеној лепоти.

У старом градском језгру
је манастир Светог Климента, саграђен у 13. веку,
посвећен заштитнику града,
Св. Клименту Охридском,
који је у Македонију дошао
у 9. веку да шири хришћанство и ћирилицу. Оснивач је
Охридске литерарне школе
и Словенског универзитета,
одакле је 3.500 образованих
људи кренуло да шири његову реч.
Црква Светог Климента, у
близини Горње капије, позната под називом Црква Свете
Богородице Прилепве, изузетна по историјском и културном значењу, богата је фрескама непоновљивог значаја, које
су дела познатих уметника тог
времена Михаила и Еутихија.
На врху стене је једна од
највероватније најсликанијих
цркава у Охриду – Црква Светог Јована Канеа, из 13. века,
у старом рибарском насељу
Канео, а ако кренете на
крстарење бродићем 29 километара од Охрида, на супротном крају језера, доћи ћете и
до манастирског комплекса
Свети Наум у стенама изнад
језера, у божанственом крајолику.
Тајне Охрида употпуњује и
јединствени начин израде
чувених охридских бисера.
Ретки су они који се врате без
неког сувенира и дара за себе
или своје драге даме.
Немогуће је описати све

лепоте Охрида и Охридског
језера. Уколико одлучите да
посетите овај древни град,
сигурно нећете погрешити.
И без наше препоруке,
многи Панчевци су заљубљеници у Охридско језеро и
његову бистру воду. Један од
њих је и Зоран Станковски.
Град срдачних људи
– Охрид сам заволео пре много година, моја породица је
имала стан у близини језера. С
родитељима и сестром сам
годинама летовао у прекрасном Охриду. Љубав према
бисерном Охриду пренео сам
и на кћерке Јовану и Милицу.
Због непроцењивих историјских вредности и туристичких
атракција, и супругa Дуња је
заљубљена у лепоте тог града.
Некако, ово туристичко место
у највећој мери испуњава наше
критеријуме за одмор, почев
од бројних историјских знаменитости, па све до етно-кухиње. Све су то разлози због којих
бих и сада посетио Охрид, али
ми радне обавезе то не дозвољавају – каже Станковски.
Заслуге за популаризацију
културног живота у Охриду имају бројне генерације. Захваљујући њима данас је Охрид забаван
у свако време у току године.
Примамљиво је и то што је смештај, посебно приватан, повољан и у сезони и ван ње.
Пре осам година овај туристички град заволела је и

породица Јошић из Панчева –
Мира, њен супруг Александар
и њихова кћерка Виолета.
– Охрид је град у ком је историја оставила бројне трагове,
град срдачних људи, доказаних
домаћина отворених срца за
госте који желе прави одмор и
пријатна изненађења. Наши
пријатељи већ знају да је бисер
Македоније, Охридско језеро,
мелем за душу, будући да пружа прекрасне могућности и
задовољства. Ове године смо
неколико дана уживали у
Македонији, крајем јула и
почетком августа. За обилазак
туристичких атракција није
довољно ни десет дана. Зато
Охрид посећујемо већ неколико година – каже Мира Јошић.
За њу су, као и за већину
Панчеваца, цене у ресторанима, посластичарницама, продавницама сувенира, кафићима и услужним делатностима
за уживање на води и језеру
прихватљиве. Како сама каже,
са зарадом у просвети и трговини, могу да приуште и вечеру и ручак у ресторану.
Мира Јошић са одушевљењем објашњава и како реагују бројни Македонци када
виде аутомобил с панчевачким таблицама. Разлог је
разумљив, Панчево их асоцира на Јабучане пореклом из
Македоније, будући да су
многи чули за Панчево и Јабуку, а можда у нашој општини
имају и родбину.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНИХ
ДАВАЛАЦА КРВИ У ГЛОГОЊУ

КОНКРЕТНИМ ПРОГРАМИМА
ДО РЕЗУЛТАТА

Свака четири месеца
по једна акција
Пре недељу дана крв
добровољно дало
двадесет становника
Глогоња
Невладина омладинска организација Глогоњ спровела је
првог септембра још једну
успешну акцију добровољног
давања крви. Од 26 пријављених, драгоцену течност је дало
двадесет добровољних давалаца. Глогоњци организују по једну акцију на свака четири
месеца. Организатори – поменута невладина организација и
Служба за трансфузију крви
Панчево – задовољни су одзивом људи. У организованим
акцијама у селима број добровољних давалаца крви креће се
између 15 и 35.
– Успех глогоњских акција је
резултат промотивног наступа
омладинаца који су били укључени у програм општинског

Црвеног крста, с циљем да се
житељи мотивишу да постану
даваоци крви. Већ неколико
година стечено знање примењују у пракси. Уобичајено, у
летњем периоду се највише
осећа недостатак крви за лечење оболелих. Стање се полако
побољшава. Сада за потребе
наше службе обезбеђујемо крв
за наредна четири дана. Велика нада су нам средњошколци,
месне заједнице, као и предузећа – каже др Радмила Раилић Ристовска, шеф Одсека за
базичну трансфузију.
У наредним данима биће
реализоване акције добровољног давања крви у Фабрици
авиона „Утва”, Машинској
школи Панчево и у месним
заједницама у Качареву и
Старчеву. Организовано, 21.
септембра, крв ће дати и ученици Гимназије „Урош Предић” из Панчева. Служба за
трансфузију посебно је поносна на људе који су дугогодишњи даваоци крви, али успех
овог плана огледа се и у укључивању младих људи.

ПОКЛОН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАБУКА

ЗЛАТНИК ЗА УСПЕХ

ИГОР АНДРЕЈИЋ, СЛИКАР ИЗ КУМАНОВА

ДОЖИВЕО САМ ВЕЛИКО ПРОФЕСИОНАЛНО УВАЖАВАЊЕ
Међу седамнаест уметника
из Србије, Нице (Француска)
и из региона, учесника 49.
сликарске колоније „Делиблатски песак”, био је и Игор
Андрејевић из Куманова.
Уметност коју носе у себи они
су изражавали од 18. до 26.
августа у прекрасном амбијенту познатог излетишта
Девојачки бунар. Овај 26годишњи уметник први пут
учествује у раду једне колоније, која је уједно и једно од
најважнијих обележја културног живота града Панчева.
– С Кумановом пуних двадесет година имамо размену
сликара. Сарадња траје одраније, будући да су се Панчево
и Куманово пре неколико деценија збратимили. У раду овогодишње колоније „Куманово
2017” учествовала је и панчевачка сликарка Ивана Маркез
Филиповић. Посебну пажњу
посвећујемо млађим генерацијама. Један од разлога Игоровог гостовања је и тај. Углед
колоније чувају сами уметници, међу којима је велики број
са академским образовањем –
рекао је Стојан Бошков, председник Културно-просветне
заједнице Панчева.
Избор тема је слободан, али
природа у којој се налази објекат

Културно-просветне заједнице намеће пејзажно сликарство. За Игора, девојке су вечна инспирација.
– Уљаним бојама на платну насликао сам око 50 портрета девојака и женских
актова и чувам их у својој
личној колекцији. Ликовну
академију у Скопљу завршио
сам пре три године, али први
пут учествујем у некој колонији. Имао сам среће да
дођем на Девојачки бунар и
да доживим велико професионално уважавање. Испуњава ме и то што сам радио с
професионалцима великог
искуства. Сваки учесник
оставља по два уметничка
дела као поклон граду Пан-

чеву. Ово гостовање је пробудило у мени жељу да чешће
учествујем у колонијама с
разменом. Већ размишљам и
о самосталној изложби, али
и групна представљања за
мене имају значај – каже
Игор.
Сасвим је сигурно да професија за коју се определио
наш саговорник има везе и
с његовим генима. Сестра

Ива на сту дира гра фику, а
мајка Валентина је историчар умет но сти. Од малих
ногу је заволео сликарство,
а и отац Љуби ша је често
сликао за своју душу. Овај
млади Кумановац, захваљују ћи зна њу стеченом на
Ликовној академији, може
да се бави и рестаурацијом
и конзервацијом, а сликао је
и иконе. Како год, враћа се
женским ликовима. Пре свега, волео би да у његовим
уметнич ким делима људи
препознају радост и љубав
премаа животу.
У колонији је учествовало
седам уметника из Панчева
и по један сликар из Француске, Бугарске, Републике
Српске, Ниша, Жагубице,
Смедеревске Паланке, Београда, Новог Сада и Сврљига. Већина њих се често среће у колонијама с којима
Културно-просветна заједница Панчева има размену.

Друштво са ограниченом одговорношћу делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • 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)

На свечаној седници Месне
заједнице Јабука, када је прослављена и сеоска слава, посебно признање – златник с посветом и књигу Иве Андрића
добила је ученица Ивана Радески. Ивана је завршила осми
разред у Основној школи „Гоце
Делчев” у Јабуци и проглашена је за ученицу генерације.
Поклоне јој је доделила Ивана
Секулић, технички секретар
при Месној заједници.
Задовољство због постигнутог успеха у настави и ваннаставним активностима није
крио ни Милосав Урошевић,
директор ОШ „Гоце Делчев”.

– Школа у Јабуци има више
од 600 ученика и децу предшколског узраста. Поносимо
се сваким успехом наших ученика, који на најбољи начин
представљају своју школу. Без
скромности, подсетићу да смо
према постигнутим резултатима, од 19 панчевачких школа,
на седмом месту. Од сеоских
школа малу предност има
школа у Старчеву. Не ради се
о такмичарском духу, будући
да се свака школа труди да
постигне жељене резултате,
али и рангирање успеха је
добар подстрек – рекао је Урошевић.

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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КНИЖЕВНА ВЕЧЕР ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА
ВО КАЧАРЕВО

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ЖИВЕЕ ОД ДАРЕЖЛИВАТА ЗЕМЈА ВО ГЛОГОЊ

ПРЕПОЗНАТЛИВИ
ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛКА
Безмалку сите Глогоњци
се занимаваат
со производство
на зеленчук
За плодната глогоњска земја
многумина велат: што и да посееш, ќе никне. За макотрпниот
живот на земјоделците и за тоа
дали и колку може да се живее
од дарежливата почва и со што
највеќе се занимаваат луѓето од
оваа село, разговаравме со Данаил Вучковски, претседател на
здружението на производители
на градинарски култури.
- Безмалку сите Глогоњци активно се занимаваат со градинарско производство. Некои тоа
го работат за потребите на семејството, но поголем број од
нив произведуваат за продажба.
Најмногу се произведува зелка
и компири, по тоа сме и препознатливи, потоа следи млад лук,
карфиол, брокулa, кељ, а во последно време тенденција е се повеќе да се произведува зеленчук
со пократка вегетација, како
што е спанаќ, ротквици, боранија... Производите ги пласираме претежно на зелениот пазар
во Панчево, на кванташки пазар во Белград и во околните
места, каде што луѓето помалку
се занимаваат со градинарство,
како што се Качарево, Јабука,
Банатско Ново Село, Владимировац и Карловац, вели Данаил
Вучковски.
Како што рече нашиот соговорник производството на зелка
е на прво место, но оваа година за
земјоделците е потешка од вообичаеното, пред се поради неповолните временски услови. Со
помали проблеми производителите се соочиле уште при производство на расадот бидејки по
расадувањето настапија високи
температури, без врнежи со подолг временски период. Воедно
потребите за наводнување се зголемени, но и заштита од болест и
од штетници, кои годинава ги
има во незабележен број до сега.
Глогоњци размислуваат со
зелка да настапат и на странскиот пазар, но за извоз е потребно поголемо и посигурно
производство. Покрај другото и
цената на зелката кај нас тешко
може да ги покрие транспортните трошоци. До некои подобри времиња, вредните производители, како и во изминатите

години, зелката ќе ја пласираат
на мало и големо, на зелениот
пазар во Панчево, Борча и во
други околни места, а на големо
(на тони) продажбата ќе се одвива во селото.
- Не очекуваме потешкотии во
пласманот, бидејки годинава има
многу помалку зелка, како во
Глогоњ, така и во други места
кои традиционално се занимаваат со производство на зелка во
поголеми количини. Поучени од
поранешните искуства, очекуваме голем број на посетители на
годинешната традиционална манифестација Денови на градинарите „Глогоњска есен“. Се надеваме продажбата на земјоделските производи да биде солидна. Организатор на овој голем
пазар е Здружението на градинарите од Глогоњ - рече Вучковски.
Годинешните летни горештини и во глогоњскиот атар земаат
данок. Без веродостојна проценка тешко е да се каже колку ќе
бидат намалени приносите, но
штетата за некои култури е веќе
евидентна. И покрај се, зеленчукот не е значајно погоден од сушата, освен кај производителите кои немаа возможност доволно да ги наводнуваат бавчите.
Разбирливо, наводнувањето ги
зголемува трошоците, а тоа ќе
се одрази и на цената на производите. Во селото се наводнуват
сите градинарски засади, но
многу малку другите култури.
Наводнувањето претежно се

врши од бунари, наменети за
такво нешто, а помал дел од
мрежата на каналот за наводнување. Главен начин за наводнување е со помош на распрскувач, но помалите производители се уште тоа го прават во
бразда. Зголемената потреба за
наводнување бара повеќе пари,
време и напор.
Во Здружението не располагаат со точни податоци кои
површини се опфатени со зеленчук, а кои со житарици и
други култури. Во план е да се
направи база на податоци. Едно
е сигурно - предност се дава на
производството на житарици,
репа, сончоглед. Глогоњци не
располагат и со точни податоци
колку се искористени обработливите површини во самото село и околу него.
-Она што можеме да го кажаме е дека на некои парцели погодни за производство на зеленчук, поради близината до селото
и можноста за наводнување се
одгледуваат и други култури.
Ваквата состојба може да се нарече неефикасна, но не гледаме
начин како тоа може да се промени во значајна мерка, нагласува претседателот на Здужението на глогоњските производители на зеленчук.
Заслужува внимание и Јовица
Симоновски, еден од бројните
производители на зеленчук од
Глогоњ. Тој продава на зелениот
пазар во населбата Котеж 2 во

Панчево повеќе од петнаесет години. Завршил Електротехничко училиште не успеал да се вработи. На земјоделието му се посветил бидејки немал можност да
бира. Заедно со мајка му произведува домати, пиперки, кељ,
боранија, зелка, кромид, карфиол... Како самиот вели произведува 90 отсто од разни видови
зеленчук, кои успеваат во Глогоњ. Него го вбројуваат меѓу помалите производители, а бавчата се уште ја наводнува во бразда. И покрај тоа што го знаат неговото име, купувачите најчесто
велат: купив кај Глогоњец.
-Се што продавам е произведено во Глогоњ. Се трудам да
пласирам и овошје: сливи, кајсии
и праски. Но, немам доволно и за
пазарчето, како што е ова на Котеж 2. Одамна се зафатив и со
производство на зелка. Па, таа е
глогоњски бренд. Доаѓам во
Панчево со проверен квалитет.
Мислам дека и цените се прифатливи, нагласува Симоновски.
И така со години, суша, некојпат град или мраз, луѓето
што живеат од земјоделието остануват верни на војводинската
плодна земја. Со квалитетни
производи стекнале доверба и
кај потрошувачи вон панчевачкиот атар. Многумина се уверени дека и од оваа работа може
да се живее, но со голем труд и
неизвесност кога станува збор
за самото производството и
пласманот.

ИГРAЧКA И МУЗИЧКА ТРАДИЦИЈА
Промоција на книгата „Играчка и музичка традиција на Македонците во Качарево“ на новосадските магистри по етномузикологија, Јулијана Башиќ
и Горан Милошев е одржана на
26 август во Домот на културата во Качарево. За книгата зборуваа д-р Селена Ракочевиќ,
вонреден професор на катедрата за етномузикологија на Факултетот за музчка уметност
при Универзитетот во Белград
и авторите.
Книгата „ Играчка и музичка
традиција на Македонците во
Качарево“ настана како резултат на изучувањето на културниот идентитет на Македонците во Војводина по истражувањето кое во 2011 година го реализирале тогашните студенти,
денес магистри по етномузикологија – авторите. Деталните
описи на македонското традиционално наследство се засновани врз расказите на жителите. Претставени се и историско
– демографските, како и културните одлики на самото Ка-

се и некогашните игранки кои
спонтано ги приредувале колонизираните Македонци, кога
по напорните работи во поле се
собирале во центрите на селата
каде што пееле и играле. На тој
начин ја победувале носталгијата за напуштените огништа
во местата од каде што се
дојдени.
Авторите, книгата ја земаа
по прв пат во раце на самата
промоција и не го криеа задоволството што најпосле од печат излегол нивниот првенец и
што собраниот материјал е веќе јавно достапен.
Книгата ја издаде Македонскиот информативен и издавачки центар. Печатена е како
проект на Форумот на младите
Македонци. Промоцијата ја
подржаа здружението „Вардар“ од Качарево, Форумот на
младите и Националниот советот на македонското национално малцинство во Србија. Промоцијата е организирана во
рамките на традиционалната
десета манифестација „Гајда-

чарево, но и Македонците во
Војводина и клучните елементи на етничкиот и културниот
идентитет – традиционлната
македонска музика и игра.
-Основна цел на трудот што
го вложија авторите е музиката
и играта да го најде своето место, бидејки народната музика е
навистина големо богатство.
Не би било добро културното
наследство да остане само во
книгата. Чекор по чекор треба
да ги оживиме заборавените
народни изворни песни, кои
младите денес со задоволство
ќе ги пеат, рече д-р Селена Ракочевиќ.
Посебна инспирација за луѓето што едно теренско истражување го преточиле во книга

ри“. Дванаесет гајдари, од кои
десет од Србија и двајца од Македонија настапија во центарот
на Качарево и приредиа незаборавна вечер. И на оваа манифестација, како и на пораништвите учествуваше Александар Ристески, гајдар од Белград. Тој е секогаш расположен
на помладите да им го пренесе
долгогодишното искуство со
желба да го засакаат овој инструмент. Според неговото
мислење заинтересираноста е
далеку од неговите очекувања.
Сепак, постојат млади подготвени да земат гајда во рацете.
Еден од нив е и Дарко Ристески
од Гудурица, младо момче кое
ги оживува заборавените изворни македонски песни.

ВО ЈАБУКА ЗАСТАПЕНИ СИТЕ ТРИ ДИЈАЛЕКТНИ ГРУПИ

НЕ Е ПОСВЕТЕНО ДОВОЛНО ВНИМАНИЕ
Јабучани, по потекло од Македо-

нија, имаат нешто посебно, а тоа е
лепеза на дијалекти. И покрај тоа
што недоволно е испитано на кои
дијалекти кои групи им припаѓаат, едно е сигирно – тие разговараат и се разбираат на повеќе диалекти. Во ова војводинско село, во
близина на Панчево, каде што
живеат околу 2.500 Македонци,
слободно можеме да кажеме дека
се застапени сите три основни
дијалектни групи на македонската јазична територија. Значи, северномакедонски, западномакедонски и источномакедонски говори. Во прилог на тоа одат и историјски податоци според кои во
селото пред повеќе од 70 години е
колонизирано 561 семејство со
околу 3.500 жители, дојдени од сите краишта на Македонија, но и од
Корча (од Албанија).
Постојат и податоци колку
броело секое семејство и од каде
се доселени. Најголем број од
нив се од кривопаланечкиот регион, Поречието и од Струшко.
Жители на Јабука се и луѓе по
потекло од Полог, тиквешкиот,

дебарскиот, тетовскиот, кратовскиот, гевгелијскиот и преспанскиот крај. Поради подобра перспектива во животот, доселувањето траело со години. Во Јабука
живеат и Битолчани, Струмичани, Охриѓани...
Основно е секоја држава да се
грижи за развитокот на литературните јазици. Секако, внимание заслужува и една значајна
лингвистичка и културолошка
појава каква што постои во Јабука или во некое друго место во
Војводина, каде што претежно
живеат Македонци. Мајчиниот
јазик и културното наследство
на доселениците првенствено
треба да се негуваат во македонското семејство. Но, се намалува
бројот на постарите луѓе што ги
„донеле“ и ги негуваат бројните
дијалекти од македонската јазична територија или литературниот јазик. Децата немаат од кого
да учат. Македонскиот јазик на
овие простори е веќе загрозен.
За загрозеноста и за начинот како да се сочува македонскиот
јазик во Република Србија, голе-

мо внимание посвети д-р Станислав Станковиќ, во својата
докторска дисертација „Статусот на македонскиот јазик во Република Србија и неговата интерференција со српскиот јазик
на морфосинтаксичко рамниште“. Својата дисертација д-р
Станковиќ ја одбрани 2015 година на Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“
во Скопје. Со истражувачка теренска работа ја опфати и Јабука.

Всушност, тој и пред да ја одбрани докторската дисертација на
повеќе стручни собири укажуваше дека македонскиот јазик во
Србија е мошне загрозен , а делумно се издвојуваат само ло-

калните заедници во Јабука, во
Качарево и во Пландиште.
Го посочи и најдобриот пат како да се научи и сочува мајчиниот
јазик – македонскиот. Првата алка во ланецот е семејството. Бидејќи употребата на дијалектите,
а и литературниот јазик се „губи“
и во домовите, децата треба да се
мотивираат и да го учат својот
мајчин јазик со елементи на национална култура во основните
училиштата во селата или градовите каде што живеат бројни
припадници на македонското национално малцинство, се разбира според законските можности.
Пред пет години во Јабука започна процесот на воведување на
настава на македонски јазик со
елементи на национална култура.
Минатата година во ОУ „Гоце
Делчев“ во Јабука, македонски
јазик учеа 50 ученици. Сега се
пријавени дваесеттина помалку.
Во ОУ „ Жарко Зрењанин“ во Качарево во изминатата учебна година немаше настава по македонски јазик, меѓутоа, одреден број на
ученици од ова село во претходни-

те две години учеа македонски
јазик. Од овој месец во две наставни групи се опфатени 28 ученика
од прво до четврто одделение. Значи, во Јабука и Качарево помалку
од 60 деца ќе посетуваат настава на
македонски јазик. Во други училишта во Војводина досега не се
организирани предавања од овој
вид. Од друга страна пак, само во
Панчево и девет панчевачки села,
повеќе од 5.000 жители се изјасниле како Македонци. Да не зборуваме за Пландиште, општина каде
што македонски јазик е во службена употреба, Вршац, или некое
друго места каде што Македонците се почесто истакнуваат дека ги
има во голем број, а мајчиниот
јазик – македонскиот, не се изучува. За волја на вистината од поодамна се зборува дека и во ОУ во
Пландиште ќе се воведе настава на
македонски јазик, но оваа замисла
сеуште не е остварена.
Седиштето на Националниот
совет на малцинската заедница
на Македонците е во Панчево,
пред се поради бројноста на ова
малцинство во Србија, подато-

ците со кои располагаме укажуваат дека многу малку е сторено
да се сочува и научи мајчиниот
јазик. Се заборави и на курсевите
„Добре дојдовте на македонски“,
со кои беа опфатени луѓе од седум до седумдесетиседум години.
По се изгледа на Македонците
им треба човек кој целосно може
да се посвети на лингвистичката
и културолошката појава во
Јабука, како што тоа го направи
за Банатските Палќени, Ивановчанецот Аугустин Калапиш . Тој
седум години работеше на собирање на историски материјал за
Палќените, доселени пред век и
пол од Бугарија. Современиот
бугарски и палќенскиот, старобугарски, се разликуваат. За да
младите Палќени знаат од каде
се и кои им се претци, учат да читат и пишуват од постарите, но и
во јазичните работилници, оганизирани во најмалото село во
нашата општина – Иваново. За
упорноста, истрајноста и начинот како Бугарските Палќени го
чуваат својот јазик, е заинтересиран и научник од Јапонија.
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ОХРИД - МАКЕДОНСКИ БИСЕР

КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА ВО ГЛОГОЊ

НЕОПИШАНА УБАВИНА

СО КОНКРЕТНИ ПРОГРАМИ
ДО РЕЗУЛТАТИ

Првата помисла на Македонија, неминовно води кон Охридското езеро, едно од најстарите и најдлабоки езера во Европа. Обиколено е со планината Галичица, национален парк
кој ги окружува и чува убавините на бисерот на Македонија.
Водата во езерото е постудена, отколку на море, но освежувачка, бистра и чиста, со интензивно сина боја, го крепи и
телото и духот.
Улиците на Стариот град на
Охрид потсетуваат на приморските градови, тесни, засолнети, таинствени и откриваат
разновидна архитектура, типични ориентални стари
градски македонски куќи градени под влианије на византиска и отоманска култура.
Македонски Ерусалим

Патувањето низ историјата на
охридските улици започнува
со Колосеумот, античката
спортска арена, автентичен
сведок на златните денови на
римската империја, место каде
се одиграле крвави борби на
гладиатори и диви ѕверови.
Во градот – споменик, задолжително посетете ја Самиловата
тврдина, со нејзините осумнаесет кули, стара еден милениум,
зачуваниот историски споменик
и престолнина на Самоиловото
царство. Погледот од неа и прошетката во рамките на бедемот
посетата ја чинат незаобиколен
дел од престојот во Охрид. Можноста за навраќање во минатото
не смее да се пропушти.
Старите записи сведочат за
постоењето на 365 цркви во
Охрид. Денес се сочувани околу 50 и многумина го нарекуваат овој град македонскиот
Ерусалим. Охрид е ретка дестинација, која истовремено
членува во две Унескови
светски листи - природни убавини и културно – историски
богатства.
Една од најмаркантните градби во Охрид е секако цркквата
Света Софија, изградена во време на цар Самоил. Рушена и обновувана претставува бисер на
средновековна уметност и украсена е со фасцинантни фрески.
И денес е можно да се ужива во
нејзината убавина.

Во старото градско јадро се
наоѓа манастирот Свети Климент, изграден во 13 век, посветен на заштитникот на градот, на Св. Климент Охридски,
во Македонија дошол во 9 век
да шири христијанство и ќирилица. Основач е на Охридската
литературна школа и Словенскиот Универзитет, од каде
3500 образовани луѓе тргнале
да го шират неговиот збор.
Црквата Свети Климент, во
близина на Горна порта, позната
под името Црква на Света Богородица, посебна поради историското и културно значење, богата е
со фрески од непроценлива вредност, дела на познати уметници
од тоа време, Михаил и Еутихиј.
На врвот на брегот на езерото
се наоѓа најверојатно најсликаната црква во Охрид, Свети Јован
Канео, од 13 век, во старата рибарска населба Канео, а ако
тргнете на крстарење со бродче
29 километри од Охрид, на спротивниот крај на езерото, ќе дојдете и до манастирскиот комплекс
Свети Наум во брегот над езерото, во боженствен крај.
Тајните на Охрид ги потполнуваат и оригиналните начини
за изработка на чуените охридски бисери. Ретки се оние
кои се враќаат без некој сувенир или подарок за себе или за
своите драги дами.
Не е можно да се даде опис на
сите убавини на Охрид и Охридското езеро. Ако одлучите да
го посетите овој древен град сигурно нема да погрешите.

Но, и без нашата препорака
многумина Панчевци се вљубени во Охридското езеро и во
неговите бистри води. Еден од
нив е и Зоран Станковски.
Град на срдечни луѓе

Охрид го засакав пред многу години, моето семесјство имаше
стан во близина на брегот на
езерото. Со родителите и со
сестра ми со години летувавме
во прекрасниот Охрид. Љубовта кон бисерниот Охрид ја пренесов и на ќерките Јована и Милица. Поради непроценливите
историски вредности и туристичките атракции и сопругата
Дуња е вљубена во убавините
на градот. Некако оваа туристичко место најмногу ги исполнува нашите критериуми за одмор, почнувајки од бројните историски знаменитости, па се до
етно- кујната. Сето тоа се причини поради кои и сега би го
посетил Охрид, но работните
обврски не ми дозволуваат, вели Станковски.
Заслуга за популаризација
на културниот живот во Охрид
имаат бројни генерации. Благодарејки на нив денес Охрид е
забавен во било кое време во
текот на годината. Примамливо е и тоа што сместувањето,
посебно приватното, е поволно
и во сезона и вон неа.
Градот на светлоста пред
осум години го засакало и семејството Јошиќ од Панчево,
Мира, нејзиниот сопруг Александар и нивната ќерка Виолета.

-Охрид е град во кој историјата оставила бројни траги,
град на срдечни луѓе, на докажани домаќини со отворени
срца за гости, кои сакаат прав
одмор и пријатни изненадувања. Поврзаноста на туристите
со природните убавини е права
атракција. Нашите пријатели
веќе знаат дека бисерот на Македонија, Охридското езеро е
мелем за душа, бидејки пружа
прекрасни можности и задоволства. Годинава неколку дена
уживавме во Македонија, при
крајот на јули и во почетокот на
август. За обиколка на туристичките атракции не се доволни ниту десет дена. Затоа Охрид
го посетуваме веќе неколку години, кажува Мира Јошиќ.
За неа, како и за многумина
Панчевци цените во рестораните, слаткарниците, продавниците за сувенири, кафулињата и
услужните дејности за уживање
на водите на езерото се прифатливи. Како што и самата вели,
со заработката во просвета и
трговија, сепак можат да си
приуштат и вечера и ручек во
ресторан.
Мира Јошиќ со воодушевување објаснува и како реагираат
бројни Македонци кога ќе видат
автомобил со панчевачки таблици. Причината е разбирлива,
Панчево ги асоцира на Јабучани
по потекло од Македонија, бидејки многумина слушнале за
Панчево и Јабука, а можеби во нашата општина имаат и роднини.

На секои четири
месеци по една акција
Пред една недела
доброволно крв дадоа
дваесет жители од
Глогоњ
Невладината младинска организација Глогоњ на први септември организира уште една
успешна акција на доброволно
дарување на крв. Од 26 пријавени, драгоцена течност дадоа
дваесет крводарители. Глогоњци организираат по една акција
на секои четири месеци, односно три пати годишно. Со бројот
на луѓето што се вклучиле во
вакво нешто задоволни се организаторите – Невладината организација и Службата за трансфузија на крв Панчево. Инаку,
во организраните акции во селата бројот на крводарители се
движи од 15 до 35.
- Успешноста на глогоњските
акции се резултат на промотивниот настап на младинците, кои беа вклучени во програмата на општинскиот Црвен

крст, со цел да ги мотивираат
жителите да станат крводарители. Веќе неколку години
стекнатото знаење го применуваат во пракса. Вообичаено, во
летниот период најмногу има
потреба од крв за лечење на
болните. Состојбата полека се
подобрува. Сега веќе за потребите на нашата Служба обезбедуваме крв за наредните четири дена. Голема надеж ни се
средношколците, месните заедници, но и претпријатијата, рече др Радмила Раилиќ Ристовска, шеф на Оделот за базична
трансфузија.
Во наредните денови ќе бидат реализирани акци на доброволно давање на крв во Фабриката за авиони „Утва“, Машинското училиште во Панчево, но и во месните заедници
Качарево и Старчево. На 21
септември организирано крв
ќе дадат и ученици од Гимназија „Урош Предиќ“ Панчево.
Службата за трансфузија посебно е горда на луѓе кои се
долгогодишни дарители на
крв, но успехот на овој план се
гледа и во вклучувањето на
младите луѓе.

ПОДАРОК ОД МЕСНAТА ЗАЕДНИЦA ЈАБУКА

ЗЛАТНИК ЗА УСПЕХ

ИГОР АНДРЕИЌ, СЛИКАР ОД КУМАНОВО

ДОЖИВЕАВ ГОЛЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОЧИТ
Меѓу седумнаесетте уметници
од Србија, Ница (Франција) и
од регионот, учесници на 49
ликовна колонија „Делиблатски песок“, беше и сликарот
Игор Андреиќ од Куманово.
Уметничкото што го носат во
себе тие го изразуваа од 18 до
26 август, во прекрасен амбиент во познатата викенд населба Девојачки бунар. Овој 26
годишен уметник по прв пат
учествува во работата на една
колонија, која е воедно и една
од најважните одбележја на
културниот живот на град
Панчево.
- Со Куманово полни дваесет години имаме размена на
сликари. Соработката трае и
од порано, бидејки пред неколку децении Панчево и Куманово се збратимија. Во работата
на годинешната колонија „Куманово 2017“ учествуваше
панчевачката сликарка Ивана
Маркез – Филиповиќ. Посебно
внимание им посветуваме на
помладите генерации. Една од
причините за гостувањето на
Игор е и таа. Угледот на колонијата го чуваат самите уметници, меѓу кои голем број се со
академско образование, рече
Стојан Бошков, претседател на
Културно – просветната заедница Панчево.

Изборот на тематиката е
слободен, но природата, каде
што се наоѓа објектот на Културно – просветната заедница, го наметнува пејсажното
сликарство. За Игор девојките се вечна инспирација.
-Со маслени бои на платно
имам насликано околу 50 портрети на девојки и женски акти и ги чувам во својата лична
колекција. Ликовна академија
во Скопје завршив пред три
години, но првпат учествував
во една колонија. Ми се посреќи да дојдам на Девојачки бунар и да доживеам голема
професионална почит. Ме исполнува и тоа што работев со
професионалци со големо искуство. Секој учесник остава

по два уметнички труда, како
подарок на град Панчево.
Оваа гостување побуди во мене желба почесто да учествувам во колонии со размена.
Веќе размислувам и за самостојна изложба, но и групните
претставувања за мене имаат
значење - вели Игор.
Сосема сигурно е дека професијата за која што се определил нашиот соговорник има

нешто и со неговите гени.
Сестра му Ивана студира графика, мајка му Валентина е историчар на уметноста. Од мали нозе го засакал сликарството и татко му Љубиша и често
сликал за своја душа. Овој
млад Кумановчанец благодарејки на стекнатото знаење на
Ликовната академија може да
се занимава и со реставрација
и конзервација, сликал и икони. Како и да е пак се враќа на
женските ликови. Пред се би
сакал во неговите уметнички
дела луѓето да препознаваат
радост и љубов кон животот.
Во колонијата учествуваа седум уметници од Панчево и по
еден сликар од Франција, Бугарија, Република Српска, Ниш,
Жагубица, Смедеревска Паланка, Белград, Нови Сад и
Сврљиг. Многумина од нив
често се сретнуваат во колонии со кои Културно – просветната заедница Панчево
има размена.

Друштво са ограниченом одговорношћу делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • 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)

На свечената седница на Месната
заедница Јабука, каде што се прославуваше и селската слава, посебно признание - златник со посвета
и книга од Иво Андриќ, доби ученичката Ивана Радески. Ивана заврши осмо одделение во основното училиште „Гоце Делчев“ во Јабука и прогласена е за ученичка на
генерација. Подароците и ги додели Ивана Секулиќ, техничка секретар при Месната заедница.
Задоволството за постигнатиот успех во наставата и вон училишните активност не го криеше
и Милосав Урошевиќ, директорот на ОУ „Гоце Делчев“. Тој покрај другото истакна:

-Училиштето во Јабука има
повеќе од 600 ученици и деца од
предучилишна возраст. Се гордееме за секој успех на нашите
учениците који на најдобар начин го претставуваат своето
училиште. Без некоја скромност
ќе потсетам дека според постигнатите резултати од 19 училишта
во панчевачката општина ние
сме на седмо место. Од селските
училишта со мала предност е
училиштето во Старчево. Не се
работи за натпреварувачки дух,
бидејки секое училиште се труди
да постигне сакани резултати, но
и рангирањето на успехот е добар потстрек, рече Урошевиќ.

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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ДРУШТВО

Петак, 15. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРЕНЕР ФК-а „РАД” ГОСТОВАО У ПАНЧЕВУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПЕТРИЋ: ИСКРЕНОСТ ЈЕ НАЈВАЖНИЈА
Некадашњи играч
„Партизана”
и „Ренџерса”
из Глазгова одушевио
једноставношћу
Гордан Петрић, шеф стручног
штаба ФК-а Рад и бивши тренер фудбалера Земуна, Бежаније, Синђелића и Чукаричког,
дружио се у понедељак, 11. септембра, с колегама из јужног
Баната.
Некадашњи фудбалер ОФК
Београда, Партизана, Данди
јунајтеда, Ренџерса из Глазгова, Хартса, Кристал паласа и
АЕК-а, тренер у младој репрезентацији наше земље и генерални секретар београдских
„црно-белих” одазвао се позиву Небојше Петровића Марадоне, председника Тренерске
организације у ФС-у Панчева,
и бројним заинтересованим
колегама пренео је своја богата искуства.
Гордан Петрић је колегама
из јужног Баната причао о
искуствима с великим трене-

нинга, то су индивидуалне
ствари. Сваки тренер мора да
осети шта у датом тренутку
треба да учини. Важно је и знати како се гледа утакмица.
Када на терену видите двадесет момака, то значи да сте
махери у овом послу. Потпуно
је другачије водити клуб у
Србији и у некој развијеној

европској земљи, али најважније је да се ради, па макар и
у бетон лиги, јер само тако се
постаје тренер – рекао је између осталог Гордан Петрић.
Небојша Петровић је најавио
да ће позната фудбалска имена и даље долазити у наш
град...
А. Живковић

хи нић, Горан Михај ло вић,
Нико ла Стан ков и Дани је ла
Нико лић.

– Од свих борби издвајају се
два веома атрактивна меча у
којима су, техничким нокаутом

у првој рунди, тријумфовали
Јањић и Станковић. Први пут
се догодило да је борилачки
тим из Сефкерина остварио
овакав резултат, па је свих девет
његових бораца учествовало у
финалним мечевима – истакао
је тренер Стева Станков.
Током целог дана трајао је и
семинар за судије, под вођством стручњака из Европске
федерације, на којем су чланови сефкеринског Драгона
Жика Јованов и Илија Стојков
положили испите и добили
међународне цертификате, па
су тако постали судије за кунгфу борбе.
А. Ж.

РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ У БИБЛИОТЕЦИ

Поклон-књиге за библиотеку школе „Мара Мандић”
децу „Маша и Жута – Правило број 2”.
Први део је у нашем граду
промовисан прошле године и
тада је Све тла на дони ра ла
библи о те ци два де сет књи га
„Маша и Жута – Пра ви ло
број 1” на српском и енглеском јези ку. Ради о ни ци ће
при су ство ва ти деца нижих

раз ре да из неко ли ко пан че вачких основних школа, као
и деца из Школе за основно
и сред ње обра зо ва ње „Мара
Мандић”.
Буду ћи да ШОСО „Мара
Мандић” ове године обележава педесет година постојања,
Svetlana Meiehofer ће након
ради о ни це поде ли ти слат ке

паке те деци уче сни ци ма
ради о ни це из те шко ле, a
потом ће обићи ту установу и
дони ра ти књи ге за школ ску
библиотеку.
Градска библиотека ће такође даривати ученике бесплатним учлањењем и том приликом ће им уручити чланске
карте.
М. М. В.

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Скупље уклањање паса и мачака са улица
Власници чипованих паса и
мачака који одлуче да пусте
своје љубимце на улицу, убудуће ће плаћати из свог џепа
трошкове „Зоохигијене” за
уклањање тих четвороножаца
с јавних површина – одлучено
је ових дана на седници Градског већа. У ситуацијама када
је немогуће утврдити ко је био
власник куца и маца пре него
што су завршиле на улици, трошкове за њихово збрињавање
сносиће „Зохигијена”.

Подсећамо, хватање напуштених паса и мачака и њихово уклањање са улица редовна је делатност „Зохигијене” и
обавља се на основу телефонских позива грађана који приме те чопор паса или неког
агресивног и напуштеног пса
или мачку. Након пријема
таквог пози ва Кому нал на
полиција издаје налог радницима „Зоохигијене” да уклоне
те живо ти ње. Они их након
тога хватају, смештају у спе-

цијал не кавезе и теренским
возилом превозе до прихвати-

ПРОМЕНА У АТП-у

Опет важи зимски ред вожње
Од 1. септембра аутобуси АТПа поново саобраћају по зимском
реду вожње, због чега су термини њихових полазака промењени. Поводом тога АТП је саопштио да „тројка”, која полази из
Јабуке, у периоду од 5 сати па
до 17 сати опет иде на 30 минута, а после тога на сат времена.

Аутобуси на линијама 4 и 14
током целог дана возе на сваких пола сата, а не на 60 минута, као што је било до сада.
Интервал полазака на линији
6 је сваких 30 минута, осим у
шпицевима (од 5 до 8 и од 12
до 16 сати), када аутобуси иду
на 15 минута.

Након летње паузе поново су
уведени поласци за Банатски Брестовац у 6.40 и 13.40, као и за Иваново у 7.40, 9.40, 13.30 и 19.30.
Опет возе и аутобуси за Глогоњ у
5.20, 16.20 и 19.20, као и за Ковачицу у 11.00 и 13.00. Важно је
рећи и да ред вожње за линију 2
остаје непромењен.
М. Г.

Два читаоца који до среде, 20. септембра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која лектира из основне школе вам је остала у сећању?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Арчеров глас” Мие Шеридан. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Мило за драго” Дарси Бел

Шампиони европског купа

У Градској библиотеци Панчево у уторак, 19. септембра,
од 12 сати, у орга ни за ци ја
удружења „Лас хентес”, биће
одр жа на ради о ни ца за децу
на којој ће гостовати Svetlana
Meiehofer, спи са те љи ца из
Лон до на срп ског поре кла.
Овом при ли ком биће пред стављена њена новa књигa за

приче о људима којима је
суђено да буду заједно. Живи
у Синсинатију.

Фудбалске приче...
рима као што су Алекс Фергусон, Карло Анћелоти, Дик
Адвокат, Жозе Мурињо, Дијего Симеоне и многи други.
– Најважније је бити искрен
према играчима, новинарима
и челницима клубова. Када се
једном успостави добра сарадња, онда цео посао тече много
лакше. Што се тиче самих тре-

УСПЕХ СЕФКЕРИНСКИХ „ЗМАЈЕВА”

У хали спортова у Новом Бечеју у суботу, 9. септембра, одржан је Европски куп у кунгфуу, на којем је учествовало
преко 200 такмичара у свим
узрасним категоријама из:
Турске, Чешке, Мађарске,
БиХ, Македоније, Бугарске и
Србије.
Најбољи резултат остварио
је тим Бори лач ког клу ба
Дра гон из Сеф ке ри на, јер су
њего ви чла но ви бри љи ра ли.
Злат не меда ље су осво ји ли
Лука Петров, Урош Јањић и
Мар ко Стан ко вић, а сре бром
су се оки ти ли: Дејан Вла ић,
Нема ња Дет ки, Огњен Стра -

„Арчеров глас” Мие Шеридан
Арчер је 23-годишњи младић коме је трагедија коју је
доживео са седам година
оставила ожиљак, а људи око
њега нису му дозволили да
ране зацеле. Нем је и живи
сам на обали језера у Мејну,
све док се не појави девојка
Бри, која ће му променити
живот. Да би се то десило,
Арчер мора да отвори срце
жени „окованој сећањем на
једну ужасну ноћ”. Хоће ли
на тај начин он постати кључ
њене слободе, а она његова
изговорена реч љубави?
Јунацима „Арчеровог гласа” нису потребне речи да би
показали да воле.
Миа Шеридан је ауторка
бестселера. Страст јој је да
испреда истините љубавне

лишта.
На основу новог ценовника
за услуге „Хигијене” на јавним
површинама хватање и превоз
напу ште них паса и мачака
убу ду ће ће се наплаћивати
3.080 динара. Смештај и чување ових животиња износиће
дневно 192 динара. Наплаћиваће се и уклањање, као и превоз животињских лешева с јавних повр шина, и то 3.740
дина ра дневно. Највећи су
трошкови за њихово чување и
даље збрињавање, а они износе 6.170 динара.
М. Г.

Стефани и Емили су изузетно блиске, чак се и њихови
синови Ники и Мајлс друже.
Стефани, посвећена мајка и
позната блогерка, радо помаже другима и зато без размишљања пристаје на наизглед
обичну молбу да причува
Емилиног сина Никија. Али
Емили се не враћа. Не јавља
се на телефон и не одговара
на поруке. Стефани зна да
нешто није у реду, јер Емили
никад не би оставила свог
сина. И никад не би на њу
заборавила. Обраћа се за
помоћ читаоцима свог блога
и нуди подршку Емилином
мужу Шону. Њена крхка илузија о идили у предграђу се
руши и у Шону проналази
изненадну шансу да води
сасвим другачији живот.
А онда долази позив ког се
прибојавала: Емили је мртва.

Загонетка је решена. Или
није? Ускоро ће Стефани
схватити да све – па и љубав
и искрена потреба да помогне – има и своју другу страну. У судару лица и наличја
једног пријатељства, научиће да не може да верује другима, али ни себи самој.

Два читаоца који до среде, 20. септембрa, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор нa питање: „Како се припремате за јесен?”, наградићемо по једним примерком „Мило за
драго” Дарси Бел. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Неће се љутити
госпођа Нада
У прошлом броју нашег
листа питали смо вас која
књига је на вас оставила најјачи утисак овог лета. „Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Умеће љубави”
Ериха Фрома за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Свака од оних књига које
сте ми поклонили и улепшали ми лето. Хвала!”
066/3525...
„Овог лета најјачи утисак
оставиле су књиге: ’Још само
2 дана и не идем на море’,
’Чекајући лото-а’, ’Грех моје
таште’ и ’Јесен стиже, ја чизме
не купих’.” 060/4162...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање када су се први пут учланили у библиотеку. Они ће
освојити по један примерак

књиге „Београд без сна” Владимира Ђурића Ђуре.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Када сам имала три године, мајка је почела да ме
води у библиотеку у комшилуку да гледам илустроване
књижице. Губила сам се у
дивљинама и тајнама и као
мала сам знала да ће ми
књиге увек бити уточиште.
Сада као старија знам да сам
још тада свој дом у њима
пронашла.” 064/0541...
„Уписао сам се у основној
школи, када је требало набавити лектиру. Тридесет пет
година прође, а ја књигу не
вратих. Неће се љутити
госпођа Нада, зна да сам био
помало заузет.” 060/3380...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања
потражите на страницама
овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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РЕАКЦИЈА НА ЈЕДАН ИНЦИДЕНТ

ДО НЕДЕЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ

Казнити нападача
на полицајца

ВЕЛИКА АКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Контрола везивања
појаса и превоза деце
Мање страдалих у
саобраћајним
несрећама него
прошле године

Синдикат српске полиције
очекује да ће правосудни
органи окарактерисати као
покушај убиства напад на
припадника
саобраћајне
полиције у Лазаревцу који се
одиграо пре неколико дана,
у 3.10, и да ће возача који је
за то крив праведно казнити.
Приликом вршења редовне и превентивне контроле
возила и путника у саобраћају полицајац је покушао да
заустави један аутомобил
марке „опел”, али је његов
возач нагло убрзао, ударио
саобраћајца, оборио га на
коловоз и побегао. Полица-

јац је тешко повређен и пребачен је на Клинички центар ради даљег лечења, а
возач који је изазвао овај
инцидент још увек није пронађен.
„Подржавамо напоре колега из Криминалистичке полиције у Лазаревцу и Београду
да открију непознатог возача
и његово возило, али сматрамо да то није довољно. Он не
сме да буде кажњен минималном казном затвора или
условном казном, уз олакшавајуће околности, како се до
сада често пута дешавало”,
пише у саопштењу ССП.

IN ME MO RI AM

Биљана
Вујасиновић
Зец
(1965–2017)
У уторак, 12. септембра, на
Новом гробљу у Панчеву сахрањена је Биљана Вујасиновић
Зец, главна и одговорна уредница Првог програма Радио Београда. Преминула је
после краће и тешке болести у нашем граду, 11. септембра, у 52. години живота.
Рођена је 9. октобра 1965. у Панчеву. Дипломирала је
филозофију на Филозофском факултету у Београду. Новинарску каријеру започела је 1990. године на Радију Б92,
прво као сарадница, затим као новинарка и уредница
емисија, а потом и уредница Информативног програма.
Уређивала је и водила информативне емисије на Радију Б92, а радила је и као уредница деска и стални извештач из Скупштине Србије. Пре две године је именована за главну и одговорну уредницу Првог програма Радио
Београда.
За непуне две године својим радом је унапредила ниво
професионалности и одговорности у извештавању, као
и у неговању културних вредности у програмима те
медијске куће. Увек се безрезервно давала послу, због
чега ће је колеге и колегинице памтити као великог професионалца, али и као особу тихе и благе нарави, увек
спремну да помогне другима. За собом је оставила двоје деце и супруга.

IN ME MO RI AM

Душан
Ђорђевић
(1928–2017)
Нема више нашег суграђанина
Душана Ђорђевића, редовног
професора педагошке, развојне,
индустријске и социјалне психологије на Филозофском и
Дефектолошком факултету и на
Факултету политичких наука у Београду. Умро је у 89.
години живота, а сахрањен је 11. септембра у Панчеву.
Његовим бившим студентима и свима који су га познавали остаће у сећању као изванредан професор, добар,
благ и скроман човек, као и аутор бројних књига и уџбеника из којих су училе генерације. Захваљујући томе
постао је део наше интелектуалне елите и уврштен је у
лексикон „Ко је ко у Србији”.
Многа издања којима је обогатио нашу научну литературу из психологије настала су захваљујући његовој
сарадњи са животном сапутницом и супругом Евом, специјалистом медицине рада у панчевачком Заводу за
заштиту здравља, с којом је живео у складном браку
више од педесет година. Када је пре две и по године она
преминула, то је тешко погодило професора Ђорђевића.
Плод њиховог заједничког живота нису биле само књиге и уџбеници које су написали, већ и њихове три ћерке,
које су изнад свега волели. Због тога никада неће бити
заборављени.

До недеље, 17. септембра, на
територији читаве Србије трајаће акција коју ће спроводити
саобраћајни полицајци ради
откривања и кажњавања возача који не везују сигурносне
појасеве и не возе децу у колима онако како је предвиђено.
Циљ ове акције је смањење
броја погинулих и повређених
у саобраћајним несрећама, а
самим тим и повећање безбедности на улицама и путевима.
Поред саобраћајне полиције, у
реализацији акције учествоваће и Агенција за безбедност
саобраћаја тако што ће организовати емитовање пропагандних спотова на нашим
медијима.
До сада је више пута објављено да је проценат возача и
сувозача у Србији који везују
појасеве на предњим седиштима задовољавајући и да износи
око 70 одсто, али да смо по
броју путника на задњим седиштима који везују сигурносне
појасеве међу најлошијима у
Европи, јер је њихов проценат
једноцифрен.

Све до прве половине прошле
године саобраћајци су само
упозоравали путнике у возилима да морају да се везују и ако
седе на задњим седиштима.
Међутим, када је утврђено да
више од 80 одсто погинулих у
удесима није везало појасеве, а
седели су позади, почело је
кажњавање путника и на задњим седиштима. Подсећамо,
казна за невезивање појасева на
предњим и задњим седиштима
сада износи 5.000 динара.
Међутим, уколико посланици

Скупштине Србије почетком
октобра усвоје измене и допуне
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, она ће бити
удвостручена.
Саобраћајна полиција ће 21.
септембра спровести још једну
велику акцију на читавој територији Србије. Она се организује од прошле године, с циљем
да тог дана буде што мање саобраћајних несрећа, као и погинулих и повређених у њима у
свим државама на територији
Европске уније.

У прилог залагањима за то
да пове ћа ње без бед но сти у
саобраћају у Србији не буде
само једнодневни, него стални приоритет, говори податак
да је у уде си ма који су се
догодили током јула и августа погинуло 14 особа мање
него прошле године, а повређе но их је две ста деве де сет
четворо мање него лане. Челни ци Сао бра ћај не поли ци је
изјавили су да је то „резултат
репресивних и превентивних
акција”.

ПАНЧЕВАЧКИ ЗАТВОР УЧЕСТВУЈЕ У МЕЂУДРЖАВНОМ ПРОЈЕКТУ

Помажу бившим затвореницима
Панчевачки затвор је први у
Србији који заједно са затвором у Темишвару учествује у
реализацији пројекта прекограничне сарадње који се
финансира новцем из фондова ЕУ – изјавио је прошло петка у Едукативном центру „Iteccion” у Војловици Дејан Бакић,
управник Окружног затвора у
нашем граду.
Он је објаснио да ће у оквиру
тог пројекта по двадесет затвореника из затвора у нашем граду и у Темишвару проћи кроз
тромесечну обуку током које ће
научити да раде машинама за
сушење и паковање воћа, поврћа и лековитог биља.
Практичан део курса одвијаће се на економији Окружног
затвора у нашем граду, која је
међу највећима у Србији. Учесници курса узгајаће воће,
поврће и лековито биље на том
месту, а Окружни затвор, као
организатор тог процеса, неће
моћи да их продаје у наредних
пет година.
Међутим, према Бакићевим
речима, све што буде посађено

и што никне на затворској економији, у почетку ће се користити за исхрану у новом
затвору у Панчеву, чија се
градња приводи крају, али и у
затворима у Београду и Падинској Скели, који немају своје
економије. На економији панчевачког затвора обрађује се 98
хектара, она је трећа по величини у Србији и обезбеђује
затвореницима месо, поврће,
пшеницу, кукуруз и друге
ратарске културе.

Бакић је нагласио да ће
након завршетка курса опрема
за сушење и паковање воћа,
поврћа и лековитог биља остати у панчевачком затвору.
Захваљујући томе велики број
његових затвореника моћи ће
да прође обуку.
– Након што је заврше, моћи
ће да постану корисни чланови друштва, јер ће им се пружити прилика да искористе
стечено знање када изађу на
слободу. То је смисао овог про-

јекта, у коме учествујемо са
затвором у Темишвару – истакао је Бакић.
Он је рекао и да изградња
новог затвора на Баваништанском путу иде по плану и да ће
сви радови бити завршени на
време, крајем ове године.
Један од Бакићевих најближих сарадника, Вук Станишић,
изјавио је да је зграда постојећег затвора у Панчеву, који се
налази у строгом центру града, у пешачкој зони, стара око
200 година, због чега се води
као споменик под заштитом
државе.
У њему се издржавају казне
до годину дана, а затворено је
180 осуђених, 15 прекршајно
кажњених и 58 притворених
лица. Према Станишићевим
речима, панчевачки затвор
има и два трактора с прикључним машинама за радове на
економији, а до краја ове године биће набављен још један. На
затворској економији се производи и поврће, у стакленицима површине 1.500 метара
квадратних.

ИЗНЕНАЂУЈУЋА ПРЕСУДА БЕОГРАДСКОГ СУДА

Цариници оптужени, па ослобођени
С. С. из Панчева осуђен је 6.
септембра у Специјалном суду
у Београду на затворску казну
од две године, а биће му одузета и катастарска парцела
чији је власник.
Ова пресуда је првостепена,
што значи да он може да се
жали, а изречена му је зато што
је, како су закључиле судије,
неистинито приказивао количину робе која је увезена из
азијских земаља. Због тога је
државни буџет Србије оштећен
за милијарду динара.
С. С. је ухапшен 31. маја 2012.
у полицијској акцији „Базар”,
заједно с још седам колега цариника и четрнаест приватника.
Привели су их припадници Службе за борбу против организованог криминала. Медији који
су извештавали о том случају,
ухапшене су прозвали царин-

ском мафијом. С. С. и остали
ухапшени били су у притвору до
22. октобра исте године, када су
пуштени на слободу.

На суђењу у Специјалном
суду, које је завршено ових
дана, дошло је до изненађујућег обрта, јер је одбрана оптужених оборила све доказе који
су предочени у оптужници.
Утврђено је да су оптужени
царинили робу за коју се терете на исти начин као што се то
још увек ради, што значи да
нису направили никакав преступ.
Због тога су судије Специјалног суда одлучиле да ослободе
двадесет једног оптуженог, а да
казне само С. С., што је нејасно
и неразумљиво. Када је председник судског већа прочитао
имена осталих и рекао да се
ослобађају, у највећој судници
у Специјалном суду одјекнуо је
аплауз. Председник судског
већа морао је да га прекине
како би прочитао пресуду.

У образложењу пресуде која
је изречена С. С. пише и да је
од њега одузета имовинска
корист прибављена извршењем кривичних дела у укупном износу од 167.930 евра и
774.500 динара. Суд му је
наредио и да на име трошкова
кривичног поступка плати у
буџет суда износ од 450.000
динара најкасније у року од
петнаест дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења. У
казну која је изречена С. С.
урачунато је и време које је
провео у притвору.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ЈОШ ЈЕДАН НАГОВЕШТАЈ ПОБОЉШАЊА СТАЊА У ПАРКУ ПРИРОДЕ ПОЊАВИЦА

ПРЕТЕЧА ЗА БОЉЕ СУТРА
НЕБРУШЕНОГ ДРАГУЉА
Почиње израда
просторног плана
подручја посебне
намене
Представници
покрајинских завода
за урбанизам и
заштиту природе
обишли терен
Стручна лица из Покрајинског
завода за урбанизам посетила
су пре неколико дана Парк
природе Поњавицу како би
сагледала ситуацију на терену
и прикупила што више информација. Поред њих, теренском
обиласку су присуствовали и
представници Покрајинског
завода за заштиту природе надлежни за праћење Поњавице.
Разлог – израда просторног
плана подручја посебне намене,
документа без којег ово потенцијално рајско место не би
могло да се развија на задовољство свих љубитеља природе.
Предности и мане
Тим поводом дочекали су их
људи из ЈКП-а „Зеленило”, званичног управљача поменутим
водотоком, као и чланови
месних заједница које гравитирају ка Поњавици.
Сви они су гостима из Новог
Сада указали на вредности
заштићеног добра, али и на проблеме, што ће свакако бити разматрано и добрим делом инкорпорирано у будући документ.
Домаћини су их спровели кроз
Парк природе са обале и провозали чамцем до значајних места.
Жења Маринковић, руководилац просторног планирања,
пројектовања и уређења зелених површина у ЈКП-у „Зеле-

Хоће ли Поњавица (п)остати оаза природе?
нило”, каже да је тренутно у
току фаза скицирања тога шта
се може наћи на ком месту.
– Будући да не познају терен,
људи из Покрајинског завода за
урбанизам золили су нас да им
представимо предности заштићеног природног добра и укажемо на проблеме који га тиште.
Разговарали смо о повољним
локацијама које би у будућности могле постати пунктови за
рекреацију. Ипак, највећи акценат ставили смо на очување
„острва птица”, величине око
хектара, које се налази испод
Омољице, као и на унапређење
стања његове околине, с обзиром на то да прва категорија
заштите забрањује било какве
интервенције, па чак и кретање
по њему, осим у научноистраживачке сврхе. Што се проблема тиче, апострофирали смо
последице ерозије тла које проузрокују нагомилавање муља на
дну и прекидају ток, као и на то
што експанзивна вегетација

осваја и „гуши” водену површину. Колеге су уважене госте из
Новог Сада провезле од брестовачке до омољичке плаже, а
није им било неопходно много
времена да схвате колико је
Поњавица лепа – наводи Жења
Маринковић, по занимању
инжењер пејзажне архитектуре.
Још увек има наде
Дакле, просторни план подручја посебне намене требало би
да садржи зоне рекреативног
садржаја. Ту се превасходно
мисли на спортски риболов,
који је званично дозвољен на
Поњавици, као и на израду
неколико мањих шетачких стаза кружног карактера на прикладним локацијама, а идеја је
да се у перспективи подигне и
визиторски центар.
Запослени у Покрајинском
заводу за урбанизам, као што је
речено, сусрели су се и са члановима месних заједница Брестовац и Омољица. Тако су,
рецимо, представници грађана

другопоменутог села исказали
жељу за израдом стазе за рекреативни риболов.
– Да би једног дана заживело
све што је планирано, неопходан
је овакав план. Касније би то
било спуштено на, условно речено, нижи ниво, како би се кренуло у израђивање адекватних пројеката. Када је реч о актуелном
тренутку, након раног јавног увида у Градској управи Панчево,
односно грубог сагледавања
терена, уследиће главни јавни
увид. Очекујемо да по завршетку обраде свих података поменути план буде приведен крају
за отприлике годину дана – најављује Жења Маринковић.
Све у све му, сва ки корак
који иде у прилог просперитету овог небрушеног драгуља природе, улива наду да ће
Поњавица једног дана заблистати у пуном светлу.
У међувремену, нужно је
сачувати је од криволоваца и
разних других деструктиваца...

УЧЕНИЦИ ИЗ ЧЕТИРИ ШКОЛЕ НА „СПАРТАКИЈАДИ” У БУГАРСКОЈ

Одбојка и инхалација на Родопским планинама
Седма „Спартакијада” одржана је од 9. до 13. септембра у
бугарском месту Чепеларе. Тај
зимски центар на Родопским
планинама је, поред учесника
из земље домаћина, угостио и
децу из Румуније, Македоније, Албаније, Украјине и Србије, а међу њима и ученике
основних школа „Моша Пијаде” из Иванова, „Доситеј Обрадовић” из Омољице, као и ђаке
из градских образовних установа „Мирослав Мика Антић”
и „Свети Сава”.
Захваљујући пројекту Државне агенције за Бугаре у дијаспори под називом „Матерњи језик
ван граница Републике Бугарске” и Граду Панчеву (финан-

сирао трошкове путовања, смештаја и хране), десет ученица
осмог разреда које изучавају
бугарски језик са елементима
националне културе имале су
прилику да се нађу на овом

масовном и занимљивом скупу. Оне су се надметале у одбојци, а подршку су им пружали
њихов професор Огњан Цветков и директори поменутих
школа.

Такмичење није било у првом
плану – иако се наша екипа није
обрукала освајањем четвртог
места – већ дружење и склапање нових познанстава с вршњацима из поменутих земаља.
У склопу боравка Панчевци
су могли да уживају у предивном крајолику, да се инхалирају чистим ваздухом, као и да
обилазе лепоте ове туристичке
атракције – пре свега, природне мостове настале ерозијом
једне некада велике реке, које
је „Унеско” због тога ставио под
режим заштите. Наша експедиција посетила је и Пампарово, такође познати ски-центар,
а у повратку и главни град
Бугарске – Софију.

ОДРЕД ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ” УСПЕШНО ОКОНЧАО ЛЕТЊУ СЕЗОНУ

Старчевачки скаути други у Нишу
Нема сумње да је Одред извиђача „Надел” моментално једно од најактивнијих панчевачких удружења грађана. У
прилог томе говоре њихове
бројне активности овог лета.
Након педесет другог Државног извиђачког вишебоја, који су
и сами организовали у свом
месту, педесетак старчевачких
скаута боравило је на Девојачком бунару на вишедневном
логоровању. Недуго затим у госте
им је из далеке Атине дошло
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Јордан
Филиповић

осамдесет седам грчких извиђача, с којима су заједно боравили
на Чардаку. Већ првог викенда
након одласка гостију старчевачки извиђачи организовали су
свој вишебој „Дани дружења”.

Круна летњих активности
била је одлазак у Ниш на
„Извиђачке игре Србије”, које
су одржане на теренима Спортског центра „Чаир”. Камп је
подигнут тик поред комплекса

базена, а према речима старешине старчевачког одреда
Предрага Станковића, манифестација је обухватила близу
300 учесника и преко 30 екипа из скоро свих градова наше
земље.
– Нај ин те ре сант ни ја так мичења била су прелазак препрека и форсирање реке, коју
је, наравно, заменио олимпијски базен. Наши представници су у великој конкуренцији
забележили запажене резултате, па је мушка екипа освоји ла вице шам пи он ску титу лу, док је жен ској еки пи
недостајало неколико поена
за тре ће место – навео је
Станковић.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Месна
заједница израђује пројектно-техничку документацију за
изградњу вртића у дворишту
школе. Радници ЈКП-а „Комбрест”, у сарадњи с колегама
из ЈКП-а „Водовод и канализација”, почели су да постављају јавну чесму, а ускоро ће
бити оспособљен и хидрант.
Волонтери израђују део стазе поред цркве. Након невремена у понедељак, 11. септембра, дрво у парку се
обрушило на ограду око
тамошњег споменика.
Банатско Ново Село: Расписана ја јавна набавка за изградњу капеле на гробљу. Оркестар Дома културе током ове
недеље, у студију у Ковачици,
снима нумере за нови це-де.
У поменутој установи културе формиране су нове дечје
аматерске играчке групе и
заједно са онима старијег
узраста започеле су пробе.

понедељак, 11. септембра, у
Дому културе. Фирма „Финнет” наставиће ускоро радове на изградњи канализације, а Месна заједница

обогатиће дечја игралишта
новим справама. ЈКП „Зеленило” донирало је саднице
храста за уређење излетишта
на Тамишу.

Долово: Новоосновани хор
„Свети Александар Невски”
прославио је у уторак, 12.
септембра, своју славу. Све
рукометне екипе припремају
се за старт сезоне.

Качарево: Приликом проласка воза кроз село рампа веома често није спуштена, што
изазива узнемирење многих
мештана настањених у близини. Књижевно вече у оквиру
„Дана македонске културе”
биће одржано у понедељак,
18. септембра, од 19 сати, у
Дому културе. Ускоро ће ЈКП
„Хигијена” испред пијаце
поставити контејнере за разврставање отпада.

Глогоњ: Фолклорна секција
наступила је суботу, 9. септембра, у Сакулама. Предавање о дивизији „Принц Еуген”
у четвртак, 14. септембра, од
19 сати, одржаће историчар
Срђан Божовић. Дом културе
поставља нову плочу на летњој сцени, на којој ће у недељу, 17. септембра, од 17 сати,
бити одржани „Дани Румуна”.

Омољица: Део ученика
основне школе учествовао је
прошлог викенда на међународном спортском такмичењу „Спартакијада” у бугарском месту Чепеларе. Књига
афоризама Зорана Т. Поповића „Кад порастем, бићу
мали” биће представљена у
петак, 15. септембра, од
18.30, у Дому културе.

Иваново: Обављен је поступак јавне набавке за наставак
изградње фекалне канализације. Део ученика основне
школе учествовао је прошлог
викенда на међународном
спортском такмичењу „Спартакијада” у бугарском месту
Чепеларе. Хор МКУД-а „Боназ Шандор” наступио је на
јужнобанатској смотри фолклора одржаној у суботу, 9.
септембра, у Дебељачи.

Старчево: Завршено је асфалтирање пијачног платоа, па
за петнаестак дана цео посао
треба да буде окончан. Поводом обележавања 250 година
од настанка Римокатоличке
цркве Светог Маурицијуса у
недељу, 17. септембра, у 19
сати, у галерији „Боем”, биће
уприличена изложба фотографија под називом „Старчевци ’горњег краја’ у народним ношњама”. Извиђачки
вод „Веверице” освојио је
прво место, а „Тара и три
мускетара” били су други на
такмичењу у Кошутњаку.

Јабука: Књижевно вече у
оквиру „Дана македонске
културе” приређено је у

НАКОН НЕВРЕМЕНА У БРЕСТОВЦУ

Дрво оштетило
споменик
Олујно невреме које је у понедељак, 11. септембра, погодило и територију града Панчева, оставило је последице у
Брестовцу. Те вечери у парку
у центру села ветар је оборио
багрем, чија се крошња стропоштала на споменик палим
борцима из Другог светског
рата и девастирала украсну
ограду.
Радници ЈКП-а „Комбрест”
наредног јутра су санирали
све што је било у њиховој
моћи, па су све стазе у парку
поново проходне.
С тим у вези, према речима председника брестовачке
скупштине Драгана Миричића, наставиће се акција сече
небезбедних грана, започета
пре извесног времена.
– У садејству с ЈКП-ом
„Зеленило” завршили смо сав
посао у паркићу у Улици Жарка Зрењанина, као и на већем
делу дрвећа у центру. Преостало је да орежемо опасне
гране око још две стазе, а то ће
бити урађено чим ауто-корпа
поменутог градског предузећа
буде слободна. Дотле, иако
тренутно нема превелике опа-

сности, апелујемо на суграђане да буду на опрезу и да када
је лоше време, избегавају парк
– истиче Миричић.
Поменути монумент посвећен је палим ослободиоцима
села, а баш недавно обишли
су га стручњаци из Завода за
заштиту споменика, како би
направили план његове реконструкције.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Среда, 20. септембар, 19 сати, сцена Културног центра:
cолистички концерт Јелене Симоновић Ковачевић (клавир).

Изложбе
Уторак, 19. септембар, 19 сати, Галерија савремене уметности:
отварање изложбе радова Арпадa Пулаиja „Интроспекција /
Надреализам као одбрамбени механизам сањара” и Милице
Јакшић „Испод воде – изнад воде / Људска фигура у покрету”.
Среда, 20. септембар, 19 сати, фоаје Културног центра:
отварање изложбе дигиталне графике Александра Пантића.

Тематски програм
Четвртак, 21. септембар, 19.30, Градска библиотека Панчево: промоција књиге Михајла Пантића „Када ме угледа
оно што тражим”.

НЕДЕЉА РУСКОГ ДЕЧЈЕГ ФИЛМА

Најлепше бајке
детињства

У Културном центру Панчева у четвртак, 14. септембра,
биће одржане пројекције
руских анимираних филмова, у оквиру недеље руског
филма „Бајке детињства”,
која се пети пут одржава у
нашој земљи. Истог дана од
16 сати биће приказан и
играни филм „Ура! Распуст!”.
Панчевачка публика имаће прилику да се пре ове пројекције упозна с режисером
Максимом Демченком и глумицом Јулијом Кудојар, а
својим песмама и гитаром
представиће се Сергеј Све-

МОЈ

тлов, музичар из Руске Федерације.
Прошле године је овај
фестивал одржан у Ваљеву,
Крушевцу, Нишу и Новом
Саду, а овогодишњи домаћини су Београд, Ваљево, Алексинац и Панчево.
Недеља руског дечјег филма у Србији траје од 11. до 15.
септембра, а прилику да се и
наш град уврсти на листу градова домаћина омогућило је
удружење Руса и њихових
потомака „Ромашка”, у сарадњи с Градском управом и Културним центром Панчева.

избор МОЈ
Пријатељи

Александра Трајковић,
фармацеутски техничар
ФИЛМ: „Колонија” из 2015.
Сценариста и режисер овог
остварења је Флоријан
Галенбергер, који је награђен „Оскаром” за филм „I
Want To Be”. Радња се дешава у Чилеу за време војног
пуча почетком седамдесетих
и прати млади пар који
тумаче Ема Вотсон и Данијел Брил. Након што тајна
полиција киднапује Данијела, кога шаљу у мисију без
повратка, у религиозну секту под називом „Colonia Dignidad”, Лена одлучно креће
са жељом да пронађе и врати своју љубав. Одлази у град
Парал, који је центар једног
бизарног поглавља ере диктатора Аугуста Пиночеа. У
тим минутима филма почиње заплет и борба двоје младих људи за правду. Мој лични утисак је да је ово један
од најбољих филмова које
сам икада погледала. Уколико волите филмове по истинитим причама из жанра
драма-трилер, ово је моја
апсолутна препорука и оцена десет.
МУЗИКА: У кућној варијанти, док пијем омиљену кафу
и уживам уз звукове који ме
опуштају, у последње време
углавном бирам тридесетдвогодишњег момка с фасцинантним вокалом, по имену
Рори Чарлс Грејам, познатијег као Rag’n’Bone Man.
Певач је енглеског порекла, а
његов први хит-сингл је „Хјуман” и мислим да га углавном већина зна. Ти помешани

звуци, поп-соул-блуз, пријају
мојим ушима и воде моје
мисли на неко умирујуће
место, а уједно имају и поруке уколико се упустите у саме
речи песама. Мој лични
фаворит од његових песама
је „Lay My Body Down”.
СЕРИЈА: Што се тиче серија, увек сам за „Пријатеље”
(„Friends”). То је серија која
увек, али апсолутно увек
измами осмех на мом лицу
како год да сам расположена, иако сам је гледала бар
стотинак пута. Верујем да
сви знају о чему се ради, али
ако има некога да не зна,
серија је снимана од 1994. до
2004. и има десет сезона.
Њени творци су Дејвид Крејн
и Марта Кауфман. Радња се
дешава у Њујорку, у познатом крају – на Mенхетну.
Емитована је у више од сто
земаља и сматра се једном
од најпопуларнијих ТВ серија свих времена. Иако волимо све ликове (Рејчел, Моника, Фиби, Џои, Чендлер и
Рос), сваком од нас је неки
омиљен. Који је ваш?

Петак, 15. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕН ЧЕТВРТИ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ”

ПРОГЛАШЕНА НАЈБОЉА ОСТВАРЕЊА
ИЗ ТАКМИЧАРСКИХ СЕЛЕКЦИЈА
Разноликост и квалитет
Пратећи програми за
свачији укус
Четврти интернационални такмичарски фестивал ауторског
дугометражног и кратког филма ПАФФ завршен је свечаном
доделом награда, која је уприличена у дворани Културног
центра Панчева у недељу, 10.
септембра.
Фестивал је трајао четири
дана и за то време публика је
могла да погледа око седамдесет филмова из целог света, а
на самом отварању и затварању филмове који су кандидати
за награду „Оскара”: „Не гледај ми у пијат” хрватске редитељке Хане Јушић и „Реквијем
за госпођу Ј.” српског редитеља Бојана Вулетића.
Хана Јушић је, поред улоге
госта на фестивалу, имала и
задатак да ради с младим жиријем који је оцењивао филмове у
категорији „Рани радови”.
– Била сам први пут у Панчеву пре три године са својим
кратким филмом и остао ми је
стварно у лепом сећању овај
фестивал по атмосфери, а највише по избору филмова.
Мислим да селектори имају
јако квалитетан програм и
некако сам почашћена што су
одабрали баш мој филм за
отварање. То искрено мислим
– рекла је Хана Јушић.
О атмосфери и атрактивности програма могу посведочити пуне биоскопске сале, али
оно што можемо закључити, а
то су потврдили и гости из иностранства, јесте да избор филмова који су направили директор фестивала Огњен Главонић
и уметнички директор филмског програма Стефан Иванчић обилује разноликошћу,
што овом фестивалу даје аутентичност и посебан квалитет.
Поред тога што су посетиоци ПАФФ-а имали прилику да
сваког дана гледају филмове,
потпуно бесплатно, могли су и
да разговарају с гостима након
пројекција.
– Имали смо и два филма
који су српски и хрватски кандидати за „Оскара”, премијеру
филма „Good Luck” Бена Расела и филма „Milla” Валери
Масадијан, који је имао светску премијеру пре само месец
дана. Ту су били и мастер-класови Николаса Гејрхалтера и
Саломе Ламаш – рекао је Стефан Иванчић.
Он је додао да иако је сваке
године велики изазов организовати фестивал, највише из
финансијских разлога, сматра да
је ПАФФ једна својеврсна филмска школа за млађу публику и
због тога се сваке године труде
да обезбеде више филмова, који
ће привући више публике.

Једна од прилика да се млади боље упознају с филмском
уметношћу и сазнају више о
самом процесу настанка филма и идејама које су реализовали чувени европски редитељи, била је омогућена мастер-класовима које су држали Николас Гејрхалтер из Аустрије и
Саломе Ламаш из Португалије.
Обоје су потврдили да су на
овај начин желели да одговоре
на сва питања и недоумице
посетиоцима радионица, као и
да упознају младе љубитеље
филма са својим радом
– Мастер-класови најчешће
служе да се прича о неким конкретним примерима. Трудио
сам се да буде динамично и да
поделим своја знања која су
значајна публици. Увек покушавам да испратим нека

ма ради с хибридним документарним и уметничким пројектима, дала је увид у сам процес
креирања кинематографског
садржаја из стварности.
– Мене занимају територије
које је тешко представити.
Настојим да се бавим историјом, заинтересована сам за
storytelling и сећања и како то
представити у стварности.
Интересују ме маргинализовани ликови који представљају
одређене територије – рекла је
Саломе Ламаш.
Филм „Елдорадо XXI” Саломе Ламаш, који је представљен
на прошлогодишњем ПАФФ-у,
награђен је наградом „Светионик” за „формално радикалан
портрет екстремне тегобе који
континуирано указује и проблематизује своју аутсајдерску

вилегија и отуђеним оком
камере осветљава апсурд технолошке модернизације конзервативног друштва. Сменом
позиција жртве и предатора
филм открива суровост произашлу из обести и изазива
немир пред претећим класним
ратом који нас захвата”.
Посебно признање жирија
селекције „Светионици” добили
су и филмови „Milla” редитељке Валери Масадијан и „Playing
Men” Матјажа Иванишина.
У оквиру такмичарске селекције кратких филмова „Рани
радови”, приказано је 20 филмова младих аутора. О наградама те селекције одлучивао је
жири од петнаест средњошколаца филмофила, под менторством Хане Јушић, редитељке
из Хрватске.

посебна интересовања оних
који дођу на мастер-клас. Мене
лично занимају људи, друштво,
како живимо. Све филмове
које сам радио су филмови о
друштву, о људским бићима,
посматрани из неког другог
угла. Од мене млади људи могу
да науче како да буду тврдоглави и да не одустају у ономе
што раде – рекао аустријски
документариста.
Други мастер-клас водила је
Саломе Ламаш, португалска
редитељка, истраживач и предавач.
Саломе Ламаш оспорава
очигледну границу између
документарног и фикционог у
покретној слици. Њени пројекти играју се жанровима и уметничким категоријама, ширењем појма кинематографије и
визуелне уметности као такве.
Она се бави појмом „чекања” и
„очекивања”, а то доводи
посматрача у непознате стварности – чак и метафизички
транс, што би могло представљати неку врсту неугодности.
Разматрајући начине на који-

позицију”. Како је објашњено,
филм је концептуално зрео
приказ једне географски специфичне заједнице, а захвата и
шира питања глобалног света.
Овогодишњи такмичарски
филмски програм ПАФФ-а одвијао се у оквиру две селекције:
„Светионици” и „Рани радови”.
У оквиру главне ПАФФ селекције, „Светионика”, за награду се
такмичило осам дугометражних
филмова, а о награди за најбољи
филм одлучивао је трочлани
жири: Александра Секулић,
уредница програма у Центру за
културну деконтаминацију, Саболч Толнаи, филмски и позоришни редитељ, и Петар Митић,
селектор Фестивала европског
филма Палић.
Награду „Светионик” за најбољи филм добио је филм
„Турнир” редитеља Јурија
Анкаранија, који осликава
доколицу привилеговане класе у расхлађеном мехуру богатства у пустињи Катара. Према
речима жирија, „филм се поиграва филмским средствима
камуфлаже у златни кич при-

Награда „Димњак” за најбољи кратки филм додељена је
филму „Ella’s Men” редитеља
Орена Адафа.
Млади жири донео је одлуку
да награди и Микија Полонског
(филм „Shmama”) за најбољу
режију; Стефена Голдкампа,
Вилија Ханса („The Satanic Thicket – Three”) за најбољу монтажу; Данијела Милера („Ella’s
Men”) за најбољу камеру; Никицу Здунића (филм „13 +”) за најбољи сценарио; Бобана Чворовића („Soa”) за најбољег глумца;
Мануелу Мартел („Valparaiso”)
за најбољу глумицу. Специјално
признање селекције „Рани радови” жири је упутио филму „After
School Knife Fight” (Carolinе Poggi и Jonathan Vinel).
Поред главних дешавања,
овогодишњи ПАФФ имао је и
бројне пратеће програме: радионицу („Мали филм”), изложбу
стрипова продукције „Фијук”,
концерте („Нежни Далибор”,
„Consecration”) и журке (ди-џеј
Рудар, Тамара Динка, Bagherra, WC7, Фантом и Бојан (VHS)
и „Пикили караоке”).

„МАЛА ОТКРИЋА” АЛЕКСАНДРА ЗОГРАФА

Органска веза стрипа и филма
Поред одличних филмова, овогодишњи ПАФФ обележио је и
интересантан пратећи програм,
у оквиру којег је једно књижевно вече (у петак, 8. септембра)
било посвећено и књизи „Мала
открића” панчевачког стрип-цртача Саше Ракезића, алијас
Александра Зографа.
У својој новој књизи он је
сабрао стрипове које од 2003.
године објављује сваке друге
недеље у недељнику „Време”.
– Настојао сам да бележим
свој живот кроз те стрипове тако
што сам говорио о местима где
сам путовао и о неким интере-

сантним стварима које су обузимале пажњу – рекао је Зограф.
Он је открио и то да је један
од стрипова настао инспирисан писменим задатком детета из 1960. године.
– Мислим да деца имају
неку посебну врсту логике и
сензибилитетa у посматрања
света. Нису оптерећена оним
што одрасли смaтрају да је битно, тако да je једна од мојих
омиљених техника да заправо
пронађем неки школски лист
и запис неког детета од пре
тридесет, четрдесет или педесет година и онда на основу тог

записа нацртам стрип – објаснио је Зограф.
Стрип је мешавина разних
медија, а између филма и
стрипа постоји значајна веза,
па није ни чудно што се о овој
књизи причало баш на „Панчево филм фестивалу”.
– Стрип има доста елемената филма, јер се у њему појављује кадрирање, али с обзиром на то да се ради о
штампаном медију, он је и
литература. Постоји нарација
која се заснива на цртежу, али
је суштинско померање радње
и кадрирање заправо дошло из

филма. Ту постоји нека органска веза – закључио је Зограф.
Саша Ракезић је 2015. године имао прву самосталну изложбу у свом родном граду иако
је активан од седамдесетих.
Ова изложба је одржана у
оквиру „Панчево филм фестивала”, за који је он исте године
радио и илустрације.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Петак, 15. септембар 2017.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ШКОДА фабија 1,4
седан 2001. бензингас атестиран, клима.
063/772-60-03 (СМС)
ПРОДАЈЕМ голф 6.
063/892-08-35.
(247310)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, 4.000
евра. 064/514-05-06.
(247369)
ПЕЖО 307, SW, 1.6,
бензин, панорама
кров, 2004. годиште,
3.000 евра. 064/51405-06. (247396)
ПУНТО класик, 2009,
50.000 км, плин, кука,
четири зимске гуме.
064/243-87-20,
061/131-26-35.
(247560)
МЕРЦЕДЕС Ц 200,
2009, може замена за
стан уз моју доплату.
064134-06-30.
(247428)
ВОЛВО В 40, црн,
2000. годиште, бензинац, у одличном стању, урађен комплетни
сервис. Тел. 064/21150-28. (247456)
МАЗДА premacy 2.0
ТД, 1998. годиште, регистрован до маја
2018, 2.000 евра.
063/866-91-11.
(247464)
РЕНО ГТЛ, 1989. годиште, регистррован
до новембра, 350
евра, форд 1300,
1997., регистрован до
новембра, 750 евра.
060/345-32-11. (2474)
ПРОДАЈЕМ скутер baostian трајно регистрован, мало вожен,
2008. годиште, 49 цм.
062/320-472,
013/627-832,
063/140-38-49. (2474)
НА ПРОДАЈУ застава
101, скала 55, 2007.
годиште, бензин, гас,
нерегистрован, 350
евра. 060/050-66-60.
(247569)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру, 2002. годиште,
на метан, 2.800 евра.
Тел. 063/871-34-87.
(247616)
ДОБЛО фијат, 2004,
метан, пик-ап повишен. 061/629-80-40.
(247622)
ОПЕЛ корса 1.3 дизел, 2004, 4 В, клима,
на име купца.
063/837-71-79.
(247635)
НОВЕ зимске гуме 14
инча, заједно са металним фелнама, за
пежо 206. Тел.
063/800-44-31,
064/123-63-65.
(247631)
ПЕЖО 206, 2005. годиште, бензинац,
1360 м/3, 65 кв, власник, цена није фиксна, 2.500 евра. Тел.
063/800-44-31,
064/123-63-65.
(247631)
ПРОДАЈЕМ хонду цивик 1.6 и, 1991. годиште, бензин + ТНГ,
регистрован до 6.
марта 2018. Тел.
063/808-56-85.
ПРОДАЈЕМ заставу
101, 2002, регистрован, први власник,
56.000 км. 065/20101-40. (247663)

ОГЛАСИ

ЗАСТАВА 101, 2006,
нерегистрован, исправан, застава 101, пикап, 2003, плин атестиран, нерегистрован,
добар. 063/305-082.
(247820)
ПРОДАЈЕМ југо ин,
2005. годиште, регистрован, у добром
стању. 063/179-36-83.
(247739)
ПРОДАЈЕМ астру караван, 2001. годиште,
1.4, бензин, 1600
евра, регистрован до
априла 2018. Тел.
063/344-885.
(247758)
НА ПРОДАЈУ рено 4,
из Словеније, са два
мотора, без акумулатора и ел.мотор трофазни. 064/438-6606. (247707)
ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, двојка, бензин,
2003. годиште.
062/760-02-26.
(247773)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 5 В,
5 Б, 2002. годиште,
регистрован, власник.
063/854-05-32.
(247779)
ГРАНДЕ пунто 1.3 дизел, 2006, фул опрема, пеора врата, власник. 064/130-36-02.
(247782)

ФИЈАТ пунто, 1.2,
2004. бензин, гас,
аларм, даљинско, гаражиран, фабричко
стање. 065/346-20-20.
(247800)
ПЕЖО 307, ХДИ, 2.0,
2004, одличан, 2.400
евра. 064/132-93-96.
(247815)
ОПЕЛ корса 1.0, 2002.
годиште, увоз из Немачке, 1.850 евра.
Тел. 064/668-85-53.
(247813)
ХЈУНДАИ аксент,
1999. годиште, 1.4 Б,
у добром стању, регистрован, 1.150 евра.
064/668-85-53.
(247813)
ПРОДАЈЕМ ауди А 5,
С лине, 2.0 ТДИ,
20013, 41.000 км.
063/218-124.
(247835)
ПРОДАЈЕМ хонду сивик, 1.4, 2014, 31.000
км. 063/218-124.
(247835)
ПРОДАЈЕМ тојоту аиго 1.0, 2010, 56.000
км. 063/218-124.
(247835)
ПРОДАЈЕМ ситроен
Ц 3, 2004, 1.4, дизел,
регистрован, повољно. 060/000-33-73.
(247848)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

САНДЕРО 2008, први
власник, фабрички
плин, 74.000 км. Тел.
065/202-55-46.
(247657)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
сијеру, екстра стање,
регистрован, бојлер,
кауч, писаћи сто.
064/154-25-82. (2477)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, петора врата,
све од опреме, берцов
плин атестиран,
95.000 км. 064/13036-02. (247782)
ЗАСТАВА 1.0, 2008.
годиште, први власник, плин, бензин,
клима. 060/589-99-65.
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НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила,
катализатора, продаја
делова, долазим на
адресу. 069/203-0044, 066/409-991.
(246307)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим
на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(246307)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(247579)
КУПУЈЕМ ауто од
2000. године, стање
небитно, могу и хварисани. 064/125-5559. (247465)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању од
70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(247765)
КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, стање небитно. 063/165-83-75.
(247759)
МАШИНЕ

МОТОКУЛТИВАТОР
ИМТ 506, са опремом, договор.
064/267-28-20.
(247301)
ЕЛЕВАТОР за кукуруз
8 м оџаци, 350 евра.
063/738-22-72.
(247643)
ЕЛЕВАТОР за кукуруз
8 м, лифам, 300 евра.
063/837-22-72.
(247643
СЕЈАЛИЦА за кукуруз
4 реда, нода,
1.800 евра.
063/738-22-72.
(247463)

СЕЈАЛИЦА за жито
исарија, приколица
кикинда, регистрована, двобраздни плуг
ИТМ 727, високи клиренс. Тел. 063/18026-49. (2475618)
ТРАКТОР 558, у добром стању, први власник. 063/823-29-61.
(247667)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу иза
Кинеске робне куће
Шангај (центар),
4.000 динара.
061/202-13-35.
ПОВОЉНО издајем
гаражу на првом нивоу Конструкторове
гараже, Котеж 2.
063/122-55-22.
(247884)

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ВЕШ-МАШИНА, замривач и половни делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(247573)
КИНО филмове 8 мм,
16 мм и све врсте видео касета квалитетно
преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(247449)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера,
монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (247837)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПРАСИЋИ, ћурке на
продају. Мића.
064/303-28-68. (СМС)
ПРОДАЈЕМ прасиће и
јагањце, вршим печење на дрва, ражањ,
повољно.
064/997-79-09.
(246926)
ТВРДО дрво, преостало, превоз бесплатан.
065/640-31-49.
(246601)
СВЕ врсте огревног
дрвета. Мерење код
вас кући. 065/501-5651. (246600)
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење и машину за судове канди.
063/892-08-35.
(247310)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(246754)
ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе, дечји креветић и шпорет на чврсто гориво. 064/04082-72. (247169)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
кауче, замрзивач сандучар, мојца фотеље,
гарнитуре, регале,
мост-регал, сто + столице, спаваћа соба
комплет, ел. шпорет,
ТА пећи, теписи, амерички плакари, разно.
063/107-78-66.
(247601)
НА ПРОДАЈУ прасићи, кукуруз, прекрупа
и балирана детелина.
Тел. 064/129-45-43.
(247537)
ВЕШ-МАШИНА, пере
и суши и веш машине,
фрижидери. 065/66575-10.
НОВА ЦИГЛА малог
формата, 700 комада
5.500 динара, 7. јула.
Тел. 064/409-65-89.
(247533)

ЕЛЕКТРИЧНЕ шпорете, решо, телевизор,
лустере, кауч, кревет,
витрина, фенови, гоблени, тепих.
064/635-77-42.
(247544)

БЕТОНСКИ блокови,
50, 40, 30 динара.
„Луна плус” Црепаја.
069/275-73-94.
(247553)

ПРОДАЈЕМ пећ крека
весо, одличан, пећ на
дрв шамотирана, некоришћена, ТА пећ 6
кв, кварцна грејалица,
3000 вати, шиваће
машине. Тел.
060/372-03-02.
(247553)
ПРОДАЈЕМ тросед на
развлачење, еко кожа,
браон, 5.000 динара.
064/866-25-83.
(247755)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа,
повољно.
063/898-00-82.
(247569)
ПРОДАЈЕМ металну
конструкцију за устакљивање тераса и веранди. Тел. 060/06750-81. (247575)
ПРОДАЈЕМ кухињу
донешену из Немачке,
дим. 150 х 50, цена 85
евра, очувана. Тел.
060/067-50-81.
(247575)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. Нова кухиња, 10.000 динара.
371-568,
063/773-45-97.
(247578)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
сандучар 310 л, и полован цреп.
063/823-48-29.
(247587)
ПРОДАЈЕМ старо
огледало, две столице,
сто, лустера два.
064/065-23-30.
(247617)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет, фрижидер, пећ
суслер на угаљ, Тв
самсунг, гарнитура –
тросед, двосед,
фотеља, два
тепиха.
064/065-23-30.
(247617)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
вертикални, поклањам
тросед и двосед.
064/152-16-33.
(247615)

НА ПРОДАЈУ прекрупачп/круњач, црвени,
оџаци, јарићи и козе.
065/688-86-30.
(2476187)
КОМПЛЕТ спаваћа
соба, боровина, дуборез, повољно.
063/865-16-79,
013/320-528. (247438)
ЈАРАЦ алпино расе,
одличан и прекрупач.
063/787-13-33.
(247434)
ТРПЕЗАРИЈСКИ сто
за шест особа, троклрилна витрина, пуно
дрво. 061/188-29-72.
(247399)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
фијокар новији, повољно. 064/330-90-42.
(247415)
ПРОДАЈЕМ језгро кајсије, коштице, извор
витамина Б. 060/15718-54. (247501)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ намештај
од ратана бамбус и
трпезаријски сто
округли. Тел. 064/18487-50. (247450)
ПРОДАЈЕМ веш-машину. 065/599-20-00.
(247467)
ПРОДАЈЕМ везене пешкире за свадбе. Тел.
347-344. 247484)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
410 литара, магацинску вагу, томос пумпу
за наводњавање.
061/195-19-10.
(247620)
ЗБОГ затварања Second hеnd радње распродаја гардеробе,
обуће, торби.
069/417-41-20.
(247685)
НА ПРОДАЈУ регал,
тросед, ормани, сто и
столице, кревети, стаклени трпезаријски
сто, омпјутер сто, телевизор, комоде, витрине, дечја соба,
француски лежај,.
Машина за сушење
веша, ТА пећ, угаона
гарнитура, полица за
књиге, ципеларник,
чаше. 064/155-38-13.
(247686
ПРОДАЈЕМ компјутерски сто, за више
информације позвати,
062/773-243, Младен.
(247691)

ФРИЖИДЕР, 180 л,
електрични шпорет,
веш-машина мања-већа, орман, кауч, угаона гарнитура мањавећа, двосед, тросед
еко-кожа, шиваћа.
Тел. 063/861-82-66.
(247719)
ПРОДАЈА: шлајферица за паркет, шлајферица за терацо, дизалица грађевинска.
064/026-05-25.
(247709)
ПРОДАЈЕМ креветац,
дечји, од бреста, собна врата, медијапан
нова. Тел. 066/93592-92. (247738)
ПРОДАЈЕМ повољно
комоду, орман, витрину застакљену, кухињске делове.
066/944-55-82, Панчево. (247746)
ПРОДАЈЕМ повољно
душек, тросед, ваљак
за пеглање, проточни
бојлер. 063/665-158.
(247754)
ЕЛЕКТРИЧНИ котао
снаге 24 м2, три грејача, нишка, производња, у одличном стању,
150 евра.
064/180-01-48.
(247238)
ПРОДАЈЕМ прасиће,
свиње, крмачу. Борачка 1, Војловица.
341-819,
064/306-87-33.
(247774)
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ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ЋТА
пећи свих кв, достава,
монтажа, повољно.
061/641-30-36.
(247770)
ЦЕПАМ, уносим, слажем дрва, уносим
угаљ, повољно.
061/641-30-36.
(247770)
ТОПОЛОВА даска, 3,5
м³, продајем.
064/642-67-39.
(247789)
ПРОДАЈЕМ две ТА пећи. 064/595-98-01.
(247792)
ТОПЛОТНЕ пумпе (80
– 350 м2), високог
квалитета, најекономичније грејање, гаранција. 062/118-2681. (247796)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2 – 6
кв, достав, монтажа,
гаранција. 064/36657-87, 335-930.
8247805)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване Та пећи, монтажа, достава, годину
дана гаранција.
065/339-44-48.
(247806)
ПРОДАЈЕМ камин алфа врање, 20.000 динара. 063/386-431.
(247817)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, фрижидер комбиновани, замрзивач,
аспиратор, телевизор.
013/346-970,
064/129-73-60.
(247818)
ПВЦ прозори, 2.000,
врата улазна, собна,
метална, туш-кабина
5.000, шоља. 063/80934-18. (247840)

НА ПРОДАЈУ дрва,
врба и топола и калдрма турска. 063/423446, 013/420-761.
(247834)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, веш-машине, старо гвожђе.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(246813)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(247529)
КУПУЈЕМ полован намештај, кухиње, гарнитуре, ТА пећи, остало покућство.
062/148-49-94.
(247569)

КУПУЈЕМ фрижидере,
бојлере, веш-машине
и старо гвожђе, добро
плаћам. Златко.
063/196-54-56,
061/194-82-80.
(247503)
КУПУЈЕМ сатове, пенкала, стари новац, сабље, старе медаље,
ордење. 064/867-4811. (247660)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе
славине, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, акумулаторе и
остали метални отпад.
060/521-93-40.
(247658)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-машине,
фрижидер и остали
метални отпад.
063/101-11-47,
064/158-44-10.
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи
свих кв, добро плаћам. 061/641-30-36.
(247770)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
долазим. 063/195-0717. (247788)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи
свих врста. 064/36657-87, 335-930, 335974. (247805)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, статуе, старо покућство. 335-930, 335974, 063/705.18-18.
(237805)
КУПУЈЕМ алуминијум,
акумулато9ре, олово,
гвожђе, веш-машине,
замрзиваче и остали
отпад. 064/484-13-76.
(2478299
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, лимове,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазимо. 061/322-0494. (247829)
КУПУЈЕМО гвожђе,
акумулаторе, обојене
метале, веш-машине,
замрзиваче, фрижидере, телевизоре.
061/206-26-24.
(247829)
КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/321-7793. (247829)
КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ДЕО САЛОНСКЕ куће
са изласком на улицу
Максима Горког, комплетно сређен, 87м2,
57.000 евра. Тел.
060/034-31-11 (СМС)
ПРОДАЈЕМ хитно
плац на Старом Тамишу. 060/714-81-38.
(247381)

НА ПРОДАЈУ кућа у
веома добром стању,
одмах усељива, са
централним грејањем,
климом... у Бан. Новом Селу, са помоћним објектом у виду
две просторије, велике терасе, затим помоћним објектима у
виду пар затворених
шупа, амбара. Иза
свега тога постоји и
башта. Контакт тел.
063/787-31-94
(СМС)

НОВА КУЋА у Панчеву, Тесла, 140 м2, П +
2, укњижено.
063/776-61-77.
(245475)
СТРЕЛИШТЕ, 90 м2,
натавак, два улаза,
приземна, потребно
срфеђивање, распродаја намештаја, власник. 063/874-57-56.
(247714)
ПРОДАЈЕМ незавршену кућу са шест станова на Стрелишту.
063/330-39-13. (2475)
КУЋА на продају са
10 ари плаца, Горњи
град. 064/133-32-02.
(247332)
НА ПРОДАЈУ њива 1.3
хектара, грађевинско
земљиште, на улазу у
Банатски Брестовац,
поред аутобуског стајалишта код игралишта. Тел. 063/161-1311. (247374)
ВИКЕНДИЦА/КУЋА
на Девојачком бунару, 200 м са асвалта,
60 м2, уредна, власник. 063/161-95-55.
(246955)
КУЋА комплетно сређена са два стана, ЕГ,
плац, 1/1. 061/224-4797. (243167)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу,
Ослобођења 55, са
12,50 ари плаца.
25.000 евра. 069/744245. (247277)
ПРОДАЈЕМ кућу, усељиву, на Кудељарацу,
на 9 ари плаца.
064/040-82-72.
(247169)
ПРОДАЈЕМ плац 4.5
ара у Пелистерској
улици са легализованим објектом и усељиву кућу у Војловици
на 5,5 ари плаца. Тел.
064/266-84-91.
(247063)
ДОЊИ град, спратна
кућа, три стана, повољно. 063/126-92-77,
063/248-729. (246715)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. Тел.
062/415-359. (246742)
ПРОДАЈЕМ дворишни
део куће, сређен, ПВЦ
столарија, изолација,
шири центар, 22.500.
064/376-43-33.
(245973)
ЈАБУЧКИ ПУТ, барака,
струја, вода и канализација, на 8 ари.
069/213-97-37.
(247417)
МАЊА хала зидана,
на 5 ари, може пренамена у кућу. 069/21397-37. (247417)
ЈАБУЧКИ пут, плац 4
ара, 17 м фронт, улица, 14 м ширине.
069/213-97-37.
(247417)
АВАЛА на главном путу Пиносава 12 м2 од
Славије у Београду,
продајем или мењам
за стан у Панчеву са
ЦГ, кућа 60 м2, легализована, направљена
од чврстог материјала, 5 ари плаца, власник. Тел. 011/390-6548 или 064/351-01-89.
(247405)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову, на 29 ари. 371274, 064/176-88-52.
(247421)
ПРОДАЈЕМ кућу Долову, без посредника,
16 ари, 150 м2.
063/153-37-70.
(247429)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА
ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 30. СЕПТЕМБРА
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И СЕДИМЕНТАЦИЈА
Цена: 300 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ
(дебело црево)
Цена: 450 динара

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ
Цена: 3.000 динара
СПЕЦИЈАЛНА АКЦИЈА У ТОКУ СЕПТЕМБРА

ЕКГ– Цена: 200 динара
СПИРОМЕТРИЈА
(капацитет плућа)

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

Цена: 300 дин.

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 дин. fT4- цена: 450 дин. fT3- цена: 450 дин.

(мерење слуха)

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара

АУДИОМЕТРИЈА
Цена: 200 динара

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

УСКОРО
НОВО

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу без
посредника, 80 м2,
Новосељански пут, 7
ари. 063/153-37-70.
(247429)
ВИКЕНДИЦА у шуми
код Беле Цркве, повољно. Тел. 063/81875-44, 061/233-02-52.
(247439)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ

кућу на Јабучком путу, преко сервиса
„Пивашевић”.
065/219-14-22,
060/348-19-88.
(247469)
ПРОДАЈЕМ земљу код
црепајског канала, цена по плацу 7.000
евра. Тел. 066/807-0883. (247477)
ПРОДАЈЕМ 20 ари
плаца, Караула.
065/599-20-00.
(247467)
ВИКЕНДИЦА, Баваништански пут, 30 ари,
до асфалта, трофазна, бунар, воће.
064/493-00-47.
(247485)
КУЋА, Бања Врујци,
60 м2, 6 ари, прода-

јем/мењам. 064/95551-85. (247487)
КУЋА на продају, нова, близу расадника
„Зеленило”, 5 ари,
1/1, без посредника,
31.000 евра. 061/66159-10. (247497)
КУЋА, центар, 100 м2,

69.000, замена стан.
„Гоца”, 063/899-7700. (247552)
ШИРИ центар, 160 м2,
5 ари, 75.000; 6 ари,
70 м2, 36.000, 3,2 ара,
32.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (2475)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, плац 3,8 ари,
Максима горког.
063/301-360. (24756)
ШИРИ ЦЕНТАР, 130,
8 ари, 95.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (247563)
УЖИ ЦЕНТАР, 130 м2,
5 ари, 67.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (247563)
ШИРИ ЦЕНТАР, 170

м2, две стамбене јединице, 65.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (247563)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у тополи за једнособан стан у згради.
Тел. 064/134-60-95.
(247515)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
две куће на лацу за
мањи стан. 064/98621-74. (247372)
НОВА МИСА, етажа
куће, гаража, подрум
и део дворишта,
40.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
НОВА МИСА, кућа
160 м2, подрум и гаража, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50.
СТАРЧЕВО, Омољица,
Новосељански пут, од
30.000 до 40.000.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(247586)
МРАМОРАК, новоградња, 200 м2, плац
17 ари, 40.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(247586)
СТАРА МИСА, кућа
са две стамбене јединице, ПР + I, плац 378
м2, 32.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(247586)
ЧЕТВОРОСОБНА кућа, ЕГ, Топола, повољно, 24.000. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(247595)
ПРОДАЈЕМ планску
кућу, 120 м2, усељиву,
1980. године зидана,
25.000 евра, Долово.
062/891-60-50.
(247605)

ПРОДАЈЕМ њиву, пут
Омољица-Иваново,
ланац и четврт.
063/311-369.
(247607)
НОВИ СВЕТ, улични
део и гарсоњера, 50
м2, 16.000. (069),
„Стан плус”, 063/77175-96. (247626)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари у
Банатском Новом Селу. 063/863-80-15.
(247639)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ари, без
улагања, усељива,
70.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)

СКРОБАРА, започета
кућа, плац 78 ари, до
пута, 13.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)
ВОЈЛОВИЦА, 65 м2, 6
ари, канализација,
16.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)
КУЋА, 5 ари плаца,
пет минута Народна
башта. 063/864-09-85,
069/355-28-44.
(247644)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 60 м2, 13,5 ари,
25.500. „Мустанг”,
064/151-18-93.
(247650)
ОМОЉИЦА, лепа сређена, укњижена, 129
м2, 2 ара, 18.000.
„Мустанг”, 064/15118-93. (247650)
КОД Турске глве, кућа
110 м2, 3,6 ари,
65.000; Миса кућа
`125 м2, договор.
„Лајф”, 061/662-9148. (247654)
ТЕСЛА, кућа, екстра
локација за приватан
бизнис и становање.
063/329-464,
066/001-050.
(247656)
ШИРИ центар, сређена кућа 200 м2, 2 ара,
110.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (247668)
КУЋА, Жарка Зрењанина, 90 м2, 4 ара,
42.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(247681)
ПРОДАЈЕМ две куће
на истом плацу у Војловици, легализовано.
063/1623-50-00,
013/232-21-30.
(247683)
ВОЈЛОВИЦА, приземна, 139 м2 + локал 30
м2, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 м2,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
СТРЕЛИШТЕ, 180 м2,
три стамбене целине,
на 2,25 ари, 59.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.

СТРЕЛИШТЕ, 200 м2,
три стамбене целине
на 3,38 ари, 60.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена са два стана,
ЕГ, 7 ари. Тел.
061/224-47-97.
ПРОДАЈЕМ две стамбене јединице, на плацу од 8 ари, Војловица, 1/1, може замена
за мањи стан. Тел.
063/256-207. (247698)
УСЕЉИВА, кућа, у Банатском Новом Селу,
100 м2, на 15 ари плаца. 062/398-458.
(247743)
ПРОДАЈЕМ 75 ари уз
асфалт у северној зони. 065/283-53-01.
(247744)
КУЋА 30 м2 + 30 м2
помоћни објекат, засебна, на Маргити.
064/542-21-70.
(247764)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
Мученика 18, Панчево, колица peg perego
и креветац. 064/16704-77. (247768)

ТЕСЛА, кућа 65 м2,
1.8 ари плац, 42.00.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(247777)
НОВА МИСА, кућа
160 м2, 1.25 ари,
62.000. (238), „Тесла
некретнине, 064/66889-15. (247777)

ОМОЉИЦА, плац
11,5 ари, сруја, вода,
гаража озидана, започет објекат.
064/260-05-34.
(2477939)
ХИТНО продајем
кућу и 20 ари
земље,
Пелистерска 18-а.
064/866-22-98.
(247816)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Војловици, стара
градња, има струју,
воду.
062/842-42-49.
(247882)
104 м2 на 4,66 ари,
кућа н апродјау, Старчево, главни пут,
окретница.
061/187-24-22.
(247825)
ПРОДАЈА плацева,
укњижени, Пелистерска и Кајмакчаланска.
063/894-88-11.
(247838)
КУЋА, Омољица, 65
м2, 6.5 ари, легализована, помоћни објекти. 064/961-00-70.
(247841)

КУПУЈЕМ плац или
старију кућу за рушење у центру града,
инимално површине 5
ари. Пожељно др Касапиновића, Светозара Милетића, Бранка
Радичевића. 064/66897-86. (247443)

ПРОДАЈЕМ стан, две
собе, 58 м2,
Котеж 2,
укњижен,
власник,
30.000 евра.
064/068-39-54.
(247288)

ПОТРЕБНА кућа, центар, плац најмање 3.5
ара. (238), „Тесла некретнине, 064/668-8915. (247777)

НА ПРОДАЈУ сређен
двособан стан, Котеж
1. 062/182-14-51.

ЦЕНТАР Панчева 72
м2, поред реке, први
спрат врло функционалан,62.000 евра.
062/134-76-39 (СМС)

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 44 м2, ТА, II,
Стрелиште,
18.500,069/304-78-85,
063/334-751. (246977)
НОВА МИСА, стан 85
м2, продајем.
063/272-594,
063/225-928. (247023)

БЕЗ ПОСРЕДНИКА
продајем трособан
стан на Тесли, ЦГ, тераса, лође. 064/17563-14 (СМС)

ТЕСЛА, трособан, IV,
реновиран, цена по
виђењу.
063/827-58-58.
(247042)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу 50
м2, на плацу 14 ари,
за 10.000 евра.
060/512-59-99. (2477)
ГРАЂЕВИНСКИ плацеви, угао Тозе Марковића и Боре Шипоша. 063/880-00-63.
(247785)
ГРАЂЕВИНСККИ плац
10 ари, Ул. Јоакима
Вујића, Стрелиште.
063/880-00-63.
(247785)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА празна
кућа са двориштем
на дужи период.
069/404-40-10.
(247316)
КУПУЈЕМ плац
на Јабучком путу,
минимално
15 ари.
Тел. 065/334-17-26.
(246244)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан на
Миси, 124 м2, на два
нивоа, половина куће.
062/830-82-31.
(247396)
НОВ стан, 65 м2, и гараћу 14 м2, Ул. Таковска. 063/342-220,
063/701-19-77.
(247410)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2, у
ширем центру, 18.500
евра. 060/034-74-33.
(247419
НОВА МИСА, трособан 85 м2, може замена за мањи стан.
064/134-06-30.
(247428)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан 61 м2, гаража, укњижен, 17.500.
061/147-82-23.
(247468)

ПРОДАЈЕМ два стана,
хитно, уступам гробно
место – старо гробље.
064/386-92-86. (2474)
ЦЕНТАР, нов укњижен стан, 37 м2, власник. 063/208-352.
(247490)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2, VI спрат, 84 м2,
без посредника.
065/398-98-99.
(247530)
ПОВОЉНО продајем
двоипособан стан, 58
м2, етажно грејање,
укњижен, власник.
Тел. 060/333-56-41.
(247535)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2, први ред, зграда, 92 м2, реновиран.
063/238-454. (24755)
КОТЕЖ 2, 60 м2, двособан, I, 32.000; 68
м2, двоипособан, III,
46.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(247552)

СТРЕЛИШТЕ, код
Авива, 20 м2, 12.900;
47 м2, двособна,
22.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(247552)
СОДАРА, 56 м2, двособан, II, 29.500; 74
м2, трособна, 40.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(247552)
ТЕСЛА, 68 м2, трособан, 38.000; 80 м2,
трособан, 49.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(247552)
ТЕСЛА. Трособан, VI,
ЦГ, 72 м2, 42.000.
(320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(247686)

ЦЕНТАР, двособан,
ВПР, сређен, 51 м2,
ТА, 31.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(247686)

САМАЧКИ хотел, гарсоњера, 18 м2, ЦГ,
приземље, 12.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (247686)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру, 46 м2, ЦГ.
065/618-25-52.

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 1, 24 м2, једнособан, 17.500; 45
м2, једноипособан,
27.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(247552)
МИСА, 35 м2, једноипособан, 16.500, 43
м2, двособан, 18.000;
64 м2, трособан,
32.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(247552)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру Стрелишта,
једнособан, 38 м2, IV
спрат, са грејањем и
телефоном, власник.
063/161-95-53.
(2475589
ХИТНО, Содара, 56
м2, ЦГ, VI, није задњи,
лифт, први власник,
очуван, 31.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (247563)
СОДАРА, 78 м2, ЦГ,
VI, одличан, лифт, у
Зетској, 50.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (247563)
СОДАРА, 75 м2, ЦГ,
два лифта, две терасе,
двострано оријентисан, 41.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (247563)
КОТЕЖ 2, 58 м2, ЦГ,
ВПР, добар, одличан,
30.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247563)
КОТЕЖ 1, 41 м2, ЦГ,
16.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247563)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, два лифта, сређен, није задњи,
25.500.(679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247563)
ДУПЛЕКС, 58 м2, у
мирној улици надомак центра, два купатила, ТА, усељив, идеалан за млади брачни
пар. Власник.
066/317-410,
063/395-359.
(247511)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
два стана у истој згради, за кућу. Тел.
064/867-48-61.
(247589)
КОТЕЖ 2, двособан,
51 м2, ВП, ЦГ, 27.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(247576)
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ТЕСЛА, нов двособан,
50 м2, I, 850 евра/квадрат. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-1052. (247576)
СТРОГИ центар, 50
м2, V, комплетно реновиран, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, II, ТА,
27.000, једнособан,
22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (2475)
КОТЕЖ 2, двособан,
54 м2, II, сређен,
32.000; трособан,
39.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
КОТЕЖ 2, двособан,
62 м2, III, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
СОДАРА, двоиопсобан, 60 м2, V, ЦГ,
лифт, 29.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
ЦЕНТАР СТРЕЛИШТА,
новоградња, V,103 м2,
76.000, дотовор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(247586)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
ВПР, тераса, ТА,
24.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(247586)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, 7 ари,
45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

СТРЕЛИШТЕ, 55 м2,
ВПР, 21.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(247586)
ЦЕНТАР СТРЕЛИШТА, 60 м2, I, 34.000,
договор. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(247586)
ДВОИПОСОБАН, Тесла, ЕГ, алу столарија,
две терасе, климе,
усељив одмах. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(247595)
ДВОСОБАН, Котеж,
57 м2, тераса 6 м2, ВП,
30.000 евра.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(247595)

ЈЕДНОСОБАН, реновиран, ПВЦ, ново купатило, кухиња, 32 м2,
I спрат, Д. Град.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(247595)

КОТЕЖ 2, 2.0, 30.000;
Миса, 2.0, ЦГ, 28.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (247612)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан 32 м2 + тераса, V,
лифт, ЦГ, 25.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)

ДВОИПОСОБАН код
Тамиша, 39.000 евра,
ново купатило, кухиња. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (247595)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2, ЦГ,
Котеж, ВП, 21.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (24759)
ДВОСОБНИ, 55 м2,
Стрелиште, 26.000,
Котеж 28.000; Тесла
30.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (2475)
ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2,
Стрелиште, 21.000;
Котеж, 23.000; центар
15.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (2475)
ЦЕНТАР, 2.0, I, договор, Содара, гарсоњера, ЦГ, 19.000; Палилула, гарсоњера,
15.500. (338), „Јанковић”, 348-025.
(247612)

СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР,
сређен, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)
ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
43.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65 м2, IV, лифт,
ЦГ, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
39 м2, приземље, ЦГ,
19.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)
СТАН на Маргити, 61
м2, III спрат, са грејањем, новоградња. Тел.
064/136-42-00.
(247647)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, једнособан, II,
ЦГ, 38 м2, тераса,
ПВЦ, 28.000. (49),
„Мустанг”,
064/151-18-93.
ГОРЊИ ГРАД, новија
зграда, 61 м2, двособан, плин, III, 31.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
СОДАРА, двособан,
52 м2, сређен, ПВЦ,
ТА, 29.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
ГЕОРГИ ДИМИТРОВА, двоипособан, рађено купатило, V, ЦГ,
38.500. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
уредан, 24.500. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
ТЕСЛА, двособан,
претворен у двоипособан, ВП, ЦГ, 59 м2,
две терасе, 33.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
КОТЕЖ 1, ниско приземље, ЦГ, 37 м2,
18.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
КОТЕЖ `1, двособан,
сређен, 57 м2 + Т, II,
ЦГ, 37.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58.
ТЕСЛА, двособан, I,
ЦГ, 31.000; двособан,
III, TA, 26.000; двоипособан, сређен,
43.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(247654)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, IV, ЦГ, 43.000;
Зеленгора, реновиран,
једнособан, приземље, договор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(247654)
СОДАРА, трособан,
III, ЦГ, 41.000, војне
двоипособан, V,
40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(247654)

СТРЕЛИШТЕ, леп двособан, 53 м2, IV, TA,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(247668)
СТРОГИ центар, леп
двособан, 53 м2, IV,
ТА, 21.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (247668)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, 53 м2, ВП, ЕГ,
сређен, 31.000. (398),

„Кров”, 060/683-1064. (247668)
ТЕСЛА, ЈЕДНОСОБАН, 38 м2, ЦГ, лифт,
усељив, 25.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
КОТЕЖ 1, двособан,
62 м2, III, ЦГ, без улагања, 35.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.

ГОРЊИ ГРАД, четворособан, новија градња, 84 м2, III, ЦГ на
гас, потпуно опремљен, гаража, 56.000.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
ЦЕНТАР, трособан, 68
м2, III ЦГ, усељив,
50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, IV, ЦГ, лифт,
усељива, 16.000.(336),
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
7. ЈУЛА, једноипособан, 44 м2, II, ТА, сређен, 24.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, II, TA, 37.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
ТЕСЛА, трособан, 65
м2, I, двориште, 60 м2,
тавански простор,
40.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.

СТРЕЛИШТЕ двособан, 59 м2, ТА, 26.000;
двособан, 53 м2,
21.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
КОТЕЖ 2, једноипособан, 43 м2, 23.000;
двоипособан, 65 м2,
38.000.(097), „Перфект”, 064/348-05-68.
МАРГИТА, двособан,
42 м2, TA, приземље,
двориште, 22.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
МИСА, двособан, први спрат, 46 м2,
24.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
КОТЕЖ 2, двособан,
60 м2, лифт, ЦГ,
34.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
ДОЊИ град, спратна
кућа, три стана, повољно. 063/126-92-77,
063/248-729.
ПЕПЕЉАРЕ, двоипособан, 58 м2,ЕГ, приземље, 22.000. (069),
„Стан плус”, 063/77175-96. (247626)
КОТЕЖ 2, троипособан, 83 м2, VI, 49.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(247778)
ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, II, TA, 48.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
ТЕСЛА, двоипособан,
70 м2, сређен, 43.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(247778)
САКУЛЕ, стан 40 м2,
једноипособан, 6.500
евра. (238), „Тесла некретнине, 064/668-8915. (247778)
ЦЕНТАР, хитно, М.
Горког, 57 м2, II,
27.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (247348)
ЦЕНТАР, улични део
куће, 62 м2, моугћност
поткровља, 25.000,
власник. 066/801-1941. (247736)

СТРОГИ центар, ретко
у понуди, двоипособан, 4/5, ЦГ, 33.900,
власништво. 061/32440-85. (247786)

ДОЖИВОТНО издржавање , најповољнији услови. Сазнајте
погодности на стручним радионицама.
„Елпис”, 061/324-4085. (247786)
НОВА МИСА, двособан, III, 58 м2, ТА,
24.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (2476)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, двоипособан,
II, IV, V, ТА, 24.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (247686)
ТЕСЛА, једноипособан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(247686)

СТАН, 98 м2, Доњи
град, I спрат, сређен,
гаража. 064/153-1403. (247784)
ТЕСЛА, добра локација, двособан стан, I,
ЦГ, велика тераса.
062/112-32-80.
(247794)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан стан, 50 м2 +
тераса, 25.000. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(247839)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
трособан стан, I, 70
м2, 31.000. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(247839)
МИСА, поткровље,
100 м2, укњижено, сива фаза са свим прикључцима.065/333-5525. (247849)
ТЕСЛА, дуплекс, тераса, гас, двострна, паркинг, новоградња.
069/822-48-24.
(247846)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, Цвијићева,
покровље, нов.
069/822-48-24. (2478)

КУЋА, СТАН, Патријарха Чарнојевића,
100 м2, усељив.
069/822-48-24.
(247846)
ТЕСЛА, двоипособан,
новоградња, тераса,
усељив, гас, паркинг.
069/822-48-24.
(247846)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан
стан, без посредника.
Центар, Котеж 1, Тесла, Содара.
063/873-03-60.
(245772)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах.
064/206-55-74.
(247642)
КУПУЈЕМ стан до
15.000 евра,
дајем ауто, 3.000,
остало кеш.
064/134-06-30.
(247428)
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребни станови и куће, брза реализација.
317-634, 061/662-9148, 062/191-75-35.
(247656)
КУПУЈЕМ станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(247703)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни
стнаови свих структура. 064/668-89-15.
(247778)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ део куће
(стан), 33 м2 или 45
м2, Јабучки пут, ТА,
делимично намештен,
депозит.
Тел. 063/606-270.
(СМС)
ТЕСЛА, троипособан
стан новије градње 61
м2, ЦГ, II спрат у мирној, слепој улици са
зиданом гаражом у
дворишту. Стан је одмах усељив, са кухињом и плакаром
45.000 евра.
060/628-46-56
(СМС)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан за двочлану или
трочлану озбиљну породицу.
060/366-73-51
(СМС)

ИЗДАЈЕМ полунамештен стан 50 м2, ЦГ,
Котеж II. 063/735-4445 (СМС)

ИЗДАЈЕМ ненамештене нове станове као
стамбени или пословни објекат у строгом
центру града, 55 м2 и
38 м2. 063/693-944,
063/693-291. (ф)
ИЗДАЈЕМ дворишни,
двособан стан са баштом, посебан улаз,
Главни пут у Старчеву
65, летњиковац, базен, шупа, повољно.
Жалац Иван 064/05859-96 (246981)
ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан у
центру, ЦГ, са калориметром. 063/691-169.
(247295)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан Котеж 2, одмах
усељив.
Тел. 064/183-62-96
(247396)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан,
Котеж 1.
064/169-68-54
(247460)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештену
кућу код Пољопривредне школе. Тел.
064/313-85-86
(247466)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан на новој Миси. 063/716-4868 (247476)
ИЗДАЈЕМ двоипособан стан, намештен
комплетно и опремљен у фулу, приземље, центар града.
063/311-369 (247519)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан са ЦГ, Котеж 2.
064/425-36-00 (2475)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, кућа, ТА, СББ,
интернет, предност
ученицима, студентима. 063/744-08-24
(247534)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
27 м2, празну, Котеж
2, депозит. 063/86898-32 (247566)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 62 м2, ЦГ, III
спрат. 063/338-497
(247568)
ИЗДАЈЕМ на дуже, за
две особе, намештен
двособан стан, центар, приземље, паркинг, телефон, грејање, интерфон, клима.
Плаћање месечно
плус депозит.
064/199-20-18, 150
евра. (247579)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, самцима. Звати после 14 сати.
064/224-61-88
(247588)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
Тел. 064/832-80-90
(247606)
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ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, нова
Миса, полусутерен,
ТА грејање. 063/83956-81 (247604)
ИЗДАЈЕМ стан у близини болнице.
013/347-737,
065/409-74-31
(247597)
САМЦУ једнособан,
комфоран, реновиран
стан у строгом центру,
издајем. 063/850-6767 (247622)
НАМЕШТЕНИ: једнособан плус једноипособан, новоградња,
двориште, 80 евра,
код хотела „Тамиш”.
064/122-48-07
(247630)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан у фулу, Котеж 2,
могу и студенти. Тел.
064/387-84-48,
062/438-431
(247636)
СТРЕЛИШТЕ двособан, екстра намештен,
ЦГ, СББ, плаћање месечно, 150 евра, предност младим паровима. Тел. 063/516-518
(247637)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Тесла, ЦГ, ненамештена, 90 евра. 063/80412-72 (247612)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, на дуже. Депозит
обавезан.
063/617-421
(247722)

ИЗДАЈЕ се гарсоњера,
празна, ЦГ, Содара,
III спрат. 063/803-0599 (247720)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, без ЦГ,
код Гас петрол пумпе.
060/518-95-80
(247712)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Зеленгора, ТА,
на дуже, полунамештен. 064/137-63-19
(247665)
ИЗДАЈЕМ кућу на
Стрелишту. 064/06222-75 (247668)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, за пословну
активност.
062/347-667 (247674)

ИЗДАЈЕМ трособан
стан са грејањем, празан, у центру.
062/131-59-93 (2476)
ИЗДАЈЕ се трособан
стан, полунамештен,
нова Миса. 063/86580-77 (247678)
ПОВОЉНО издајем
мањи намештен стан,
ужи центар. 063/81092-39 (247705)
ИЗДАЈЕМ велики намештен једнособан
стан на Стрелишту
код школе. 061/20229-69 (247702)
ИЗДАЈЕМ стан полунамештен, Котеж 1.
063/665-75-10
(247727)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СТУДЕНТИМА издајем намештен стан
код стоматолошког
факултета. 063/86407-97 (247737)
ГАРСОЊЕРУ новије
намештену, близу
центра, грејање, издајем. 061/204-76-26
(247740)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Тесли, цена 120 евра.
062/404-466, звати
после 16 сати.
ХИТНО потребан намештен стан у новијој
згради за издавање.
„Стрелиште некретнине” (636) 069/196-9605 (247780)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у новијој кући,
велика соба са кухињом и трпезаријом
плус спаваћа.
064/130-36-02
(247782)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса.
060/163-88-58 (2477)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, строги
центар код Општине,
ЦГ, 27 м2. 063/812-4283 (247795)

ИЗДАЈЕМ два стана
на новој Миси од по
100 м2 (намештен и
ненамештен) 060/03719-22 (247799)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан, комплетно намештен, строги центар,
градско грејање.
064/489-00-59
(247804)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
062/885-42-59,
064/238-07-27
(247803)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, шири
центар, грејање гратис, 130 евра.
060/340-70-60
(247812)
ИЗДАЈЕМ собу ученицима или студентима,
у строгом центру града. 061/148-79-38
(247823)
ИЗДАЈЕМ празан стан
на Зеленој пијаци, 80
евра. 062/196-26-83
(247836)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, центар Тесле, на
дуже, од 20.09.2017.
064/440-56-05
(247830)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ОГЛАСИ
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ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 39 и 81 м2,
у центру Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(СМС)
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ салон, нов,
комплетно сређен, Тесла, 200 евра.
064/514-05-06.
(247369)
ТАМИШ КАПИЈА, издајем локал 45 м2, три
гаражна места,
ново.
Тел. 060/152-87-70.
(и)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог до улице, центар. 063/314-803.
(247235)
ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
близина пијаце, Лава
Толстоја.
333-058.
(247095)
ИЗДАЈЕМ локал 30 м2
у Улици Жарка Зрењанина на самој раскрсници код Турске главе, Одлична локација.
Тел. 065/543-15-15,
064/133-53-32.
(247114/15)

ЛОКАЛ за издавање,
Стрелиште, 17 м2. Тел.
063/478-480. (245750)
ИЗДАЈЕМ два локала,
Јабучки пут, 170 м2 и
70 м2. 063/759-12-47.
(245301)
ИЗДАЈЕМ локал, центар, близу „Максија”,
43 м2, излог, два улаза. 063/892-67-31.
(246765)
НА ПАНЧЕВАЧКОМ
путу издајем простор
50 м2, за магацфин
или занатску делатност. 061/649-45-79.
(247401)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 160 м2, угоститељство и друге делатности, бивши „Распућин”. 063/436-778.
(247270)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
у центру. 063/882-2377. (247267)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
Лава Толстоја 5.
063/194-81-95.
(247834)
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ салон, нов,
комплетно сређен, Тесла, 200 евра.
064/514-05-06.
(247369)
ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце и три
школе. 060/351-03-56.
(247354)
ИЗДАЈЕМ магацин-халу, 200 м2, стара Миса. 063/301-653.
(247431)
ИЗДАЈЕМ два локала,
70 и 20 м2, добра локација, паркинг, за
било коју делатност.
Повољно. 060/324-0320. (247433)

ИЗДАЈЕМ два нова
локала, центар, један
опремљен салон лепоте. 063/734-82-31.
(247444)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ,
Његошева 2, локал 2.
060/562-62-96. (2474)
ИЗДАЈЕМ локал, центар, С. Саве 29, 43 м2,
240 евра. 063/892-6731. (247492)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза Зелене пијаце,
прометно, близина
школа. 060/351-03-56.
(247603)
ИЗДАЈЕМ локал, центар, све делатности,
150 м2 + 50 м2 подрум. 063/436-778.
(247625)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
Лава Толстоја 5.
063/194-81-95.
(247676)

ИЗДАЈЕМ локал, пивницу, Војводе П. Бојовића бр. 8.
Тел.065/202-63-81.
(247750)
ИЗДАЈЕМ локал на
прометном месту у
Панчеву. 064/014-8137. (247798)
ЛОКАЛ, центар Стрелишта, издајем, нов,
метални шалони, 16
м2. 065/966-66-61.
(247824)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци. 064/116-38-83.
(247527)
ИЗДАЈЕМ магацин 50
м2, са грејањем и употребом виљушкара.
064/123-48-68.
(247792)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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ПОСАО
ПОНУДА

ТРАЖИМ возача Ц и Е
категорије. 063/666755 (СМС)
ФИРМИ ДОО „Тријера” потребан оператер
на CNC глодалици, може и без искуства. О
условима договор на
самом разговору за
посао. Контакт
060/348-92-78. (ф)

ФИРМА потражује
особу са основним
знањем у шивењу.
Фирма из Панчева. За
више информација позвати
064/494-54-88.
Никола. (ф)

ПОТРЕБНИ диспечери
транспорта са одличним познавањем енглеског језика и рада
на рачунару. Пријаве
слати на
dispatchertransporta
@gmail.com (245726)
ПОТРЕБНА радница за
рад на индустријским
шиваћим машинама.
066/318-324. (247097)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребне раднице и
возач. Доћи лично после 17 сати.
ПОТРЕБНИ радници
за израду и уградњу
ПВЦ и АЛУ столарије.
063/254-155.
(246953)
ПРЕХРМАБЕНОЈ продавници потребан радник старости до 45 година. Возачка Б категорије, ССС, уредност,
комуникативност. Биографије са сликом слати на адресу: Дунавска
4/25, Панчево – за
конкурс. (247113)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад
за роштиљем и у кухињи. Локал у Браће Јовановић.
063/897-55-04.
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад
за роштиљем. Локал у
центру.
063/834-88-10.

АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни радници и ученици.
013/344-011,
063/372-231.
(246308)
ПОТРЕБАН пекар/ка.
062/404-144. (247395)

ПОТРЕБНА продавачица у пекари.
064/403-51-32.
(247395)
ПОТРЕБНИ бравари
за производњу и монтажу сигурносних врата. office
@kljuceviivrata
060/631-10-20
(247392)
ПОТРЕБНИ радници
за грађевинску лимарију са основним искуством. 063/663-464.
(247409)
ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским машинама, услови одлични. ЗСТР
„Мимитекс”. 064/06222-79. (247474)
ПОТРЕБАН ауто-механичар и вулканизер
са вишегодишњим искуством. Yu-Niki,
062/309-370. (247507)
ПОТРЕБНА фризерка
са искуством. Салон
„Драгана”. 060/71362-05. (247560)
ФРИЗЕРСКОМ салону
на Стрелишту потребан радник на дуже
време. 060/324-27-22.
(247586)
ТРАНСПОРТНОМ
предузећу потребан
диспечер. Услови: минимум ССС и енглески
језик. Пожељно познавање шпанског , италијанског или немачког.
Svetlana.flamengo
@gmail.com
064/214-33-92.
(247596)
ТРАЖИМ девојку за
рад, на четири сата.
Тел. 063/851-88-03.
(247643)

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-женски фризер.
Пријава тел.
065/610-52-64.
(2147468)
ПОТРЕБНИ возачи Б
категорије, за превоз
пецива, пут обезбеђен.
060/864-07-71.
(247661)

ПОТРЕБНА радница
са искуством за рд у
киоску (штампа). Доћи лично у петаи, 15.
септембра, у 19 сати,
Ул. Вељка Влаховића
б.б., Панчево код вртића, Стрелиште.
(247655)
ПОТРЕБНЕ раднице у
роштиљници у продаји
(познавање рада са
фискалним касама),
за роштиљ ћумур.
065/900-50-08.
(247659)
СЕРВИСУ потребан
ауто-лимар са искуством и помоћни радник. 060/333-65-80.
(247685)
ПОТРЕБНА конобарица за рад у кафићу.
060/362-22-21,
060/362-22-26.
(247748)

РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребна
помоћна радница у
кухињи. 060/512-5999. (247807)
ПОТРЕБНЕ искусне
раднице за рад на индустријским шиваћим
машинама. 064/04299-92.

АУТО-ПЕРИОНИЦА
„Камелеон” тражи перача са искуством,
услови одлични.
064/244-42-19. (2478)
ПОТРЕБНА помоћна
радница у кухињи, ресторану, са искуством,
у Панчеву. 063/307996. (247776)
ПЕКАРИ потребан
продавац из Панчева.
063/835-08-48.
(247776)
ПОТРЕБНА жена за
повремено чување бебе у Панчеву.
064/267-94-11. (2478)

ПОТРЕБНА продавачица у пекари и пекар. 064/403-51-32.
(247828)
ТРАЖЕ се радници за
рад у кухињи у сали
за прослве.
069/822-48-23.
(247846)

МАДЕРОТЕРАПИЈА,
антицелулит масажа,
први третман гратис.
060/650-51-20.
(247141)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(246610)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09.
(246858)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, бетонирање, пресецање влаге, стиропор фасаде, кречење,
повољно. 063/865-8049. (246587)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли и инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(247244)
СВЕ што се поквари
ваш домар поправи.
Завршни радови у
грађевинарству: струја, вода, молерај.
065/334-31-75,
061/614-88-32.
(247019)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ и АЛУ
столарију, сигурносна
врата, венецијанери,
комарници, ролетне,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
(247145)
АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(246754)

ПОТРЕБНА продавачица у киоску за продају кокица и сладоледа. СМС поруке са
личним подацима слати на контакт тел.
065/333-03-36. (ф)
ПОТРЕБАН помоћни
радник до 25 година,
мајстор (предност
паркетари и молери)
за декоративне подове. Звати од 18 до 20
сати. 065/238-98-96.
(247814)
ПОТРЕБАН фарбар са
искуством.
060/370-99-99.
(247809)
ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-женски фризер. Тел.
061/320-68-38,
061/552-21-22.
(247811)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије 120 л, са
превозом и монтажом. 063/315-381.
(СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори
из Ковачице. 060/06608-60. (СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13.
(243955)

СЕЛИДБЕ, брзо и повољно, са радницима,
у свим правцима, са
радницима, у свим
правцима, 1.000 динара тура. Златко.
063/196-54-56,
061/194-82-80.
(247503)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације.
063/893-39-94.
(247423)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци), искусна дипломирана професорка математике. Повољно, центар.
343-370. (247441)
ГИПСАРСКИ и молерски радови. Мајстор
Неша.
069/444-23-76.
(247413)

ШИЈЕМ повољно.
064/405-05-36.
(247446)
ПОПРАВКА: столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/86580-74. (247457)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
реновирање купатила,
поправке, славине,
одгушење канализације одмах. 061/193-0009. (247462)

МАДЕРОТЕРАПИЈА,
антицелулит масажа,
први третман гратис.
060/650-51-20.
(247567)
ЧУВАЛА бих децу или
старију женску особу
и помагала у кући.
064/193-96-02.
(247585)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/18125-00. (247473)
ЧИСТИМ шут, подруме, таване, пословне
објекте, превоз са
радницима, повољно.
Рушим старе објекте.
Златко. 063/196-5456, 061/144-82-80.
(247503)
ХОБЛОВАЊЕ, поправка и лакирање
паркета.
065/543-21-53.
(247527)
РАДИМ изолацију
равних кровова, тераса, гаража. 345-874,
062/235-839.
(247532)
ПРЕВОЗ робе комбијем, локал 800 динара. 060/720-72-70.
(247557)

ПРЕВОЗ ствари и робе пик-апом, комбијем или камионом, селидбе са монтажом и
демонтажом намештаја. Дејан, 061/62614-50. (247591)
СВЕ врсте физикалија,
утовар-истовар робе,
селидбе, сечење дрва,
кошење траве, копање, рушење, разбијање бетона, ограђивање плацева, чишћење
пчодерума, тавана,
шупа, дворишта. Дејан, 061/626-14-50.
(247591)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОЗИМ све врсте селидби, чистим подруме, таване, шут и
остало, повољно.
061/627-07-31.
(247600)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-25-76.
(247592)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050, 063/329464. (247656)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(247594)
ПРЕВОЗ ствари комбијем. 061/616-27-87.
(247622)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-2003. (247622)
РУШЕЊА свих врста,
рушење објеката, свих
врста бетонажа, зидарских, тесарских
радова, Поправка
кровова од цурења,
нови објекти по систему кључ у руке,одношење шута. 062/17967-25. (247638)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз шута са утоваром,
рушење. 063/771-5544. (247725)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(247728)
МОНТЕР централног
грејања. 065/608-0857. (247749)
ПРОФЕСОРКА српског ради и са проблематичном децом.
063/750-66-85.
(247734)
МАШИНСКО цепање
дрва без коришћења
ваше струје. Бранко,
064/000-61-59, Бојан,
064/130-64-87.
(247842)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације, купатила, сервис, повољно.
061/670-51-56.
(247847)
НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима, преводи. Припреме полагања свих нивоа.
061/656-04-04, 352892. (247653)
ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације, повољно.
060/521-93-40.
(247658)

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

РУШЕЊЕ кућа,
шупа, бетона,
бетонирања,
обарање стабала. одношење непотребних
ствари.
064/122-69-78.
(247723)
ОБАРАЊЕ стабала,
кошење, разбијање
бетона, чишћење тавана, одношење ствари. 060/035-47-40.
(247723)

КОШЕЊЕ траве, корова, косачицом, тримером, трфкатором,
орем баште, њиве.
064/867-48-11.
(247600)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука. 065/535-24-56.
(247652)
ПОУЗДАНА млађа жена са искуством у чувању деце. 065/50949-78. (247708)

ОГЛАСИ

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050, 063/329464. (247656)
ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња и канализационих цеви машински.
062/640-07-41.
(247682)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(247689)
ПСИХОТЕРАПИЈА, лечење фобија, депресија, болести зависности, антистрес терапија, искуство велико.
063/354-262. (247699)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс, демит фасаде, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06.
(247701)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс,
ламинат, повољно,
проверите. 061/14138-02, 062/832-36-45.
(247701)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(245359)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха,
бесплатан превоз.
066/001-050,
063/329-464. (247656)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/834-66-50,
064/390-00-87.
(247430)

marketing@pancevac-online.rs

Livnici u Pančevu potrebni radnici,

više izvršilaca, mašinske struke:
– Bravari, zavarivači, pomoćni radnici u proizvodnji, kalupari i pećari.
Mlađe osobe, sa i bez iskustva, na sličnim poslovima –
poželjno.
Prijave na telefon: 013/370-575, mob: 064/641-77-66 i
064/641-77-67.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број 135/04
и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 06.
09. 2017. године на основу захтева носилаца пројекта
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. Београд, Таковска бр. 2, донео решење број: XV-07-501-154/2017 којим је утврђено да за пројекaт постављања РБС мобилне телефоније „ПА – Вељка Влаховића 2” ПАУ109, ПАЛ109, којом ће се реализовати систем ЛЕТ1800/УМТС2100 у
Панчеву, улица Вељка Влаховића 20, на катастарским
парцелама бр.16042 к. о.Панчево, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 615, радним даном од
10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења,
а преко овог органа.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („сатиСлужбени гласник РС”‘ број
135/04 и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 06.
09. 2017. године на основу захтева носилаца пројекта
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а. д, Београд, Таковска бр. 2, донео решење број: XV-07-501-191/2017 којим је утврђено да за пројекaт постављања РБС мобилне телефоније „ПА - Војловица - магацин соли” ПАУ110, којом
ће се реализовати систем УМТС 2100 у Панчеву, улица Олге Петров бр. 30, на катастарским парцелама
бр.7626/1 и 7626/2 к. о. Панчево, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 614, радним даном од
10 - 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења,
а преко овог органа.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине , на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 11. 09.

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

2017. године донето Решење о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Постројење за дубоку прераду нафте – постројење за одложено коксовање у кругу Рафинерије нафте Панчево, на животну средину, на к. п. бр. 3568,

ОБАВЕШТЕЊЕ

3570, 3557, 3547, 3583, 3569, 3582, 3552/1, 3563, 3567,

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
израде студије о процени утицаја
на животну средину

3566, 3571, 3572, 3558, 3559, 3522, 3548, 3549, 3561/1,
3565 и 3584 КО Војловица, носиоца пројекта НИС а. д.
Нови Сад, Блок Прерада, Улица Народног фронта бр.
12.

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12, поднео је захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта Реконструкција резервоара ФБ 1109 у Блоку 11, у склопу РНП, на к.п. бр. 3549 КО
Војловица.

Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
(приземље, канцеларија бр. 39).

мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја
на животну средину, као и да обезбеди извршавање

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на
животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о проце-

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
судопере, адаптације,
поправке, замена.
013/331-657, 064/49571-59, 063/777-18-21.
(247032)
СВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
радове, радимо квалитетно, повољно. Зидање, бетонирање,
оправка старих, нових
кровова, разне фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89.
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песака,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(247052)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (246485)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/834-66-50,
064/390-00-87.
(247430)
КОМБИ превоз робе,
и селидбе, грађевински материјал, шут.
Слободан. 064/34800-08, 062/850-36-58.
(246554)
МОНТАЖА и сервис
клима уређаја, поправка беле технике.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(246202)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/834-66-50,
064/390-00-87.
(247430)
СЕЛИДБЕ, комби превоз. 065/665-75-10.
(247448)

ни утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

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

Петак, 15. септембар 2017.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (247601)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-6674.(247601)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(247601)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (247601)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (247601)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван.
063/107-7866.(247601)

ТВ и сателитска антена, монтажа, дигитализација, вашег ТВ-а,
IPTV, и антена плус .
064/866-20-70.
(247475)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(247544)
СЕРВИС телевизора,
ауто-радија, ауто-кључева, ЦО 2 апарата,
ремонт аку бушилица.
063/800-01-96.
(247427)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365051.
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (247509)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и
каљевих пећи.
063/155-85-95.
(247504)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/23539-21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(247540)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(247540)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474. (247059)

ОГЛАСИ

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,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(247593)
ПРЕВОЗИМ кипером
повољно грађевински
материјал, дрва, одвозим шут. 064/354-6994, 063/754-02-72.
(247679)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха,
бесплатан превоз.
066/001-050, 063/329464. (247656)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом, овлашћени
сервис. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(247826)

Последњи поздрав сестри

12. септембра 2017. године преминула је

НАДИ ТАДИЋ

НАДА ТАДИЋ
1955–2017.

Живећеш вечно у нашим срцима.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе. Заувек ћеш
остати у нашим срцима.

Сестра ОЛГА
с породицом
(152/247769)

Нека те анђели чувају.
Пуно те воле твоји: супруг МИХАЈЛО и ћерка АНДРИЈАНА
(151/247769)

Последњи поздрав

У среду, 13. септембра 2017. преминуо је

НАДА ТАДИЋ
Последњи поздрав тетка Нади.

РАЗНО

ЗАХВАЉУЈЕМО се омбудсману, заштитнику
грађана Панчева са
својим тимом, за марљив рад и одличан однос према раду, мирољубив однос према
странкама. Породица
Јошић.
ХИТНО потребан дом
за мале маце. Навикнута на живот у стану.
060/090-56-04.
(247518)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ/уступам гробно место са
спомеником на Старом православном
гробљу у Панчеву.
063/364-556. (247506)
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ДРАГАН ПЕЋАНИН
1946–2017.

ДРАГАНУ
ПЕЋАНИНУ

Сахрана је 14. септембра 2017, у 15 сати, на православном гробљу у Старчеву.
Ожалошћени: супруга МАРИЈА, син ДЕЈАН,
снаја БЕБА и унуци МИЛОШ и ГОРАН
(148/247763)

Српска Спарта
(160/247790)

1946–2017.
Последњи поздрав драгој пријатељици
Најбољем зету, течи и
шогору.
Велико је богатство што
смо те имали.
Почивај у миру.

ИКЕ и КАЈА с децом
(167/4730)

ДРАГАН ПЕЋАНИН
1946–2017.

Деки последњи поздрав

Вољени никад не умиру. Почивај у миру.
Синовац МИЛАН, синовица МИЛЕНА, снаја ЗОРА
и унука САНДРА с породицом

НАДИ ТАДИЋ
Хвала ти за дивно пријатељство.
МИЛКА ВИЦКОВ
(156/247775)

(146/247763)

ТУРИЗАМ
Последњи поздрав

ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, центар,
КТВ, интернет.
063/759-98-77.
(245424)
ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, базен,
СПА, интернет, кабловска. 063/719-9830. (246254)

ДРАГАН
ПЕЋАНИН

БИЉАНА ВУЈАСИНОВИЋ
Нашој Биљи на вечно сећање.
БОРА и САНДРА ЋУРЧИН

Отишао си тихо и неприметно, али никада
нећеш из наших живота.
Унуци МИЛОШ
и ГОРАН
(147/247763)

(120/247710)

Драгој

Последњи поздрав

НАДИ ТАДИЋ
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Зет МИЛАН и сестричине МАРИЈАНА и САЊА
(154/247769)

ДРАГАНУ
ПЕЋАНИНУ

БИЉАНИ
последњи поздрав од породице ДИМИЋ
(56/247543)

Последњи поздрав

од породице
ЈОВАНОВИЋ
(145/247763)

Последњи поздрав нашој

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

ДРАГАНУ
ПЕЋАНИНУ
Почивај у миру.

БИЉАНИ
Почивај у миру и нека те анђели чувају...
Станари зграде у В. Петра Бојовића 18, Панчево
(50/247538)

Од многобројне
родбине из Републике
Српске и Хрватске
(168/4730)
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Зету

После тешке болести, 9. септембра, заувек нас је напустио наш вољени

ВЕЉКУ БРАШОВАНУ

ВЕЉО

ВЕЉКО БРАШОВАН
1958–2017.
Сахрана је обављена 11. септембра, на Новом гробљу у
Панчеву.
Поносни што смо те имали и бескрајно тужни што смо те
изгубили.
Отишао си без поздрава, нека те анђели чувају.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга НАДА, ћерка БРАНКА,
син НЕНАД, зет МИХАЕЛ, снаха МИЛАНА
и унучићи НЕМАЊА, ПЕТРА, ТАМАРА и ОЛИВЕРА

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Много је лепих успомена из дугогодишњег дружења, које не дају да те заборавимо.

Oд таште СМИЉКЕ и свастике МИРЕ
и ЉИЉАНЕ с породицама
(110/247688)

Напустио нас је

Последњи поздрав од породице
СРБУЉ са ћеркама и зетовима
(111/247690)

Последњи поздрав

ВЕЉКО

ВЕЉКО
БРАШОВАН

(109/247688)

БРАШОВАН

Ожалошћени: сестра
ДАНИЦА и зет ЂОРЂЕ
с породицом

Наша вољена

Последњи поздрав и
вечни спокој.
Породица ДУДУКОВИЋ
(136/247753)

(149/2147765)

БИЉАНИ ВУЈАСИНОВИЋ

Последњи поздрав куму

Драгом брату

Остаћеш нам заувек у сећању.

БИЉАНА ВУЈАСИНОВИЋ ЗЕЦ
1965–2017.

ВЕЉИ

Породица КОС
(163/247802)

Напустила нас је после тешке болести у којој се храбро
и достојанствено држала.
Поносни смо што смо је имали, а неизмерно тужни што
смо је рано изгубили.
Остају успомене и неизрецив бол.
Недостајаће нам њена благост и племенитост.
Ожалошћени: брат ДРАГОЉУБ, братаница ВАЊА
и снаха ГОРИЦА

БРАШОВАНУ

ВЕЉИ

Породица
МИЛОШЕВИЋ

Последњи поздрав.
САВА, СВЕТЛАНА
и СНЕЖАНА
с породицама

(157/247777)

(158/247781)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав колеги и искреном пријатељу

ВЕЉИ

ВЕЉКУ
БРАШОВАНУ

С тугом се опраштамо од наше

(55/247542)

Последњи поздрав

Нашој драгој снаји

БИЉАНЕ ВУЈАСИНОВИЋ
ЗЕЦ

Ћерка АЛЕКСАНДРА, син НИКОЛА
и супруг АЛЕКСАНДАР
(122/247716)

БИЉАНИ ВУЈАСИНОВИЋ
ЗЕЦ

С великим поштовањем
и љубављу КЕКИЦА
и ЗОРАН

МЛАДЕН УЉАРЕВИЋ
с породицом

(64/247570)

(79/247609)

ВЕЉКУ
Последњи поздрав драгој куми, пријатељици и
колегиници

БРАШОВАНУ

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав .
Другови из IV-5, 106.

НИКОЛА и ЉИЉАНА
(123/247717)

генерације Гимназије
„Урош Предић”
(91/247629)

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

БИЉАНА
ВУЈАСИНОВИЋ
ЗЕЦ
1965–2017.
Наша Биља нас је прерано напустила, али ће
заувек живети у нашим
срцима.
Породица СТЕЈИЋ
(135/247752)

БИЉИ

БИЉАНИ
ВУЈАСИНОВИЋ
ЗЕЦ

Недостајеш нам.
ЋОРИЋИ

НЕНАД ЖИВКОВИЋ
(121/247715)

(130/247735)
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Последњи поздрав

7. септембра 2017. преминуо је наш драги колега

СЕНИ
АДЕЛА и МИКИ

Сенаде,

(144/247762)

небо сада има драгоценог и вољеног пријатеља, оног ког смо ми изгубили.
Твоје друштво ће чак и анђеле смрти почастити твојим осмехом. Засмејавај их,
као што си нас засмејавао овде. Изгубили
смо не само зета, већ и брата и најбољег
пријатеља ког смо пронашли у теби. Вечно ћеш бити у нашим срцима.

СЕНАД БОГУЋАНИН
1980–2017.

Последњи поздрав.
АТИНА и СРЂАН ПЕШИЋ
(116/247696)

СЕНАД
БОГУЋАНИН
1980–2017.

Време ће проћи, али
бол и туга неће никада.

Сенадова залагања у области одржавања као и увек пружена рука, само су неке од успомена којих ћемо се радо сећати.

Твоји неутешни
родитељи:
мајка СЛАВИЦА
и отац ИСМЕТ

СЕНАД БОГУЋАНИН

Последњи поздрав од колега из компаније Metro Cash & Carry
(11/ф)

Да, фалићеш нам знај, сваки минут, сваки дан, у
то буди сигуран!
На свету ниси био сам, путуј спокојан.
За све што теби беш свето, све што си срцем славио не брини љубави. Мени си аманет оставио!
Супруга АЛЕКСАНДРА и ћерке ЛАНА и МИА

(83/2476189)

Последњи поздрав

(115/247695)

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав нашем драгом другару

СЕНАДУ
БОГУЋАНИНУ
од породице НИКИЋ
(86/247619)

СЕНАДУ БОГУЋАНИНУ

Последњи поздрав

Последњи поздрав мај-

СЕНАДУ БОГУЋАНИНУ

СЕНАД БОГУЋАНИН

ЖЕЉКО ПЕТРОВ с породицом

од ЈАСМИНЕ, МИЛЕТА, ПЕЦЕ и НЕШЕ

(125/247724)

(134/247748)

Последњи поздрав

ци, свекрви и баки

Поносни смо што смо те имали за зета, а тужни
што смо те изгубили.
Почивај у миру анђеле наш.

Последњи поздрав

Твој таст ВИДОЈЕ МИЋА ПЕШИЋ
и ташта СЛАВИЦА
(117/247697)

СВЕТЛАНИ
ЛАЗОВИЋ

СЕНАДУ

СЕНАДУ

СЕНАДУ
БОГУЋАНИНУ

СЕНАД
БОГУЋАНИН

11. септембра 2017, у 65. години, преминула је
наша

рођ. Меришл

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Анђео са анђелима.

пријатељу,
Брату.

колеги

и

од породице ПЕШИЋ

АНДРЕА с породицом

Брат МИРА

Сенаду последњи
поздрав од породице
ФИЛИПОВИЋ

(124/247718)

(150/247767)

(162/и)

(84/247618)

11. септембра 2017, у 65. години, преминула је
наша

ЗВОНКО, АНДИ,
АЊА и ЛУКА

СВЕТЛАНА ЛАЗОВИЋ
1953–2017.

(104/247672)

Сахрана је обављена 13. септембра 2017, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг ЂОРЂЕ, синови МИЛОВАН
и ЗВОНКО, сестре ВЕРА и СОЊА с породицама
и остала родбина

Последњи поздрав тетки

(87/247621)

Последњи поздрав

СЕНАД
БОГУЋАНИН
1980–2017.

СЕНАД
БОГУЋАНИН
1980–2017.

Последњи поздрав
Сенаду од СНЕЖАНЕ,
ВЕРИЦЕ, ЈОВАНЕ
и МАРИЈЕ
(86/247610)

Последњи поздрав од
брата СЕАДА
с породицом
(51/247539)

НАДИ ТАДИЋ

СВЕТЛАНА ЛАЗОВИЋ
1953–2017.

С љубављу ћемо чувати
успомену на тебе.

СВЕТЛАНИ
Ожалошћени: сестра ВЕРА ЂУРКОВ
са синовима, ИВАНОМ и НОВИЦОМ

од породице ПАЛАНАЦ

(88/247621)

(112/247692)

ГАГА, ВУК и САША
(153/247769)
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Последњи поздрав драгом колеги и сараднику

СЛОБОДАН КОЦОЉЕВАЦ
1961–2017.
Последњи спортски поздрав нашем Слободану, који нам
је несебично помагао и учествовао у свим нашим спортским успесима.

СЛОБОДАНУ КОЦОЉЕВЦУ
1961 – 2017.

Играчи и чланови управе Кошаркашког клуба „Тамиш”
и Кошаркашког клуба „Динамо” Панчево
(81/ф)

Остаће заувек у нашем сећању

С неверицом и болом
последњи пут поздрављам свог колегу и учитеља

Колектив и менаџмент „ХИП - Петрохемија“ а. д. Панчево
(26/ф)

СЛОБОДАН КОЦОЉЕВАЦ
1961–2017.

Драгом

Последњи поздрав

СЛОБОДАНА
КОЦОЉЕВЦА

Последњи поздрав оцу и супругу.
Синови МИЛОШ и ДУШАН
и супруга РАДМИЛА

БОБИ

(22/247483)

Захвалан заувек
БРАНИСЛАВ
МИЛУТИНОВИЋ
(69/247577)

СЛОБОДАНУ КОЦОЉЕВЦУ
Заувек у нашем сећању.

од ФИЛИПА ПЕРИЋА и колектива Finnet-inženjeringa
(127/247730)

Породица
МАКСИМОВИЋ

Изненада нас је напустио наш угледни колега,
председник Адвокатске коморе Војводине, огранак Панчево

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

СЛОБОДАН КОЦОЉЕВАЦ

СЛОБОДАНУ
КОЦОЉЕВЦУ

(118/247704)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

Породица

Коцоље-

вац се најискреније

СЛОБОДАНУ КОЦОЉЕВЦУ
Отишао си Слободане, остале је туга.
Увек ће те памтити другови са „Југа”

СЛОБОДАНУ
КОЦОЉЕВЦУ

захваљује породици,

(113/247693)

(61/ф)

пријатељима и коле-

од породице ЈОВИЧИЋ
(80/247610)

гама на изјављеном
саучешћу.

КЕРЕБА

адвокат који је својим радом чувао углед адвокатуре.
Породици упућујемо искрено саучешће.
Адвокати Панчева

Последњи поздрав

од породица МАРЧЕТА,
СРЕДИЋ и КАРАН
(170/4730)

(23/247483)

Поштованом

СЛОБОДАН
КОЦОЉЕВАЦ

СЛОБОДАНУ КОЦОЉЕВЦУ
нашем председнику Скупштине

Отишао си драги друже
мој... из сећања никада.

СЛОБОДАНУ КОЦОЉЕВЦУ

Тужни смо...

Друже, нема завршне речи.
Настављамо се!

Окружни кошаркашки савез Панчева

ВЕСНА и НАСКЕ

ЂОРЂЕ

(155/247771)

(32/247507)

(47/ф)

ИКА
(101/247666)
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Последњи поздрав

Драгом зету и течи

После кратке и тешке болести преминула је наша драга

СЛОБОДАНУ КОЦОЉЕВЦУ

РОСАНДА ПОПОВИЋ
1953–2017.

Последњи поздрав и нека му је вечна слава и
хвала.
НЕВЕНА, МИЛИЦА и МЕЛАНИЈА
(19/247478)

Наша вољена преминула је 10. септембра. Заувек ће остати у нашим срцима.
Сахрана је обављена на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг НИКОЛА, синови ЗЛАТКО и ЗОРАН, снаје
АЛЕКСАНДРА и ЈЕЛЕНА, унук ЈОВАН и свекрва БОСА

СЛОБОДАН
КОЦОЉЕВАЦ

СЛОБИ

1961–2017.

КОЦОЉЕВЦУ

Драгом Боби последњи
поздрав од породице
ЂОРЂЕВИЋ

Комшије
у Војвођанском
булевару 50

(57/247548)

(165/

Драгом пријатељу и породичном адвокату, хвала за
све.

Последњи поздрав драгом Боби

(20/247480)

Драги куме
Слободану за сећање.
СТАШКО
(34/247513)

СЛОБОДАНУ КОЦОЉЕВЦУ
СЛОБОДАН КОЦОЉЕВАЦ

Чувамо те у нашим срцима.

Ишчупан си нам из живота, али не и из срца.

Другари из Мошине: РАТАЧА, УЗЕ,
ТАМБУРА, ЈАНКО
и ОСТОЈА с породицама

Породице БЕГОВИЋ и РАДЕЧ
(14/247461)

(28/247494)

БРАНКА КОЧИЋ

БРАНКА
КОЧИЋ

Последњи поздрав

Наш драги и незаборавни

Хвала ти за све.
Ако анђели постоје, ти
си била један од њих.
Твоји: МИЉКА, БРАНА,

СЛОБОДАНУ КОЦОЉЕВЦУ

МИЛЕ, СТЕФАН,

Млин „Нинић”
(131/247740)

Твоји: БОРКА, ИВАНА,

ОЛИВЕРА и ЗОРА

ВАЛТЕР и НЕНАД

(66/347571)

(67/247571)

проф. др ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ
редовни професор Универзитета у Београду, у пензији

Последњи поздрав пријатељу

Драгом

преминуо је 8. септембра 2017, у 90. години. На пут до вечне куће
испратили смо га 11. септембра 2017.
С љубављу, поштовањем и тугом: ћерке ЈОВАНКА,
МАЈА и ВАЛЕРИЈА, унучад ДАМЈАН и ЛИДИЈА, брат МИЛОСАВ,
братанац ДРАГОЉУБ, братанице СЛАВИЦА и РУЖИЦА, остала
родбина, кумови, колеге и сарадници, комшије и пријатељи
(72/247598)

БРАНКА
КОЧИЋ

деда ДУЛЕТУ

17. VIII 1952 – 10. IX 2017.
Последњи поздрав пријатељу, другу и брату

Последњи поздрав другу

Последњи поздрав дра-

Хвала за заједничке успомене.

гој прији

ЛИДИЈА и НЕНАД

Поносни што смо је

(73/247598)

имали, с љубављу и дубоким болом у срцу чу-

СЛОБОДАНУ
КОЦОЉЕВЦУ
од ШИЉЕ и ГОРАНА –
Мењачница „Premier”
(62/247554)

ваћемо је од заборава.

Последњи поздрав
Њени мили: ЈОВАНА,
БИЉАНА и МИЛАН

СТЕФАНУ
МАУРЕРУ

СТЕФАНУ
МАУРЕРУ

Последњи поздрав комшиници

(65/247571)

СВЕТЛАНИ

МИЛАНОВИЋ,
КРСТЕВСКИ,
НОВАКОВ,
ТУРЕ и МАРЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(169/247845)

(97/247649)

ЛАЗОВИЋ

Твоји другови из VIII-1
Никада те нећемо забо-

ДУШАНУ

равити.

РОСА ПОПОВИЋ

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

ШАРИКА и ДРАГАН
(103/247672)

од породице ВУЈКОВИЋ
(74/247598)

Последњи поздрав нашој прији Роси.
Породица МАКСИМОВ
(133/2477742)

БРАНКИ
КОЧИЋ
Породица ЂУРИЋ
(63/24756)

28

Петак, 15. септембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Тог црног петка, 8. септембра 2017. године, у раним јутарњим сатима трагично је изгубио живот наш понос, снага, младост и лепота

Последњи поздрав нашем

МИЛОШУ

МИЛОШ ЈОВАНОВ
1994–2017.
Горак укус у устима и бол у срцима због неправде што смо те изгубили остаће док смо живи.
Болни и неутешни чуваћемо те у срцу.

Тешко је живети с раном у души, видети
те свуда а нигде те не наћи.

8. септембра 2017, уз излазак сунца угасила
се једна звезда која је тек требала да сија

С љубављу коју смрт не прекида живећеш
вечно анђеле у срцима нашим.

Отац ЈОВАН, брат МАРКО, снаја ТАЊА и братанице
АЛЕКСАНДРА и ВАЊА

Твоји: тетка ЉУБИЦА, сестра ЕНИКА
и браћа АТИЛА и ДАНИЈЕЛ

(42/247524)

(41/247523)

Последњи поздрав нашем најдражем

Драги

Врати нам се

МИЛОШ ЈОВАНОВ

МИЛОШЕ

МИШКЕ
МИЛОШУ ЈОВАНОВУ
Тако ведар, весео, вредан, јединствен,
млад отишао наш мали Миша.

Тугују: тетка РУЖА, брат ДУШКО
и сестрић НИКОЛА

Не верујемо, не прихватамо.
Молимо се да се појавиш. Били смо пуни
планова. Како ћемо без тебе?
Твоја ведрина је пленила. Твоја доброта
је освајала.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ДАНА и ЖИКА
(43/247525)

(44/247526)

Последњи поздрав Мири

Последњи поздрав Мири

МИРЈАНА МИЛЕНКОВ
1958–2017.

Толико тога је остало
да се може, толико тога
да се проживи и уради...
Како објаснити срцу,
души, глави да се није
десило оно што јесте.
Носимо те у срцу.

Ожалошћени: тетка ВЕРА, сестра МИРА,
зет САША, сестрић ПЕТАР
и сестричина АНЂЕЛА
(40/247522)

Последњи поздрав драгом

МИЛОШУ

Породица
КАРАНФИЛОВСКИ
из Јабуке

од ДРАГАНА ЈОВИЋА

од баба тетке ЉУБИЦЕ
с породицом

(105/247673)

(39/247521)

(38/247520)

МИЛОШУ

Последњи поздрав нашем драгом

Хвала ти за све

РАДИ
ВУЛЕТИЋУ

МИРЈАНА МИЛЕНКОВ
1958–2017.

МИРЈАНА МИЛЕНКОВ
1958–2017.

1945–2017.

од НОВИЦЕ, ДУШКЕ, ИВЕ и БАТЕ

од МАЦАНА, ЕМИЛКЕ и МИЉАНЕ

АНДРЕЈА, САШКА и МИКИ

(54/247541

(53/2

(52/247541)

С тугом се опраштамо од наше драге куме

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последње збогом другарици

од супруге ДАНИЦЕ,
сина МОМЧИЛА, снаје
МАРИЈАНЕ, унука
МОМИРА и унуке
ВАЛЕНТИНЕ
(2/247416)

Последњи поздрав

чика РАДЕТУ

Раде, остаћеш у дугом и
лепом сећању.

МИРЈАНЕ МИЛЕНКОВ

МИШИ
РАДОЈКОВИЋУ

МИРКИ

Заувек ћемо носити у срцу твоју несебичну љубав и доброту коју си нам даривала.
С љубављу: ДАЦА, СТЕВА, НЕНА и СТЕФИ
(71/247584)

од породице ВЛАШКИ

Породица ТОДОРИЋ

(3/247

(4/247418)

1958–2017.
ЦИЦА с породицом
(68/247574)

Комшије у Стевана
Сремца 74
(8/247438)

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

Петак, 15. септембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

8. септембра 2017. преминула је наша
драга

Наша драга мајка, свекрва и бака

ВУКОСАВА МАРКОВИЋ ВУКИЦА
рођ. Илић
правник
1935–2017.
напустила нас је 1. септембра. Сахрањена
је у кругу најближе породице 7. септембра 2017. године на Новом гробљу у Београду.
Тугују: син МИОДРАГ, снаха ВЕСНА
и унука ДОРОТЕЈА
(16/247471)

29
У суботу, 16. септембра, на Новом гробљу, даваћемо двогодишњи помен нашем

ПЕТРА ПОПАДИЋ
рођ. Новковић
1929–2017.
Сахрана је обављена 10. септембра 2017.
на гробљу у Мраморку. Док живимо чуваћемо у срцима успомену на великог борца, дивну и племениту жену, нашу мајку,
баку и прабаку.

НИКОЛИ ЈОКОВИЋУ
1965–2015.

За њом тугују: ћерка НАДА, синови
НЕЂЕЉКО и ПЕТАР с породицама
(171/4730)

Недостајеш нам...

С тугом и поштовањем се опраштам од моје тетка Вукице

Твоја породица
(159/ф)

НИКОЛА ЈОКОВИЋ
Не постоји заборав, не постоји време које лечи тугу...
Године пролазе, успомене и сећања живе у нама.
Твоја ЦЕЦА

У петак, 15. септембра 2017, у 11 сати, на Старом
православном гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

(99/247662)

ВУКОСАВА МАРКОВИЋ
рођ. Илић
1935–2017.
ДАЦА с породицом

30. септембра навршава се година од смрти нашег вољеног супруга и оца

НИКОЛА
ЈОКОВИЋ

(17/247472)

ФИДАНКИ СТАМЕНКОВИЋ
30. септембра навршава се година од смрти
нашег брата и девера

Једне очи, један поглед,

Њени најмилији
(161/247801)

БРАНКА ЈОВАНОВИЋА
1954–2016.

један осмех...
Хиљаде успомена остају, живе у глави и срцу...
Нема тих година које их
могу избрисати.

Вољени никад не умиру. Чуваћемо успомену на
тебе.
Супруга ВЕРИЦА и син СТЕФАН

БРАНКА
ГОЛУБОВИЋ

(140/247760)

1968–2005.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Стрина ТАНА и браћа
ГОРАН и ЗОРАН

БРАНКА
ЈОВАНОВИЋА
1954–2016.

ПАНЧЕВАЦ
ЉУБИЦА
ЉУБАНИЋ
БЕБА
2016–2017.
Отишла си без поздрава,
нека те анђели чувају.
Заувек тужни: сестре
и брат с породицама

телефон:

АНДРИЈА КЕЖИЋ

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

(139/247761)

СЕЋАЊЕ

(129/247773)

ЗОКИ

(138/247761)

У суботу, 16. септембра,
у 11 сати, дајем шест
месеци

СЕЋАЊЕ

ВЕРИ
НИКОЛИЋ
МАЈИ

ДРАГОМИР
БАРИЋ

ЂУРИЦА
МОДОШАНОВ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији

Прошло је десет година
откако ниси с нама.
Заувек ћеш остати у нашем сећању.
Ћерке ВИОЛЕТА
и ЉУБИЦА

(128247732)

(126/247726)

2007–2017.

ПРЕДРАГ
ОБРЕНОВИЋ
1992–2017.

Заувек неутешне мајка
ЈАНКА, ћерка
ДРАГАНА и супруга
ДАЛИБОРКА
У нашим срцима остаје
само туга, бол и празнина.
Твоје сестричине
МИЛИЦА и МАЈА,
сестра ДУШИЦА
и зет ДУШАН

(106/247675)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЗОРАНУ
ИЛИЕВСКОМ

(137/247761)

Твоји најмилији: синови СРЂАН и ДЕЈАН, снахе
ДРАГАНА и ВЕСНА, унуци ТАТЈАНА, НЕМАЊА,
АЛЕКСА, ТЕОДОРА и ЛАЗАР

013/301-150

СЕЋАЊЕ

У среду, 20. септембра
2017. је четрдесет дана
откада ниси с нама, ујка

Време пролази, бол, туга и незаборав остају.
Стрина СТОЈАНКА
и брат МИЛОРАД
с породицом

Снаја ОЛГИЦА и брат
ДРАГАН

Твоја ЈАСА
(100/247662)

ЗОРАНУ
ИЛИЕВСКОМ

Време пролази, али
успомене на тебе не
бледе.

(141/247760)

20. септембра 2017. даваћемо помен нашем
непрежаљеном сину,
оцу и супругу

17. септембра 2017. навршава се шест месеци откако није с нама

(166/247821)

ПОМЕН

Навршава се четрдесет
тужних дана нашем
драгом брату

НЕНАД
НИКОЛИЋ

Навршава се четрдесет
дана откада ниси с нама

ЗОРАНЕ

1933–2012.

Твоји: МИЛИЦА,
СЛАВКА
и АЛЕКСАНДАР

Неутешна твоја мама
и син

МАРИЈА и ЗОРАН

(75/247600)

(98/247651)

(119/247707)

Недостајеш нам.

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

Заувек ћеш остати у нашем сећању и срцима.
Ташта МИРА и ДУЛЕ
(164/247809)

30

Петак, 15. септембар 2017.

20. септембра, у 13 сати, на гробљу Котеж
даћемо четрдесетодневни помен нашој
драгој

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 16. септембра 2017. даћемо полугодишњи помен

СЕЋАЊЕ

17. септембра 2017. навршавају се три године откако није с нама

МИЛАН САВИЋ

ЉУБИЦИ БОЖОВИЋ
1953–2017.
Боли свака помисао на тебе, све што је
требало да буде, боли бескрајна празнина.
Се што бисмо рекли премало је за оно што
осећамо, а туга у души не може се изразити речима. Чувамо те у срцу и мислима.
Твоји: ГАГЕ, САША, САЊА, СТРАХИЊА,
ДАНИЦА и ИГОР

Заувек ћеш бити у на-

ВЛАЈКУ СТОЈАНОВИЋУ

шим срцима.

МИЛАН САВИЋ
1986–2014.

из Качарева

Твоји кумови ИЛИЋИ
(94/247640)

Чувамо успомену и мислимо на тебе.
Вољени не умиру док живе они који их воле...
СЕЋАЊЕ

Супруга ДАНИЦА, син БРАНИМИР, снаја
СТАНА и унуци ПЕТАР и ВЕЉКО

Твоја породица

(108/247684)

(12/247451)

(24/247488)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

9. септембра навршиле су се три године од смрти мог оца

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН
БОЖИЋ
2013–2017.

ЈОСИФ ЈАНКОВИЋ
17. IX 1997 – 17. IX 2017.

ЖИВОРАДА СТОЈАНОВИЋА

Твојим одласком настала је немерљива празнина у нашим срцима, оних које си највише волео.

Једино сам ја остао доследан твојих мисли, дела
и племенитости.

Твоја ЛЕЛА с децом НАДОМ и НЕНАДОМ

Твој син ДРАГАН с породицом

(59/247548)5

(33/247510)

Вољени наш, време
пролази а туга за тобом
је вечна.

ДРАГАН БОЖИЋ
2013–2017.
Мили наш, колико је тешко живети без тебе само ми знамо.
Наша љубав, сећања и туга трајаће док смо живи.
Твоји: супруга АНКИЦА
и синови ГОЈКО и БОЈАН

Твоја мајка
АПОЛОНИЈА,
брат НЕНАД
и сестра ДУШАНКА
с породицом

(48/247531)

У суботу, 16. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњицу нашем Милану

(36/247516)

МИЛАН СТОЈАНОВ
1952–2016.
Тешко је живети са патњом у души, видети те
свуда а нигде те не наћи.
Док ми живимо живећеш и ти у нашим срцима.
Твоји: супруга РАДА, синови ИВАН и ПРЕДРАГ
с породицама
(92/247633)

УРОШ
ПОДУНАВАЦ
Почивај нам у миру вољени, никада незаборављен Уки наш.

3

20. септембра 2017. на-

Ожалошћена супруга
МИЛКА, остала
родбина и пријатељи

вршава се шест месеци
без нашег драгог

15. септембра навршава
се шест година од смрти

22. септембра 2017. навршава се годину дана
откада није с нама мој
вољени супруг

МИЛЕНКО ЛИЛИЋ
професор математике
1997–2017.
Хвала ти за неизмерну брижност и топлину. Поносни смо на твоју племениту душу и частан живот.
Твоје ћерке АЛЕКСАНДРА и ОЛГА, зет ЖИКА
и унуци ИВАНА, ПЕТАР и МИЛА

(49/247531)

МИЛЕВА
ПЕТРОВИЋ
ЛАКИЋ

МИЛОРАДА
КОВАЧЕВИЋА

Драга мама, шест дугих
месеци је прошло откада ниси с нама.
Ћерка НАТАЛИЈА
с породицом

Године пролазе, а бол и
туга остају.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији

(82/247613)

(60/247549)

СЕЋАЊЕ
Прошло је једанаест тужних година откада нема моје једине ћерке

СЕЋАЊЕ
Прошло је једанаест година откако није с нама

(1/24730)

Сећање на моју сестру

МИЛАН СТОЈАНОВ
ДИНКА
БАСТАЈА

ПЕРЕ ЧЕЈКОВА

Бол и туга не мере се годинама већ празнином
која остаје.
Заувек ћеш бити у нашем сећању и срцима.

ПЛАНИЋ
ЦИЦЕ

рођ. Етински
МИЛИЈАНА ИЛИЋ с породицом
Време пролази, а бол и
туга не престају. Недостајеш нам много.

(58/247546)

Живећеш заувек у нашим срцима.

МИРЈАНУ
ПОЗНАТОВ

Годишњи помен куму
Неутешни: супруга

Неутешна мајка ВЕРА

Мама, волимо те и недостајеш нам.
НИКОЛА и твоја деца

(46/247529)

(45/247529)

Сећање на моје родитеље

ПОЗНАТОВ

и синови

БРАТИСЛАВ и БОРИС
с породицом

Сестра БЕБА
с породицом

(102/247670)

(89/247624)

(143/247762)

ПАНЧЕВАЦ

МИЛАНУ СТОЈАНОВУ

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

ЉУБИЦА
ПЛАНИЋ
ЦИЦА

ЉУБИЦЕ

од кума ЗОРАНА и куме ВЕРЕ
(93/247634)

телефон:
013/301-150

МИРЈАНА
2006–2017.

СТОЈАН
1997–2017.
Син МИРОСЛАВ с породицом
(142/247762)

Петак, 15. септембар 2017.

16. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу,
дајемо годишњи помен нашем вољеном

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

16. септембра навршавају се четири године откако није с нама наш драги супруг,
отац и деда
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СЕЋАЊЕ

РАДОЈЕ
ВРАНИЋ РАША
12. IX 2000 – 12. IX 2017.

НИКИЦИ РАШАЈСКОМ
1943–2016.
Ни година која је прошла, ни године које
ће проћи, не могу ублажити бол за тобом.

Рашо, живиш у нашим срцима и тако ће и остати.

ВЛАДИМИР МАЛИЋ
1959–2013.

СЕЋАЊЕ

Твоја породица

Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од времена и заборава!

(9/247437)

Са тобом у срцу.

Твоји најмилији

Супруга НАТАЛИЈА, кћерка ДАНИЈЕЛА
и унуке МИЈОНА и МАША

(15/247470)

(114/247694)

САЊА ШАЈИН

ДЕЈАН
ЂАКОВИЋ

19. IX 2004 – 19. IX 2017.

Кад срце и душа боле,
време није лек.
Твоја мама и твој бата

Дани пролазе, а ни један без сећања на тебе.
Наш бол није мањи, само је празнина све већа.
Твоја БАЈА
с породицом

(6/247422)

(5/247420)

2006–2017.
20. септембра навршава се тужна година од смрти драгог и вољеног брата, девера и стрица

Прошла је тужна двадесет пета година од растанка с нашом маjком и баком и нашим ујаком
и дедом

НАДА ДУКИЋ
Тринаестогодишњи
помен нашој драгој
супрузи, мајци,
свекрви и баки
од њених најмилијих

ЉУБИЦА
ВУКОБРАТ

НИКОЛЕ РАШАЈСКОГ
Неутешни: брат БРАНА,
РОМИ МАСИМО и НИКОЛА с породицама
(30/247505)

ЂУРИЦА
ИЛИЋ

рођ. Илић
1943–1993.
1939–1992.
Никада их нећу заборавити.
Син и сестрић НИКОЛА с децом

Прошло је једанаест тужних година откако није с нама наш

(132/247741)

ПОМЕН

ДЕЈА
Заувек у нашим срцима.
Твоји ЦАКА, СМОЛЧА и МИКА
(107/247680)

(21/247485)

СЕЋАЊЕ
на родитеље и брата

IN MEMORIAM
18. септембра навршиће се две године од смрти
нашег драгог

СТАНКОВ

СЕЋАЊЕ

ДАМЈАН
РАМЈАНАЦ
Чувамо успомене, с љубављу и поштовањем.
Супруга МАРИЈА
и ћерка ЕМИЛИЈА
с породицом

ГРОЗДА
1990–2017.

САВА

МИОДРАГ

2000–2017.

2012–2017.

Пуно ми недостајете.
ВЕРА
(29/247498)

(95/247641)

др МИРОЉУБА БАТЕ
ЖИВКОВИЋА
радиолога
Време пролази, а туга, љубав и сећање остају заувек.
Твоји најмилији: супруга НАДА, ћерка
СЛАЂАНА и зет САША

21. септембра 2017. навршава се тринаест година откад нас је напустио наш драги

ЈАНО ХУРИ
2012–2017.
Само је време прошло, љубав, бол и празнина заувек остају.
Твоји најмилији
(13/24745)

(25/247490)

17. септембра 2017. навршава се шест година
откако ниси с нама

15. септембра 2017. навршавају се две године
без наше драге

9. септембра 2017. године прошло је десет година откако није с нама

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИЦА
ВИДОЈЕВИЋ

ГОРДАНА
СПРЕМИЋ

Твоја мајка, супруга,
син и ћерка

МИРЕ
ТАСКОВСКИ
1912–1997.

(37/247517)

РАДИЋ
ЦВЕТКОВИЋ

ВЕРИЦЕ
ОСТОЈИЋ

МАРКО
БОЖОВИЋ

Пет година је прошло, а
бол не пролази. Заувек
ћеш остати у нашим срцима.

У суботу, 16. септембра
2017, у 10.30, одржаћемо годишњи помен на
Новом гробљу Панчеву.

Увек у срцу и мислима.
Твоји најмилији

Твоји најмилији

Породица

Помен дају њени
најмилији

Колега ПЕРА

(35/247514)

(70/247582)

(31/247506)

(18/247442)

(27/247493)

1957–2011.

Годишњи помен брату

Живот није вечан, али
сећање и успомене јесу.
Твоји: син БЛАЖЕ,
снаја ЉИЉАНА,
унук МАРКО и унука
МАРИЈА
(10/247440)

16. септембра 2017. обележиће се двогодишњи
помен преминулом оцу

16. септембра 2017. обележиће се двогодишњи
помен преминулом оцу

СЕЋАЊЕ

16. септембра 2017. обеле-

ГУЦИЈАН

жиће се двогодишњи по-

БРАНКУ
ЈОВАНОВИЋУ

мен преминулом супругу

ВЕРИЦА
ОСТОЈИЋ
Ћерка БЕБА
с породицом

Син СЛОБОДАН
с породицом

Твоја ДУКАДИНКА

(78/247608)

(77/247608)

(76/247602)

2015–2017.
Заувек у сећању.
Кумови ЈЕЛАЧА
(7/247025)

30. IX 2016 – 30. IX 2017.
Успомену на тебе чува
сестра ЗОРИЦА,
сестричина
др САЊА СЕКУЛИЋ
и зет ЈОВИЦА
(90/247628)

НЕБОЈША

БОСИЉКА

30 година
17 година
Заувек у срцима ћерки: СТАНКЕ, СВЕТЛАНЕ
и МИЛЕНЕ с породицама
(95/247640)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ
21. августа: Владиславу и Ксенију – Галина Иванцова и Милан Витолић.

Добили ћерку

ВОДОРАВНО: 1. простор у који се може сместити извесна количина
ствари, волумен, 2. справа за мерење густине течности, 3. град на северу Либије – тог тренутка, 4. завршетак музичког комада – направа за
дизање терета, витао, 5. дециметар (скр.) – израелска певачица и списатељица, 6. врљави, разроки – симбол лутецијума, 7. пространа травната област у Русији – женски ручни рад, 8. италијанска глумица (Вирна) – мађарски шаховски велемајстор (Петер), 9. тело ограничено са
двадесет међусобно једнаких површи, 10. металне или пластичне канте за течност.
УСПРАВНО: 1. за ово време – срок, рима, 2. грана математике, 3. једна категорија у боксу – разум, разборитост, 4. област у Немачкој, у Баварској – текстови, написи, 5. еманација (скр.) – место код Бихаћа, 6.
графички радници – кретање кроз ваздух, 7. Одисејево острво – свете
књиге брамана у Индији, 8. нестручњак који се бави лечењем, 9. штампарски табак – примери за углед.

1
2
3

4

5

6

7

8

9

7
8

(23. 9 – 22. 10)

у комуникацији вођене су снажном
жељом да остварите неку своју замисао, али будите опрезни да све
не оде у погрешном смеру. Смирите своју жељу и пустите да се све
полако одвија. Незапослени ће
имати могућност запослења.

Добили сина

Не журите. Неки већ договорени
послови једноставно ће вам исклизнути из руку у последњем
тренутку, без обзира на то колико
сте снаге уложили у све. То може
изазвати мање сукобе са сарадницима и колегама. Посебно ставите
под лупу сарадњу са странцима.

18. августа: Себастијана – Анна Петрович и Јано Котваш; 29. августа: Вука – Данка и
Далибор Петковић, Сашу – Андријана и Павел Бртка; 30. августа: Јанка – Марија и Едуард Илић, Николу – Татјана Mикулић и Ђорђе Дрчелић; 31. августа: Лазара – Јелена и
Срећко Маринковић, Петра – Тијана и Владимир Мијошко; 1. септембра: Давора – Санела и Кристијан Бањаш, Давида – Сања Милинчић и Славко Косанић, Теодора – Драгана и Бранимир Ристић; 2. септембра: Давида – Јасмина Димитријевић и Игор Крстец,
Јована – Снежана и Гојко Кешин; 3. септембра: Дариа – Божена и Јарослав Холок.

ВЕНЧАНИ
2. септембра: Татјана Вељковић и Александар Пантић, Ивана Котлајић и Милан
Ћосић, Сандра Рукавина и Ненад Бићанин, Јасна Стојиљковић и Данијел Вишњички, Сузана Живковић и Миша Њиређхази; 3. септембра: Ина Опалић и Владимир
Зарић, Дуња Стојиљковић и Томислав Димић, Бојана Главинић и Лајош Ђерфи; 7.
септембра: Душица Марган и Мирко Станић, Божица Стјепановић и Мићо Делић,
Милица Балабан и Милош Петровић.

31. августа: Катица Кара (1931), Петар Борота (1930), Јулиана Шелмеци (1933); 1.
септембра: Витко Драгојловић (1922), Стјепан Сабљов (1941), Милица Арбутина
(1955), Даринка Божић (1929), Душан Раичковић (1953); 2. септембра: Тиосав Тодоровић (1934), Решад Ровчанин (1962), Стеван Радановић (1948), Сава Шофеј
(1953); 3. септембра: Десанка Топаловић (1942), Пало Плван (1937); 4. септембра: Момчило Стевић (1929); 5. септембра: Милан Стојаковић (1960), Зоран Граовац (1965), Розалија Орош (1929), Милован Радојковић (1958) Персида Дренча
(1925); 6. септембра: Слободан Коцољевац (1961), Радомирка Јоксимовић (1948);
7. септембра: Сенад Богућанин (1980), Раде Вулетић (1945), Милан Стојић (1954).

КОКТЕЛ

1

2

3

4

1
2
3
4

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Отвара вам се могућност добре сарадње са странцима, лакшег и бржег решавања проблема, али и напредовања у каријери. Труд и рад
ће вам се коначно исплатити. Мањи
проблеми са сарадницима. Ако вам
искрсне посао или прилика за сарадњу са странцима, не одбијајте.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пред вама је период с много више
могућности за напредовање на пословном пољу, само усредсредите
сву своју снагу да правилно и без
нервозе одреагујете у завршном
тренутку. Нема места страху и тензији, а неки договори ће претрпети
измене у последњем тренутку.

УМРЛИ

Пред вама је одличан период за
посао, добијање признања за уложени рад, али и могућност напредовања. Неке Ваге ће променити
радно место, а можда чак и град.
Организујте се најбоље што знате и
не пропустите прилику да испуните
свој животни сан. Мање трзавице.

Звезде ће вас погурати да многе ствари промените и донесете
одлуке веома битне за будућност. Преиспитиваћете свој досадашњи живот, своје грешке и
планове. На добром сте путу да
све доведете у ред. Не одбијајте
помоћ пријатеља и партнера.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Почетком седмице расту шансе
да коначно средите своју љубавно-пословну ситуацију. Искористите повољности аспеката да коначно рашчистите своје љубавне
дилеме и заврзламе. У послу је
пред вама период с много напетости, али и добрих договора.

Наступајући период ће вам донети
добре контакте и врло занимљиве
пословне понуде. Неке одлуке морате донети одмах, без одлагања. Помоћ старих сарадника, али и људи из
иностранства, прошириће ваше пословно деловање и донеће вам материјалну сигурност на дужи период.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Трудите се да остварите планове

Период с великим шансама за

које сте зацртали. Ствари се баш и
не одвијају онако како сте хтели, изостаје подршка појединих сарадника. Не нервирајте се, некад је боље
сачекати да се прашина слегне и ваздух рашчисти. Незапослени ће добити прилику за хонорарни посао.

напредовање и завршетак заосталих обавеза. Не одлажите оно што
не морате. Све у свему, пред вама
су повољни дани – не брзајте,
контролишите нервозу и не улазите у непотребне расправе. Пустите да ствари иду својим током.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Период је погодан за проширење

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. староримски император, 2. затегнути,
растегнути, 3. официрски чин (мн.), 4. латинско писмо прилагођено
особеностима нашег језика.

послова, напредовање и учвршћивање на постојећим положајима.
Колико год то изгледало једноставно, неће све проћи без трзавица.
Ма колико да сте у праву, не улазите у сукобе с надређенима. Сачувајте свој унутрашњи мир.

Костим знаног креатора
набавити БРАНКА МОРА,
aл’ ћe много пара дати,
jeр бренд мора дa сe плати.

3

(2) ДЕО НОВОГ САДА
На свом путовању
дo Нoвoгa Сaдa
ти НAВРАТИ ПРЕ ДО
сремског дела града.

(3) НАША
ГЛУМИЦА

OНA
НAJВEЋИ
ЂАВО (+ Л)

поново ће бити актуелни. Будите
флексибилни и спремни на компромисе. Пред вама је много посла. Жељене финансије ће изостати, али успећете да све доведете у ред. Велика улагања оставите за идући месец.

СУДОКУ

АНАГРАМИ
(1) TРЖИШНИ БРЕНД

Стари неразјашњени проблеми
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(4) AКЦИЈА СТАТИСТИЧАРА

НO, СВАШТА СИ ПРОПИТАН (Р = В)

9

(5) БЛАГОТВОРНЕ ТРАВЕ

10

E, ЛOВИ TИ БOЉКЕ

РЕШЕЊА – Укрштеница: запремина, ареометар, Сирт, тада, ато,
чекрк, дм, Зараи, ерави, лу, степа, вез, Лизи, Леко, икосаедар, канистери. Укрштени слогови: Каракала, разапети, капетани, латиница.
Судоку: 237186549, 461359278, 985427316, 712698435, 396574162,
654213897, 529731684, 843965721, 176842953. Анаграми: (1) робна
марка, (2) Петроварадин, (3) Анђела Јовановић, (4) попис становништва, (5) лековито биље.

6

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Ваша импулсивност и исхитреност

4
5

Ован

23. августа: Елеонору – Желмира Хрк и Владимир Створец; 24. августа: Софију –
Јелица и Драгослав Томић, 25. августа: Сару – Ивана и Иван Радојевић, Јану – Јелена и Слободан Ћојбашић, Дарију – Јадранка Братановић и Жељко Петровић; 28.
августа: Сташу – Ивана и Иван Гаврилов, Лену – Адриана и Даниел Топлићан; 29.
августа: Дамјану – Јована Журбан и Зоран Гроздановић; 30. августа: Јану – Ирена и Јан Лукач; 31. августа: Милу – Тијана и Вук Терек; 2. септембра: Александру
– Снежана и Александар Попов, Лауру – Драгана и Денис Дедић; 3. септембра:
Андреу – Оља и Данијел Ранисављевић.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

УКРШТЕНИЦА
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Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили близанце – ћерке

ЕНИГМАТСКИ

2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

1

Петак, 15. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

33

ФОТО-РЕПОРТАЖE

Петак, 15. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

„МАЛЕ” НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У ПАНЧЕВУ (1)

ИВАНОВАЧКИ ПАЛЋЕНИ ЈОШ УВЕК ЧУВАЈУ ЈЕЗИК И КУЛТУРУ
И док је „Панчевац” и у овогодишњој летњој шеми наставио
да посвећује пажњу већим
националним заједницама,
попут Румуна, Мађара, Словака или Македонаца, у овом и у
неким од наредних бројева
биће речи о малобројнијим
народима са ових простора –
банатским Бугарима, Јеврејима и Цинцарима. И то кроз
разговоре с добрим познаваоцима њихових прилика.
У овом броју о банатским
Бугарима – Палћенима говориће Аугустин Калапиш.
Аугустин Калапиш целог живота обитује у Иванову, месту које
су основали његови преци
банатски Бугари – Палћени.
Овај наставник у пензији
познат је као велики прегалац
у погледу очувања баштине
свог народа и једини је у овом
веку написао књигу, то јест
буквар, на матичном језику.
Место добило назив
по Ивану Гурану
– Банатски Бугари потичу из
околине Волге, а у Бугарску су
се населили у средњем веку,
поред Дунава или покрај
Ћипровца, одакле потиче и
моја фамилија. У то време они
су имали посебну веру – палићенство, то јест веровање у
добро и зло, због чега су их
многи сматрали кривоверницима. На позив једног од бугар-

сватовским играма. Последњих
петнаестак година учестали су
сусрети са сународницима из
румунског Старог Бешенова,
као и са оним у Бардарском
Герму у Бугарској.
– Упркос разним утицајима,
иако малобројни, Палћени су
колико-толико успели да сачувају своју веру. Као и језик,
врло сличан старобугарском,
али има и примеса румунског,
српског, немачког, хрватског...
Одржан је и фолклор, пре свега наше сватовске игре. Захваљујући бискупу Боназу Шандору, 1888. године изграђена је
Црква Светог Ванделина, у

Палћенсве сватовске игре
ских царева, наклоњеног Ватикану, папа је послао два бискупа с намером да покрсте Палћене. Један од њих се звао
Пауликен, којег су моји преци
прогласили апостолом, па се
сматра да су по њему добили
име – почиње причу Калапиш.
Уследило је турско ропство,
када су Палћени били прогањани, мучени и убијани. С
тиме се нису мирили и након
извесног времена у Ћипровцу
су 1688. године подигли устанак, који је угушен у крви.

Аугустин Калапиш

– Тада су моји преци кренули у масовни збег преко Дунава и насељавали се у румунски део Бана та. И ту су се
грчевито борили за опстанак,
па су морали даље на север.
Тако је 1738. године настало
прво насеље у близини Арада,
под називом Старо Бешеново,
а нешто касније и Винга, која
је по Марији Терезији чак и
названа Терезополис. Један од
истакнутих представника мог
наро да био је и њен лич ни
пратилац, па су они зато добили много привилегија у виду
мањих поре за и обра ди ве
земље. Како је Беше но во
поста ја ло све насе ље ни је,
неки Палћени су мигрирали у
српски део Баната, па су 1868.
годи не поно во сти гли до
Дуна ва, на наше про сто ре.
Царским решењем стекли су
право да се ту населе, а заузврат су имали обавезу да граде насип. Било их је око двеста и сви су добили по десет
лана ца њива и пола лан ца
плаца – наставља овај наставник у пензији.

Према његовим речима,
назив места, наводно, дат је по
једном од тих досељеника –
Ивану Гурану, који је у то време држао неку врсту продавнице-кафане. Већ 1874. направљена је и прва школа, али је убрзо
страдала од поплава. С доласком око осамсто Мађара из
Буковине завршена је изградња
насипа, чиме су најгоре муке за
Ивановчане престале.
Први палћенски буквар
У том селу тренутно живи око
250 Палћена, иако их је некада било дупло више. И то је
боље него у другим местима,
попут Скореновца, у којем је
дошло до њихове потпуне асимилације. Процењује се да их
Румунији има око девет хиљада, док их је код нас свега око
хиљаду.
Данас се национално биће
ивановачких Палћена одржава
и кроз програме у Дому културе, као и активностима Удружења банатских Бугара „Иваново–Банат”, које, поред
осталог, негује јединствени
фолклор познат по ношњама и

Панчевцима титула у кувању ловачког гулаша
– Најбитније је да су пропозиције биле јасне и до краја
поштоване. Сви који су имало
промашили тему, дисквалификовани су. На пример, ако је
чорба била гушћа од прописаног, није узета у разматрање.
Неки су чак стављали и
вештачке боје, што никако није
могло да прође. Презадовољан
сам учешћем наших представника, иначе најбољих с квалиГоран Стојиљковић (први здесна)
а определио сам се да кувам
ловачки гулаш од пет врста
меса – од дивље свиње, срне и
зеца, уз мало домаће јунетине
и свињетине. Користио сам
класичне зачине и ни у чему
нисам претеривао. Само кување трајало је три и по сата, а
помогао ми је, као и увек,
Недељко Гудаловић. Очигледно је да смо испунили све захтеве у вези с густином, изгледом и укусом, па смо освојили
прво место, за шта су следовале

награде: викенд у Венецији и
котлић с троношцем – наводи
Стојиљковић.
Треба истаћи да је он ове
године већ имао неколико
победа на важним такмичењима – у Новом Бечеју, Бачкој
Тополи, Малом Зворнику.
Овај кулинар признаје да је
много корисних савета добио
од суграђанина Драгана Јеротића, искусног кувара, који је
на еминентном такмичењу
имао улогу супервизора.

НОВИ ТРИЈУМФ „УЧИТЕЉА”
На традиционалном надметању у кувању рибље чорбе, које
је у суботу, 9. септембра, организовао УСРН „Марко Кулић”,
окупило се двадесетак мајстора у справљању најпопуларнијег рибљег специјалитета.
Организацију ове манифестације помогао је и велики број
спонзора и пријатеља удружења, па су најбољи заслужили
и лепе награде.
Ни овог пута жири није имао лак задатак да одабере најукуснији узорак, а најбољу рибљу чорбу скувао је наш суграђанин Бранислав Јовановић Брана и његов тим „Учитељ”.

Банатски Бугари држе службу у Цркви Светог Ванделина
којој се окупљају и мађарски и
палћенски верници. Нажалост,
никада нисмо имали нашег
свештеника, као на пример у
Бешенову или у Белом Блату,
па су мисе служене на мађарском или хрватском језику.
Нама је преостало да свој
матерњи чувамо преносећи га
с колена на колено – каже
Калапиш.
Велики допринос у том
погледу дала је двојезична
буквар-читанка на банатском

токијском универзитету Мотокија Номаћија. Донедавно смо
имали и часопис „Ивановачки
добошар”, у којем је неколико
страна било на палћенском
језику. Поред тога, сваке године организујемо Дан матерњег
језика, правили смо и радионице у центру „Ин медијас
рес”, а покушавамо да га афирмишемо и на другим манифестацијама, јер нестајањем језика нестаје и нација – истиче
овај предани Ивановчанин.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

ОДРЖАН „ЗЛАТНИ КОТЛИЋ ВОЈВОДИНЕ” У ВРШЦУ

Наши суграђани били су веома запажени на последњем
„Златном котлићу Војводине”,
такмичењу које се може сматрати елитним скупом најбољих кулинара у Покрајини.
На догађају одржаном у
недељу, 10. септембра, у
Вршцу, прекаљени мајстори
доброг залогаја укрстили су
варјаче у три категорије –
рибља чорба, рибљи паприкаш
и ловачки гулаш. У том одабраном друштву од преко сто
двадесет такмичара наш град
су, посредством Туристичке
организације Панчева, представљала тројица кулинара.
Убедљиво најбоље прошао је
Горан Стојиљковић Лецки,
који је освојио прво место у
кувању ловачког гулаша, а преостала два такмичара била су
надомак пехара – Бранислав
Јовановић кувао је рибљи
паприкаш, а Мирко Божовић
рибљу чорбу.
– Наступао сам у конкуренцији с преко педесет такмаца,

и књижевном бугарском језику, коју је Калапиш написао
2011. године поводом 145
година од досељавања банатских Бугара на ове просторе.
То је прва таква књига у Србији, а приде овај ивановачки
хроничар има сакупљено преко двадесет хиљада речи и
намерава да у перспективи
приреди и речник на палћенском језику.
– Поменутом књигом Република Бугарска палћенски
језик је признала као други
књижевни. Многи га изучавају, попут рецимо професора
славистике на престижном

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.

Добрица
Ово штене пронађено је прошле
недеље надомак Народне баште.
Да ли га је неко заборавио или га
је напустио мислећи да ће се
само „снаћи”? На срећу, пронашли су га и збринули добри људи,
али неће моћи дуго да га задрже.
Ова невиђена добрица, која
изузетно воли да се мази, сада
хитно тражи власнике и нови дом. Све информације могу се
добити на контакт-телефон 060/026-74-70

Шарена четворка
фикационог такмичења недавно одржаног у организацији
удружења „Тамиш 1926”. Стојиљковић је победио, а Јовановићу је мало оманула боја, док
се Божовићу раскувао узорак
рибе, али су обојица кувала
феноменално. Све у свему,
Панчево има одличне кулинаре – истиче Јеротић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Веровали или не, ова четири
штенета налазила су се у торби
покрај дечјег игралишта на
Котежу 1.
Несавесни власник, који је
дозволио да се његова женка
пари и окоти, одлучио је да их
баци усред насеља на овако гнусан начин. Срећом, хумани
суграђани су их пронашли
након неког времена и однели код ветеринара, али се и даље
налазе на улици поред једне зграде и чекају нове власнике.
Очишћени су од паразита, а све друго можe се сазнати на
броју телефона 060/513-72-00.

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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ШТА ТО БУШИ ГУМЕ КОД „ПЕТРОХЕМИЈЕ”?

КАКО ДАНАС ИЗГЛЕДА ПРЕЛЕП ИВАНОВАЧКИ ВОДОТОК?

БАБИН ЗУБ – СТРАХ
И ТРЕПЕТ ЗА БИЦИКЛИСТЕ

ЗИМОВНИК ПРЕТРПАН СВИМ И СВАЧИМ

Све је више оних који макар
лети уживају у благодетима
толико здравог, а истовремено и толико економичног
превоза на два точка.
С друге стране, приликом
„терања” бицикала по околној природи постоје и ризици, па се многима догодило
да их непријатно изненади
олујно невреме, потенцијално смртоносно севање громова или одметнути чопор паса
искежених вилица и наоштрених очњака.

Али кад смо већ код
оштрице, оно што годинама
квари расположење бициклистима који из смера Панчева
педалирају ка јужним селима, зове се бабин зуб!
Ради се о наизглед неупадљивој, али веома „подмуклој” коровској биљци, годинама „настањеној” у близини

прилике недовољно упућене
странце, којих није мало на
нашим просторима будући да
се ради о стази обележеној на
бициклистичкој траси познатој као „Евро-вело 6”.
Бабин зуб (латински: Tribulus terestris) јесте нискорастућа биљка полегнутих стабљика и жутих цветова, дужине и
до шездесетак центиметара.
Веома је отпорна, па успева и
у неприступачнијим, хладнијим, али и у топлијим крајевима, па чак и у пустињским
условима, због чега се у већем
обиму може наћи у Делиблатској пешчари. Тајна њене одрживости, али и отпорности на
технике искорењавања, крије
се и у семенци, која може бити
репродуктивна и по неколико
година. Притом је наоружана
оштрим бодљама, што задаје
и највише мука нареченим
бициклистима. Наиме, те танке жилаве иглице, налик на
дугачка шила, заривају се у
гуме на точковима и лако, као
кроз сир, продиру чак и у најквалитетније пнеуматике.
Све то навело је и потписника ових редова да својим
велосипедом оде на критичну тачку у близини „Петрохемије” и извиди ситуацију.
Међутим, баш тих дана надлежне градске службе покосиле су околни коров, тако да
није било могуће пронаћи

Једна од најпознатијих оаза
природе у околини града несумњиво је област око Ивановачке
аде.
За оне малобројне неупућене, то је место на којем је могуће до миле воље уживати у бујној вегетацији или разгледати
разне врсте птица, а овде је и
стециште пецароша, и то
разних врста.
Међутим, као и у свакој бајковитој причи, постоји и друга, рђава страна медаље.
Ко је у последње време походио прелеп дунавски рукавац,
могао је „свачега” да се нагледа...
Дунавски рукавац на прилазу
Иванову под називом Зимовник без дилеме је једна очаравајућа мека издашне природе.
Још увек и упркос свему...
Међутим, много тога што
човек чини (или не чини) већ
дуже време упорно мрља тај
бисер каквим се мало ко може
подичити. И уместо да га чувају, негују и обогаћују, неки
појединци (богами, многи)
чине управо супротно. И то
зарад нешто ситне или сићушне користи.

цивање удица и мамаца. Нарочито викендом.
Тада се морате помирити са
чињеницом да једино ноћно камповање гарантује заузимање
довољно добре локације. Многе
од њих су, с друге стране, прилично обрасле, што је, ипак, у складу
с природним следом догађаја.
Насупрот томе, оно што
ремети тај исконски склад, јесу

КОРОВ, АЛИ И АФРО ДИ ЗИ ЈАК
Иако се сматра неком врстом корова, биљку бабин зуб
прати интересантна прича.
Она се у појединим земљама користи за увећање сексуалне жеље и, нарочито, еректилне функције код мушкараца.
Чак је и билдери употребљавају за подизање нивоа
тестостерона.
„Петрохемије”. Подмуклој и
опакој, бар када је реч о гумама двоточкаша.
Због тога и није редак призор да у ово доба (време дозревања плода поменуте биљке)
„намрчена лица” крпе гуме
преко пута Рафинерије. То се
нарочито односи на у овдашње

опаку биљку. Али ни тешко
уочљиве семенке...
Ствари су дошле на своје
након неколико стотина метара – „жртва” потраге постала
је ловац и пронашла свој циљ:
као и много пута ових летњих
дана, још једна гума је настрадала...
Ј. Ф.

Ако је неко након подуже паузе посетио ту некад гиздаву икебану небрушене лепоте, могао
се уверити у упадљиве промене.
И то, без сумње, нагоре...
Смећа као на градској депонији
Уколико, рецимо, пожелите да
тамо одете на преподневно
пецање и мало задоцните,
односно не устанете у цик зоре,
имаћете проблема да нађете
згодан кутак за несметано заба-

бахати корисници ове фасцинантне оазе, којима је мрско
чак и да покупе све што су за
собом „посејали”. Тако се дуж
целе леве зимовничке обале
може наћи читава депонија
„достојна” једне немале варошице. Из године у годину ситуација је све гора, малтене алармантна. И док су раније и
чињене неке акције чишћења
поменутог приобаља, у дужем

периоду по том питању није се
ништа позитивно догађало.
Начичкани сплавови
Оно што се већ дуже време
дешава на поменутом водотоку, такође нимало не весели
истинске љубитеље природе.
Наиме, последњих година
тамо је неким чудом изникло
обиље сплавова. Има ту и лепих
кућица на води, али правог
ругла. Без обзира на то да ли су
лепе или мање лепе, тамо су без
икаквог реда и поретка. И док
их је некада било свега неколико стидљиво постављених и
добро ушушканих, сада се „друштванце опустило”, па се њихов
број рапидно и несметано увећава. Будући да законска регулатива у тој области готово да
и не постоји, такав сценарио не
треба превише да чуди.
И онда долазимо до апсурдне ситуације да када неко од
регуларних пецароша не може
да нађе место одакле би замахивао штаповима и превише се
приближи неком од тих „знаменитих здања”, може га стрефити то да га такозвани власник прогласи уљезом и удаљи
на безбедно одстојање како би
на „свом поседу” имао потпуни мир. Заправо би требало да
буде обратно...
А када напокон нађете неки
кутак, тешко да ћете се овајдити. Просто речено, шансе за
неки нарочити улов сведене су

на минимум, јер је квалитетна
риба готово „ишчезла”. Прецизније речено – истребљена је.
Бољи познаваоци тамошњих
прилика за то, поред осталог,
окривљују тајно постављене
мреже, које су, према њиховим
речима, потпуно затвориле
прилаз капиталнијим примерцима из Дунава.
Тада једино преостаје да се
латите „такмичарца”, на најмању могућу удицу закачите
црвића, отворите ’ладну лименку и препустите се лакој забави
пецања „гирица” на пловак...
Ј. Филиповић

НА МЕСТУ ЗА ПИКНИК КОД ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ
СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

РЕЧНА РИБА
НА МЕДИТЕРАНСКИ НАЧИН

Потребно: килограм речне
рибе, пет већих кромпира,
пет ченова белог лука, мала
главица црвеног лука, један
парадајз, веза першуна, пола
кашичице босиљка, сок од
једног лимуна, пола чаше
белог вина, со, бибер и пола
грејпфрута.
Припрема: Ситно исецкати
бели и црвени лук, першун
и парадајз, па додати босиљак, лимунов сок, вино, со
и бибер. Рибу опрати, одвојити кожу, па унутрашњост

рибе напунити надевом. Остатак надева прелити преко рибе, прекрити и оставити да преноћи.
Наредног дана кратко
прокувати кромпир у
љусци, па је огулити, исећи
кромпир на колутове, поређати у посуду с рибом и све
посолити. Одгоре насећи
грејпфрут и прекрити алуминијумском
фолијом.
Пећи око 20 минута на 180
степени, одстранити фолију, па пећи још око пола
сата. Пријатно!

ИСПРАВКА И ИЗВИЊЕЊЕ
У претпрошлом броју, у тексту пoд насловом „Панчевци доминантни у пецању”, начињен је један ненамеран пропуст новинара.
Име победника такмичења Милоша Видосављевића погрешно је написано, па му се овом приликом извињавамо.
Ј. Ф.

Миомирис печене паприке надомак реке
Ко је пре неки дан шетао кејом,
тачније његовим делом познатим као градска плажа, могао
је приметити несвакидашњи, а
тако нормалан призор.
Како је у јеку јесење печење
паприке, сасвим је очекивано
да се на разним местима осети
препознатљив омамљујући мирис једне од најомиљенијих
„поврћки” на овим просторима. С друге стране, нико се
досад није досетио да припрему те врсте зимнице обавља у
природном амбијенту урбаног
дела града на којем је паљење
ватре дозвољено, будући да се
већ годинама надомак моста
извија дим од роштиљања и

других излетничких задовољстава.
Овог пута затекли смо брачни пар испред којег је на плотни мини-шпорета цврчала
паприка.

– С обзиром на то да живимо у згради, где нема услова
за овако „запаљиве” радње,
схватили смо да постоји згодно место на којем је то могуће. Притом смо изабрали да то

буде почетак радне недеље,
када нема превише гужве.
Иначе, паприку и другу зимницу годинама сами припремамо, јер највише верујемо у
оно што сами направимо –
каже Небојша.
Овај доскорашњи Београђанин, а од пре годину и по дана
наш суграђанин, каже да су
супруга и он изабрали Панчево зато што су станови овде
јефтинији, као и зато им се
више допадају, условно речено, мања места. Иначе, кад год
им се укаже мало слободног
времена, не пропуштају прилику да прошетају кејом и
Народном баштом.
Ј. Ф.

ЛЕТЊИ САВЕТИ

НАПРАВИТЕ ОДСТРАЊИВАЧ ФЛЕКА
Због флека различитог порекла често смо очајни, поготово када се оне нађу на омиљеним комадима гардеробе.
Средства за одстрањивање су
углавном прескупа, а чак ни с
њима се никад не зна хоће ли
бити довољно ефикасна у уклањању непожељних мрља.
Стога, пре но што потрошите превише новца, покушајте
са овим једноставним рецептом, који се у многим случајевима показао као спасоносно
решење.

Прокувајте једну чашу воде
и када почне да ври, прелијте
је преко пола чаше соде бикарбоне. Сачекајте да се вода охлади и да се сода потпуно раствори, а затим додајте пола чаше
хидрогена (3%). Промешајте и
сипајте у посуду с распршивачем. Добро напрскајте флеку и
оставите да раствор одстоји
преко ноћи. Ујутру би требало
да вас сачека пријатно изненађење. Наравно, овај раствор
немојте испробавати на осетљивим тканинама.
Д. К.
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ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У КАЈАКУ И КАНУУ НА МИРНИМ ВОДАМА

БИЉАНА РЕЛИЋ ШАМПИОНКА СРБИЈЕ
Сребро за двоклек
Барашевић–Миковић
Кајак-кану клуб Панчево још
једном је потврдио да заузима
сам врх овог спорта у нашој
земљи. Квалитетан и стручан
вишегодишњи рад даје резултате на готово свим такмичењима
на којима чланови овог спортског колектива учествују, а
„печат” на још једну сјајну сезону стављен је прошле недеље.
На регат ној ста зи на Ади
Циганлији у Београду одржано је Првенство Србије у кајаку и кануу на мирним водама.
На овом, најважнијем домаћем такмичењу учествовало је
преко 700 такмичара из чак
27 клубова, који су се надметали у свим старосним категоријама, почев од пионира,
пре ко каде та и јуни о ра, до
сени о ра. Првен ство Срби је
трајало је чак четири дана, од
четвртка до недеље, 7–10. септембра, а трке су се одвијале
на деоницама од 200, 500 и
1.000 метара.
И овог пута так мича ри
ККК-а Панчево успешно су се

носили са својим ривалима и,
што је најважније, у свој град
су се вратили окићени вредним одличјима. Шампионску
титулу у надме та њу на 200
метара освојила је феноменална репре зен тативка Биља на
Релић, која је једну сјајну сезону завршила на најефектнији
начин – златним одличјем у

олимпијској дисциплини. Одличан резултат остварио је и
двоклек ККК-а Панчево који
су сачињавали Бранислав
Барашевић и Ненад Миковић.
Момци су још једном показали како се бори за боје свог
клуба, па су у једној тешкој и
до самог краја неизвесној трци
на 200 метара освојили титулу

вицешампиона Србије за 2017.
годину.
Надметањем на Ади Циганлији завршена је такмичарска
сезона у кајаку и кануу, а после
само неколико дана одмора
чланови ККК-а Панчево започињу припреме за наредну
годину.
Свака част!

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ГАЂАЊУ ИЗ
ПИШТОЉА ВЕЛИКОГ КАЛИБРА

„ДРУЖИНА” НАЈБОЉА У ЗЕМЉИ
Првенство Србије у гађању
из пиштоља великог калибра домаће производње по
Ц-програму, са 20 метака у
прецизном гађању и 20 метака брзе паљбе, одржано је прошлог викенда у Новом Саду.
Иако је конкуренција и
овог пута била жестока, екипа Стрељачке дружине „Панчево 1813” осми пут заредом
убедљиво је освојила титулу
првака, иако у свом граду
нема адекватно стрелиште,
па тренинге спроводи и у Београду. Феноменалним успесима клуба из нашега града
доприноси и одлична сарадња с Војском Србије.
У појединачној конкуренцији неприкосновен је био
Саша Петровић, који је с високим резултатом од 352 круга
поново освојио прво место.

Прошлогодишњи шампион
Јовица Бубало овог пута је заузео друго место, с 334 круга.
Јован Павлица је упуцао 179
кругова, а пријатно је изненадио нови члан екипе – Светислав Поштић. Он се с резултатом од 276 кругова пласирао
на пето место у конкуренцији
двадесет једног такмичара.

ЕКИПНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У АТЛЕТИЦИ ЗА ЈУНИОРЕ

ДИНАМО НА ШЕСТОМ МЕСТУ

СЈАЈНА СЕЗОНА ЗОРАНЕ БАРЈАКТАРОВИЋ

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДИВЉЕЊЕ
Статистичари Атлетског савеза Србије прошлог викенда
објавили су листу најуспешнијих клубова и појединаца у
нашој земљи, сачињену по критеријумима учешћа и успешности на репрезентативном
нивоу. АК Динамо се тако
нашао међу шест најбољих
клубова у држави. Челници тог
спортског колектива поносни
су и на Зорану Барјактаровић,
која је у појединачној конкуренцији заузела место одмах
иза неприкосновених Иване
Шпановић и Амеле Терзић,
заједно с Тамаром Салашки.
Зорана Барјактаровић је
четвороструки
сениорски
првак Србије, најбржа је
спринтерка у земљи, како у

дворани, тако и на отвореном,
а уз све то, на државним такмичењима није поражена већ
две године. Изабрана је за најбољу атлетичарку у конкуренцији млађих сениора, испунила је резултатски критеријум
ОКС-а за спортисту међународног разреда, а постала је
једна од пет најбржих спринтерки Србије свих времена.
Када се сагледа ова сезона,
остаје жал због повреде после
трке на 100 метара на екипном
Сениорском првенству Европе,
када је изгубила златно одличје за два хиљадита дела секунде. После тог надметања није
успела да испуни циљ свог тренера Љупча Цветкоског, па
није оборила државне рекорде

у тркама на 100 и 200 метара,
нити је освојила одличје на
појединачном Првенству Европе за млађе сениоре.
Зорана је ове године тријумфовала у обе трке на Отвореном првенству Словеније у
Словенској Бистрици, победила је на великом међународном
митингу у Зеници, а најбржа је
била и на такмичењу под називом „Велика награда Србије”.
Наша суграђанка сада око
себе има квалитетан стручни
тим, а јављају се и бројни спонзори који желе да учествују у
реализацији њеног амбициозног пројекта за 2018. годину.
Због свега тога добре резултате од Зоране Барјактаровић тек
треба очекивати.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ВОЗОВИ” ИДУ У РИКВЕРЦ...
Четврто коло Српске лиге група „Војводина” неће остати у
лепом сећању љубитељима
фудбала у Панчеву и околини.
Наиме, оба представника
нашега града у овом рангу такмичења претрпела су поразе –
и Динамо 1945 и Железничар
трећи пут у досадашњем току
шампионата напустили су
терен погнуте главе.
На СЦ-у „Младост”, пред око
500 гледалаца, Железничар је
угостио лидера, Бечеј 1918, од
кога је претрпео пораз од 0:2
(0:0). Ако је у првом полувремену „дизелка” и била равноправан такмац сјајном тиму
гостију, Бечејци су у наставку
меча надиграли свог домаћина и заслужено стигли до сва
три бода.

– У првом делу утакмице играли смо солидно, стварали шансе... У другом полувремену Бечеј
је био много бољи. Осетио се
недостатак неколико стандард-

них играча, али то не сме да буде
оправдање. Сву кривицу за лошу
партију преузимам на себе –
рекао је после утакмице тренер
Железничара Ненад Стојчић.
Панчевачка „дизелка” је
сада на тринаестом месту, са
три бода и гол-разликом 2:5.
Трећи пораз претрпели су и
фудбалери Динама 1945. Они
су гостовали у Старим Бановцима, где их је домаћи Дунав
победио са 2:1. Једини погодак
за панчевачки „брзи воз”
постигао је Јанковић у финишу утакмице, па је тако само
ублажио пораз свог тима.
Тим који предводи тренер
Александар Стевановић тренутно заузима једанаесто
место на табели, са три бода и
гол-разликом 7:5.

Наредног викенда, тачније у
суботу, 16. септембра, на програму ће бити градски дерби.
Динамо 1945 на свом терену
дочекује Железничар. Утакмица почиње у 16 сати.
Лепих вести за поклонике
најважније споредне ствари на
свету у Панчеву нема ни из
Војвођанске лиге „Исток”.
Четврто коло одиграно је и
у четвртом рангу такмичења, а
Младост из Омољице претрпела је први овосезонски пораз.
Козара ју је савладала са 2:0 у
Банатском Великом Селу.
Омољчани су сада на
шестом месту на табели, са
седам бодова, а у недељу, 17.
септембра, на свом терену
дочекују Јединство. Сусрет
почиње у 16 сати.

СВЕТСКА ПРЕМИЈЕР ЛИГА У КАРАТЕУ

БЕЗ ТРОФЕЈА ИЗ ЛАЈПЦИГА
Сениорска
репрезентација
Србије учествовала је прошлог
викенда на турниру Премијер
светске лиге у каратеу, који је
одржан у Лајпцигу. Један од најјачих светских турнира и ове
године је окупио најбоље борце,

Страну припремио

Александар
Живковић

па су учествовала 1.384 такмичара. То је био и први наступ
репрезентативаца из КК-а Динамо после напорних припрема на
Копаонику и Златибору.
Слободан Битевић се надметао у категорији преко 84 кг, у
којој је било 105 бораца. У
првом колу је био слободан,
потом је савладао ривала из
Белорусије, а онда и борца из
Јапана. Боба је у четвртом колу
изгубио од такмичара из Саудијске Арабије, који је потом

поклекао у борби за улазак у
финале, па Битевић није имао
нову шансу у реперсажу.
Никола Јовановић је наступио у категорији до 75 кг у конкуренцији 158 такмичара, али
је већ у првом колу претрпео
пораз од руског борца. Поред
сениора, активне су и остале
селекције КК-а Динамо, а у
току је и упис нових чланова у
карате школу. Информације се
могу добити на телефон
064/157-22-45.

У Новом Саду је прошлог
викенда одржано екипно
Првенство Србије у атлетици
за јуниоре. У веома јакој конкуренцији АК Динамо је заузео шесто место.
Екипу су предводили тренери Љупчо Цветкоски, Слободан Маринков и Филип
Влајић, а наступили су: Анастасија Мркела, Тамара
Полић, Миона Бркић, Николина Кораћ, Александра Стефановић, Сара Аврамовић,
Лазар Константиновић, Иван
Божанић, Алекса Живанов,
Алекса Карлаш, Младен
Митрић, Сава Бранков, Никола Радовановић и Стефан
Михајлов.
Пред члановима АК-а
Динамо су државни шампионат за најмлађе, Првенство
Србије у кросу, те екипно
надметање најбољих сениора

у земљи, као и Првенство
Балкана у маратону.
Такође у Новом Саду одржано је и Првенство Војводине за старије пионире, на
којем су млади атлетичари
Динама, предвођени тренером Цветкоским, постигли
запажене резултате.
Алекса Живанов је био најбржи у трци на 300 м, док је
на 100 м други прошао кроз
циљ. Страхиња Стевшић је
заузео треће место у надметању на 800 м, а бронзано
одличје припало је и Анастасији Мркели у трци на 300 м.
Њена сестра Марија освојила
је сребрну медаљу на 600 м.
Резултати поменутих такмичара најбољи су показатељ
колико је атлетска школа Динама успешна, а добре резултате
од талентованих малишана тек
треба очекивати.

ЏУДО У СЕГЕДИНУ

ДВА СРЕБРА И БРОНЗА

Чланови ЏК-а Панчево учествовали су прошлог викенда
на меморијалном турниру
под називом „Чаба Бела”,
који је одржан у Сегедину.
Сребрне медаље су освојили Александар Лупулов и

Нина Албијанић, а на пета
места пласирали су се Лазар
Ваневски и Лазар Албијанић.
На такмичењу у Бијељини,
такође прошлог викенда,
Немања Нишић се окитио
бронзаном медаљом.

ШАХОВСКИ КУТАК
Healey
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази
22. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...
Тасос, Грчка, тамо где дивљина ћути,
а поглед говори.
Мариус Олђа, Др Марије Прите 2

Местимичавост
Када се кречи зид, посебно шпански, испадне после прве руке
да је то одрађено местимичаво. Зато иде друга рука.
Пошто се скрља тротоар од хабања, постане местимичав, треба га закрпити.
Зато иду јавне набавке и тајне погодбе.
Уколико ти се глава запрља црним слутњама, местимичаво је
мораш испрати.
Зато изгурај следећу мисао.

Фотеља

Мариус, Вања, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Има их разних: тврдих, угодних, тапацираних.
Твојих, туђих, заједничких.
Оних што су рођени или настањени у дневној соби, канцеларији – фиктивној или стварној, на тавану, у природи...
Баш тих на којима се излежаваш, понекад летиш.
Шта је искустава!
На фотки је само фотеља. Али и она уме да буде различите
грађе, на различитим местима и да служи сврси.

Поздрави из Мадрида! Вања и Небојша
Вања Велисављев, Исидоре Секулић 12/10

Као кружни ток
Кружиш шестаром када почнеш да спознајеш законе математике.
Задесиш се на некој журки па уз музику укруг вртиш рукама
да не испаднеш из екипе.
Онда мериш; шестаром, рукама.
И не долази ти до мозга да је животна математика таква да се
често не може све егзактно израчунати као у оној школској.
Изненађења круже око тебе, теби кружи у стомаку, ти кружиш
око себе...
Има тога још. Укруг.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Видослав Тасић,
гимназијалац:

Милана Вулин,
гимназијалка:

– Био сам на мору
и провео неко време
на селу, а сада је
почела школа. Учим
и тренирам фудбал
у ФК-у „Железничар”.

– Ишла сам на море
с породицом и дружила
се с другарима. Свако
вече смо ишли некуд.
Такође, тренирала сам
тенис.

Михаило
Марјановић,
гимназијалац:
– Тренутно идем
у школу, а током
лета сам био
на мору и с клубом
ишао на рагби
утакмице.
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