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ШЕСНАЕСТОГОДИШЊАК УБИЈЕН НОЖЕМ
Полиција ухапсила
седамнаестогодишњег
Н. С. због основане сумње
да је починио кривично
дело убиство
Настрадали убоден у срце,
преминуо на лицу места
Захваљујући брзој и ефикасно изведеној акцији припадници панчевачке полиције пронашли су и ухапсили
седамнаестогодишњег Н. С. из нашег
града због постојања основа сумње да
је починио кривично дело убиство.
Сумња се да је он у четвртак, 7. децембра, око 20 сати, после свађе, оштрим
предметом нанео убодне ране шеснаестогодишњем Ивану Адамову, који је
од задобијених повреда преминуо на
лицу места. Осумњичени је, уз кривичну пријаву, приведен судији Вишег суда
за малолетнике у Панчеву. Након саслушања одређен му је притвор у трајању
од 30 дана да не би утицао на сведоке
кривичног дела за које је осумњичен,
као и зато што је јавност била узнемирена због оног што се догодило.
Овај трагични догађај, који је био
повод за брзу реакцију панчевачке
полиције, догодио се на слабо осветљеном делу недавно асфалтиране
пешачке стазе преко пута Спортског
центра „Младост” на Миси. Туча у
којој је шеснаестогодишњак изгубио
живот била је унапред уговорена, а
не зна се тачно шта је био разлог за
њу. Како су известили поједини медији, до туче је дошло због нерашчишћеног новчаног дуга од хиљаду динара, а

као други могући разлог помиње се
жеља за одмеравањем снага.
На обрачун који је трагично завршен
један је повео двојицу, а други тројицу
другова, који нису учествовали у сукобу. После вербалне свађе уследила је
туча. Н. С. је у једном тренутку извукао
нож и убо жртву испод левог пазуха, у
срце. Остали су се разбежали, сем једног младића, који је остао уз убијеног.
Хитна помоћ је брзо интервенисала,
али су чланови екипе те службе видели
да избодени младић лежи без свести и
не даје знаке живота, па им је преостало само да констатују да је преминуо.
Његов друг који је остао на месту
убиства првобитно је рекао да не зна
шта се догодило и да се он сам убо,

али је полиција брзо открила детаље
трагедије. Након тога су приведени
сви учесници у тучи, а нож је накнадно пронађен. Полицији је посао био
отежан због тога што осумњичени за
убиство није у почетку хтео да каже
полицији где је нож који је користио.
На саслушању је најпре изјавио да га
је бацио у Тамиш, а потом у језеро
Пескана поред Спортског центра „Младост”. Међутим, полиција је без обзира на то успела да га пронађе.
Светлана Спасовски, помоћница
директора Машинске школе, коју је
убијени младић похађао, изјавила је
новинарима да је он био пристојан и
културан и да није имао ниједан неоправдани изостанак.

Родитељи Ивана Адамова су у изјавама медијима рекли да не могу да
се помире с тим да га нема, јер је био
миран и поштен. Додали су да им је
сваког јутра помагао да превезу робу
до пијаце, где продају да би зарадили
за живот, а да је после тога ишао у
школу.
Иван је сахрањен у понедељак, 11.
децембра, на Новом гробљу. Међу
онима који су дошли да га испрате на
последњи пут били су његови бројни
другови и другарице из школе, као и
професори. Говор једног од њих потресао је до суза све присутне.
– Овог децембарског ветровитог
дана окупили смо се овде, а не у школском дворишту. Више ништа није
важно, ни оцена, ни свеска, ни читанка, ни сведочанство. Тебе нема. С
тобом одлази и твој смисао за хумор,
вечити осмех, одмереност и увек присутне црне наочаре. Твоје родитеље
не може утешити нико и ништа осим
чињенице да си био дете за понос.
Нама који смо те познавали остаће
вечита успомена на сваки тренутак
проведен с тобом. Нека ти је вечна
слава – рекао је он.
Током истражног поступка који је
почео у Вишем суду требало би да
буде разјашњено шта је био мотив за
ову трагедију, као и због чега је Н. С.,
који је у притвору, понео нож на унапред заказан обрачун са Иваном.
Међутим, какав год да буде епилог
истраге и суђења, губитак који су претрпели родитељи и чланови породице трагично настрадалог младића, као
и његови другови, ништа неће надокнадити.
М. Глигорић
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Лагање, та наша гадна
бољка
Посао у земљи Србији већ дуго је тема нумеро уно. Упркос свим привредним растовима и фискалним консолидацијама то је и даље злата
вредна роба. Јер ко га нема, скупо би га платио...
Но, с друге стране, сведоци смо да многи, па и ти исти који су до јуче
на сав глас кукумавчили за њим, када се ушеме и пусте корење, престану
да цене то што су се ратосиљали, у данашње време, можда и највеће главобоље, олако заборављајући колико су, не тако давно, били спремни и
да погину за послодавца. Шта тек рећи о онима који су годинама „оболевали” од вируса „државних јасала”, па су се убедили да су тамо богомдани и да је с њихове стране довољно да се (у неко доба дана) појаве на радном месту.
А оно (радно место) треба да је полигон на којем ће у сваком погледу
оправдавати то што за њих неко издваја већу или мању своту новца и где
залагање и примерено понашање не смеју да се доводе у питање. Али
стварност то свакодневно демантује и не само да се овде на послу веома
често мало ради већ и нечија (не)култура на радном месту може бити
сасвим довољан разлог за добијање шут-карте. Наравно, у неком цивилизованом друштву...
Рецимо, нешто што на том „трулом” Западу нико не би толерисао,
сасвим сигурно је аљкавост, то јест неуредно радно место. То већ само по
себи говори о нечијој личности, а друго, ништа мање важно, јесте то што
такав дармар отежава извршење задатака.
На списку ствари које обавезно треба избегавати на послу јесте трачање, једна овде готово нормална и код већине колектива пожељна ствар.
Али оно сасвим сигурно смањује продуктивност, а притом и квари атмосферу на послу, јер су обично мете друге (тренутно одсутне) колеге. Стога
трачери треба добро да се замисле колико би им било пријатно да их
неко тако развлачи као „Панта питу”.
На ранг-листи неподобних активности је и претерано коришћење
мобилног, нарочито ако то чудо технике не представља средство за рад.
У тај сегмент спада и ћућорење по друштвеним мрежама, као и пикање
разних игрица, попут, рецимо, многима омиљеног слагања жандара на
даму.
Један од уврежених „кодекса” понашања је и константно кашњење,
чиме се у неку руку старији радници приказују као „џомбе”, којима је све
„дозвољено”...
Посебан безобразлук који се може „приуштити” колективу је и неадекватно облачење, пре свега у погледу разорног утицаја на нечије чуло
мириса. У преводу, то је када неко дуго не мења најдражу пругасту кошуљу или долази на посао у пуној „кухињској опреми”.
Ипак, оно што можда највише ремети ствар, јесте лагање.
Постоје фирме према чијим правилима се радије опрашта (нехотична) грешка иза које остаје наизглед много већа штета, док због изговорене „малецке” неистине може да севне отказ „ко врата”.
Индикативан случај догодио се недавно у овдашњој филијали чувене
светске фирме. Прича отприлике иде овако: један радник (наш човек) у
ранијим јутарњим сатима затекао се у мензи, у којој је за запослене све
гратис. Дотични је покушао да ’ладним јогуртом „извида ране” од претходне славске ноћи. Међутим, бубњање у глави завапило је за дуплирањем дозе „антимамурлука”, па се вратио до фрижидера по још релаксирајућег напитка. Све то је путем камера пратио један од пословођа
(странац), који га је недуго затим срео и спонтано, кроз шалу, приупитао
да ли се опоравио од тешке ноћи. Овај наш се уплашио да није нешто
опако згрешио и направио се скроз мутав, а од те тактике није одустајао
ни када му је шеф још једном поставио исто питање уз напомену да то
није никакав проблем. Бандоглави радник је, не знајући за камере, и
након тога упорно одбијао да призна чињенично стање. Уследио је моментални отказ.
Јер лаж се не толерише. Макар и тако бенигна. Па чак и да је случајно
запалио целу фирму, можда не би добио аутоматски ногу, али преваранти никако не пролазе у напредним цивилизацијама.
Зато су и такве, напредне. Али у правом смислу речи...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Два града као
две државе
Иако су Панчево и Београд удаљени
само двадесетак километара, становници тих градова као да живе у две
различите државе. То се најбоље видело након одлуке београдске власти да
панчевачки, вршачки и ковински
аутобуси који возе до главног града
више не смеју да се заустављају у Улици адмирала Гепрата и поред Народне скуштине, као и након укидања
возова који су превозили путнике из
Панчева за Београд.
Обе ове одлуке погодиле су наше
суграђане који свакодневно због

посла или школовања путују у главни град, али њихови иницијатори
као да нису ни најмање бринули због
тога. Железница је своју одлуку о
укидању полазака возова из Панчева
образложила нерентабилношћу, јер
се њима током дана наводно возило
највише тридесетак путника, а за
градску власт Београда забрана заустављања панчевачких, вршачких и
ковинских аутобуса једна је од мера
за успостављање реда у саобраћају на
улицама главног града.
Звучи апсурдно, али је тачно: иако
је пруга Панчево–Београд темељно
реконструисана и оспособљена за максималне брзине, железничка линија
између та два града фактички је укинута, а Панчевцима који и даље желе
да до главног града путују возом, преостало је само да на станици Аеродром чекају композиције из Вршца и
Зрењанина. У најгорој суитуацији су
наши суграђани с Тесле, Стрелишта и
из Војловице, који су некад могли да
иду возом за Београд. Да би дошли до
железничке станице, они сада морају
да иду до Аеродрома, јер су укинута
железничка стајалиштеау Војловици
и на Стрелишту.
Дугогодишњи проблеми Панчеваца који свакодневно путују у Београд
остали су због овог нерешени чак и
сада када је у нашем граду, покрајини и републици власт у рукама једне
партије. Панчевци с бољим памћењем сећају се времена када је наш
град водила опозиција, а републику
и покрајину Слободан Милошевић и
Социјалистичка партија Србије. Републичка и покрајинска власт тада су
третирале Панчево и Панчевце као
„нижу расу”, чиме су нас кажњавале
због подршке опозицији.
У почетку, након петооктобарских
промена 2000. године и пада Социјалистичке партије Србије, изгледало
је да ће се ситуација променити набоље. Међутим, испоставило се да је та
илузија кратко трајала. И поред тога

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

А где је веверица?
У Народној башти, сваког дана
Снимио Владимир Ђурђевић

што је власт и у Београду и у Панчеву
годинама држала Демократска странка, контакти између званичника тих
градова уопште нису постојали, а
Панчевци су се осећали као да живе
у другој држави.
Ситуација је за нас Панчевце почела да се мења набоље тек када је Панчево уврштено у систем „Беовоза”,
али то је трајало до почетка децембра прошле године, када је први пут
драстично проређен железнички саобраћај између нашег града и престонице.
Подсећамо, средином априла прошле године Панчево је посетио Синиша Мали, градоначелник Београда. Он
и његов колега Саша Павлов тада су
пред камерама и бројним панчевачким и београдским новинарима потписали споразум који је за нас Панчевце звучао прилично охрабрујуће.
Овако је гласио један од новинских
извештаја с тог скупа пре годину дана:
„Од почетка идуће школске године
Панчево и Београд ће повезивати обједињени систем јавног превоза, који
неће подразумевати само железнички, већ и аутобуски превоз. ’Учиниће
се све да Беовоз, који сада саобраћа
до Овче, иде до Панчева”, најавио је
градоначелник Београда. Он је изјавио да ће први корак у спровођењу
Споразума о унапређењу превоза
између Панчева и Београда бити израда студије изводљивости којом ће се
дефинисати који аутобуси ће превозити грађане, колико ће их бити, у
којим интервалима ће саобраћати
итд. Први човек Београда најавио је
да ће локална власт у престоници учинити све да у наредном периоду што
више помогне Панчеву. Градоначелник Панчева Саша Павлов том приликом је изјавио да ће потписивање
Споразума о унапређењу превоза
између Панчева и Београда допринети рушењу баријере која је годинама
постојала између ових градова”.
М. Г.

Френк Синатра

ИДЕАЛНА СТАРОСТ МУШКАРЦА ЗА БРАК ЈЕ ОКО ДЕВЕДЕСЕТЕ
ГОДИНЕ – ДВА МИНУТА ПРЕ СМРТИ.
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У НЕДЕЉУ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ХОРА
„ВОКАЛ КИДС”
Публика може
очекивати и неколико
премијера
Гости вечери плесачи
из „Електре”
Програм ће водити
Миња Субота
Сви они који воле музику за
децу, као и дечје шоу-програме имаће прилику да у недељу, 17. децембра, од 19 сати, у
дворани Културног центра уживају у традиционалном новогодишњем концерту тренутно
најпознатијег панчевачког хора
– „Вокал кидс”.
Овај шармантан и талентован састав, као што је већ познато, функционише под окриљем
Музичког центра „Вокали” и
броји око 60 чланова, узраста
од четири до четрнаест година.
Они ће се у недељу представити
песмама различитих жанрова,
од којих ће неке извести премијерно. Као гости вечери наступиће чланови Денс студија
„Електра”, а водитељ програма
биће легендарни Миња Субота.
Како је најавила диригенткиња хора Јелена Цветић, овај
млади састав ће и након концерта бити врло активан све до
краја године.
– На позив Дечјег културног
центра из Београда, одржаћемо

Знамо их (и) с телевизије

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

Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан
Митевски из панчевачке
Опште болнице, а уролошке
његов колега из исте установе др Небојша Тасић, док
је за прегледе из области
гинекологије задужен др
Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Панчеваца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно урадити

АКЦИЈА
два концерта на Тргу отвореног срца у Београду: у петак
15. децембра и у четвртак 21.
децембра. Програм ће обе вечери поче ти у 18 сати. Наше
суграђане забављаћемо и 25. и
30. децембра на Тргу Ђорђа
Вај фер та, одно сно у Ули ци
новогодишње чаролије, у оквиру празничног програма који
организује ТОП. Певаћемо и
на отварању „Новогодишњег
базара”, 28. децембра, на платоу испред Градске управе –
најавила је Јелена Цветић.
Чла но ви „Вокал кид са”
били су врло вредни и током

НАСТУПАЈУ САЊА МАРКОВИЋ & BRAZILIAN
JAZZ COLLECTIVE

читавог првог полугодишта.
Имали су велики број гостова ња, а сво јим гла со ви ма
улепшали су и многе манифестације.
– Претходну сезону смо заврши ли све ча ним насту пом у
Палати Србије, где је „Вокал
кидс” био део здруженог хора
деце Србије која су, под диригент ском пали цом чуве не
Даринке Матић Маровић, певала на инаугурацији председника. Од јесени до данас низали
су се наступи на „Дечјој недељи”, у „Делта ситију”, на Дечјем сајму... Имали смо и много

госто ва ња на теле ви зи ји, а
последње од њих било је оно у
еми си ји „Тво је лице зву чи
познато”, где смо извели песму
„Само да рата не буде” Ђорђа
Балашевића и добили много
лепих коментара и похвала за
интерпретацију – истакла је
Јелена Цветић.
Поред бројних наступа, хор
интензивно ради и на припреми свог првог компакт-диска.
Како је открила Цветићева, снимање се приводи крају, а промоција се може очекивати почетком фебруара идуће године.
Д. Кожан

кул ту ре „Сту дент ски град”,
„Бразил у Београду” (Ада Хуја),
„Арлем фестивал 2016”, „Јафа
– испраћај нашег олимпијског
тима у Бразил” и „Порто Монтенегро” у Тивту.
Састав чине Сања Марковић
(вокал, гитара), Милена Јанчурић (флаута), Александар
Грујић (клавир), Бранко Марковић (контрабас) и Никола
Ђокић (бубњеви).
Улаз на концерт је слободан.
М. М. В.

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

КЊИЖЕВНЕ ВЕРТИКАЛЕ

Панчевачке песникиње
Звуци Бразила у „Аполу” у регионалном часопису

У дворани „Аполо” Дома омладине Панчево у петак, 15. децембра, oд 21 сат, биће одржан концерт састава Сања Марковић &
Brazilian Jazz Collective.
Сања Марковић је једна од
најангажованијих џез певачица
на нашој сцени у последњих
неколико година. Са својом
петочланом групом наступила
је на више значајних културних манифестација, као што
су Светски дан џеза на Тргу
републике 2015, концерт у Дому

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Нови број часописа „Књижевне вертикале”, у којем су заступљене и панчевачке песникиње Марта Кнежевић и Гордана
Влајић, биће представљен у
петак, 15. децембра, у Галерији Бате Михаиловића, од 19
сати.
У новом броју уредништво
је пружило подршку ствараоцима који праве прве кораке,
попут младе Панчевке Марте
Кнежевић, али и свим оним
вредним прегаоцима писане
речи које су транзиционе околности неоправдано маргинализовале. У дванаестим „Књижевним вертикалама”, када је о
Панчевкама реч, поред поменуте младе песникиње којој је
објављен циклус под називом
„Тра ди ци о нал ни пле со ви”,
штампана је и песма књижевнице Гордане Влајић. У сегменту „Књижевних вертикала”
који негује и чува самосвојност
језика једног народа, а с насловом „У ритму дијалекта”, објављена је песма „Што гу направи, нанче”, коју је наша песникиња написала на врањанском
дијалекту.

Трудећи се да, упркос временима економске штедње у
којима су најпре угашени и
нестали су многи књижевни
часописи који су оличавали
овај културни и књижевни простор, београдске „Књижевне
вертикале” упорно истрајавају
и опстају упркос небројеним
проблемима, градећи притом
и своју визуелну и програмску
препознатљивост квалитетног
регионалног часописа, како је
истакао главни и одговорни
уредник Живојин Ивковић. Он
је додао да „Књижевне вертикале” не кокетирају с политичком коректношћу, већ негују
различитост кроз заједнички
језик и његове дијалекте на
суштински недељивом културном простору.
Овом приликом биће представљена и два нова пројекта
часописа „Књижевне вертикале”, а то су двојезично савремено књижевно стваралаштво
националних мањина и покретање хумористичко-сатиричарског часописа „Сатиричне вертикале”.
М. М. В.

ника у Панчеву, Завод шири
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Србије и са Института „Дедиње”
у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи
да др Љубицу Лазић колеге
сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој
земљи. Ускоро ће, такође
суботом, заинтересовани
моћи да ураде и све врсте
ултразвучних прегледа срца,
рачунајући и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И
за ову услугу ангажован је
један од водећих стручњака
у тој области – dr sc. med.
Слободан Томић, кардиолог, доктор медицинских
наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”.

прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да
се у Заводу, примера ради,
све врсте лекарских уверења издају за максимално
два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више
о томе, као и о додатним
погодностима које остварују сви они који поседују
лојалти картице Ауто-центра „Зоки”, погледајте на
рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације
можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а ово су уједно и бројеви путем којих се заказују прегледи. Новости можете пратити и на сајту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.
Д. К.

ПОЗИВ ИЗ РФЗО

Преузмите здравствене
картице

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

Четврт века састава „Неверне бебе”
Поп-рок састав „Неверне бебе”
одржаће ексклузивни новогодишњи концерт у Културном
центру Панчева, под називом
„Првих 25...”, у петак, 22.
децембра, од 20 сати.
Изузетну концертну годину,
током које је широм региона
одржао више од четрдесет великих концерата у оквиру турнеје
„Прича о нама”, популарни бенд
ће привести крају на једној од,
по сопственом признању, најомиљенијих сцена за наступе.
– Панчевачкој публици, с
којом традиционално делимо

живот макар једном годишње,
извешћемо специјалан репер-

тоар и тако ћемо симболично
најавити обележавање наших

првих двадесет пет година. У
Панчеву смо заиста као код
куће, то је град у коме имамо
вео ма мно го при ја те ља и
атмосфера на концертима буде
изузетно присна, интимна и
емо тив на. Инте ре со ва ње је
огромно и то нас радује. Позивамо све да дођу и да с нама
кроз музику коју воле пропутују тај пут дуг четврт века –
рекао је фронтмен Милан Ђурђевић.
Специјална гошћа на концерту биће Ана Софреновић.
М. М. В.

Панчевачка филијала Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) позива
осигуранике који још увек
нису преузели своје картице
здравственог осигурања да то

учине што пре. Тај документ
може се подићи у седишту
филијале, у Улици војводе
Радомира Путника 6, сваког
радног дана од 7.30 до 15.30.
Д. К.
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Петак, 15. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СКУПШТИНА ГРАДА У 2017. ГОДИНИ И УБУДУЋЕ

НАЈВАЖНИЈА ЈЕ ДАЉА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
Избацити папир
и плави печат
из процедуре
Постоје институти
који стварају директну
демократију
Последња седница Скупштине
града у 2017. години, према
незваничним најавама, требало би да буде одржана 26.
децембра. Ради се о оној буџетској, када панчевачки одборници на предлог Градског већа
имају задатак да усвоје план о
томе како ће се пунити и празнити каса Панчева у 2018.
Досад је у овој години одржано 17 седница. О томе шта
је на њима одлучивано, као и о
свему ономе што је пратило
рад и постојање градског парламента, разговарали смо с
Тиграном Кишем, председником Скупштине града.
Сарадња са UNDP-ом
На почетку, најбоље вести из
2017: у поступку оцењивања
функционисања 25 локалних
скупштина у Србији, које је током
две године вршила организација UNDP (Развојни програм Уједињених нација), панчевачки
парламент је проглашен за онај
с највећим индексом одговорности. Тигран Киш каже:
– Постојали су разни критеријуми у оквиру методологије
UNDP-а. Прикупљани су и анализирани статистички подаци
за 61 индикатор у пет карактеристичних области који карактеришу одговорност локалних
скупштина, а то су родна равноправност, нормативна функција и учешће грађана, изворна и надзорна функција скупштине, као и транспарентност

и финансијска одговорност. За
најбољи резултат Скупштини
града је поклоњен пројектор са
смарт таблом. Градска управа
је од „Транспарентности Србије” добила награду за најтранспарентнију управу у земљи, и
то заједно са овим признањем
говори о натпросечно квалитетном раду локалне власти.
Скупштинске службе и сам
Киш већ неколико година активно сарађују са UNDP-ом, а председник панчевачке скупштине
наглашава да признања нису
схваћена као циљ, већ као подстрек да се убудуће још више
пажње посвети квалитету рада.

– Лично сам имао част да
учествујем на панелима које су
они организовали. Пред људима из локалних парламената
из Србије представљени смо као
пример добре праксе и имали
смо прилику да презентујемо
то што радимо. Имамо обавезу
да унапређујемо рад градске
скупштине. Најважнија је даља
дигитализација функционисања нашег парламента. Циљ је
да избацимо папир и плави
печат из процедуре. Све ће, од
доставе материјала до саме седнице, бити у електронској форми већ од, требало би, марта
следеће године, а тај програм

ћемо добити као поклон, Лесковац и ми. Наше службе су учествовале у писању тог софтвера скрећући пажњу на критичне моменте саме седнице, а он
треба да буде имплементиран
у све локалне скупштине у
земљи – објашњава Киш.
Измена пословника
Најважније одлуке које Скупштина града доноси јесу оне
везане за буџет, односно за
његове ребалансе. Ту су и
планови и програми јавних
предузећа и установа, а на
основу њих цео систем функционише.

– Извршна градска власт је
при крају кројења градске касе.
Буџет ће бити у висини прошлогодишњег, од пет и по до
шест милијарди динара. Не зна
се тачно, јер остаје део средстава која не могу бити пренета, ту је и новац који стиже из
Покрајине и Републике, постоје и међународне донације... То
је велики посао, који је у завршној фази – прича Киш.
Од претходног заседања градског парламента постоје две
нове одборничке групе. На питање колико та чињеница утиче
на живот локалне скупштине,
њен председник одговара:

– Лично се дубоко не слажем с тим да су посланици и
одборници власници својих
мандата, уместо да су то странке испред чијих листа су изабрани, али такав је закон. Право је сваког одборника да
одлучује о свом ангажману.
Стога то нећу даље коментарисати, нека се организују
како мисле да треба. Као председник скупштине поштујем
ту чињеницу.
У току је и рад на измени
пословника Скупштине града. Пре неколико месеци је
формирана радна група која
припрема промене у вези с
поменутом дигитализацијом.
– Жеља ми је да сви заједно подржимо нови пословник,
који ће задржати демократске институте што су нас избацили у први план, али и унапредити. Посебни у Србији
смо по томе што смо први
увели дан за питања, током
ког је извршна власт у било
ком њеном делу, која тиме
показује да се не плаши одговорности, изложена могућности да одборник у складу с
пословником поставља питања. Ту је и јавно слушање, по
угледу на републички парламент. То значи да смо институционализовали могућност
да се невладин сектор и грађани упознају са актуелним
темама. О њима у скупштинској сали заинтересовани разговарају са експертима. Нема
забрањених тема! Постоји
само једноставна процедура
коју треба испунити. То су
институти који стварају
директну демократију – објашњава Киш.
Грађани, користите опције
које вам легитимно и легално
нуди локални парламент.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА У БИБЛИОТЕЦИ

Посета Омољици

Кутак посвећен родној равноправности

Чланови Извршног одбора
на челу са др Станиславом
Милошевићем, интернистом
и кардиологом, 11. децембра
били су у посети Омољици.
Градски одбор СПС-а Панчево је против устаљене слике да се села посећују само
током предизборне кампање
и наставиће обиласке сеоских средина и током зимског периода.
Чланови Извршног одбора разговарали су с мештанима о њиховим проблемима и могућностима да им
се помогне. Разговарало се
о стању у селу и актуелним
темама, а циљ је бољи и лепши живот Омољице. Др Станислав Милошевић давао је
стручне лекарске савете, уз
мерење крвног притиска и
едукацију становништва о
здравом начину живота.
Ова акција је наишла на
широко одобравање и одзив
становништва Омољице. Циљ

је да се лекар специјалиста
што више приближи пацијенту, ради што веће доступности услуга људима старијег животног доба који не
могу увек зака за ти пре ко
потребне прегледе. Др Станислав Милошевић предлаже да Омољица као некада
има сталног лекара који живи
у стану при амбуланти који
припада Дому здравља и да
им он буде сва ко днев но
доступан. У хитним случајевима то може да спасе нечији живот. То би такође растеретило Службу хитне помоћи, као и пријемну амбуланту у Општој болници.
Председник Месног одбора СПС-а Омољица Перица
Радовановић захвалио је на
посети и истакао да су Омољчани могли да се увере да
Градски одбор СПС-а Панчево има способан и стручан
кадар, а пре свега добре и
хумане људе.

Поводом Међународног дана
људских пра ва, у суботу, 9.
децембра, у Градској библиотеци Панчево отворен је „Женски кутак”, што је на симболичан начин указало на поштовање права и достојанства сваког
појединца. Том приликом су
дониране и публикације на тему
људских права и права дискриминисаних друштвених група.
– Две су кључне вредности
које леже у самој бити идеје о
људ ским пра ви ма. Прва је
достојанство сваког људског
бића, а друга је једнакост. Да
бисмо били једнаки, морамо
бити равноправни. Да бисмо
били равноправни, морамо упознати и поштовати различитости. С том идејом је Савет за
родну равноправност Скупштине града обележио Међународни дан људских права тако што
је у Градској библиотеци отворио кутак у коме ће се налазити публика ције, брошу ре,
књиге, истраживачки радови и
остали пригодан материјал који
је посвећен областима као што
су родна равноправност, људска права, положај и права осетљивих друштвених група –
рекла је Милица Тодоровић,
председница Савета за родну
равноправност Града Панчева.
У Фонду родне равноправности у Градској библиотеци
сада се налази више од сто
публикација, које је свесрдно
уступила и Свенка Савић, професорка емерита и координаторка Центра за родне студије
при ACIMSI Универзитета у
Новом Саду.
Подршка овој идеји стигла
је и од Диане Миловић, директорке Завода за равноправност
полова, који је уступио велики

број публикација које је издао
у оквиру своје издавачке делатности, као и од удружења „FemPlatz” из Панчева, чије су чланице учествовале и донирале
књиге, међу којима је један
број из области дечјих права.
Неколико књига поклониле
су чланице Савета за родну равноправност, а готово половину
публика ција прикупила је
Милица Тодоровић годинама
одлазећи на многе догађаје и
скупове у области родне равноправности. Многе од њих су
настале као резултат реализације пројектних активности,

многе као истраживачки радови. Нешто су и национални стратешки документи, закони који
се односе на ову тематику, брошуре које подижу свест и мењају погледе на насиље према
женама и деци, упознају са облицима и препознавањем трпљења насиља, упутствима о заштити. Затим публикације које
информишу о положају LGBT
особа, истраживања и статистички подаци као показатељи
положаја различитих категорија становништва, мастер, магистарски и докторски радови
настали на родним студијама,

много тога што иначе и не може
да се купи у књижарама.
Целокупна евиденција свега
што се налази у Фонду родне
равноправности ускоро ће бити
јавно доступна и објављена на
сај ту Град ске библи о те ке и
Савета за родну равноправност.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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САОПШТЕЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Зашто надлежни
у Панчеву ћуте?

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ „САВИНЕ
ШКОЛЕ” И „ДЕЧЈЕ РАДОСТИ”
Деца успешна
на двојезичној настави
Локална власт ће конкурисати
са два важна пројекта код
Покрајинске владе
Деца која иду у вртић „Петар Пан” у
оквиру Предшколске установе „Дечја
радост”, као и ученици Основне школе „Свети Сава” и даље ће моћи да
прате двојезичну наставу, на српском
и енглеском језику. То ће им бити
омогућено захваљујући одлуци Градског већа да настави да подржава реализацију важног пројекта који спроводи влада Аутономне Покрајине Војводине, а тиче се двојезичне наставе
– чуло се на седници Градског већа
која је одржана 11. децембра.
Двојезична настава у вртићу „Петар
Пан” спроводи се већ шест година у
припремној групи, коју чини осам
дечака и девојчица. С њима раде васпитачице Тања Богданов и Весна Чанковић, које се труде да деци лако и
разумљиво на нашем и енглеском
приближе и објасне основне појмове
из предмета који се зове „Свет око
нас” и из математике.
Оне су осмислиле низ интересантних садржаја за најмлађе, а врхунац
је био у периоду од 23. до 30. јуна,
када је 19 дечака и девојчица учествовало у кампу за учење енглеског
језика на Дивчибарама. Захваљујући

надлежнима у Градској управи, клинци и клинцезе из вртића „Петар Пан”
и њихове васпитачице опремљени су
додатним средствима која им олакшавају учење енглеског језика.
Када је реч о Основној школи „Свети Сава”, у којој се такође спроводи
пројекат Покрајинске владе о двојезичној настави на српском и енглеском, она је по томе једина у јужном
Банату и међу малобројнима у Србији. У тој школи двојезична настава се
реализује у шест одељења свих разреда. Између осталог, њоме су обухваћени предмети математика, техничко и информатичко образовање, као
и информатика и рачунарство.
Ученици школе „Свети Сава” радо
прихватају овај вид наставе иако она
тражи од њих више пажње и рада и у
односу на наставу која се одвија у
другим одељењима. Постижу одличне резултате захваљујући примени
савремених метода у настави, као што
су, на пример, интерактивне табле.
На седници одржаној 11. децембра
чланови Градског већа усвојили су
закључак да Панчево учествује на јавном конкурсу АП Војводине за доделу
бесповратног новца са два пројекта.
Оба се односе на постављање саобраћајне сигнализације и техничке препреке за успоравање саобраћаја у зони
Основне школе „Васа Живковић”.
Између осталог, тим пројектима је
предвиђено постављање дисплеја за
очитавање брзине возила која буду

прилазила тој школи. Сваки возач
моћи ће да види да ли се креће дозвољеном или већом брзином него што
би требало, а они који буду возили
брже од дозвољеног, биће упозоравани звучним сигналом да успоре.
Чланови Градског већа су 11. децембра усвојили и предлог допуњеног
споразума између Града Панчева и
приватних фирми „Dp-ing” из Новог
Бечеја, „Сапутник – М” из Сомбора и
„Линс пројект” из Новог Сада о изградњи приступног пута до нове депоније, укупне дужине 1.700 метара.
Уговор с тим фирмама потписан је
средином новембра прошле године,
али било је неопходно да се у њега
унесу неке измене. На седници Градског већа чуло се да почетак изградње
овог пута још није могућ, јер није завршена експропријација парцела која
улазе у састав пута. Када то буде било
завршено, мораће да се унесу промене
у евиденцију Службе за катастар непокретности у Панчеву. То је неопходно
да би се израдио пројекат који је неопходан за добијање грађевинске дозволе, као и пројекат за извођење радова.
М. Глигорић

Јужнобанатски превозници, међу
којима је и панчевачки АТП, више
не смеју да користе аутобуска стајалишта у Улици адмирала Гепрата у
Београду и код Народне скупштине.
Разлог за то је одлука београдске
власти да међумесни превозници не
могу више стајати на стајалиштима
градског превоза на територији престонице.
За панчевачке средњошколце, студенте и запослене, све оне који свакодневно путују на релацији Панчево–Београд, та одлука представља
додатни финансијски намет. Поред
куповине месечне аутобуске карте за
међумесни превоз, они сада морају
да плаћају месечну „Бус плус” карту
или месечну перонску карту БАС-а.
Ништа није боље ни када је реч о
железничком превозу до Београда.
Пре две недеље је потврђено да ће
бити укинута линија Панчево–Овча, а градоначелник Панчева Саша
Павлов изјавио је да „Панчево нема
званичних информација о томе”!?

Панчевце и Панчевке који користе међумесни аутобуски превоз до
Београда занима само шта су надлежни у Панчеву урадили да до проблема не дође и да ли ће и шта предузети да се одмах, или бар што пре,
пронађе решење. Грађани и грађанке Панчева морају да буду поштеђени додатних и беспотребних намета
у време када им је сваки динар значајан за преживљавање.
М. Г.

У НЕДЕЉУ У ДОМУ ВОЈСКЕ

Прослава најрадоснијег
јеврејског празника
У оганизацији Јеврејске општине
Панчево, у Дому војске ће у недељу,
17. децембра, у 19 сати, почети прослава Хануке, једног од највећих
јеврејских празника.
Програмом прославе су предвиђени паљење свећица, читање прича о Хануки и наступ певача Николе Салаћина, који ће певати јеврејске песме. Глумац Мирослав Жужић
извешће свој боемски кабаре, а присутни ће моћи да се послуже и забаве уз музику „Тођа бенда”.
Јевреји широм света славе Хануку у знак сећања на битку њихових
предака с грчким краљем Епифаном, која се одиграла 164. године
пре нове ере. Она је трајала три
године, а догодила се зато што је он
протерао Јевреје из Великог храма

у Јерусалиму и хтео је да их насилно хеленизује, обешчасти њихове
богомоље, забрани им да се моле и
да их на силу натера да поштују туђе
богове. Међутим, ипак је побеђен, а
Јевреји су поново ушли у Велики
храм.
Ханука је за Јевреје празник радости и светла зато што је након победе над краљем Епифаном и поновног улаза Јевреја у Велики храм највећи свећњак у њему неким чудом
горео осам дана иако су Јевреји имали изузетно мало уља. У знак сећања на то, Јевреји и дан-данас сваке
године пред почетак обележавања
Хануке пале осмокраке свећњаке,
тзв. ханукије, и сваког дана, док траје празник, пале по један свећњак.
М. Г.

НАША АНКЕТА
КАДА ЗАПОЧИЊЕТЕ ПРАЗНИЧНО УКРАШАВАЊЕ?

Пред Нову годину идеално време

РЕАГОВАЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Вандализам мора
бити осуђен
M. ПЕРИЋ

Градоначелник Панчева Саша Павлов
најоштрије осуђује вандалски чин који
се десио протеклог викенда на Јеврејском гробљу у Панчеву када је оштећено више надгробних споменика. Он
поздравља брзу акцију панчевачке
полиције, која је одмах пронашла
починиоце и против којих ће бити
поднете кривичне пријаве.
– Ово је искључиво чин вандализма, а не политички или идеолошки
чин усмерен против јеврејске заједнице: то је изузетно важно да јавност
зна. Починиоци ће у складу с тим
бити процесуирани. Панчево је сло-

бодан град отвореног срца за све, у
ком у миру и слози и међусобном
поштовању вековима живи 26 националних заједница и из ког сви сложно шаљемо поруку да нећемо толерисати недела која наносе штету споменицима и културној и историјској
баштини Панчева и свих његових грађана – нагласио је Павлов.
Он је додао да због тога овакав чин
мора бити најоштрије осуђен у јавности и у складу са законом и тиме
пошаље порука свима да ниједно недело неће проћи некажњено.
С. Т.

М. ЉУБОЈА

У свим светским метрополама већ
почетком новембра постављена је празнична декорација. С доласком великих трговинских ланаца, али и кинеских радњи стигли су и производи с
новогодишњим и божићним мотивима, који маме љубитеље тих празника да потроше новац и учине себи
ситна задовољства. Тренд украшавања излога продавница и улица проширио се и на домове, па сада скоро
да нема куће у којој јелка није постављена већ средином децембра.
Питали смо наше суграђане шта
мисле о празничним декорацијама и
када они почињу да украшавају јелке
и просторе у којима живе.

Н. ПОПОВИЋ

М. ДАКИЋ

су постављени, недостаје само још
мало ситне декорације. Ове године
сам јелку купила доста раније, па смо
зато већ све украсили, али углавном
то радимо пред сам дочек. Леп је осећај видети све украшено, романтично је и прелепо. Људи су срећнији и
расположенији када виде нешто весело, раздрагано и шарено.

МОМИР ПЕРИЋ, пензионер:
– Ћерка ми окити јелку пред празнике. Што се тиче спољашње декорације, не излазим тако често, па је и
не примећујем.

НЕНА ПОПОВИЋ, пензионерка:
– Не декоришем кућу особито раније зато што сматрам да је то једна
јако велика глупост. То је апсолутно
непотребно. Ја имам природне јелке
у шумарку, па донесем само неко
парче гране. Западна цивилизација
нам је то донела – да је све што је
шарено, и добро. Мени је најважније
здравље, да ми дођу пријатељи, да се
лепо проведемо, да има нешто да се
поједе, да се поразговара и погледа
неки леп филм.

МАРИЈА ЉУБОЈА, саветник у продаји:
– Углавном то буде после 25. децембра, али смо сада украсили доста
раније. Јелка је већ окићена, украси

МАРИНА ДАКИЋ,
мед. сестра – васпитач:
– Китим јелку, али пошто сам православне вере, ја чекам да прође католич-

А. КОЛАР

А. ЛУКАЧ

ки Божић. Некад је то и уочи Нове године. Пре ми је кићење јелке изазивало
веће узбуђење, то ми је био доживљај
када сам била млађа, а сада не у тој
мери. Мислим да је свуда новогодишња
декорација постављена прерано, то је
заиста беспотребно бацање пара.
АЛЕКСАНДАР КОЛАР, касир:
– Моји у кући ките јелку двадесетак дана пре новогодишње вечери.
Допада ми се то, некако је атмосфера лепша у кући, али и на улицама.
Такође и на радном месту, с обзиром
на то да радим у продавници.
АЛЕКСАНДАР ЛУКАЧ,
пољопривредник:
– Углавном окитимо све за католички Божић. Допада ми се декорација, али само ако је постављена са
укусом. Не сме да је буде превише, а
не треба да је буде ни премало. Ипак,
укуси су различити. Мислим да све
то има смисла само кад није претерано. Генерално ми се то допада.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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СВЕЧАНА ДОДЕЛА ЦЕРТИФИКАТА У НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НОВЕ ОБУКЕ ПОЧЕТКОМ
НАРЕДНЕ ГОДИНЕ
У 2017. години сто
двадесеторо људи
успешно завршило
курсеве

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Механичке мере при
сузбијању корова
У прошлом броју „Панчевца” приказано је како се
корови могу сузбијати употребом пламена. У овом броју биће више речи о механичком сузбијању корова на
пољопривредним и непољопривредним површинама.
Све више ових биљака не
поседује ни агротехничка,
еколошка нити привредна
својства, а велики број њих
припада групи алергених
биљака, јер њихов полен изазива алергије. С тим у вези
нај при сту пач ни ји начин
њиховог сузбијања представљају неке од механичких
мера које се користе у њиховом сузбијању. Један део
ових мера изводи се машински, а ту спадају: јесење орање, тањирање, дрљање, међуредно култивирање, кошење и др. На пример, дрљање има вели ке ефек те у
сузбијању корова, јер дрљаче механички уништавају
корове у почетним фазама

приликом испаше избегава
одређене коровске врсте.
Понављано кошење и ручно
чупање умањиће појаву појединих „упорних” корова. Најпогоднији моменат за кошење је онај када је коров у најактивнијој фази од образовања корена до ране фазе
цветања и тада га треба исећи на неколико центиметара од земље. На тај начин
исцрпљују се резерве корена
и онемогућава плодоношење и разношење семена. Овај
поступак треба понављати.
Ако се стабло исече једнократно, и то у првим фазама
развоја, коренов систем ће
се стимулисати за бржи раст.
Чупање (или у гајеним усевима и засадима – плевљење) обавља се кад је земљиште влажније. Најбоље је ову
меру применити неколико
дана након кише. Тада је
земљиште довољно влажно
да коров може лакше да се
ишчупа, а радник нема про-

На бироу седамнаест
и по хиљада
незапослених
Након успешно завршених обука за пекаре, помоћнике кувара и посластичаре Филијала
Панчево Националне службе
за запошљавање приредила је
свечану доделу цертификата
полазницима у четвртак, 7.
децембра, у просторијама
Филијале Панчево.
Обуке које je финансирала
Европска унија кроз пројекaт
„ЕУ помоћ теже запошљивим
групама” трајале су од два до
три месеца, а успешно су их
завршила двадесет четири лица.
У првом циклусу, који је такође реализован ове године, кроз
исте обуке прошло је двадесет
седам полазника. Обуке је реализовао „Summit Consulting
Services” d. o. o. у конзорцијуму с компанијама „Европска
консалтинг група” и „BOLT
International”.
Полазници су били обавезни
да обаве разговор са својим
саветницима, као и да буду пријављени на евиденцију незапослених, а предност су имала
лица која су без квалификација или с ниским квалификацијама, млађа од тридесет година, дугорочно незапослена лица,
као и припадници ромске националности.
Полазницима се приликом
доделе цертификата обратио
директор Филијале Панчево
НСЗ Ђорђе Лукач, који је објаснио да се у овом тренутку на
евиденцији налази седамнаест
и по хиљада незапослених, од
чега је седам и по хиљада с
ниским квалификацијама.
– Проблем је то што се тржиште мења, како у свету, тако и
у нашој земљи. Долазе нова
предузећа и траже се нова занимања. Међутим, све што је
Европска унија предложила,
јесу занати који ће омогућити
да полазници имају већу шансу да се запосле – рекао је
Лукач.
Он је додао да ће сви који су
завршили обуку имати предност приликом добијања субвенција за самозапошљавање

које Национална служба за
запошљавање даје сваког пролећа. Такође је нагласио да се
са овим цертификатима може
тражити запослење и у земљама Европске уније.
Ове године је обуке за помоћне куваре, посластичаре, пекаре, геронтодомаћице, пословне секретаре, конфекционаре
и основни информатички курс
завршило сто двадесеторо људи
из Панчева, Ковина, Опова,

али како је једна од полазница
објаснила, то није било ни
напорно ни тешко.
– Ја сам се преквалификовала за пекара, јер сматрам да ће
ми то повећати шансу да пронађем посао. Препоручујем свима да се одлуче на овакав корак
– истакла је Весна Кнежевић.
Према подацима Националне службе за запошљавање –
Филијала Панчево, дужина тражења посла расте са опадањем

Статистике показују да 90%
кројача, шивача и конфекционара, за којима постоји тражња на тржишту, посао чека
дуже од дванаест месеци (што
одговара стандарду дугорочне
незапослености), управо због
тога што имају неповољну старосну структуру – свега 12%
регистрованих лица има мање
од тридесет година. Када је у
питању понуда послова за ова
занимања, НСЗ наводи да је

Алибунара и Ковачице. Свима
је био плаћен превоз, имали су
обезбеђена скрипта и плаћене
санитарне прегледе.
– Ми смо послали предлог
да се обуке прошире на још
нека занимања. Трудимо се и
правимо планове за сваког појединачно, како би сви имали
шансу да нађу посао. Данас су
скоро сви тешко запошљиви
без обзира на квалификације,
а ми се трудимо да онима које
обучавамо пружимо квалитет
– истакао је Лукач.
Полазници су задовољни обукама, неколико њих је након
завршетка већ пронашло посао.
Међу њима је и Зорица Перић,
која је двадесет година покушавала да пронађе посао.
– Стицајем околности појавио се курс за пекаре. Пријавила сам се и добила посао у
локалној пекари већ првог дана
након завршетка обуке – рекла
је она.
Полазници су на предавања
долазили сваког радног дана,

степена стручне спреме. Тако
је она најкраћа за VII1 степен –
више од 50% високообразованих посао тражи краће од дванаест месеци, док је задржавање на евиденцији најдуже за
неквалификована лица. Седамдесет одсто те популације посао
тражи дуже од годину дана –
чак 36% неквалификованих
лица тражи посао дуже од пет
година. Занимање је само један
од фактора који условљавају
дужину присуства на евиденцији односно одређују шансу да
се до посла дође у најкраћем
року. Чиниоци који умањују
шансу да се брзо дође до запослења јесу непоседовање радног искуства (ово погађа пре
свега популацију млађу од тридесет година), већи број година
живота (нарочито су угрожена
лица старосне доби преко педесет година); здравствени и психофизички проблеми (лица са
инвалидитетом) и социјална
маргинализација (Роми, лица у
стању социјалне потребе и сл.).

током ове године неколико
послодаваца тражило раднике
наведених профила, али оно
што је предност за лица која су
прошла ове обуке, јесте то што
су цертификати признати и ван
граница наше земље, а наравно у непосредној близини је и
београдско тржиште рада.
Циљ пројекта „ЕУ помоћ теже
запошљивим групама” јесте да
се помогне незапосленима да
унапреде знања и вештине за
активно тражење посла и да на
тај начин постану конкурентнији на тржишту рада. Пројекат треба да допринесе смањењу незапослености, с посебним
фокусом на теже запошљивим
групама. Финансирала га је
Европска унија са шест и по
милиона евра, а суфинансира
Национална служба за запошљавање с три милиона и
шестсто хиљада евра. Додатних
милион и двеста хиљада Европска унија улаже као помоћ
имплементацији пројекта.

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ
њиховог развића, а сличан
ефекат постиже се употребом међуредних култиватора код широкоредних усева. Овом приликом ћемо се
више задржати на ручном
сузбијању корова применом
за ту намену погодних алата и опреме. Овде свакако
значајно место заузимају:
кошење, чупање (или у гајеним усевима и засадима –
плевљење), копање (или у
гајеним усевима и засадима – окопавање), малчирање (о чему је писано у броју
4725 од 11. августа) и спаљивање биљака ручним апаратима – бренерима.
Кошење може показати
добре резултате у спречавању вишегодишњих врста да
се устале на неком подручју.
Нажалост, хигијена и изглед
наших пашњака одавно су
супротни од очекиваног.
Сузбијање корова кошењем
на пашњацима представља
изазов, посебно када стока

блема с „лепљењем” земље
за обућу и одећу.
Сличан приступ као код
чупања и плевљења примењује се и код копања (или у
гајеним усевима и засадима – окопавања). Окопавањем се уништавају корови,
а земљиште се додатно ситни, растреса и меша, што
умањује евапорацију, а повећава аерисаност земљишта.
Окопавање је редовна мера
меха нич ког уни шта ва ња
корова, која се примењује
за све широкореде усеве.
Плитко окопавање неопходно је после сваког наводњавања или јаче кише, с циљем
да се избегне стварање покорице и боље сачува влага
земљишта.
Механичким уклањањем
корова њихова бројност се
у знатној мери смањује у
наредним годинама, а живи
свет и животна средина угрожавају се у најмањој могућој мери.

Посао за петоро
У суботу, 9. децембра, свечано
су уручени цертификати полазницима обуке за помоћне грађевинске раднике. Обука је
финансирана преко пројекта
„Подстицање запошљавања
младих”, који се реализује у
оквиру немачке развојне сарадње, а спровела ју је „Academia
Edu ca ti va”. Петоро младих
успешно је завршило обуку у
трајању од двеста четрдесет
сати, на пракси код познатог
послодавца, грађевинске фирме „Модулор”, која је у Панчеву ангажована на реконструкцији Опште болнице. Сви млади позвани су да у понедељак
потпишу уговоре о раду и почну да раде.
Догађају су присуствовали:
у име реализатора пројекта
Констанца Шмогер, саветница
и менаџерка, Даница Белић,
менаџерка, Мирјана Димитријевић, консултанткиња; у име
извођача обуке „Academia Edu-

ca ti va” Жаклина Богавац,
директорка, и Оливера Цупарић, сарадница; у име познатог послодавца „Модулора”
Никола Лунић, директор, са
својим тимом сарадника на
обуци, као и Јелена Новаков,
локална представница, директорка НВО „Еко 013”, која је
омогућила информисање и
мобилисање заинтересованих
кандидата.

Констанца Шмогер, саветница и менаџерка у пројекту, истакла је да ови полазници треба
да буду узор младим људима,
јер нису чекали на друге, већ су
узели у своје руке прилику да
побољшају свој положај и дођу
до запослења. Никола Лунић,
директор „Модулора”, дао је свршеним полазницима све потребне информације о даљем ангажовању и истакао да је изузетно

задовољан њиховим успехом.
Он је нагласио да започињање
радног ангажовања као помоћног радника не значи да ће тако
увек и остати, већ да ће сви имати прилику да науче и постигну
колико сами буду желели.
„Academia Educativa” кроз пројекат „Подстицање запошљавања
младих” и послодавац „Модулор” настављају успешну сарадњу уписом нових трију кандидата на исту обуку коју је започета у понедељак, 11. децембра.
Пројекат „Подстицање запошљавања младих” реализује
Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) заједно с Министарством омладине
и спорта Републике Србије, уз
подршку Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја, Министарства привреде и Националне службе за
запошљавање.
М. М. В.

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 15 ДЕКЕМВРИ 2017 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 15. ДЕЦЕМБРА 2017.
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МАКЕДОНСКИОТ ПРЕМИЕР ЗОРАН ЗАЕВ ВО ОФИЦИЈАЛНА ПОСЕТА НА БЕЛГРАД

СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ
НА МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА
Заедничка седница на
двете влади во февруари
или почетокот на март
идната година
Нови можности за
соработка помеѓу Србија и
Македонија
Во рамките на дводневната службена
и пријателска посета на Република
Србија, премиерот на Република Македонија Зоран Заев со своите соработници на 20 и 21 ноември претстојуваше во Белград. На оваа прва
официјална средба со Заев и домаќините – премиерката на Република
Србија Ана Брнабиќ и претседателот
на Република Србија Александар Вучиќ, разговарано е за повеќе актуелни
прашања од заемен интерес на двете
земји. Договоена е и заедничка седница на двете влади, за крајот на февруари или почетокот на март, идната
година. Премиерот Заев оствари средба и со представници на македонската
заедница во Република Србија.
-Можете да сметате на целосна
подршка од матичната земја, од Ре-

публика Македонија, во делот на она
што значи меѓународни стандарди,
почитување на малцинствата и слично. Драго ми е што е во службена
употреба македонски јазик во неколку

ЗАШТИТЕНА Е УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
Зоран Заев, претседател на Владата на Република Македонија, во
итервјуто објавено во „Политика“ на 21 ноември 2017 година, на прашањето дали новиот закон за употреба на јазикот во Македонија наложува употреба на повеќе службени јазици, одговори: „Направивме
законски измени со кои ја заштитивме употребата на македонскиот јазик
и овозможивме граѓаните од другите етнички заедници, таму каде што
ги има повеќе од 20 отсто, од вкупниот број граѓани , да го употребуваат
својот јазик за сите потреби во секојдневниот живот. Со тоа граѓаните на
Македонија ништо не губат, а добиваат Албанци, Турци, Власи, Роми,
Бошњаци и други. Граѓаните ја препознаа нашата грижа за сите, како
влада која на државата и донесува стабилизација.
Затоа ни дадоа масовна подршка на локалните избори.

општини во Србија. Српскиот јазик
е исто така службен јазик во три
општини во Република Македонија.
Уверен сум дека многу може да се
направи на тоа поле, рече Заев.
Македонскиот премиер истакна
дека за овие прашања е разговарано
и на средбите со премиерката Брнабиќ
и со претседателот на Република
Србија Александар Вучиќ, при што е
покажан значаен интерес за заедниците на Македонците и на Србите во
двете земји. Навести и иницијативи
за афирмативно учество на овие заедници во општествените процеси.
Членовите на македонската владина
делегација со внимание ги проследиа
излагањата на представниците на македонската заедница. Премиерот Заев
укажа колку е важно македонската
заедница да биде единствена по прашањата кои се од интерес на граѓаните

од македонско потекло и ги повика
македонските здруженија да ги надминат разликите бидејки овде е плодна почва за негување на мајчиниот
јазик, секако почитувајки го официјалниот јазик на Србија.
Претседателот на владата на Република Македонија Зоран Заев е
задоволен од разговорите со политичкиот врв на Србија:
-Мислам дека затворивме одредени
отворени моменти. Буквално ставивме капак. И претседателот на Република Србија Вучиќ и премиерката
Брнабиќ, пратија одлични позитивни
пораки и од наша страна истото го
направивме. Новите иницијативите
што ги отворивме даваат нови можности за соработка помеѓу нашите
земји. Јас само ќе кажам – 730 милиони евра имаме трговија со Србија,
а може да се достигне и една милијарда. Тоа не е невозможно. Инициравме и подобра царинска процедура меѓу двете земји, за да се преполови чекањето на граничните премини, нагласи Заев.
Тој ги запозна присутните и со
економските програми и ги охрабри
бизнисмените Македонци во Србија
да пронајдат интерес и партнери во
Република Македонија за заеднички
бизнис иницијативи.
Владата на Република Македонија
обезбеди книги и литература на македонски јазик за учениците од основните училишта во Република
Србија во кои се изучува предметот
македонски јазик со елементи на национална култура. Предавајки ги
книгите и дополнителната литература на предстаниците на Националниот совет на македонското национално малцинство, Зоран Заев
истакна дека оваа средба е добра
прилика за разговор од интерес на
припадниците на македонската заедница.

ДОЈДЕНА ОД
ПРЕСТОЛНИНАТА
НА ПИПЕРКИТЕ
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ТИНКА АЛЕКСОВСКА, ПРОФЕСОРКА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ДОЈДЕНА ОД ПРЕСТОЛНИНАТА НА ПИПЕРКИТЕ
Поради љубовта кон професијата Тинка Алексовска ја напуштила родна Струмица и
дошла да предава македонски
јазик во Основното училиште
„Гоце Делчев“ во Јабука. Во Панчево оформила семејство, а нејзиниот брат Митко, сетрите
Анка и Танка ,(близначка) со
своите семејства живеат во
Струмица

АМБАСАДОРКАТА НА МАКЕДОНИЈА
ВО ВРШАЦ И ГУДУРИЦА

КАКО ДО ПОДОБРА СОРАБОТКА
Согледувањето на
положбата на
македонската
заедица
Вера Јовановска Типко, амбасадорка на Македонија во
Србија на 29 ноември го посети Вршац. Домаќинка во таа
прилика и беше градоначалничката Драгана Митровиќ,
со своите најблиски соработници.
Чест ми е што пред граѓаните
на Вршац можам да ја поздравам Нејзината екселенција Вера
Јовановска Типко, амбасадорката на Македонија во Србија.
Вршац е мултикултурална и
мултиетничка средина со повеќе
од дваесет национални заедници. Една од нив, секако е и македонската заедница. Еден отсто
од жителите на градот се Македонци, а во Гудурица четириесет отсто од жителите на
селото, по потекло се Македонци. Ако некој сакате да го испочитувате, најдобар начин за
тоа е да му ги овозможите сите
права кои ги има градот Вршац.
Значи, на една национална заедница треба да и се овозможи
да ги сочува своите посебност
- рече градоначелничката на
Вршац.
Амбасадорката со своите
соработници и домаќините од
Вршац, го посети и војводинското село Гудурица.
Високата гостинка и Вршчани, пред училиштето „Моша
Пијаде“ во Гудурица, ги дочекаа
директорот, наставниците и
децата и тоа со знаменца на
двете држави, Србија и Македонија. Најмладите домаќини,

што го изучуват предметот Македонски јазик со елементи на
национална култура, ја искористија приликата и покажаа
што досега научиле. За овој
предмет пред два месеци се
определиле шест ученика од
прво до четврто одделение, а
сега веќе јазикот на своите дедовци и родители – македонскиот, го учат тринаесет деца.
– Дојдовме да ја унапредиме
соработката и да разговараме
за потенцијалите каде што
најголем мост на пријателства
претставува македонската заедница, која допринесува на
развојот на мултикултуралноста. Туризмот како еден од
аспектите е добар пример за
културалните и обичајните
вредности на двете земји. Во
таа насока со градоначалничката на Вршац разговаравме
за конкретна соработка во областа на туризмот, но исто така
и на стопански, културен и
спортски план. Воедно сакам
да ги подржам и охрабрам учениците кои учат македонски
јазик, бидејки тие на свој начин
придонесуваат за развитокот
на мултикултуралноста и за
подобра иднина на младите генерации, рече амбасадорката.
Амбасадорката се сретна и
со членовите на здружението
„Вардар“ кои за оваа прилика
подготвиа домашни специјалитети. Разговарано е и за унапредување на сораборката помеѓу збратимените градови.
Како што е познато Вршац е
збратимен со Крива Паланка,
Пландиште со Росоман, а Јабука со Македонски Брод. На
крајот од посетата гостинката
го посети музејот на Роберт
Хамерсил во Гудурица.

ДЕТСКО СПИСАНИЕ “SУНИЦА“

НАЈВРЕДНИ СОРАБОТНИЦИ ЈАБУЧАНИ
Деновиве од печат излезе

девеесеттиoт број на списанието за деца „Sуница“. Оваа
списание е посебно прифатено од учениници кои го
учат предметот македонски
јазик со елементи на национална култура, толку повеќе
што недостасуваат учебници

за трето и за децата од петто
до осмо оделение. Поради
тоа, има место во „Sуница“за
јазично катче, народни приказни, обичаи, за флора и
фауна и разни досетки. Интересен дел за најмладите
читатели и нивните семејства
се лични творби и цртежи.
-Тешко се остварува соработка надвор од Панчево. Со

свои творби и цртежи се најзастапени деца од основното училиште „Гоце Делчев„ од Јабука.
Од неодамна воспоставивме
соработка и со Богоевце. И
Качаревци понекогаш соработуваат. Се трудиме да привлечеме вниманието и на други
деца. Верувам, секој ученик
има цртежи или песни, кои
можат да предизвикат интересирање кај нашите читателители. Во „Sунуница“ секогаш
има место за наградени детски
творби или цртежи, вели
Лилјана Лазареска, уредник на
литературното списание.
“Sуница“ порано излегуваше на мал број страници,
но од осумдесет и првиот
број списаието го уредува
Лилјана Лазареска, и тоа се
повеќе добива на квалитет.
Четирите претходни броја,
печатени се на по 28 страници. Излегување на „Sуница”
финансиски го подржа Секретаријатот за култура на АП
Војводина и Министерството
за култура на Република
Србија. Покрај нив, за најновиот број, средства издвои и
град Пачево. Проектот го
реализира Македонското
здружение „Мак инфо.“.

Како и секое дете кое размислувало за идното занимање, така
и шеесет и тригодишната професорка по македонски јазик,
Тинка Алексовска од Панчево,
единствено посакувала еден ден
да носи дневник во раце и да
предава на ученици. Тоа и се
овозможило затоа што била
упорна. По завршувањето на
гимназија во Струмица, заедно
со сестра и Танка (близначка)
се определиле за Филозофски
факултет во Скопје, група македонски јазик и југословенска
книжевност. Двете стекнале факултетски дипломи.
Се определив за занимање
што од секогаш го сакав, но како
што и сами знаете, во Македонија има доволно наставници и
професори по македонски јазик.
Кога завршив факултет до рака
ми дојде „Просветен преглед“,
стручно списание кое излегуваше во некогашна Југославија .
Веднаш се загледав во конкурс
според кој Основното училиште
„Гоце Делчев“ од Јабука бараше
наставник по македонски јазик.
Си реков, ако ме примат, одам.
Набргу добив писмен одговор
дека сум примена. Знаев за Панчево, но не и за Јабука. Без многу
размислувања го напуштив
својот роден град Струмица и
со автобус стигнав во Јабука и
ете веќе во Војводина живеам
од 1981 година, вели Тинка.
Со дневник во раце

Алексовска возбудливо опишува и како ги доживеала првите впечатоци за Јабука и вели:
„Село големо, широко поле, рамница. Боже каква радост, неописива убавина, која само може
да се почуствува“.
Со прифаќањето на понуденото
работно место таа си ја исполнила
желбата со дневник во раце да
влезе во училница и да предава
македонс јазик. Со години со
Тинка, како наставнички по македонски работеле и Нада Дистол
и Гордана Живковиќ, исто така
дојдени од Македонија.
Работа имаше за сите. Некогаш
имавме и над 800 ученика, а во
одделенијата и повеќе од триесет
деца. Сите учеа македонски, односно јазик на општествена средина, бидејки во селото претежно

живееа луѓе доселени од Македонија. Македонски јазик се учеше како задолжителен предмет
и оценката влегуваше во успехот.
Децата се трудеа да го совладат
јазикот и да добијат добри оценки, раскажува Алексовска.
По неколку години учениците
и нивните родители одлучувале
дали некој сака или не сака да
учи македонски јазик, бидејки
овој предмет се учел факултативно. Со завршетокот на учебната 1992/1993 наставата по македонски јазик е укината. Наставничките не ги оставиле без
работа. Нада Дистола предавала
српски јазик во Основното училиште во Глогоњ. И Гордана
Живковиќ предавала српски, но
во училиштето во Јабука. Тинка
Алексовска во училишната библиотека, се до пензија работела
како библиотекарка. Разбирливо,
библиотекраството не е професија од детските соништа на
Тинка, но се пронашла и на тоа
работно место, бидејки работела
со деца и книги. Дури и полесно
и минувале работните денови,
затоа што не била оптеретена
дали на некој ученик му дала
помала оценка и му го намалила
просекот во училишната книшка. Знаејки дека учениците во
Јабука имале еден предмет повеќе, без грижа на совеста, признава дека некогаш била попустлива и во дневника наместо четворка пишувала петка. Но се
уште се прашува дали некој ученик оштетила при оценувањето.
Оној што ја познава Тинка такви
сомнежи нема.
За причините зошто е укината
и факултативната настава ретко
зборува. Мисли дека на оваа про-

блематика секој гледа од свој агол.
Сигуро е во едно - децата никој
не ги присилувал да го учат овој
предмет. Кога јазикот се изучувал
факултативно, само две – три дечиња не биле вклучени во наставна програма, но и тие присуствувале на часовите.
Пак се навраќа оваа некогашна професорка на радосните денови поминати во училиштето
во Јабука и категорично вели:
– Голема е одговорност да носиш дневник во раце. Сега да
бирам што би работела, пак би
се определила за просвета. За
оваа работа е потребно големо
срце исполнето со љубов. Заедно
со колешките ги стимулирав децата да размислуват за својот
мајчин јазик, за потеклото, обичаите, носиите. Имавме квалитетни деца. Многумина пишуваа
песни и прозни дела и освојуваа
награди. Имавме драмска и рецитаторска секција. Убедена сум
дека дојдов на право место и во
право време. Животот што и да
донесе, човек мора да се снаоѓа.“

живеат во Струмица, но таа,
како што веќе рековме, одамна
се врзала за Панчево, каде што
живеат ќерка и Анѓела и синот
Александар со своите семејства
. Таа е баба на три внучиња –
Василије, Лена и Милца.
– Порано одев често во Македонија, а сега се поретко и поретко. Одам кога се веселби или
тажни моменти. Кога дојдов, не
мислев дека цел живот ќе се врзам
за Панчево. Така мислат и нашите
гастастарбајтери, каде и да се.
Но кога ќе оформат семества,
обично остануват таму, а родниот
крај им е во срцето, вели Тинка

Родниот крај им е во срцето

Кога започнала Тинка нов живот во Јабука, немала формирано
свое семејство. Во Панчево го
запознала својот животен сопатник, Слободан Алексовски,
кој е починат. Нејзиниот сопруг
по потекло бил од Кривопаланечко, од село Огут. Барајки
подобар живот го напуштил големото семејство и се доселил
во Панчево. Но од девет деца,
колку што биле, осум се доселиле
во Војводина. Во Крива Паланка
останал да живее само еден брат
на Слободан. Најблиските на
Тинка, братот Митко и сестрите
Анка и Танка, со свои семејства

Оваа Панчевка, дојдена од
предстолнината на пиперките,
летните денови ги поминува во
викендичка во близината на
Панчево и како и секоја Струмичанка сака во својата градина
да има магданос, домати, пиперка или кромид. Колку да и
се најде додека е на периферијата
на Панчево. Снаодливоста и е
изгледа јака страна.

СВЕТСКИ ДЕН НА ДЕТЕТО ОДБЕЛЕЖЕН И ВО ПАНЧЕВО

ПРИГОДНА ПРОГРАМА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
По повод Светскиот ден на детето, на 20 ноември во салата
„Аполо“ во Панчево, во организација на Националниот совет
на македонското национално малцинство е подготвена програма,
првенствено наменета за деца од
Јабука, Качарево и Гудурица, каде
што се учи македонски јазик со
елементи на национална култура.
Нивни гости беа и другарчињата
од Хајдучица. За овој значаен ден,
установен 1954 годинана во Генералното собраие на Обединетите нации, зборуше Зорица
Митровиќ, секретарка на Националниот совет, а воедно и организаторка на оваа програма.
Со стихови на македонски
јазик, се представиа членови на
рецитаторската секција при училиштето „Гоце Делчев“ во Јабука,
кои на најдобар начин ги подготвува професорката Лилјана
Лазареска. Публиката имаше
прилика да ја види и младата
дружина од драмската секција

„Видоје Дојчиновски Даскалот“,
која работи при качаревскиот
„Вардар“. Тие ја изведоа претставта „Дедо и училиште“. При
изведбата им помагаше Александра Милошевски, активен
член на секцијата.
Зборувајки за организираната
настава по македонски јазик во
јужен Банат, Милосав Урожевиќ,

директор на ОУ „Гоце Делчев“
во Јабука покрај другото рече:
-Нашето училиште има најголема традиција во овој регион.
Веќе шеста учебна година триесеттина ученици учат македонски јазик. Во секој поглед ги
подржуваме ваквите наставни
активности. Тоа е богатење на
школските денови. Со тоа уче-

ниците ги прошируваат своите
видици, што е добро, посебно
ако тоа ги врзува за потеклото
на нивните родители, нивната
традиција. Сите знаења треба
да ги претворат во убави спомени од училишните денови.
Учениците, на најдобар начин
го представуваат нашето училиште и надвор од Панчево...
Гордана Мунижаба, наставничка
во ОУ „Моша Пијаде“ во Гудурица
со посено задоволство истакна
дека со петнаесеттина деца е дојдена од едно повеќенационално убаво село, кое се вика Гудурица, каде
што од пред два месеци во основното училиште е организирана и
настава по македонски јазик. Опфатени се тринаесет ученици од
прво до четврто одделение.
На крајот од програмата на
децата им се поделени пакетчиња со производи од асортиманот
на „Витаминка“ од Прилеп и
детското списание на македонски јазик „Sуница“.

Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 15. ДЕЦЕМБРА 2017. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 15 ДЕКЕМВРИ 2017

КАКО ДО БОЉЕ
САРАД ЊЕ
» страна IV

МАКЕДОНСКИ ПРЕМИЈЕР ЗОРАН ЗАЕВ У ЗВАНИЧНОЈ ПОСЕТИ БЕОГРАДУ

СУСРЕТ С ПРЕДСТАВНИЦИМА
МАКЕДОНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Заједничка седница двеју
влада у фебруару или
почетком марта следеће
године
Нове могућности за
сарадњу између Србије и
Македоније
У оквиру дводневне службене и пријатељске посете Републици Србији,
пре ми јер Репу бли ке Маке до ни је
Зоран Заев са својим сарадницима
боравио је 20. и 21. новембра у Београду. Приликом првог службеног
сусрета Зорана Заева и домаћина –
премијерке Републике Србије Ане
Брнабић и председника Републике
Србије Александра Вучића разговарало се о више актуелних питања од
узајамног интереса за обе земље. Договорена је и заједничка седница двеју
влада, за крај фебруара или почетак
марта наредне године. Премијер Заев
остварио је сусрет и с представницима македонске заједнице у Републици Србији.
– Можете да рачунате на комплетну подршку матичне земље, Репу-

блике Македоније, у делу онога што
се односи на мађународне стандарде,
поштовање мањина и слично. Драго

УПО ТРЕ БА МАКЕ ДОН СКОГ ЈЕЗИ КА ЈЕ ЗАШТИ ЋЕ НА
Зоран Заев, председник Владе Републике Македоније, у интервјуу објављеном у „Политици” 21. новембра 2017. године на питање да ли нови
закон о употреби језика у Македонији налаже употребу више службених
језика, одговорио је: „Направили смо законске измене којима смо заштитили употребу македонског језика и омогућили грађанима других етничких заједница, тамо где их има више од 20 одсто од укупног броја
грађана, да употребљавају свој језик за све потребе свакодневног живота. Тиме грађани Македоније ништа нису изгубили, а добили су Албанци, Турци, Власи, Роми, Бошњаци и други. Грађани су препознали нашу
бригу за све, као владе која држави доноси стабилизацију. Зато су нам
дали масовну подршку на локалним изборима”.

ми је што је македонски језик у службеној употреби у неколико општина
у Србији. Српски језик је исто тако
службени језик у три општине у Републици Македонији. Уверен сам да
много може да се уради на том пољу
– рекао је Заев.
Македонски премијер је истакао
да се о овим питањима разговарало и
током сусрета с премијерком Аном
Брнабић и с председником Републике Србије Александром Вучићем, при
чему је показан значајан интерес за
заједнице Македонаца и Срба у две
земље. Он је наговестио и иницијативе за афирмативно учешће ових
заједница у друштвеним процесима.
Чланови делегације македонске владе с пажњом су испратили излагања
представника македонске заједнице.

Премијер Заев указао је на то колико
је важно да македонска заједница
буде јединствена у питањима која су
од интереса за грађане македонског
порекла и позвао је македонска удружења да превазиђу разлике будући
да је овде плодно тле за неговање
матерњег језика, свакако поштујући
службени језик у Србији.
Председник Владе Републике Македоније Зоран Заев задовољан је разговорима с политичким врхом Србије.
– Мислим да смо затворили одређене отворене моменте. Буквално
смо ставили поклопац. И председник Републике Србије Вучић и премијерка Брнабић послали су одличне позитивне поруке и с наше стране смо исто учинили. Нове иницијативе које смо отворили дају нове
могућности за сарадњу између наших
земаља. Ја ћу само да кажем – 730
милиона евра имамо трговину са
Србијом, а може да се достигне и
једна милијарда. То није немогуће.
Иницирали смо и бољу царинску процедуру између две земље, да би се
преполовило чекање на граничним
прелазима – нагласио је Заев.
Он је упознао присутне и са економским програмима и охрабрио
бизнисмене Македонце у Србији да
пронађу интерес и партнере у Републи ци Маке до ни ји за зајед нич ке
бизнис иницијативе.
Влада Републике Македоније обезбедила је књиге и литературу на македонском језику за ученике основних
школа у Србији у којима се изучава
предмет македонски језик са елементима националне културе. Предајући књиге и допунску литературу представ ни ци ма Наци о нал ног саве та
мањин ске наци о нал не зајед ни це,
Зоран Заев је истакао да је овај сусрет
добра прилика за разговор о актуелним питањима важним за македонску заједницу.

ДОШЛА ИЗ
ПРЕ СТО НИ ЦЕ
ПАПРИ КА
» страна V

МУЗИ КЕ
НИКАД ДОСТА
» страна V

СЛО ЖНИ
МОЗА ИК СРБИ ЈЕ
» страна V
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ТИНКА АЛЕКСОВСКА, ПРОФЕСОРКА МАКЕДОНСКОГ ЈЕЗИКА

ДОШЛА ИЗ ПРЕСТОНИЦЕ ПАПРИКА
Због љубави према професији
Тинка Алексовска је напустила родну Струмицу и дошла да
пре да је маке дон ски језик у
Основној школи „Гоце Делчев”
у Јабуци. У Панчеву је оформила породицу, а њен брат Митко и сестре Анка и Танка (близнакиња) са својим породицама живе у Струмици.

АМБАСАДОРКА МАКЕДОНИЈЕ
У ВРШЦУ И ГУДУРИЦИ

КАКО ДО БОЉЕ САРАДЊЕ
Сагледавање
положаја македонске
заједнице
На поклон књиге за
школу „Моша
Пијаде” у Гудурици
Вера Јовановска Типко, амбасадорка Македоније у Србији, посетила је Вршац 29.
новем бра. Том при ли ком
домаћин јој је била Драгана
Митровић са својим најближим сарадницима.
– Част ми је што испред
гра ђа на Вршца могу да
поздравим Њену екселенцију Веру Јовановску Типко,
амбасадорку Македоније у
Србији. Вршац је мултикултурална и мултиетничка средина с више од двадесет националних заједница. Једна од
њих је свакако и македонска
заједница. Један одсто становника града су Македонци, а у Гудурици је четрдесет
одсто житеља пореклом из
Македоније. Ако желите неког
да поштујете, најбоље је да
му омогућите сва права која
има град Вршац. Значи, једној националној заједници
треба да се омогући да сачува своје посебности – рекла
је градоначелница Вршца.
Амбасадорка је са својим
сарадницима и домаћинима
из Вршца посетила и војвођанско село Гудурицу.
Високу гошћу и Вршчане
су испред школе „Моша Пијаде” у Гуду ри ци доче ка ли
директор, наставници и деца,
и то са знамењима обеју држава – Србије и Македоније.
Најмлађи домаћини који изу-

чавају предмет македонски
језик са елементима националне културе искористили
су прилику и показали шта
су до сада научили. За овај
предмет се пре два месеца
определило шест ученика од
првог до четвртог разреда, а
већ сада језик својих дедова
и родитеља, македонски, учи
тринаесторо деце.
– Дошли смо да унапредимо сарадњу и да разговарамо о потенцијалима у којима највећи мост пријатељства представља македонска
заједница, која доприноси
развоју мултикултуралности.
Туризам као један од аспеката добар је пример за културне и обичајне вредности
двеју земаља. У том смеру
смо с гра до на чел ни цом
Вршца разговарали о конкретној сарадњи у области
туризма, али исто тако и о
при вред ном, кул тур ном и
спорт ском пла ну. Ујед но
желим да подржим и охрабрим ученике који уче македонски језик, будући да они
на свој начин доприносе развоју мултикултуралности и
бољој будућ но сти мла дих
генерација – изјавила је амбасадорка.
Она се срела и са члановима удружења „Вардар”, који
су за ову прилику припремили домаће специјалитете. Разговарало се и о унапређивању сарадње између збратимљених градова. Као што је
познато, Вршац је збратимљен с Кривом Паланком,
Пландиште с Росоманом, а
Јабука с Македонским Бродом. На крају посете гошћа
је посетила музеј Роберта
Хамерсила у Гудурици.

ДЕЧЈИ ЧАСОПИС „ДЗУНИЦА”

НАЈВРЕДНИЈИ САРАДНИЦИ ЈАБУЧАНИ
Ових дана из штампе је изашао деведесети број часописа „Дзуница”. Овај часопис је
посебно прихваћен од ученика који имају предмет македонски језик са елементима
националне културе, утолико пре што недостају уџбе-

ници за трећи разред и за
ђаке од петог до осмог разреда. Због тога у „Дзуници” има
места за језички кутак, народне приче, обичаје, за флору у
фауну и задатке за сналажљиве. Занимљив део за млађе
читаоце и њихове породице
јесу лични састави и цртежи.
– Тешко се остварује сарадња ван Панчева. Са својим

саставима и цртежима најзаступљенија су деца из Основне школе „Гоце Делчев” из
Јабуке. Недавно смо успоставили сарадњу и с Богојевцем.
И Качаревци повремено сарађују. Трудимо се да привучемо пажњу и друге деце. Верујем да свако дете има цртеже
или песме који могу да изазову интересовање код наших
читалаца. У „Дзуници” увек
има места за награђене дечје
саставе или цртеже – каже
Лилјана Лазареска, уредник
литерарног часописа.
„Дзуница” је раније излазила на веома малом броју
страница, али од осамдесет
првог броја часопис уређује
Лилјана Лазареска и он добија све више на квалитету. Четири претходна броја штампана су на по 28 страна. Излажење „Дзунице” финансијски
су подржали Секретаријат за
културу АП Војводине и
Министарство културе Републике Србије. Поред њих,
средства за најновији број
издвојила је и локална самоуправа. Пројекат је реализовало Македонско удружење
новинара „Мак-инфо” са седиштем у Панчеву.

Као свако дете које машта о
будућем занимању, тако је и 63годишња професорка македонског језика Тинка Алексовска
из Панчева једино желела да
једног дана носи дневник у рукама и да предаје ученицима. То
се остварило зато што је била
упорна. По завршетку гимназије у Струмици, заједно са
сестром Танком (близнакињом),
определила се за Филозофски
факултет у Скопљу, група за
македонски језик и југословенску књижевност. Обе су стекле
факултетске дипломе.
– Определила сам се за занимање које сам одувек волела,
али као што и сами знате, у
Македонији има довољно
наставника и професора македонског језике. Када сам завршила факултет, до руке ми је
дошао „Просветни преглед”,
стручно издање које је излазило у некадашњој Југославији.
Одмах сам се загледала у оглас
у коме су у Основној школи
„Гоце Делчев” у Јабуци тражили наставника македонског језика. Рекла сам себи: ако ме приме, идем. Убрзо сам добила
писани одговор да сам примљена. Знала сам за Панчево, али
не и за Јабуку. Без много размишљања напустила сам свој
родни град Струмицу и аутобусом сам стигла у Јабуку и, ето,
у Војводини живим већ дуго, од
1981. године – каже Тинка.
С дневником у рукама
Алексовска узбудљиво описује
и прве утиске о Јабуци и каже:
„Село велико, широко поље,
равница. Боже, каква радост,
неописива лепота, која само
може да се осети”. Прихватањем понуђеног радног места
испунила је своју жељу да с
дневником у рукама уђе у учионицу и предаје македонски
језик. Годинама су с Тинком,
као наставнице македонског
језика радиле и Нада Дистол и
Гор да на Жив ко вић, тако ђе
досељене из Македоније.
– Било је посла за све. Некад
смо имали 800 ученика, а у одељењима више од тридесеторо
деце. Сви су учили македонски, односно језик друштвене
средине, будући да су у селу
претежно живели људи досе-

љени из Македоније. Македонски језик се учио као обавезан
предмет и оцена је улазила у
успех. Деца су се трудила да
савладају језик и добију добре
оцене – прича Алексовска.
После неколико година ученици и њихови родитељи су
одлучивали да ли неко жели
да учи македонски језик, будући да је овај предмет био факултативан. Године 1992/93. настава македонског језика је укинута. Али наставнице нису остале без посла. Нада Дистол је
предавала српски језик у основној школи у Глогоњу, а Гордана Живковић такође српски,
али у школи у Јабуци. Тинка
Алексовска је у школској библиотеци, све до пензије, радила
као библиотекарка. Разумљиво, библиотекарство није професија из Тинкиних детињих
снова, али она се пронашла и
на том радном месту, будући
да је радила с децом и књигама. Чак су јој и лакше пролазили радни дани, зато што није
била оптерећена да ли је неком
детету дала нижу оцену и снизила просек у ученичкој књижици. Знајући да су деца у Јабуци имала један предмет више,
без гриже савести, признаје да
је некада била попустљива и да
је у дневнику уместо четворке
писала петицу. Но још увек се
пита да ли је неког ученика
оштетила при оцењивању. Они
који познају Тинку немају такве
недоумице.
О разлозима укидања и факултативне наставе ретко прича.
Мисли да свако на ову проблематику гледа из свог угла. Једно је сигурно – децу нико није

присиљавао да уче овај предмет. Када се језик изучавао
факултативно, само двоје-троје
деце није било укључено у
наставни програм, али и они су
присуствовали часовима.
Ова некадашња професорка
опет се враћа радосним данима проведеним у школи у Јабуци и категорично каже:
– Велика је одговорност да
носиш дневник у рукама. Да
сада треба да бирам шта бих
радила, поново бих се определила за просвету. За овај посао
је потребно велико срце испуњено љубављу. Заједно с колеги ни ца ма сам сти му ли са ла
децу да размишљају о свом
матерњем језику, о пореклу,
обичајима, ношњама. Имали
смо квалитетну децу. Многи су
писали песме и прозна дела и
освајали награде. Имали смо
драмску и рецитаторску секцију. Убеђена сам да сам дошла
на право место и у право време. Шта год живот донесе, човек
мора да се сналази.
Родни крај им је у срцу
Када је Тинка започела нови
живот у Јабуци, није имала формирану своју породицу. У Панче ву је упо зна ла живот ног
сапутника Слободана Алексовског, који је сад покојни. Њен
супруг је пореклом био из кривопаланачког краја, из села
Огут. Трагајући за бољим животом, напустио је велику породицу и доселио се у Панчево.
Али од деветоро деце, колико
их је било, осморо се доселило
у Војводину. У Кривој Паланци је остао да живи само један
Слободанов брат. Тинкини најближи – брат Митко и сестре

Анка и Танка – са својим породицама живе у Струмици, но
она се, као што смо већ рекли,
одавно везала за Панчево, где
јој живе кћерка Анђела и син
Александар са својим породицама. Има три унучета – Василија, Лену и Милицу.
– Раније сам често ишла у
Македонију, а сада све ређе и
ређе. Идем када су прославе
или тужни моменти. Када сам
дошла, нисам мислила да ћу
целог живота да се вежем за
Панчево. Тако мисле и наши
гастарбајтери, где год да су. Али
када формирају породице, обич-

но остају тамо, а родни крај им
је у срцу – каже Тинка.
Ова Панчевка, досељена из
престонице паприка, летње дане
проводи у викендици у близини Панчева и као свака Струмичанка жели да у својој башти
има першун, парадајз, паприку или црни лук. Колико да се
нађе док је на периферији Панчева. Сналажљивост јој је изгледа јака страна.

СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА ОБЕЛЕЖЕН И У ПАНЧЕВУ

ПРИГОДАН ПРОГРАМ НА МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ
Поводом Светског дана детета, 20. новем бра у дво ра ни
„Аполо” у Панчеву, у организа ци ји Наци о нал ног саве та
македонске националне мањине, упри ли чен је про грам
првенствено намењен деци из
Јабуке, Качарева и Гудурице,
где се учи македонски језик са
елементима националне културе. Њихови гости су били
ученици из Хајдучице. О овом
значајном дану, установљеном
1954. године у Генералној скупшти ни Ује ди ње них наци ја,
говорила је Зорица Митровић,
секретарка Националног савета, а уједно и организаторка
овог програма.
Стиховима на македонском
језику представили су се чланови рецитаторске секције при
школи „Гоце Делчев”, које је
на најбољи начин припремила
професорка Лилјана Лазареска.
Публика је имала прилику да
види и младе чланове драмске

секције „Видоје Дојчиновски
Даскал” која ради при качаревачком „Вардару”. Они су одиграли представу „Деда и школа”. При извођењу им је помагала Александра Милошевски,
активни члан секције.
Говорећи о организованој
настави македонског језика у

јужном Банату, Милосав Уроше вић, дирек тор ОШ „Гоце
Делчев” у Јабуци, поред осталог је рекао:
– Наша школа има најдужу
традицију у овом региону. Већ
шесту школску годину тридесетак ученика учи македонски
језик. У сваком погледу подр-

жавамо овакве наставне активности. То је богаћење школских
дана. Уз то, ученици проширују
своје видике, што је добро, посебно ако се тиме повезују с пореклом својих родитеља, њиховом
традицијом. Сва знања треба да
претворе у лепе успомене на
школске дане. Ученици на најбољи начин представљају нашу
школу и ван Панчева...
Гордана Мунижаба, наставница у ОШ „Моша Пијаде” у
Гудуруци, уз посебно задовољство истакла је да је с петнаестак деце дошла из једног лепог
вишенационалног села, које се
зове Гудурица, где се од пре два
месеца одвија и настава на македонском језику. Њоме је обухваћено тринаесторо ученика од
првог до четвртог разреда.
На крају програма деци су
подељени пакетићи с производима асортимана „Витаминке”
из Прилепа и дечји часопис на
македонском језику „Дзуница”.

V

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

ДАРКО АРМЕНСКИ, ПРОФЕСОР КЛАРИНЕТА

МУЗИКЕ НИКАД ДОСТА
Одредио свој
професионални пут
Свира на више од
десет инструмената,
а хоби му је
поправљање дрвених
и дувачких
инструмената
Тренутно је део трија
„Сенсартика”, у коме
врсни музичари
свирају девет
инструмената
Млади и талентовани момак
Дарко Арменски, који плени
звуцима на више инструмената, редов ни је про фе сор у
Музичкој школи „Јован Бандур” у Панчеву, али и активно
музицира с пријатељима и тежи
развоју своје каријере. Рођен
је у Панчеву, где је завршио је
средњу музичку школу „Јован
Бандур” у Панчеву, а потом и
Факултет музичке уметности у
Београду. Од детињства је знао
да ће бити трећи музичар у
породици.
Када се каже пропознатљив
музичар, обично се мисли на
породичну традицију. Управо
то је упечатљиво за породицу
Арменски. Његов отац Атанас
годинама је био заменик диригента Оркестра полиције у Београду и свирао је трубу. Брат
Горан се, као и отац, определио за трубу. Музичку академију је завршио у Скопљу, где
и живи са својом породицом и
ради у Македонској филхармонији.
Породична традиција
Наш саговорник је од малих
ногу показивао веће интересовање за инструменте него за
играчке. Желео је да следи свог
брата, али размишљао је и о
другим инструментима, као на
пример о виолини. Једног дана
је заједно с татом кренуо да се
упише у Музичку школу „Јован
Бандур”. Успут су срели професора кларинета Николу Грујевског, који му је одмах рекао:
„Дај дете код мене да учи да
свира кларинет”. Касније, као
и многи ученици професора
Грујевског, Дарко је стекао професорску диплому за кларинет, али од 2001. годи не у
музичкој школи у Панчеву предаје саксофон. Свира и клавир, фрулу, окарину, бас-гитару, тамбурицу, гајде, разне удараљке и понекад хармонику.
Набро јао је више од десет
инструмената које поседује и
свира.
– Многи су имали удео у ономе што радим: прво отац, па
брат, наставници и професори. Задовољан сам свакако, али
увек може и више. Шко ла
„Јован Бандур” ми је као друга
кућа. Ако обухватим године
проведене у школовању и оне
радне, овде сам тридесет година. Почео сам да радим док
сам био студент на трећој години Факултета музичке уметности. И, ево, и дан-данас сам у
истој школи – уз осмех каже
надарени музичар.
Професија му је омогућила
да се такмичи, да организује
концерте, турнеје и дружења с
при ја те љи ма, али и доне ла
велике обавезе. С непуних десет
година освојио је прво место
на савезном такмичењу из кларинета. То је било последње
музичко такмичење у некадашњој Југославији.
Корени као да вуку
У околини Панчева не постоји
културно-уметничко друштво
с којим није свирао у Југославији и ван њених граница. Највише је наступао с КУД-ом
„Јединство”. Од 2003. до 2009.

ЕТНО-САЈАМ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

СЛОЖНИ МОЗАИК СРБИЈЕ
Сто учесника
представило се
завичајним песмама,
играма, националним
јелима...

Поводом Међународног дана
људских права, 10. децембра,
у Београду је у организацији
Кан це ла ри је за људ ска и
мањинска права одржан други етно-фестивал националних савета, назван „Сложни
мозаик Србије”.
Пред ста вља њем сво јих
културних баштина шеснаест мањи на при ка за ло је
број не разно вр сно сти које
ову земљу чине богатом. Једна од пору ка упу ће них са
сајма креативности и оригиналности, на којем је наступило сто учесника, јесте да
је потребно више разумевања и толеранције. На много број ним штан до ви ма у

лог, ниједна одлука Владе није
донета а да националне мањине нису учествовале у томе.
То је заправо политика Србије, дијалог, разговор и толеранција – рекла је Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска
права.
Министар рада Зоран Ђорђевић навео је да Влада чини
све да права мањина буду на
још вишем нивоу и истакао
је да по попису из 2011. године у нашој земљи живи 83,3
одсто Срба и 21 етничка заједница.
Говорећи о мигрантској кризи, која је иза нас, а током
које је велики број људи прошао кроз Србију, Ђорђевић је
истакао да их данас има од
4.000 до 6.000 и да су њихова
права, иако су они овде привремено, на највишем могућем нивоу.
Уз бројне поруке за бољу
будућност, сајамска манифестација протекла је пре свега
у знаку фолклора, песама,
обичаја и етно-хране, а своје
посеб но сти при ка за ли су:
Словаци, Русини, Македонци, Црногорци, Чеси, Украјинци, Власи, Буњевци, Мађари, Грци, Нем ци, Буга ри,

Хали пет Београдског сајма
били су при ка за ни наци о нални специјалитети, слатки и слани, којима бројни
посетиоци и дегустатори нису
одолели. Пажњу домаћина и
гостију привукао је и колорит изло же них екс по на та
богатих ризница и изванредних рукотворина спремљених за ову прилику.
У поређењу с прошлогодишњим сајмом, ове године
је учествовало више националних савета, а присутни
су били и гости из амбасаде
и представници цивилних,
неза ви сних и држав них
институција, у чијој је надлежности брига о људским
правима. Са скупа, чијем су
отва ра њу при су ство ва ли и
представници Владе и парламента, послата је порука
да наша земља поштује све
различитости.
– Србија спроводи Акциони план за остваривање права наци о нал них мањи на.
Постоји континуирани дија-

Роми, Словенци, Ашкајлије
и Хрвати.
Наступиле су и певачка група „Македонке” из Београда
и дечја певачка група „Тоше
Проески” из Качарева. Дочара ва ју ћи народ ни мелос,
„Македонке” су се представила обредним песмама „Вардар ка” и „Жетел ка”. Мала
солисткиња Јелена Антевска
из Качарева са својим другарима отпевала је песме „Посејала баба до три зрна просо”,
„Шарене гајде”, „Баба ми је
кренула на пијацу” и „Врати
ми сунце”.
Власи су се представили
својим препознатљивим „Влашким колом”, Роми темпераментним песмама и играма,
Мађа ри тра ди ци о нал ним
песмама јужног Подунавља, а
Укра јин ци
изван ред ним
народним мелосом. Приказани си и српско-грчки обичаји, буњевачка, словачка, ашкајлијска и друга извођења, која
су и оправдала име „Сложени мозаик Србије”.

Разумевање
и толеранција
у првом плану
Богата ризница
мањинских заједница

године приређивао је успешне
концерте с некадашњим оркестром „Традиција”. Има издата два компакт-диска, претежно с македонским песмама.
Корени као да га вуку. Отац му
је из Берова, мајка Зорица из
Кавадараца. И деда по мајци
свирао је кларинет. Мајчино
име није повезано с неким од
бројних инструмената које поседује породица Арменски, али
она зна и да запева.
Посеб но пле ни и осва ја
публику гајдама. Први је солиста у Србији који је свирао гајде 2015. године с Београдском

филхармонијом на новогодишњем концерту. Пред препуном салом свира и на „Коларцу”. Посебно му је драга једна
специјална награда, освојена
на Војвођанској смотри инструменталиста у Новом Саду, где
је пре неколико година проглашен за најбољег инструменталисту.
Три врсна музичара, девет
инструмената
Дарко Арменски нам открива
и друге приватне активности.

Тренутно је ангажован у трију
„Сенсартика”, у којем је и таленто ва на и једин стве на Соња
Калајић, виртуоз и магистар
виолине, која једина на Балкану свира на омиљеној столарској алатки – тестери. Свира и
на такозваној музичкој тестери... Соња и Дарко чине концерте посебним и тако што свирају по четири инструмента.
Заједно с гитаристом Милошем Марићем, трио свира девет
инструмената и приређује различите музичке аранжмане, са
акцентом на класичној музици. Виолинисткиња Соња Кала-

јић, поред два спо ме ну та
инструмента, публику изненађује и мандолином и кастањетама, а Дарко наступа на кларинету, саксофону, кавалу и
гајдама. Сви звуци као да се
сливају у један.
– Са овим саста вом смо
наступали у двадесетак градова у Србији, међу којима су
и Нови Сад, Сента, Бечеј, Мајданпек, Пожега. Свирали смо
и ван Срби је. Сва ки наш
наступ је саживљавање са оним

што ради мо. Не оста вља мо
простор да неком буде досадно. Тру ди мо се да сва ко у
публици пронађе нешто за своју душу. Комбинујемо и народни мелос и џез... Соња Калајић је на фасцинантан начин
обрадила песме „Тамо далеко” и „Јовано, Јованке”. Уверени смо да посебна енергија
кружи између људи који долазе на наше концерте и нашег
саста ва – нагла ша ва Дар ко
Арменски.
Овим младим људима успех
даје снагу да осмисле нове пројекте и да прихватају нове изазове. У припреми је компактдиск „Fauna sacra”, тј. „Животињски свет”, а планирају да
га заврше до нове године. Активан је и програм „Mediteraneo”,
а постижу успех и с музиком
за серије. Заиста је тешко да се
на огра ни че ном новин ском
простору каже шта је све овај
наш суграђанин, Јабучанин, а
и Београђанин, остварио на
музичкој сцени. Једноставно,
реч је о музичару кога не можете замислити без инструмента
у рукама.
Овај занимљиви човек, поред
музике, има и друга интересовања. Његов хоби је поправка дрвених и дувачких инструмената. То ради двадесетак
годи на. У сло бод но вре ме,
колико га има, поправља клари не те, сак со фо не, фла у те,
обое, фаготе...
– Свиђа ми се ово што радим.
Видео сам да имам дара за то
и полако сам почео и тиме да
се бавим. Инструменте познајем у шраф. Док није било
интернета, нисам био толико
тражен за овај посао, а сада
само треба да „купим време”.
Али све се може када желиш
нешто да радиш. Страст за живу
свирку је ипак на првом месту
– наглашава Дарко.
Као и многи просветни радници који имају успешне ученике, и он је поносан на многе
од њих. Њихов успех доживљава и као успех своје матичне
школе. Подсећа на младе наде
које вредно раде како би оствариле неки свој сан. Један од
њих је саксофониста Срђан Пауновић, који је завршио мастерстудије у Бечу. Његово име је
препознатљиво, посебно у Србији. Успешан је и Бојан Бољанац, пореклом из Новог Села,
такође Дарков ученик, који свира с бендом „Регина”.

VI

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

УДРУЖЕЊА НАША НАСУШНА

УМЕСТО АФИРМАЦИЈЕ – НЕСЛОГА
Многе наопако
постављене ствари
испливале
на површину
У једном насељеном
месту и по неколико
удружења
Финансијски подржано
само двадесетак
удружења
Према подацима Агенције за
привредне регистре (АПР), до
25. новембра ове године у Србији је регистровано 48 удружења
– асоцијација, у које су укључени претежно Македонци. Ту се
убрајају и Савез асоцијација
Македонаца у Србији (САМС),
једна фондација и Македонска
бизнис асоцијација, регистрована као инострано удружење.
Међу њима је пет удружења српско-македонског пријатељства,
а остало су удружења у која се
учлањују Македонци. Сви они
регистровани су у складу са
Законом о удружењима за остваривање права мањина у Србији.
САМС је формиран пре више
од шест година и требало је да
обједини сва удружења. Национални савет је донео и стратегију о раду македонске заједнице и неколико правилника,
као на пример: за доделу награда и признања, стипендирање,

Трибина о мањинама „Ваше право је да знате”
доделу средстава на основу конкурса, давање мишљења о пројектима..., којима се конкурише код надлежних министарстава, локалних самоуправа, у
Саве ту или код над ле жних
институција у Републици Македонији. Формиран је и МАКОС,
промовисан као тело које треба да обједини Национални
савет, САМС и партије Македонаца.

Национални савет је отишао
даље од законских могућности и зацртао је своја правила
у вези с тим где могу односно
не могу да се формирају удружења (по једно у сваком округу, осим у Јужнобанатском).
Многе ствари постављене наопако испливале су на површину. Македонци су добили „призната” и „непризната” удружења, односно она која су фор-

мирана према Стратегији и она
која су настала „самостално”,
али у складу са законском процедуром. Од тада је почела
пракса финансирања и помоћи од стране Националног савета само за призната удружења, којих има двадесетак. С
пре по ру ка ма чел них људи
Савета, они добијају средства
за пројекте од АП Војводине,
надлежних министарстава из

РАСПОДЕЛА КОЛАЧА
Годинама актуелна тема удружења Македонаца у Србији јесте
ко је и колико новца добио и за коју сврху. То је и један од
разлога за велико незадовољство у македонској заједници.
Не зна се колико је средстава за ову годину за финансирање
и суфинансирање пројеката македонских удружења издвојила локална самоуправа. Тачни подаци о подели колача за
пројекте из касе Националног савета македонске мањинске
заједнице биће познати након усвајања годишњег финансијског плана.
И од оног што је познато, види се ко је на врху, а ко на
репу. Апсолутни лидер по добијеним средствима је македонско удружење „Мак-инфо”, регистровано у Панчеву. Од
Министарства културе Републике Србије добило је 400.000
динара, а из државног буџета Србије 50.000 динара. Иза
њих је удружење „Вардар” из Качарева. Они су добили
251.000 од Министарства културе Републике Србије, АП Вој-

водине и Националног савета. Приближан износ, 250.000
динара, добило је и удружење „Македонијум” из Београда,
и то од Министарства културе РС и Националног савета. И
Национални савет се овајдио из касе републичког министарства културе, износом од 200.000 динара. У касу јабучког
„Илиндена” из три извора слило се 195.000 динара. Приближно толико добио је Форум младих Македонаца, са седиштем у Панчеву (175.000). Удружење „Кирил и Методи” из
Новог Сада награђено је са 140.000, а качаревачки Центар
за заштиту македонске традиције и особености добио је
118.000.
сталих шеснаест удружења која су се нашла на листи
добитника за финансирање и суфинансирање пројеката награђено је са 10.000 до 135.000 динара. На двадесет осам
удружења Македонаца регистрованих у Србији заборавили
су сви. Колико пара, толико и музике.

ПАНЧЕВАЧКА ОХРИДСКА ЧЕСМА

СВЕДОК НЕМАРА

ЈАВНА РАСПРАВА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА

КАКО ТРОШИТИ НОВАЦ

Чесма је некада
изгледала атрактивно
и била је украс
насеља Младост
Охрид ска чесма у Пан че ву
подигнута пре тридесетак година, на главном путу у насељу
Младост је сведок некадашњег
пријатељства двају народа.
Полазећи од тога да је вода
извор живота и да све почиње
од ње, некадашњи пријатељи
запо сле ни у пан че вач ком и
охридском водоводу договорили су се да подигну споменчесме у Панчеву и Охриду.
Охридска чесма је саграђена у
Панчеву. У Охриду ова идеја
није реализована будући да су
Панчевци желели да чесма буде
саграђена у центру Охрида, али
то није било изводљиво зато
што је цен тар Охри да под
заштитом. Ипак, задовољство
је било обострано због чесме
пријатељства у Панчеву. Овај
својеврстан споменик је уз мало
труда постао мост између два
пријатељска града, на радост
градитеља, људи из Македоније који живе овде и Охриђана,
који су увек гостопримљиви и

За редовну делатност
само педесет одсто
средстава која се
сливају у касе
националних савета
Нови закон биће
усвојен следеће године

с радошћу дочекују туристе,
међу којима су и бројни Панчевци.
И поред тога што неке замисли нису реализоване, чесма је
некада изгледала атрактивно.
Била је украс насеља Младост.
Љубитељи лепе речи су некада
организовали књижевне сусрете код Охридске чесме. А данас
је овај споменик пријатељства
напуштен и заборављен. Остао
је само горак укус. Да ли су

Србије, локалних самоуправа
или од Националног савета и
имају повремене активности.
Изузеци су ретки.
Некад је у Панчеву постојало јужно ба нат ско удру же ње
„Вардар”. Под чудним околностима оно се угасило, а под
истим именом формирана су
удружења у Вршцу, Пландишту, Качареву и Јабуци. Панчевачки атар је постао права
мека за удружења, асоцијације
или форуме. У нашем граду су
и седишта Националног савета, САМС-а и Форума младих,
у који нису укључени Македонци из Панчева.
Удружења су заиста посебна
прича. Поделе више нико не
може да прикрије. Појединци
у тим удружењима, који су били
или су још увек чланови Националног савета, мисле да само
они знају шта је добро, а шта
није за Македонце у Србији.
Без обзира на квалитет пројеката којима се конкурише за
одређена средства, сагласност
се даје привилегованим удружењима, пре свега ради контроле, сарадње, али и подршке,
будући да два подигнута прста
у Националном савету, који

није имао редов ну сед ни цу
више од годину и по, неким
људима много значи. Предстоји и кампања за следећи састав
Савета, што значи да су и ту
потребни послушни људи.
Фор ми ра ње по неко ли ко
удружења у једном селу или
неком граду, судећи по свему, у складу је с народном
изреком: завади, па владај. У
Јабу ци, на при мер, посто је
удружења „Јабука” и „Илинден Јабука”.
Некадашња слога међу Македонцима одавно је уздрмана.
У Качареву су формирана четири удружења, од којих су два
призната од Националног савета. Глогоњци имају два удружења, али ни једно ни друго
нису више при ви ле го ва ни.
Карактеристичан је пример у
Пландишту, где постоје три
регистрована удружења. Само
једно има подршку Савета, а
најактивније је у немилости.
У истом месту Савет плаћа простор за регионалну канцеларију, и то за потребе малог броја људи. Ни Београд није ван
ове шеме. У престоници Србије постоје четири удружења:
„Шар-планина”, „Кочо Рацин”,
„Александар Македонски” и
„Македонијум”. Подршку има
само „Македонијум”. Слична
је ситуација и у другим местима у Србији. Много њих у шали
каже да код Маке до на ца у
Срби ји удру же ња ничу као
печурке после кише. И не само
то, и у САМС-у има подела.
Као председник САМС-а од
пре неколико месеци појављује се још једно име. У посебним приликама и као председник Извршног одбора Националног савета представља се
и друго лице. Знајући све ове
ствари, слободно можемо рећи
да МАКОС није испунио очекивања.
Сва удружења су била формирана с јасним циљевима –
да се да допринос очувању културе, обичаја и језика, заштити идентитета и бољем разумевању. Није више тајна да су
због личних интереса између
Македонаца у Србији поделе
забрињавајуће. Слога је уздрмана, и то у више градова и
села, и то кри ви цом самих
Македонаца.

заиста потребна велика средства да би се повратио некадашњи сјај, или је у питању само
немар?

Мини стар ство за држав ну
управу и локалну самоуправу
Републике Србије, уз помоћ
ОЕБС-а, отпочело је јавну расправу о Нацрту закона о измени и допуни Закона национал них саве та мањин ских
заједница. Округли столови
су већ организовани у Новом
Саду, Новом Пазару, Бујановцу и Петровцу на Млави. Пета
јавна расправа о овом нацрту
планирана је за 18. децембар

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:
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у Палати Србије у Београду.
Овим нацртом нуде се позитивне измене и допуне. Једна
од њих је како треба да се троши новац који наци о нал ни
савети добијају из државне касе.
Прецизирано је шта све спада
у редовну делатност, која може
да се финансира само са педесет одсто средстава издвојених
из буџета Републике Србије и
Аутономне Покрајине Војводине. Примедбе и предлози
могу се доставити Министарству за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије. Нови закон биће усвојен следеће године.
Уколико се прихвате предложене новине, национални
савети биће принуђени да другачије троше паре које се слива ју у њихо ве касе. Пре ма
информацијама којима распо-

ла же мо, Наци о нал ни савет
македонске националне заједнице прошле године је добио
близу десет милиона динара,
од чега је само за зараде, доприносе и порезе утрошено 46,68
одсто доби је ног нов ца. За
изнајм љи ва ње
про сто ри ја
потрошено је 15,61 одсто расположивих средстава, за службена путовања 6,32 одсто, за
чланство у државним и међуна род ним орга ни за ци ја ма,
регистрације, донације и друге активности – шест одсто. За
финансирање и суфинансирање активности у области културе, образовања, службене употребе језика и обавештавања,
потрошено је само 9,21 одсто,
као и пет одсто за финансирање установа које је формирао
Национални савет.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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ДАРКО АРМЕНСКИ, ПРОФЕСОР ПО КЛАРИНЕТ

НИКОГАШ ДОСТА ОД МУЗИКАТА
, каде што пред неколку године
е прогласен за најдобар инструменталист.

Го одредил својот
професионален план

Три врвни музичари, девет
инструменти

Свири на повеќе од
десет инструменти, а
хоби му е поправка
на дрвени и дувачки
инструменти
Во моментов тој е
актуелн со
„Сенсатрик трио“,
каде врвни музичари
свират девет
инструменти
Младото и талентирано момче Дарко Арменски, кое плени
со звуците на повеќе инструменти е редовен професор во
Музичкото училиште „Јован
Бандур“ во Панчево, но и активно музицира со пријатели
и стреми да ја развива својата
кариера. Роден е во Панчево.
Средно музико училише завршил во „Јован Бандур“ во
Панчево, а факултетски се образувал во Белград на Факултетот за музичка уметност. Од
дете знаел дека ќе биде трет
музичар во семејството.
Кога се спомнува препознатлив музичар, обично се мисли
на семејна традиција. Токму
тоа е впечатливо за семејството
Арменски. Татко му Атанас со
години бил заменик на диригент на Оркестарот на полицијата во Белград, свирел труба. Брат му Горан, како и татко
му, се определил за труба. Музичка академија завршил во
Скопје, каде што живее со
своето семејство и работи во
Македонска филхармонија во
Скопје.
Семејна традиција

Нашиот соговорник од
мали нозе покажувал поголемо
интересирање за инструментите отколку за играчките. Сакал да го следи својот брат,
но размислувал и за некој друг
инструмент, како на пример
виолина. Еден ден заедно со
татко му тргнале кон училиштето „Јован Бандур“ за да се
запише во музичко училиште.
Попатно го сретнале професорот по кларинет Никола
Грујевски. Тој веднаш му рекол:
„Дај го детето кај мене да да

учи да свири кларинет“. Дарко
се стекнал со професорска
диплома за кларинет, но од
2001 година во музичкото училиште во Панчево предава
саксофон. Свири и клавир,

дина на Факултет за музичка
уметност. И еве и ден денес
сум во истото училиште, со
насмевка вели надарениот музичар.
Неговата професија му овозможила да се натпреварува, да
организира концерти, турнеи,
дружење со пријатели и големи
обврски. Со неполни десет години освоил прво место на
сојузен натпревар со кларинет.
Тоа било последно музичко
натпреварување во некогашна
Југославија.
Корените како да го влечат

фрула, окарина, бас гитара,
тамбура, гајде, разни удирачки
инструменти, понекогаш хармоника. Наброи повеќе од десет инструменти на кои свири
и ги поседува.
– Многумина имаа удел за
она што го работам, прво беше
татко ми, потоа брат ми, нас-

тавниците и професорите. Задоволен сум секако, но секогаш
може и повеќе. Училиштето
„Јован Бандур“ ми е како втора
куќа. Ако ги опфатам годините
поминати на школување и
оние, работните, тука сум триесетина години. Со работа почав како студент на трета го-

Во околината на Панчево не
постои културно уметничко
друштво со кое нема свирено
во Југославија и вон нејзините
граници. Најповеќе настапувал
со КУД „Единство„. Од 2003
до 2009 година приредувал успешни концерти со некогашниот оркестар „Традиција“.
Има издадено и два ЦД, претежно со македонски песни.
Корените како да го влечат.
Татко му е од Берово, а мајка
му Зорица од Квадарци. И дедо
му по мајка свирел кларинет.
Името на мајка му не е поврзано со некој од бројните инструменти што ги поседува семејството Арменски, но таа
знае и да запее.
Посебно плени и ја освојува
публиката со гајда. Тој е прв
солист во Србија кој со гајда
во 2015 година со Белграска
филхармонија свирел на новогодишен концерт. Пред преполна сала свири и на „Коларац“. Посебно му е драга една
специјална награда, освоена
на Војводинска смотра на инструменталисти во Нови Сад

Дарко Арменски ни открива
и други приватни активности.
Во моментов тој е актуелен со
„Сенсатрик – трио“. Го чинат
талентираната и единствена
Соња Калајиќ, виртуоз и магистер виолинист, која единствено на Балканот свири на
омилената алатка на столарска
– пила.Свири таа и на таканаречена музичка пила. Соња и
Дарко концертите ги чинат посебни и поради тоа што свират
по четири инструменти. Заедно
со гитаристот Милош Мариќ,
триото свири девет инструменти и приредуваа пакет на
музички аранжман со акцент
на класична музика. Виолисткињата Калајиќ покрај двата
спомнати инструменти, публиката ја изненадува и со мандалина и кастањети. Дарко настапува со кларинет, саксофон,
кавал и гајде. Сите тие звуци
како да се слеваат во еден.
Со овој состав настапивме
во дваесетина градови во
Србија, од кои и во Нови Сад,
Сента, Бечеј, Мајданпек, Пожега. Настапуваме и надвор
од Србија. Секој наш настап е
соживување со она што го работиме. Не оставаме да биде
монотоно. Се трудиме секој од
пуликата да пронајде по нешто
за своја душа. Комбинираме и
народен мелос и џез... Соња
Калајиќ на фасцинантен начин
ги има обработено песните
„Таму далеку“ и „Јовано Јованке“. Уверени сме дека посебна
енергија кружи помеѓу луѓето
што доаѓаат на концерти и нашиот состав, нагласува Дарко
Арменски.
На овие млади луѓе успехот
им дава сила да осмислуват
нови проекти и да прифатат
нови предизвици. Во подготовка е ЦД Fauna sakra, односно
Животински свет. Во план е
до нова година да го завршат.
Активна e програмата Mediteraneo. Постигнуваат успех и
со музика за серии. Навистина
е тешко на ограничен простор
да се каже што се овој наш
сограѓанин, јабучнец, а и белграѓанин работел на музичката
сцена. Едноставно се работи
за музичар кој тешко можете
да го замислите без инструмент
во раце.
Овој занимлив човек, покрај
музиката, има и други интересирања. Негово хоби е поправка на дрвени и дувачки инструменти. Тоа го работи дваесеттина години. Во слободно
време, доколку го има, поправа
кларинет, саксофон, флаута,
обоа, фагот...
–Тоа што го работам ми се
допаѓа. Видов дека имам дарба
за тоа и полека полека, почнав
и тоа да го работам. Инструментите ги познавам до шравче. Додека немаше интернет,
не бев толку баран за оваа работа, а сега треба само „ време
да купам“, но се се може кога
сакаш нешто да работиш.
Страста кон живата свирка, е
сепак на прво место, нагласува
Дарко.
Како и многумина просветни
работници кои имаат успешни
ученици и тој е горд на многумина. Нивниот успех го доживува и како успех на своето матично ушилиште. Подсетува на
младите надежи кои вредно работат како би го оствариле
својот сон. Еден од нив е саксофонистот Срѓан Пауновиќ,
кој завршил мастер студии во
Виена. Неговото име е препознатливо особено во Србија. Успешен е и Бојан Бољанац по
потекло од Ново Село, исто
така ученик на Дарко, кој свири
со „Регина“ бенд.

ЕТНО САЕМ НА НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА

СЛОЖЕН МОЗАИК НА СРБИЈА

По повод Меѓународниот
ден на човековите права, на
10 декември, во Белград, во
организација на Канцеларијата за човекови и малцински права, е одржан вториот
етно фестивал на национални
совети, наречен „Сложен мозаик на Србија“.
Со претставување на своето културно наследство, шеснаесет малцинства прикажаа
бројни разновидности, кои
оваа земја ја чинат богата.
Една од пораките од саемот
на креативноста и оригиналноста, каде што настапија
стотина учесници, е разбирање и толеранција. На мно-

несено ниту една одлука, во
која не учествувале националните малцинства. Тоа е
всушност политика на
Србија, дијалог, разговор и
толеранција, рече Сузана
Пауновиќ, директорка на
Канцеларијата за човекови и
малцински права.
Министерот за труд Зоран
Ѓорѓевиќ рече дека Владата
и понатаму прави се, за да
правата на малцинствата бидат на уште поголемо ниво и
притоа истакна дека со пописот од 2011 година во нашата земја живеат 83,3 отсто
Срби и 21 етничка заедница.
Зборуваји за мигрантската
криза, која е зад нас, во која
голем број луѓе поминаа низ
Србија, денес ги има 4 000 до
6 000 и и покрај тоа што се
кај нас привремено, ивните
права се на најголемо можно
ниво.
Упатени се бројни пораки
за подобра иднина, но саемската манифестација помина,
пред се, во знак на фолоклот,
песни, обичаји, и етно храна,
каде што свои посебности
прикажаа: Словаци, Русини,
Македонци, Црногорци, Чеси,
Украинци, Власи, Буњевци,
Унгарци, Грци, Германци, Бу-

губројни штандови во Хала
пет на Белградскиот саем беа
прикажани национални специјалитети, слатки и солени,
на кои не им оддолеаа бројни
посетители и дегустатори.
Вниманието на домаќините
и гостите го привлече и колоритот на изложени експонати од богатите ризници и
извонредни ракотворби, подготвени за оваа прилика.
Во споредба со минатогодишниот саем, годинава
учествуваа повеќе национални совети, гости од амбасади
и представници на цивилни,
независни и државни институции, во чија надлежност е
грижа за човековите права.
Од собирот, каде што присуствуваа и представници на
Владата и парламентот, е испратена порака дека нашата
земја ги почитува сите разновидности.
-Србија спроведува Акционен план за остварување на
правата на националните
малцинства. Владата нема до-

гари, Роми, Словенци, Ашкајлии и Хрвати.
Настапи и пеачката група
„Македонки“, од Белград, и
детската пеачка група „Тоше
Проески“, од Качарево. Прикажувајќи го народниот мелос „Македонки„ се претставиа со обредни песни „Вардарка“ и „Жетварка“. Малата
солистка Јелена Антевска од
Качарево, со своите другарчиња ги отпеа песните „Посеала баба до три зрна просо“,
„Шарена гајда“, „Баба ми појде
на пазар“ и „Врати ми го сонцето“.
Власите се претставија со
своето препознатливо „Влашко – оро“, Ромите со темпераментни песни и игри, Унгарците со традиционални
песни од јужно подунавје, а
Украинците со извонреден
народен мелос. Прикажани
се и српско -грчки обичаи,
буњевачки, словачки, ашкалијски и други изведби, кои
што го оправдаа името „Сложен мозаик на Србија.

Стотина учесници
се претставиа
со песни, игри,
национални
јадења...
Разбирање и
толеранција
во прв план
Богати ризници
на малцинските
заедници
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ЗДРУЖЕНИЈА НАШИ НАСУШНИ

НАМЕСТО АФИРМАЦИЈА – НЕСЛОГА
Многу работи
поставени наопаку
испливаа на површина
Во едно населено
место и по неколку
здруженија
Финансиски се
подржани само
дваесеттина
зрдуженија
Според податоците од Агенција
за привредни регистри (АПР),
до 25 ноември годинава во Србија
се регистрирани 48 здруженија
– асоцијации, во кои се вклучени
претежно Македонци. Тука се
вбројува и Сојузот на асоцијациите на Македонците во Србија,
(САМС), една фондација и Македонска бизнис асоцијација, регистрирана како странско здружение. Пет здруженија се српско
– македонско пријателство, а останатите се здруженија во кои
членуваат Македонци. Сите тие
се регистрирани во склад со Законот за здруженија за остварување на правата како малцинство
во Србија.
САМС е формиран пред повеќе од шест години и требаше
да ги обедини сите здруженија.
Националниот совет донесе и
стратегија за работа на македонската заедница и неколку правилници, како на пример: за доделување на награди и призна-

Трибина „Ваше право е да знаете”

нија, стипендирање, доделување
на срдства врз основа на конкурс,
давање на мислења за проекти...,
со кои се конкурира кај надлежни министерства, локални самоуправи, Советот или до надлежните институции во Република Македонија. Формиран е и
МАКОС, промовиран како тело
кое требаше да ги обедини Националниот совет, САМС и партиите на Македонците.

Националниот совет отиде и
подалеку од законските можности и зацрта свои правила –
каде можат, а каде не можат да
се формираат здруженија (по
едно здружение во округ, освен
во Јужнобанатскиот) Банат.
Многу работи поставени наопаку испливаа на површина. Македонците добија „признаени„
и „непризнаенити“ здружениа,
односно здружениа кои се фор-

мирани според Стратегијата и
оние кои се формирани „самостојно“, но во согласност со законска процедура. Од тогаш
почна во пракса финасирање и
помош од страна на Националниот совет само за признати
здруженија, меѓу кои се дваесеттина. Со препораки од врвните луѓе на Советото тие добиваат
средства за проекти од АП
Војводина, надлежни министер-

РАСПОДЕЛБА НА КОЛАЧОТ
Со години актуелна тема кај здруженијата на Македонците во
Србија, е кој колку пари добил и за која намена. Тоа е и една
од причините за големо незадоволство во македонската
заедница. Немамe податоци за тоа колку пари за оваа година
за финасирање и кофинансирање за проекати на македонските
здружениа издвоила локалната самоуправа. Точни податоци за
поделбата на колачот за проекти од касата на Националниот
совет на македонската малцинската заедница ќе се знаат по
усвојувањето на годинешниот финансиски план.
И од оно што е познато, се гледа кои се на врвот, а кои на
опашка. Апсолутен лидер, спред добиените средства е
Македонското здружение на новинари „Мак – инфо“. Од
Министерството за култура на Република Србија имаат добиено
400 илјади, а од државниот буџет на Србија 50 илјади динари.
Зад нив е здружението „Вардар од Качарево. Тие имаат добиено
251 илјада динари од Министерството за култура на Република

Србија, АП Војводина и од Националниот совет. Приближен
износ добило здружението „Македониум“ од Белград (250
илјади динари) и тоа од републичкото Министерство за култура
и од Национален совет. И Националниот совет се офајдил од
Републичкото министерство за култура со 200 илјади динари.
Во касата на јабучки „Илинден„ од три извора се слеале 195
илјади динари. Блиску до нив, со 175 илјади динари е Форумот
на младите Македонци. Здружението „Кирил и Методи“ од Нови
Сад е наградено со 140 илјади динари а качаревачкиот Центар
за заштита и афирмација на македонска традиција и посебности,
со 118 илјади.
Останатите шеснаесет здруженија што се нашле на листата –
добитници, за кофинансирање и финасирање на проекти
наградени се со пари, во износ од 10 000 до 135 илјади динари.
На дваесет и осум здружениа на Македонци, регистрирани во
Србија, заборавиле сите. Колку пари, толку музика.

ПАНЧЕВАЧКА ОХРИДСКА ЧЕШМА

СВЕДОК НА НЕМАРНОСТ
Чешмата некогаш
изгледаше
атрактивно и беше
украс во населбата
Младост
Охридската чешма во Панчево,
подигната пред триесетина години, на главниот пат во населбата Младост е сведок за
некогашно пријателство на два
народа.
Поаѓајки од тоа дека водата е
извор на животот и се почнува
од неа, некогашни пријатели
вработени во панчевакиот и охридскиот водовод се договориле
да подигнат спомен чешми во
Панчево и Охрид. Охридската
чешма е изградена во Панчево.
Во Охрид оваа идеја не е реализирана, бидејки Панчевци сакале
чешмата да биде изградена во
центарот на Охрид. Тоа не било
изводливо, затоа што центарот
на Охрид е под заштита. Сепак,
задоволството било заедничко
поради чешмата на пријателство
во Панчево. Овој своевиден споменик со мал труд станал мост
помеѓу два пријателски града
на радост на градителите, луѓето
од Македонија кои живеат овде

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ЗАКОНОТ
НА НАЦИОНАЛНИТЕ СОВЕТЕИ

КАКО ДА СЕ ТРОШАТ ПАРИТЕ
За редовна дејност
само педесет одсто од
средствата што се
сливаат во касите на
националните совети
Новиот закон ќе биде
усвоен идната година

и Охриѓани кои секогаш се гостопримливи и со радост дочекуват туристи, меѓу кои бројни
се и Панчевци.
И покрај тоа што некои замисли не се направени, чешмата некогаш изгледаше атрактивно. Беше украс во населбата Младост. Љубителите
на убавиот збор некогаш организираа книжевни средби
кај Охридската чешма. Денеска
овој споменик на пријателство
е напуштен и заборавен. Ос-

тана само горчлив вкус. Да ли
навистина се потрени големи
средства за да се поврати некогашниот сјај, или во прашање е само немарност.

ства од Србија, локални самоуправи или од Националниот
совет и имаат повремени активности. Исклучоците се ретки.
Некогаш во Панчево постоеше јужнобанатско здруженије
„Вардар„.Под чудни околности
тоа здружение згасна, но со истото име се формирани здруженија во Вршац, Пландиште,
Качарево и Јабука. Панчевачкиот атар постана права мека
за здруженија, асоцијации или
форуми. Во нашиот град се и
седиштата на Националниот совет, САМС и Форумот на млади,
во кој не се вклучени Македонци
од Панчево.
Здуженијата се навистина посебна приказна. Поделбите веќе
никој неможе да ги прикрие.
Поединци во тие здруженија,
кои биле или се уште се членови
на Националниот совет, мислат
дека само тие знаат што е добро,
а што не за Македонците во
Србија. Без оглед на квалитетот
на проектите со кои се конкурира за одредени средства, согласност се дава на привилегирани здруженија, пред се поради
контрола, соработка, но и подршка, бидејки два дигнати прста
во Националниот совет, кој нема

одржана редовна седница повеќе
од година ипол, за некои луѓе
многу значат. Предстои и кампања за следниот состав на Советот, што значи и тука се потребни послушни луѓе.
Формирање по неколку здруженија во едно село или во некој
град, судејки по се, е во склад
со народната изрека „Раздели
па владеј“. Во Јабука, на пример,
постои здружение „Јабука„ и
„Илинден – Јабука“. Некогашната
слога меѓу Македонците одамна
е разнишана. Во Качарево се
формирани четири здруженија
од кои две се признати од Националниот совет. Глогоњци
имаа две здруженија, но и едното
и другото не се веќе привилегирани. Карактеристичен е примерот во Пландиште, каде што
постојат три регистрирани здруженија. Само едно има подшка
од Советот, а најактивнто, е во
немилост. Во истото место Советот плаќа простор за регионална канцеларија и тоа за потреби на мал број луѓе. И Белград
не е надвор од оваа шема. Во
престолнината на Србија постојат четири здруженија: „Шар
плаина“, „Кочо Рацин„ „Александар Македонски„ и „Македониум“. Подршка има само
„Македониум“. Слична е состојбата и во другите места во
Србија. Многумина во шала велат дека кај Македонците во
Србија здружениа никнуваат
како габи после дожд. И не само
тоа, и во САМС има поделби.
Како претседател на САМС, од
пред неколку месеци се појави
уште едно име. Во посебни прилики и како преседател на Извршниот одбор на Националниот совет се представува и друго лице. Знаејки ги сите овие
работи слободно можеме да кажеме дека МАКОС, не ги исполни очекувањата.
Сите здруженија беа формирани со јасни цели – да дадат
придонес за зачувувањето на
културата, обичаите, јазикот,
заштита на идентитетот и подоро разбирање. Но, не е веќе
тајна дека поради лични интереси меѓу Македонците во
Србија поделбите се загрижувачки. Слогата е разнишана и
тоа во повеќе градови и села, а
виновниците се самите Македонци.

Министерството за државна управа
и локална самоуправа на Република
Србија, со помош на ОЕБС започна
јавна расправа за Нацртот на законот за измени и дополнување
на Законот за националните совети
на малцинствата. Тркалезни маси
веќе се организирани во Нови Сад,
Нови Пазар, Бујановац и Петровац
на Млава. Петта јавна расправа за
овој нацрт е планирана за 18 декември во Белград, во Палатата
на Србија.

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: Владимир Ђурђевић и приватне колекције
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Со овој нацрт се нудат позитивни измени и дополнувања.
Една од нив е како можат да се
трошат парите кои националните совети ги добиваат од
државната каса. Прецизирано
е што се спаѓа во редовна
дејност, која може да се финансира само со пеесет отсто од
средствата издвоени од буџетот
на Република Србија и Автономната покраина Војводина.
Примедби и предлози можат
да се достават до Министерството за држана управа и локална самоуправа на Република
Србија. Новиот закон ќе биде
усвоен идната година.
Доколку се прифатат предложените новини, националните
совети ќе бидат принудени поинаку да ги трошат парите што
се сливаат во нивните каси. Според информациите со кои рас-

полагаме Националниот совет
на македонската национална заедница минатата година има добиено приближно десет милиони динари, од кои само за заработка, придонеси и даноци се
потрошени 46,68 отсто од добиените пари. За изнајмување
на простории е потошено 15,61
отсто од средствата кои им биле
на располагање, за службени
патувања 6,32 отсто, за членство
во државни и меѓународни организации, регистрации, донации и други активности – шест
отсто. За финансирање и кофинансирање на активности во областа на културата, образованието, службената употреба на
јазикот и известувања, потрошено е само 9, 21 отсто и пет
одсто за финасирање на организации, формирани од Националниот совет.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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Петак, 15. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

НА ДИВЧИБАРАМА ОДРЖАН СЕДМИ ФЕСТИВАЛ НАУКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ ПАНЧЕВА

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ

Задругарство у школама

Свакодневне
радионице
и експерименти
Дружење и рекреација
Талентована и вредна деца још
једном су нас уверила да су
права будућност нашег града.
Осамдесет девет девојчица и
дечака из чак четрнаест основних школа – они који су претходне школске године очарали знањем на многобројним
такмичењима из физике, хемије, биологије и географије –
провело је седам незаборавних
дана на Дивчибарама.
Од 1. до 8. децембра наши
„суперклинци” су уживали у
познатом зимовалишту на планини Маљен, где су учествовали на седмом Фестивалу науке. Деца су боравила у панчевачком одмаралишту, а као и
увек, имала су одличан смештај и исхрану.
Координатор ове лепе приче била је Бранка Бељић, директорка Основне школе „Исидора Секулић”, искусни педагог,
која се и овог пута побринула
да „панчевачка експедиција”
ни у чему не оскудева.
Деца су била разврстана по
групама, а нова сазнања добијала су од својих ментора: Дијане Губеринић, професорке биологије у ОШ „Моша Пијаде” у
Иванову, Биљане Крстин, професорке географије у ОШ „Васа

Живковић”, као и Вере Станојевски, професорке физике у
истој шко ли. Про фе сор ка
Мари ја Мило ше вић из ОШ
„Мирослав Антић” преносила
је деци знање из хемије, као и
координаторка Бранка Бељић.
Наравно, деца нису само учила и додатно се едуковала. Уз
помоћ магистра Ивана Миливојевића, познатог панчевачког рекре а то ра, из ШОСО
„Мара Мандић”, она су искористила све благодети планине Маљен и Дивчибара за шетњу и игре на снегу.

– Ученици су имали свакодневне радионице, радили су
на многим експериментима,
али нисмо заборавили и на друге активности, као што су рекреација и међусобно дружење.
Сасвим сигурно, наши дечаци
и наше девојчице стекли су
нека нова сазнања, упознали
се једни с другима, дружили
међусобно... Ипак, реч је о деци
из Панчева, али из различитих
школа, тако да је наш задатак
испуњен у потпуности. Морам
све да их похвалим, зато што
је ово била изузетна група нај-

успешнијих ученика из нашега гра да. Захва ли ла бих и
нашим љубазним домаћинима
на гостопримству. Ми долазимо на Дивчибаре већ седми пут
овим поводом и увек се кућама враћамо више него задовољни – нагласила је Бранка
Бељић по повратку деце са снежне планине.
Фестивал науке је успео и
овог пута и он већ постаје једна лепа традиција нашег града. Он је у ствари – право и
најбоље улагање у будућност.
А. Живковић

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ НАГРАДИО УСПЕШНЕ ЂАКЕ

Признање за талентоване Панчевце
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину у среду, 13.
децембра, у згради Владе Војводине у Новом Саду приредио је свечаност на којој су
додељена признања и новчане
награде ученицима основних
и средњих школа из Војводине
који су у школској 2016/2017.
постигли врхунске резултате на
међународним и републичким
научним и уметничким такмичењима. Свечано уручење

награда војвођанским талентима одржано је у холу Бановине и то је била прилика да
се најбољи ђаци у области математике, физике, технике, језика и књижевности, ликовне,
балетске и музичке уметности
представе јавности.
Специјалну награду добило
је пет ученика који су остварили врхунске резултате на међународним научним и уметничким такмичењима. Међу њима

je двоје Панчеваца: Даница
Зечевић и Марко Шушњар,
полазници панчевачког Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”. Поред њих,
АП Војводина наградила је панчевачке математичаре и физичаре Николу Булатовића, Јелену Цицварић, Уроша Малеша,
Огњена Шкрбића и Ању Шушњар.
Награђена је и Јелена Маслак за
резултате постигнуте у области
језика.

Добитници покрајинских
награда били су и њихови професори односно ментори Мирјана Катић, Наташа Чалуковић, Елизабета Милошевић Графенштајн, Вера Станоје, Иван
Станић, Драгица Тасић, Маријана Крстић и Ксенија Беч.
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину и Покрајинска влада додељују ова признања у континуитету од 1995.
године.
З. С.

Потпредседник Покрајинске
владе и покрајински секретар за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице
Михаљ Њилаш, покрајински
секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
мр Вук Радојевић и председник Задружног савеза Војводине Радислав Јованов састали су се у поне де љак, 11.
децембра, с представницима
заједнице средњих пољопривредних школа с територије
АПВ, с којима су разговарали о увођењу предмета задругарство у средњим стручним
школама. На радном састанку било је речи о конкрет-

елном школском програму
немају могућност да се упознају с предностима задружног организовања у пољопри вре ди, како би сте кли
довољан ниво знања о мерама финансијске подршке од
стране Покрајинског секрета ри ја та и Мини стар ства
пољопривреде. У закључку су
представници пољопривредних шко ла и над ле жних
покра јин ских инсти ту ци ја
дефинисали да је завршна
година школовања адекватан
моменат да се млади будући
пољопривредници упознају са
овим мерама аграрне политике на покрајинском и републичком нивоу.

ним циљевима реализације
ове заједничке иницијативе.
Дефинисано је да би се увођењем предмета о земљорадничком задругарству ојачала
свест ученичке популације у
складу с националним циљевима аграрне политике, која
предвиђа доношење подстицајних мера за развој задругарства у Србији у наредних
неколико деценија.
Учесници састанка сагласили су се да ученици у акту-

Договорено је да се у међувремену, док се ова иницијатива не реализује, у наставни
програм уведу елементи будућег предмета. Покрајински
секретаријат за пољопривреду пред ло жио је настав не
јединице о земљорадничком
задругарству и мерама аграрне политике које треба да се
обрађују на часовима одговарајуће стручне наставе у другом полугодишту ове школске године.
З. С.

УСПЕХ УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Седамнаест награда на
Републичком такмичењу

ПОЧЕО ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

Научни шоу-програм на Сајмишту
Хиљаде експеримената,
радионица и предавања
НИС пету годину
генерални спонзор
манифестације
Једанаесту годину заредом наука ће обележити децембар у
Србији. На хиљаде експеримената, радионица, предавања и
научних шоу-програма ставиће
Београд на научну мапу света.
Највећи научни фестивал у региону, Фестивал науке, приредиће
од четвртка до недеље, 14–17.
децембра, на Београдском сајму, најбољу научну забаву различитим старосним групама
посетилаца с научним предзнањем или без њега. Под слоганом „Један на један” сви заинтересовани моћи ће и ове године да изађу на црту највећим
научним изазовима, али и да у
директном контакту с научницима испробају различите научне експерименте и упусте се у
незаборавне научне авантуре.
Као и сваке године, деца су
најбројнији посетиоци, тако
да је нај ве ћи део про гра ма
при ла го ђен упра во њима и
распоређен је у четири хале
Београдског сајма. Интерактивне научне поставке налазе
се у халама 7, 8 и 9, док је експлозивна научнофантастична

бина смештена у Хали 5, као
јед на од нај за ни мљи ви јих
фестивалских посластица. С
посебном пажњом осмишљен
је сво је вр сни фести вал ски
полигон, зона са интерактивним поставкама под називом
„Наука у покрету”.
Фести вал нау ке се и ове
године реализује уз подршку
НИС-а. Ова компанија је пету
годи ну заре дом гене рал ни
спонзор јединствене регионалне науч не мани фе ста ци је.
Путем 53 поставке и четири
изложбе и уз учешће више од
700 научника из целог света
свим заинтересованим посе-

тиоцима и љубитељима научних изазова биће представљен
свет науке и научних достигнућа на занимљив и креативан начин.
– Континуирана подршка коју
НИС пружа Фестивалу науке
доказује да смо заједно са организаторима манифестације препознали значај правих друштвених вредности које доприносе
популаризацији науке и научне делатности код младих у
Србији. Као једна од водећих
енергетских компанија у региону, свесни смо чињенице да
су иновације и нове технологије кључ успеха и из тог раз-

лога ће НИС наставити да пружа подршку иницијативама и
активностима које подстичу
развој науке у земљи – рекао је
за наш лист Стефан Деспотовић, директор Дирекције за екстерне комуникације НИС-а.
„Енергија која покреће” назив
је едукативне и интерактивне
поставке којом се НИС представља на овогодишњем Фестивалу науке. Посетиоци ће током
четири дана трајања манифестације имати прилику да сазнају више о историји, примени и
зна ча ју наф те, раз личитим
врстама погонског горива као
извора енергије, али и да уживају у спектакуларним експериментима и научним атракцијама које је припремио генерални спонзор манифестације.
Као компанија која се у свим
сегментима пословања ослања
на савремене технологије и иновације, НИС је и ове године
сагледао значај Фестивала науке, најзначајније научне смотре у региону, који кроз игру,
забаву и интеракцију с публиком доноси свет науке као узбудљиву научну авантуру. На овај
начин руско-српски нафтни
гигант доприноси афирмацији
образовања и науке код младих у Србији, што је један од
стратешких циљева које компанија реализује под слоганом
„Будућност на делу”.
З. С.

Прошлог викенда у Београду
је одржано двадесет пето
Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике – надметање највишег ранга када
је о музици реч. У конкуренцији преко 400 такмичара из
37 музичких школа из Србије панчевачка музичка школа „Јован Бандур” имала је
укупно 17 представника: 11
из теорије музике и шест из
области солфеђа. Они су се с
такмичења вратили са исто
толико награда – петнаест
првих и две друге.
Најбројнији су били ученици завршног разреда основне
школе, њих осморо, који су
се такмичили у категорији
теорија музике и остварили
фантастичан успех. Максималних сто бодова постигли
су Сара Илић и Мина Тршек;
прве награде су освојили и
Реља Гајић, Ања Рајић, Ања
Бабин, Ангелина Крстановић
и Филип Митић, док је Катарини Крстановић припала
друга награда. Сви награђени

ученици су из класе професорке Јелене Цветић.
И средњошколци су били
веома успешни у теорији
музике. Максималних сто
бодова имала је Мирјана
Мићић; прву награду добио
је и Дамир Прањковић, а другу Доситеј Новаковић. Сви
они су ученици другог разреда, у класи професора Бранимира Ђокића.
Солфеђисти из петог разреда основне школе такође су
блистали. Мила Антић из класе проф. Грацијана Петровића и Милош Кепчија из класе проф. Иване Јаћимовић
Јовановски освојили су прве
награде, при чему је Мила
Антић имала максималних
100 бодова. И средњошколци, које је за такмичење из
солфеђа припремала проф.
Мирна Милевски, покупили
су све прве награде. То су Теодора Илић, Ђорђе Грба, Нина
Ђокић и Давид Месарош, који
је освојио и максималан број
бодова.
Д. К.
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

У инат малодушности

Пише:
др Мирослав Тепшић
Жеља да се помогне жртви
породичног, вршњачког или
неког другог насиља неретко
буде ометена страхом и паником у тренуцима позивања
броја наше службе. Улога диспечера тада долази до пуног
изражаја, јер од његове вештине умногоме зависе ток комуникације и квалитет добијене информације. Прибраност,
умеће слушања, логично повезивање и интуиција диспечера морају да буду јачи од
страхa и паникe позиваоца и
понекад несвесне стрепње од
закон ских после ди ца или
могућих оптужби за саучесништво. Минут и по разговора забележеног на нашем
регистрофону сасвим је довољан да открије трагичне ломове који се одигравају у младом бићу притиснутом императивом припадања групи, с
једне стране, и жеље да се
помогне човеку у невољи и
сачува светост људског живота, с друге.
Убиство малолетника које
се догодило пре неколико

дана у нашем граду натерало је сваку зрелу и савесну
особу да се дубоко замисли
над судбином младих и деце
у нашем друштву. Не можемо више да затварамо очи
пред чињеницом да живимо у време потпуно поремећених вредности и величања културе силеџијства и
инстант популарности. Потпу но је небит но да ли се
убиство десило због хиљаду
динара или жеље за одмеравањем снаге. Много је битније сазнање да су људски
живот и људско достојанство изгубили сваку вредност у очима великог броја
младих. Како да то младо
биће заузме став према било
чему ако управо од нас одраслих добија потпуно збуњујуће информације о моралу, вредновању рада и труда, поштовању и уважавању
другога. Не можемо више
да се правдамо ни школом,
ни државом, ни тешком економ ском ситу а ци јом, ако
избегавамо да се одредимо
према добру и злу из наше
свакодневице.
Служба хитне медицинске
помоћи Панчево ће управо у
славу живота, а у инат малодушности која нас је окупирала, наставити едукацију
деце, младих и одраслих из
вештина пружања прве помоћи. Свесни смо чињенице да
је то кап у мору и да она не
може много допринети промени свести грађана. Нека
ипак ово буде мали подстицај обичном човеку у борби
са животним недаћама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Први лек против
псоријазе

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Псоријаза је хронична болест
коже. Манифестује се као
задебљање коже које прате
црвенило и љуспице. Није
заразна, али њен изглед изазива непријатност код посматрача. Медицина и козметологија су се интензивно трудиле да реше овај проблем.
Упркос свим напорима резул-

тати нису били задовољавајући, све док се пре две године није појавио први орални
лек за псоријазу – „апремиласт”. То је засад једини лек
у Европи који је добио дозволу за лечење двају облика псоријазе – хроничних плакова
псоријазе и псоријатичног
артритиса.
„Апремиласт” повећава
интрацелуларне нивое цикличног аденозин-монофосфата и

помаже у регулацији инфламаторног процеса. Узима се
орално и не захтева лабораторијско праћење пре или током
самог третмана. Лек је намењен одраслим особама са умереном хроничном псоријазом
који су узимали системску
терапију, али нису имали успеха у лечењу. Такође се може
користити у комбинацији са
антиреуматицима код особа
са псоријатичним артритисом.
Овај лек се, како кажу истраживања, добро подноси, а
нежељени ефекти су веома
ретки и решавају се без прекида терапије.
Треба нагласити да приликом лечења сваке кожне болести важну улогу има детоксикација организма. Такође,
про ме на режи ма исхра не,
који ће бити избалансиран
уносом свежег воћа (са што

мање цитруса) и поврћа, али
и жита ри ца. Изба цу ју се
намирнице које стварају киселу средину, а то су пре свега
масно и конзервисано месо
и сухомеснати производи. С
друге стране, добро је уносити производе који садрже
омега-3 масне киселине. Примера ради, семенке сусама
потопљене у јогурт одлично
су средство у борби против
псоријазе.

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

НАТРИЈУМ – ДОБАР СЛУГА, ЗАО ГОСПОДАР

СКЛОНИТЕ СЛАНИК СА СТОЛА!
До пет грама соли
дневно у реду,
а ми конзумирамо
два и по пута више
Хипертензија и
остеопороза само
неке од последица
У сто грама хлеба има око 1,6
грама соли. Ако дневно поједемо 300 грама хлеба, то би, хипотетички гледано, требало да буде
сва храна коју смо унели за тај
дан, уколико желимо да сачувамо здравље. Светска здравствена организација, наиме, препоручује да у свој организам
дневно не уносимо више од пет
грама соли да не бисмо ризиковали да у старијем животном
добу оболимо од хипертензије,
остеопорозе или неке друге хроничне незаразне болести.
„Мера” од пет грама уопште
није произвољно узета. Велико
истраживање, познато под називом „Интерсалт студија”, спроведено на преко 10.000 људи у
више од тридесет земаља, показало је да је у државама чији
су становници конзумирали
више од пет грама соли дневно у читавој популацији средња вредност крвног притиска
расла, а у државама где се препоручени дневни унос натријум-хлорида поштовао, до те
појаве није долазило. Иако је
организму за дневне потребе
довољно пола грама соли, СЗО
је, узевши у обзир поменуто
истраживање, ограничио унос
на пет грама. Ипак, многе државе се не уклапају у ту бројку.
Шта (не) пише на декларацији
Истраживање које су стручњаци са Института за јавно здравље Вој во ди не спро ве ли у
Новом Саду сведочи о томе да
просечан становник северне
покрајине поједе 12,12 грама
соли дневно. Мушкарци, са преко 14 грама натријум-хлорида
који унесу у свој организам,
воде у односу на жене, које конзумирају око 10 грама на дан.
Управо поменути стручњаци
са Института у Новом Саду говорили су о овој теми својим колегама – здравственим радницима у понедељак, 11. децембра, у
малој сали Градске управе Панчево. „Контрола садржаја соли
у оброцима друштвене исхране
на територији АП Војводине”
била је тема овог акредитова-

Не навикавајте децу на преслану храну
ног курса, чији је суорганизатор био Завод за јавно здравље
Панчево. Одговоре на питања
како со утиче на наше здравље
и како смањити њен унос дале
су доц. др Милка Поповић и
асист. др Радмила Велицки.
Просечан унос соли у Србији два и по пута је већи од оног
који се препоручује, а највећи
део овог најраспрострањенијег
кухињског зачина налази се
управо у индустријски прерађеној храни, на чији састав
потрошачи не само да не могу
да утичу већ га врло често нису
ни свесни, јер декларације или
не постоје или на њима нису
наведени сви подаци.
– Тек средином јуна следеће
године у нашој земљи ће ступити на снагу пропис који ће
обавезати све произвођаче хране да на амбалажи истакну
садржај соли. Међутим, то неће
решити проблем, јер се показало да, чак и када декларација постоји, потрошачи је ретко
читају. Потребно је да држава
координише ширу друштвену
акцију која би подстакла произвођаче хране да, примењујући разне стандарде, поступно
током одређеног периода смање садржај натријум-хлорида
у храни – објаснила је доц. др
Милка Поповић.
Море соли
Чињеница је да је со екстремно важна за наш организам.
Натријум, с једне стране, пред-

АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Важне лекције
за петсто ђака
Тим за борбу против трговине
људи ма Терен ске једи ни це
Црвеног крста Панчево наставио је да и током ове школске
годи не пре га лач ки ради на
информисању деце и младих о
превенцији трговине људима,
као једне од највећих пошасти
данашњице. У последња четири месеца овај тим постигао је
заиста импресиван резултат:
одржано је седамнаест радионица у пет панчевачких основних и средњих школа, а овим
едукативним дружењима присуствовало је готово петсто ђака.
Последњу у низу радионица
волонтери Црвеног крста и едукатори Тима за борбу против
трговине људима одржали су
1. децембра у ОШ „Васа Жив-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ковић”, и то за четири одељења трећег разреда.
– Ђаци су имали прилику да
уз помоћ ликова Мише и Маше
на зани мљив и еду ка ти ван
начин прођу кроз различите
ризичне ситуације и да од едукатора добију савете како да се
заштите у случају да неки од
непријатних сценарија доживе
и сами. Деца су била врло заинтересована за тему, активно су
учествовала и много тога корисног научила – рекла је Тамара
Вицановић, председница Омладин ске терен ске једи ни це
„Прим. др Јован Милановић”
Црвеног крста Панчево.
После празника Тим за борбу против трговине људима одржаће семинар за едукаторе,
како би се петнаестак младих
чланова обучило да самостално реализује радионице о људском тра фи кин гу. Тако ђе,
наставиће се радионице у школама у граду и припадајућим
селима.

ставља есенцијални молекул
који учествује у разним процесима у ћелијској мембрани и
без кога нема живота. С друге
стране, када се унесе у прекомер ној коли чи ни, натри јум
може да изазове суптилне промене у организму, које након
хроничне изложености превеликим количинама соли, доводе до бројних последица. Најчешће су хипертензија и остеопороза, али и карцином желуца.
СЗО наглашава да је смањење
уноса соли једна од најисплативијих метода за превенцију
хроничних болести, а пре свега хипертензије, која данас има
размере праве епидемије.
– Сматра се да у свету више
од 1,2 милијарде људи пати од
хипертензије. Према подацима „Батута”, у Србији повишен
притисак има чак 47,5% људи,
што је половина популације. С
правом нас плаши податак да
сваки трећи адолесцент у нашој

средини има неке знаке хипертензије. Састав индустријски
прерађене, брзе, ресторанске
хране доводи нас у ситуацију
да живимо у мору соли. То се
може решити само структурисаним активностима, које би
биле орке стри ра не с јед ног
места. То значи да министарства морају да засучу рукаве и
да обавежу произвођаче да се
озбиљно позабаве овим проблемом – нагласила је Милка
Поповић.
Она је додала и то да је изузетно важно да се свака породица потруди да коригује своје
прехрамбене навике – да склони сланике с трпеза и да укине
оби чај досо ља ва ња хра не.
Посебно је значајно не навикавати најмлађе на прекомерну конзумацију соли, јер једном када се устали та нездрава
навика, количина соли коју
деца уносе веома се тешко враћа у физиолошке оквире.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Чоколадне куглице
са сувим шљивама
Шљива представља
веома популарно воће
код нас, јер je, поред
тога што је сјај ног
укуса и лепог изгледа, препуна вредних
састојака и има врло
јако антиоксидантско
деловање. У исхрани
се користи свежа и
осу ше на. Од ње се
пра ве пек мез, џем,
компот и слатко, а
одлична је у колачима и као
прилог уз месо. У нашем
народу пече се ракија од
шљиве, која се користи и
као лек у виду облога.
Пре по ру чу је мо вам да
испробате ову укусну и хранљи ву посла сти цу у којој
доми ни ра сува шљи ва. У

питању су укусне, здраве,
изда шне, посне кугли це.
Веома су сочне и топе се у
устима. Шта још можете да
пожелите? Савршене су за
посне дане и за прославе
које под ра зу ме ва ју сит не
колаче као неизоставни део
свечане трпезе.

Потребно: 200 грама сувих шљива, 50 грама сувог грожђа, 200 грама свеже наранџе, 200 грама овсених пахуљица, четири супене
кашике меда, 200 грама црне чоколаде и две супене кашике маслиновог уља.
Припрема: Овсене пахуљице самлети што ситније. Шљиве и грожђе потопити у воду и оставити да смекшаjу. Затим просути воду, а
воће ставити у електричну сецкалицу. Наранџу ољуштити, исећи на
коцкице и такође убацити у сецкалицу. Добро исецкати, а затим
додати овсене пахуљице. Измешати, па оставити у фрижидеру тридесет минута.
Од добијене масе направити куглице. Умакати их у истопљену
мешавину чоколаде и уља.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ЦРВЕНОГ КРСТА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

МОСТ КОЈИ СПАЈА ГЕНЕРАЦИЈЕ

„Девет жена, једна хаљина”
Џејн Л. Розен

Учествовало тридесет
ђака из Омољице и
Старчева

Натали је продавачица у Блумингдејлу која сањари о свом
бившем дечку, вереном само
два месеца након што јој је
сломио срце. Фелиша је
седамнаест година потајно
заљубљена у шефа и има једно вече да га освоји. Енди је
приватна детективка специјализована за скупљање доказа о прељубницима, чему ју
је подучило животно искуство, а нови случај ће јој можда
повратити веру у праву љубав.
За те три жене, као и за
још шест у блиставим споредним улогама – међу којима су и млада манекенка тек
стигла из унутрашњости Алабаме, холивудска дива која
се први пут појављује на Бро-

Циљ: унапредити
квалитет живота старијих особа
Четворомесечни пројекат под
називом „Солидарна подршка
међу генерацијама”, који је од
септембра реализовао панчевачки Црвени крст уз финансијску подршку Града, ових
дана успешно је приведен крају. У његовој реализацији учество ва ло је око 30 уче ни ка
виших разреда из основних
школа „Доситеј Обрадовић” из
Омољице и „Вук Стефановић
Караџић” из Старчева.
Циљ пројекта био је да се унапреди квалитет живота старијих особа, кроз заједничке акције које су млади реализовали с
њима, као и кроз солидарну
међугенерацијску подршку.
На почетку су одржани једнодневни семинари како би ученици и старији волонтери добили упутства за даљи рад, а затим
су, уз координацију Црвеног
крста, реализоване активности
које су претходно испланиране на основу сагледаних потреба популације у локалним срединама. Поред наведеног, у пројекат су уврштене и традиционалне акције Црвеног крста,
као и кампање у којима та организација сваке године учествује од септембра до децембра:
„Сунчана јесен живота”, „Дани
солидарности”, Међународни
дан старијих, Светски дан борбе против сиромаштва и Светски дан волонтера.
– Учешћем у пројекту и приближавањем идеје волонтеризма младима у склопу васпитања, образовања и одрастања
шири се мре жа волон те ра.
Повезивањем младих и стари-

Два читаоца који до среде, 20. децембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који је ваш
омиљени филм за суботње одмарање?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Девет жена, једна хаљина” Џејн Л. Розен. 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
Излет на Авалу као поклон за волонтере
јих у локалној средини у заједничким акцијама подршке и
помоћи развијају се међусобна
солидарност и толеранција, што
допри но си ква ли тет ни јем
животу у заједници – нагласила је Јасминка Ристић, коорди на тор ка овог про јек та из
Црвеног крста.
Према речима Иване Насковић Словић, наставнице биологије из ОШ „Доситеј Обрадовић” у Омољици, која је била
ментор ђацима током реализације пројекта, деца су изузетно уживала у свим активностима.
– Током трајања пројекта
приредили смо и традицио-

налну манифестацију „Бакин
колач”. Деца су с мамама и
бакама припремала овај укусни слаткиш, а потом је стручни жири бирао нај у ку сни је
посластице. Након тога ђаци
су паковали бакине колаче у
лепо декорисане кутије и носили их на адресу бака и дека у
селу који живе сами. Одушевљење је било велико, и с једне и с друге стране – радовали
су се старији мештани Омољице, а радосна су била и деца
што могу нешто лепо да учине
за њих – рекла је ова наставница.
Она је додала и то да су млади волонтери у склопу овог

пројекта старијима помагали
и тако што су уместо њих одлазили до продавнице, Дома здравља или апотеке и радили друге лакше послове како би им
олакшали и улепшали дане.
Ђаци су посетили и Геронтолошки центар у Панчеву, где
су извели приредбу и даривали кориснике ручним радовима које су направили на часовима ликовног.
Црвени крст је као награду
за све учеснике у уторак, 12.
децембра, организовао једнодневни излет на Авалу, с посетом Авалском торњу и Споменику незнаном јунаку.
Д. Кожан

У ПЕТАК, 15. ДЕЦЕМБРА

Целодневни радови код рампе
на Баваништанском путу
У петак, 15. децембра, од 7 до
19 сати, радници „Железница
Србије” изводиће радове на
путном прелазу на Баваништанском путу у зони раскрснице с
Првомајском улицом.
Друмски саобраћај неће бити
потпуно заустављен, али ће се
затварати саобраћајне траке и
наизменично пропуштати возила. Уз примену одговарајуће друмске сигнализације, биће затваране саобраћајна трака за вожњу из
смера центра града ка Баваништу у Улици Милоша Обреновића, као и она за скретање из смера индустријске зоне у правцу
Баваништа у Првомајској улици.

Путни прелаз мора да буде
поправљен, јер су због великог
броја возила која туда пролазе
оштећени неки његови важни
делови. Тај квар је велики, па
би због тога могло да буде доведено у питање нормално одвијање друмског и железничког
саобраћаја.
Овај посао мора што пре да
буде завршен и због тога што
пругом на релацији Панчево
Варош – Панчево Војловица,
која се укршта с поменутим
путним прелазом, пролазе возови који су натоварени опасним
хемијским материјама.
М. Г.

ПРВА ИЗЛОЖБА РАДОВА МАЈЕ СТАЈИЋ

Дизајн као начин живота
Вече у петак зачинила је самостална изложба радова дизајнерке визуелне уметности Маје Стајић, која је први пут представила свој рад нашим суграђанима.
Маја Стајић се дизајном бави
дванаест година. Првенствено
је радила у области индустријског дизајна, а сада ради графички и веб дизајн.
– За ову прилику сам издвојила радове који су ми најдражи и који су на неки начин
најбитнији за мој развој – рекла
је Маја Стајић.
Поред визуелних решења,
представљено је и неколико
њених ликовних остварења.
Она је обја сни ла да име
изложбе „Прошири свој ум”

двеју, незапослена штреберка са Универзитета Браун која
почиње да лажира чудесан
живот на друштвеним медијима – све ће се променити
захваљујући хаљини сезоне:
савршеној црној хаљиници
које сви желе да се дочепају.

означава да ниједан посао не
би требало се ради тако да
буде одрађен и да је за њу
дизајн сам живот и начин
живота.
– Ми проширујемо ум сваким нашим покретом, радом
и нашим показаним делом –
истакла је дизајнерка.
Маја Стајић је имала прилику и да ради на редизајнирању визуелног идентитета веома важних институција, као
што су Медицински факултет
у Новом Саду, Машин ски
факул тет у Бео гра ду, хотел
„Србија”, „ХИП–Петрохемија”,
Српска академија наука и уметности и многи други.
М. М. В.

„Облоге од мастила”
Богдана Стевановића Блогдана
Пишући о темама које су обележиле живот модерног човека, Богдан Стевановић даје
одговоре на питања за којима
свако трага, а истовремено нас
подсећа како је најважније да
пажљиво бирамо позицију из
које ћемо посматрати свет у
нама и свет око нас. Свака
његова прича интимни је разговор са самим собом, али и с
тобом који обесхрабрено
чекаш дугу после кише. Уз ове
редове ћеш схватити колико
је лако да заборавиш, али и
да се заборављеног сетиш; да
преболиш, али и да поново
заволиш; да загрлиш садашњост, али и да у том загрљају дочекаш будућност.
Речи могу бити лепе и
ружне, истините и лажне, али
само праве речи могу вратити оку сјај. Речи су чудесне,
јер имају моћ да излече душу.

Богдан Стевановић оставља
на папиру трагове мастила
који прате ритам његовог срца
и не чини то да би оставио
запис о себи и времену у којем
живи. Његова мисија је много узвишенија, а вођена је
само једном жељом – да откуцаје тог срца осети свако ко
буде читао ове редове.

Два читаоца који до среде, 20. децембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико често
читате енциклопедије?”, наградићемо по једним примерком књиге „Облоге од мастила” Богдана Стевановића Блогдана. 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

Такве књиге нису
написане
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас колико често
читате стручну литературу.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Четрнаеста колонија” Стива Берија за два
наша читаоца или читатељке који су нај кре а тив ни је
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Стручну литературу само
кад ми падне под руку. Иначе, оста ле књи ге гутам.”
060/6672...
„Читао бих стручну литературу о томе како преживети до
првог, како не полудети од дневне штампе, како јести мало, а
не остати гладан, како платити
дажбине, а не отићи у минус...
Само што још нису написане
такве књиге.” 064/3132...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање који је њихов омиљени
филм за опуштање. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Девојчице су обично
више” Роберта Такарича.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Топло препоручујем филм
’Мирољубиви ратник’. Одличан је, поучан, а може га гледати цела породица.” 062/2140...
„Најопуштенији сам кад гледам филм ’Сам у кући’, зато
што се увек даје за празнике.
Чим мали плавушан намигне
са ТВ-а, загрлим тањир сарме
и чинију руске и срастем с
фотељом. Обожавам Нову
годину!” 060/4453...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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УДЕС КОД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

МУКЕ СТАНАРА НА БАВАНИШТАНСКОМ ПУТУ

Бахати возач
повредио девојчицу

ТЕШКИ КАМИОНИ ПОТПУНО
УНИШТИЛИ УЛИЦУ

Прошле среде, 6. децембра,
око 18 сати, у Улици Максима Горког код Електротехничке школе догодила се саобраћајна несрећа у којој је
тешко повређена девојчица
на пешачком прелазу. Док је
покушавала да пређе на другу страну улице, на њу је
налетео аутомобил који се
кре тао ка Ули ци вој во де
Радомира Путника.
Према извештају објављеном на порталу „Мој крај
Панчево”, аутомобил је одбацио девојчицу око два метра
напред, готово на саму банкину, а возач се није зау-

ставио, већ је наставио да
вози ка главној улици. Након
ове несреће на лицу места
се окупило неколико прола зни ка, који су помо гли
повређеној и истраумираној
девој чи ци и зва ли Хит ну
помоћ.
Интервенцију чланова екипе те службе и полицијски
уви ђај на месту несре ће
посматрала је група пролазника, међу којима је био и
возач који је изазвао несрећу. Према сазнањима портала „Мој крај Панчево”, он се
након тога сам при ја вио
полицији.

ДО НЕДЕЉЕ, 17. ДЕЦЕМБРА

Појачана контрола
саобраћаја

При пад ни ци сао бра ћај не
поли ци је до неде ље, 17.
децембра, контролисаће саобраћај интензивније него иначе, ради откривања пијаних
и дрогираних возача.
Ова акција почела је у понедељак, 11. децембра, у свим
државама које су чланице
Мреже саобраћајних полиција Европе. Док буде трајала,
сви возачи који буду били заустављени, биће подвргнути
алко-тесту, а они који се буду
неуобичајено понашали – и
тестирању да нису можда под
дејством наркотика.

Анализе досадашњих саобраћајних незгода у Србији
показале су да је вожња у
алкохолисаном стању била
узрок 15 одсто саобраћајних незго да с поги ну лим
лицима.
Током прошлогодишњег
спро во ђе ња ове акци је у
истом периоду из саобраћаја је искључено 1.286 возача
због управљања возилима под
дејством алкохола, а њих двеста седамдесет троје није смело да настави вожњу док се
не отрезне у полицијским
просторијама.

IN ME MO RI AM

Лазар Т.
Жегарац
(1928–2017)
Ових дана преминуо је Лазар
(Тиме) Жегарац, доктор ветеринарске медицине, академски
гра ђа нин и изу зе тан човек.
Породица и пријатељи ће га се
сећати као неког ко је био вредан, радан, поштен, добар колега и надасве одличан стручњак, један од најбољих ветеринара свих времена на територији јужног Баната.
Рођен је у Сефкерину, где је још као дете на имању
свог оца заволео животиње, захваљујући чему је почео
да брине о њима. Средње образовање стекао је у панчевачкој гимназији „Урош Предић”, а 1958. године завршио је Ветеринарски факултет у Београду.
Четрдесетогодишње службовање започео је као ветеринарски инспектор у ветеринарској станици Земљорадничке задруге „Покрок“ у Падини, а наставио у Пољопривредном комбинату „Јужни Банат” у Белој Цркви, где
је обавио први царски рез на кобили у јужном Банату.
Године 1968. преселио се с породицом у Суботицу.
Тамо је захваљујући бројним стручним усавршавањима
достигао врхунац у каријери – најпре у оквиру Сточарско-ветеринарског центра Суботица, а потом у Радној
организацији „Пешчара”. Последње године службе провео је у приватној ветеринарској станици „Ветеринар”.
Део његове биографије може се наћи у монографији
„Југословенска пољопривреда 1939–1969. године”.
Онима који су га познавали остаће у сећању по томе
да је сваком ко му је тражио помоћ излазио у сусрет, без
обзира на то да ли је био у питању власник неке болесне
животиње или неко од његових колега. Лазар ће остати
запамћен и по томе што је несебично преносио своје
знање и искуство млађим колегама и упућивао их у тајне ветеринарског посла.
Последње године живота радо је провeo у суботичком
геронтолошком клубу „Бајнат”, где је активно подстицао својим ентузијазмом друштвени и спортски живот
штићеника. Био је подједнако привржен како породици
као супруг, отац двоје деце и деда двеју унука, тако и
свим традиционалним вредностима свога народа.

Проблеми трају већ
три године
Угрожено најмање
три стотине људи
Када су пре три године почели
радови на далеководу у близини Баваништанског пута, у насељу преко пута Новог гробља,
настали су и проблеми наших
суграђана у том делу града,
који трају и дан-данас.
Тешки камиони који још увек
пролазе кроз ту улицу потпуно
су разровали и уништили претходно насуту чврсту подлогу и
претворили је у десетине рупа,
које се после сваке, па и најма ње кише пуне бла том и
водом. Због тога се вози ла
тешко пробијају кроз улицу, а
још је горе деци која одатле
иду у школу и пешацима.
Према речима нашег суграђанина Драгана Јањића, који
живи у том делу града, њему
и његовим комшијама најтеже пада то што надлежни још
увек нису решили њихов проблем иако су све куће у насељу у коме живе одавно легализоване.
– Због овакве ситуације угрожени су људи у стотинак кућа.
Кроз наше насеље пролази и
канал преко кога је саграђен
мали мост. Од тежине камиона који су пролазили и још увек
пролазе преко њега он се слегао и напукао је, па се бојимо
да се не сруши. Ми немамо
ништа против тога што се близу
нас ради, али нам смета што се
ни извођачи радова ни њихови

Свакодневни призор
финансијери нису сетили да
поправе оштећења и да оно што
су уништили врате у првобитно стање. Ми не тражимо много. Било би нам довољно да
дођу, сниме ситуацију и донесу материјал за посипање подлоге. Не морају после тога да
га развлаче, ми ћемо сами то
урадити – рекао је Јањић.
Пре ма речи ма Сло бо да на
Миленковића, који има исти
проблем, становници насеља
преко пута Новог гробља пре
три годи не пот пи си ва ли су
петицију којом су тражили да
им се уништена улица врати у
првобитно стање, али није било
никаквог ефекта.

– Тра жили смо помоћ у
Дирекцији за изградњу и уређење града, али ништа нисмо
урадили, јер нам је речено да је
у току формирање новог јавног
предузећа које треба да наследи ту фирму. После тога смо
хтели да изложимо проблем
који нас мучи у Месној заједници на Стрелишту. Међутим,
она је била закључана, а на папиру који је био залепљен на прозор писало је да се странке примају само током једног дана у
месецу!? Дужина дела наше
улице који је споран је највише
300 метара. Да ли је могуће да
је то за оволики град, као што
је Панчево, нерешив проблем?

Претпрошле године су дошли
камиони „Војводинапута” пуни
материјала за посипање подлоге. Обрадовали смо се да ће
нешто урадити, али је њиховом
руководиоцу изненада зазвонио
мобилни телефон и после тога
су се сви вратили назад. Након
тога више никад нису долазили
– додао је Миленковић.
С обзиром на то да се ближимо крају ове године и да
надлежни у граду сада одлучују о томе шта ће се радити у
идућој години, било би лепо
да у планове уђе и ово насеље
поред Баваништанског пута,
јер је ситуација тамо заиста
тешка.

ПАНЧЕВАЧКА ПОЛИЦИЈА САОПШТИЛА

Расветљен вандализам на Јеврејском гробљу
Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву
пронашли су двојицу малолетника који су осумњичени да су
извршили кривично дело повреда гроба. У саопштењу панчевачке полиције пише да се сумња да су они током ноћи између 8. и 9. децембра ове године,
заједно с једним дететом, прескочили ограду Јеврејског гробља и након тога порушили 47
надгробних споменика.
У саоп ште њу пан че вач ке
полиције наведено је и да је тај
догађај пријављен полицији скоро три дана након што се десио,
али да је без обзира на то захваљујући брзој акцији расветљен
и да су пронађени одговорни.
Против осумњичених малолет-

Споменик првом Јевреју кога су нацисти убили у Србији
ника биће поднета кривична
пријава Вишем тужилаштву.
У чла ну 241 Кри вич ног
законикa пише да се за кривично дело повреда гроба могу

одредити казне које се крећу у
распону од новчане па до трогодишње затворске казне. Судије их могу одредити сваком ко
неовлашћено прекопа, оштети

или на други начин повреди
гроб или друго место где је
неко сахрањен.
Подсећамо, Јеврејско гробље
налази се у Улици Јосифа
Маринковића на Тесли. На њему
има и изузетно старих споменика, који датирају из периода
с краја 18. и почетка 19. века.
Неки од њих су израђени од
изузетно ретких врста камена
које се одавно не користе. Ту
је сахра њен и Алек сан дер
Хакер, први Јевреј кога су нацистички војници убили на територији Србије, крајем априла
1941. године. На иницијативу
Јеврејске општине Панчево,
Јеврејско гробље је пре неколико година потпуно обновљено и спасено од пропадања.

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

Само адвокати треба да пружају бесплатну помоћ
„Бесплатну правну помоћ грађанима треба да пружају само
адвокати, јер ће једино у том
случају она бити квалитетна.
Нажалост, уместо да буде тако,
тим послом се баве разне невладине организације које нису
квалификоване, а Министарство правде већ више од десет
годи на наја вљу је доно ше ње
закона о бесплатној правној
помоћи и игнорише оправдане примедбе адвокатске професије”, пише у саопштењу које

је ових дана објавила Адвокатска комора Војводине.
У њему је истакнуто да АКВ
најоштрије осуђује изјаве званичника Владе и невладиних
организација које се тичу пружања бесплатне правне помоћи грађанима.
Адвокатска комора Војводине подсетила је да је у члану
67 Устава Србије прописано да
само правне службе у локалним самоуправама и адвокати
сме ју да пру жа ју бес плат ну

правну помоћ. Међутим, поједина министарства и невладине организације упорно игноришу ту одредбу.
У саопштењу АКВ наведени
су и примери за такво понашање: невладина организација Комитет правника за људска права ЈУКОМ недавно је
издала „Водич за самозаступање грађана на суду”, а Зоран
Ђорђевић, министар за социјалну политику у Влади Србије најавио је да ће на јавном

тендеру ускоро бити изабрана
невладина организација која
ће на најбољи могући начин
пружати грађанима бесплатну
правну помоћ.
Адвокатска комора Војводине сматра да такви поступци уносе правну несигурност
јер бесплатну помоћ не могу
да пружају нестручна лица и
невладине организације. Додатни проблем је и то што се на
тај начин прејудицира крајњи исход коначног усвајања
закона о бесплатној правној
помоћи.

ИСПРАВКА
У тексту под насловом „Још нису уклоњени радиоактивни громобрани”, објављеном у „Панчевцу”
број 3442, поткрала се једна грешка. Објављено је да се радиоактивни громобрани након скидања
с кровова зграда одвозе у магацине Агенције за нуклеарну сигурност и јонизујућа зрачења, а требало је да пише: у магацине Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”.
Редакција

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОПТИМИСТИЧНИХ ГОДИНУ ДАНА ПАРКА ПРИРОДЕ

КОНАЧНО ПОМАК НА ПОЊАВИЦИ
Позитивне промене
свима видљиве

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Зеленило” направи ли су осма трач ни цу на
Поњавици, преко пута плаже, уз пут ка „Јабучком цвету”. ЈКП „Комбрест” уређивао је Улицу Ђуре Јакшића.
Месна зајед ни ца пла ни ра
постављање грејања у Дому
омладине.

Најупадљивији
чуварска служба
и пошумљавање
Ове године је ЈКП „Зеленило”
имало пуне руке посла када је
реч о побољшању услова у Парку природе Поњавица, чији је
управитељ већ извесно време.
Тренутно је у току привођење крају реализације годишњих
програма за текућу годину, а
према речима Жење Маринковић, руководиоца сектора за
просторно планирање, пројектовање и уређење јавних и зелених површина, много тога је
урађено, почев од доношења
више пра вил ни ка у вези с
накнадама које ће бити примењиване наредне године, као
и оних у погледу регулације
рада чуварске службе. Било је
мукотрпног посла и око њеног
оснивања – од уређења просторија до обезбеђивања чамаца
и других средстава неопходних за несметано функционисање на терену.
Осматрачнице
– Завршена је и садња дрвећа
у близини брестовачке плаже.
Реч је о око хиљаду младица
топола које је наше предузеће
финансирало из сопствених
ресурса. Оне ће имати улогу
ветрозаштитних појасева, што
је врло важно ако се зна да је
то подручје угрожено еолском
ерозијом због околних равница. Будући да около нема превише шума, ветар наноси честице на Поњавицу, што за последицу има убрзано таложење
муља. Било је и разних ограничења приликом садње, пре
свега због тога што је већина
парцела у приватном власништву, а немали број је и оних
на којима то није физички изво-

Прва осматрачница постављена, а биће их још
дљиво, па смо из тих разлога
дуго тражили згодна места –
почиње Маринковићева.
Свако пошумљено земљиште
ће овој оази природе бити од
великог значаја превасходно у
смислу даље заштите и унапређења стања на терену. Тако ће
већ наредне године биће настављена садња, и то на омољичком делу водотока.
– У току је и постављање
осматрачница за птице преко
пута брестовачке плаже, премда је идеја била да се она лоцира преко пута „острва птица”
надомак Омољице, које је под
првом категоријом заштите.
Међутим, најпогодније парцеле такође нису у јавном власништву, па нисмо били у стању да пронађемо позицију с
које се поменуто место најбоље сагледава. У плану је још
неколико осматрачница, а биће
постављане искључиво на места
до којих је лако доћи. Настојаћемо и да у наредном периоду
обезбедимо што више елемената туризма, јер иако је Поњавица изузетно лепа, да бисмо
привукли љубитеље природе,

морамо да им обезбедимо и
адекватне садржаје – наводи
запослена у ЈКП-у „Зеленило”.
Одмуљавање, па порибљавање
Три такозвана сеника су, попут
оних на брестовачкој обали,
ове године никла и на омољичкој плажи, која се налази на
згод ном месту, па је људи
редовно посећују.
– Од ове године ради и чуварска служба, чијим смо учинком веома задовољни. Сарадња с локалним становништвом
је добра, јер већина има позитиван однос према самој Поњавици, али и према нашој служби, која њима, наравно, иде у
корист. Нажалост, увек има
оних којима то не одговара, али
и такви се већ уздржавају од
недо зво ље них рад њи, попут
незаконитог излова рибе. Када
је то у питању, имали смо и
пријаве, што није било тако
учестало, јер ипак је другачије
када добро има домаћина. Забележен је један помор рибе изазван вероватно плином, након
чега је пронађен усмрћени сом
дужине око два метра и тежине преко педесет килограма.

Чувари су брзо реаговали, па
рибокрадице нису стигле да га
однесу. Костур тог сома чува се
на Ветеринарском факултету, одакле је потекла иницијатива да тај
капитални примерак буде изложен у музеју анатомије и коришћен у научне сврхе – истакла је
Жења Маринковић.
Она је још додала да је, с
тим у вези, планирано и порибљавање, а у току је израда програма управљања риболовним
подручјем Поњавица, за шта је
добијена сагласност од надлежног министарства.
– Ових дана стижу и дозволе
за пецање, а имаћемо и четири
лиценцирана рибочувара. Порибља ва ње ће усле ди ти након
одмуљавања дна водотока, за
које тренутно обављамо припремне радове. То је један велики и скуп посао, за који је Град
већ одвојио одређена средства.
Како бисмо уопште дошли до
могућности да тако нешто радимо, почели смо да чистимо
терен око мостова, јер су они
уска грла где најчешће долази
до закрчења – закључује руководилац у „Зеленилу”.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У ДОЛОВУ

О Соколском покрету у Панчеву
Још један интерeсантан културни догађај одржан је недавно у
доловачком Дому културе. Реч
је о представљању монографије
под називом „Споменица Соколског покрета у Панчеву”, које је
приређено у уторак, 5. децембра, у поменутој установи.
О тој аутентичној књизи, која
садржи бројне податке, говорио је њен аутор Сло бо дан
Петровски, по занимању виши
менаџер у спорту.
Сам Соколски покрет настао
је у Прагу 1862. године као
одговор на разне покушаје германизације словенских народа
у Аустроугарскoj монархији.
Зато је његов рад био дуго и
брутално онемогућаван, а чла-

Месне актуелности

Петровски (у средини)
нови су били гоњени и затварани. Ипак, ствари су се промениле након завршетка Првог

светског рата, с формирањем
Краљевине СХС. Поред окупљања, попут слетова, главни задаци

те организације између два рата
били су јачање заједништва
народа Југославије и, пре свега, стварање „физички здраве,
крепке, морално и интелектуално развијене омладине”.
Сокол ски покрет је 1911.
године стигао и у Панчево, а
истакнути чланови биле су две
Олге – Сковран и Смедеревац,
као и Миховил Томандл. Примера ради, 1929. године на једном слету у нашем граду учествовало је око седам хиљада
људи или, тада, сваки четврти
становник.
Након паузе после Другог светског рата од пре двадесетак година на територији Панчева постоје два соколска друштва.

Банатско Ново Село: Трибина под називом „Спортом против наркоманије” одржана је
у четвртак, 7. децембра, у
Основној школи „Жарко Зрења нин”. Све ча на сед ни ца
Скупштине МЗ биће уприличена у петак, 15. децембра,
од 18 сати, када ће бити додељене повеље заслужним грађанима и удружењима.
Доло во: Моно гра фи ја под
називом „Споменица Соколског покрета у Панчеву” представљена је у уторак, 5. децембра, у Дому културе. Та установа, по налогу ЈКП-а „Водовод и канализација”, ради на
фор ми ра њу скло ни шта за
водомер.
Глогоњ: Потписан је уговор
за наставак изградње тротоара на потезу између Београдске и Пролетерске улице. Радници ЈКП-а „Водовод и канализација” постављају хидранте на сеоску мрежу ради при-

кључења на градску мрежу.
Дом културе обавља последње припреме за манифестацију „Да се корени не забораве”, која ће бити одржана
23. децембра.
Иваново: Дом културе приредиће новогодишњу дечју
представу у петак, 22. децембра, када ће бити подељени

пакетићи малишанима. Удружење банатских Бугара „Иваново – Банат” припрема годишњи концерт.
Јабука: На књижевној радионици одржаној у среду, 6.
децембра, на којој је учествовао позна ти писац Урош
Петровић, талентованим ученицима додељене су награде
за најбоље песме. Премијера
позоришне представе „Радован III” у изведби драмске
секције „Мали принц” биће
упри ли че на у петак, 15.
децембра, од 19 сати, у великој сали Дома културе.
Качарево: Новогодишња расвета у центру села биће постављена до краја недеље. Концерт Милоша Радовића биће
на програму у четвртак, 21.
децембра, од 19 сати, у Дому
омладине (Улица маршала
Тита 13), када ће тај уметник
приредити вече староградске
и евергрин музике уз пратњу
клавира и хармонике, а улаз
је бесплатан. КУД „Вељко Влаховић” припрема годишњу
скупштину и концерт, који
ће бити одржан у петак, 15.
децембра, у 19 сати, у локалној хали спортова.
Омољица: Школа је обезбедила лаптоп оболелој ученици Анастазији Букелић, како
би могла да похађа наставу
од куће. Кафана „Шаран”,
којом одне дав но упра вља
Одбојкашки клуб „Младост
1973”, биће званично отворена у новом руху у петак,
15. децембра.
Старчево: Ђура Путник изложио је слике-портрете у четвртак, 7. децембра, од 19 сати,
у галерији „Боем”. Протеклог
викенда одржани су дванаести „Гашини акорди” у ККК-у,
а победили су панчевачки
састав „Синдром” и Ведран
Иво рек из Загре ба. Нада
Плавша говорила је на тему
„Значај исхране у преживљавању пчелиње заједнице” у
среду, 13. децембра, у свечаној сали Месне заједнице.

НОВА ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ „БОЕМ”

Путникови портрети

ПОЕТСКА РАДИОНИЦА У ЈАБУЦИ

Мали песници показали таленат
Књижевно дружење са Урошем Петровићем, вишеструко
објављиваним и превођеним
писцем и некaдашњим председником Менсе Србије, уприличено је у оквиру песничких
радионица у среду, 6. децембра, у Дому културе.
Овај аутор бројних фантастичних прича, као и романа у
загонеткама, карактеристичан
је и по изузетној иновативности у области дечје књижевности. Уважени гост очигледно
је био веома инспиративан за
ученике Основне школе „Гоце
Делчев”, који су показали завидан ниво креативности приликом писања песама о машти,
пријатељству и љубави.

Јабучки ђаци су се заиста
потрудили, с обзиром на то да је
урађено преко тридесет песама,

па жирију није било лако да одабере најбоље, који су за своју
умешност пригодно награђени.

Тако је прво место припало
Боја ни Нан че ски, уче ни ци
шестог разреда, друга је била
годину дана млађа Ема Димитријевски, а трећа – Анастасија
Симјановски, ученица трећег
разреда. Специјалну награду за
најмлађег учесника добила је
Николина Чуљаковски, која иде
у други разред.
Када је реч о култури намењеној деци, већ у петак, 15.
децембра, од 19 сати, у великој
сали, поменута јабучка установа приредиће нов интересантан
програм. У питању је премијера
обраде култне позоришне представе „Радован III” у изведби
драмске секције „Мали принц”
која ради при Дому културе.

Изложба на којој је панчевачки сликар Ђура Путник
приказао своје портрете, отворена је у четвртак, 7. децембра, у старчевачкој галерији
„Боем”.
Најпре је Чедомир Кесић,
у име Уметничког савета Дома
културе, у најкраћим цртама
пред ста вио ства ра ла штво
поменутог уметника. Аутор
као технику махом користи
уље на платну, али ради и на
лесониту, који је, како сам
каже, врло захвалан за портрете, а инспирацију углавном проналази у људима око
себе и њиховим животима.
– Не морају то да буду
неке познате личности, већ
је важно да у њима видим
неку инспирацију. Већину

сам сликао уживо, а ово је
циклус који сам започео пре
око годину и по, иако сам
портрете радио и раније, али
тада нисам био задовољан
досегнутим нивоом израде,
што сам, надам се, успео
овим последњим серијалом
– истакао је Путник.
Овај педесетседмогодишњи
Пан че вац изла гао је више
пута, што самостално, што
као део колектива, и то још у
време бивше Југославије.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм
Четвртак, 14. децембар, 18 сати, Градска библиотека: трибине „Могућности за студирање и волонтирање у земљама
Европске уније” и „Професионално усавршавање просветних
радника у земљама Европске уније” у организацији Фондације „Темпус”.
Петак, 15. децембар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање часописа „Књижевне вертикале”.
Петак и субота, 15. и 16. децембар, 20 сати, Културни центар: концерти КУД-а „Абрашевић” Панчево поводом обележавања осамдесет година постојања.
Понедељак, 18. децембар, 19 сати, сцена Културног центра:
„Сећање на Добрицу Ћосића”, архивски материјали Владимира Валешинског.

Изложбе
Четвртак, 14. децембар, 20 сати, Дом омладине Панчево:
изложба цртежа Игора Гардиновачког.
Понедељак, 18. децембар, 19 сати, Галерија савремене
уметности: изложба „Уметност, архитектура, дизајн – градови у фокусу”.

Музика
Четвртак, 14. децембар, 19 сати, сцена Културног центра:
солистички концерт Марије Бајалице на клавиру.
Петак, 15. децембар, 18.30, Музичка школа: традиционални новогодишњи концерт соло певача из класе проф. Татјане Стоиљковић.
Петак, 15. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: џез концерт састава Сања Марковић & Brazilian Jazz
Collective.
Субота, 16. децембар, 21.30, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бенда „Enjoy sarma”.
Среда, 20. децембар, 18.30, Музичка школа: новогодишњи
концерт оркестра Музичке школе и хора „Белкантo” под
диригентском палицом проф. Бојана Кљајића.

избор

МОЈ
МОЈ
Друга страна свега
Моника Кутри, студенткиња
политикологије
и активисткиња
за људска права
ФИЛМ који ме је уздрмао,
расплакао, насмејао и пробудио некакву сету, али и жељу
за даљом борбом и неодустајањем, јесте документарни
филм Миле Турајлић „Друга
страна свега”. Породична прича која кроз живот у подељеном стану говори о времену
од краја четрдесетих година
до данас, испричана је кроз
живот Србијанке Турајлић,
жене-змаја, коју после овог
филма још више ценим. Мила
је овим остварењем узела
награду за најбољи филм на
ИДФА фестивалу у Амстердаму, најзначајнијем фестивалу документарног филма.
Представа „Рубиште” Кокана Младеновића, рађена по
тексту Нинослава Ђорђевића, у изво ђе њу Шабач ког
позоришта, шокирала ме је
и као да је бацила рефлектором светло на друштво у ком
живимо. Веома тешка прича
о изопаченостима у породичним везама и односима, као
и вишевековној традицији
заташкавања и прећуткивања тих односа, једна потпуно реална прича која ми је
вратила веру у то да се кроз
уметност на врло директан
начин може приказати један
озбиљан проблем у нашем
друштву. Ако чујете да се
негде приказује поново, обавезно купите карту.
КЊИГА коју свако треба да
прочита, а није тешко јер се
чита у даху и има само стотинак страница, јесте дело

Карла Јасперса „Питање кривице”, у ком се писац бави
кривицом Немаца као народа за све оно што је Немачка
радила у време Другог светског рата. Са стањем нашег
друштва могуће је повући
многе паралеле у односу на
ову књигу, али тих подударања има превише, па би
можда било зани мљи ви је
написати засебно дело на ову
тему, а по питању Србије.
ДОГАЂАЈИ су ти који обележе сваки децембар. Толико
их је да не знам на који ћу
пре. Свима бих препоручила
да дођу на трибину о слободи медија која ће, у организацији Грађанске акције Панчева, бити одржана у „Купеу”
18. децембра, а два дана пре
тога, 16. децембра, једна занимљива дебата, под називом
„Да ли смо сви криви и/или
одговорни”, биће организова на у Уста но ви кул ту ре
„Пароброд” у Београду, од
18.30. На тој дебати ћу бити
учесница и биће веома занимљиво чути различите стране и ставове по питању наше
кривице и одговорности као
народа за дела и злочине који
су почињени у наше име.

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

ИНТЕРВЈУ С ПОВОДОМ: ЛЕЛА СТОЈНОВ, ПРЕДСЕДНИЦА КУД-а „АБРАШЕВИЋ”

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОСАМДЕСЕТОГ РОЂЕНДАНА
Концертима који ће бити одржани у Културном центру Панчева у петак и суботу, 15. и 16.
децембра, Културно-уметничко
друштво „Абрашевић” обележиће осамдесет година постојања. Овај јубилеј симболизује
године преданог и вредног рада
свих чланова који су били део
ове умет нич ке поро ди це. О
томе шта су све постигли, колики је значај овог друштва и
какви су планови за будућност,
разговарали смо с председницом Лелом Стојнов.
ПАНЧЕВАЦ: На шта сте највише поносни?
ЛЕЛА СТОЈНОВ: Поносни
смо, пре свега, управо на ту
чињеницу да смо део најстарије уметничке куће на нашем
поднебљу, која чува и негује
своју традицију, културу и обичаје. Поносни смо на све оне
који су део свог живота дали
„Абрашевићу”, али пре свега
на ову данашњу децу и омладину, које и данас, у изузетно
тешким временима, чине ову
институцију. Поносни смо на
све наше награде, достигнућа,
како за наш ансамбл, тако и за
наш град и државу. Поносни
смо зато што одолевамо и што
смо одолели свим тешким временима кроз која је прошла
наша земља. Поносни смо на
родитеље наших чланова, који
су своју децу усмерили на најста ри ју умет нич ку кућу на
нашем поднебљу. Једноставно,
поносни смо на себе у сваком
смислу. Колико год ово деловало нескромно, они људи који
данас чине „Абрашевић”, знају
добро зашто је то тако.
• Без обзира на време у ком
живимо, и даље има људи који
се труде да очувају традицију
и промовишу народно стваралаштво. Шта мотивише младе
људе да се придружују културно-умет нич ким дру штви ма,
рекло би се, и даље у значајном броју?
– Наравно, ипак постоје људи,
ентузијасти, који могу нешто
толико да воле да једноставно
свој живот посвете тој љубави.
Тренутно ми такве људе имамо
у ансамблу и та љубав је сигурно покретач свега што се данас
дешава у „Абрашевићу”. Данас
на месту уметничког директора ансамбла, ево већ пуне четири године, колико сам и ја председник, ради Горан Митровић,
дипл. спец. васпитач и мастер
кореограф, првак Националног
ансамбла „Коло”. С његовим
доласком у Панчево „Абрашевић” је значајно подигао стандарде у свом раду, а то се не
односи само на играчки део,
већ на ком пле тан сцен ски
наступ. Ипак, носиоци посто-

ја ња „Абра ше ви ћа” су деца
односно чланови „Абрашевића”, због којих и постоји ово
руководство. То су заиста феноменална деца, тим пре што су
одабрала баш „Абрашевић” за
своју другу кућу, и поред тешке
материјалне ситуације. Њихови родитељи су свесни имена и
значаја овако старе уметничке
куће, али мислим да децу привлачи и задржава у Друштву и
сам начин на који се опходимо
према њима. Фолклор није обавезан као што је школа, тако да
се ту окупљају деца која пре
свега имају иста интересовања.
Друго, правила наше куће су,

– Данас „Абрашевић” броји
око сто седамдесет чланова:
од најмлађих – од три и по
године, преко дечјих ансамбала, који су распоређени по
годинама у више група, па до
првог извођачког ансамбла, у
којем је про сек годи на око
осамнаест, што значи да нам
је први ансамбл при лич но
млад. Успешно ради и рекреативна група, у коју су укључени они који можда никада
нису играли, али су у неким
каснијим годинама пожелели
да науче да буду добри играчи
и да осете тај дух уметности
игре. Ова група ће се предста-

бра, почеће једном прелепом
изложбом оригиналних делова народне ношње, у 18 сати,
у фоа јеу Кул тур ног цен тра
Пан че ва. Један део наших
играча носиће на себи оригиналне делове ношњи из различитих крајева наше земље,
а постав ку ће при пре ми ти
Данијела Башић, професионалац истраживач, која ће посетиоцима ове изложбе одговарати на сва питања која буду
имали у вези с нашом ношњом.
Од 20 сати публици ће се представити први ансамбл „Абрашевића” и гости АКУД „Бранко Крсмановић”.

да тако кажем, старог кова.
Ауторитет уметничких руководилаца мора се поштовати, као
и правила понашања која су
при ме ре на јед ној кул тур ној
установи. Тачно се зна шта се
сме, а шта не. С друге стране,
ми им пружамо несебичну подршку у решавању свих њихових
малих, али и већих проблема.
Од шко ле, првих љуба ви и
пубертетских дилема, чак до
неких породичних ситуација и
свега онога што чини младост.
Ту смо и на заједничким прославама рођендана, разним журкама, путовањима... То нас и
чини једном великом породицом и то је оно што данас привлачи младе. Затим, оно што
стално понављам, јесте да је
ово врста уметности или можемо рећи и спорта који на једном месту окупља у заједничким активностима и девојке и
момке. Сведоци смо великих
љубави које су се родиле и које
су касније прерасле и у бракове. Ту су и кумства и пријатељства за цео живот.
• Колико чланова броји Друштво и које све секције обухвата?

вити 15. децембра први пут на
концерту.
• Ко ће учествовати на концертима и шта сте све припремили?
– Прве вечери концерта учесници су све групе које данас
раде у „Абрашевићу”, од најмлађих па до најстаријих, заједно са огран ци ма из Јабу ке,
Опова и Ковина. Представиће
нам се најмлађи „пачићи”, дечји ансамбли виших и нижих
разреда, рекреативна група и,
наравно, наш први извођачки
ансамбл. Све то зајед но с
нашим оркестром, који ће имати, наравно, и своју тачку. Прве
вечери ћемо нешто рећи о овом
јубилеју, потрудићемо се да
публици у краћим цртама резимирамо ових осамдесет година. Ово треба да буде једно
породично вече. Концерт почиње у 20 сати и све карте за овај
концерт су распродате, па тако
користим прилику да се извиним свима који нису успели
да дођу до карата и да им обећам репри зу јед ног ова квог
концерта чим нам се омогући
слободан термин. Друго вече
концерта, у суботу, 16. децем-

• Какви су планови за даље?
– Што се тиче даљих планова, они су велики, али нису сви
баш за откривање. Сигурно је
да ћемо наставити пројекте које
сам овде поменула и трудићемо се да их проширимо. Предстоји нам турнеја првог ансамбла у марту на Сицилији, а потом
у јуну дечји ансамбл путује у
Пољску. У плану је да се следеће године понови гостовање
наших пријатеља из Велса, односно да прво ми угостимо њих, а
да потом негде на јесен наш
први ансамбл опет гостује код
њих. Ово је јако лепо дружење
и увек буду приређена два до
три концерта током неколико
дана гостовања. Планирамо нове
пројекте, али како сам већ рекла,
не бих их сада помињала, биће
времена да о томе причамо. Мој
лични план је да дочекам сто
година панчевачког „Абрашевића”, али негде у публици, као
бивши играч и председник, па
и као бака унучета које ће играти у ансамблу, с обзиром на то
да син јесте део првог ансамбла, а да „Абрашевић тада заблиста са хиљаду чланова и плени
уметношћу као до сада.

НАСТУП ГРАДСКОГ ХОРА БЕОГРАД

Познате песме на другачији начин
Градски хор Београд наступио
је први пут у Панчеву у петак,
8. децембра, у дворани „Аполо” Дома омла ди не, где се
нашим суграђанима представио сјајним репертоаром уметничке и алтернативне музике.
Хор чини око педесет чланова, али њих тридесетак активно
наступа. У нашем граду су изводили традиционалну музику,
госпел, џез и поп, као и дела
Стевана Ст. Мокрањца, Моцарта, Кедрова, Аћимовића, В.

Милошевића, Бетовена, Милера, Н. Савића и многих других
аутора. Избор нумера је разноврстан, као и сам састав певача.
– У хору има више чланова
из разних сфера живота: неки
су дошли из рокенрол бендова, из других хорова, а неки
чак и из фолклорних друштава – рекао је диригент хора и
уметнички руководилац Милан
Аћимовић.
Он је након доласка из Бањалуке у Београд неко време радио

у Културном центру „Град”, што
је неким делом и разлог зашто
је хор добио име Градски хор
Београд. Аћимовић је студирао
етномузикологију и композицију у класи професора Константина Бабића и Слободана Атанацковића из Београда. Компоновао је музику за филм, позориште, хорове, гудачке саставе
и музику за соло клавир и са
собом је у хор донео петнаестогодишње искуство које је стекао
у хору у свом родном граду.

КОНЦЕРТ ПОВОДОМ 125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ИВЕ АНДРИЋА

Знакови поред пута
У Музичкој школи „Јован Бандур” у понедељак, 11. децембра, одржан је концерт под
називом „Знакови поред пута”,
који је посвећен 125. годишњици од рођења Иве Андрића.

Том приликом наступило је
десет ученика клавира спец.
проф. Марије Лигети Балинт.
Љубитељи класичне музике чули
су звуке од барока до џеза, у
соло извођењу и четвороручно.

Гости ове вечери били су Ана
Мла ден (там бу ри ца), Лау ра
Киш (кларинет), Арсен Бошњак
(клавир) и Ива Вукић, која је
на првој години клавира на
ФМУ у Београду.

– Волим тра ди ци о нал ну
музику, у почетку сам ја некако донео највише тог материјала. Међутим, с временом су
сви почели да предлажу песме
које ћемо изводити – објаснио
је Аћимовић.
Он је додао да је у раду с
хором најлепше то што су сви
доста повезани, што се међусобно чувају, пазе и подржавају.
Како истиче диригент, планирају да у наредном периоду
наставе концертне активности
и хуманитарни рад, као и да
реализују наступе с хором из
Копенхагена с којим су побратимљени.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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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
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ДЕЦЕМБРА
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара
Прегледе обавља

др Небојша Тасић
Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ВОЗИЛА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5
ДЦИ, 2001. годиште, регистрован до 15. маја 2018. Тел.
065/808-40-48. (251928)
ПРОДАЈЕМ заставу 10, 2008.
годиште, у супер стању.
064/133-96-85. (251986)
ПРОДАЈЕМ шкоду октавију А
4, 1.9 ТДИ, 2008, први власник. 065/610-45-67. (251997)
ПУНТО 1.2, 2001, бензин/плин, 3 В, металик црн,
одличан. 064/142-55-93.
(252008)
ДЕЛОВИ суза, југо, кец, мотори, петостепени мењачи, алу
фелне, 13, 14, 15, 16. 064/85660-65. (252008)
СИТРОЕН Ц 3, 2003, 1.4, бензин, увоз из Немачке, на име
купца, одличан. 063/663-642.
(252014)
ЈУГО ин 2005, 650 евра, застава 101, 2000. годиште, 650
евра. 063/663-642. (252014)
ФОРД фокус 1.8, 2003. годиште, власник, стање фабричко.
065/263-28-78. (252023)

МЕРЦЕДЕС вито 109, ЦДИ,
2004. годиште, регистрован до
априла 2018, 3.100 евра.
063/728-47-42. (252036)
ПРОДАЈЕМ ладу калину, 2007.
годиште, први власник. Тел.
064/229-32-64. (252064)
ХЈУНДАИ аксент 1999. годиште 1.4 Б, на име купца, одличан, 850 евра. 064/668-85-53.
(252116)
РЕНО клио 1.2, 2009. годиште,
прешао 168.000, први власник. 065/336-76-84. (252136)
ПРОДАЈЕМ голф 2, бензин,
плин атестиран, у возном стању. Тел. 063/744-08-24.
(252152)
ФОЛКСВАГЕН поло 1.4 ТДИ,
2008. годиште, дизел, 3.200
евра, није фиксно. 063/19949-64. (252178)
ТВИНГО 2004, 8 В, нове зимске гуме, регистрован до октобра, 1.750 евра. 064/144-2740. (252170)
ПУНТО 1.9 дизел, ЈТД, 2002,
петора врата, сва опрема, регистрован. 064/130-36-02.
(252196)
ГРАНДЕ пунто 1.3, дизел,
2006, петора врата, фул опрема, власник. 064/130-36-02.

ОГЛАСИ

АСТРА Г, 2.0 дизел, 2002. караван, нове зимске гуме, клима, кука, регистрован годину.
064/587-50-24.
(252196)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2009, децембар, динамик опрема, 95.000
км, регистрован, власник.
064/587-50-24.
(252196)
ПАСАТ Б 5.5, 2005, караван
дизел, у одличном стању,
3.150 евра. 060/632-97-00.
(252231)
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РЕНО КЛИО 1.5 ДЦИ, регистрован до 15. маја 2018, 160
евра, није фиксна. 065/80840-48. (252345)
ГОЛФ 6, прешао 50.000 км, на
продају. 063/892-08-35.
(252416)
РЕНО клио 1.2, 2009. годиште,
прешао 168.000, први власник. 065/336-76-84. (252427)
ШКОДА октавија 2008, 1.9
ТДИ, 74 кв, власник, регистрован до маја 2018. 065/610-4567. (252445)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. годиште, 4.000 евра.
064/514-05-06.
(252335)

СУЗУКИ свифт 1.0, 1998. годиште, бензин + гас, повољно.
060/311-29-64. (252354)

ПЕЖО 307 sw, 1.6, бензин,
2004. годиште, 3.000 евра.
064/514-05-06. (252335)

ПЕЖО 206, 1.4 ХДИ, 2003. годиште, троје врата. Регистрован до краја године. Хитно.
064/866-21-09. (252389)

ОПЕЛ астра 2004. годиште,
1.7 дизел, редовно сервисиран, у одличном стању. Звати
после 18 сати. 065/611-71-11.
(4742)

ПРОДАЈЕМ заставу 10, у одличном стању, цена 2.900
евра, договор. 064/133-96-85.
(252464)

ПРОДАЈЕМ корсу, 2010, 1.4,
бензин, први власник, 7.000,
регистрован. 063/354-221.
(252427)
АСТРА Г, 2.0 ДТИ, 1.600 евра,
приколица нерегистрован, тори 200 евра. 064/179-28-61.

ПУНТО 1.2, 2001, бензин,
плин, 3 В, металик црн, одличан. 064/142-55-93. (252489)
СТИЛО 2003, 1.9 дизел, одичан, дуго регистрован, караван, 1.850 евра. 063/264-408.
(252482)
ОПЕЛ зафира 2002, годиште,
1.8, тек регистрован, пежо
307, 2004. годиште. 061/28020-35. (252523)
ПАСАТ Б 3 караван, плин, регистрован, 1991. годиште, 750
евра. 062/856-64-94. (252517)
ОПЕЛ астра Ј, 1.6/116, 2010,
3830, гаражиран, први власник. 063/810-86-94. (252525)
ТВИНГО, 2004. 8 В, клима, нове зимске гуме, регистрован
до октобра, 1.700 евра.
064/144-27-40. (252533)
АСТРА Г, 2.0 дизел, 2002, караван, нове зимске гуме, регистрован годину, кука, клима.
064/587-50-24. (252566)
ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет,
дизел, 2006, петора врата, фул
опрема, власник. 064/130-3602. (252566)
ПОЛО 1.3, 1998, троје врата,
странац, у деловима, очуван.
064/587-50-24. (525566)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.300
евра. 062/193-36-05. (251265)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (252165)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (251728)
ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (251728)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 800 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(252299)
КУПУЈЕМ старе аутомобиле,
олдтајмере, исправне, неисправне, одмах исплата.
064/354-69-94, 013/344-645.
(252453)

МАШИНЕ

МОРАВА прскалица 440 литара, шпедитер 1.5 тона. Тел.
063/879-32-57. (252442)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на Стрелишту, Ул. Цвијићева. 064/23868-94. (252441)
ИЗДАЈЕМ гаражу у строгом
центру града. Тел., 063/270492. (252425)

АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА и половни делови од веш-машина. Тел.
013/252-05-10, 063/703-76-07.
(252079)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”. Д. Туцовића
28, 353-463. (252582)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
ЈАГАЊЦИ, 300 динара килограм. Јабука. 062/108-77-03.
(СМС)
КЕСЕ свих врста, повољне цене, производња. „Атлантис
плус”, 064/255-57-86. (24961)

ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи свих кв, достава, монтажа, гаранција, повољно, радим поправку.
061/641-30-36. (252268)
ПРОДАЈЕМ тросед, двосед,
фотељу, гарнитура, очувано.
064/140-65-99.
(252275)

СВИЊЕ продајем 100 – 130 кг.
064/172-44-10, 372-768.
(2521539

РЕМОНТОВАНЕ ТА пећи свих
величина. Достава, монтажа,
годину дана гаранција.
065/339-44-48.
(252279)

ПРОДАЈЕМ/ПОКЛАЊАМ
гробно место на Старом православном гробљу у Панчеву.
063/231-278. (и)

ПОВОЉНО замрзивач 100 л,
са три фиоке, дечја колица са
три точка. 065/225-58-51.
(252282)

ПРОДАЈЕМ мало коришћену
топлу витрину, дуплу фритезу,
тостер, касу и остало за гастрономију. Тел. 063/741-6400. (251949)
ПРАСИЋИ, јагањци на продају. Вршим услужно печење на
дрва – ражањ, повољно.
064/397-79-09. (251860)
ТЕЛЕВИЗОРИ, половни, 37,
55, 68, 72. 348-975, 066/348975. (252267)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ форд сијеру, бојлер, старинска витрина, јелке , ТВ. 060/143-62-10.
(252267)

ПРОДАЈЕМ балирану детелину. 064/402-77-96. (252324)
ПРОДАЈЕМ болнички кревет
плус антидекубит душек са
компресором. 063/894-84-23.
(252325)
КУНИЋЕ, зечеве, продајем за
приплод или за клање.
062/818-89-82. (252337)
ПРОДАЈЕМ креветац, хранилицу, ауто дечји. Тел. 355-039.
БУКВА, храст, багрем и у џаковима, 003 м³, 350 динара са
превозом џак. „Топлина
ММА”, 063/364-310. (252343)
ПРАСИЋИ на продају.
064/264-01-03. (252265)

Петак, 15. децембар 2017.

ОГЛАСИ

15

marketing@pancevac-online.rs

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ продавницу здраве хране, у раду, са робом.
061/235-17-50. (252389)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, нова кухиња 10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (252410)

ПРОДАЈЕМ веш-машину горење. 063/892-08-35. (252416)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет као нов,
решо, телевизор, лустер, тепих, витрина. 064/635-77-42.
(252554)

МЕСНАТЕ свиње на продају,
Петефи Шандора 113. Тел.
323.-123. (242529)

ПРЕОСТАЛА дрва, цер и
храст. 064/595-29-59.
(252558)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ плац, Рибарска,10
ари, власник, Тел. 063/606270 (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу на Златибору, Гајеви, може замена.
069/158-63-76. (252134)
ХИТНО продајем спратну кућу, Јабука, 220 м2, са намештајем, 50.000 евра. 063/71599-00. (251876)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву,
нова, одмах усељива, 150 м2,
без поправке, цена по договору. За више информација
013/601-472.

ПРОДАЈЕМ: спаваће собе,
двосед, рекламе за локале, машину југо професионалну.
062/185-86-74, 063/359-314.
(252419)
ПРАСИЋИ од 15 до 30 кг, клање и достава. 063/812-36-04.
(252374)
НА ПРОДАЈУ крмача за клање,
мангулица, и јаре. Тел.
065/961-92-14. (252379)
ПРОДАЈЕМ свиње око 100 кг,
180 динара кг. 064/354-71-06.
(252318)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет, фрижидер, веш-машина, угаона
гарнитура мања-већа, двосед,
тросед, фотеља, ТВ комода,
два душека, шиваћа машина.
Тел. 063/861-82-66. (252458)
НА ПРОДАЈУ дечја оградица и
столица за храњење. 064/95939-63. (252464)
ПРОДАЈЕМ два двоседа, повољно. 064/172-90-92.
(252518)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, 2, 3, 4 и 6 кв, достава,
монтажа, гаранција. 335-930,
064/366-57-87. (252519)

ПРЕОСТАО пелет са сертифгикатом. 064/595-29-59.
(252558)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, свих кв, достава, монтажа, гаранција. 064/491-74-20.
(252563)

ПРОДАЈЕМ дрва: багрем, јасен, врба, топола, преостала.
064/122-69-78. (252542)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА
ТА пећи, исправне и неисправне, врло повољно.
066/900-79-04. (252257)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, најбоље плаћам, долазим одмах. 061/64130-36. (252268)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац, пенкала, сатове.
Тел. 013/313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77. (252272)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих величина.
065/339-44-48. (252279)

КУПУЈЕМ старе сатове: новац,
пенкала, разгледнице, књиге,
ситне антиквитете. 013/23335-01, 064/265-82-98.
(252316)

ЋУРКЕ и пилићи на продају,
уређене и живе. 061/280-2035. (252523)

НА ПРОДАЈУ плац, Војловица,
3 ара, 7.400 евра. 063/606597. (252171)

ПРОДАЈЕМ дрва преостала, за
огрев. 063/868-02-06.
(252570)

КУПУЈЕМ круњач-прекрупач
оџаци, црвени. Тел.065/56101-03. (252308)

ПРАСИЋИ на продају. Мића,
Новосељански пут 175.
064/303-28-68. (252523)

ПРОДАЈЕМ 53 ара градског
грађевинског земљишта са три
парцеле, Караула, Улица Рибарска. 060/555-69-35.
(252085)

КТИТОР комплет лукс, очуван
канцеларијски намештај. Цена
договор. 061/324-40-85.
(252484)
ПРОДАЈЕМ велику породичну
гробницу, Православно гробље
– код капеле. 346-262.
(242595)
ЗАМРЗИВАЧ горење 240 литара, шпорет смедеревац, препород, десни. 065/512-13-91.
(252502)
СТРУЈОМЕР трофазни двотарифни, нов, скије елан, ауто
таврија, компресор. Тел.
061/193-61-10. (252510)
ПРОДАЈЕМ пећ на бутан са
боцом, пећ на гас са чунковима, елиптични тренажер за теретане, скије, ТВ самсунг, крека весо, тренажни бициклови.
352-114. (252543)
ДРВА: јасен, багрем, црвена
врба, повољно, преостало.
060/035-47-40. (252544)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
осма дуж, Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (252303)

НОВИЈА кућа у Синђелићевом насељу, 256 м2, усељива,
95.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (252417)
ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
струја, вода, гаража, започет
објекат. 064/260-05-34.
(252428)
КАРАУЛА, нова кућа, 86 м2,
енергетски пасош, укњижена,
власник. 065/258-87-77.
(252430)

КУЋА, Омољица, 65 м2, легализована, 6.5 ари, помоћни
објекат. 064/961-00-70.
(252016)

МАРГИТА, старија кућа на 5
ари плаца. 063/720-55-66.
(252305)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, олово, замрзиваче, веш-машине, телевизоре. 061/321-77-93.
(252551)

КУЋА на продају у Војловици
са ЦГ. Тел. 064/084-21-62,
013/263-80-93. (252323)

КУПУЈЕМО гвожђе, акумулаторе, обојене метале, замрзиваче, веш-машине, телевизоре и
остало. 061/206-26-24.
(252559)

ПЛАЦ у Овчи, Рева 2, 66 ари,
99.000 евра. 063/104-55-88.

КУПУЈЕМО алуминијум, гвожђе, шпорете, веш-машине,
замрзиваче, телевизиоре и све
остало. 061/322-04-94.
(252551)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, 7 ари, 45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

КУПУЈЕМ испавне, неисправне
ТА пећи свих величина.
064/336-57-87, 335-930.
(252519)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, старе играчке, сатове,
стари новац, слике, старо покућство. 335-930, 335-974,
063/705-18-18.
(252519)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак.
062/148-49-94.
(252521)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине и остали отпад. 064/15844-10, 063/101-11-47.
(252573)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА, 8 ари,
75, договор; Баваништански, 7
ари, 15.000. (338), „Јанковић”,
348-025.
(252505
ПРОДАЈЕМ кућу, усељива, 130
м2, 15 ари плац, Долово.
062/973-44-24.
(252514)

СТАНОВИ
ПОНУДА
БЕЗ ПОСРЕДНИКА, четворособан, други спрат Котеж 2,
може намештено. 064/2050315. (СМС)
ПРОДАЈЕМ нов, атрактиван
стан, 34 м2, једноипособан, у
ужем центру града. 063/693944, 069/147-74-38.

КУЋА у Старчеву, одмах усељива, 10 ари плаца.
060/415-16-13. (252516)

ЦЕНТАР, продаја станова, 40
– 120 м2, 650 – 850 евра/квадрат, са ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)

ПРОДАЈЕМ 75 ари грађевинског земљишта, код северне
зоне, повољно.
060/034-19-58.
(252356)

САЛОНСКИ први спрат, 98 м2,
гаража, подрум. Све усељиво.
Сређена. 064/422-42-63.
(252549)

ПРОДАЈА плацева, укњижени,
Пелистерска и Кајмакчаланска. 063/894-88-11.
(252531)

МИСА, ПР, 34 м2, 16.000; 70
м2, 24.000. 063/377-835.

ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2
+ локал 30 м2 на 7,29 ари,
31.000 евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (252467)

КУПУЈЕМ ТА пећи исправне и
неисправне, свих величина.
063/714-38-98. (252395)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност
није битна. 063/705-18-18,
335-974. (252519)

ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4.5 ара,
53.000; 180 м2, 6 ари, две заебне јединице, 120.000, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (252504)

ПРОДАЈЕМ земљу, 77 ари, на
Аеродрому. 065/283-53-01.
(252444)

КУЋА на продају, Новосељански пут код Надвожњака, без
посредника. 064/1341-67-32.
(252258)

ЈУЖНА ЗОНА, плац 36 ари,
ограђен, кућа фул 100 м2, идеално за било који бизнис. (67),
„Милка М”, 063/744-2866.(252581)

ПРОДАЈЕМ нову бунду сиви
нерц, са лисицом око врата.
064/324-07-77. (4743)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у
Качареву. Тел. 601-281.
(252413)

ПРОДАЈЕМ 27 ари градског
грађевинског земљишта и викендицу, легализовано.
063/753-28-76. (252270)

КУЋА, шири центар, П + Пк,
135 м2, двориште, нова фул,
грејање, одмах усељива. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(252581)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81-42.
(252521)

ПРОДАЈЕМ кућу, Долово, без
посредника, 16 ари, 150 м2.
063/153-37-70. (252178)

ПРОДАЈЕМ плац у Панчеву,
57 ари, 16.000 евра. 063/10455-88. (и)

МАРГИТА, почетак, 100 м2,
1.5 ар, без улагања, усељива,
70.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (252284)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, добар
прилаз и ширина плаца.
069/213-97-37. (252273)

ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, асфалт,
струја, вода, 18.500. 063/89484-23. (252325)

КУДЕЉАРСКИ насип, Преспанска, 88 м2, трособна, на
4.8 ари, 35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(252467)
БАНИЈСКА, дворишна спратна
укњижена два стана, 120 м2,
29.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (252467)

ПРОДАЈЕМ кућу без посредника. Тел. 355-039. (252339)
ПРОДАЈЕМ кућу у Тополи, повољно. 069/186-54-05.
(252346)
ТЕСЛА, плац 4,28 ари, 52.000
евра, хитно. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(252498)
ГОРЊИ РАД, Книћанинова 33,
120 м2, 5,30 ари. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(252149)
УЖИ ЦЕНТАР, 130, 5 ари,
67.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (252025)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном
плацу, у Војловици. 013/23221-30, 063/162-50-00.
(252391)
ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову.
062/415-359. (252407)

БАВАНИШТАНСКИ, до пута,
новија, 60 м2, 13,5 ари, укњижена, 25.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (252475)
СТАРЧЕВО, усељива, лепа трособна, 70 м2, 6.5 ари, 21.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(252475)
ПРОДАЈЕМ две лепе куће, шири центар, Тесла, повољно.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(252484)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, кућа са
два локала, 14 ари, излаз на
две улице, 130.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(252494)
КУЋА за рушење, Горњи град,
5 ари, 40.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(252494)
КУЋА у Жарка Зрењанина, 90
м2, 3 ара, 42.000. „Олимп”,
063/274-951. (252137)
МАРГИТА, кућа 100 м2, намештена, без улагања, 50.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(252504)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту, 100 м2.
061/251-13-01.
(252567)

ТЕСЛА, двособан, новоградња,
50 м2, I спрат, лифт, ЦГ, тераса, 063/372-221. (252028)
ПРОДАЈЕМ стан од 110 м2, у
В. П. Бојовића 17-а, власник.
063/712-62-84. (252255)
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СТАНОВИ
ПОНУДА
СТРЕЛИШТЕ, мањи двособан,
46 м2, етажно грејање. Тел.
064/26771-74.
(252283)
СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан, 80 м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(252284)
ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат,
новија градња, 40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(252284)
СТРЕЛИШТЕ, почетак, двособан, други спрат, тераса,
24.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (252284)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 63 м2
+ тераса, трећи спрат, 40.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (252284)
КОТЕЖ 1, једнособан 28 м2,
пети спрат, ЦГ, 15.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (252284)
ТЕСЛА, једнособан, 33 м2, високо приземље, ТА, 18.500.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (252284)
ЦЕНТАР, двособан, 45 м2, ТA,
IV од V, усељив, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (252284)
СТАН, хитно на продају, 60 м2,
Максима Горког 49. 064/29045-09, 061/348-20-00.
(252295)
ПРОДАЈЕМ стан, центар Стрелишта, ЦГ, 38 м2 + тераса,
власник. 063/161-95-53.
(252312)
НА СТРЕЛИШТУ продајем/мењам једнособан стан, 37 м2,
реновиран, одмах усељив, ЦГ,
клима, лифт, седми спрат, није последњи, 22.500 евра, власник. 069/289-19-85. (252326)

ПРОДАЈЕ се стан у Улици Милоша Обреновића 31, преко
пута „Авива”. Контакт
063/183-73-65, 065/992-08-30.
(252328)

ХИТНО продајем поткровље
на Миси, 100 м2, са свим прикључцима, укњижено.
065/333-55-25.
(252483)

ПРОДАЈЕМ стан у Колонији,
Горњи град, Иве Курјачког
99/2. 062/144-72-46. (4743)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића,
двособан стан 62 м2, са централним грејањем, лифтом и
прелепим погледом на Тамиш.
063/786-98-86. (252315)
СТРЕЛИШТЕ, стан 66 м2, I
спрат, В. Влаховића, 37.000
евра. 064/305-92-00. (252376)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, VI, лифт,
двособан, није задњи, 30.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-2383. (252356)
ХИТНО, двоипосоан, 75, ЦГ,
II, усељив, 38.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(252356)
СОДАРА, једнособан, 37, ЦГ,
VII, два лифта, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83. (252356)
ТУРСКА ГЛАВА, двоипиособан, 57, ЦГ, III, екстра сређен,
43.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (252356)
СОДАРА, трособан, ЦГ + гаража, 41.000; двоипособан, II,
ЦГ, 38.000. „Лајф”, 061/66291-48. (252450)
СОДАРА, мањи двособан, ВП,
ТА, 27.000 и једноипособан,
ЦГ, 27.000.„Лајф”, 061/66291-48. (252450)
СОДАРА, двособан, VI,
31.000, VII, 72 м2, 42.000; Турска глава, двоипособан,
43.500. „Лајф”, 061/662-91-48.
(252450)
КОТЕЖ 2, сређен већи двособан, договор; Стрелиште, трособан, ЦГ, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (252450)

ЦЕНТАР, трособан, 84 м2, II,
ЦГ, 65.000; двособан, II, нов,
42.000; трособан, 72.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(252450)

ЈЕДНОСОБАН стан, 36 м2,
приземље, укњижен, стара
градња, потпуно реновиран,
близу центра. 064/829-29-02.
(252490)

СТРОГИ центар комфоран
двособан, II, лифт, ЦГ, новија
зграда, 62.500 евра.
063/690-269.
(252492)
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СОДАРА, двоипособан стан,
63 м2, IV спрат, ЦГ, кабловска.
Тел. 344-254. (252404)

ДВОСОБАН, 57 м2, Котеж, Содара, 28.000; Миса, 41.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (252393)
ЦЕНТАР, 28 м2, гарсоњера,
ЦГ, тераса, усељива, 17.500,
договор. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(252393)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1, 28 м2,
ЦГ, усељива, договор. 345-534,
064/246-05-71. (252409)
ЈЕДНОИПОСОБАН, С. Саве,
40 м2, новоградња, усељив одмах. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (252409)
ЈЕДНОИПОСОБАН, С. Саве,
40 м2, новоградња, усељив одмах. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (252409)

ДВОСОБАН, нов, 55 м2, 33.000
евра, договор, Миса, власник.
063/304-222. (252501)
САЛОНСКИ, 40 м2, центар,
24.000; 50 м2, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (252504)
ЦЕНТАР, шири, 60 м2, трособан, 29.000. „Гоца”, 063/89977-00. (252504)

НОВА МИСА, 47 м2, II, новија
градња, код школе, 22.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (252417)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2,
двострано орјентисан, 38.000
евра. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(252409)

ТЕСЛА, 58 м2, двоипособан,
37.000; 74 м2, трособан,
41.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(252504)

КОТЕЖ 2, први део, двоипособан, 68 м2, III, 37.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(252417)

КОТЕЖ, 63 м2, двособан,
35.000; 68 м2, двоипособан,
42.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(252504)

2

НОВА МИСА, кућа 160 м , подрум и гаража, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(252417)

СОДАРА, 56 м2, двособан, III,
ЦГ, 35.000; 68 м2, трособан,
ТА, 35.000; 72 м2, трособан,
40.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(252504)

2

ТЕСЛА, двособан, 42 м ,
24.0000; двособан, 53 м2,
26.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (252467)

ТЕСЛА, нови свет, новоградња, четворособан, 100 м2, II,
ЦГ, 67.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (252417)

ЦЕНТАР, 2.0, ТА, 31.000; двоипособан, 58, 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (252505)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 м2,
ТА, 25.000; двособан, 53 м2,
32.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (252467)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2,
37.500; двособан, 60 м2,
33.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (252467)

ЦЕНТАР, двособан, 68 м2, ТА,
две терасе, I спрат, власник.
Тел. 013/353-665. (251968)

ЈЕДНОСОБАН, нов, 30 вм,
приземље, 18.500 евра, договор, Миса, власник. 063/304222. (252501)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2, ЦГ,
IV, 27.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (252417)

ЦЕНТАР, Карађорђева, ретка
понуда. 160 м2, 4.6 ари, квалитетна, са плодоужитком. Само
59.000. 061/324-40-85.
(252408)

СТРОГИ центар, ЦГ, I спрат,
двособан, војне зграде, усељив
одмах. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (252409)
ЈЕДНОСОБАН, сређен, I спрат,
Доњи град, 22.500 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (252409)
2

СТАН, нов, новоградња, 30 м ,
Светог Саве 65.
064/240-00-64.
(252422)

МИСА, двоипособан, 63 м2,
32.000; двособан, 49 м2,
24.500; једноипособан, 40 м2,
22.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (252467)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2,
16.000; двособан, 50 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (252467)
МАРГИТА, двоипособан, 58
м2, 34.000; једноипособан, 35
м2, 20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(252475)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, дворишни, 21 м2, укњижен, 11.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901.(252475)
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АТРАКТИВНИ дуплекс, елитни
део града, повољно. Аксентија
Максимовића, 115 м2, I, ЦГ,
79.900. 061/324-40-85.
(252083)

ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 34 м2, једнособан, 21.000; двособан, 26.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (252393)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, 2.0, 64, договор;
Содара, 1.0, ЦГ, 19.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (252505)
ГОРЊИ ГРАД, новији, 61 м2,
III, плин, комфоран двособан,
27.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (252475)

ПРОДАЈЕМ трособан комфоран стан, одмах усељив, без
улагања, Тесла. 063/827-9569. (252512)

КОТЕЖ 2, двособан, 57 м2,
квалитетно реновиран, VI,
36.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (252475)

КОТЕЖ 2, продајем двоипособан стан, III, 72 м2. 066/31774-44. (252547)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2,
VI, ЦГ, 24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(252475)
СТРЕЛИШТЕ, већи једнособан,
39 м2, III, ЦГ, 21.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(252475)
СОДАРА, 64 м2, III, ЦГ, уредан, 33.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (252475)
КОТЕЖ 2, двособан, VII, 61
м2, 29.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (252475)
ПРОДАЈЕМ стан 85 м2, нова
Миса. 063/272-594, 063/225928. (252497)
КОТЕЖ 2, леп трособан, сређен, повољна цена. „Весна 2”,
066/937-00-13. (252484)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2,
повољно. „Весна 2”, 066/93700-13. (252484)
СТАН, 46 м2, шири центар, ЦГ,
два лифта, одмах усељив.
065/882-24-04. (252487)
СОДАРА, троипособан, I сређен, хитно, 41.000 евра.
063/690-269. (252492)
ЦЕНТАР, двособан, 55 м2, II,
ЦГ, 36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (252494)
СТРЕЛИШТЕ, хитно двособан,
53 м2, IV, 20.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(252494)
ЦЕНТАР, једнособан, 36 м2,
VII, ЦГ, без улагања, 24.500.
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (252500)
СОДАРА, једноипособан, 46
м2, V, ЦГ, усељив, 30.000, договор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (252500)
КОТЕЖ 1, двособан,62 м2, III,
ЦГ, сређен, 35.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (252500)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 48
м2, IX, ЦГ, усељив, 24.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (252500)
ЦЕНТАР, двособан, 50 м2, I,
ЦГ, без улагања, 33.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (252137)
ТЕСЛА, двоипособан, 64 м2,
IV, ЕГ, усељив, без улагања,
35.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (252137)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22 м2,
IV, ЦГ, лифт, усељива, 14.500.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(252500)
НОВА МИСА, гарсоњера, 21
м2, ВП, ТА, усељива, 13.500.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(252500)
КОТЕЖ 2, двособан, преуређен у двоипособан, 63 м2, ВП,
ЦГ, 35.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(252500)
ТЕСЛА, 33 м2, надоградња,
23.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(252498)
СОДАРА, 46 м2, 28.000, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (252498)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”
потребни станови на Тесли.
064/668-89-15. (252498)
ЦЕНТАР, 36 м2, 25.000, сређен. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (252498)

СТАН 98 м2, трособан, I, подрум, гаража, Доњи Град.
064/153-14-03. /(252533)
СОДАРА, једноипособан, VI,
46 м2, ЦГ, 28.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (252507)
ЦЕНТАР, двособан, ВПР, 52
м2, ТА, ПВЦ, 31.000. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (252507)
2

КОТЕЖ 1, двособан, III, 57 м ,
ЦГ, 33.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(252507)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, VI, 66
м2, ЦГ, 30.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(252507)

СТАН, Тесла, двоипособан,гас, тераса, новоградња,
усељив. 069/822-48-24.
((252572)

СКУПШТИНА станара продаје
неуређен тавански простор,
око 140 м2, Содара. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (252507)

СТАН, Светог Саве, 200 м2,
две гараже, гас, лукс, усељив.
069/822-48-24. ((252572)

ДВОСОБАН, нов, 56 м2, нова
Миса, власник, 1/1, усељив одмах, 26.900 евра. 064/144-2740. (252533)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан
стан, 44 м2, ТА, II, 18.500.
063/334-751, 069/304-78-85.
(252568)
ЦЕНТАР, нов укњижен стан,
37 м2, власник. 063/208-352.
(252576)
СТАН, Тесла, дуплекс, ЦГ,
паркинг, тераса, нов. 069/82248-24. ((252572)

ДВОИПОСОБАН, Маргита,
ПР, фул, 64 м2, Пепељаре, I,
58 м2, 23.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (252581)
ТРОСОБНИ: центар, V, 85 м2,
Котеж 2, II, 78 м2; Маргита, I,
102 м2. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (252581)
ГАРСОЊЕРА, Доњи град, 16
м2, 8.500; тесла, II, ЦГ, 25,
23.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.(252581)
ЈЕДНОСОБНИ, центар, I, 34
м2, 26.500; Миса, ПР, 31,
17.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (252581)
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СТАНОВИ
ПОНУДА
ЈЕДНОИПОСОБНИ: Маргита,
42 м2, фул, 18.500; Тесла, I, 51,
нов, тераса. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (252581)
ДВОСОБНИ, Котеж 2, прелеп,
ПР, 38.000; Миса, I, ЦГ, прелеп. (67), „Милка М”, 063/74428-66. (252581)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ трособан стан, без
посредника, Тесла, Котеж 1, 2,
центар. 063/873-03-60.
(251894)
ПОТРЕБНИ станови свих
структура, брза исплата. „Нишић”, 362-027, 064/206-55-74.
(252284)
КУПУЈЕМО станове, куће, за
своје купце, исплата одмах.
(679), „Трем 01”, 013/332-031,
063/836-23-83. (252325)
КУПУЈЕМО станове и куће свих
структура, брза и сигурна исплата. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (252467)
ЗА ПОЗНАТОГ купца купујемо
гарсоњеру, двоипособан или
трособан стан. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(252507)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ЈЕДНОСОБАН , намештен стан,
приватна кућа. Грејање, кабловска, Стрелиште од 1. 01.
2018 Моб. 060/320-51-42.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен стан за
самце у центру. 065/335-12-73
(252388)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у центру. 343-300, 063/632-774
(252392)
ИЗДАЈЕМ празан, одмах усељив стан од 60 м2, на Котежу
2. 013/314-598 (252394)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештена, Миса, Тимочка 32.
064/993-71-74, 013/371-635
(252401)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
новој Миси, поткровље, спољне степенице. 063/839-56-81
(252400)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену
собу са употребом кухиње и
купатила. 013/321-408
(252436)

ГАРСОЊЕРА, Тесла, намештена, грејање, ТА, кабловска, интернет, 80 евра месечно, депозит 100 евра. 061/185-17-08.
(252520)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 2. 064/22623-71. (252552)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру са ЦГ, на Тесли. 064/28060-36. (252311)

НАМЕШТЕН мањи стан, кабловска, интернет, грејање,
близу центра, издајем.
060/555-85-62 (252351)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у центру
града. 060/613-03-97 (252357)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру за једну особу. 343-635
(252361)
ИЗДАЈЕМ празну кућу – етажно грејање. 066/807-10-40
(252360)
ПОВОЉНО издајем мањи намештен стан. Ужи центар.
063/810-92-39 (252452)
ДВОСОБАН празан стан, нова
Миса, бесплатан интернет,
одвојен улаз. 063/775-99-86,
372-144 (252455)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Стрелишту, празан, III спрат,
ЦГ. 064/866-23-57
(252387)

АУТО ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни самостални мајстори и
ученици. 013/344-011,
063/372-231. (252541)

СЕРВИС веш-машина, ел. пећи, бојлера, ТА пећи. Тел.
061/667-44-48. (251310)

ПОТРЕБНА радница у месари.
063/362-427. (252528)

ИЗДАЈЕМ локал 32 м2. Тел.
063/370-684. (252277)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале
од 81 и 39 м2, центар Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(252283)

ПОТРЕБНА озбиљна, одговорна медицинска сестра, неговатељица за бригу о старој особи. 064/413-04-10. (4743)

ИЗДАЈЕМ локал и кућу за пословни простор. 064/866-2495, центар. (252317)

ШТАМПАРИЈИ потребан графички дизјанер, оператер, дигитална штампа.
013@gmail.com

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Тел. 063/808-58-16.
(252365)
ПРОДАЈЕМ пословни простор
200 м2, у Јабуци, плац 7.5 ари.
063/386-352. (252456)
ИЗДАЈЕМ локал 40 м2, погодно
за фризерски салон. Цара Лазара 3. 063/802-79-07.
(252462)
2

ИЗДАЈЕМ локал 23 м , код Аутобуске станице. 352-105.
(252473)
ПРОДАЈЕМ разрађен локал у
Ж. Зрењанин бр. 32, површине
25 + 8 м2, договор, замена.
345-534, 064/246-05-71.
(25409)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза Зелене пијаце, телефон, велики
излог. 060/351-03-56. (252448)

РЕСТОРАНУ потребан кувар.
065/831-80-69. (252577)
ШТАМПАРИЈИ потребан помоћни радник, минимум ССС,
Б категорија, од 25 до 45 година. 060/455-65-66, од 16 до 20
сати. (252574)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу, услови одлични, пријава. 063/688-307. (252580)
ПОТРЕБАН возач, достављач
хране и pizza мајстор, кувар.
Пријаве путем сајта.
www.konoba32.rs (252375)
ПОТРЕБАН пекар и помоћни
радник са искуством на производњи хлеба и сомуна.
063/775-80-19. (252569)
ПОТРЕБНА девојка-жена за
рад у кафани. Тел. 063/525115. (252571)

КОПАЊЕ канала, машински,
за струју и окитен воду. Позовите 063/311-279. (250298)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(251257)
ДИХТОВАЊЕ дрвене столарије
алу-лајснама, брзо и квалитетно. 063/801-84-76, 065/80184-76. (251120)

АЛУ и ПВЦ столарија, поправка, штеловање, замена гуртни
и стакала. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (251120)
ВОДОИНСТАЛАТЕР реновирање купатила, вентили, славине,
одгушење канализације одмах.
061/193-00-09. (252026)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, стиропор,
фасаде, бетонирање. Повољно.
063/865-80-49. (251223)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлере, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(251925)

МАРИНЕРА. Тражи се куврица
са искуством за рад за стално.
069/822-48-23. (252572)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка
старих, уградња нових цеви,
монтажа санитарије, одгушења. 062/382-394. (252287)

ПОСАО

ПОСАО

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

НЕМАЧКИ, часови свим узрастима. Преводи. Припрема полагања свих нивоа. 352-892,
061/656-04-04. (251935)

ПОВОЉНО, атрактиван локал,
центар, излог, помоћни улаз,
43 м2. 064/143-91-40.
(252556)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне
раднице за рад у кухињи и за
роштиљем. Локал у Браће Јовановић.
063/897-55-04.
(252103)

ПРЕВОЗ ствари, робе, селидбе
комбијем 2,5 тоне. Јоца,
061/616-27-87. (252506)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало,
најповољније. 065/361-13-13.
(252332)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03. (252506)
ЧИСТИМО таване, шут, подруме, радимо најповољније.
061/321-77-93. (252551)

ДИМЉЕЊЕ меса, сланине и
осталих прерађевина.
063/179-01-78.

ПОТРЕБНА радница за прехрамбену продавницу.
062/493-580. (252530)

ИЗДАЈЕМ локал 28 м2, М. Горког 81, улаз у Пепељаре.
063/837-4834. (252355)

ПЕГЛАЊЕ веша, спремање
станова. 062/162-36-08,
060/033-15-19. (252328)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање,
10 евра дан. Позовите,
064/235-08-15. (250298)

ЛОКАЛ издајем на Стрелишту.
062/852-48-50. (251937)

ИЗДАЈЕМ магацин, локал 20
м2, на Маргити. 063/191-71-16.
(252263)

НАМЕШТЕНА соба студенткињи или самици, Котеж 2. 318321, 064/908-02-94

ПРОДАЈЕМ продавницу здраве
хране, у раду, у центру града.
Цена договор, уз могућност замена за аутомобил. 064/33849-78. (252492)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
(252281)

ТАМИШ КАПИЈА, издајем локал 45 м2 + три гаражна места.
Ново. Тел. 060/152-87-70. (и)

ХАЛУ издајем, 200 м2, магацин, производња, радионица.
063/265-161. (251588)

ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен стан, Миса, код школе,
може и пословни (канцеларијски) простор, има употребну
дозволу. 065/260-82-60
(252373)

ПЕКАРИ у Панчеву потребни
продавци и помоћно особље за
рад у припреми. Услови одлични. 062/155-35-37. (252334)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу у Панчеву. Звати на
тел. 013/331-299, радним данима од 8 до 15 сати.

ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру,
ЦГ, Котеж 1, лепа локација, на
дуже. 064/105-20-53. (252253)

СТАН, четворособан, кућа, ново, грејање, велике терасе,
плац, Котеж. 061/225-16-43.
(252344)

ПОТРЕБНИ возачи за рад у дистрибуцији пића Weifert са Б и
Ц категоријом. 063/494-512,
062/446-285.

ПОТРЕБНА радница за пекару.
063/130-75-40. (252434)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ велики двособан,
трособан стан, намештен, посебан сат. Карађорђева.
064/994-13-16. (252336)

ПОТРЕБНИ кувари са искуством. 061/277-48-03. (ф)

ИЗДАЈЕМ повољно, преноћиште у центру. 065/608-25-80.
(252560)

НАМЕШТЕН једноипособан,
новоградња, ТА, двориште, 80
евра, код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (252565)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру са ЦГ, клима, интернет, кабловска. Тел.
063/118-22-09. (252321)

НАДА ПАН д. о. о. Потребни
радници за рад у месари, са
искуством. 063/470-009.
(252123)

ИЗДАЈЕМ једнособан, дворишни стан, код Стоматолошког
факултета. 064/861-17-04.
(252545)

ЈЕДНОСОБАН, потпуно намештен стан, Тесла, тек реновиран, ЦГ, близина „Авива”.
064/884-24-37. (252243)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, мањи
двособан, без грејања, ненамештен. 064/426-27-09, 064/23809-46. (252358)

ПОТРЕБНЕ раднице са искуством за рад на индустријским
шиваћим машинама. 069/23807-65. (252135)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2, 74 м2,
други спрат, празан. 060/48838-15 (252426)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан намештен стан на Котежу 2.
064/382-61-63, 011/397-23-86.
(252159)

ИЗДАЈЕМ двособан стан са
грејањем, од 1. јануара, у Браће Јовановић 24-ц. 063/71262-84. (252255)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне
раднице за рад у кухињи и за
роштиљем. Локал у центру.
063/834-88-10. (252103)

ДОСТАВА плина на кућну
адресу. 013/347-564, 064/88650-02. (СМС)
КОМБИ превоз робе до 1.5 тоне. 063/747-94-73. (251566)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВа, ИПТВ, антена плус. 064/86620-70. (252293)
ЧИСТИМ, спрема куће и станове ако вам треба. Позовите,
064/278-71-20. (252298)

ОБАРАЊЕ стабала, рушења,
чишћења шупа, одношење непотребних ствари. 064/122-69ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења 78. (252543)
канализације, адаптације куТАПЕТАР који пресвлачи напатила, сервис, одмах.
мештај, са искуством, тражи
063/115-71-67. (252358)
посао. 064/120-77-64.
ПОПРАВКА, столарија, брава- (252137)
рија, санитарије, монтажа бој- ОЗБИЉНА жена радила бих,
лера, шпорета, грејача. Слобо- неговала бих старију особу.
дан. 063/865-80-74. (252362)
065/624-76-23. (252526)
ЖЕНА са искуством чувала би КРЧЕЊЕ, кошење, сечење дрстарију полупокретну женску
већа, вађење пањева и фрезиособу. 062/826-07-99.
рање башти. 064/196-17-32.
(252454)
(251252)
ПРЕВОЗ – камион 7 тона, уто- ПОТРЕБАН кувар ресторану
варна рампа 7,2 х 2,5 х 2,5.
„Рустико” у Улици Браће Јова063/771-44-18. (252459)
новић 12. Тел. 013/258-07-60.
(252515)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 23 године
искуства. 013/251-78-97,
УСЛУГЕ
063/782-51-48. (252384)
МОЛЕРСКИ и фасадерски радови свих врста, квалитетно и
повољно. 064/698-97-41.
НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-04-51.
(252405)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно,
педантно, повољно. 064/25251-75, 062/153-37-06.
(252418)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(252423)
ДУБИНСКО прање тепиха,
превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (252438)
ПОПРАВКА, сервис компјутера, инсталација нових, одржавање, излазак на терен.
060/351-03-54. (252448)
ДУБИНСКО прање намештаја,
тепиха, душека, аутомобила.
Долазак. Наташа. 361-474,
060/361-47-41. (252449)
ПОПРАВКА бојлера, ТА пећи,
шпорета, осветљења, инсталације. Електричар Марко.
069/174-14-78. (252469)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 065/334-23-38.

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. (246167)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа
радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко
рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(252366)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(252366)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(252366)
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
(252366)

РАДИМО зидање, бетонирање,
поправка старих нових кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-53-89.
(251099)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(252366)

СЕЛИДБА, 1.000 динара, могућност радника.
063/174-77-69. (250194)

СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(252366)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(251490)
ПЕРФЕКТ – демит фасаде, зидање, малтерисање, глетовање,
кречење, керамика, кров.
063/122-14-39.
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (251912)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење
судопере, купатила, адаптације, замене, поправке одмах.
013/331-657,
064/495-77-59.
(252499)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(252381)
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УСЛУГЕ

ЛИМАРСКИ радови, израда,
монтажа грађевинске лимарије, кровопокривачки радови,
санације цурења, снегобрани,
најјефтиније. 064/929-19-46.
(252491)
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.
(252269)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење
купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим
одмах. 013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(252295)
КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21, 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (252295)
СЕРВИС телевизора, монтажа
ТВ антена, ауто-кључева, ремонт аку-бушилица.
063/800-01-96. (252301)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита
ствари, одношење непотребних
ствари са радницима и без њих,
00-24 сата. 064/047-55-55.
(252440)
МОЛЕРАЈ, спуштени плафони,
преградни зидови, термоизолација керамика, одложено плаћање. 060/131-81-70.
(252435)
АДАПТАЦИЈЕ: вода, струја, керамика, молерај, гипс, термоизолација, рушење, зидање.
060/131-81-70. (252435)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-498.
(252397)
ЛАЛЕ – ПРЕВОЗИМ кипером
повољно: грађевински материјал, огрев, одвозимо шут.
064/354-69-94, 063/754-02-72.
(252451)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправљамо
квалитетно, са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (252556)

РАЗНО

ЕСТРАДНА школа, хармоника,
клавијатура, виолина, певање.
УЕУ „Балкан” Панчево.
060/632-46-90. (251106)

Pančevo, tel: 013/300-350 fax: 013/345-044
mail: msautocitroenservis@gmail.com

Imanje „Stari Tamiš” najveće je poljoprivredno gazdinstvo u sistemu Almex. Prostire se na 1100 ha. Imanje
je osnovano kao poljoprivredno dobro sredinom prošlog
veka, a Almex postaje vlasnik imanja 2009. godine.
Na Starom Tamišu nalazi se farma krava. Imanju
pripada i farma svinja Nadel. Pored farmi krava i svinja,
na gazdinstvu Stari Tamiš nalazi se i ergela konja, koja je
prvobitno izgrađena 1978. godine na poljoprivrednom
dobru i kasnije ugašena, a dolaskom kompanije Almex
2009. godine ponovo je probuđena tradicija konjarstva.
Potvrda kvaliteta je i zlatna medalja na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu.
Od dolaska Almexa, objekti i samo imanje su renovirani i pored investicija u unapređivanje farme, u savremenu mehanizaciju i automatizaciju farme, ambijent je
takođe uređen. Tu se nalaze ribnjak, baštenski vrt, mini
zoološki vrt, muzej konjskih zaprega i bebi farma što ovo
gazdinstvo čini veoma privlačnim za posetioce.
Rad u našoj kompaniji zahteva predanost, pouzdanost, tačnost, stručnost, ali takođe i šansu za one koji još
nemaju radnog iskustva, pružajući tako mogućnost za
zajednički razvoj i napredak. Almex ima širok spektar
oblasti poslovanja u kojima zapošljava oko 1500 radnika
različitih strukovnih profila i obrazovanja.
Stari Tamiš a. d. Pančevo

raspisuje konkurs
za radno mesto:
Referent opštih i kadrovskih poslova
Odgovornosti:
· organizuje aktivnosti direktora i ostalih rukovodioca
u kompaniji
· pruža administrativno-tehničku podršku (organizuje
sastanke, vodi zapisnike kada je to potrebno, sastavlja
odluke i ostale potrebne poslovne dopise u skladu sa zahtevima nadređenog i uz njegovo odobrenje)
· dočekuje i prima poslovne partnere i ostale goste
· prima telefonske pozive
· daje potrebne informacije eksternim licima, kontaktira poslovne partnere i kupce
· prima, zavodi i arhivira poštu, sastavlja propratne
dopise, obavlja korespondenciju putem mejla
· vodi arhivu opštih i kadrovskih predmeta kompanije
· vodi i ažurira dokumentaciju zaposlenih
Potrebne kvalifikacije:
· poznavanje poslovne korespondencije i kancelarijskog poslovanja (poželjno)
· obavezno odlično poznavanje engleskog jezika (govorna i pisana komunikacija)
· poznavanje rada na računaru (MS Office)
Mail adresa na koju možete slati biografiju je:
zaposlenje@staritamis.rs
Ili poštom na adresu:
Stari Tamiš a. d. Pančevo
Kestenova 004
26 000 Pančevo
sa naznakom:
ZAPOSLENjE
Konkurs je otvoren do 22. 12. 2017. godine

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору. Базен, СПА, кабловска,
Wi/Fi, дечја играоница.
063/719-98-30.
(252270)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно.
063/709-44-97.
(252437)

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

marketing@pancevac-online.rs

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање
о потреби израде
студије о процени утицаја на животну средину
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 Замена резервоара за складиштење
H2SO4 у Енергани Панчево, у склопу Рафинерије
нафте Панчево, на к. п. бр. 3557 КО Војловица.
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).

од 8 до 13 сати
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

KONKURS ZA POSAO
MS Autu, ovlašćenom servisu Citroenovih vozila, potrebna su 2 radnika bez iskustva. Svoj CV poslati na mail
: jelena.jokovic92@gmail.com
Potrebne kvalifikacije:
· kvalifikovani (kv) radnik, treći stepen stručne spreme/četvrti stepen stručne spreme elektrotehničke, mašinske, ili saobraćajne srednje skole;
· poznavanje rada na računaru;
· poznavanje engleskog jezika

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу пословног центра објекти бр. 1 и бр. 5 на кат.
парцели 4733 КО Панчево, у улици Милоша Обреновића број 12, израђен од стране ДОО за архитектуру и
урбанизам „BLOCKART”, Ул. Жарка Зрењанина број
3 Панчево, под бројем УП-218/16, за инвеститора
ДОО „Клупко” из Панчева, Улица Милоша Обреновића број 12.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/331-130, канцеларија 610 и 609, у времену
од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 15. 12. 2017. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТИНЕ СРЕДИНЕ

објављује
ПОЗИВ НЕЗАВИСНИМ СТРУЧЊАЦИМА
Позивају се заинтересовани стручњаци природних
и техничких наука, различитих профила (инжењери
технологије, машинства, физичке хемије, шумарства,
техничких наука, заштите на раду итд.) да се пријаве
Секретаријату за заштиту животне средине Градске
управе града Панчева ради евидентирања као потенцијалних чланова Техничке комисије за оцену студија
о процени утицаја одређених пројеката на животну
средину на које Секретаријат за заштиту животне средине као надлежна организациона јединица Градске
управе града Панчева, даје сагласност и учешћа у раду Техничке комисије из реда независних стручњака,
а зависно од врсте пројекта, односно студије.
Техничка комисија за оцену студија о процени
утицаја образује се у складу са чланом 22. Закона о
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС” бр. 135/04 и 36/09).
За рад у Техничкој комисији за оцену студија о
процени утицаја, чланови комисије имају право на накнаду, у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину и Одлуком о висини трошкова
у поступку процене утицаја на животну средину („Сл.
лист града Панчева” бр. 16/08, 27/09, 25/10 и 24/13).
Писмену изјаву о прихватању свог учешћа у раду
Техничке комисије из реда независних стручњака, заинтересовани могу потписати у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља
Петра I 2 - 4, VII. спрат, канц. 709, на посебном обрасцу или је послати поштом у слободној форми, са навођењем личних података (име, презиме, ЈМБГ, адреса и контакт телефон) и стручних квалификација, уз
лични потпис. Као прилог доставити копију личне
карте и дипломе о стеченој стручној квалификацији.
Пријаве се могу поднети до 30. 01. 2018. године.

На основу члана 9. Правилника о ближим условима,
начину и поступку финансирања потреба у области
спорта на територији града Панчева („Службени лист
града Панчева” број 1/2017) и чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”
број 129/07, 83/14- др. закон и 101/16-др. закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” број 25/15-пречишћен текст и
12/16), градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2018. годину
Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна лица да
својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих годишњих активности у области
спорта у следећим сегментима:
А) Предшколски и школски спорт
Б) Спортска рекреaција
В) Спорт особа са са инвалидитетом
Г) Такмичарски спорт
Д) Спорт у насељеним местима са територије града Панчева
Ђ) Организација спортских манифестација од
интереса за град Панчево
Е) Програми и пројекти од посебног значаја за
град Панчево у 2018. години
1. Циљеви јавног позива:
* Подстицање и стварање услова за унапређење
спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
* Унапређивање стручног рада у спорту путем
едукација тренера за стручно-педагошки рад,
препознавање талената, праћење стања тренираности
и друго
* Промовисање спорта као сегмент здравог
животног стила
* Подстицање и подржавање спорта у насељеним
местима са територије града Панчева
* Подржавање резултата врхунског спорта
* Промовисање Града кроз организацију спортских
такмичења и манифестација
* Промовисање спортских програма и пројеката од
посебног значаја за града Панчево
2. Предмет суфинансирања програма и пројеката
* Годишњи програми и пројекти из области предшколског и школског спорта
* Годишњи програми и пројекти из области
спортске рекреације
* Годишњи програми и пројекти спортскорекреативне активности особа са инвалидитетом
* Годишњи програми и пројекти у области
такмичарског спорта
* Годишњи програми и пројекти за спорт у
насељеним местима са територије града Панчева
* Програми и пројекти за реализацију спортских
манифестација од интереса за град Панчево
* Годишњи програми и пројекти који су од посебног
значаја за град Панчево
Општи услови и посебни услови јавног позива,
пријава и текст јавног позива могу се преузети на званичној презентацији града Панчева www.pancevo.rs
Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање годишњих програма и пројеката из области спорта у граду Панчеву за 2018. годину је до 29.
децембра 2017. године.
Пријава са потпуном конкурсном документацијом предаје се у просторијама Спортског савеза
Панчево, Масарикова 1-а (у времену од 8 до 15 сати), са назнаком: „Јавни позив за суфинансирање
годишњих програма и пројеката у области спорта у
граду Панчеву за 2018. годину” са називом области: предшколски и школски спорт, спортска рекреација, такмичарски спорт, спорт у насељеним
местима са територије града Панчева, спорт особа
са инвалидитетом, организација спортских манифестација од интереса за град Панчево и Програме/пројекте од посебног значаја за град Панчево.
Пријаве и потпуну документацију доставити у затвореној коверти са напоменом „НЕ ОТВАРАЈ ЈАВНИ ПОЗИВ” Пријаве се могу доставити и препорученом пошиљком путем поште.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!
Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана од 8 до 15 сати
у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1-а и у Секретаријату за јавне службе и социјална
питања Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, II спрат, канцеларија 204, или на телефон Биљане Миоч, број 064/866-22-90.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав нашој драгој

11. децембра стало је срце наше драге и вољене

МАРИЈАНИ ВУЈОВИЋ
13. V 1980 – 11. XII 2017.
С великом љубављу и тугом заувек ћеш живети у нашим мислима.

МАРИЈАНЕ ВУЈОВИЋ

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

девојачко Татић
1980–2017.

Супруг МАРКО, ћерке МИЛИЦА и МИЛЕНА, свекар НИКОЛА,
ђевери ДРАГАН и АЛЕКСАНДАР и јетрва ЈАСМИНА
(111/252485)

Бићеш увек у нашим срцима.
Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав нашој

Сахрана ће бити обављена у четвртак, 14. децембра 2017, у 13 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.

МАРИЈАНА ВУЈОВИЋ
1980–2017.

С љубављу отац РАТКО, мајка ИВАНКА, супруг МАРКО,

МАЈИ
Почивај у миру, нека те
анђели чувају.

ћерке МИЛИЦА и МИЛЕНА,
сестре ДАНИЈЕЛА и ВАСИЛИЈА с породицама

Последњи поздрав кума Маји од кумова САШЕ,
РАНКЕ, ЛАУРЕ и ТАМАРЕ с породицама

(89/252467)

(132/252557)

ДРАГАН и МИЛАНКА
ДОБРЕСКОВ
(120/252533)

Последњи поздрав драгој
куми

МАРИЈАНА
Татић ВУЈОВИЋ

ГОРДАНА ПЕТРОВСКИ

ГОРДАНА ПЕТРОВСКИ

ГОРДАНИ
ПЕТРОВСКИ

од кумова САШЕ, НАДЕ,
НИНЕ и АЛЕКСЕ
(93/252474)

Мајо, анђеле наш, сви
смо у тузи и неверици.

Заувек у нашим срцима.
Твоји: ДРАГАНА, МИТАР, ЈОВАНА, МИЛОШ
и АЛЕКСА

Ти си наше „Неко” кад причамо да нам недостаје, наше „Нешто”
кад нас боли и наше „Ништа” кад питају шта нам је.

(76/252430)

Бивше и заувек ваше
комшије у Стојана
Новаковића 6

Последњи поздрав драгом куму

(90/252470)

После кратке и тешке
болести преминуо је

Твоји: СЛАЂАН, АНАСТАЗИЈА и АНЂЕЛА
(74/252430)

СЛОБОДАНУ
Последњи поздрав колегиници

ВЛАДИМИР
ЈАНКОВИЋ

ГОРДАНА ПЕТРОВСКИ
Дани пролазе, успомене остају.
Недостајеш нам...
Твоји: ВЕСНА, ГОРАН, ИВАНА и НИКОЛА
(75/

1952–2017.
Наш вољени преминуо
је 11. децембра, али ће
заувек бити у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга
МИЛЕНА и деца
с породицама

од кума РАДЕТА
СТОЈАНОВИЋА
с породицом
(82/252446)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

(118/252527)

ГОРДАНИ ПЕТРОВСКИ

Поштовани разредни

Последњи поздрав

МАТЕ БИЛИЋ
Отишла си тихо и неприметно. Заувек ћемо те се сећати.
Неизмерно хвала за све што смо заједно прошли.
Никада вас нећемо заборавити.

Колеге из ДИС-маркета Панчево
(127/252549)

ВЛАДИМИРУ ЈАНКОВИЋУ

Ваше IV-5, генерација 1997-2001.

Породица БАЧУЈКОВ

(129/252550)

(103/252479)
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Последњи поздрав нашем драгом комшији

Последњи поздрав вољеном оцу и деди

ОБРАДУ
ЛУКИЋУ

ОБРАДУ ЛУКИЋУ
од ћерке АЛЕКСАНДРЕ, зета МИЛАНА и унука
ВЕЛИБОРА и ЈЕЛЕНЕ БАЧУЈКОВ
(98/252477)

од породица ТИШМА,
ЖАРКОВИЋ
и БРНИЛОВИЋ
(112/252487)

СЛОБОДАН МИЛЕТИЋ

Последњи поздрав тетки и баки

Последњи поздрав вољеном

1946–2017.

Нека те анђели чувају. Увек ћеш бити у нашим срцима.

РАДАВИ
ТРИПКОВИЋ

ОБРАДУ ЛУКИЋУ
Твоји: ИЛИЈА и МИЛОШ с породицама
Супруга ЛЕЛА
(97/252477)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
МИЛИЦА, БОБАН,
ЛАЗАР и ЈОВАНА
(44/252353)

Сахрана ће се обавити 14. децембра 2017, у 14 сати, на Новом гробљу у
Панчеву.

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

Последњи поздрав вољеном оцу и деди
(114/252508)

С великом тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је
преминуо наш драги супруг, отац и деда

Последњи поздрав ујаку

СЛОБОДАНУ
МИЛЕТИЋУ

ОБРАДУ ЛУКИЋУ
Ожалошћени: син ДРАГО, снаја ЈАВОРКА
и унуке ТИЈАНА и ТАМАРА
(99/252477)

Твоја сестра ГОРДАНА
и сестрић ГОРАН из
Владимировца

СЛОБОДАНУ
МИЛЕТИЋУ

ОБРАД ЛУКИЋ

(130/252513)

Последњи поздрав сестри

14. II 1943 – 11. XII 2017.

Последњи поздрав вољеном оцу и деди

Сестричина СЛАВИЦА с
породицом из Београда
(131/252553)

Сахрана је обављена 13. децембра, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћене породице ЛУКИЋ и БАЧУЈКОВ

Последњи поздрав нашој вољеној

РАДАВИ
ТРИПКОВИЋ

(94/252476)

Вољени никада не умиру.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав вољеној мајци

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

РАДАВИ ТРИПКОВИЋ
1953–2017.
Сахрана је обављена 12. децембра 2017. године.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка ДРАГАНА, зет ДРАГАН и унучад ДУЊА
и ДУШАН

ОБРАДУ ЛУКИЋУ

Сестра РАДМИЛА
с породицом

РАДАВИ
ТРИПКОВИЋ

од сина ДАРКА, снаје КАТАРИНЕ
и унука ДУШАНА
(96/252477)

(42/252353)

Последњи поздрав драгом брату
од сестре РАНКЕ
с породицом
(40/252362)

Последњи поздрав пријатељу

РАДАВА
ТРИПКОВИЋ

(41/252235)

ОБРАДУ ЛУКИЋУ

Хвала за све.
Чувамо те у нашим срцима и мислима.

ОБРАДУ

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

Породица КАШЛИК
(101/252477)

од брата ДУШКА с породицом
(100/252477)

НЕНАД и ИВОНА
(43/252353)

Петак, 15. децембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

23

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем вољеном сину

ИВАН АДАМОВ
2001–2017.

ПРЕДРАГУ ПОПОВИЋУ

Ни све сузе света, ни све речи утехе, не могу да ублаже бол
који осећамо.
Много је лепих успомена да те вечно памтимо и да те никад не заборавимо.
С љубављу и болом твоји: мама ДАНИЕЛА, отац ДРАГАН
и брат ЈОВАН

Последњи поздрав нашем драгом супругу, оцу и
деди

од колега из КАН-а „Азотаре”
(67/252411)

Последњи поздрав пријатељу

ПРЕДРАГУ ПОПОВИЋУ
1959–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга СТОЈАНКА, син МИЛАН
и ћерка САЊА с породицом

(135/252256)

(14/252280)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Нека те анђели чувају,
лепото

Последњи поздрав

ПРЕДРАГУ ПОПОВИЋУ

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди

од пријатеља ПАНИЋА
(54/253377)

Последњи поздрав драгом комшији

ИВАНУ
АДАМОВУ
Заувек ћеш бити у нашим мислима, анђеле.

ИВАН АДАМОВ

ИВАНУ
АДАМОВУ
Анђеле, мирно почивај,
увек ћеш бити с нама.

Од маминих и татиних
колега са пијаце Тесла

Породица ВЕРЕШ

(9/252264)

(10/252266)

ПРЕДРАГУ
ПОПОВИЋУ

НАДА и ДУДА
(87/252463)

Последњи поздрав нашој

1959–2017.
ПРЕДРАГУ ПОПОВИЋУ
Комшије у Цвијићевој 13
(63/252402)

7. децембра престало је
да куца срце нашег вољеног

Последњи поздрав драгој и вољеној куми

Последњи поздрав комшији

РАДМИЛИ
КЛЕКНЕР
МИЛИ
Оста ћеш у нај леп шој
успомени и сећању.
БАНЕ, ЦИЦА, НЕВЕНА
и ПЕТАР

РАДМИЛИ КЛЕКНЕР
МИЛИ

(48/252367)

Последњи поздрав Мили

(57/252385)

Последњи поздрав стрицу

РАДМИЛИ
КЛЕКНЕР

14. II 1945 – 29. XI 2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

МИШКО и СЛАЂАНА
БАЧАЊИ

Супруга СТОЈАНКА,
ћерка СЛАВИЦА, син
МИРОСЛАВ, снаја
ЈЕЛЕНА, унуке
МИЉАНА, ЈОВАНА
и НЕВЕНА и унук ЛУКА

(15/152285)

(4/252096)

Последњи поздрав заувек во ље ној и ни ка да
прежаљеној сестри

Поштованом оцу

од комшија из улаза

ДЕСИМИРА
САВИЋА

1939–2017.

(34/252335)

Последњи поздрав

С неизмерном љубављу и
тугом чуваћемо успомену на тебе.

Породица ТОДОРОВ

Последњи поздрав својој
тетки

ДЕСИМИРУ

Био си велики пријатељ
какав се једном среће у
животу.
Поносни смо што си нам
био пријатељ. Никада те
нећемо заборавити.

МИЛЕНУ
КОСТИЋУ

Твоји најмилији:
супруга НАДА, син
СЛАВИША
с породицом и ћерка
СЛАЂАНА с породицом
(22/252293)

МИРИ

ЖИВАНУ
ЉИЉАКУ
ЂУКИЋУ

госпођи ЈУКИЋ
од комшија у Стевана
Шупљикца 139

Твој брат МИЛОШ
с породицом

последњи поздрав од
сина СТЕВАНА

(61/252395)

(122/252237)

(133/252559)

1937–2017.
СЛОБОДАНУ
МАЦЕДОНЦУ

РАДМИЛИ
КЛЕКНЕР

Почивај у миру.

од САШЕ с породицом

Твоја сестра КАЈА

(3/252239)

(20/252290)

Последњи поздрав

7. децембра 2017. престало је да куца срце наше драге

9. децембра 2017. умрла је наша мајка, баба и
свекрва

Последњи поздрав мајци и баки

ЛИЗИ
ИВАНОВИЋ

Породица ОГРИЗОВИЋ
(21/252290)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

РАДМИЛИ КЛЕКНЕР
ЗОЛТАН и МАТИЈА
(26/252307)

Отишла си тихо и неприметно али никада нећеш
из живота.
Твоја унука САНДРА,
зет БАНЕ, праунука
БРАНИСЛАВА
и праунук ДРАГАН
(47/252363)

ЛИЗЕ
ИВАНОВИЋ
1934–2017.
Никада те нећемо заборавити.
Твоји: син БОШКО
и снаја НАДА
(46/252363)

СЛАВУЈКА ВУЧКОВИЋ
1939–2017.
Сахрана је обављена у Банатском Новом Селу,
11. децембра 2017.
Ожалошћени: син НИКОЛА, унук СТЕФАН
и снаха ДРАГИЦА
(113/252503)
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11. децембра 2017. опростили смо се од
нашег вољеног

МИЛАНА ПАВЛОВИЋА

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Шестомесечни помен

С великом тугом и болом смо се опростили од наше вољене мајке, бабе и таште

ЂУРИ ПАВЛОВИЋУ
1. V 1962 – 22. VI 2017.

17. X 1934 – 8. XII 2017.
Вечно ће куцати у нашим срцима бескрајна љубав коју си нам пружао свих ових година.

Време не лечи празнину коју си оставио
својим прераним одласком.

Ожалошћена супруга НАДА, ћерка
МИРА, унука МИЛИЦА и зет МИЛАН

Ожалошћени: мајка НАДА, сестра МИРА,
сестричина МИЛИЦА и зет МИЛАН

(55/252384)

(56/252383)

МИРЈАНЕ ЈУКИЋ
1936–2017.

Ожалошћени: супруг МИЛАН, ћерке СНЕЖАНА
и БРАНКА, унука ЈОВАНА с породицом, унук СТЕВАН
и зетови ГОРАН и БОЖИДАР

Последњи поздрав супрузи

(104/252480)

9. децембра нас је напустила моја драга мама

МИЛАН ПАВЛОВИЋ
17. X 1934 – 8. XII 2017.
Речи не могу да опишу колико те волим, колико
си ми значио, као ни све оно што сећање на тренутке проведене с тобом изазива. Био си најбољи деда на свету, херој мог детињства, мој узор
и понос. Срећна сам што сам те имала таквог.
Иако си отишао тамо где више не могу да загрлим, заувек ћеш живети у мом срцу.
Унука МИЛИЦА

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

МИРЈАНИ
Захваљујемо се радницима Хитне медицинске

Била си ми велика подршка.

помоћи на великом раз-

Супруг МИЛАН ЈУКИЋ
(105/252480)

(136/252564)

умевању и професионал-

МИРЈАНА ЈУКИЋ

ном односу који су показа ли у бо ле сти на ше

Последњи поздрав драгом супругу и оцу

Волим те, недостајеш ми.

Умрла је моја мама

Мирјане Јукић.

БРАНКА с породицом
(106/252480)

Њена породица
(110/252480)

Последњи поздрав драгом оцу, свекру, деди и
прадеди

СЛОБОДАНУ ФИЛИПОВИЋУ

Драга бако

МИРЈАНА ЈУКИЋ

27. IX 1956 – 9. XII 2017.
Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
од супруге ВЛАДИМИРКЕ, синова
АЛЕКСАНДРА и ДРАГАНА и снаје ТАМАРЕ

Ћерка СНЕЖАНА с породицом

(79/252446)

(107/252480)

ВИТОМИРУ МИРКОВУ
ВИТИ АБАЏИНУ
Последњи поздрав куму

Последњи поздрав

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Хвала ти за све.

Од сина ЈОВАНА с породицом
Захваљујемо се др Растку Губеринићу, медицинским сестрама и техничарима, као и целокупном особљу Неуролошког одељења Опште болнице Панчево за велику
пожртвованост, хуманост и бригу о нашој вољеној Мирјани Јукић.

Унука

(117/252513)

(108/252480)

Последњи поздрав нашој вољеној

Последњи поздрав супругу

Њена породица
(109/252480)

СЛОБОДАНУ

СЛОБОДАНУ
Последњи поздрав оцу, свекру и деди

од кума ЗДРАВКА
АНТИЋА с породицом

од УРОША, ВИДЕ
и СТЕВЕ

(81/252446)

(83/252446)

ВИТОМИРУ МИРКОВУ ВИТИ

Последњи поздрав брату

од супруге ПЕРСЕ
(139/252579)

РАДАВИ
ТРИПКОВИЋ
од брата РАДОМИРА,
снаје ЉИЉЕ, БОБАНА,
ДАНКЕ, ВИШЊЕ
и САШЕ с децом
(39/252352)

ВИТОМИРУ МИРКОВУ ВИТИ
СЛОБОДАНУ
од брата ДРАГАНА, снаје ВЕСНЕ и братанице
ДАНИЈЕЛЕ
(80/252404)

од сина ЉУБИШЕ с породицом
(138/252579)

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

Петак, 15. децембар 2017.

С поштовањем и тугом опростили смо се од наше
драге колегинице у пензији

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав по-

Последњи поздрав поштованој колегиници

штованом комшији

14. децембра навршавају се три године откада
није с нама наш вољени

ХАЈРУДИНУ
ПУЦАРУ

др ВЛАДИСЛАВА ТЕОФИЛОВИЋ
специјалиста интерне медицине
први реуматолог Опште болнице Панчево
Њено интерно одељење
(137/4743)

Нашој вољеној мајци

Нашој вољеној мајци

МАРИЈИ ЧАЛА

др ВЛАДИСЛАВИ
ТЕОФИЛОВИЋ

РАДИСЛАВ ПЕКИЋ

интерниста-реуматолог у пензији

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(11/Ф)

Последњи поздрав мојој
драгој и непрежаљеној
мајци

МАРИЈИ ЧАЛА
МАРИЈИ ЧАЛА

Породица КОНЧАР
(134/252561)

(84/ф)

Једногодишњи помен нашем драгом

Прође година, тужна, од
смрти мог брата

У суботу. 16. децембра, у 11 сати, на православном гробљу у Старчеву, одржаће се четрдесетодневни помен мом драгом супругу

БОШКУ
БЕРИЋУ

БОШКА
БЕРИЋА

10. X 1940 – 4. XII 2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ћерка РОЗАЛИЈА
с децом НАТАШОМ,
ЖЕЉКОМ, ЕМОМ
и МАРИОМ

10. X 1940 – 4. XII 2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ћерка ЈОЛАНКА,
зет МИЛАН с децом
ТИЈАНОМ и ДЕЈАНОМ

10. X 1940 – 4. XII 2017.
од ћерке ИРЕНЕ, зета
БРАНЕ, унуке ЗОРИЦЕ
и ЉИЉАНЕ с породицама
и пријатеља РАДМИЛЕ
и ДУШКА

Остајеш да живиш у сећањима оних који су те
волели и поштовали.
Син ЈОВИЦА, снаја
ИВАНА и унук СТЕФАН

Година је болна, а туга
доживотна. Љубав и сећање не могу умрети.
Твој брат МОМЧИЛО
и сестре ЉУБИЦА
и РУЖИЦА

(28/252310)

(29/252313)

(121/252535)

(126/252538)

(125/252538)

Навршило се шест година откада није с нама
наш

Једногодишњи помен нашем драгом

У суботу, 16. децембра, у
11.30, на Новом гробљу,
обележавамо годину дана од смрти мог супруга

Последњи поздрав нашој драгој

Драги наш Рале,
године пролазе, а бол и туга за тобом заувек остају.
С поносом и љубављу увек те се сећамо и о теби
причамо. Почивај у миру.
Твоји: супруга АНДРИЈАНА, син ЖЕЉКО, ћерка
САЊА и унуци УРОШ и НЕМАЊА

ЗДРАВКУ АНГЕЛИНУ
Супруга ЈОВАНКА
(77/252438)

15. децембра навршиће се једанаест година без
мог јединог брата

МИЛОСАВКИ ЂОРЂЕВИЋ
12. II 1941 – 12. XII 2017.
Памтићемо те заувек.
Твоји најмилији
(128/253)

17. децембра навршавају се три године откад
није више с нама наш драги

ДУШАН
С. МИТИЋ
Породице: МИТИЋ,
СЛОВИЋ и ЈАНДРИЋ
(85/252457)

БОШКУ
БЕРИЋУ
Био си мој понос, моја
снага и велики ослонац у
животу. Нека те анђели
чувају.
Твоја ћерка СВЕТЛАНА,
зет СТОЈАН
и унука ЗОРИЦА

БОШКА
БЕРИЋА

ЈУГОСЛАВА ЂУРЂЕВА
ветеринара из Долова

Година је прошла, али
љубав, сећање и туга вечно ће да трају.
Твоја супруга СТАНА

ДЕЈАН с породицом
(73/252425)

(123/252238)

(124/252238)

Двогодишњи помен

Поштованом

ЈОСИМОВ

ЈУКСО ГОРАНИЋ
1. III 1957 – 17. XII 2014.

Породица ГОРАНИЋ
(119/252532)

СТАНИМИР
АТАНАЦКОВИЋ
Недостајеш нам пуно.
Твоји: супруга
ЉУБИЦА, син ЛАЗАР
с породицом и ћерка
ОЛИВЕРА с породицом

СЕЋАЊЕ

(65/252406)

СПОМЕНКА МИЛЕНКОВИЋ
2013–2017.

ЂУРИ
КОЛАРОВУ
ПАРГАРУ

ЂУРА
КОЛАРОВ
ПАРГАР

Годишњи помен
од супруге ВЕРЕ
с породицом

Годишњи помен куму
од породице БЛИНДАР
из Панчева

(70/252520)

(71/252421)

САВА

КРИСТИНА

мушки фризер
и педикир
1979–2017.

1981–2017.

ДЕЈАН и МАЈА
(17/252288)

16. XII 2014 – 2017.

Прошло је девет најтужнијих година без тебе

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЈАГОДА
ГЛАВОНИЋ

БОГДАН
ПЕТРОВИЋ

СОЊА ВАРИ

НИКОЛА
ПОПАДИЋ

2015–2017.

2008–2017.

Прошло је пет година откада није с нама наш

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији
(72/252424)

У суботу, 16. децембра, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашој вољеној

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

2008–2017.

Твоји најмилији

Твоји најмилији

Много ми недостајеш у
ово тешко време.
Твоја супруга БРАНКА

(32/252320)

(24/252300)

(88/252464)

СТОЈАНКИ АНЂЕЛКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Заувек си у нашим срцима.
Твоја породица

И даље живиш у нашим
срцима и сећањима.
Супруга АНА и син
ТОМО с породицом

(62/252398)

(60/253374)

ЖИВОРАД
РАДОВАНОВИЋ
16. XII 2012 – 16. XII 2017.
Време пролази, сећање и
туга остају.
Твоји најмилији
(59/252378)
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Петак, 15. децембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошла је година откада није с нама

СЕЋАЊЕ

Сећање на нашег драгог

МИХАЈЛО
ПОПОВСКИ
2012–2017.

СРЂАНА ФИЛИПОВА
2014–2017.

НАДА ТОДОРОВСКА

Оставио си нам тугу која не пролази. Недостајеш нам у сваком дану и догађају који без тебе више никад неће бити исти.
Твоји најмилији

рођ. Ђуровска
2016–2017.

(78/252443)

Увек си у нашим срцима
и мислима.
Твоји: супруга ЈЕЛЕНА,
ћерка БИЉАНА, унук
НИКОЛА и унука
КАТАРИНА

Надо, јако нам недостајеш.

(7/252261)

Било је много лепих дана и успомена, по којима ћемо те вечно
памтити и с поносом причати о теби.
Твоји: мама МАРИЈА и сестре ДРАГИЦА и ЉУБИЦА с породицама

Шест месеци откако си заспала и никако да нам
се пробудиш, вољена наша

14. децембра навршавају се три године откада
нас је напустио наш вољени

ДРАГАНА КРАЛ

ДУШАН ГРБИН

Ћеро, постојиш у свакој сузи која падне, у сваком тренутку кад ти име изговоримо, кад пожелимо да те загрлимо, да те пољубимо...
Ниси нестала, али ипак нема те тамо где нам највише недостајеш, у животу.
Заувек ће те волети и никад преболети: мама,
тата и брат с породицом

14. XII 2014 – 14. XII 2017.
Вољени никад не умиру, вечно живе у нашим срцима и мислима.
Његови најмилији: супруга СВЕТЛАНА и ћерке
МАРИЈА, ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА

(68/252413)

У петак, 15. децембра, у 10
сати, даваћемо, у храму
Преображења господњег,
шестомесечни помен

(95/252476)

(8/252262)

НАДА ТОДОРOВСКИ

ДАНИЦИ
РАТКОВИЋ

Шестомесечни помен драгој сестри

СЕЋАЊЕ

Мајка,
Хвала на твојој доброти
коју си нам увек пружала.

Волим те до неба!

РАДМИЛА
(86/252460)

Твоји: СРЕЋКО,
ЖИВКО, АЦА, МАЈА
и АНГЕЛА

ДРАГАНИ КРАЛ
од брата ДРАГАНА с породицом
(102/252477)

(23/252296)

17. децембра 2017. године навршава се пет година од смрти драгог

Навршава се тринаест година откада није с нама
наша

ВЕЉКО БЛАЖЕВСКИ
12. XII 1999 – 12. XII 2017.
Ни осамнаест година које прођоше нису успеле да
умање нашу тугу за тобом. Живећи даље, уз сву захвалност, с љубављу и поштовањем чувамо успомену на срећне дане, твој лик, доброту, топлину,
подршку и љубав коју си нам несебично давао.
С поносом чувају успомену: супруга САВИЦА
и син СЛОБОДАН
(35/25340)

ЖИВА
РАДОСАВЉЕВ

НАТАЛИЈА РАДОВИЋ

С тугом у срцу обавештавамо пријатеље и родбину да је четрдесетодневни помен нашем драгом

АЛЕКСАНДРА ДРАГИЋЕВИЋА

Често те помињемо и још чешће мислимо на тебе.
Годишњи помен даваћемо 19. децембра 2017. године, у 11 сати, на Православном гробљу у Панчеву.
Најдражи

23. децембра навршава
се седам година откако
ниси с нама.

(116/251510)

Твоји најмилији

Прошле су године туге и бола за тобом. Много
нам недостајеш, али ти си увек ту у нашим срцима и мислима. Успомену на тебе чуваћемо с љубављу и поштовањем.
Супруга СЛОБОДАНКА, синовац, сестрићи,
синовице и сестричине с породицама

(53/253372)

(91/242471)

IN MEMORIAM

У недељу, 17. децембра, у 10 сати, одржаће се годишњи
помен

ПАЈИ ЖЈАКУ
на Новом гробљу 16. децембра 2017, у 11.30.
Неутешни: супруга МИРА, деца и унуци
(92/252472)

БИЉАНА КОНСТАНТИНОВИЋ
17. XII 2008 – 17. XII 2017.
Прошло је девет година празнине, туге и успомена.
Твоји најмилији
(69/252415)

БРАНИСЛАВ
ВУЈИЧИЋ
1997–2017.
Заувек у сећању.
Супруга РАДМИЛА,
деца АЛЕКСАНДРА
и ПРЕДРАГ, снаја
АЛЕКСАНДРА, унук
ЛАЗАР и брат ДРАГИША

ШЉИВОВАЧКИ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

РАДМИЛА
ЋИРИЛОВ

ЈАНКО ЂУРИЋ

ЛАЗАРУ ГАРДИНОВАЧКОМ
Породица
(36/25234)

Четрдесет дана откако је преминуо наш

(16/252287)

2014–2017.
МИРЈАНА

ГОРДАНА

2002–2017.
2005–2017.
Наша срца су прожета вечном љубављу према вама.
МАРА, МАЈА, ДУШИЦА и БЕБА
(38/252349)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ВЛАДА НЕСТОРОВИЋ
Твоји најмилији
(37/252347)

2009–2017.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Син САВА с породицом

Не постоји време које
доноси заборав, нити сећање у којем те нема!
Ћерка АНЂА
с породицом

(33/252333)

(13/252276)

Петак, 15. децембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

15. децембра навршиће се четрдесет дана откада нас је изненада
напустио наш Славко. Помен ће се одржати на Старом православном гробљу, у 11 сати

др СЛАВКО
ТОМИЋ
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СЕЋАЊЕ
на драге родитеље

СМИЉАНИЋ

МОМЧИЛО
ТОМИЋ

ЕВИЦА
20. XII 2016.

ЗДРАВКО
10. VII 2011.

а две године откада није с нама наш

МОМА ПУЛАН

Носимо те у мислима и чувамо у срцима.

Поносни смо што смо их имали.
С љубављу и тугом њихови најмилији

Син ЖАРКО СМИЉАНИЋ и ћерка БЕБА
БАЦКОВИЋ с породицама

(6/252261)

У уторак, 19. децембра 2017. године навршава се девет година откада није с нама
наш вољени

(45/252359)

У суботу, 16. децембра 2017. године, у 11 сати, на
омољачком гробљу, обележавамо годишњи помен нашем

Годишњи помен брату и
ујаку

ВАСА СУБИЋ
Прошло је годину дана откако ниси с нама.
Вољени не умиру, живе у нашим срцима, мислима, нашим причама и заувек су с нама.
У суботу, 16. децембра, на Новом гробљу у Панчеву, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашем
Васи.
Породица СУБИЋ
(5/252256)

ПОМЕН

ПЕРИ
ВЕСЕЛИЋУ

ПЕТРУ ВЕСЕЛИЋУ
1948–2016.

РАДОВАН РАДЕ МИЋИЋ

Син и ћерка с породицама
(19/252289)

19. XII 2008 – 19. XII 2017.

Успомену на њега чувају с љубављу
и поштовањем његови најмилији

Сестра ЉУБИЦА,
ЛАЗА и ОЉА
(66/252406)

Трећу годину корачамо без наше миле, добре и
пожртвоване мајке, свекрве, баке и прабаке.
Хвала јој за безгранично поштовање и љубав, коју смо обострано гајили.
Увек у срцу сина СТЕВЕ, снаје ЉИЉАНЕ
и унука НИНЕ и САНДРЕ

СЕЋАЊЕ

IN MEMORIAM

НАТА СТОЈКОВ ЗАРИЋ

(49/252368)

(12/252271)

СЕЋАЊЕ
на наше вољене

МИЛОВАН ВУЧИЧЕВИЋ

ЦРЕПАЈСКИ

дипл. инж. шумарства
Пре двадесет година нас је напустио наш драги
тата, деда и прадеда.
С љубављу и поносом вечно у нашем сећању.
Породица
(31/252318)

САША
КОВАЧЕВИЋ
9. VII 1977 – 18. XII 1999.
С тугом и болом у срцу
увек си ми присутан у
мислима.
Мама
(52/252371)

РАДМИЛУ

ЈОВАНА

13. XII 1978 – 13. XII 2017.

18. IX 1985 – 18. IX 2017.
Њихови најмилији

16. децембра навршава се десет година од смрти
вољеног тате

И даље живиш у нашим срцима, не дамо те забораву

(25/252504)

БОЈА ПАВЛОВИЋ
рођ. Проле
1937 – 7. XI 2017.
У суботу, 16. децембра 2017. даваћемо четрдесетодневни помен на гробљу у Банатском Новом Селу.
Живећеш вечно у нашим срцима.
Ожалошћени: сестра РАДОЈКА с породицом,
браћа МИЛАН и ДРАГАН с породицама
и остала родбина
(58/252386)

У суботу, 16. децембра, у 11 сати, даваћемо годишњи помен

Прошло је девет година од смрти наше драге

ЈОСИФА БАЧВАНСКОГ

РАТОМИРУ СТЕФАНОВИЋУ
С љубављу и поштовањем чуваћемо те у нашим срцима.
Твоји најмилији

Време као да стоји.
Успомене живе и даље.
Љубав је стварно већа.
Твоји најмилији: МИЛАНА, ИВАНА и МЛАДЕН
(18/252289)

(64/252493)

ДУШАН
КОСАНОВИЋ
ДУДА
16. XII 1987 – 16. XII 2017.
Супруга ДРАГА, син
НИКОЛА, ћерка
СНЕЖАНА,
зет ДУШАН, унуци
и праунуци

ЗДРАВКЕ ВАСИЉЕВИЋ
Породица
(1/252062)

(2/252209)

СЕЋАЊЕ

Четрнаест година туге и бола без нашег драгог

ГРОЗДАНА БРКИЋ

ДУШАНА ГРУЈОВИЋА

21. XII 1939 – 19. XII 2013.
Успомену чувају ћерке СВЕТЛАНА и БРАНКИЦА,
унук УРОШ и зет ГОЈКО

20. XII 2003 – 20. XII 2017.
С тугом и поносом чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

(115/252509)

(30/252314)

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

13. децембра 2017. године навршава се седам година од
смрти

ДУШАНА ЛАЗАРЕВСКОГ

1933–2010.
Његови: супруга КРСТА, ћерке ЗОРИЦА и СЛАВИЦА
и унука СНЕЖАНА
(27/252307)

28

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

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

РОЂЕНИ

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

Добили близанце – ћерке
16. новембра: Стефану и Нађу – Дејана Манић Кавгић и Драган Кавгић.

Добили ћерку
3. новембра: Уну – Валентина Варга и Марко Илијевски; 5. новембра: Дуњу – Радмила Ћирковић; 6.
новембра: Викторију – Џесика Перин; Хелену – Олга Лисичић и Стеван Гавриловић; 10. новембра: Хелену – Сандра и Милан Драгојловић; 11. новембра: Милицу – Гордана Ковачки и Саша Стојадиновић;
12. новембра: Анастасију – Марија Каменовић и Милан Думитрашко; 14. новембра: Дијану – Миљана
Зебић Залежак и Жељко Савулов; 16. новембра: Машу – Данијела Милић и Дино Тешановић; 17. новембра: Тамару – Снежана и Иштван Барабаш, Теодору – Марија и Жарко Настић, Магдалену – Кристина и Александар Манојловић, Антонину – Андријана и Ненад Живковић; 18. новембра: Софију – Снежана и Горан Маринковић, Цинтиjу – Марија Варда и Норберт Петер, Леону – Кристина Ондрик и Зоран
Амбруш; 20. новембра: Аријану – Сабрина Дукановић; 21. новембра: Машу – Сања и Сава Алтеров, Анђелу – Катарина и Владимир Мерча, Неду – Наташа и Предраг Бајић, Медину – Ханума Асановски, Инес
– Дијана Куља и Мариус Ардељан; 22. новембра: Милицу – Јована и Илија Миклић; 23. новембра: Ивону – Јелена и Ото Затко, Миу Марију – Ивана Нистор и Дарко Михаиловић; 25. новембра: Александру –
Тамара Бојичић и Дарко Игњатовић; 27. новембра: Дуњу – Невена Вујашковић и Игор Калуђерски; 30.
новембра: Теодору – Драгана и Драгиша Стојановић, Теодору – Дуња и Томислав Димић; 1. децембра:
Теону – Тијана Бикар Јаћимовић и Иван Јаћимовић, Теодору – Мирјана и Бојан Бабић; 2. децембра: Софију – Гордана и Дарко Јошиловић; 3. децембра: Радмилу – Анђелија и Марко Николић; 4. децембра:
Алису – Тања и Александар Вујанов.

ВЕНЧАНИ
25. новембра: Виолета Милчић Мареш и Милан Митић, Благица Михајловска и Светозар Шевић, Лола Кривошић и Ненад Грујевић, Ивана Кицошев и Јован Томић, Кристина Спасеновски и Раде Јовановић, Татјана
Близнецова и Миле Каламбура; 26. новембра: Јелена Полић и Тони Мандић; 30. новембра: Биљана Јањић и Љубиша Ивић; 2. децембра: Ана Муратагић и Милутин Барбул; 3. децембра: Јасница Левер и
Жељко Лековић, Санела Бактеровић и Неџат Раимовић.
УМРЛИ
24. новембра: Милка Богојевић (1939), Зоран Тодоровић (1967); 25. новембра: Драган Милевски (1962),
Бранислав Малушић (1947); 26. новембра: Јелена Ратковић (1934), Душан Секулић (1951), Дане Дерикрава
(1923), Слободанка Коковић (1934), Љубина Предић (1925), Иван Стојков (1960); 27. новембра: Станимир Васић (1938), Јелисавета Митић (1936), Јулијана Веселинов (1970), Славка Стојковић (1931); 28. новембра: Корнел Секешан (1944), Шима Саратлија (1930), Марија Рудолф Јовановић (1924), Снежана Ранковић (1968),
Славица Штрбац (1959); 29. новембра: Ержи Фишер (1935), Ана Хекел (1932); 30. новембра: Цветанка Сантрач (1943), Сава Бувач (1939), Сава Стефановић (1945), Мирјана Матић (1943); 1. децембра: Јанош Ереш
(1945), Лазар Константиновић (1936); 2. децембра: Зорка Ристић (1934), Методија Мирчески (1932),
Славица Симоновић (1955); 3. децембра: Димитрије Трајковић (1940), Рајна Ковачевић (1935), Слободан Мацедонац (1942), Паја Хусар (1944), Маја Рамљак (1934), Драган Кнежевић (1961); 4. децембрa:
Хајрудин Пуцар (1953), Олга Алексић (1932); Загорка Колингер (1936), Марија Чала (1940), Томинка
Николић (1934), Марија Михајлија (1923); 5. децембра: Милка Ђермановић (1941), Милојко Синђић
(1944), Смиља Музур (1946), Михаил Сабо (1947); 6. децембра: Момчило Адамовић (1956), Петар Мејић (1940); 7. децембра: Милева Милосављевић (1947).

ЕНИГМАТСКИ

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Мучи вас несаница. Размишља-

Новац вам просто клизи кроз

те о томе да напустите посао и
активно тражите нови. Промена
вам је неопходна. За своје одлуке очекујете подршку партнера.
Несигурни сте.

руке, али некако увек и дође.
Послушајте свој унутрашњи глас
и своје срце и сигурно нећете погрешити. Помало сте безвољни и
растрзани.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Имаћете непланиране издатке.
Ваш положај на послу је сигуран.
Трудите се колико год можете да
подржите партнера, али га све
мање разумете. Главобоља вас
умара.

Добили сина
5. новембра: Константина – Наташа Дудаш и Игор Илић; 6. новембра: Доминика – Наталија Томашова и Жељко Томаш; 7. новембра: Огњена – Данијела и Ненад Животић; 8. новембра: Алексу – Биљана Марковић и Марко Ђурђић; 14. новембра: Душана – Драгица и Марко Илијевски, Мијата – Данијела Ранков и Милан Матић; 15. новембра: Анђела – Александра Грујин и Аурел Јованов, Николу – Ивана и Немања Лотина; 16. новембра: Максима – Марија Станић и Милош Младеновић, Војина – Милена и Аксентије Радновић, Вељка – Јасмина и Миломир Чкоњовић; 17. новембра: Здравка – Жаклина Костић и Небојша Здравковић, Кристијана – Вероника Ласло и Зоран Маћош; 19. новембра: Јована – Милица и Драган Танасијевић, Ангела – Драгана и Трпе Тодоровић, Дамјана – Олгица и Далибор Марадов;
20. новембра: Луку – Маријана Пауновић и Владислав Стајић, Огњена – Гордана Маглов и Горан Јовановић; 22. новембра: Павла – Јована и Братислав Иветић; 23. новембра: Стефана – Ивана Станковић и Јовица Јованов; 26. новембра: Луку – Мартина и Сава Војновић, Матеју – Мирјана Гудовић и Милош Маркуш, Даниела – Иветка и Желимир Хрјешик; 27. новембра: Алексу – Ивана и Иван Стојиљковић; 28. новембра: Вукашина – Милена Цветковић и Горан Ђурђевић, Виктора – Тамара и Горан Јарић; 30. новембра: Костадина – Валентина Хорн и Драгољуб Глогињић, Луку – Александра и Марко Србин; 2. децембра: Лазара – Наташа и Драган Пуповац; 4. децембра: Лава – Милена Свијан Кокаи и
Дејан Кокаи.

Ован

Непотребно сте под тензијом,
јер се ствари одвијају боље од
очекиваног. Послушајте овог пута свој унутрашњи глас. Нисте
способни да разговарате с партнером. Муче вас сумње.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Очекујете новчани добитак крајем седмице, па вам то даје додатни стимуланс. Прилично сте
опседнути својим здрављем и
здравом исхраном.

Новчани добитак средином недеље. Разговарајте с партнером
да не бисте остали сами. Највећи
проблем је у вама, признајте то
бар себи. Краћи пут ће вам помоћи.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Одахните мало ове недеље. Ако
сте у вези, викенд би могао да
вам донесе оно што већ неко
време очекујете и о чему маштате. Непланирани трошкови вам
не ремете планове.

Новац ће вам пристизати током
целе недеље. Будите стрпљиви у
разговорима са странцима. Не
пожурујте ништа и не љутите се.
Све у своје време. Оставите прошлост иза себе.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Случајно долазите до важних
информација које вам омогућавају покретање сопственог бизниса. Лавови који су у вези направиће велико спремање у
свом животу.

Не журите с пребрзим закључцима. Понуда за нови посао стићи ће преко пријатеља. Не мучите себе великим анализама, нека све иде својим током. Спавајте више.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Све вас нервира на послу, у кући, на улици... Пробајте да у породици одржите бар привидни
мир, јер ваша нервоза постаје
помало досадна. Тајна љубавна
веза је на помолу.

Пробајте да каналишете свој
бес и да га усмерите тамо где
треба. Партнер вас подржава,
али све има своје границе. Ослоните се на интуицију и нећете погрешити.

КОКТЕЛ

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4
МАГИЧНИ ШТИТ 7 х 9
Слогови: А, ЗА, ЗА, ЗАМ, ЗО, ЗО, И, ЈА, ЈА, ЛА, МИ, НА, НА, НА, НИ,
НИК, НОСТ, ПА, ПСО, РЕ, РИ, РИ, СВЕ, СО, СО, ТО, ТО, ТО, ТОР.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. доведеност у везу, 2. шупљи систем
кроз чији отвор одјекују тонови одређене фреквенције, 3. материјали
који слабо проводе електрицитет, 4. јапански електронски бренд, 5.
наука о грађи људског тела, 6. склоност злу, сатанизам, 7. хронична
кожна болест (мед.).

1
1

2

3

4

5

6

АНАГРАМИ
(1) ЛИК ИЗ „AИДЕ”

(2) MAЛA ЛЕТЕЛИЦА

СМИРЕНА aрија
„Aиде” сe чује,
примадона гласом
напросто милује.

Лет би ХТЕЛИ ПРЕКО
брда и долова?
Најбоља је за то
лeтелицa oва.

7

(3) AНАГРАМНИ
ПАР

1

2

3

4

1
2
3
4

2
3

Са рекламног летка
осмехом нас маме
четири млађане
распеване даме.

4

(4) НЕСЛОГА СУПРУЖНИКА

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. црквено проклетство, 2.
наваљивати продирући, 3. прописани начин лечења
болести, 4. панчевачки џез и диксиленд тромбониста
(Љубомир).

5

7

БУЧНЕ СЦЕНЕ – ГЛАС И РАТ
(5) ДРЖАВНИ РЕСУРСИ (Н = Р)

БИТНА ПОГОДНА ВРСТА

РЕШЕЊЕ – Магични штит 7 х 9: свезаност, резонатор,
изолатори, панасоник, анатомија, сотонизам, псоријаза.
Укрштени слогови 4 х 4: анатема, надирати, терапија,
Матијаца. Анаграми: (1) Амнерис, (2) хеликоптер, (3)
флајер – „Фрајле”, (4) брачне несугласице, (5) природна
богатства.

6
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ФОТО-РЕПОРТАЖE

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

СВЕ ПРИМЕТНИЈА ПОЈАВА ЗАНАТСКОГ ПИВА

МАЛИ, АЛИ САСВИМ ПРИРОДНИ
У последње време уочљив је
тренд појаве занатског пива.
Додуше у малим количинама,
па га је тешко наћи у широј
употреби. А и када се „натрчи”
на понеку флашу, она обично
кошта најмање дупло више од
већине индустријских.
Али, према речима људи до
сржи заражених такозваним
крафт пиварством, највећи разлог за то крије се у квалитету
изузетно скупих увозних састојака.
Тим трагом разговарали смо
с тројицом малих произвођача
и сви углас кажу да (право)
пиво мора да садржи четири
елемента – слад, хмељ, квасац
и воду, као и да мора проћи
одговарајући процес ферментације.
Све друго је, ипак, нешто
друго...
Како бисмо нешто више дознали о занатском пиварству, разговарали смо с тројицом Панчеваца, који се још увек могу
сматрати ентузијастима, будући да су количине које производе занемарљиве у поређењу
са индустријским пиварама.
Избор је пао на једног донекле афирмисаног; други се још
увек тражи, а трећи прави пенушави напитак искључиво за
своје потребе.
Обавезна четири елемента
Најдаље је, у том погледу, отишао Иван Гњатовић, који је пре
три године почео да вари пиво.
– Када сам испро бао све
инду стриј ско пиво, схва тио
сам да хоћу нешто другачије,
јер су ми недостајале ароме,
боје, квалитет пене, природни ји састој ци и дру га чи ји
начин обраде. Фали и различитост од туре до туре јер,
колико год се трудили да оно
буде што приближније, неминовно је да се током времена
мења и осцилира. Просто, код
занатског пива немате могућност хемиј ске корек ци је и
таквог управљања процесом,
што има своју драж – почиње
Гњатовић.
Он строго инсистира на природ ним састој ци ма, попут
разних врста слада, чијом комбинацијом се добијају алкохол
и боја, а утиче се на пуноћу и,
помало, на укус.
– Држимо се занатске производње и разних сорти при-

Занатски пивари на „Данима Вајферта”
родног хмеља – од немачких
до америчких, које су веома
скупе. Рецимо, линија „Индија пејл-ејл” изненадиће вас изузетно јаким мирисом, цитрусним нотама и јаком горчином
која потиче од хмеља. Он је тај
који оплемењује пиво – даје му
мирис, укус и горчину, а представља и природни конзерванс,
који чува напитак, јер ми не
користимо адитиве. Многи имају предрасуду према аромама
у пиву и мисле да је у питању
некаква хемија, али буквално
све потиче од хмеља. Ипак, оно
што прави магију, заправо је
квасац – тек кад он одради ферментацију, пиво иде даље на
одлежавање, у трајању од најмање 25 дана. Што се воде тиче,
користимо ону из водовода, јер
мислимо да она у пиву треба
да буде таква какво је поднебље – наводи Гњатовић.
Иван је свој производ назвао
„дилема”, а пивару је регистровао у јуну, када је на „Данима

Вај фер та” имао пре ми је ру.
Такви фестивали су једна од
ретких прилика за промоцију,
али главна реклама ипак је „од
непца до непца”.
– Тржиште је такво да смо
занемарљиви у односу на многе друге, али ни те мале количине није лако продати. Цео
процес је папрено скуп, јер ако
хоћете квалитет, морате буквално све да увезете – од сировина до флаша. Велики проблем
је ући у локале, пре свега зато
што готово сви имају потписане уговоре с великим пиварама, које их условљавају да немају ништа изузев њихове робе –
каже овај вредни крафт пивар.
Он подвлачи да неће одустати од природне форме пива,
које је као такво овде прављено још вероватно у доба неолитске старчевачке културе.
– До савршенства су га довели Немци. Они су још у 16.
веку увидели да постоје разне
махинације, па су донели закон

Иван с „дилемом”

о чистоћи пива, према којем
оно мора да садржи слад, хмељ,
квасац, воду и ништа друго. Ни
кукурузну крупицу, ни вештачке екстрате, нити да се прескачу про це си... Лепо та крафт
пиварства је и у томе што стално можете испробавати и усавршавати нове рецепте. Добро
пиво мора да има добар баланс,
а за то треба времена. Нама је
за то требало годину дана и
сматрам да сам имао среће.
Рецептура нам је строго оригинална, а поред „Индија пејл-ејла”, имамо пшенично и црно
– истиче власник „дилеме”.
Без пастеризације
Новосељанска крафт пивара
под називом „Балтазар” постоји од 2014. године, а Милорад
Субашић Субе каже да је у овој
причи нешто више од годину
дана, када га је пријатељ и власник пиваре Ненад Јандрић
замолио да се укључи у посао.
– У упознавању технологије
помогао ми је двадесеттрогодишњи син, који је почео да
пије пиво тек с појавом крафт
пивара, али је у међувремену
стекао истанчан укус. Што се
тиче само производње, то је
још увек далеко од озбиљног
бизниса. Рецимо, од пре три
месеца имамо „америкен браун ејл”, који је веома питак и
има ноте чоколаде, карамеле
и лешника, док смо на „Данима Вајферта” изложили црно
пиво „стаут” и наш „лагер” –
каже Субе.
Он истиче да тајни више нема
и да је једна од главних ствари
да ли се пред кување на 500

ОДРЖАНИ ДВАНАЕСТИ „ГАШИНИ АКОРДИ”

Победили „Синдром” и Иворек
Обиље тананих емоција и суптилних нота обележило је и
овај, дванаести међународни
фести вал аку стич не гита ре
„Гашини акорди”, који је протеклог викенда приређен у старчевачком Креативном културном клубу.
Све је поче ло у петак, 8.
децембра, када је на ревијалној вечери уприличен изузетно квалитетан и разноврстан
програм. Након уводне приче,
у оквиру које је било речи о
настанку фестивала и присећања на нека стара добра времена, редом су наступили музичари који су одабрани не само
по критеријуму неоспорног
завидног умећа већ и зато што
су симболички повезани са самом
манифестацијом. „Акустару” је
први засвирао Бане Глуваков,
члан популарног београдског
састава „Ван Гог” и један од најбољих гитариста у широј околини, који је и први победник
„Гашиних акорда”. Након њега

Страну припремио

Јордан
Филиповић

„Синдром” из Панчева
наступио је један од последњих
носилаца звања најбољег за ауторску песму – мултиинструменталиста и кантаутор из Загреба
Мики Солус. Потом је стејџом
суверено овладао Никола Инић,
још један некадашњи добитник
награде на фестивалу. Овај прекаљени панчевачки музичар
задивио је све присутне комбиновањем гитаре и трубе, а
шлаг на торти био је наступ
локал ног саста ва „Резер вни
план”, који је домаћим хитовима подгрејао атмосферу до
усијања.
Све наведено било је одличан прелудијум за такмичарско вече у суботу, 9. децембра,

које су анегдотама отвориле
легенде панчевачког рокенрола (у најширем смислу те речи)
– Бранислав Ђековић Ђека и
Милан Костић Коле, док је професор у Музичкој школи „Јован
Бандур” и последњи добитник
награде Града Панчева Михајло Јовић гово рио о самом
фестивалу као о стецишту младих талената. То је била и својеврсна најава за мини-концерт
полазника школе гитаре „Гитарта”, након чега су се у осам
такмичарских тачака, у трајању до десет минута, представили извођачи из земље и иностранства. Сваки акорд помно
је пратио стручни жири који

су, поред Јовића и Ђековића,
чинили и формални председник – рок критичар Петар Јањатовић, гитариста Зоран Илић
и поменути Мики Солус. Док
је сабирање гласова трајало,
млади Загрепчанин поново је
наступио и ревијално.
Напо слет ку су саоп ште не
одлуке о победницима у две
конкуренције. Најбољу ауторску песму направио је Ведран
Иворек из Загреба, а када је
реч о свеукупној интерпретацији, чланови комисије су јавно и уз подробно образложење
обелоданили своје гласове, рачунајући и оне које је доделила
публика, што је по евровизијском моделу праћено путем
видео-бима. У драматичном
финишу до победе је са 40 поена стигао панчевачки састав
„Син дром”; дру го пла си ра ни
„Креативни неред” из Старчева освојио је 37, док се, с поеном мање, на треће место пласирао Милош Басарић из Бачке Паланке. Победници су још
једанпут изашли на стејџ и
одсвирали неколико нумера, а
интересантно је да је цео догађај сниман и послужиће као
материјал за израду документарног филма о фестивалу.

литара воде дода 80, 120 или
200 килограма слада.
– Још увек размишљамо да
ли да направимо озбиљнију
пивару, која притом изузетно
кошта, као и све остало што
иде уз њу. Хмељ је прескуп,
слад исто, као и процесна опрема, па чак и флашице из увоза. Такође, наше пиво мора да
лежи у ферментору минимум
три недеље, док код „великих”
пивара то није случај, већ оне
неким поступцима драстично
убрзавају тај процес. А пастери за ци ја дово ди до тога да
њихово пиво може да стоји
напољу годину дана без бојазни да ће се покварити, док
наше мора да је непрекидно у
комори на одређеној температури, зато што нема никакве
хемикалије у себи. Нажалост,
овде је тешко наплатити квалитет и немогуће је парирати
ценама индустријског пива –
истиче овај Новосељанин.
Домаће је домаће
И напо слет ку, оби шли смо
Милета Здравковића из Панчева, који прави пиво само за
личне потребе. Будући да се
већ бави производњом ракије,
а обожава напитак на бази хмеља, није му било тешко да
направи „хоум мејд” варијанту. Понудио је две врсте пива;
питке су и лепо миришу.
– Не пени свако исто. Негде
ста вим више шеће ра, негде
мање. Једно је горче с више
арома и хмеља, а друго је некако „лајт” и вуче на банану. Ни
после тридесетак кувања још
увек нисам направио неку јасну
рецептуру. Будући да сам препун обавеза, правим га кад уграбим мало времена; дохватим
шта имам и закувам у шерпи.
За разлику од неких, користим
готову сладовину. Најпре сипам
врућу воду из бојлера, прокувам је за десет минута, истресем сладовину, промешам, па
је кувам двадесет минута, током

чега додајем хмељ – наводи
Здравковић.
Миле наглашава да је битно, након што се заврши кување, пиво што пре охладити,
јер је подложно бактеријама.
Целу шерпу треба ставити у
другу, већу, пуну хладне воде,
па за двадесет минута, када
се смеса охлади, додати квасац и затворити у пластичну
комору.
– На двадесет литара стављам исто толико грама квасца. У мом случају квасца горњег врења за „ејлове”, што значи да раде на температури од
17 до 20 степени. Тај садржај
две недеље сазрева у пластичној посуди на собној температури, тачније у подруму мог
друга Шулаје. Након четириШулаја и Миле

-пет дана додам још 20–30 грама хме ља за аро ма тич ност.
Иначе, квасци горњег врења су
на врху и чим падну, то је сигнал да треба отакати пиво. Следи сипање у флаше, када додајем три грама декстрозе, да би
пиво сазрело и добило пену –
објашњава Миле цео ток производње.
А без пене, и то оне праве
налик кајмаку, ужитак у омиљеној текућини многих житеља ове планете сигурно не би
био потпун.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Медведићи
Преслатке „малце” неко је оставио усред зиме и кијамета у кутији покрај контејнера у насељу
Котеж 2. Пустио их је да угину
или настрадају на окрутној улици, која веома ретко даје шансу
оваквим бебама.
У питању су две женкице и два
мужјака. Ови прелепи и предобри
„медведићи” привремено су склоњени у једну шупу, али чекају што пре удомитеље који ће их збринути на прави начин.
Све информације могу се добити на телефон 062/204-573.

Грејси
Ова млада „тробојка”, стара око
пет месеци, имала је невероватну сре ћу да пре жи ви вожњу
испод хаубе аутомобила.
Ту се увукла како би се што
дуже грејала током хладних дана,
а одатле ју је без иједне огреботине извукла наша суграђанка, која
не може да је задржи, јер је досад
збринула бројне животиње.
Како би успела да прегура зиму,
Грејси вапи за удомитељом, који
тим поводом може окренути број
телефона 062/83-76-981.

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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СПОРТ
НАСТАВЉЕНО ТАКМИЧЕЊЕ У СЕХА ЛИГИ

У СУБОТУ, 16. ДЕЦЕМБРА

„ВУКОВИ” ГАЗДУЈУ СРБИЈОМ

ТУРНИР „АЉЕХИНА”
Шаховски клуб „Аљехин” из
нашег гра да, уз подр шку
Спортског савеза Панчева, у
суботу, 16. децембра, приредиће четврти међународни турнир за кадете.
Надметање ће бити одржано у ОШ „Стевица Јовановић”, од 11 сати, а подршку том турниру дали су и
ШСВ и ШСС, чији ће представници гостовати у нашем
граду.
Најбољи кадети су се прошлог викенда надметали у

Батајници, а чланови „Аљехина” били су одлични и овог
пута. Посебно су се истакли
Ања Рад ма но вић, Петар
Ћосић и Марко Форђарини.
Прошлог викенда је стартовала и Лига Војводине за
јуниоре. „Аљехин” је у првом
колу са 4:0 победио градског
ривала ШК „Светозар Глигорић”, а потом је ремизирао с Новосађанима. Наступили су: Вук Жегарац, Вук
Новковић, Матеја Мијушковић и Ања Радмановић.

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КИК-БОКСЕРА
НА БАЛКАНУ

ОГЊЕН ОСВОЈИО И ЧАИР
Град Ниш је недавно угостио најбоље кик-боксере
са ових простора. У чувеној дворани „Чаир” одржан је велики интернационални турнир у овом
спорту – Отворено првенство Балкана.
Конкуренција је била
изузетно јака, будући да
је то било последње званично такмичење у овој
години. Наш град је представљао Огњен Драгојерац,
који се надметао у полутешкој категорији и поново је одушевио све поклонике овог спорта. Успео је
да се окити још једном
шампионском титулом, а
проглашен је и за најбољег борца на првенству.
Огњен је у првом колу
био слободан, да би у полуфиналу убедљиво, с 3:0, савладао ривала из Македоније. У
борби за највреднији трофеј
наш суграђанин је надвисио
искусног борца из БиХ и заслужено понео победнички пехар.
– Хвала другарима с којима сам се интензивно припремао, као и мом тренеру из
КБК-а Нови Београд Жељку
Вуковићу, који је био са мном

и у Нишу. Ипак, највећу
захвалност дугујем мојој мајци Зорици, која ми је све ово
време и највећа подршка. Овај
трофеј посвећујем њој – рекао
је Драгојерац.
Година на измаку била је
веома успешна за Огњена. Он
се нада да ће и у 2018. наставити да постиже добре резултате и осваја трофеје на великим такмичењима.

ЕВРОЛИГА У ЏУДУ

СЈАЈНИ КАЧАРЕВЦИ
У румунском граду Араду прошлог викенда одржа но је четвр то коло
Евролиге у џуду, у ком су
заблистали млади такмичари ЏК-а Јединство из
Качарева, које су предводи ли Божа на и Саша
Анђеловић.
Највредније трофеје
освојили су Кристина Бјелчевић и Михајло Анђеловић, док се Растко Анђеловић окитио сребром.
Иако су били млађи од својих ривала, ови талентовани борци су своје противнике добијали ипонима.
У исто време један део
еки пе ЏК-а Једин ство
надметао се на турниру у
Каћу.
Златне медаље су освојили: Илија Анђеловић,
Андријана Кртенић, Ксени ја Текијашки и Немања
Нишић. Сребром су се окитили

Марко Шарац и Василије Стошић, а брон за ма Мари ја
Пеневски и Марта Пешић.

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

Динамо у дербију
бољи од Војводине
У недељу долази
Велење
Десето коло регионалне СЕХА
лиге, које је било на програму
10. децембра, остаће у лепом
сећању свим љубитељима рукомета у нашем граду. Динамо је
те вечери угостио Војводину из
Новог Сада, а српски дерби изазвао је велико интересовање
поклоника игре с лепљивом лоптом. У Халу спортова на Стрелишту дошао је неприкосновени шампион наше земље, тим
који неколико година влада овдашњим рукометним простором.
Иако су популарни панчевачки
„вукови с Тамиша” у првом мечу
у СЕХА лиги тријумфовали у
Новом Саду, „Воша” је у наш
град дошла као фаворит.
Бранко Радановић и његови
саиграчи нису се слагали с том
чињеницом, иако су гости у
првих тридесет минута били
доминантнији. Рукометаши из
нашег града су на крају показали ко је тренутно газда у рукометној Србији: Динамо – Војводина 22:20 (9:12).
Новосађани су одлично „отворили” овај дуел. Играли су агресивно, чврсто у одбрани, а на
голу су имали изврсног Јелића, који је сјајним интервенцијама заустављао панчевачке
„бом бар де ре”. Вој во ди на је
напала, Динамо се није снашао, па је после првог полувремена на семафору стајао
резултат 9:12.
Наставак утакмице донео је
потпуно другачију слику на терену. Тек када су гости у 34. минуту повели са 9:14, кренула је

Динамова машинерија. Ефикасан је био Баруџић, гол гостију погодио је и Мирковић, а
када је севнула Радановићева
бомба, тренер Војводине морао
је да затражи тајм-аут. Није
вредело. Шапоњић је смањио
на 13:15, уследио је погодак
Бан ду ке, а када је Миљан
Буњев че вић изјед на чио на
15:15, атмосфера у Хали спортова достигла је тачку усијања.
Убрзо је и Милан Мирковић
са два ефектна поготка потпуно „угасио” Војводину. Динамо је у 49. минуту већ водио са
17:15, „превео” је утакмицу, па
је победник могао да се наслути. Гости чак петнаест минута
нису постигли гол, а много
заслуга за то има и феноменални голман домаћих Никола Радовановић.

– Нисмо добро почели, али
смо у другом полувремену збили редове, још једном показали да смо јаки само као тим и
на крају смо заслужено победили. Полако долазимо на своје, после добрих игара против
Вардара и у Загребу, те бода
освојеног у сусрету с Нексеом,
стигао је и овај тријумф, који
нам много значи. Честитам
момцима, али нећемо правити еуфорију. Кроз СЕХА лигу
хоћемо да растемо и да се припремамо за искушења у домаћем плеј-офу – рекао је тренер
Динама Иван Петковић на конференцији за новинаре одржаној после меча.
Већ у уторак, 12. децембра,
рукометаши из нашег града били
су на новом искушењу. Они су
у понедељак ујутру, дакле одмах

после дербија с Војводином,
били у аутобусу за Скопље, где
их је чекао вицешампион Македоније Металург.
Практично без одмора после
исцрпљујућег окршаја с Војводином, момци Ивана Петковића претрпели су пораз у 11.
колу СЕХА лиге. Металург је
славио победу од 33:25.
Жесток ритам утакмица не
дозвољава рукометашима Динама да предахну. Већ у недељу,
17. децем бра, пред сто ји им
нови дуел у регионалном надметању. У Панчево долази екипа словеначког Велења. Нема
сумње да можемо очекивати
још један рукометни спектакл,
а уз велику подршку с трибина
„вукови” ће се лакше носити с
још једним фаворитом. Утакмица почиње у 18 сати.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ РК-а ЈАБУКА

СЕЗОНА ЗА ПАМЋЕЊЕ
Рукометни клуб Јабука одувек
је био спорт ски понос свог
места, а полусезона која је за
нама остаће уписана у алманасима тог спортског колектива као једна од најуспешнијих
у дугој историји клуба. Иако је
РК Јабука пре почетка сезоне
остао без десеторице стандардних првотимаца, нови тренер
Звонко Мрашић је играчима
који су остали у клубу прикључио неколико момака из млађих категорија и врло озбиљно
приступио раду.
На крају полусезоне Јабука
је освојила друго место у Првој
лиги „Север”, са осам победа и
само два изгубљена меча. Да
се није догодио несрећни пораз
с голом разлике у првом колу
од Лавова из Бачке Паланке,
који су тре нут но на првом
месту, вероватно бисмо сад
имали и јесењег шампиона у
Јабуци.
Тренер Звонко Мрашић у
овом делу шампионата ослањао
се на укупно деветнаест играча.
Капитен Иван Пешко успешно
је предводио овај нови тим и с
55 голова био је најефикаснији
стрелац. На бековским позицијама одлично су играли Јова-

новски (52 гола) и Спасић (30).
Сјајна крила Јабуке Пешић (42),
Миленковић (37) и Јаневски
(20) били су неухватљиви за
противнике. Играчи на црти
Крстевски (34), Б. Витас (11) и
Мирјанић (два гола) најзаслужнији су за добру игру у одбрани, а посебне похвале треба упутити голманима. Никола Митановски је једноставно бриљирао
и највише пута је проглашаван
за играча утакмице, а за њим
није заостајао ни Милош Јандрић – кад год је стао на гол,
бранио је изванредно.
Значајан допринос одличном резултату дали су и остали играчи који су улазили у
игру: В. Витас (један гол),
Дамјановски (шест), Вучино-

вић, Брзевски (три гола), Трајко вић, Шарац и Маџов ски.
Посебне овације публике изазвао је петнаестогодишњи Алекса Митровић, који је добио
шансу на две утакмице и постигао је осам голова.

Запажене резултате рукометаши Јабуке постигли су и
у млађим категоријама. Кадети предвођени тренером Николом Јанев ским игра ли су
одлично у Првој лиги Војводине, а нису отишли у виши
ранг само због лошије голразлике у односу на ривале. У
Суперлигу Војводине пласирали су се пионири, које предводи тренер Јован Михајловић, а он је уједно водио и
млађе пионире у Првој лиги
Војводине.
На крају треба споменути да
је за овај велики успех РК-а
Јабу ка заслу жан и Управ ни
одбор клуба с председником
Владом Грујевским на челу.

У КУПУ СА ШАМ ПИ О НОМ
Својим многобројним верним навијачима, који сваки пут
испуне халу у Јабуци и бодре своју екипу, рукометаши су се
одужили добрим играма и у Купу Војводине.
Стигли су до четвртфинала најмасовнијег такмичења, а у
среду, 20. децембра, на програму ће бити прави рукометни
празник. Први пут у Јабуци ће гостовати шампион Србије.
Момци тренера Звонка Мрашића одмериће снагу с Војводином из Новог Сада. Меч почиње у 20 сати.

САВЕЗ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА

У ПЕТАК, 22. ДЕЦЕМБРА

ПРИЗНАЊА НАЈУСПЕШНИЈИМА

ПРОГЛАШЕЊЕ
НАЈБОЉИХ

Обележавање Дана особа са
инвалидитетом било је прилика да Савез за спорт и рекреацију инвалида Панчево (ССРИ)
додели признања најбољим

Стране припремио

Александар
Живковић

спортистима у 2017. години.
За освојено прво место на екипном државном првенству у
спортском риболову награђени
су: Милош Видосављевић,
Милан Петровић и Никола Тинтор. За тријумф на покрајинском првенству у пикаду награђени су: Миланка Ристић, Милена Младеновић, Јулишка Давид
и Милош Маравић.

Признања су заслужили и
освајачи појединачних медаља: Милош Видосављевић,
Здравко Андријевски, Милица
Дојчинов, Милан Петровић,
Милена Младеновић, Никола
Тинтор и Чедомир Павловић.
Као најуспешнијем спортисти у 2017. години ССРИ је
доделио признање Милошу
Видосављевићу.

Спортски савез Панчева изабраће и ове године најуспешније спортске колективе и
појединце који су својим резултатима обележили годину на
измаку.
Лауреатима ће награде бити
уручене у петак, 22. децембра,
у Културном центру. Манифестација почиње у 13 сати.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СУПЕР ШАХИСТИ
Под покровитељством ШСВ,
прошлог викенда у Новом Саду
је одржан велики шаховски турнир за каде те, на којем су
одличне резултате остварили
и наши суграђани.

Марко Милановић је заузео
прво место и одбранио прошлогодишњу титулу, а његов
брат Павле, иако нај мла ђи,
успео је да освоји бронзану
медаљу.
Неколико дана раније у Београду је одржано међународно
так ми че ње у про блем ском
шаху, на ком је учествовало
преко сто решавача из Србије
и иностранства.
Марко је убедљиво освојио
прво место у средњој старосној
категорији, а Павле је заслужио сребрну медаљу у млађој
класи.

ТРОФЕЈИ
НОВОСЕЉАНИМА
На Отвореном првенству Београ да у кик-бок су одлич не
резултате остварили су и чланови КБК-а „Свети Цар Лазар”
из Банатског Новог Села.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ЧУДЕСНИ ПРЕОКРЕТ „ЛАВИЦА”
Одбојкашице Динама
пораз претвориле
у победу
Борац у тријумфалној
серији
Таква спортска драма одавно
није виђена у Хали спортова
на Стрелишту! Утакмица деветог кола Суперлиге за одбојкашице, између Динама и Срема, само је потврдила да игра
преко мреже спада у најлепше, али и најнеизвесније спортове. Био је то изузетно важан
дуел за оба тима, који се грчевито боре за опстанак. Меч који
можда одређује и даљу судбину ових ривала у елити... Гошће
су водиле са 2:0, до максималног тријумфа делиле су их две
лопте, а онда се догодило чудо:
Динамо–Срем 3:2, по сетовима: 22:25, 20:25, 26:24, 25:23 и
15:13.
Панчевачке „лавице” су некако уплашено ушле у овај дуел.
Пријем им је био очајан, блока готово да није ни било, сервис слаб... И поред тога, одбојкашице из нашег града успевале су некако да одржавају
какву-такву резултатску неизвесност. Успеле су да смање
предност ривала на 21:22, али
не и да га престигну.
Динамо је био још блеђи у
другом сету. Без енергије, елана, без жеље. На другој страни,
гошће су деловале расположено, добро су сервирале, одлично су играле у пољу, лако су
излазиле на крај са индиспонираним Панчевкама.
С великих 2:0 Срем је ушао
силовито и у трећи сет. Већ на
техничком тајм-ауту водио је
са 8:12, а убрзо и са 8:14. Тренер Динама Никола Јерковић
покушао је са два тајм-аута да
поремети ривала, али није вредело. Срем је повео с 13:21, па
су сви присутни у хали помислили да је крај близу. Али
онда се догодило право одбојкашко чудо. У игру је ушла

Олга Јејић и Динамо је почео
да ниже поене. Средњи блокер
„лавица” је фантастичним сервисима, али и сјајним блоковима „један на један” потпуно
„пресекао” Сремице, које су
одједном почеле да греше и да
бивају све уплашеније како се
њихова предност топила. Јована Симић је била одлична на
месту техничара, а поново се
разгоропадила и фантастична
Сара Павловић. Срем је водио
са 18:23, а онда је на сервислинију стала Олга Јејић. Уследила су чак три аса... Гошће су
биле изгубљене, нису знале шта
их је снашло... Са 26:24 Динамо

осваја поене када је било најпотребније, а коначан ударац
у четвртом сету ривалу је задала Јана Ћук, и то ас-сервисом.
Ни пети сет није прошао без
неизвесности и узбуђења. Гошће
су опет биле бли же побе ди
(10:12), али сјајне Сара Павловић, Олга Јејић, Јана Ћук и Јована Симић нису им дозволиле
да се радују. Похвале за коначан тријумф заслужују све девојке, па су свој допринос веома
важној победи дале и Сања Ђурђевић, Милица Шорак, Бјанка
Петковић, Тијана Стојковић,
Драгана Марковић и Тамара
Ђурђевић.

Клеком, с којим и можемо да
се надигравамо – рекао је тренер Динама Никола Јерковић.
Јако важну победу остварили су и одбојкаши старчевачког Борца. Они су у деветом
колу Прве лиге у Крушевцу
савладали домаћи Напредак с
3:0, по сетовима: 25:22, 29:27
и 25:16.
Иако су играли без коректора и једног од најважнијих „шрафова” у екипи Бојана Познића,
момци које предводи тренер
Душан Јовић још једном су
показали да заслужују место у
самом врху Прве лиге, па и у
српској одбојкашкој елити.

СКУПШТИНА
АК-а ТАМИШ
Редовна годишња скупштина
Атлетског клуба Тамиш одржана је у среду, 6. децембра.
Председница Милица Којић и
тренер Зоран Коцић известили су делегате о успесима тог
колектива, па је констатовано
да је година на измаку најуспешнија од оснивања клуба.

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО
субота, 16 сати
ПРВА ЛИГА
Ваљево: ВА 014 – БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Србобран: ЕЛАН – ОДБОЈКА 013

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Шимановци: ПИНК–ДИНАМО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА
субота, 19 сати
Б. Н. Село: БНС – С. ПАЗОВА
субота, 17 сати

Прошлонедељни
резултати
Рукомет

се поново вратио у меч, а можда
и у Суперлигу.
Много узбуђења било је и у
четвртом сету. Девојке из Сремске Митровице поново су доминирале, водиле су с 1:5 и 10:15,
а онда је, као право освежење
у игри домаћег тима, на терен
истрчала Вања Симеуновић.
Одлично је сервирала, летела
је по терену, „покупила” је неке
тешке лопте које су у прва два
сета „затрпавале” поље њеног
тима... Сара је наставила да

– Ова победа можда и одређује даљу судбину нашег клуба
у елити. Био је то тренутак
истине за Динамо. Успели смо
некако. Побегли смо са дна
табеле и то је најважније. Нисам
задовољан игром, јер су девојке без потребе цела два сета
деловале уплашено. Чудноват
је женски спорт, али није ово
први пут да се десио овакав
преокрет. Идемо даље, чека нас
меч с Јединством, које је апсолутни фаворит, па онда и с

До шестог тријумфа у овогодишњем шампионату стигли су:
Бурић, Мадић, Милошевић,
Дукић, Пет ко вић, Рај ко вић,
Гаврилов, Булић, Владисављев
и Зиндовић.
Борац је сада на четвртом
месту, са скором од шест победа и три пораза, колико има и
трећепласирано Смедерево.
Наредног викенда Старчевци ће
бити на највећем искушењу до
сада. Путују у Ваљево на мегдан
с непораженим лидером ВА 014.

с борцем из Македоније. Одлично је започео меч, повео је с
2:0 и био надомак финала, а

онда га је једна несмотреност
коштала минималног пораза од
2:3. Ипак, Урош није клонуо

духом, већ је у реперсажној
борби успео да тријумфује и
окити се бронзаним одличјем.
Кадети Дарко Спасковски и
Никола Ивановић пласирали
су се на пета места, баш као и
млађа сениорка Тамара Живић.
Надметали су се и Јана Којчић, Милош Сте фа но вић и
Александар Здешић.
Тренер ових младих бораца
Предраг Стојадинов задовољан
је наступом својих такмичара,
али било је евидентно да им
недостаје искуство на великим
так ми че њи ма, што их је и
коштало неколико медаља.

ГОДИНА ОБОГАЋЕНА ТИТУЛАМА
АК Тамиш је у 2017. освојио
чак четрнаест медаља на државним и покрајинским првенствима, а Стефан Лазић и Алекса
Нертица оборили су националне рекорде у категорији пионира у брзом ходању на 1.000 м.
Освајаче трофеја на државним и покрајинским првенствима – Стефана Лазића, Сању
Марић, Алексу Нертицу и Јелену Васиљевић – клуб је наградио вредним пакетима спортске опреме, а сви остали чланови заслужили су дипломе.

СЕХА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВЕЛЕЊЕ
недеља, 18 сати

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – КРИС КРОС

РЕДОВНА СКУПШТИНА РК-а ДИНАМО 1954
Трећа редовна скупштина Рагби клуба Динамо 1954 одржана је у суботу, 2. децембра.
Састанак чланова највишег
клупског тела отворио је председник популарних „дивљих
вепрова” Миомир Калабић, који
је поздравио госте, играче, стручне тимове и управу клуба.
– Посебну захвалност за то
што је јајаста лопта поново популарна на овим просторима, дугујемо Граду Панчеву, Спортском
савезу, ЈКП-у „Младост”, као и
рагби савезима Војводине и
Србије. То су институције које
су нас подржале да за свега три
године постигнемо сјајне резултате – рекао је први човек РК-а
Динамо 1954.

Рукомет

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ
среда, 20. децембар, 19.30

БРОНЗА ЗА УРОША ПЕТРОВАЧКОГ
Балканско првенство у каратеу
за кадете, јуниоре и млађе сениоре одржано је од 8. до 10. децембра у Херцег Новом. У изузетно
јакој конкуренцији такмичара
из десет земаља репрезентативци Србије заузели су треће место
у укупном пласману.
На шампионату је наступило седам бораца КК-а Динамо.
Бронзану медаљу је освојио
јуниор Урош Петровачки у категорији до 61 кг. Он је у првом
колу био слободан, а потом је
са две победе против такмичара из БиХ и Бугарске дошао до
полуфинала, у којем се састао

Овог викенда

Кошарка

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ
Сребрне медаље освојили су
јуни о ри Ната ша Марић и
Дамјан Манојловић.
Надметао се и кадет Радован Арамбашић.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

На скупштини су уручена и
признања најуспешнијим играчима. Награде су заслужили
Ђура Петровић и Марко Злоколица (петлићи), Страхиња
Аџић (пионир), Александар
Кркљуш (кадет), Данило Рашета (јуниор) и Петар Хинић
(сениор).
Члановима скупштине извештај је поднео и спортски
директор клуба Игор Стојадиновић.
– За нама је сјајна сезона, а
резултати су веома видљиви.
Освојили смо три шампионске
титуле, а зарадили су их јуниори, кадети и пионири. Куп Србије освојили су петлићи, а донели смо победнички пехар и с

меморијалног турнира „Бошко
Стругар”. Имали смо седам јуниорских репрезентативаца Србије који су се надметали на Европском првенству. Тим који побеђује се не мења, па ће тако сви
тренери, који су веома заслужни за ове успехе, наставити
свој рад у клубу и у наредној
сезони. Јако је важно то што
Динамо наступа са свим категоријама, у свим такмичењима. Када је сениорски тим у
питању, покушаћемо да нападнемо прво место у Б-групи. На
крају, захвалио бих играчима и
тренерима који су изнели ову
сезону, али и свим пријатељима спорта који су били уз нас –
рекао је Стојадиновић.

Рагбисти су одувек држали
до традиције, па су се и овог
пута сетили својих ветерана,
„чувара ватре”. Због тога су
уручена признања играчима
који су пре шест деценија
освојили прву шампионску
титулу и почели да проносе
име града Панчева и Динама
широм света. Они су својим
присуством увеличали скуп,
а то су: Душан Новаков, Мићко Лазић, Андреја Халупа,
Душан Степанов и Миле Степанов.
Скупштина Рагби клуба
Динамо 1954 једногласно је
усвојила извештаје о раду и
дала легитимитет даљем раду
тима и управе.

СЕХА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
Скопље: МЕТАЛУРГ–ДИНАМО

22:20
33:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ

42:26

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СРЕМ

3:2

ПРВА ЛИГА
Крушевац: НАПРЕДАК–БОРАЦ

0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – МАКС

3:0

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
С. Пазова: ДУНАВ–ТАМИШ

80:90

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СРЕМ

69:76

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ПИНК
Пећинци: ЛОКОМОТИВА–ЈЕДИНСТВО
Опово: ОПОВО–ДИНАМО

87:82
64:95
58:77

ВЕСТ ПО ВЕСТ

УСПЕХ У КАЋУ
Млади борци Џудо клуба Панчево остварили су завидне
резултате на турниру у Каћу
прошлог викенда.
Најуспешнија је била Милица Нишић, која је освојила најсјајније одличје. Сребром су се
окитили: Снежана Самарџић,
Сара Ђурђев, Вук Вељковић и
Александар Лупулов, а бронзе
су зарадили Матеја Спасковски, Кристијан Балог и Владимир Михајлов.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ НИЖЕ ПОБЕДЕ
Пао и Дунав у Старој
Пазови
У среду, 20. децембра,
долази Младост
КК Тамиш дефи ни тив но при па да
самом врху српске кошарке. Прошлог
викенда је одиграно једанаесто коло
КЛС-а, а клуб из нашег града остварио је и шести узастопни тријумф!
Тамиш је био на великом искушењу,
јер је гостовао у Старој Пазови. Дунав
је увек неугодан домаћин, а терен у
дворани „Парк” многи ривали називају врућим. Ипак, момци које предводи тренер Бојан Јовичић отишли
су на тај мегдан пуни оптимизма, осокољени са пет узастопних победа, али
и чврсто решени да Дунаву врате дуг
из прошле сезоне. И успели су у својим намерама. Седми пут у овој сезони терен су напустили уздигнутих
руку: Дунав–Тамиш 80:90, по четвртинама: 12:21, 19:18, 24:19 и 25:32.
Панчевци су одлично ушли у утакмицу, па су већ у првој четвртини
направили озбиљнију предност. У
наставку меча Тамиш је водио и с
тринаест поена (17:30), али су домаћи кошаркаши успели да се врате у
меч и да на одмор оду с подношљивим заостатком (31:39).
Почетак другог полувремена донео
је много бољу игру домаћег тима, који
је, ношен подршком с трибина, успео
да ухвати резултатски прикључак. Али
Младен Витковић и његови саиграчи
нису се предавали. Успели су да одговоре на сваки напад домаћина и да
константно одржавају вођство.
Ипак, на почетку четвртог периода Дунав је успео да изједначи (62:62),
дворана у Старој Пазови је прокључала од узбуђења, али на жалост домаћих навијача, Тамиш је показао да је
у овом тренутку јачи од Дунава. Управо је капитен Младен Витковић погодио две јако важне „тројке” за панчевачки тим, којима је утишао тем-

После

пераментну публику, али и коначно
дао до знања ривалу да у овом мечу
не може остварити више од часног
пораза.
Победом над екипом Дунава Тамиш
се реванширао за два пораза из претходне сезоне. Најефикаснији код домаћих био је Дејан Мајсторовић, са
шеснаест поена и четири асистенције, а у победничкој екипи најбољи је
био Стефан Митровић, са двадесет
поена и четири скока.
– Увек је изузетно тешко играти у
Пазови. Поштујем Дунав због свега
што је донео српској кошарци. У прошлој сезони победио нас је оба пута и
желе ли смо да се реван ши ра мо.
Одлично смо играли у дефанзиви у
првој четвртини. Исконтролисали смо
игру ривала, па је разлика можда
могла да буде и већа у нашу корист.
Друго полувреме као да је донело неку
другу утакмицу. Домаћин се разиграо,
кренуо га је шут, али и моји момци су
били на висини задатка. Било је занимљиво за гледаоце свакако, јер се
одвијао прави шутерски дуел. Када
нас је Дунав стигао резултатски, Илкић
и Митровић су пресекли неколико

напада, а онда је Витковић „тројкама” отклонио све дилеме. Честитам
играчима, показали су озбиљан карактер, издржали налет ривала и погађали су његов кош онда када је било
најпотребније – рекао је у телефонском разговору тренер Тамиша Бојан
Јовичић.
Тим из нашег града играо је у саставу: Ђорђевић (два поена), Сочанац
(10), Илкић (девет), Кањевац, Баловић, Витковић (13), Раичевић (девет),
Смиљанић (осам), Савић (четири),
Кнежевић (15), Митровић (20 поена)
и Раденковић.
Тамиш је сада на четвртом месту
првенствене табеле, са скором од седам
победа и четири пораза, колико има
и трећепласирани Спартак из Суботице, а Металац на другом месту има
само један тријумф више. Момци
Боја на Јови чи ћа игра ће наред ни
првенствени дуел у среду, 20. децембра, у Хали спортова на Стрелишту,
када ће угостити Младост из Земуна.
Уз подршку с трибина биће им лакше
да стигну до седме победе у низу.
Утакмица почиње у 19.30.
A. Живковић

УСПЕСИ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

НОВО ЗЛАТО ЗА ИЛИЈУ СЕРАФИМОВИЋА
У Земуну је прошлог викенда одржано последње, пето
коло Лиге решавача шаховских проблема Србије за
2017. годину. Млади Панчевац Илија Серафимовић
заузео је треће место у конкуренцији наших најбољих
решавача, чланова репрезентације, са освојених 45
поена од 60 могућих.
Овај сјајан резултат донео
му је нових 15 рејтинг-поена, тако да ће уз успехе из
претходних кола на рејтинглисти, која излази 1. јануара, прећи границу од 2.000
бодова.
По завршетку последњег
кола сумирани су резултати
и проглашени најуспешнији решавачи овогодишње
лиге у сениорској и јуниорској конкуренцији. Илија је
убедљиво тријумфовао међу
јуниорима до осамнаест
година, а ваља напоменути
да је у укупном пласману
заузео четврто место, одмах
иза тројице старијих коле-

га, велемајстора. Победници у обе конкуренције награђени су медаљама и дипломама, као и вредним умет-

ничким сликама и шаховским књигама.
Мла ди Сера фи мо вић
наста вио је да оства ру је

успе хе и у ком по но ва њу
шаховских проблема. Крајем новем бра бри тан ски
часо пис
„Про бле мист”
репродуковао је његов двопотез, као пример рекорда
у промоцијама фигура. У
решењу овог проблема Илија је успео да оствари чак
шест различитих промоција скакача.
Дво стру ки јуни ор ски
првак све та у шахов ској
композицији пре неколико
дана је и званично постао
најмлађи судија у историји
проблемског шаха. Почетком децембра на руском
сајту „Суперпроблем” расписан је 202. тематски турнир у композицији двопоте за, на коме му је, као
победнику једног од претходних турнира, припала
част да суди на тему коју је
задао.
Рок за слање радова је 8.
јануар, а Илијину пресуду
можемо очекивати до краја фебруара.
A. Ж.

Када се нарадиш, седнеш да се одмориш.
Ако си седећи радио, устанеш.
Пошто си тек устао, протеглиш се.
После тегљења нема много опција: или поново радиш, или си
докон.
За ове друге нема помоћи.
Осим ако не помогну сами себи.

Свега
Златни ћуп?
Ма, јок, то су само контејнери...
Који су за неког златни ћуп.
Морамо поштовати разлике међу нама.
Ако то не чинимо, ако разлика нисмо свесни – постајемо
нељудски настројени.
Нељуди. Е, у том мноштву има свега.

Живот
Овог пута је на крају, али је увек и на почетку – живот.
Не постоји нико ко никада никоме није рекао шта би желео да
се у његово име уради пошто умре.
То је сплачина, али је океј.
Људска је.
Ипак, боље би било да радимо док смо живи.
На себи.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Емилија
Дрндарски,
гимназијалка:

Вукашин
Тарабић,
гимназијалац:

– Ићи ћу на припреме за
факултет, јер планирам
да упишем архитектуру.
Преостало време ћу
такође искористити за
учење. Сада је веома
напорно у школи, јер
смо завршна година.

– Планирам да
спремам матурски
рад и семинарски
из хемије. Учићу
и вероватно ћу
свратити на неку
журку. Ићи ћу и
да гледам утакмицу.

Теодора Леополд,
гимназијалка:
– Идем на часове из
хемије, пошто спремам
пријемни. Осим тога,
дружићу се, али ништа
посебно, јер због обавеза
у школи немам времена
за неке велике изласке.
Викенд ће ми добро доћи
да се одморим.
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