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Село

ПРИМЕР ЗА УПОРНОСТ И СНАГУ ВОЉЕ

Хендикепирана девојка светски шампион
Јелена Терзић недавно
на Светском првенству у
Лондону освојила златну
и сребрну медаљу у
конкуренцији спортиста из
више од педесет земаља
Не представља јој
проблем да свакодневно
након посла путује
у Београд на тренинге
Када неки спортиста освоји медаљу
на важном такмичењу, то изазива
поштовање, похвале и честитке. Међутим, када то успе спортистима који
имају неки физички хендикеп, онда
такав подвиг заслужујe додатну пажњу
и дивљење.
Иако су на први поглед они подређени у односу на људе који немају
никакав физички недостатак, то је
само привид. Такви спортисти доказују да се у животу увек треба борити,
без обзира на тешкоће, и снагом своје упорности и воље превазилазе све
препреке.
Ово се може рећи за нашу суграђанку Јелену Терзић, запослену у
„Зеленилу”, која је чланица наше
репрезентације у паратеквонду. Иако
нема руке, то јој не представља проблем да тренира тај борилачки спорт
и да ударцима ногу савлађује своје
противнике.
Да је више него успешна у томе,
показала је на Светском првенству
које је крајем октобра одржано у Лондону. На том такмичењу била је чланица наше репрезентације и остварила најбољи резултат, освојивши једну
златну и једну спребрну медаљу. Овај
резултат је постигла у конкуренцији
260 спортиста из 59 земаља.
Да све буде занимљивије, тај успех
је остварила после само неколико

месеци свакодневног упорног и интензивног вежбања под надзором Александра Головића, тренера у клубу
„Тигар”.
– За њега имам само речи хвале,
јер је током припрема за Светско
првенство извлачио максимум из мене
и успевао да ме мотивише да истрпим све тешкоће – изјавила је Јелена.
Њен тренер био је део стручног
штаба захваљујући коме су и други
наши такмичари у паратеквонду остварили запажене резултате на Светском
првенству у Лондону. С Јелениним
медаљама, освојили су укупно осам
сребрних и бронзаних одличја, као и
два пехара у екипном пласману, захваљујући чему су били међу најбољим
репрезентацијама на свету.
На успеху који су постигли честитали су им председник државе Алек-

сандар Вучић, премијерка Ана Брнабић и министар спорта Вања Удовичић.
„Иако је ово било прво првенство у
паратеквонду на коме је учествовала
Србија, ви сте успехом који сте постигли дали позитиван пример свима и
померили границе”, написала је Ана
Брнабић на „Твитеру”. „Ви сте наш
понос, свака част”, додао је Вања Удовичић.
На питање новинара има ли услове за тренирање Јелена је рекла да
њен клуб још увек нема довољно опреме, али да очекује да ће му после
запаженог наступа у Лондону држава помоћи.
– Поред нашег клуба у Београду,
постоји још један паратеквондо клуб
у Новом Саду. Мањак опреме надокнађујемо тако што повремено ми одла-

зимо код њих, па онда тамо заједно
вежбамо, а повремено они због истог
разлога долазе код нас. Почела сам
да вежбам у априлу ове године. Када
завршим радно време, мало се одморим код куће, а онда одлазим на тренинге у Београд. Сваке ноћи вежбам
по два сата, на Вождовцу или на Новом
Београду. Моји тренинзи се састоје
од спаринг борби и вежби за јачање
снаге и издржљивости – рекла је Јелена.
Ових дана она се припрема за Европско првенство у паратеквонду, које ће
бити одржано 7. децембра у Бугарској. Како је рекла, нада се да ће и на
том такмичењу постићи добар резултат и да ће јој и то бити, попут учешћа на Светском првенству у Лондону, незаборавно искуство.
Јелена је додала да јој припреме за
предстојеће европско првенство не
падају тешко, јер у клубу у коме вежба
влада одлична атмосфера, сви се држе
као један и пуни су позитивне енергије. На питање шта највише воли у
спорту који тренира, рекла је да је на
првом месту добро друштво, а онда
путовања.
Јелена је изјавила и да је за све што
је до сада постигла најзаслужнија њена
мајка.
– Рођена сам без руку, а она је без
обзира на то била увек уз мене и стално ме је терала да дајем све од себе и
идем напред. И сада је ту. Кад год ми
је нешто потребно. Ја се и поред тога
трудим да све сама урадим, а тек ако
видим да не могу, потражим њену
помоћ. Није проблем имаш ли руке и
ноге, већ да ли довољно верујеш у
себе и да ли размишљаш позитивно –
истакла је Јелена.
Она је захвалила и својим колегама у „Зеленилу” и Данилу Бјелици,
директору тог јавног комуналног предузећа, јер без њихове предусретљивости ништа не би постигла.
М. Глигорић

Потпис који неком
живот спасава
» страна 11

Култура
Афирмација и очување
традиције
» страна 12

Фото-репортажа
Тамо где друг друга
искрено поштује

» страна 29

Спорт
Милица најбоља
на полуострву

» страна 30

»

2

КОМЕНТАРИ

Петак, 17. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Амерички војници у Панчеву
Не, није грешка – амерички падобранци из база у Виченци и Рамштајну
који су 13. новембра слетели на аеродром у Батајници смештени су у
касарни „Стевица Јовановић”. Тамо се припремају за заједничке падобранске скокове које треба да изведу с припадницима наше Специјалне
бригаде до краја ове недеље, уколико им временски услови то дозволе.
Долазак америчких војника у нашу земљу изазвао је више него негативне реакције на друштвеним мрежама. „Шта ће нам они овде?” „Зашто смо
их позвали?” „Смемо ли да заборавимо бомбардовање и жртве?” То су само
неки од великог броја коментара који се могу прочитати на „Фејсбуку” и
„Твитеру”.
Иако време неумитно пролази, немогуће је заборавити пролеће 1999.
године, бомбардовање, разарање наше земље и жртве које су нам нанели
припадници НАТО-а и америчке армије.
Међутим, време је да се на тај део наше историје стави тачка и да
наставимо даље. У прилог томе довољно говори само један пример: иако
је у Другом светском рату током немачке окупације Русија изгубила преко двадесет пет милиона људи, председник те земље Путин недавно је
изјавио да је Немачка и даље водећи руски економски партнер, без обзира на санкције Европске уније. Ако тако могу Руси и Немци, шта је проблем да још чвршће сарађујемо Американци и ми?
Противници наше војне сарадње са Америком треба да узму у обзир
још један аргуменат – наша војска не вежба само са Америма, већ и с
руском и с белоруском војском, и то је до сада урадила најмање десет
пута. Неке од досадашњих српско-руско-белоруских војних вежби одржане су на територији наше земље, а неке у Русији и Белорусији.
Једна од таквих вежби, „Словенско братство”, изведена је на територији Панчева, Београда и Ковина почетком новембра прошле године. На
њој је, поред наших падобранаца, учествовало још 150 њихових руских
колега и око 50 белоруских. Заједно су извели падобрански десант (што
ће урадити и ових дана са америчким војницима) и увежбавали напад на
терористе. Захваљујући припадницима Специјалне бригаде, који су били
добри домаћини (нема сумње да ће такви бити и када је реч о гостима из
Америке), руски и белоруски војници су по завршетку вежбе обишли
неке од историјских споменика и знаменитости у Панчеву.
Једно је неоспорно – америчка, руска и белоруска армија спадају међу
најбоље, најјаче и најобученије на свету. Због тога учешће наших војника на вежбама с колегама из тих земаља може само да им користи и да
повећа ниво њихове борбене готовости.

***
Поводом неколико случајева вршњачког насиља који су прошле недеље
запањили својом суровошћу и бруталношћу реаговала је Тања Ђурашковић, главни полицијски инспектор Одељења за борбу против високотехнолошког криминала СБПОК-а.
У изјави коју је дала „Политици” скренула је пажњу на то да је уз малтретирање и злостављање деце и младих неминовно објављивање увредљивих спотова или фотографија на „Фејсбуку” и интернету. Посаветовала је
најмлађе да обавезно пријављују родитељима уколико то доживе, а да они
о свему обавесте и полицију. Према њеним речима, најважније је да жртве
сваког узнемиравања сачувају неки доказ (снимљени прилог у коме су
извргнути руглу, вулгарну СМС поруку или неприкладну фотографију),
јер ће тако на најбољи начин помоћи судијама да казне одговорне.
Ово упозорење дошло је у правом тренутку. Од сваког шамара, ударца
ногом или повлачења за косу више боли када насилници поставе снимке
свог иживљавања на „Фејсбуку”, „Инстаграму” или „Твитеру” и тако омогуће хиљадама људи да гледају туђу патњу.
***
Још само месец дана остало је до краја ове и почетка следеће године,
када ћемо добити одговор на једно питање: хоће ли Новак Ђоковић успети да се после дуже паузе врати у врх светског тениса и да поново буде
„незаустављив” и „непобедив”, како су светски медији годинама објављивали? Док једни тврде да он више никада неће бити онај стари, има и
оних који се надају да су му одмор и „пуњење батерија” пријали и да ће
поново, као некад, суверено владати тениским теренима широм света и
побеђивати противнике. Видећемо, остало је још мало...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Биће за леба
и кавијар
У послед ње вре ме затр па ни смо
вести ма о врто гла вом јача њу дина ра. Неки меди ји (није тешко пого ди ти који) дижу га у небе са и ства ра ју ути сак да ће наше пла те жно
сред ство мал те не доби ти при мат

и над непри ко сно ве ним евром и
дола ром.
То би на прву лопту требало да
обрадује, будући да нам плате у
огромној већини нису везане за страну валуту. И стварно изгледа као да
имамо пуније новчанике ако се зна
да сада евро вреди највише 119 динара, у односу на, рецимо, фебруар,
када је то било пет-шест динара скупље.
Међутим, биће да је у питању
„фатаморгана”. Jер мало ко овде
може да приушти такав „луксуз” и да
приштеди неку цркавицу, па му овај
фантазмагорични раст домаће валуте мало значи. Наречени нису у стању да искористе ни друге новонастале благодети – да купују страну,
углавном луксузну робу, која прати
евро, као ни да туристички путују по
свету и томе слично...
Ни на терену се не види конкретан
бољитак – и даље скачу цене бензина, као и многих производа у трговинским ланцима. Али то не треба
превише да чуди, јер је познато да
наши „предузетници” користе сваку,
чак и овако контрадикторну могућност за поскупљење, свеједно да ли је
у питању скок или пад динара. Стога
не треба да чуди што су овде поједини артикли скупљи него усред Париза и Лондона.
Оваква ситуација сигурно не погодује ни онима који примају пензије
или друге дознаке из иностранства у
девизама. А таквих већ није мало.
С друге стране, када је реч о обичним грађанима прилично ирационалној макроекономској димензији,

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

„Ремек-дело” градске багре.
Спортски центар, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

актуелно стање на тржишту девиза
могло би да изазове много лоших
реперкусија. Вероватно и више него
оних назовипозитивних. Пре свега,
учиниће нашу робу скупљом и неконкурентном и тиме ће наштетити
извозу, који треба да нам буде један
од дугорочних „светоузора”, а ићи ће
наруку увозничком лобију. Има и
оних који су уверени да је енормни
раст динара мехур од сапунице и
директан ефекат прекомерног задуживања државе. Последица тога је
појачана понуда девиза, па када почну да пристижу кредитне обавезе,
наша валута ће стрмоглаво падати.
Но вратимо се „ружичанственим”
медијима, према којима никаква
космичка сила неће зауздати помахнитали динар. Ма, сва је прилика да
се очигледно неће смирити док се
макар не изједначи с „посрнулом”
европском монетом.
Напослетку, имаћемо највише плате на свету – у просеку 25.000 евра.
Мали је проблем то што ће у том
случају хлеб коштати око педесет
евра. Али баш нас боле бриге кад ће
нам, рецимо, истарски тартуф са својих петсто евра (у том случају, и динара) по килограму бити права багатела. На трпези би могао да се нађе и
трипут скупљи белуга кавијар из
Каспијског мора.
Притом, какво год да је време код
нас, зна се да грофови никад нису
били циције – за леба и кавијар мора
да буде.
А може и без хлеба – здравије је и
јефтиније...
Ј. Ф.

Марк Твен

НАЈБОЉИ НАЧИН ДА СЕБИ ПОБОЉШАТЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ ЈЕ ДА
ПОКУШАТЕ ДА ПОБОЉШАТЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ ДРУГИХ.
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РУКОМЕТАШИ „ДИНАМА” ГОСТОВАЛИ У СКОПЉУ

ХРАБРО СА ШАМПИОНОМ ЕВРОПЕ
Раул Гонзалес похвалио
тим из Панчева
Паклени ритам у
децембру
Уто рак, 14. новем бар 2017.
године. Датум који ће великим
словима остати уписан у седам
деценија богатој ризници Рукометног клуба „Динамо”. Тог
дана су панчевачки „жуто-црни”
гостовали у Скопљу, где су у
седмом колу регионалне СЕХА
лиге играли са екипом „Вардара”, званичног шампиона Европе. У својој богатој историји
клуб из нашега града никада
није одмеравао снагу с јачим
ривалом.
Рукометни гигант из главног
града Македоније има спортски
комплекс, заједно с хотелом, у
који је уложено преко седамнаест милиона евра, али и фантастичан стручни и играчки кадар.
„Вардар” већ три године предводи тренер Раул Гонзалез, а
од екипе коју тај стручњак има
на располагању зазиру сви клубови на Старом континенту.
Двадесетак репрезентативаца
разних земаља сачињава играчки погон моћног „Вардара”.
Штербик, Милић, Марсенић,
Абутовић, Стоилов, Дибиров,
Македа... само су неке од рукометних „звери” које су Скопље
највећим словима уцртали у
рукометну мапу Европе.
Е, баш против таквог противника је у уторак, 14. новембра, играо „Динамо”. Наравно,
тим из Македоније наставио је
серију непобедивости у регионалном надметању и тријумфовао је са 42:32 (20:17), али
екипа коју предводи Иван Пет-

ковић играла је храбро, без
страха од моћног противника.
Чак су наши сугра ђа ни на
почет ку утак ми це има ли и
предност, па је у шестом минуту на семафору дворане „Јане
Сандански” стајао резултат 3:4!
Истина, „Вардар” није играо
с најјачим саставом у овом
мечу, али не треба заборавити
да тренер Раул Гонзалес на располагању има веома квалитетан „ростер”, па би и с другом
или трећом поставом био у
европском врху.
– Тешко је речима описати
утиске из Скопља. Тренутно, у
односу на нас, „Вардар” је васиона. То је реалност не само
панчевачког већ и српског спорта. Да су играли у комплетном
саставу, разлика у головима

била би и убедљивија, наравно, али све у свему, задовољан
сам нашим издањем. Имали
смо добре минуте, достојно смо
парирали великом ривалу. Чак
је на конференцији за новинаре и Раул Гонзалес похвалио
наш млади тим и истакао да се
не сећа када је његовом тиму
неки ривал на полувремену дао
седамнаест голова. Из Скопља
носимо лепе утиске, а пред
нама је време још јачег рада,
јер нам у децембру предстоји
пакле ни ритам утак ми ца –
рекао је тренер панчевачког
тима Иван Петковић.
Нека остане забележено да
су боје „Динама” у мечу против првака Европе бранили:
Жујовић (један гол), Пилиповић
(шест), Буњевчевић (четири),

Стојановић (два), Јелић (три),
Мир ко вић (три), Јова но вић
(један), Петровић, Л. Павловић, М. Павловић, Дистол (два),
Баруџић (један), Димитрић,
Радовановић, Бандука (један)
и Шапоњић (осам голова).
Наредну утакмицу у СЕХА
лиги „жуто-црни” ће одиграти
1. децембра у Загребу, а потом
следе две утакмице у Хали спорто ва на Стре ли шту (6. и 9.
децембра), против РК-а „Нексе” из Нашица и новосадске
„Војводине”. Већ 12. децембра
Иван Петковић и његови момци поново путују у Скопље, на
мегдан с „Металургом”, а четири дана касније на свом терену дочекују „Велење” из Словеније.
А. Живковић

ПРЕСЕЉЕЊА ЗБОГ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИНТЕРНОГ

У Болницу се улази кроз подрум
Реконструкција Интерног одељења Опште болнице условила је низ пресељења различитих служби из тог дела зграде,
о чему смо у више наврата
писали. За све наше суграђане
важна вест гласи да је сада и
При јем но-ургент на слу жба
измештена и налази се у Специјалистичком центру.
Свима ће од великог значаја
бити и информација да се, због
поменутих радова, у Болницу
сада улази из подрума. Тај улаз
се налази у болничком парку,
са задње стране зграде (погледати фотографију). Болница
још једном апелује на суграђане да се стриктно придржавају
времена посете – од 15 до 16
сати.
Подсећамо и на то да је Завод
за јавно здравље пресељен с

досадашње адресе у Пастеровој 2 и своју делатност сада
обавља на две локације: у Улици Вука Караџића 8 и у Улици
6. октобра 9. Менаџмент Завода (дирек тор, помоћ ни ци
директора и главни техничар),

Служба за правне, економске,
финансијске, техничке и друге посло ве (прав на слу жба,
рачуноводство, комерцијала),
Центар за превенцију и контролу болести (санитарни прегледи, вакцинација, саветова-

лиште) и Центар за промоцију
здравља, анализу и организаци ју здрав стве не слу жбе,
информатику и биостатистику
у здравству налазе се у простори ја ма бив ше Желе знич ке
амбуланте, у Улици Вука Караџића 8.
Центар за хигијену и хуману екологију (одељење хигијене и одељење санитарне хемије и екотоксикологије) и Центар за микробиологију (одељење клиничке и одељење санитарне микробиологије) налазе
се у бившој Очној амбуланти,
у Улици 6. октобра 9.
Завод ће функционисати на
ове две адресе све док не буде
завршена нова зграда те установе, која је већ годинама у
изградњи.
Д. К.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ, 16. НОВЕМБРА

у четвртак, 16. новембра, од 19
сати, у Градској библиотеци.
Том приликом биће промовисана и два зборника радова:
„Гра ђан ски рат у Хрват ској
1991–1995” и „Книнска Крајина”.

Реч је о публикацијама објављеним поводом обележавања
седамстогодишњице од оснивања манастира Крупа у Далмацији.
Д. К.

КОНЦЕРТ „CLIMATE KEYS”

Пијанисти скрећу пажњу на климатске промене
На сцени Културног центра
Панчева у четвртак, 16. новембра, биће одржан концерт под
називом „Climate Keys”. У питању је део пројекта истог назива
који реализују пијанисти широм
света са идејом да се скрене
пажња на климатске промене.
Више од сто пијаниста и предавача одазвало се овој акцији, а Панчево је присутно на

мапи захваљујући ентузијазму
пијанисткиње Марије Лигети
Балинт, као и њеним гостима
предавачима Јованки Вићентић и Наташи Секулић, професоркама у Техничкој школи
„23. мај” Панчево. Концерти
се дешавају у периоду одржавања светске конференције климатских промена UN COP 23,
у новембру, у Бону.

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва
и једина установа тог типа
у Вој во ди ни, кон стант но
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
карак те ри сти ка које су
издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

цијалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Митевски
из панчевачке Опште болни це, а уро ло шке његов
колега из исте установе др
Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинекологије задужен др Јован
Рудић из ГАК „Народ ни
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 Пан че ва ца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно урадити

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 кори сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи да др Љубицу
Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагности ча ра 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”. Суботом спе-

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.
Додат не инфор ма ци је
можете добити путем телефо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а ово су уједно и бројеви путем којих се заказу ју пре гле ди. Ново сти
можете пратити и на сајту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.
Д. К.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Крајишки ликовни салон
Осамнаести Крајишки ликовни салон, који организују Удружење Срба из Хрватске СКД
„Зора”, Завичајни клуб „Книнска Крајина” и Крајишки демократски форум, биће приређен

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

„Climate Keys” је осмислила и иницирала композиторка и пијанисткиња Лола Перин
с циљем да окупи пијанисте
из целог света заинтересоване да концертом и интерактивном причом стручних преда ва ча покре ну публи ку на
промишљање о климатским
променама.
М. М. В.

Попуст
на протетичке услуге
Од самог отварања,
крајем прошле године, Центар за хитну
и рестауративну стоматологију „Никодент
медик” истиче се по
квалитету услуга,
савременој опреми,
професионалном и
љубазном особљу и
пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи
број наших суграђана одлучује се за услуге ове стоматолошке
ординације, којом руководи
др Ђорђе Николић, због атрактивних цена и могућности
плаћања на одложено.
Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки,

у „Никоденту” су
одлучили да
поново покрену
акцију у оквиру
које сви они
којима су неопходне услуге из
области протетике остварују
право на чак
30% попуста.
Искористите
ову прилику и
закажите преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.
Д. К.
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ШЕФ МИСИЈЕ ОЕБС-а И ПОВЕРЕНИЦА ЗА РАВНОПРАВНОСТ

СПОР, АЛИ ИСПРАВАН ПУТ
Улога медија у
процесу смањења
дискриминације
велика
Узети најбоље
примере
од других земаља
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Акција давања крви
Градски одбор Социјалистичке партије Србије (СПС) организовао је 13. новембра акцију добровољног давања крви
за своје чланове, у просторијама Службе за трансфузију
Опште болнице Панчево.
– Добровољно давање крви
није само хумани гест, већ
представља и осећај задовољ ства да је спа сен или
побољшан квалитет живота
најмање једне особе, а најчешће три или више њих.
Овим су моје колеге панчевачки социјалисти показали

да су хумани и спремни да
помогну другима. Надамо се
да ће овај гест подстаћи и
друге да дођу и дају крв –
изјавио је председник Градског одбора СПС-а Никола
Дангубић.
Снабдевање Опште болнице Панчево крвљу важан је
предуслов за њено несметано функционисање. Крв је
течност која се не може купити или напра ви ти и зато
социјалисти поручују: „Заврни рукав, дај крв и спаси
нечији живот”.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Одлука о изборима
Председник Србије и лидер
Срп ске напред не стран ке
(СНС) Алек сан дар Вучић
најавио је да ће одлука о
избо ри ма бити позна та у
суботу, 18. новембра, када ће
у Београду бити одржане седнице Председништва и Главног одбора СНС-а – преносе
београдски медији.
„То ће бити дан када ће
бити донета коначна одлука
о том питању. Свестан сам
да смо врло близу пораза на
beoградским изборима”, оценио је Вучић.
Према његовим речима, то
не значи да није задовољан
резултатима рада СНС-а и да
се неће борити да странка на
изборима постигне што бољи
резултат.

Ма, шта ми рече!
Одлуку о изборима сазнаћете брзо, већ у следећу суботу,
када ће бити одржане седнице Председништва и Главног
одбора СНС-а.
(Председник СНС-а Александар Вучић,
„Ало”, 11. новембар)

***
Ванредни парламентарни избори су можда мало досадили грађанима, али није лоше да грађани оцене шта
смо и да ли смо добро урадили. То је велика провера за
људе који раде у Влади. Лично, волим изборе... Толико
тога је урађено у Београду да СНС може мирно на те
изборе.
(Потпредседница Владе и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зорана Михајловић, „Блиц”, 13. новембар)
***
Светски центри моћи су се заиграли када су мислили да
је могуће прекрајати границе на Балкану, јер овај регион
није део ЕУ. Наставићемо да се боримо за своју будућност, сарађујемо с нашим суседима и покушамо да решимо проблем.
(Министар спољних послова Србије Ивица Дачић
за московски лист „Известија”, 13. новембар)
***
Нема више гурања ствари под тепих и прећуткивања
догађаја. Сваки вид насиља директор је дужан да истог
дана пријави школској управи и инспекцији, која одмах
излази на терен. О томе се обавештавају и полиција и
тужилаштво, ако је реч о озбиљнијем прекршају.
(Министар просвете Миладин Шарчевић,
„Вечерње новости”, 13. новембар)
***
Документ је настао као плод досадашње сарадње Двери
и Источне алтернативе и данашњи споразум је само
наставак формирања широког патриотског опозиционог
народног фронта који се припрема за наступајуће изборе
на свим нивоима. Национални фронт је будућност српске политике и надам се да ће ускоро водити Србију.
(Председник Двери Бошко Обрадовић,
„Танјуг”, 7. новембар)

Мисија ОЕБС-а у Србији и повереница за заштиту равноправности промовисали су два приручника које је подржала Мисија ОЕБС-а у Србији. На стручно-едукативном скупу одржаном недавно на Палићу повереница Бранкица Јанковић изјавила је да је циљ приручника
да новинарима буду помоћ при
извештавању о темама у области људских права, заштите од
дискриминације и промоције
толеранције.
Она је нагласила да медији
имају изузетно значајну улогу
у креирању јавног мњења, да
сви заједно можемо да се боримо за боље и равноправније
друштво које прихвата различитости.
– Увидели смо, кроз институцију повереника, да се често
дискриминаторно извештава,
али због незнања. Повереник
мора да иде корак испред, а не
само да одговара на притужбе
грађана, јер само спровођењем
поступ ка про блем неће мо
решити – рекла је повереница.
Она је истакла да није реч о
равноправности само између
мушкараца и жена, већ свих
грађана Србије, без обзира на
њихова лична својства, то јест
припадност нацији, етничкој и
верској групи, политичким или
синдикалним организацијама
и тако даље. Изразила је наду
да ће приручници допринети
бољем извештавању и смањењу дискриминације у медијима, али и већем учешћу жена у

Бранкица Јанковић и Андреа Орицио
политици, и додала да борба с значај улоге медија у подиза- реформу медија. ОЕБС је ту да
предрасудама и увреженим сте- њу свести о дискриминацији и пружи подршку, значи то је прорекао да управо они треба да цес и заједно треба да мењамо
реотипима никад није лака.
Веће учешће жена у политици имају водећу улогу у јачању ствари. Наводим често приме– Жене ће показати колико је друштва без дискриминације. ре из Италије и то да треба само
Миси ја ОЕБС-а у Срби ји мало више да порадите на оводискриминација жена штетила
подр
жала је издавање „Водича ме, али поново наглашавам да
у ствари нашем друштву. Упркос добром законском оквиру за бор бу за толе ран ци ју” и треба да радимо заједно.
Закон о забрани дискримијош увек је тешко нешто про- „Водича о родно осетљивом
менити. Очекујем, на пример, извештавању медија у Србији”. нације донет је 2009. године,
и веће учешће жена у полити- Амбасадор саветује да Србија али и поред добрих законских
ци. Ево прилике да изменимо на овом путу искористи најбо- решења, у пракси ситуација
није задовољавајућа. Зато је
дискурс у том делу, јер верујем ље праксе других земаља.
циљ ових приручника да се
да ће жене неприхватањем Реформе у руке
мушких правила игре у поли- Амбасадор Орицио, који је у медијима учине приступачтици већ променити ствари Србију дошао из Италије, на ним домаћи и међународни
набоље. Такође, верујем да бисмо молбу „Панчевца” да, када гово- антидискриминациони оквимогли и кроз културу која нас римо о овој теми и нашем путу ри. Публикације садрже и речодређује да променимо ствари реформи, упореди те две земље, ник толе ран ци је одно сно
листу антидискриминаторних,
и наравно кроз образовање и рекао је:
– Италија свакако може да род но сен зи тив них и мање
породицу, актере који су од највећег значаја у нашој борби за буде искоришћена као пример познатих термина са објашњеразумевање и равноправност – Србији за нека питања, али њима. Ауторке приручника су
изјавила је повереница Бранки- кључна реч коју ја стално спо- повереница Бранкица Јанкомињем јесте: заједно. Дакле, вић, проф. др Ивана Крстић,
ца Јанковић за „Панчевац”.
Шеф Мисије ОЕБС-а у Срби- Србија свакако треба да узме у Антигона Андонов и Татјана
ји Андреа Орицио нагласио је своје руке ове реформе, па и Јакоби.

РЕАКЦИЈА ЧЕТВОРО ОДБОРНИКА

Наставак опозиционог деловања
Одборници с листе „Доста је
било – Саша Радуловић” Никола Ћебић, Жарко Јелисавчић,
Души ца Јова но вић и Дејан
Јовановић изјавили су да ће
након искључења из „Доста је
било” наставити опозиционо
деловање у локалном парламенту, што је уједно и њихов
одго вор на про шло не дељ ни
позив ДЈБ да врате мандате.
Они су на заједничкој конференцији за новина ре, 13.
новембра, реаговали на наводе
в. д. председника „Доста је било”
у Панчеву Шандора Ђерфија да
су Ћебић и Јелисавчић искључени јер су „одступили од принципа и вред ности странке,
опструишући рад Градског одбора”, као и да је против Душице
и Дејана Јовановића још раније, због непотизма, покренут
дисциплински поступак.
Ово четворо одборника негира све наводе и оцењује их као
неистините. Они појашњавају
да не могу бити искључени из
непостојеће странке („Доста је
било” је у поступку регистрације) и подсећају да су управо
они оснивачи Групе грађана

Н. Ћебић, Д. Јовановић, Н.
„Доста је било – Саша Радуловић”, која је у Панчеву учествовала на последњим локалним изборима.
– Треба јавност да зна да је
Ђерфи изнео неистине. Нисмо
ми неки чланови, ми смо оснивачи те групе грађана која је
учествовала на изборима. Ђерфи није навео од којих циљева
и вредности смо одступили...
Као председник панчевачког
одбора „Доста је било” председавао сам свим састанцима,

Јелисавчић и Д. Јовановић
осим можда неким тајним, и
централа је редовно добијала
изве шта је... Мисли мо да је
заправо реч о нечијем личном
обрачуну с нама, па зато конкретног образложења и нема –
каже Ћебић.
Одборник Дејан Јовановић,
који је био и в. д. координатора
ДЈБ за јужни Банат, каже да је
симптоматично то што је до
искључења дошло након што је
у више наврата од централе тражио финансијске извештаје о

утрошку страначких пара и
одговара:
– То што је моја жена такође
одборник, јесте зато што је од
почетка учествовала у политичком раду. Не знам о каквом
непо ти зму они гово ре... Не
може Шандор Ђерфи да ме
избаци из нечега што не постоји, а и нас четворо званично
нисмо чланови ниједне политичке организације. Ми смо
појединачно помагали идеју
Саше Радуловића.
Додаје да су недавно и одборници с Вождовца иступили из
„Доста је било”, а да је од укупно 111 освојених одборничких
места ДЈБ у локалним скупштинама до сада половина одборника напустила ту странку.
Ћебић, Јелисавчић и Јовановићи не одустају од идеје да
треба формирати заједнички
опозициони фронт у Панчеву
и на томе раде. На наше питање да ли ће оформити нову
одборничку групу или ће приступити некој постојећој, загонетно одговарају да ће се то
видети већ 17. новембра на седници Скупштине града.

У СКУПШТИНИ ГРАДА

Нова одборничка група
Одборници Нове странке Павле
Ђукић и Јовица Петровачки и
самостални одборници Владан
Кељевић, Денко Тончев и Оливер Петковић формираће нову
одборничку групу.
На седници Скупштине града
која је заказана за 17. новембар
ова одборничка група почеће да

ради, под називом „За наше
Панчево” – потврђено нам је у
скупштинској служби.
Сва петорица одборника су у
мају напустила Лигу социјалдемократа Војводине. У међувремену су Ђукић и Петровачки ушли
у Нову странку, а ЛСВ је остао
без одборничке групе, а с једном

одборницом – Соњом Радивојев.
Иако су за формирање одборничке групе у панчевачком парламенту потребна минимум четири одборника, бивши лигаши су
сада одлучили да се и формално
удруже, а да ли ће им се придружити и четворо сада бивших чланова „Доста је било”, сазнаћемо

већ 17. новембра на седници Скупштине града.
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

МЕДИЈСКО ПРИЗНАЊЕ

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
И НОВЕ ОДЛУКЕ

Новинаркама из Панчева
награда за толеранцију
Новинарке Мирјана Марић Величко вић, Ива на Пре дић и Татја на
Марин добитнице су медијске награде коју трећу годину заредом, поводом Међународног дана толеранције, додељује повереник за заштиту
равноправности у сарадњи с Мисијом ОЕБС-а у Србији. Панчевке су
награду добиле за прилог „Кад остариш, нико не куца на твоја врата”,
који је објављен прошле године на
порталу „013 инфо”.
– Ово је наше прво медијско признање и веома смо поносне што смо
награђене за прилог који се бави
толеранцијом. Радили смо причу о
старим људима кроз пројекат „Кад
остариш, нико не куца на твоја врата”, који је финансирала Канцеларија за људска и мањинска права у
оквиру програма „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији”. Ово је резултат преданог рада целе редакције портала

Покривен фискални
дефицит
Локални антикорупцијски
план Града Панчева за
период од 2017. до 2020.
пред представницима
грађана
Састанак градских већника са чак 15
тачака дневног реда одржан је 10.
новембра. Велики број одлука локалне владе биће и пред одборницима
Скупштине града на седници која ће
бити уприличена 17. новембра (погледати оквир).
Прва тема биле су измене Одлуке о
буџету Града за 2017.
„Новчане” тачке
Трећи ребаланс градске касе сачињен
је на основу Закона о буџетском систему. Фискални дефицит је покривен у
целости, а проузрокован је највећим
делом због начина приказивања пренетих средстава из претходних година, те као резултат јавних инвестиција које ће Град финансирати из кредитног задужења.
На основу прихода остварених у
периоду јануар–октобар 2017, као и
процена до краја године, извршено је
повећање планираних прихода и прима ња у окви ру при хо да кла сич не
буџетске потрошње у укупном износу
од 44.196.000 динара. Увећани су и
текући и капитални наменски трансфери од АП Војводине, као и приходи који се евидентирају преко рачуна
јавних прихода. Текући расходи у
структури буџета имају учешће од 79,
а капитални издаци од 17 одсто. Известилац на седници локалног парламента биће Предраг Живковић, заменик градоначелника.
Потом је обрађена измена Одлуке
о задуживању Града за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Пошто су остварене уштеде у
износу од 21.465.984 динара, плани ра не су нове инве сти ци је: два
милиона ће бити уложено у израду
техничке документације за радове
на уре ђе њу цен трал ног град ског
језгра, биће изграђена саобраћајница у оквиру инфраструктурног опремања северне индустријске зоне...
Најважније „новчане” тачке заокружене су извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града за 2016, који

„013 инфо”, а посебно Александра
Токина, који је снимао и монтирао
награђени прилог – рекла је новинарка Мирјана Марић Величковић.
У категорији онлајн и штампаних
медија награде за толеранцију добили су Јелена Јоргачевић Кисић из
недељника „Време”, Надежда Будимировић с портала Krusevacgrad.rs,
Марјана Стевановић из листа „Данас”
и Милица Стојановић из ЦИНС-а. У
категорији ТВ прилога награђени су
Тамара Танкосић из Радио-телевизије Србије и Никола Радишић са ТВ
Н1, а у категорији ТВ и радио репортажа Јована Полић из ТВ продукције
ЈСП, Мирјана Марић Величковић,
Ивана Предић и Татјана Марин из
редакције портала „013 инфо” и
Мирела Вељовић са ТВ „Форум”.
Награде су уручили повереница
за заштиту равноправности Бранкица Јанковић и шеф Мисије ОЕБС-а
Андреа Орицио.
Д. К.

У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ
заштиту од дискриминације (2017–
2018). Савет за родну равноправност
Скупштине града је на седници 5.
октобра утврдио нацрт овог акта и
отворио јавну расправу која је трајала од 15. до 21. октобра. Циљ израде
документа је унапређивање локалних стратешких докумената, јачање
организационих капацитета установа и орга ни за ци ја анга жо ва них у
области заштите и промоције права
маргинализованих друштвених група, као и јачање капацитета интерсекторских мрежа у локалним заједницама за препознавање и адекватно реаговање на дискриминацију, с
акцентом на LGBT популацији. Известилац на седници градског парламента биће Милица Тодоровић, председница Савета.
Измењена је и допуњена Одлука о
одржавању чистоће и управљању отпадом. У образложењу пише да је ЈКП
„Хигијена” доставила предлог измена и да је разлог хитности у поступању што брже увођење новог начина
обрачуна, који захтева веома обиман
посао на терену, а све у сврху стварања што повољнијег амбијента за нове
инвеститоре и растерећења постојећих привредника.
Измене програма
И акт о локалним комуналним таксама биће измењен пошто одборници
усвоје одлуку. Разлог за доношење
измена је усклађивање старог документа с другим актима: од 1. септем-

којом је овом предузећу одређено 13
запослених као максималан број.
Градско веће било је сагласно да
Град са АП Војводином и Геронтолошким центром Панчево закључи уговор о финансирању радова на санацији објеката Центра. Финансије су обезбеђене уговором о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним
улагањима и Града, а износ је 47,2
милиона динара. Одобрено је измештање дела трасе водотока Доловачког Бегеја, јер измена не угрожава
храстову шуму која је предмет заштите. Измењен је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи и донето
је решење о образовању Комисије за
категоризацију угоститељских објеката за смештај.
На крају, измењено је решење о
образовању Комисије за енергетску
ефикасност града: уместо бившег већника Александра Стевановића, заменик координатора сада је његов наследник у Већу Мишо Марковић.
С. Трајковић

Студија и предавање
У време када овај нашег листа буде
био у штампи односно нa киосцима, у просторијама Привредне коморе Србије – Регионалне привредне
коморе Јужнобанатског управног
округа, у Змај Јовиној 1-а, одржаваће се два интересантна догађаја.
Најпре, 16. новембра, на конференцији за новинаре биће представљен ток израде Студије просторне
и туристичке идентификације пешачких и бициклистичких стаза, кајакашких рута и места за спортски
риболов и посматрање птица у оквиру пројекта „Еко Тамиш – нови туристички производ”, који финансира ЕУ
у оквиру INTERREG IPA Програма
прекограничне сарадње Румунија–
Србија. Биће речи и о постављању
туристичких мобилијара за сваку
одабрану локацију.
Сутрадан, у петак, 17. новембра,
предавање на тему „Познавање
финансија – кључ успешног пословања”, чији је циљ да се предузетни-

цима, менаџерима и власницима
привредних субјеката укаже на
важност фактора који утичу на позитиван финансијски резултат, одржаће Биљана Трифуновић, ауторка
тематског стручног блога. У позиву
стоји да је чињеница да већина предузетника познаје свој посао – делатност којом се баве, али да је поред
свих компетенција данас неопходно да они на прави начин контролишу своје финансије и тако повећају
профитабилност пословања.
Биљана Трифуновић ће указати на
значај основних финансијских показатеља, попут биланса стања и успеха, на основу којих се доносе одлуке
о даљем пословању. Такође, представиће алате којима се прате профитабилност, токови новца и залихе, уз бројне и добре и лоше примере из праксе, што је обрадила у књизи „Предузетништво – мој избор”.
Присуствовање предавању је бесплатно.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ВОДИТЕ ЛИ РАЧУНА О УНОСУ ШЕЋЕРА У ОРГАНИЗАМ?

Здрава исхрана помаже

СКУП ШТИ НА ГРА ДА У ПЕТАК
Састанак одборника, представника грађана у локалном парламенту, и то
седамнаести, биће одржан у петак, 17. новембра. С обзиром на то да је
позив упућен пре седам дана, а да је у међувремену одржана још једна
седница Градског већа, дневни ред у ком је најављено 27 тачака сигурно више не стоји, биће проширен.
Председник Скупштине града Тигран Киш водиће заседање током ког
ће прилику да каже шта мисли имати седамдесеторо одабраних. О темама смо извештавали читалаштво кроз извештаје са седница већника. Као
и увек, надамо се да ће опозиција бити конструктивна.
је доста ви ла Држав на реви зор ска
институција РС. По мишљењу тог тела,
поменути акти су припремљени по
свим материјално значајним питањима у складу са законима, уредбама и
правилницима.
Документи
Локални антикорупцијски план Града Панчева за период од 2017. до 2020.
био је следећа тема. Овај план представља документ у коме се идентификују надлежности, области, процеси и
процедуре ризичне за настанак различитих облика корупције и којим се
предлажу начини за управљање ризицима, односно за њихово отклањање.
Радна група за израду плана формирана је 30. маја, закључак о утврђивању текста Нацрта донет је 13. септембра, а јавна расправа је трајала од 15.
до 28 септембра. Нацрт ће ићи у Скупштину града на одлучивање.
Потом је предложен текст Акционог пла на гра да за пре вен ци ју и

бра на Градску управу прешли су
послови које је вршила некадашња
Дирекција.
Представници грађана ће дати на
коришћење опрему за одржавање травнатих површина ЈКП-у „Зеленило”,
донацију Покрајинске владе, што ће
бити предмет засебног уговора између Града и тог јавног предузећа.
Надзорни одбор ЈКП-а „Младост”
донео је одлуку којом ће средства на
име оствареног губитка овог предузећа по завршном рачуну за 2016. годину у износу од 6,6 милиона динара
прокњижити на терет државног капитала предузећа, а оснивач мора да
закључком да сагласност.
На дневном реду већника била је и
прва измена програма пословања ЈКП-а
Омољица за 2017. годину с финансијским планом. Ради се о усклађивању са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе града,

Р. ДИМИТРИЈЕВ

М. ШАРЧЕВИЋ

Светски дан борбе против дијабетеса
обележава се сваке године 14. новембра у част рођендана Фредерика Бантинга, који је заједно са Чарлсом Бестом први изложио идеју која је довела до открића инсулина у октобру
1921. године. Иницијативу за обележавање тог дана покренуле су Међународна дијабетолошка федерација и
Светска здравствена организација 1991.
године, као одговор на све већи број
оболелих од шећерне болести широм
света. Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је 20. децембра
2006. године Резолуцију о дијабетесу,
а Светски дан борбе против дијабетеса уврштен је у званични календар.
Овим поводом питали смо наше
суграђане да ли су свесни колико је
дијабетес чест, да ли пазе на исхрану
и колико воде рачуна о уносу шећера
у организам.
РУЖА ДИМИТРИЈЕВ, фризерка:
– Прилично водим рачуна о томе
колико шећера уносим у организам.
Знам да га има скоро у свему. Избегавам колаче, газиране сокове и сокове уопште. Искључиво пијем домаће

А. КОВАЧЕВИЋ

А. БУЗАЏИЈА

сокове. Сусрећем се с много људи
који имају проблем с дијабетесом,
многи болују од тога.
МИЛОРАД ШАРЧЕВИЋ, пензионер:
– Ја немам шећер, немам ни холестерол. Али знам да је то проблем,
јер моја жена има повишен шећер у
крви. Ја и водим и не водим рачуна.
Једемо онако како се старији људи
хране. Не пијем сокове ни кафу, нити
пушим. Трудим се да живим један
нормалан, здрав живот. Солидаришем
се са супругом, која има проблем.
АНГЕЛИНА КОВАЧЕВИЋ,
пензионерка:
– Имам дијабетес и могу рећи да је
веома тешко носити се с том болешћу. Шећера данас има у скоро свим
намирницама. Не знам шта више не
смем да једем. Једном пензионеру је
веома тешко да приушти такав вид
исхране, а мислим да је узрок свега
тога стрес.
АНА БУЗАЏИЈА, спремачица:
– Не водим посебно рачуна, јер
немам проблема са шећером. Међу-

З. ВОДЕНИЧАРОВ

Д. МИТИЋ

тим, мој супруг је дијабетичар, па се
трудимо да се здраво хранимо. То је
данас тешко, јер је храна скупа. Њему
углавном спремам нешто другачију
храну, како не би уносио шећер у
организам. Има доста намирница
које и скидају шећер, као што је боранија и поврће генерално. Мада, понављам, јако је тешко хранити се здраво и како треба јер су плате мале,
али трудимо се да се хранимо најбоље што можемо.
ЗЛАТКО ВОДЕНИЧАРОВ, пословођа:
– Свестан сам колико је та болест
честа данас. Много младих оболева
од дијабетеса. Мислим да су узроци
за то брз живот, неиспаваност и лоша
исхрана. Ја се трудим да не пијем
газиране сокове и храним се здраво.
ДРАГАН МИТИЋ,
машински техничар:
– Немам проблем с повишеним
шећером, али мислим да су лоша
исхрана и стрес углавном узроци тога,
као и начин живота.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић

6

ПРИВРЕДА

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 17. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ВРЕДНИ САГОВОРНИЦИ: НИКОЛА СТОЈСАВЉЕВИЋ,
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА СТОЧАРСТВО У ИНСТИТУТУ „ТАМИШ”

ДЕСЕТКОВАНО БРОЈНО СТАЊЕ ЖИВОТИЊА
Веома динамичан
посао
Некад била
заступљенија
говедарска производња
у индивидуалном
сектору
Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Рудерална станишта
Руде рал на ста ни шта су
непољопривредне површине које су наста ле под
директним или индиректним утицајем човека. То су,
најчешће, површине поред
путева и пруга, дворишта;
међе, сметлишта, насипи...
Рудерална станишта најчешће насељавају две групе
биљака. Прву групу чине
коровско-рудералне биљке,
а другу оне које су типичне
за та станишта, тзв. руде-

ралне биљке или ваганти. У
првој групи су биљне врсте
које се скоро подједнако
могу налазити на обрадивим површинама као и на
рудералним стаништима.
Међу овим врстама се срећу једногодишње и вишегодишње биљке, а обично се
налазе на стаништима са
сла би јим интен зи те том
агротехничких мера. У другој групи су биљке које се
углавном срећу на рудералним стаништима. То су биљке које су карактеристичне
за рудерална станишта и
ретко се срећу у њивским
усевима, а чешће у воћњаци ма и вино гра ди ма, на
лива да ма и пашња ци ма.
Међу њима су доминантне
вишегодишње врсте.
У вези с тим, већ дужи
период наша рудерална станишта у великом проценту
настањује инвазивна коровска врста амброзија (Ambrosia artemissifolia L.), коју би
у складу са Уредбом о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије требало сузбијати применом неке од следећих мера:
1) агротехничке мере –
обрада земљишта (орање,
тањирање), нега усева (окопавање, култивисање, плевљење) и др.;
2) меха нич ке мере –
кошење, чупање, спаљивање биљака и др.;
3) хемијске мере – упореба хербицида с контактним и тоталним деловањем.

Нажа лост, у наве де ној
уред би нису обу хва ће на
рудерална станишта, што
додатно отежава уништавање ове изразито алергене
биљке.
Неретко се деси да приликом превоза разноразних
сировина (нпр. семе уљане
репице, сунцокрета, беле
слачице...) семе испадне из
превозног средства на рудерална станишта и као такво
постаје део вегетације тих

станишта. Како би се умањио негативан утицај тих
самониклих биљака, али и
осталих штетних коровских
биљака које се налазе на
овим површинама, треба их
уни шта ва ти коше њем и
спречавањем плодоношења, раз о ра ва њем, ако је
могуће и употребом пламена, као и применом тоталних хербицида. Одржавањем рудералних станишта
смањује се коровски потенцијал у гајеним усевима,
као и контаминација алергеним поленом (нпр. само
једна биљка кисељака донесе 393 милиона поленових
зрна, што је чини једним
од нај ве ћих алер ге на), а
могу се створити погодни
услови за раст и развитак
корисних лековитих, медоносних и крмних биљних
врста.
Да рудерална станишта
могу имати далеко већи значај од затеченог, наведено
је у Стратегији пољопривреде и руралног развоја Републи ке Срби је за пери од
2014–2024. године, где су
рудерална станишта означе на као пољо при вред на
подручја високе природне
вред но сти (High Nature
Value Farming – HNVF), која
се користе за испашу стоке
као номадски пашњаци.
У наредном броју навешћемо неке од „новопридошлих” (инвазивних) корова
који насељавају рудерална
станишта.

Држава враћа и до
50 одсто уложених
средстава
Панчевац је од 1963. Рођен је
три године пре тога. Никола
Стојсављевић је завршио Пољопривредни факултет у Земуну,
одсек за сточарство, 1985. Годину дана касније запослио се у
тадашњем „Агрозаводу”, предузећу које је било део моћног
СОУР-а ПИК „Тамиш”. Тамо
ради и данас, с тим што се фирма сада зове Институт „Тамиш”.
– Моји први дани на послу
били су везани за аутоматску
обраду података односно за увођење систематског праћења стања у сточарству у оквиру великих фарми ПИК-а, са акцентом на свињарству и говедарству, што се касније проширило и на ратарство. Огромну базу
стручних података требало је
компјутеризовати. С тим смо
ушли у деведесете – почиње
причу Стојсављевић.
Метода линеарне оцене
Центар те службе био је у Улици Максима Горког. Никола за
колеге и себе каже да су теренци: нису везани за канцеларију, већ много времена проводе
на терену, на пољопривредним
газдинствима. Објашњава:
– Веома динамичан посао.
Заживела је идеја о централној бази података, али је тај
концепт с временом, како је
технологија напредовала и како
се велики СОУР распадао, напуштен: уведени су рачунари на
имања, економије и фарме, па
је анализа била једноставнија.
Учествовао сам у стварању програма за праћење података на
малим и великим фармама,
посебно свињарским. Тај програм ради и данас, наравно с
модификацијама. Али ја имам
друге обавезе: последњих петнаестак година сам у говедарству и, мањим делом, у овчарству и козарству.

имао сам акцију током које сам
обишао двадесетак индивидуалних произвођача на територији Опова и Ковачице. Постоји метода линеарне оцене првотелки, односно крава из одгајивачког програма које се теле
први пут: оне треба да добију
ха-бе број, тј. да буду уписане
у главну матичну књигу, која
се налази у Новом Саду. С обзиром на то да сам овлашћени
оцењивач, заједно с произвођачима на терену спроводим
одгајивачки програм – прича
Стојсављевић.
Ради се оцена конформације
трупа од петнаест дана до пет
месеци након тељења. То подразумева Николину субјективну оцену, а он је један од дванаесторо у Војводини који су
обучени за овај посао. Додаје:
– Субјективна оцена подразумева линију леђа, дубину трупа, ширину карлице, висину
крста, положај предњих и задњих ногу, облик папака... Затим,
гледа се да ли је виме подигнуто или спуштено, висина... Има
укупно деветнаест особина које
треба испратити. Уз то, на терену посматрамо да ли постоје
екстеријерне грешке. Једна од
мана могла би да буде дефектна доња вилица. Дакле, гледамо општу грађу организма, односно да ли је животиња исувише

венција у пољопривреди; ту
имам саветодавну улогу. Радни дан је прошао брзо пошто
сам га провео на терену. Сутрадан треба сабрати утиске, средити извештаје, завршити папиролошки посао у канцеларији
– јасан је Стојсављевић.
Тридесет година је у овом
послу, па је логично да може да
прави паралеле између времена
прошлог и данашњице. Каже:
– У почет ку сам се више
бавио организацијом рада на
фармама, мање сам био везан
за индивидуалне произвођаче
и сарадњу с њима, али управо
на томе је акценат последњих
двадесетак година. Раније је
била заступљенија говедарска
производња у индивидуалном
сектору. Када погледамо бројно стање сточног фонда, разлика између оног некада и сада
је велика: дошло је до смањења од барем четрдесет одсто.
Угашене су бројне свињарске,
па и говедарске фарме, које су
посто ја ле у вре ме ПИК-а
„Тамиш”. Ипак, постоји тренд
пове ћа ња про из вод ње код
индивидуалних одгајивача, који
су почели да се интересују и
да узгајају животиње. Ради се
на производњи млека, у овчарству се гаји највише аутохтона
раса цигаја, као и раса коза
алпина. И поред тога, десет-

Тренутно ради као стручни
сарадник за сточарство и саветодавац у Институту „Тамиш”.
Говедарство му је ужа специјалност.
– Пошто је велика популација квалитетних приплодних
грла код нас на терену, радимо контролу и организујемо
смотре. Институт као саветодавна служба покрива четири
општине: Ковачицу, Алибунар,
Опо во и Пан че во. Дани на
послу нису исти. Рецимо, првог
дана у недељи било је напорно:

мршава; обично након тељења
краве изгубе много течности и
ослабе. Обично видимо грубу
конституцију као општу слику.
Цигаја и алпина
Током једнодневног обиласка
двадесетак газдинстава у Сефке ри ну, Саку ла ма, Идво ру,
Самошу и Црепаји одгајивачи
су, наравно, имали питања за
Николу.
– Интересују се, поред здравља животиња, и за друге ствари, попут регистрације газдинстава, права пречег закупа, суб-

ковано је бројно стање животиња.
Никола има утисак да је изостала стратегија у овој области, односно рејонизација у сточарству.
– Индивидуални сектор није
био спреман да прихвати изазове и да се прилагоди новој
ситуацији. И инфлација и лош
стандард становништва утицали су на смањење производње.
Уз то, маса људи што се бавила
пољопривредном производњом
у градовима полако је нестаја-

ла, па се све преселило на село,
које такође одумире. Не постоји довољан број младих људи
који се јављају као наследници, оних што би сточарску производњу побољшали или је бар
задржали у постојећим оквирима; проблем је очито тај што
се овај посао ради 365 дана у
години – тврди Стојсављевић
и додаје да велики утицај на
лошу ситуацију имају цене сточарских производа и горива.
Субвенције и подстицаји
Власник просечног стада животи ња, пре ма мишље њу овог
стручњака, тешко живи.
– Зато се већина бави разноврсном производњом; сточари
су пре свега ратари и повртари.
Из године у годину све је теже,
крпи се крај с крајем. Сточни
фонд ће се вероватно додатно
смањити због овогодишње суше:
сточари неће моћи да прехране
своја грла – предвиђа Никола.
Држава може да помогне, а
то и чини преко субвенција.
– Једна врста помоћи је саветодавна и то је посао струке.
Затим, постоје уредбе које предвиђају да држава одгајивачима квалитетне приплодне стоке даје под сти цај не мере.
Нешто слично је предвиђено и
за грла на линији клања: јунад,
товне свиње, јарад или јагњад.
Постоје врсте подстицаја где
људи из било које области производње могу да конкуришу за,
рецимо, набавку грла или опреме. Држава у неким случајевима враћа и до 50 одсто уложених средстава. Али односи цена
производа и, рецимо, горива
су у диспропорцији. Уз то, опала је потрошња сточарских производа, требало би стимулисати потрошаче да купују квалитетно домаће месо или млеко
– Стојсављевићев је став.
Никола жели да нагласи да је
сточарство посао за дуге стазе.
– Тако саветујемо људе. Даље,
велика су улагања, а у говедарској производњи тек након две
године се, преко млека, полако
враћају средства. Проблем је што
су нам ситна газдинства: у просеку се држи од пет до десет грла
крупне стоке, а требало би да
буде, оптимално, од 20 до 50
музних грла. Већих произвођача има веома мало. Свињарство
јако лоше стоји: нема крмача, а
мало ко се бави товом. Чини ми
се да се у последње време повећава интересовање за сточарство,
што је добро за почетак – оптимистичан је, ипак, Стојсављевић.
Ствар је једноставна: док је
одгајивача, биће и саветодаваца, агронома, ветеринара и других стручних служби. У сточарству је све повезано.
С. Трајковић

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 17 НОЕМВРИ 2017 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 17. НОВЕМБРА 2017.
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Постои нешто што се вика
компентенција
Јазикот и неговата
афирмација се уште на
маргина
Пред повеќе од 12 години во рамките
на проектот на неделникот „Либертатеа“ „Мултикултуралност – различитост“ е одржана тркалезна маса на тема „Национални заедници помеѓу
желби, можноста и стварноста“. Во
работата на тркалезната маса учествуваа претставници од повеќе малцински заедници, но значајни имиња
од интелектуалната свера, како што
се академикот Јулијан Тамаш, д-р Адриан Негру, Драгољуб Живковиќ,
универзитетски професор, Никола
Шанта, писател и новинар, Нику Чобану, директор НИУ „Либертатеа“.
Посебно внимание е посветено
на значајот на мултикултуралност
во мешовити средини, како што е и
Панчево, каде што живеат припадници на 26 малцински заедници.
Разговарано е и за иднината на националните совети, образованието
на јазиците на малцинските заедници, информирањето, традицијата,
перспективите во европска интеграција, нетрпеливост...
Покрај другото констатирано е
дека унгарското малцинство, како
најбројно и најорганизирано, во
споредба со положбата на малите
малцинства во Војводина (Словаци,
Русини, Украинци, Македонци...),
знае што сака и како сака. За националните совети и електорскиот систем и тогаш е нагласено дека тој вид
на избор на електори е подложен на
разни манипулации бидејќи за електор може да биде подржана личност
без оглед на квалитет на кандидатот.
Не се осудуват да го иритират
„шефот“

Академикот Јулијан Тамаш потсети
дека ако за наука и обрзование се
одлучува со дигање на раце, тогаш
мнозинството не е никаков критериум, бидејки постои нешто што се

УМЕТНОСТ ВО
ПРЕКРШЕННИОТ
РИТАМ
» страница VIII
вика професионална компентентност. Значи, не треба да се подржува принцип штетен за организирање на квалитетот на животот на самите малцинства.
Зборувајки за приципите кои можат да ја подобрат положбата на малцинските заедници, (пред многу години), сериозни препораки упати и Никола Шанта. Ке потсетиме на некои од
нив: националните совети треба да ги
водат елити, да се промени изборниот
систем (тоа е веќе направено), да се
врши контрола во работата на националните совети, значи да се донесуват
добри одлуки и да се проверува како
се трошат парите издвоени од државната каса за финансирање на активности на заедниците...
Замислено е тоа да го работат медиумите, но тие се во власта на национлните совети, бидејки основачкото право е пренесено на советите.
Едноставно, никој не се осудува да
го иритира својот шеф, односно
претседателот на советот, беше категоричен Никола Шанта.

Од друга страна, од покраинскиот
буџет за списанијата и весниците на
јазиците на малцинските заедници
за оваа година се издвоени 264,8 милиони динари и тоа за девет издавачки куќи.
Ромите уште тогаш, посакуваа добра соработка со невладини организации, пред се во сферата на образованието, но ретко кој може да биде задоволен со постигнатите резултати. На
оваа тема е посветено најголемо внимание, бидејки повеќето малцински
заедници се соочуваат со бројни проблеми, почнувајќи од недостаток на
квалификувани просветни работници, учениците и по неколку години
работат без учебници. За некои наставници и ученици и технички помагала се само сон.
Послушност искажана со дигање
на два прста

Драгољуб Живковиќ потстакна на
дискусија за повеќе значајни прашања, почнувајки од тоа дали образованието на јазиците на малцинските заедници треба да се прилагоди и

да го почитува сето она што постои
во мнозинското школување или да
има право на автентичност.
Според мислењето на Иван Николов излишно е да се трошат зборови колку е битно обрзованието
на јазиците на малцинските заедници за зачувување на идентитет, традиција и култура и токму поради
тоа Бугарите на оваа проблематика
потрошиле најмногу време.
Прашањата за кои е разговарано
пред повеќе од една деценија се актуелни и денес, посебно образованието.
Може да се стекне и впечаток како да
е оваа тркалезна маса одржана пред
неколку дена. Односно, оние што знаат што сакат и како сакат, исчекориле
напред, а некои се уше тапкаат во место. И по десеттина години поединците кои треба да се грижат за идентитетот на една заедница го негуват принципот послушност искажана со дигање на два прста. Меѓу нив се уште седат некомпетентни луѓе кои се грижат
за свој личен интерес.
» Страница II
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ЗОРАН ЗАЕВ НАСКОРО ВО БЕЛГРАД

СРЕДБА НА ПРЕМИЕРСКО
И МИНИСТЕРСКО НИВО

НА 62 САЕМ НА КНИГАТА ВО БЕЛГРАД

ЕНЕРГИЈА И ЕНТУЗИЈАЗАМ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
Бројни учесници
прикажаа повеќе од
500 прогами од кои
дест изложби.
Неколку македонски
издавачи се
претставиа
со над 400
репрезентативни дела

премиер
Зоран Заев по покана од
премиерката на Република
Србија Ана Брнабиќ, наскоро ќе го посети Белград. На
оваа средба и претходеа и
политички консултации на
министерствата за надворешни работи, минатиот
месец одржани во Белград.
На консултациите, кои поминаа во пријателска атмосвера, беа разгледани поголем број прашања од заемен интерес со акцент на
развивањето на добрососедски односи, регионална
соработка, како и соработка во евроинтеграциските
процеси. Констатирана е и
потребата од унапредување
на меѓуресорската соработ-

Македонскиот

ка во сите останати области
од заемен интерес, како
што се земјоделието, развиток на инфраструктура и
заеднички настапи на трети
пазари. Разгледана и договорената рамка меѓу двете
земји и можноста за усогласување на некои билатерални договори кои би биле
потпишани на самата седница.
Оваа прва средба со Заев
и домаќините ќе биде искористена и за договор за заедничка седница на двете
влади. Подолго време се водат разговори за јакнње на
добрососедки односи и искрен и отворен дијалог за да
се надминат сите отворени
прашања.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТВАРАЊЕ
МАКЕДОНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР

НОВИ САД НУДИ ГОСТОПРИМСТВО

Годинешниот 62 Меѓународен саем на книга во Белград,
одржан при крајот на минатиот месец, беше прлика на
едно место да се согледа дел
од годинешниот пресек на
издавачката продукција во
нашата замја, но и да се представат писатели и издавачи
од странство. Повеќе од
илјада учесници прикажаа
525 програми од кои десет
изложби. За вкупниот број
на изложените книги многу е
тешко да се зборува. Но, едно
е сигурно, од година во година саемот привлекува се повеќе публика. Годинава е забележан голем број на млади
посетители.
По неколку години и Република Македонија се претстави
на саемот на кига, со избор од
над 400 репрезентативни дела
од македонската издавачка
сцена, превод на истакнати
книжевници и атрактивни
наслови, речиси од сите жанрови. Саемската публика имаше можност да се запознае со
македонските автори: Винка
Саздова, Јана Мишо, Румена
Бужаровска,
Јагода Михајловска – Георгијева, Александар Прокопиев, Венко Андоновски и Сашо Димоски.
Со детска продукција
пријатно изненадија

На 26 октомври посетителите и издавачите имаа прилика да се сретнат со писателката Јана Мишо, автор на романите „Скоро Парижанка“и
„Анаис од Монмартр“, но и со
неколкумина македонскио

Министерот за култура во

Македонија м-р Роберт Алаѓозовски во втората половина на
изминатиот месец го посети
Нови Сад и се запозна детално
со иницијативата за отварање
на македонски културен центар. Алаѓозовски го разгледа и
поранешниот простор на издавачката куќа „Прометеј“, во
сопственост на Матицата
српска, каде што според предлогот на иницијаторите би
бил сместен центарот.
Гостинот од Македонија
разговараше и со представници на Матицата српска и

со новосадските уметници и
доби детални информации за
просториите, нивната намена, потребите за преуредување и адаптација. Можниот
простор би створил услови за
подобра активност на Македонците во Војводина, пред
се за луѓето од Нови Сад.
Оваа иницијатива е поврзана
и со можностите за претставување на Македонија на значајните културни настани
што се случуваат во Нови
Сад, кој е проглсен за европска престолнина на културата
во 2021 година.

писатели, чии дела се превдени на српски јазик.
Застапени сме со занимлива литература која што, верувам, не е интересна само за
Македонците кои што живеат во Република Србија, туку
и за српските издавачи, кои
веќе покажаа интерес за добар дел од она што го представивме во Белград. Пријатно изненадување приредивме со промоцијата на детскта
продукција и едукативните
изданија, рече писателката
Јана Мишо.
Како што дознвме како инспирација за делата на Мишо
и послужиле млади луѓе, но и
таа се пронаоѓа во своите дела и тоа со доза на хумор, за
да на крајот пронајде мир со
самата себеси.

Како и Јана Мишо и нејзините колеги, задоволни се од
она што го доживеале на саемот, почнувајки од концепцијата, гостопримството, па
се до позитивната енергија на
посетителите.
Меморандум за соработка

Во текот на саемската недела свои продукции представиа македонските издавчи
„Култура„, „Арс Ламина публикации“, „Издавачки центар
„ТРИ“ , „КСЦ Полица“ и други. Тие организираа серија
промоции, наменети за пошироката читателска публика.
Организатор на македонскиот настап на саемот во
Белград е Македонската асоцијација на издавачи (МАИ).
Представници на Асоцијацијата во текот на саемските

ВОЈВОДИНА ПОВЕЌЕ ОД КНИГА
На годинешниот Меѓународен саем на книга во Белград на заедничкиот штанд на
Покраинскиот секретаријат за образование, прпоиси и управа на малцинските заедници
„Војводина повеќе од книга“, се претставиа издавачи на нациналните заедници, кои живеат
и работат во Војводина. Предност им е дадена на малцинствата кои имаат заводи за култура.
До сега се формирани седум вакви установи. Но и оние што немаат заводи за кутура, имаа
можност да излагат на заедничкиот штанд.
На овој штанд повеќе од дваесет години се промовираат изданија на малцинските
заедници со цел и на ваков начин Војводина да се претстави како мултиетничка средина.
Меѓу книгите на унгарски, романски, словачки, хрватски, буњевски, русински, украински и
други јазици, беа изложени и најновите наслови на НИУ „МИИЦ“.

ГОСТУВАЊЕ НА НАУЧНИ РАБОТНИЦИ ОД ИНСТИТУТОТ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ ОД СКОПЈЕ

ВО РАБОТНА ПОСЕТА КАЈ КОЛЕГИТЕ ВО БЕЛГРАД
Mожности за заеднички
истражувања на полето
на науката за јазикот
Гостите од Македонија
го посетија Качарево
Вработените од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“
од Скопје, на 25 и 26 октомври

НАЦИОНАЛНИ ЗАЕДНИЦИ ПОМЕЃУ ЖЕЛБИ, МОЖНОСА И РЕАЛНОСТА

MУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ ВО МЕШОВИТИ СРЕДИНИА
Продолжение од стр. I

За јазиците на народите
најмногу се зборува , и тоа позитивно, кога во фебруари се
одбележува Меѓународен ден
на мајчиниот јазик. Иваново
овој ден го слави на домашен
начин така што со години дочекува бројни гости со песни,
игри и рецитации.
Во почетокот на учебните
години приказната за образованието на јазиците на малцинствата оди во друг правец.
Кај Македонците во Србија на
брзина се формираат одделенија. За да се формира една
група потребно е да се
пријават најмалку 15 ученици.
Ако веќе не се од иста возрат
во група можат да бидат и деца

од прво до четврто одделение
или од петто до осмо. Некои ја
занемаруват и оваа можност и
формират групи со ученици од
прво до осмо оделение.
Само по себе се наметнува
прашањето да ли наставниците
по македонски јазик на сите ученици треба да им објаснуват дека во македонскиот јазик постои
и буквата ѕ или да предават градиво според возрасност.
Уште еден проблем за образованието на припадниците на
малцинските заедници заслужува внимание. Едно е со помош на законските можности
да го браните и негувате сопствениот идентитет, а друго е да
имате потреба да се интегрирате во средина во која живеете.
Тоа значи треба да го совладате

денови потпишаа Меморандум со Здружението на
српските издавачи и книжари.
Меморандумот предвидува
интезивирање на соработка
помеѓу српските и македонските издавачки куќи, со цел
да се збогати и подобри размена на книжевни и други дела.
Според зборовите на Бојан
Саздов, претседател на Македонската асоцијација на издавачи (МАИ),на писателите и
издавачите од Македонија ќе
им остане во сеќавање еден
од најпосетените книжевни
саеми на Балканот.
Посебен впечаток на нив остави и тоа што посетителите
покажаа голем итерес за она
што го прикажаа, особено за
детските и едукативните изданија.

она што се нарекува сопствен
идентитет, но мора да се совлада јазикот и културата на пошироката заедница.
Состојбата за вакви и слични реакции најдобро ја знаат
самите припадници на малцинските заедници.
Што се однесува до начинот
на изборот на националните
совети, и овој пат ќе потсетиме дека од 20 национални совети на претходните избори
во 2014 година , само Македонците, Хрватите и Црногорците советите ги бираа со
електори, а останатите 17 совети бирани се на непосреден
начин. За очекување е и наведените три малцински заедници идните совети да ги бираат
на непосрдни избори.

гостуваа во Белград, каде што остварија работна посета на Институтот за српски јазик при САНУ.
-Посетата на научните работници од Институтот за македонски јазик кај нашите колеги
од Институтот за српски јазик
при САНУ е прва ваква официјална посета по долги години,
и со самото тоа од големо значење не само за двата Института,
туку и за продлабочување на научна соработка. Сакам посебно
да ја истакнам иницијативата и
организацијата на нашата директорка, професор д-р Елена
Јованова Грујовска, којашто ја
организира целата посета на
Белград и секако, ангажманот и
гостопримството на директорката на Институтот за српски
јазик, д-р Јасна Влајиќ Поповиќ,
којашто беше наш прекрасен

домаќин заедно со своите соработници. Во текот на едночасовната средба во зградата на Институтот за српски јазик, се истакнаа насоките за идната соработка на двата Института, можностите за заеднички истражувања на полето на науката за
јазикот, можностите за заеднички проекти во изучувањето на
македонскиот и на српскиот
јазик, организирање на заеднички научни конференции и други
настани, како и комплетна размена на научна и стручна литература, рече Веселинка Лаброска, научен советник – редовен
професор во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ од Скопје.
На средбата во Белград договорено е официјализирање на
соработката преку потпишува-

ње на меморандум за соработка, со што сите понатамошни
заеднички активности на двата
Института би имале официјална правна рамка и можности за
финансиска поддршка на двете
држави. Со тоа во иднина ќе се
овозможи поголема размена на
научни и стручни потенцијали
меѓу двете сродни институции,
и поголемо зближување и на
ова поле меѓу двата братски
народа,
македонскиот
и
српскиот.
Вработените од Институтот
за македонски јазик ја искористија посетата на Белград и за посета на годинешниот 62 Меѓународен белградски саем на книгата, каде што имаа прилика за набавка на литература од нивното
научно поле на интерес: разни
речници, монографии од лингвистика и слично.
Гостите од Македонија на 26
октомври го посетија ОУ „Жарко Зрењанин„ во Качарево, Домот на културата во истото место и здружението Вардар. Директорката на Институтот „Крсте
Мисирков„, д-р Елена Јованова
Грујовска им подари на домаќините книги коишто се изданија
на Институтот. Со директорката
на училиштето Слободанка Ѓукиќ е договорено Институтот за
македонски јазик да помогне и
во обезбедување на потребната
детска литература за библиотеката во училиштето во Качарево
каде што се одвива и настава на
македонски јазик.

Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 17. НОВЕМБРА 2017. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 17 НОЕМВРИ 2017

ЕНЕР ГИ ЈА И
ЕНТУ ЗИ ЈА ЗАМ
ПОСЕ ТИ ЛА ЦА
» страна IV

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗМЕЂУ ЖЕЉЕ, МОГУЋНОСТИ И СТВАРНОСТИ

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ У МЕШОВИТИМ СРЕДИНАМА

КАРИ ЈЕ РЕ ВРСНИХ
МУЗИ ЧА РА СУ
И МОЈ ВЕЛИ КИ
УСПЕХ
» страна V

Постоји нешто што се зове
компетенција
Језик и његова
афирмација су још увек
на маргини
Пре више од дванаест година, у оквиру пројекта недељника „Либертатеа”
под називом „Мултикултуралност –
различитост”, одржан је округли сто
на тему „Националне заједнице између жеље, могућности и стварности”.
У раду округлог стола учествовали су
представници више мањинских заједница, као и значајна имена интелектуалне сфере, као што су академик
Јулијан Тамаш, др Адријан Негру,
Драгољуб Живковић, универзитетски
професор, Никола Шанта, писац и
новинар, Нику Чобану, директор
НИУ „Либертатеа”.
Посебна пажња посвећена је значају мултикултуралности у мешовитим
срединама, какво је и Панчево, где
живе припадници 26 мањинских заједница. Разговарало се и о будућности
националних савета, информисању,
традицији, перспективи у европским
интеграцијама, нетрпељивости...
Поред осталог, констатовано је да
мађарска мањина, као најбројнија и
најорганизованија, у поређењу с
положајем мањих мањинских заједница у Војводини (Словаци, Русини,
Украјинци, Македонци...) зна шта и
како жели. У вези с националним
саветима и електорским системом
наглашено је да је тај вид избора
електора подложан разним манипулацијама, будући да електор може
бити и подржана особа без обзира на
квалитет кандидата.
Не усуђују се да иритирају
„шефа”
Академик Јулијан Тамаш подсетио
је да ако се за науку и образовање
одлучује дизањем руке, онда већина
није никакав критеријум, будући да
постоји нешто што се зове професи-

УМЕ ЋЕ У
ИЗЛО МЉЕ НОМ
РИТ МУ
» страна V
онална компетенција. Значи, не треба да се подржава систем штетан за
организовање квалитета живота
самих мањина.
Говорећи о принципима који могу
да побољшају положај мањинских
заједница, (пре много година), Никола Шанта. је истакао да националне
савете треба да воде елите, да се промени изборни систем (то је већ урађено), да се врши контрола рада националних савета, значи да се доносе добре
одлуке и да се проверава како се троши новац издвојен из државне касе за
финансирање активности заједница...
– Замишљено је да то раде медији,
али они су у власти националних савета, будући да је оснивачко право пренесено на савете. Једноставно, нико
се не усуђује да иритира свог шефа,
односно председника савета – био је
категоричан Никола Шанта.
С друге стране, из покрајинског
буџета је за часописе и новине на јези-

цима мањинских заједница за ову
годину издвојено 264,8 милиона
динара, и то за девет издавачких кућа.
Роми су још тада, пожелели добру
сарадњу с невладиним организацијама, пре свега у сфери образовања,
али ретко ко може бити задовољан
постиг ну тим резул та ти ма. Овој
теми је посвећено највише пажње,
јер се већина мањинских заједница
суочава с бројним проблемима, као
што су недостатак квалификованих
просветних радника и то што ученици и по неколико година уче без
уџбеника. За неке наставнике и ученике и техничка помагала су само
сан.
Послушност исказана дизањем
два прста
Драгољуб Живковић је подстакао на
дискусију за већи број значајних питања, почев од тога да ли образовање на
језицима мањинских заједница треба
да се прилагоди и да поштује све оно

што постоји у већинском школовању
или да има право на аутентичност.
По мишљењу Ивана Николова,
излишно је трошити речи на то колико је образовање на језику мањинских
заједница важно за очување идентитета, традиције и културе, и управо
због тога су Бугари на ову проблематику утрошили највише времена.
Питања која су разматрана пре
више од једне деценије актуелна су и
данас, посебно образовање. Може се
стећи утисак да је овај округли сто
одржан пре неколико дана. Заправо,
они што знају шта и како хоће искорачили су напред, док неки још увек
тапкају у месту. И након десетак
година појединци који треба да брину о идентитету једне заједнице, негују принцип послушности исказан
дизањем два прста. Међу њима још
увек седе некомпетентни људи који
брину о личном интересу.
» Наставак на страни IV

РАДО ДАЈЕ
САВЕ ТЕ КУП ЦИ МА
» страна VI
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ЗОРАН ЗАЕВ УСКОРО У БЕОГРАДУ

НА 62.САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ

СУСРЕТ НА ПРЕМИЈЕРСКОМ
И МИНИСТАРСКОМ НИВОУ

ЕНЕРГИЈА И ЕНТУЗИЈАЗАМ ПОСЕТИЛАЦА
Бројни учесници
приказали више
од 500 програма, од
чега десет изложби
Неколико
македонских издавача
представило се са 400
репрезентативних
дела

Заеву је позив упутила
Ана Брнабић
Македонски премијер Зоран
Заев, на позив премијерке
Републике Србије Ане Брнабић, ускоро ће посетити Београд. Овом сусрету су претходиле политичке консултације
министарстава за спољне
послове, одржане прошлог
месеца у Београду. На консултацијама, које су протекле у
пријатељској атмосфери, размотрено је више питања од
заједничког интереса, са
акцентом на развоју добросуседских односа, регионалне
сарадње, као и сарадње у
евроинтеграцијским процесима. Констатована је и потре-

ба за унапређењем међуресорске сарадње у свим осталим областима од заједничког интереса, као што су
пољопривреда, развој инфраструктуре и наступи на трећим тржиштима. Размотрен
је и договорен оквир двеју
земаља и могућност за усавршавање неких билатералних
договора, који треба да буду
потписани на самој седници.
Овај први сусрет са Заевим
и домаћинима биће искоришћен и за договор о заједничкој седници двеју влада.
Већ дуже време воде се разговори о унапређењу добросуседских односа, искреним
и отвореним дијалогом, како
би се превазишла сва отворена питања.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТВАРАЊЕ
МАКЕДОНСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

НОВИ САД НУДИ ГОСТОПРИМСТВО

Овогодишњи, шездесет други
Међународни сајам књига у
Београду, одржан крајем прошлог месеца, био је прилика да
се на једном месту сагледа пресек овогодишње издавачке продукције у нашој земљи, али и
да се представе писци и издавачи из иностранства. Више од
хиљаду учесника приказало је
525 програма, од којих десет
изложби. О укупном броју изложених књига заиста је тешко
говорити. Једно је сигурно – из
године у годину сајам привлачи све већи број посетилаца.
Ове године је запажен велики
број младих људи.
После неколико година и
Република Македонија се
представила на Сајму књига и
то са избором од 400 наслова
репрезентативних дела македонске издавачке сцене, преводима истакнутих книжевника
и атрактивним насловима, безмало свих жанрова.. Сајамска
публика имала је прилику да
се упозна с македонским ауторима: Винком Саздовом, Јаном
Мишо, Руменом Бужаревском,
Јагодом Михајловском Георгијевом, Александром Прокопијевим, Венком Андоновским и
Сашом Димоским.
Пријатно изненадили
дечјом продукцијом
Посетиоци и издавачи имали
су могућност 26. октобра да се
сретну с књижевницом Јаном
Мишо, ауторком романа „Скоро Парижанка” и „Анаис од
Монмартра”, и с неколико
писаца чија су дела преведена
на српски.

– Заступљени смо занимљивом литературом, за коју верујем да није интересантна само
за Македонце који живе у
Републици Србији, већ и за
српске издаваче, који су већ
показали интересовање за већи
део оног што смо представили
у Београду. Пријатно изнена-

ђење приредили смо промоцијом дечје продукције и едукативним издањима – рекла је
књижевница Јана Мишо.
Како сазнајемо, као инспирација за њена дела послужили су
јој млади људи, али се и она
сама проналази у својим делима, и то с дозом хумора, да би

на крају пронашла мир сама са
собом.
Као и Јана Мишо, и њене
колеге задовољне су оним што
су доживели на сајму, почев од
сајамске концепције и гостопримства, па све до позитивне
енергије посетилаца.
Меморандум о сарадњи
Током сајамске недеље своје
продукције представили су
македонски издавачи „Култура”, „Арс Ламина публикације”,
Издавачки центар „Три”, КСЦ
„Полица” и други. Организовали су серију промоција намењених широј читалачкој публици.
Организатор македонског
наступа на сајму у Београду је
Македонска асоцијација издавача (МАИ). Представници те
асоцијације током сајамских
дана потписали су меморандум са Удруже њем срп ских
издавача и књижара. Мемо рандумом је предвиђено продубљавање сарадње српских и
македонских издавачких кућа
с циљем да се обога ти и
побољша размена књижевних
и других дела.
Према мишљењу Бојана
Саздова, председника Македонске асоцијације издавача,
писцима и издавачима из
Македоније остаће у сећању
један од најпосећенијих књижевних сајмова на Балкану.
Посебан утисак на њих је
оставило и то што су посетиоци показали посебно интересовање за оно што су Македонци
приказали, нарочито за децу и
едукативна издања.

ВОЈ ВО ДИ НА ВИШЕ ОД КЊИ ГЕ
На Међународном сајму књига у Београду на заједничком штанду Покрајинског секретаријата
за образовање, прописе и управу мањинских заједница „Војводина више од књиге” представили су се издавачи националних заједница које живе и раде у Војводини. Предност је дата
мањинама које имају заводе за културу. До сада је формирано седам оваквих установа. Али и
заједницама које немају заводе за културу омогућено је да излажу на заједничком штанду.
На овим штандовима више од двадесет година промовишу се издања мањинских заједница с циљем да се Војводина и на овакав начин представи као мултиетничка средина. Међу
издањима на мађарском, румунском, словачком, хрватском, буњевском, русинском, украјинском и другим језицима нашли су се и најновији наслови НИУ МИИЦ.

ГОСТОВАЊЕ НАУЧНИХ РАДНИКА ИНСТИТУТА „КРСТЕ МИСИРКОВ” ИЗ СКОПЉА
Министар културе у Македонији мр Роберт Алађозовски посетио је Нови Сад у
другој половини прошлог
месеца и детаљно се упознао
са иницијативом за отварање
македонског културног центра. Алађозовски је погледао
и претходни простор издавачке куће „Прометеј”, у власништву Матице српске, у
којем би, према предлогу
иницијатора, био смештен
центар.
Гост из Македоније разговарао је и с представницима

Матице српске и новосадским уметницима и добио
детаљне информације о простору, његовој намени,
потреби за преуређењем и
адаптацији. Могући простор
створио би услове за бољу
активност Македонаца у Војводини, пре свега људи из
Новог Сада. Ова иницијатива је повезана с могућностима представљања Македоније на значајним културним
дешавањима у Новом Саду,
који је проглашен за престоницу културе у 2021. години.

У РАДНОЈ ПОСЕТИ КОД КОЛЕГА У БЕОГРАДУ
Могућност заједничких
истраживања на
плану науке о језику
Гости из Македоније
посетили Качарево
Запослени из Института за
македонски језик „Крсте
Мисирков” из Скопља гостовали су у Београду 25. и 26. окто-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗМЕЂУ ЖЕЉЕ,
МОГУЋНОСТИ И СТВАРНОСТИ

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ У МЕШОВИТИМ СРЕДИНАМА
» Наставак са стране III
О језицима народа највише се
говори, и то позитивно, када се
у фебруару обележава Међународни дан матерњег језика. Иваново слави тај дан на домаћински начин, тако што годинама
дочекује бројне госте песмама,
играма и рецитацијама.
Почетком школске године
прича о образовању на језицима мањина иде у другом правцу. Код Македонаца у Србији
на брзину се формирају одељења. Да би се формирала једна
група, потребно је да се пријави најмање петнаест ученика.
Ако нису истог узраста, могу
да буду заједно деца од првог
до четвртог разреда или од

петог до осмог. Неки занемарују ову могућност и формирају групе са ученицима од првог
до осмог разреда.
Само по себи намеће се
питање да ли наставници македонског језика треба свим ученицима да објашњавају да у
македонском језику постоји и
слово ѕ, или да предају градиво прилагођено узрастима.
Још један проблем за образовање припадника мањинских
заједница заслужује пажњу.
Једно је да уз подршку законских могућности браните и
негујете сопствени идентитет ,
а друго је да имате потребу да
се интегришете у средину у
којој живите. То значи да треба да савладате оно што се

назива сопственим идентитетом, али мора да се савлада и
језик и култура и шире заједнице.
Ситуацију о оваквим и сличним реакцијама најбоље знају
сами припадници мањинских
заједница.
Што се тиче начина избора
националних савета, и овог
пута ћемо подсетити на то да
од 20 националних савета на
претходним изборима, 2014.
године, само Македонци,
Хрвати и Црногорци савете су
бирали са електорима, а осталих 17 на непосредан начин.
За очекивање је да и наведене
три мањинске заједнице следеће изборе бирају на непосредним изборима.

бра и остварили радну посету
у Институту за српски језик
при САНУ.
– Посета научних радника из
Института за македонски језик
нашим колегама у Институту за
српски језик при САНУ прва је
официјелна посета после много година и од великог је значаја не само за ова два института већ и за продубљивање
научне сарадње. Желим посеб-

но да нагласим иницијативу и
организацију наше директорке,
професорке др Елене Јованове
Грујовске, која је организатор
посете Београду. За похвалу су
и ангажман и гостопримство
директорке Института за српски језик др Јасне Влајић
Поповић, која је била изврстан
домаћин, заједно са својим
сарадницима. Током једночасовног сусрета у згради Инсти-

тута истакнуте су смернице за
будућу сарадњу ових двају
института и најављена је
могућност заједничких истраживања на плану науке о језику, заједничких пројеката у
изучавању македонског и српског језика, организовања
заједничких научних конференција и других догађаја, као
и комплетна размена научне и
стручне литературе – рекла је
Веселинка Лаброска, научностручни сарадник – редован
професор у Институту за македонски језик „Крсте Мисирков”
у Скопљу.
Запослени из Института за
македонски језик посетили су
овогодишњи, шездесет други
Међународни сајам књига у
Београду и имали су могућност
да набаве литературу из свог
научног поља интересовања:
речнике, монографије из лингвистике и слично.
Гости из Македоније посетили су 26. октобра Основну школу „Жарко Зрењанин” у Качареву, Дом културе у том селу и
удружење „Вардар”. Директорка Института „Крсте Мисирков”
др Елена Јованова Грујовска
поклонила је домаћинима књиге издате у Институту. Са Слободанком Ћукић, директорком
школе, договорено је да Институт за македонски језик помогне у обезбеђивању потребне
дечје литературе за библиотеку
школе, где се одвија и настава
на македонском језику.
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НИКОЛА ГРУJЕВСКИ, ПРОФЕСОР КЛАРИНЕТА У ПЕНЗИЈИ

КАРИЈЕРЕ ВРСНИХ МУЗИЧАРА СУ И МОЈ ВЕЛИКИ УСПЕХ
Прве јавне наступе
имао током школовања
С четрнаест година
прикључио се оркестру
„Максис”
Карактеристично и интересантно за Николу Грујевског,
професора кларинета, јесте то
што су десетине његових некадашњих ученика из Музичке
школе „Јован Бандур” у Панчеву квалитетни кларинетисти
и ван границе наше земље.
Довољно је само да се подсетимо на неколико имена: Вељко Кленковски, Огњен Поповић, Роберт Боршош, браћа
Илеши, Киш Шаму, Алберт
Алфелди, Дарко Арменски...
По завршетку Факултета
музичке уметности неки од
њих почели су да раде у филхармонијским или симфонијским оркестрима. Роберт Боршош каријеру гради у Јапану,

Родитељи Николе Грујевског
су пореклом из струшког краја. Далеке 1946. године доселили су се међу првим колонистима у Јабуку. Његов отац
је пре тога радио у Београду и
био је задужен за припрему
досељавања људи из струшког
краја у Војводину. Они су нови
живот прво започели у Београду, а потом у Јабуци.
Грујевски се с посебним
задовољством присећа где све
у свету има рођаке из породице мајке Будимке, из фамилије Менкиновски из Вевчана, и
то успешне људе, докторе наука, магистре, факултетски
образоване, а пре свега вредне
људе. Како каже, живе и у Америци, Канади, Немачкој, Шведској... И његов брат и једна
сестра живе у иностранству, а
друга сестра је у Београду. Син
Миљан је изгледа повукао
нешто на Менкиновске. Живи

и ради у Аустрији, где је стекао
факултетску диплому. По професији је економиста.
Музички расадник
Док је радио као наставник, а
касније и као професор, овај
велики ентузијаста желео је да
се његови ученици пронађу у
професији за коју су се определили, али и да се снађу у свету музике. Своје прве јавне
наступе имао је током школовања. Са четрнаест година, као
замена за једног Јабучанина,
који је у то време отишао у војску, прикључио се оркестру
„Максис”, који је добио име по
музичару Миливоју Максимовићу из Јабуке. Док је студирао, радио је и као наставник
у ОШ „4. октобар” у Глогоњу.
Још тада је открио да је предодређен за просвету. За то
банатско село га везују лепе
успомене и безбрижни просветарски дани.
На инструменту квалитетног
и интересантног звука, који је
заволео од раног детињства,
свирао је у „Скадарлији” и
наступао с познатим оркестрима у концертним дворанама у
више градова некадашње Југославије, као и у иностранству.
То што су Панчевци истински љубитељи музике, вероватно је тесно повезано и са успехом музичке школе, која је
прави расадник музичара свих
праваца – класике, рока, џеза...
Многи из војвођанског поднебља не прихватају фразу да низ
Македонију не треба ни да
играш ни певаш, зато што ће
неко да те надигра и натпева.
Панчевци су спремни на тако
нешто, и то не само као кларинетисти.
Панчево има заиста врсне
музичаре. Неки од њих свирају по два, три, па чак и десет
инструмената. Један од њих је
и професор Дарко Арменски.
С њим ћемо разговарати у
некој од следећих прилика.

мо заједнички програм. Најпре
смо осмислили музику, а онда
смо се договорили о саставу бенда. Комбиновали смо Срђаново
и моје умеће. Пројекат је мало
посвећен традиционалном џезу
с некаквом комбинацијом
модерног ритма. У том ритму
има и елемената македонског.
Као музичари нешто смо свесно
употребили, а нешто је део
нашег културног наслеђа, наш
језик. Ми смо људи који сањају
заједничку музичку фантазију.
Навикли смо да радимо, да се
сналазимо и да направимо
нешто посебно и добро – каже
Николов.
Спајају их квалитетни
пројекти
Познаваоци прилика кажу да
је успешност ових музичара и
пријатеља и у томе што је у
њиховим аранжманима заступљен велики број инструмента, али сви они функционишу
као један.
– Задовољан сам нашим наступом, а и публиком. Мислим

да смо оправдали поверење које
нам је указао Војислав Пантић,
организатор џез фестивала. За
сваког домаћина овакав наступ
је велики изазов. Свака част
Панчевцима, успели су да окупе светска имена џез сцене.
Гостовао сам и раније у Србији, али с другим бендовима. Сви
ми смо имали концерте о којима имамо шта да кажемо.
Нисам наступао у Македонији,
волео бих да нас неко позове да
нас слушају и Македонци.
Мислим да ће им се допасти
оно што радимо, јер се трудимо да дамо максимум – наглашава Ивановић.
Домаћа публика је са усхићењем дочекала Панчевца
Кристијана Мачка, као и Луку
Игњатовића, Милоша Будимировића и остале музичаре отворене за нове видике. Неки од
њих живе у Аустрији, Француској и Италији, али их понекад
окупе квалитетни пројекти,
попут „Умећа у изломљеном
ритму”.

а браћа Илеши су у Немачкој
и Мађарској. Дарко Арменски
и Киш Шаму су професори у
музичкој школи у Панчеву, али
и за ове добре музичаре су границе увек отворене.
Њихове успехе Грујевски
доживљава као своје. Због тога
су му пуни и срце и душа. У
контакту је с већином и зна
како се ко снашао и колико је
препознатљив на домаћој и
страној музичкој сцени.
Магија за публику
– Није довољно само препознати таленат. Већина ће вам рећи
да је за успех пресудан труд, чак
деведесет пет посто, а остатак се
приписује таленту. По мени,
успех је комплетна прича, почев
од стања духовности и емоција,
па све до тога како музичар преноси емоције и како помоћу њих
„купује” публику. Музичар и
музика треба да буду нека магија за публику. Онда је задовољство заједничко – каже познати
педагог Никола Грујевски.
Наш суграђанин, дугогодишњи педагог и музичар, сада
већ пензионер, рођен је пре 65
година у Панчеву. У Београду
је завршио основну и средњу
музичку школу „Мокрањац”.
Упоредо је завршио и гимназију, а потом и Факултет
музичке уметности. У својој
матичној школи у Београду
радио је као професор. Свакодневно путовање из Панчева у
Београд у то време није било
лако, будући да су пре поноћи
ретко саобраћали аутобуси ка
Панчеву, и он се определио да
остане у нашем граду. Постао
је спона између света музике и
младих људи који су свесно
ушли у тај свет да би показали
шта могу. Многи од њих су већ
препознатљива имена. Као и
писци или сликари, свако на
свој начин допире до људске
душе, али упечатљивим музичким језиком.

НА ЏЕЗ ФЕСТИВАЛУ У ПАНЧЕВУ НАСТУПИО САСТАВ НИКОЛОВА И ИВАНОВИЋА

УМЕЋЕ У ИЗЛОМЉЕНОМ РИТМУ
У оркестру „Undectet” је
једанаесторо младих
музичара из пет
европских земаља
Јубиларан, двадесети џез
фестивал, одржан од 2. до 5.
новембра у Културном центру
Панчева, окупио је светске звезде и познате домаће музичаре. Љубитељи џеза уживали су
у наступима саксофониста Џоа
Лована и Тима Берна и трубача Авишаја Коена. Наступили
су и џез дива Чајна Мозис,
састав „Canarrо” из Мађарске,
„Fish in Oil” из Србије...
Премијерним програмом
„Умеће у изломљеном ритму”
представио се састав „Undectet”. Формирали су га балкански музичари млађе генерације – пијаниста и композитор
Владимир Николов и бубњар
Срђан Ивановић. Николов се
истакао у раду са светским
оркестрима и ансамблима и на

филмским пројекцијама, попут
добитника „Оскара” The Artist.
Ивановића овдашња публика
познаје као лидера бенда „Bla-

zin’ Quartet”, који је више пута
гостовао у Србији, представљајући оригиналну ауторску визију спајања модерног европског
џеза с балканским утицајем.
Сањају музичку фантазију
Имали смо прилику да разговарамо с главним актерима
састава „Undectet” – Владимиром Николовим и Срђаном
Ивановићем.
„Undectet” је ансамбл младих музичара из пет европских
земаља – Аустрије, Бугарске,
Холандије, Македоније и
Србије. Многе је спојила музика за време студија у Холандији, јер је Холандија мека за џез
музичаре из различитих делова света. Сама имена састава
говоре ко су и шта су. Поред

Николова и Ивановића, панчевачкој публици су се представили и Лука Игњатовић (алт
саксофон), Кристијан Млачак
(тенор саксофон), Бојан Цветинов (баритон саксофон),
Владимир Крнетић (туба,
флиглхорна), Милош Будимировић (труба), Михаил Иванов
(бас) и Марко Живадиновић
(хармоника). Већина их је из
Београда и околине, а бубњар,
басиста и хармоникаш су из
иностранства.
– С бубњаром и басистом се
знамо са студија из Холандије,
joш од 2003. године. Kaсније је
свако кренуо својим путем, али
смо остали пријатељи и пре свега колеге. Није било тешко да
се организујемо и да направи-
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БЛАЖО КРСТЕВ: СПРЕМАН ЗА НОВЕ ИЗАЗОВЕ

РАДО ДАЈЕ САВЕТЕ КУПЦИМА
Блажо Крстeв је као врло прилагодљив човек више пута
током минулих година мењао
послове. Занимања за која се
опредељује су разнолика, а он
се лако и брзо уходава и сналази на новим пословним изазовима. Отварањем продавнице здраве хране испунио је
жељу супрузи Радици, која
води рачуна о здравој исхрани. Њихово троје деце су музичари, сви опредељени за виолончело.
Неписано је правило лепог
понашања да никако не треба
да „држите предавање” домаћинима о здравој исхрани кад
вас дочекају гастрономским
ђаконијама и кварите штимунг
за свечаном трпезом. С друге
стране, када се нађете у продавници здраве хране, као што
је на пример „Мали шпајз” у
Улици Лава Толстоја у Панчеву, тема здраве исхране намеће се сама по себи. У тој причи учествују Блажо Крстев и
његова супруга Радица, власници продавнице, а уједно и
конзументи производа којима
тргују. Овај пар зна много
нутриционистичких тајни, али
се не устручава да затражи
савет стручњака о новим производима који се свакодневно
појављују на тржишту уколико
је то потребно.

– Због све већег интересовања за здраву храну трудимо се
да увек понудимо нешто ново,

а уједно и да се фокусирамо на
производе који се највише траже. Људи су схватили да је
природа извор здравља и окренули су се лековитим биљкама, зрнастој храни, природним
соковима, благотворној куркуми, корену чаробног ђумбира
и многим другим производима – каже Крстев.
Стрпљење му је јача страна
Нашем саговорнику не предста вља ника кав про блем да
припреми 100 грама мешавине чаја од десетак лековитих
биљака, и то према рецептури купа ца. Овај мар љи ви
човек наоружао се стрпљењем
у војним школама у Сарајеву
и Загребу. По завршетку школе радио је пуних два на ест
годи на у јед ној пан че вач кој
касарни, све до 1995. године.
Тада је одлучио да војничку

професију остави иза себе и
кре не у пред у зет ни штво.
Један је од оснивача „Вајферт
таксија”, где је једно време и
радио као таксиста. Опробао
се и као вулканизер, а нешто
касније отворио је продавницу здраве хране „Афион”, која
се налази у Улици Жарка Зрења ни на. Назив про дав ни це
помало га асоцира на родни
Штип и произвођаче мака из
Македоније, али и на војвођан ске штру дле с маком.
Годи не 2010. отво рио је и
„Мали шпајз”, такође продавницу здраве хране. Отварањем
нове про дав ни це пру жио је
могућ ност супру зи, која је
велики поборник здраве хране, да се и она активно укључи у посао. Поред већ наброја них намир ни ца, у продавници се могу купити и јаја

од препелице, маслиново или
коко со во уље, урме, боза,
пахуљице од проса.
Власници продавнице су
срећни што су им бројни
потрошачи из Панчева и околних места указали поверење.
Асортиман робе брижљиво
бирају. Углавном се снабдевају у велепродајама у Београду.
Код куће је увек весело
Ево овог момента ми нуде
књиге о здравој храни, али где
то да изложим. Иако се посао
развија и захуктава, простор је
остао исти. Све је крцато, али
се некако сналазимо. Од самог
старта се руководимо идејом
да квалитет нема цену. О томе
је, заправо, супруга маштала
годинама. Драго ми је што се
пронашла у овом послу. Истини за вољу, остала јој је неиспуњена жеља да заврши запо-

чети факултет и да се бави
новинарством – истиче наш
саговорник.
Ипак, породици Крстев је
пуно срце, јер имају троје деце
који су музику заволели од
малих ногу. Старија ћерка Ели
је професор виолончела, са
завршеном специјализацијом.
Тренутно ради на замени у
Музичкој школи за таленте у
Ћуприји. Прихватала се и других обавеза. Она и још две,
такође музички образоване
девојке формирале су групу
„Трио Алегро”. Како наш саговорник каже она сада нема времена за свирку у „Алегру”, али
и млађа ћерка Анђела је вична
том послу. Она је, наиме, студент Музичке академије и њен
избор је такође виолончело.
Већ је боравила у Америци и
има представу какви су услови
за бављење музиком овде и у
иностранству.
Ту причи није крај, јер је и
Елин и Анђелин брат Славко
виолончелиста. Он је завршио
средњу музичку школу. Није
наста вио шко ло ва ње, јер је
схватио да се у струци за коју
су се определиле сестре и он,
тешко долази до посла. Као и
његов тата, брже-боље се престројио и од родитеља је преу зео про дав ни цу „Афи он”.
Али ако настави очевим стопа ма, барем када се ради о
избо ру зани ма ња, тешко је
рећи шта би могло да му буде
про фе си о нал ни избор у
будућности.
Једно је сигурно – када су
сви заједно, у њиховом дому је
увек весело, јер су укућани
спремни за свирку, али и за
песму. Родитељи ово троје деце
засад немају велике планове.
Важно им је да им се деца пронађу у струци или у послу за
који ће се определити.
Блажо Крстев је у слободно
време и страствени љубитељ
двоточкаша и с другарима бајкерима обилази земље у окружењу и у Европи већ готово
деценију. Где год да се нађе,
интересује се за новости из
области производње здраве
хране.

ДАНИ ПОВРТАРА „ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН”

ДАН ЈАБУКЕ У ЈАБУЦИ

ПРЕДСТАВИЛО СЕ ДВАДЕСЕТ ПЕТ ПРОИЗВОЂАЧА КУПУСА

ПАЖЊА ПОСВЕЋЕНА ЈЕСЕНИ И ВОЋУ

Најтеже главице, од
око пет килограма,
произвели су Драган
Лазаревић, Стојан
Крстевски и Бора
Спасић
Традиционална манифестација Дани повртара „Глогоњска
јесен” ове године је одржана 29.
октобра. Ову манифестацију
Глогоњци називају и „Купусијада” и с посебним задовољством наглашавају да је купус
њихов бренд. За највећу главицу купуса прво место је освојио
Драган Лазаревић, друго Стојан
Крстевски, а треће Бора Спасић. Они су произвели купус
тежак око пет килограма.
У организацији Удружења
произвођача повртарских култура из Глогоња представило се
25 произвођача купуса. Овај
производ је продаван по цени
од 25 динара по килограму, а у
поподневним часовима и јефтиније. Институт „Тамиш” је
победницима за освојено прво,
друго и треће место поклонио
семенски кукуруз.
Поред повртара из села, своје производе пласирали су удружења жена, пчелари, винари и
други вредни произвођачи.
У конкуренцији за најбољу
питу од купуса победиле су
„Доловке”. Друго место је при-

пало Активу жена из Опова.
Прво место за најбољи штанд
освојиле су „Панчевке”. Њихов
„Лала” био је права маскота
„Купусијаде”. Са укусном
питом од купуса избориле су
се за треће место. У великим
лонцима у Глогоњу се крчкао
купус. Гости из околних места,
као и из Панчева и Београда
нису пропустили прилику да
пробају ово укусно јело.
– Задо вољни смо бројем
посе ти лаца на овогодишњој
тради ци о налној манифеста цији Дани повртара. Продаја
пољопривредних производа је
солидна. На заједничком ручку домаћини и гости иницирали су кори сне пред логе.

Поред оста лог, разгова ра ли
смо о томе да за следећу „Глогоњ ску јесен” припремимо
више јела од купуса – сарме,
подварак од киселог купуса,
разне врсте пита, сала те...
Другим речима, све што може
да се припре ми од кисе лог
или слат ког купу са – каже
Данаил Вучковски, председник Удружења повртара.

Глогоњци су познати и по
производњи кромпира, затим
младог лука, карфиола, броколија и кеља, а у последње време постоји тенденција преласка
на
културе
краће
вегетације, као што су спанаћ,
ротквица, боранија...
Летње жеге су утицале и на
род купуса. Неки произвођачи
нису задовољни у потпуности
родом, али већини њих цена
одговара. И на овогодишњој
„Купусијади” потврђено је да
је Глогоњ један од повртарских
центара у Банату. То нам је
потврдио и Милован Рајковски
Мане, који од 2003. године
производи купус, карфиол,
броколи, кромпир... По струци
је машинбравар и радио је у
„Скробари”. Када су га прогласили за технолошки вишак,
није имао избора. Као и бројни Глогоњци који су се нашли
у сличној ситуацији, посветио
се пољопривреди. Купус производи на хектару плодне глогоњске земље. За потребе своје
фамилије гаји и друге повртарске културе.

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)

Сваког 20. октобра обележава
се Светски дан јабуке, који је
посвећен јесени и здравом
воћу. Са истим мотивом, већ
неколико година, и ОШ „Гоце
Делчев” у Јабуци на традиционалан начин обележава тај
међународни празник.
Ове године Дан јабуке су
прославили 23. октобра. Тим
поводом су у Дому културе
„Кочо Рацин” приредили културно-уметнички програм у

којем су учествовала деца свих
разреда, као и деца укључена у
слободне активности. Они су
певали, играли, рецитовали и
глумили. На њиховим цртежима заслужено место припало је
здравом воћу – јабуци.
И овог пута активност ученика су подржали њихови
родитељи, који су у школу
донели колаче, пите и пића од
јабуке, чиме су се сви заједно
засладили.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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НИКОЛА ГРУЈЕВСКИ, ПРОФЕСОР ПО КЛАРИНЕТ ВО ПЕНЗИЈА

КАРИЕРИТЕ НА ИЗВОНРЕДНИТЕ МУЗИЧАРИ СЕ МОЈ ГОЛЕМ УСПЕХ
Први јавни настапи
имал во текот на
школувањето
Со четиринаесет години
се приклучил во
оркестарот „Максис“
Карактеристично и интересно за
Никола Груејвски, професор по
кларинет е тоа што десеттина негови некогашни ученици од Музичкото училиштето „Јован Бандур“ во Панчево се квалитетни
кларинетисти и надвор од границите на нашата земја. Доволно е
само да потсетиме на неколку
имиња: Вељко Кленковски, Огњен
Поповиќ,Роберт Боршош, браќата Илеши, Киш Шаму, Алберт Алфелди, Дарко Арменски... По завршување на Факултет за музичка
уметност некои од нив добиле работа во филхармониски или синфонијски оркестри, Робер Бор-

то на Менкиновски. Живее и работи во Австрија, каде што стекнал и факултетска диплома. По
професија е економист.

шош, кариера гради во Јапнија,
браќата Илеши во Германија и Унгарија. Дарко Арменски и Киш
Шаму се професори во матичното
музичко училиште во Панчево,
но и за овие добри музичари ганиците се секогаш отворени.
Ниивните успеси Грујевски ги
доживува како свои. Поради тоа
полно му е и срцето и душата. Во
контакт е со многумина и знае кој
како се снашол и колку е препознатливи на домашна и странска
музичка сцена.

Музички расадник

Магија за публиката

- Не е доволно само да се препознае талент. Многумина ќе ви
речат дека за успех пресуден е
труд, дури девеесет и пет отсто, а
останатото се припишува на талентот. Според мене успехот е
комплексна приказна,почнувајк
од состојбата на духовноста и
емоциите, па се до тоа како музичарот ги пренесува емоциите и
како со помош на нив ја „купува„
публиката. Музичарот и музиката
треба да бидат некаква магија за
публиката. Тогаш задоволството е
заедничко - вели познатиот музички педагог Никола Грујевски.
Нашиот сограѓанин, долгогодишен педагог и музичар, сега веќе пензионер, пред 65 години е
роден во Панчево, но во Белград
во „Мокрањац“ завршил основно
и средно музико училиште. Паралелно завршил и гимназија, а потоа и Факултетот за музичка
уметност. Во своето матично
училиште во Белград работел и
како професор. Секојдневно патување од Панчево за Белград , но
во тоа време не било лесно да се
патува бидејки пред полноќ ретко
сообраќале автобуси кон Панчево и то јсе определил да остане во
нашиот град. Постанал спона помеѓу светот на музиката и млади
луѓе кои свесно влегле во тој свет
за да покажат што можат. Многумина веќе покажаа дека се препознатливи имиња. Како и писателите или сликарите секој на

свој начин допира до човечката
душа, но со впечатлив музички
јазик.
Инаку, родителите на Никола
Грујевски по потекло се од струшиот крај .Во далечната 1946 година меѓу првите колонисти се доселиле во Јабука. Татко му пред тоа
работел во Белград и бил задолжен
за подготовките околу доселувањето во Војводина на луѓе од
струшкиот крај. Тие нов живот започнале најпрвин во Белград, а потоа во Јабука.
Грујевски со посебно задоволство се присеќа каде се во светот
има роднини од семејството на
мајка му Будимка, од Менкиновски, од Вевчани и тоа успешни луѓе, доктори на наука, магистри,
факултетски образовани, а пред
се вредни луѓе. Како вели живеат
и во Америка, Канада, Германија,
Шведска... И неговиот брат и една
сестра живеат во странство, а
другата сестра е во Белград. Син
му Миљан изгледа повлекол неш-

Овој голем ентузијаст додека работел како наставник, а подоцна
и како професор, сакал неговите
учеинците да се пронајдат во
професијата за која што се
определиле, но и да се снајде во
светот на музиката. Свои први
јавни настапи имал во текот на
школувањето. Со 14 години, како замена на еден Јабучанин, кој
во тоа време отишол во војска, се
приклучил во оркестарот „Максис“, кој го добил името по музичарот Миливој Максимовиќ од
Јабука. Додека студирал работел
и како наставник во ОУ „4 октомври“ во Глогоњ. Уште тогаш
открил дека е предодреден за
просвета. За ова банатско село го
врзуваат убави спомени и безбрижни просветарски денови.
Тој со квалитетен и интересен
звук од инструмент што го засакакл од рано детство свирел во
„Скадарлија“ и настапувал со
познати оркестри во концертни
сали во повеќе градови во некогашна Југославија, но и во странство.
Тоа што Панчевци знаат да ја доживеат и уживат во музиката,
веројатно е тесно поврзано и со
успехот на музичкото училилиште, кое е прав расадник за
музичари од сите правци - класика, рок, џез... Ммногумина од
оваа војводинско поднебје не ја
прифаќат фразата дека низ Македонија не треба да играш и да
пееш, бидејки некој ќе те надигра
и натпее. Панчевци се спремни и
на такво нешто и тоа не само како кларинетисти.
Панчево има навистина врсни
музичари. Некои од нив свират
по два, три па дури и десет инструменти. Еден од нив е и професорот Дарко Арменски. Со него ќе разговараме во некоја од
наредните прилики.

НА ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ ВО ПАНЧЕВО: НАСТАПИ СОСТАВОТ НА НИКОЛОВ И ИВАНОВИЌ

УМЕТНОСТ ВО ПРЕКРШЕННИОТ РИТАМ
Во оркестрот
„Undectet“ се
вклучени единаесет
млади музичари од
пет европски земји
Јубилејниот дваесетти џез
фестивал, одржан од втори до
пети ноември во Културен центар во Панчево, доведе светски
ѕвезди и познати домашни музичари. Обожавателите на џезот уживаа во нстапите на саксофонистите Džo Lovano и Tim
Bern, трубачот Avišaj Koen. Настапи и џез дивата China Moses,
составот „Canarrо“ од Унгарија,
„Fish In Oil„ од Србија...
Со премиерна програма
„Уметност во прекршениот ритам“ се представи составот
„Undectet“. Го формирале балкански музичари од помладата
генерација, пијанистот и композиророт Владимир Николов
и тапанарот Срѓан Ивановиќ.
Николов е истакнат во работа-

та со светски оркестри и ансамбли и на филмската проекција,
по пат на добитникот на Оскар
„he Artist“. Ивановиќ на овдешната публика е познат како

лидер на бендот „Blayin Quartet“, со кој повеќе пати гостувал
во Србија, представувајки орегинална авторска визија со
спојување на модерен европски џез со балканско влијание.
Сонуваат музичка
фантазија

Имавме можност да разговараме со главните актери на составот „Undectet“, Владимир
Николов и Срѓан Ивановиќ.
„Undectet“ е ансамбл на млади музичари од пет европски
земји – Австрија, Бугарија, Холандија, Македонија и Србија.
Многумина ги споила музиката
за време на студиите во Холандија, бидејки Холандија е мека
за џез музичари од различни делови на светот. Самите имиња

на составот зборуват кои се и
што се: Покрај Николов и Ивановиќ на панчевачката публика
се претставија и Лука Игњатовиќ, алт саксофон, Кристијан
Млачак, тенор саксофон, Бојан
Цветинов, баритон саксофон,
Владимир Крнетќ, труба флиглхорна, Милош Будимировиќ,
труба, Михаил Иванов, бас,
Марко Живадиновиж, хармоника. Повеќето од нив се од
Белград и околината, а тапанарот, басистот и хармоникашот
се од странство.
-Со тапанарот и басистот се
знаеме од студии од Холандија,
уште од 2003 година. Подоцна
секој тргна по свој пат, но останавме пријатели и пред се колеги. Не беше тешко да се органи-

зираме и да направиме заедничка програма.
Најпрвин ја создадовме музиката, а потоа се договоривме
за составот на бендот. Го комбиниравме моето и искуството
на Срѓан. Проектот малку е
посветен на традиционалниот
џез со некаква комбинација на
модерен ритам. Во тој ритам
има и елементи на нешто македонско, а тоа е дел од нашето
културно наследство, нашиот
јазик. Ние сме луѓе кои сонуват
заедничка фантазија. Навикнати сме да работиме , да се снаоѓаме и да направиме нешто посебно и добро, вели Николов.
Ги спојуват квалитетни
проекти

Познавачите на приликите
велат дека успешноста на овие
музичари и пријатели е и во
тоа што во нивниот аранжман
се застапени голем број на инструменти, сите тие функционирараат како еден..
-Задоволен сум со нашиот
настап и со публиката. Мислам

дека ја оправдавме довербата
што ни ја укажа Војислав Пантиќ, организаторот на џез фестивалот. За секој домаќин ваков настан е голем предизвик.
Секоја чест на Панчевци. Успеаа да доведат имиња од светската џез сцена. Гостував и порано
во Србија, но со други бендови.
Сите ние сме имале концерти за
кои имаме што да кажеме. Не
сум настапувал во Македонија.
Би сакал некој да не повика да
не чујат и Македонците. Мислам дека ќе им се допадне она
што го работиме, бидејки се
трудиме да дадеме максимално,
нагласи Ивановиќ.
Домашната публика со воодушевување го дочека Кристијан
Млачак од Панчево , како и Лука
Игњатовиќ, Милош Будимировиќ и останатите музичари
отворени за нови погледи. Некои од нив живеат во Австрија,
Франција, Италија, но по некогаш ги спојуват квалитетни програми, како што е овој „Уметност во прекршениот ритам“.
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БЛАЖО КРСТЕВ: ПОДГОТВЕН ЗА НОВИ ПРЕДИЗВИЦИ

СО ЗАДОВОВОЛСТВО ДАВА СОВЕТИ НА КУПУВАЧИТЕ
Блажо Крстев како прилагодлив човек повеќе пати во текот на изминатите години
ги менувал работните обврски. Занимањата за кои се
определува се различни, а Блажо лесно и брзо се навикнува и
снаоѓа на нови работни предизвици. Со отварањето на
продавницата на здава храна, ја исполнил и желбата на
сопругата Радица, која води
сметка и стреми кон здрава
исхрана. Нивните три деца
се музичари, сите се определени за виолончело.
Како непишано правило за
убаво однесување, никако не
треба на домаќините да „држите предавање“ за здрава исхрана, кога ве дочекуваат со гастрономски ѓаконии и им го расипувате расположението на
свечената маса. Од друга страна пак, кога ќе се најдете во
продавница на здрава храна,
како што е на пример „Мал
шпајз“, во Улица Лав Толстој во
Панчево, темата здрава исхрана се намтнува сама по себе. Во
таа приказна учествуваат Блажо Крстев и неговата сопруга
Радица, сопственици на продавницата, а воедно и конзументи на производите со кои
тргуваат. Овој брачен пар знае
за многу нутриционистички
тајни, при тоа не се срамат да
побарат совет од стручњаци за
нови производи кои секојдневно се појавуваат на пазар, во
колку тоа е потребно.
Поради зголемено интересирање за здрава исхрана се
трудиме да понудиме нешто
ново, а воедно да се фокусираме на производи кои се бараат најмногу. Народот сфати
дека природата е извор на
здравје и се свртеа кон лековитите билки, зрнеста храна,
природни сокови, благотворна куркума, коренот на магичниот ѓумбир и многу други производи, вели Крстев.
Сртпливоста му е јака страна

На нашиот соговорник не
му претставува никаква по-

тешкотија да подготви 100
грама мешавина чај од десетина лековити билки и тоа
според рецептурата на купувачот. Овој внимателен човек
со трпение се наоружал во
војните училишта во Сараево
и Загреб. По завршуваето на
школувањето работел полни
дванаесет години во една
панчевачка касарна, се до
1995 година. Тогаш одлучил
војната професија да ја остави зад себе и појде во предузимаштво. Еден е од основачите на „Вајферт“ такси, каде
што едно време работел како
таксиста. Се пробал и како
вулканизер, а нешто подоцна
отворил продавница на
здраава храна „Афион“, која
се наоѓа во улица „Жарко
Зрењанин“. Името на продав-

ницата по малку го асоцира
на роден Штип и производителите на афион од Македонија, но и на војводински
штрудли со афион. Во 2010
гпдина тој го отвара и „Мал
шпајз“, исто така продавница
за здрава храна. Со отварање
на новата продавница пружил можност и на сопругата,
која е голем поборник на
здрава храна, и таа активно
да се вклучи во работа. Покрај веќе наброените артикли
во продавницата можат да се
купат и јајца од препелица,
маслиново или кокосово масло, урми, боза, и снегулки од
просо.
Сепак, на семејството
Крстев му е полно срце, бидејки имат три деца кои музиката ја засакале од мали нозе.

Постарата ќерка Ели е професор по виолончело со завршена специјализација. Моментално работи како замена
во Музичко училиште за таленти во Ќуприја. Прифаќа и
други обврски. Таа и уште
две, исто така музички образовани девојки, ја формираа
група „Трио Алегро“. Како
што вели нашиот соговорник, таа сега нема време за
свирка во „Алегро“, но и помладата ќерка Анѓела е способна за таква работа. Таа е ,
всушност, студент на Музичка академија и нејзин избор е
исто така виолончело. Таа веќе претстојувала во Америка
и има претстава какви се
можностите за музичари кај
нас и во странство.
Тука не е крај на приказната, бидејки и Славко, братот
на Ели и Анѓела е виолончелист. Тој, всушност, завршил
Средно музичко училиште.
Не го продолжил школувањето бидејки сфатил дека со
професија за која се определиле неговите сестри и тој,
тешко се доѓа до работа. Како
и неговиот татко веќе се престроил и од родителите ја
првзел продавницата „Афион“. Но, ако продолжи по патеките на татко му, барем кога се работи за избор на занимања, тешко е да се каже што
би можело да му биде професионален избор во иднината.
Едно е сигурно. Кога се сите заедно во нивниот дом секогаш е весело, бидејки семејството секогаш е подготвено за свирка, но и за песна.
Родителите на овие три деца
немат големи планови. Важно
им е децата да им се пронајдат во струка или во работа за која ќе се определат.
Блажо Крстев во слободно
време е и страствен љубител
на мотори и со другарите
бајкери патува по соседните
земји и во Европа, веќе деценија. Каде и да се најде се интересира за новини во областа на производство на здрава
храна.

ДЕНОВИ НА ГРАДИНАРИТЕ „ГЛОГОЊСКА ЕСЕН“

„ДЕН НА ЈАБОЛКОТО“ ВО ЈАБУКА

СЕ ПРЕТСТАВИЈА ДВАЕСЕТ И ПЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕЛКА

ВНИМАНИЕ ПОСВЕТЕНО НА ЕСЕНТА
И ОВОШЕТО

Најтешки зелки од
околу пет килограми
произведоа Драган
Лазаревиќ, Стојан
Крстевски и Бора
Спасиќ
Годинешната традиционална манифестација Денови на градинарите „Глогоњска есен“ е одржана
на 29 октомври. Оваа манифеставија Глогоњци популарно ја нарекуваат „Зелкијада“ и со посебно
задоволство нагласуваат дека зелката е нивен бренд. За најголеми
примероци зелка прво место освои Драган Лазаревеќ, второ
Стојан Крстевски, а трето Бора
Спасиќ. Тие произведоа зелки
тешки околу пет килограми.
Во организација на Здружението на производители на градинарски култури од Глогоњ се
претставија 25 производители
на зелка. Овој производ е продаван по цена од 25 динари за килограм, а во попладневните часови и поевтино. Институтот
„Тамиш“ на победниците за освоено прво, второ и трето место
им подари семенска пченка.
Покрај градинарите, од селото свои производи пласираа
здруженијата на жени, пчелари,
винари и други вредни производители.
Во конкуренција за најдобра
пита од зелка победија „Долов-

ки“. Второ место му припадна на
Активот на жените од Опово.
Прво место за најдобар штанд
освоија „Панчевки“. Нивниот
„Лала“ беше права маскота на
„Зелкијадата „“. Со вкусна пита
од зелка тие се избориа за трето
место. Во големи садови во Глогоњ се крчкаше и зелка. Гости од
околните места, од Панчево и
од Белград не пропуштиа прилика да го пробаат јадењето.
-Задоволни сме со бројот на
посетителите на годинешната
традиционална манифестација
Денови на градинарите. Продажбата на земјоделските производи
беше солидна. На заедничкиот
ручек домаќините и гостите иницираа корисни предлози. Покрај

другото разговаравме за наредната „Глогоњска есен“ да подготвиме многу повеќе јадења од зелка: сарми, подварок од кисела
зелка, повеќе врсти пити, салати... Со други зборови се што може да се направи од зелка, кисела
или слатка, рече Данаил Вучковски, претседател на Здружението на производители на градинарски култури.

Глогоњци се познати и по
производство на компири, потоа следи млад лук карфиол,
брокула, кељ, а во последно време тенденција е се повеќе да се
произведува зеленчук со пократка вегетација, како што е
спанаќ ротквици или боранија...
Летните горештини имаа
влијание и на родот на зелката.
Некои производители не се задоволни во целост со родот, но
повеќето се задоволни со цената. И на годишната „Зелкијада“
е потврдено дека Глогоњ е еден
од градинарските центри во Банат. Тоа ни го потврди и Милован Рајковски – Мане, кој од
2003 година произведува зелка,
карфиол, брокула, компири...
По струка е машинбравар. Работел во „Скробара“. Кога го прогласиле за технолошки вишок
немал избор. Како и многумина
Глогоњци што се нашле во слична состојба, му се посветил на
земјоделството. На хектар глогоњска плодна земја одгледува
зелка. За потребите на своето
семејството поизведува и други
градинарски култури.

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)

Секој 20 октомври се одбеле-

жува Светски ден на јаболкото, дата посветена на есента и
на здравото овошје. Со истиот мотив веќе неколку години
и ОУ „Гоце Делчев“ во Јабука
на традиционален начин го
одбележува овој меѓународен празник.
Годинава, Денот на јаболкото го прославија на 23 октомври. По тој повод во Домот на
културата „Кочо Рацин“ приредија културно-уметничка

програма во која учествуваа
ученици од сите одделенија,
како и деца вклучени во слободни активности. Пееа, играа,
рецитираа, глумеа. Во сето тоа,
а и на нивните цртежи заслужено место му припадна на
здравото овошје - јаболкото.
И овој пат активноста на
учениците ја подржаа нивните
родители кои во училиштето
донесоа колачи, пити и пијалоци од јаболки со кои децата и
нивните гости се засладија.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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У ПАНЧЕВУ ОТВОРЕН ПАРК ПРИМЕЊЕНИХ ЗНАЊА „СПАРТАКУС”

НАУЧНООБРАЗОВНИ ПОЛИГОН
МАШИНСКЕ ШКОЛЕ ПАНЧЕВО
Заједнички рад
ученика и професора
Живковић: „Идеал
стручног образовања
је управо оно што се
десило у Панчеву”
Ученици и професори Машинске школе Панчево прославили су у петак, 10. новембра, 71.
годишњицу постојања те значајне панчевачке стручне школе и тог дана је у школском
холу приређена свечаност на
којој су запослени представили широј јавности свој нови
пројекат – „Парк примењених
знања и вештина ’Спартакус’”.
Реч је о науч но о бра зов ном
полигону који је настао захваљујући креативности и залагању уче ни ка и про фе со ра
Машинске школе и он представља збирку реализованих

пројеката школе, али и напредних технологија којима школа
располаже.
Отварању својеврсног научног парка у Панчеву присуствова ли су мно го број ни гости:
представници владиног Сектора за иновације и технологију,
Министарства образовања, науке и технологије, Универзитета у Београду, Министарства
зашти те живот не сре ди не,
покрајинске власти, локалне
самоуправе, привреде и јавног
живота.
У име колек ти ва и ученика школе госте је поздра вио
мр Милорад Илић, дирек тор

Машинске школе Панчево. Он
је изразио велико задовољство
због тога што та панчевачка
стручна школа постаје дао националног програма развоја научних паркова. На Ади Циганлији је 2011. године отворен први
научни парк у Србији, место
осмишљено тако да се на отвореном, јавно доступном зеленом простору прикажу аутентични примери научних феномена и да се посетиоци, пре
свега они најмлађи, упознају с
науком на интерактиван начин.
Након Београда уследило је
отварање паркова науке у Шапцу и Кикинди, а сада и у Панчеву. Према Илићевим речима,
у Машинској школи у последњих неколико година креирано
је десетак експоната по којима
су панчевачки машинци познати широј јавности.
– Реч је о нашим пројектима које смо заједничким снагама реализовали самостално

или уз подршку локалне самоуправе и панчевачке привреде
и тиме показали да наши професори и ђаци имају знања, да
поседују креативност и вештине које су неопходне у ери технолошког развоја – истакао је
Илић.
Иновације и идеје
Ветрогенератор, соларни систем
за добијање електричне енергије, справа за вежбање на отвореном, модификација појединих учила – само су неки у
низу пројеката које су професори у сарадњи са ученицима
реа ли зо ва ли у прет ход ном
периоду. Идеја је била да се

ухвати корак с развијеним светом, а осавремењавање школе
напредним училима и новим
технологијама један је од најважнијих фактора за постизање зацртаног циља. У овој школи увелико раде на унапређивању наставног процеса, на увођењу напредних метода рада
са ученицима, али и на прилагођавању градива и развијању
вештина које су неопходне на
тржишту рада.
– Дошли смо на идеју да све
то упакујемо у једну целину
која може послужити за образовање не само наших ученика
него за ученике из целе Србије. Тако је настао „Спартакус”,
парк при ме ње них зна ња и
вештина, који ће бити уцртан
у туристичку мапу Панчева, и
очекујемо да ћемо у наредном
периоду угостити основце и
средњошколце и представити
им оно што смо урадили и шта
планирамо – рекао је на крају

поздравног говора мр Милорад Илић.
У свом обраћању званицама
градоначелник Саша Павлов
изразио је задовољство што је
једна панчевачка школа показала шта и како треба да се
ради у складу с променама које
намећу нове технологије. Он
је истакао да Град Панчево разуме, усмерава и подржава овакве пројекте.
– Када постоји знање и воља
да се знање усвоји, када се додају машта и креативност, уз посвећеност наставника и упорност и
труд ученика, онда се као резултат јављају овакве вредности.

Апелујем на омладину да се активира, да препозна и изрази своје
таленте, да стекне знање и то
знање примени. Парк примењених знања и вештина „Спартакус” настао је захваљујући споју
креативности знања и вештина
које су ученицима Машинске
школе пренели професори и уједно је показатељ тога колико знања стечена у средњој школи могу
бити примењива у пракси. Овакви и слични пројекти увек су
имали подршку локалне самоуправе. На овај начин добијамо
праву димензију нечега што већ
више годинама заговарамо, а то
је дуално образовање. Видели
смо мноштво неких изума професора и ученика који су врло
применљиви и веома иновативни на једном технолошки захтевном и високом нивоу. Искрено се надам да се Машинска
школа на овоме неће зауставити. Овакав вид сарадње средње
школе и потенцијалних инвеститора и домаће привреде је
кључ успеха – рекао је, између
осталог, градоначелник Саша
Павлов.
Школа за пример
Присутнима се обратио и Радован Живковић, државни секретар Министарства просвете,
науке и технолошког развоја,
који је истакао да је Машинска школа Панчево остварила
импресивне резултате који су
реткост у Србији. Похвалио је
колектив јер је допринео да
идеја о важности стручног образовања постане реалност.
– Ово што се дешава у панчевачкој Машинској школи,
прави је пример како школство у будућ но сти тре ба да
изгледа у Србији. Спој теорије
и прак се, спој обра зов них
институција и партнера из привреде јесте оно чему тежимо у
Министарству. Мислим да је
иде ал струч ног обра зо ва ња
управо оно што се десило у
Панчеву, у овој школи – рекао
је Живковић.
У наставку свечаног програма уследила је виртуелна шетња панчевачким парком вештина и презентација новог пројекта – „3Д штампача великих
габарита”, који се ради у сарадњи с колеџом „Кисаразу” из
Јапана. Потом је прочитана и
честитка покрајинског секретара за образовање Михаља
Њила ша упу ће на колек ти ву
Машинске школе, а професору Синиши Радмановићу уручена је награда професора године. Парк „Спартакус” званично је отворио градоначелник
Саша Павлов формалним пресецањем траке, а потом је уследио јавни час који је водио профе сор физич ког вас пи та ња
Небојша Влатковић са ученицима.

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ

Најуспешније школе
у Војводини
Покрајински секретаријат за
образовање недавно је доделио награду која носи име др
Ђорђа Натошевића, просветног радника, једног од првих
српских педагога и оснивача
учитељских школа у више градова. Свечаност је одржана у
Новом Саду, у згради Бановине. Реч је о признању које
се сваке године додељује војвођанским васпитно-образовним установама и просветним радницима за резултате
остварене у претходној школској години.
Честитајући добитницима
на престижном признању,
Михаљ Њилаш, покрајински
секретар задужен за образовање, том приликом је рекао
да се од просветних радника понекад очекује готово
немогуће, али да професори, наставници и васпитачи
свакодневно доказују да је
све могуће и да је све остварљиво.

– Бити просветни радник
значи имати општа и стручна знања, владати педагошкопсихолошким и дидактичкометодичким дисциплинама,
бити оспособљен за правилну комуникацију, једном речју – бити компетентан професионалац, а истовремено
бити и особа која разуме, води
и учествује у одрастању сваког ученика – рекао је Њилаш
и додао да се ово престижно
признање додељује већ двадесет година.
Том приликом покрајински секретар је честитао Дан
просветних радника радницима у просвети из целе Војводине и пожелео им успех у
– како је рекао – напорном и
тешком послу, као и то да
још дуго буду успешни на путу
образовања.
Да подсетимо, прошле
године међу лауреатима је
била Основна школа „Бранко Радичевић” из Панчева.

ПРИЗНАЊЕ НИС-у

Најбољи у Србији
Нафтна индустрија Србије је
другу годину заредом понела
титулу апсолутног шампиона на такмичењу „Оскар квалитета”. Руско-српски нафтни гигант освојио је признање за пословну изврсност с
највећим бројем поена у историји доделе ове престижне
пословне награде. У име НИС-а,
титулу за 2017. годину примио је Горан Стоjилковић,
заменик генералног директора компаније.

тате организације у чак девет
области, а то су: лидерство,
стратегија, људски ресурси,
партнерство и ресурси, процеси, производи и услуге,
резултати код корисника,
резултати код људских ресурса, резултати код друштвене
заједнице и пословни резултати.
„Оскар квалитета” додељује се у оквиру Светског дана
квалитета и Европске недеље
квалитета. Добијањем при-

Награду „Оскар квалитета”
додељује Фондација за културу квалитета и изврсност,
уз подршку Привредне коморе Србије и под покровитељством Министарства привреде Србије. Национално признање за пословну изврсност
додељује се профитним и
непрофитним организацијама за врхунске резултате
постигнуте на унапређењу и
развоју квалитета у Србији.
При избору добитника стручни жири је оцењивао резул-

знања НИС је постао прва
компанија која је за 23 године, колико се награда додељује, два пута понела титулу
апсолутног шампиона, чиме
је још једном потврдио статус једне од најуспешнијих
компанија не само у Србији
већ у овом делу Европе.

КИНЕСКИ ЈЕЗИК У НАШЕМ ГРАДУ

Организована факултативна настава
У неколико панчевачких основних и средњих школа од ове
школске године ученици имају прилику да факултативно
уче кинески језик. Реч је о
пилот-пројекту „Учење кинеског језика у школама у Републици Србији” који заједно реализују Министарство просвете,
науке и технолошког развоја
Србије и Министарство просвете Народне Републике Кине,
а носилац програма је Институт Конфучије.
Заинтересовани ученици једном недељно током школске
2017/2018. године похађају часове који су прилагођени узрасту

и способностима полазника, а
предавачи су професори кинеског језика. У Панчеву се факултативна настава одржава у ОШ
„Јован Јовановић Змај”, ОШ
„Мирослав Антић”, Машинској
школи Панчево, Гимназији
„Урош Предић” и Електротехничкој школи „Никола Тесла”.
Према плану и програму, полазници ће на крају школске године полагати тест, а најбољи међу
њима, они који буду сакупили
највећи број бодова, имаће прилику да студирају у Кини.
Институт Конфучије је непрофитабилна образовна институција коју заједно оснивају НР

Кина и друге земље, с намером
да се задовољи потреба за учењем кинеског језика људи из
свих земаља и региона света и
да се побољша њихово разумевање кинеског језика и културе.
Главни циљеви овог института
су да се ојача културно-образовна сарадња, да се подстакне
развој прија тељских односа
између НР Кине и других земаља, те да се на тај начин да
допринос изградњи мултикултурног и хармоничног света.
Главне делатности и активности су подучавање кинеског језика, орга низова ње обу ке за
наставнике кинеског језика и

пружање потребних наставних
средстава и наставног кадра,
организовање испита кинеског
језика и верификовање квалификација наставника кинеског
језика, пружање консалтинг
услуга и информација о образовним и културним дешавањима у НР Кини, као и организовање манифестација из области језичко-културне размене
НР Кине и света. Користећи
максимално своје предности,
Институт Конфучије организује богате и разноврсне културно-образовне активности и препознатљив је по специфичним
образовним моделима.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Сунђер за проблеме

Пише:
др Мирослав Тепшић
Заказивање лекарских прегле да пре ко Наци о нал ног
кол-центра и најава електронског рецепта за хроничне пацијенте умногоме ће
рационализовати и растеретити рад изабраног лекара и
медицинског особља примарне медицине. Ово је прилика да се пажња више посвети превентивним активностима и пацијентима који
долазе због неког акутног
проблема код свог лекара.
Чини се, ипак, да решење
није нађено за можда кључни проблем како би здравствени систем боље функционисао. Бољи рад, веће залагање, иницијатива на послу,
хуманост и љубазност ни на
који начин нису вредновани
и стимулисани. Док се с једне стране толерише „седење
на две столице” и злоупотреба радних места у државном
здрав ству, с дру ге стра не
армија људи који свој посао
раде часно и поштено потпуно се маргинализује и ставља у позицију „узми или
остави”. А онда се чудимо
што здравствени радници, и
не само они, траже прилику
да своје професионалне и
егзи стен ци јал не потре бе
решавају „тамо далеко”.
Адекватним вредновањем
здравственог радника дошло би
се и до оног толико жељеног, а

још увек имагинарног циља
– пацијента у центру здравственог система. Многе бољке постају безазлене или се
потпуно отклоне ако за саговорника имамо лекара или
медицинску сестру који ће
нам пружити речи охрабрења и упутити нас како да се
изборимо с болешћу, а да
сопствено здравље ојачамо.
И борба с најтежим болестима постаје много лакша
ако кроз њу не пролазимо
сами. Чини се да би хуманизацији и непосредности
односа пацијент – здравствени радник још више доприне ла ини ци ја ти ва да се
здрав стве на зашти та не
спроводи искључиво унутар
просторија домова здравља
или болница. Ово би било
од изузетног значаја за све
већи број пацијената везаних за кре вет или тешко
покретних. Хтели ми то да
признамо или не, постајемо све ста ри ја наци ја, а
себич ност и само жи вост
постају цењенији од породичних вредности.
Како у свему овом пролазе установе и службе које обавља ју делат ност ургент не
медицине? Чини се да смо
засад сунђер који упија све
несавршености здравственог
система. Ако су нам деца
окренула леђа, ту је Хитна
помоћ, ако нас је нељубазна
сестра вратила са шалтера,
ту је Хитна помоћ, ако нам
послодавац брани да одемо
на лекарски преглед, ту је
Хитна помоћ, ако немамо
транспортно средство или
новац, ту је Хитна помоћ,
ако... Много је таквих ако, а
тако мало жеље и воље да се
помогне установама које су
на „првој линији фронта”.
Сумњамо да је то жеља и
воља обичног грађанина коме
је здравље можда и највећи
приоритет.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Како до савршених
трепавица

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Мини-вал и трајна маскара
су одлично решење за жене
које желе да имају лепе, увек
дотеране трепавице, а да не
губе време на увијање и стављање пуно слојева класичне маскаре. Ова два третмана не само да штеде време
већ имају дуготрајан ефекат,
а трепавице су водоотпорне,
па им киша и сузе не могу
ништа. Третмани се могу урадити одвојено, али је много
ефектније и лепше ако се
ураде један за другим.
Мини-вал трепавица се ради
тако што се на горњи капак,
тик уз трепавице, ставља мали
виклер, а потом се трепавице
премазују специјалном безбедном киселином. Након
кратког деловања киселине
уради се неутрализација и
наноси се регенератор. Да би
ефекат био потпун, требало би
урадити и трајну маскару. Ефекат мини-вала траје два-три
месеца. Након исправљања

трепавица третман се може
одмах поновити.
Трајна маскара се ради тако
што се специјална, безбедна
црна боја наноси на трепавице у танким слојевима и
рашчешљава. Мора се нанети више слојева да би трепавице изгледале као да сте на
њих ставили најбољу маскару, али сваки слој се мора
добро рашчешљати. Након
тога ставља се фиксатор. Трајна маскара има ефекта око
месец дана, јер трепавице
добијају израстак како природно расту. Потом треба
поновити поступак.

Ови третмани су одлично
решење за запослене жене и
све оне које желе да уштеде
на времену а да добију заносне, природне и прелепе трепавице. Супстанце су тестиране за безбедно и сигурно
коришћење.

Петак, 17. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА

НАШЕ ПРАВО НА ЗДРАВУ БУДУЋНОСТ
Жене у фокусу
овогодишње кампање
У Србији шећерну
болест има око
750.000 особа
Свет ски дан бор бе про тив
шећерне болести обележава се
14. новембра с циљем да се
скре не пажња јав но сти на
могућност примарне превенције тог обољења, као и на сложеност последица које дијабетес са собом носи.

„Збрињавање”. Том приликом
је др Драгана Марковић корисницима Дома одржала предавање на тему „Правилна исхрана и шећерна болест”. Превентивни центар је још један едукативни скуп на тему шећерне
болести приредио и у среду,
15. новембра, у малој сали Дома
здравља. Пацијентима оболелим од ове болести, као и онима који су под високим ризиком за наста нак дија бе те са
више о овом обољењу и начини ма пре вен ци је и лече ња
открила је др Ана Митић.

желели да ураде ову контролу,
могу то учинити у суботу, 18.
новембра, од 9 до 12 сати, у
„Авив парку”.
Лоша прогноза
Као што је већ спо ме ну то,
овогодишња кампања намењена је свим женама које су
под ризи ком да обо ле или
оболелим од дијабетеса и има
циљ да промовише значај једнаке доступности неопходних
лекова, медицинске технологи је, еду ка ци је и инфор ма ција потребних за постизање
оптималног исхода лечења и

Промените нездраве животне навике на време
Ове године се кампања посвећена том дану реализује под
слоганом „Жене и дијабетес –
наше право на здраву будућност”, а у нашем граду су се
активно у њу укључили Завод
за јавно здравље, Дом здравља,
Медицинска школа „Стевица
Јовановић” и Друштво за борбу против шећерне болести.
Бесплатне контроле
Тако је Превентивни центар
Дома здравља најпре у понедељак, 13. новембра, организовао акцију превентивних прегледа за запослене у Дому за
лица са оште ће ним видом

Дру штво за бор бу про тив
шећерне болести одлучило је
да 14. новембар обележи акцијама бесплатног мерења шећера у крви, а активистима Друштва подршку су пружили ученици Медицинске школе. Прва
је реализована у четвртак, 16.
новембра, од 8 до 11 сати, у
просторијама удружења. Уколико сте свој примерак „Панчевца” набавили у четвртак код
колпортера, имате времена да
одете до просторија Градске
управе у петак, 17. новембра,
где се акција наставља од 8 до
11 сати. Сви остали који би

ИСТРАЖИВАЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

О болничким инфекцијама
и потрошњи антибиотика
У свим болницама у Србији у
току је спровођење великог
истраживања под називом
„Четврта национална студијa
преваленције болничких инфекција и потрошње антибиотика”, које организује Министарство здравља у сарадњи с
Републичком стручном комисијом за надзор над болничким инфекцијамa, Институтом
за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут” и мрежом института и завода за јавно здравље.
Како је саопштило Министарство здравља, циљеви ове
студије су да се сагледа учесталост болничких инфекција, али
и да се утврди шта их узрокује
и колика је притом потрошња
антибиотика. Такође, кажу у
поменутом министарству, добијени подаци користиће се и за

Страну
припремила
Драгана

Кожан

планирање даљих активности
на превенцији инфекција.
Истраживање на терену од 1.
до 30. новембра спроводи 170
анкетара у свим болницама у
Србији, а очекује се да ће њиме
бити обухваћено око 15.000
пацијената. Иначе, ова студија
се први пут изводи у сарадњи и
координацији са Европским
центром за превенцију и контролу болести, што значи да ће
резултати наше националне студије бити упоредиви с резултатима из целе Европе.
Оно што је такође новина,
јесте да се ове године у Србији
паралелно спроводи и студија
потрошње антибиотика, што је
у складу са иницијативом
Министарства здравља, нацртом Националног програма за
контролу антимикробне резистенције и рационалне употребе антибиотика. Студија се реализује у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије”
Министарства здравља, који се
финансира из кредита Светске
банке.

унапређење превенције дијабетеса типа 2.
О томе зашто су баш жене у
фокусу ове кампање довољно
говори податак да тренутно
пре ко 199 мили о на жена
широм планете живи с дијабетесом. Процењује се да ће до
краја 2040. године број оболелих жена порасти на 313 милиона. Дијабетес је девети водећи узрок умирања жена у свету
и одговоран је за 2,1 милион
смртних случајева годишње.
Према процени Института за
јавно здравље Србије, у Републици Србији (без Косова и

Метохије) од дијабетеса болује приближно 750.000 особа
или 13,2% одраслог становништва, од чега је 52-53% оболелих женског пола. Према проценама домаћих експерата и
на основу резултата међународних студија, 39% особа с
типом 2 дијабетеса нема постављену дијагнозу и не зна за своју болест.
Током 2016. године Заводу
за јавно здравље Панчево пријављено је 970 новооболелих
од дијабетеса мелитуса с територије Јужнобанатског округа.
Ако посматрамо последњих пет
до десет година, инциденције
показују да у Јужнобанатском
округу од дијабетеса мелитуса
типа 2 чешће оболевају жене
него мушкарци. У 2016. години од укупног броја пријављених новооболелих од дијабетеса 54,9% биле су особе женског пола. У нашем округу највећи број новооболелих од дијабетеса типа 2 региструје се у
узрасту 50–64 године, а први
новооболели региструју се већ
у узрасту од тридесет година.
Боље спречити...
Како истичу у Превентивном
центру Дома здравља, шећерна болест се може назвати обољењем савременог доба, будући да настаје услед недовољне
физичке активности, неправилне исхране, гојазности и изложености стресу. Ипак, на њену
појаву може утицати и генетски фактор. Због благе симптоматологије дијабетес често
годинама протиче неопажено,
а открива се случајно, када су
већ присутне компликације као
што су болести срца и крвних
судова, болести ока, бубрега и
нервног система.
Најважнији симптоми шећерне болести су: појачана жеђ,
често мокрење (посебно ноћу),
нагли губитак телесне тежине,
умор и малаксалост, губитак
енергије, сметње у виду, споро
зарастање рана, сува уста и повећана глад. Ако се овакви симптоми јаве, време је за посету
лекару. Усвајањем здравих стилова живота као што су правилна исхрана, дозирана физичка
активност, одржавање нормалне
телесне тежине, контрола стреса, као и живот без дуванског
дима, болест се може избећи
или се бар може спречити настанак компликација у случају да
је особа већ оболела.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Смућко од крушке

Крушке су познате по томе
што се од њих спрема врло
квалитетна ракија, а користе
се и у компотима и џемовима.

Ипак, најбоље је јести их свеже. Зато вам препоручујемо
да се освежите и оснажите уз
овај једноставан напитак.

Потребно: једна крушка, пола банане, 100 милилитара хладног млека, кафена кашичица меда и пола кафене кашичице цимета.
Припрема: крушку и банану ољуштити и очистити. Помешати са
осталим састојцима и ставити у блендер. Миксати док маса не
постане уједначена. Служити одмах.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ДРУШТВО

Петак, 17. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ХУМАНИТАРНА ТРКА ЉИЉАНЕ ТАСИЋ И ЖЕЉКА ЗЕЉКОВИЋА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПРЕТРЧАЛИ СРБИЈУ ЗА ВЛАДУ

„Судбине плешу танго”
Младена Стевановића

Пробудили свест
грађана

Брак Марије и Богдана се
распада зато што Богдан одбија да прихвати промене које
је донео породични живот,
доживљавајући супругу као
неадекватну верзију девојке
од пре десет година. Огорчен
лута између свог дома и посла,
који, иако траћи његово време, знање и таленат, ипак
постаје врста уточишта у бегу
од породичне свакодневице.
Веза између Јелене и Мирослава, одоцнеле али младолике студенткиње и власника проблематичне маркетиншке агенције, снажна је онолико колико и Јеленина способност самозаваравања коју
Мирослављева прошлост и
жеља за брзом зарадом непрекидно искушавају.
И једна и друга веза опстајаће у варљивој равнотежи

Битка се наставља
Наши суграђани, чланови удружења „Маратонци”, али пре
свега људи са огромним срцем,
Љиљана Тасић и Жељко Зељковић, задивили су Србију. Ово
двоје одважних, храбрих, али
пре свега хуманих Панчеваца
недавно је окончало велику
хуманитарну трку, од Прешева до Суботице, како би упознали Србију с болешћу једанаестогодишњег Панчевца Владимира Ђорђевића, коме предстоји операција цисте на мозгу
у Турској.
У остваривање величанственог и несвакидашњег подвига
Љиља и Жељко кренули су 3.
новембра и после девет дана
трчања стигли су на циљ, у
Суботицу, након што су прешли 581 километар! Овај одважни тандем панчевачких ултрамаратонаца истрчао је једну од
најважнијих трка у животу, јер
је то била трка за живот малог
Владе.
Прва етапа трке кроз Србију
била је од Прешева до Врања,
па су онда за Љиљом и Жељком
остајали километри и километри, али и Суви Дол, Владичин
Хан, Предејане, Лесковац, Ниш,
Алексинац, Делиград, Ражањ,
Параћин, Ћуприја, Јагодина,
Лапово, Велика Плана, Лозовик, Крњево, Мала Крсна, Ковин,
Баваниште, Панчево, Црепаја,
Ковачица, Уздин, Томашевац,
Орловат, Ечка, Зрењанин,

Меленци, Нови Бечеј, Бечеј,
Бачка Топола, Зобнатица, Мали
Београд и Стари Жедник, све
до коначног одредишта, до севера Бачке, до Суботице!
Од самог старта ове величанствене трке Љиља и Жељко
има ли су подр шку гра ђа на
широм Србије, који су их дочекивали раширених руку и пуног
срца. Неко је остављао новац,
неко је давао окрепу, воду и
воће... Од целе етапе, можда
су стотинак километара претрчали сами, а у већем делу
овог хуманог пута придруживали су им се тркачи из места
и градова кроз које су прола-

зили. То је Љиљи и Жељку давало додатну снагу...
Кроз своје Панчево ово двоје људи огромног срца прошло
је баш 8. новембра, за Дан града, када су им суграђани припремили срдачан дочек, а сам
финиш овог хуманитарног догађаја био је препун емоција.
Наше ултра ма ра тон це на
самом крају трке дочекао је и
Влада Ђорђевић, па је заједно
с Љиљом и Жељком прошао
кроз циљ, где их је дочекала
девојчица Биљана Стојковић,
која је због карцинома остала
без потколенице, и уручила им
је пехаре захвалности.

Влада се већ шест година бори
с болешћу. Најпре му је дијагностикована епилепсија, а потом
је утврђено да има цисту на
мозгу и тумор у бубрегу. Пре
четири године је оперисан у Београду, уследиле су хемотерапије, али је на прегледу у Москви
утврђено да има проблем и са
срцем. Влада је оперисан 2014.
године, али овом храбром дечаку предстоји операција цисте на
мозгу у Турској, за коју је неопходно скупити 35.000 евра.
Током овог хума ни тар ног
маратона прикупљено је око
150.000 динара.
А. Живковић

ТРАДИЦИОНАЛНА УЛИЧНА ТРКА

Седам деценија за понос
Атлетски клуб Динамо прославио је седамдесети рођендан.
Велики јубилеј обележен је традиционалном уличном трком
која се одржава сваке године
поводом Дана града Панчева.
На ово го ди шњој атлет ској
манифестацији у нашем граду
учествовали су спортисти из
десетак клубова, а трка је имала међународни карактер.
Чланови Динама били су веома успешни и освојили су чак
деветнаест медаља. Највредније трофеје у својим конкуренцијама заслужили су: Данило
Булатовић, Страхиња Стевшић,
Ана стаси ја Мркела, Мио на
Бркић, Миљана Тодоровић и
Сара Аврамовић. Сребром су се
окитили Ива Анђеловски, Марија Мркела и Алекса Дојчиновић, а бронзе су заслужили: Аријана Станојевски, Никола Хасан,
Алекса Вујић, Богдан Бјелајац,
Огњен Топић, Дијана Тодоровић, Елена Богдановић, Ксенија

Два читаоца који до среде, 22. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта најчешће поклањате пријатељима за рођендан?”, наградићемо по једним примерком књиге „Судбине плешу танго” Младена Стевановића. 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

„Слоница која је изгубила срећу”
Ађана Брама
Банане су веома важне. Толико су уобичајене да мислимо
како знамо све о њима. А
заправо не знамо чак ни који
је прави начин љуштења банане! Већина људи почиње од
краја где је петељка. Међутим, мајмуни, стручњаци за
банане, увек држе крај с
петељком, а банану љуште од
другог краја. Покушајте једном тако. Видећете да је много једноставније послужити
се „мајмунском методом”.
Будистички монаси и монахиње су стручњаци за одвајање ума од тешкоћа које нас
окружују. Послужите се и ви
„монашком методом“ излажења на крај са животним
проблемима. Баш као и код
љуштења банане, видећете да

је тада живот много једноставнији. Аутор бестселера
„Крава која је плакала” доноси нове приче које ће вас
насмејати и научити да на
живот гледате другим очима.

Два читаоца који до среде, 22. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Какве поклоне носите када идете на славе?”, наградићемо по једним примерком књиге „Слоница која је изгубила срећу” Ађана Брама. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Вулкан”.
Мркела, Марија Ракиџић и Неда
Недељковић. Запажени су били
и: Марија Гајић, Нико ли на
Кораћ, Иван Божанић, Лука
Вујичић, Ана Наумовски, Магдалена Станковић, Марија Аврамовић, Ана Марија Поповић и
Лана Анђеловски.
Одлични су били и спортисти АК-а Панонија из нашега

града, којима је припало шест
трофеја. Злат не меда ље су
осво ји ли Ана Дра го је вић и
Урош Остојин. Сребром су се
окитили Дамјан Чикић, Хана
Јарамаз и Катарина Њари, а
брон зу је зара дио Нико ла
Добрић. Учествовали су и Новак
Магда, Владимир Мирков, Ена
Шолаја и Валентина Мирков.

АК Тамиш се представио са
пет такмичара, који су освојили три одличја.
Сања и Стефан Марић окитили су се златним медаљама, а Александар Манић освојио је сребро. Наступили су и
Тереза Ковачевић и Стефан
Лазић.
А. Ж.

БАЛКАНСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

Добри ђаци – добри борци
Од 10. до 12. новем бра у
Новом Саду је одржано прво
Балканско школско првенство
у каратеу, на коме су много
успеха имали и наши млади
суграђани.

између лицемерја и дужности и кукавичлука и рутине
све док случај не уреди да
Богдан постане херој дана и
ТВ лице, а Јелени буквално
на главу стровали сав терет
потискиване прошлости...

Из КК-а Динамо је учествовало осам бораца, који су освојили три златне медаље. Шампиони Балкана постали су кадет
Дарко Спасковски, јуниор Урош
Петровачки и кадет Александар Здешић у катама.
На корак до трофеја застали
су јуниорка Јана Којчић и кадет
Никола Ивановић, који су се
пласирали на четврта места.
Добро су радили и Милош Стефановић, Стефан Стојковић и
Марко Пуљаревић.
За школску репрезентацију
Србије наступили су и чланови КК-а Младост: Тара Ђурђевић, Срђан Јокић, Сара Жунић
и Анастасија Јаредић.
Најуспешнија је била Сара
Жунић, која се окитила бронзом, а Тара Ђурђевић се пласирала на пето место.
А. Ж.

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

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Прасићи, спаса вам нема!
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас како се припремате за период слава.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Сада сам сасвим
О. К.” Гејл Ханимен за два
наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Поучен ранијим искуствима, до слава и других празника држим дијету. А онда
– нема тог прасенцета које
ће мене избећи!” 065/5285...
„Припремам се само дан
уочи славе – не једем ништа,
да сутрадан више стане у стомак. Шта ћу кад волем сармице и месенце и руске салатице и ситне колаче и торте
и... не могу даље, огладнех.”
064/5293...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање

које место у нашем граду је
најромантичније у јесен. Они
ће освојити по један примерак књиге „Хајдук на Дунаву” Градимира Стојковића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Била би ми и сама бодљикава жица романтична ако
би мој драги био романтична душа!” 063/8434...
„Свака улица, дрво, травка, сваки златни лист, сваки
делић сваке стазе којом заједно пролазимо и сваки комадић неба које сведочи нашој
љубави – то су најромантичнији делови нашег града, већ
много јесени уназад, ове јесени и сваке наредне, док нас
има.” 064/3656...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

10

ХРОНИКА

Петак, 17. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРАГИЧАН САОБРАЋАЈНИ УДЕС

ПРЕМА ПОДАЦИМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Три особе погинуле
у Ковачици

У СРБИЈИ ЗАПЛЕЊЕНО
ПРЕКО ТРИ ТОНЕ ДРОГЕ

Три особе су погинуле, а једна је тешко повређена у судару аутомобила „фолксваген
бора” и камиона који се догодио 12. новембра у Ковачици, на раскрсници улица ЈНА
и Братства–јединства.
Као највероватнији узрок
овог удеса помиње се непо-

Она је најпре била тешко
повређена и у критичном стању је пребачена у Панчево,
где је преминула на Пријемном одељењу Опште болнице. Возач „фолксвагена” је у
тешком стању пребачен у
Ургентни центар у Београду
и лекари се боре за његов

Одузето највише
марихуане,
амфетамина,
хероина и кокаина
Ускоро почињу
контроле возача
на наркотике

штовање првенства пролаза, а да ли је то заиста тачно, показаће истрага. Једино што се засад зна, јесте да
је судар ових возила био
толико јак да је возач камиона изгубио контролу над
воланом, а онда ударио најпре у оближње аутобуско
стајалиште, потом и у дрво
иза њега и након тога се
преврнуо.
У „фолксвагену” су на лицу
места погинуле Милица
Беслаћ (16), фитнес-шампионка, и њена мајка Тања
Беслаћ (37). Трећа путница
у аутомобилу била је чувена
српска боди-билдерка Бранислава Јовановић (47).

живот. Аутомобил у коме су
они били потпуно је уништен, па су ватрогасци морали да га секу како би извукли њихова тела.
Возач и настрадале путнице у аутомобилу су из Апатина, а пре трагичног саобраћајног удеса враћали су
се кући из Румуније, где је
Бранислава Јовановић освојила четврто место на Светском првенству у фитнесу.
Друга жртва, шеснаестогодишња Милица Беслаћ, такође
је била изузетно позната у
свету фитнеса. Овог пролећа
је на такмичењу у Бару освојила титулу шампионке Балкана до шеснаест година.

ПЉАЧКА УСРЕД ДАНА

Покрадена
продавница играчака
Засад неидентификовани
лопов је 13. новембра у
подневним часовима починио разбојништво у продавници играчака „Пертини”,
која се налази у Улици Николе Тесле. Претећи продавачици, натерао ју је да му да
новац, а онда је побегао.
Поводом овог разбојништва
интервенисале су полиција и
дежурна екипа Хитне помоћи,

која је позвана на место догађаја зато што је лопов повредио продавачицу.
Након доласка полицајаца
и представника тужилаштва,
који су обавили увиђај, продавачица им је дала изјаву о свему што се десило, а потом је
превезена у Општу болницу.
Тамо ју је прегледао ортопед и
превио јој повређену руку, после
чега се вратила у продавницу.

IN ME MO RI AM

Душан
Арсеновић
Пре десетак дана у Норвешкој
је преминуо наш суграђанин
Душан Дуле Арсеновић. Био је
нонконформиста у време када
је конформизам био општеприхваћени животни стил. Био је
бунџија и опонент, али онај од
ретких уз чију је побуну увек
ишло образложење исказано бираним речима, лепим
језиком, савршеним стилом.
У својим усменим исказима пазио је на сваку реч и
водио рачуна и о најминорнијој логичкој релацији.
Колико је то било важно, многи су увидели у време
општег распада, када је уз пропаст заједничке државе
почело и рушење последњих бастиона цивилизованог
међуљудског односа и језички углачаног израза.
Његов бунтовни дух није могао без политике. У праскозорје вишестраначја придружио се Демократској
странци и у Панчеву био један од њених истакнутијих
чланова, да би се након прве њене деобе определио за
фракцију која је касније регистрована као ДСС.
Сопственим примером следио је свој животни принцип који је налагао да јавно деловање мора бити засновано на макар минимуму моралности и да без њега јавни живот престаје да постоји у оној форми коју су још
стари грчки филозофи назвали демократском. Пред крај
деведесетих придружио се Грађанском савезу сматрајући да би апстиненцију од политике у околностима када
се назирала последња шанса да се нешто учини за општу
добробит, себи тешко могао да опрости. Свој допринос
постоктобарским променама покушао је да оствари као
члан Извршног одбора општинске скупштине, задужен
за информисање.
Човек који је био уверен да без Панчева не може да
живи настанио се на крајњем северу Норвешке, али веза
с родним градом је остала. Комеморација Душану Арсеновићу биће уприличена у петак, 17. новембра, у 15
сати, у сали друштва „Петефи Шандор”.

Од почетка ове године полиција је запленила 3,44 тоне разли чи тих нар ко ти ка, као и
342.303 пилуле разних синтетичких дрога – саопштило је
прошле недеље Министарство
унутрашњих послова.
Од препродаваца дроге одузето је 3,27 тона марихуане,
50,5 килограма амфетамина,
14,5 килограма хероина, исто
толико екстазија, 12,4 килограма кокаина и 3,2 килограма
хашиша. Највише наркотика
заплењено је на територији Београ да, Сом бо ра и Срем ске
Митровице, а ухапшене су 432
особе због основане сумње да
су починиле кривично дело
неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Подсећамо, у термоелектрани „Никола Тесла” у Обреновцу недавно је спаљено 1.160
килограма марихуане и хероина, а најављено је да ће ускоро на сличан начин на том
месту бити уништено још 4.000
килограма. Новинарима је том
приликом саопштено да су припадници Министарства унутрашњих послова Србије у претходне три године одузели више
од десет тона различитих врста
наркотика.

На територији Србије су ове
године откривене и 32 илегалне лабораторије за производњу марихуане, а на територији
Београда и прва лабораторија
за производњу екстазија.
Иначе, саобраћајна полиција ће ускоро почети да контролише возаче и на наркотике.
То ће се радити због сумње да
је, поред алкохола, и вожња
под дејством различитих врста
дрога један од узрочника саобраћајних несрећа.
Те контроле ће се обављати
помоћу апарата „drug test” који
ће анализирати пљувачку возача.

За највише пет минута моћи
ће поуздано да се утврди да ли
је возач узимао неку од чак
шест различитих врста дрога
(кокаин, хероин, бензодијазепин, канабис, метамфетамин
и амфетамин).
Они код којих се открије нека
од тих дрога, биће задржани
12 сати у полицијским просторијама, платиће казну у распону од 15.000 до 30.000 динара и
на шест месеци ће им бити одузета возачка дозвола. Казна за
одбијање тестирања обухвата
плаћање износа од 100.000 до
120.000 динара, 14 казнених

поена и одузимање дозволе на
осам месеци.
Контролисање присуства наркотика код возача образложено је тиме да је утврђено да је
вожња под утицајем психоактивних супстанци подједнако
опасна, ако не и опаснија од
вожње под дејством алкохола.
Утврђено је да возачи који су
под дејством наркотика спорије реагују, да им је смањено
видно поље и отежана координација покрета, а да им дрога
даје лажан осећај самопоуздања. Резул та ти спро ве де них
истраживања показали су да је
посебно опасно комбиновање
дрога и алкохола.
Поводом почетка контроле
возача на наркотике реаговао
је Независни полицијски синдикат Србије. Та организација
је објавила саопштење у којем
пише да је ових дана обављено
пробно тестирање на територији Полицијске управе Крушевац. Њиме је било обухваћено 40 возача, а резултати су
показали да је њих двадесет
двоје било под утицајем неке
од шест врста дрога чије ће
присуство убудуће бити контролисано на улицама и путевима. Независни полицијски
синдикат Србије саопштио је
и да је контрола возача на дроге уобичајена у већини европских држава и да они који возе
под дејством наркотика плаћају казне и по неколико хиљада евра. Због тога би било добро,
како је закључио НПСС, када
би све поли циј ске упра ве у
Србији добиле апарате за откривање наркотика код возача.

СВЕЧАНОСТ У КОМАНДИ ЈЕДНЕ ОД НАЈВЕЋИХ ВОЈНИХ ЈЕДИНИЦА

Прва бригада прославила празник
Прва бригада, једна од највећих формација Војске Србије,
чија је команда у Новом Саду,
а јединице су у Панчеву, Бачкој Тополи, Сремској Митровици и Зрењанину, прославила
је ових дана десетогодишњицу
од формирања. Празник те
јединице обележава се 9. новембра, у знак сећања на улазак
српских трупа у Нови Сад 1918.
године.
Koмандант Прве бригаде је
бригадни генерал Жељко
Петровић, а део те јединице,
11. пешадијски батаљон, стациониран је у Панчеву, у
касарни „Стевица Јовановић”.
Главни задаци ове јединице
су оспособљавање и увежбавање команди и јединица за
извршавање различитих задатака, обезбеђивање Копнене

зоне безбедности, која одваја
Србију и Косово, припрема
за одласке у међународне
мировне мисије и помоћ угроженом цивилном становни-

штву у случају елементарних
непогода.
У команди и у јединицама
Прве бригаде обучавају се припадници извиђачких јединица,

посаде оклопних возила, као и
послужиоци у артиљеријским,
ракетним и инжењеријским
јединицама.
Подсећамо, старији водник
Иван Ристић, који је недавно
спасао нападнуту жену преко
пута касарне „Стевица Јовановић”, припадник је Прве бригаде. Њему и његовим колегама,
заставнику Горану Васићу и десетару Јовану Ђокићу, прошле
недеље је приређен свечани пријем у Министарству одбране.
Жена коју су спасли опоравља се у једној од београдских
болница, а против њеног нападача, иначе румунског држављанина, поднета је кривична
пријава. На основу наредбе
Основног јавног тужилаштва
одузет му је пасош до завршетка кривичног поступка.

АКО ПОСЛАНИЦИ УСВОЈЕ ДОПУЊЕНИ ЗАКОН О САОБРАЋАЈУ

Биће теже возачима почетницима
Уколико посланици Народне
скупштине усвоје измене и
допуне Закона о безбедности у
саобраћају, о којима треба да
расправљају ових дана, биће
знатно пооштрена правила која
важе за младе возаче – објавиле су „Вечерње новости”. Однос
према њима ће се променити
јер је на основу саобраћајних
статистика утврђено да су због
недовољног возачког искуства
често били изазивачи саобраћајних несрећа.
Када положе возачки испит,
они ће као и до сада добијати
пробну возачку дозволу и мораће да на аутомобилу имају
видљиву ознаку да су почетници. Међутим, више неће смети
да управљају аутомобилима у

интервалу од 23 сата до 6 ујутру, јер је утврђено да најчешће изазивају саобраћајне
несреће у то време.
Док возе током дана, с њима
ће у аутомобилу морати да буде
и пратилац. Обавезан услов је
да то буде неко лице које најмање пет година има возачку
дозволу. Задатак те особе биће
да контролише да ли млади
возач вози безбедно, у складу с
прописима.
Поред пратиоца, с младим
возачима ће у колима смети
да се возе још само две особе.
За разлику од њихових старијих колега, које саобраћајна
полиција не кажњава уколико
их ухвати са 0,2 промила алкохола у крви, млади возачи неће

моћи да рачунају на то. Саобраћајци ће се исто односити према њима као и према возачима
професионалцима, према којима се примењује нулта толеранција када је реч о алкохолу.
Неискусни возачи ће по свему судећи убудуће морати да
се стриктно придржавају и правила о максимално дозвољеним брзинама. На ауто-путу
неће смети да возе брже од 110
километара на час, а на осталим саобраћајницама биће
кажњавани ако премаше 90
одсто брзине прописане за ту
деоницу.
Младим возачима ће убудуће бити забрањено и да користе
мобилне телефоне док су у аутомобилу. За разлику од других

возача, којима је дозвољено да
обављају позиве преко уређаја
„хендс фри” и „блу тут”, за младе то неће важити.
Важно је напоменути и то да
млади возачи убудуће неће смети да управљају аутомобилима који су јачи од 107 коњских снага. Ово правило је уведено због тога што се до сада
често дешавало да су саобраћајне несреће изазивали млади и неискусни возачи за воланима снажних аутомобила.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ПЛЕМЕНИТОСТ НА ДЕЛУ У СТАРЧЕВУ

ПОТПИС КОЈИ НЕКОМЕ ЖИВОТ СПАСАВА
Одржана трибина о
значају донорских
картица

Банатски Брестовац: Завршена је пешачка стаза код порте цркве у Змај Јовиној улици. Пољопривредници и други

Тридесет деветоро
људи завештало органе
Једна од највећих људских вредности свакако је хуманост. А нема
веће привилегије и лепшег осећаја него некоме спасти живот.
Нарочито када се сав труд
сведе на само једно мало али
некоме толико велико: да. То
јест, на један покрет руке...
Реч је о потписивању донорских картица, које, иако нису
обухваћене адекватним законом, представљају високоморални гест. На тај начин се
завештавају органи у случају
мождане смрти, који неком ко
чека на тран сплан та ци ју,
директно могу спасти живот.
А преминулом више не значе
апсолутно ништа, јер тамо куда
иде, немају никакву сврху.
И упркос томе многи грађани Србије (за разлику од неких
других), под утицајем разних
догми и предрасуда, нерадо
пристају на тај чин.
Иако смо према статистикама на једном од последњих
места у окружењу у том погледу, да није све тако црно, показали су грађани Старчева, који
су се у великом броју одазвали
скупу посвећеном значају донира ња орга на у четвр так, 9.
новембра, у Дому културе, а
много њих је дало и свој писмени пристанак за то.
Хумана мисија
Сам догађај најавила је шефица Здравствене амбуланте Старчево др Милана Стевановић,
која је као приоритетни циљ
овог скупа истакла да присутне стимулише на потписивање
донорских картица или да их
бар натера на размишљање.
Она је и најавила учеснике
на трибини, пре свих некада-

Професор др Душан Шћепановић 11 година указује на важност трансплантације
шњег директора Дечје клинике у Тиршовој – професора др
Душана Шћепановића, затим
председника Удружења болесника Војводине – инжењера
Зорана Мишковића, представника „Биомедицине Србије” –
Наду Младеновић, као и Весну
Драгојерац, вишу медицинску
сестру запослену у Клиничком
центру Србије, која је с великом посвећеношћу и главни
организатор овог догађаја.
Ова Старчевка је као велику
част апо стро фи ра ла то што
живи у средини која схвата шта
значи донација органа.
– Нарочито зато што овде
превише људи болује од бубрежне инсуфицијенције, акутне
леукемије и разних срчаних
тегоба. Све то је пробудило свест
суграђана о трансплантацији,
па желе да помогну. Неки од
њих су већ имали болна искуства, јер су њихови ближњи
изгубљени само зато што им је
недостајало донорство органа
– навела је Весна Драгојерац.
Она је потом представила
професора Шћепановића, који

је познат као један од најмлађих доктора наука и успешан
директор клинике у Тиршовој,
а већ једанаест година свим
силама лобира за завештање
органа. Његова хумана мисија
почела је одмах након операције у Грацу када му је чувени
професор Андре Васлер пресадио срце. Овај Београђанин отада на сваком месту истиче бесконачну захвалност не само
изузетном аустријском стручњаку већ и немачкој породици
која је донирала органе свог
тра гич но пре ми ну лог сина
јединца.
Неопходна брза реакција
Шћепановић је међу првима
говорио о томе шта треба изменити у закону, што су многи
људи добре воље подр жа ли
потписима, а последња иници ја ти ва про сле ђе на је пре
годину дана тадашњем премијеру, данашњем председнику
државе.
– Иако трансплантација представља неку врсту новог живота, откад имам немачко срце,
потпуно сам исти. Јер све се

налази у мозгу, тој најсавршенијој људској творевини која је
све смислила – од ватре до свемирских ракета. То значи да је
мождана смрт практично бесповратни крај живота, иако је
срце у стању да „живи” чак и
ван тела до дванаестак сати.
Рад органа може да се медицинским методама продужи и
до седам до десет дана, али
они тада нису подобни за трансплантацију. Оптимално време за то је до 72 часа, а онда
предстоји ништа мања борба
да организам прихвати ново
ткиво – поентирао је Шћепановић.
С тим у вези, овај врхунски
човек и лекар посветио је предавање пријатељу у Торину недавно преминулом услед неуспешне трансплантације, као и младом двадесетедеветогодишњем
Милошу Николићу, којем је успешно пресађено срце.
Све наведено оставило је веома дубок траг на присутне, па
је напо слет ку њих три де сет
деветоро потписало донорску
картицу.

ЗВАНИЧНИЦИ МАКЕДОНИЈЕ И СРБИЈЕ ПОСЕТИЛИ ЈАБУКУ

Акценат на неговању добрих међуљудских односа
Амба са дор ка Маке до ни је у
Србији Вера Јовановска Типко
и министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Зоран Ђорђевић у суботу,
11. новембра, у склопу обиласка јужнобанатског региона,
посетили су и Јабуку. Тамо су
их дочекали званичници Града Пан че ва и Наци о нал ног
савета македонске националне мањине, као и представници Месне заједнице, у чијим
просторијама је потом одржана трибина на тему родне равноправности и положаја етничких заједница.
Високи гости сматрали су да
би било веома сврсисходно да

Месне актуелности

њихо ве држа ве зајед нич ки
наступају процесу евроинтеграција, нарочито када је реч
о унапређивању права грађана
и међуљудских односа. Они су,
такође, констатовали да у Јабуци, и у Панчеву уопште, постоји одлич на сарад ња изме ђу
представника локалне самоуправе и македонске заједнице,
те да су култура и традиција
тог народа заступљени на високом нивоу.
На трибини је било речи и о
такозваном делотворном учешћу. С тим у вези постављено
је питање колико је Македонаца на виталним местима у
институцијама у којима се одлу-

чује, попут правосудних или
безбедносних, а како ствари
стоје, тренутно нема никог.
Учесници скупа сложили су се
да би то требало поправити,
као и да свако има право да се
кандидује.
Пред сед ник Наци о нал ног
савета македонске националне мањине Борче Величковски
навео је да ће на то бити стављен акценат приликом отварања Поглавља 23 у поступку
придруживања Европској унији, што је апострофирано у
недавно израђеном акционом
плану.
– Друштво судија и јавних
тужилаца већ је почело да орга-

низује округле столове на ту
тему, на којима сам више пута
учествовао заједно са замеником Иваном Митровским, некадашњим судијом. Засад је урађена анализа о томе колико је
представника мањинских народа заступљено у поменутим
институцијама и на који начин
се то може поправити. „Акциони план 23” већ дефинише
неке механизме, а у једном
делу се чак пре по ру чу је да
након неких наредних избора
свака национална заједница
добије представнике на истакнутим позицијама у својим срединама – истакао је Величковски.

грађани заинтересовани за
производњу корнишона уз
гарантовани пласман код једне немачке компаније могу
доћи у суботу, 18. новембра,
у 11 сати, у просторије Месне
заједнице, када ће на ту тему
говорити запослени у градском Секретаријату за пољопривреду.
Банатско Ново Село: Књига
Синише Којића под насловом „Ко је био Никола Зега”
биће представљена у петак,
17. новембра, у 18 сати, у просторијама Српско-цинцарског
друштва у Београду, у Улици
мајке Јевросиме 21. Концерт
ансамбла „Бело платно”, на
којем ће бити интерпретирана музика с Косова и Метохије и из околине, биће одржан у недељу, 19. новембра,
од 19 сати, у Дому културе.
Долово: Журка с музиком из
деведесетих година прошлог
века биће приређена у петак,
17. новембра, у Дому културе. У случају повољних временских услова у плану је
санација просторија Удружења жена „Доловке”.
Глогоњ: Награђивани ауторски филмови Радована Ђерића приказани су у среду, 15.
новембра, у Дому културе.
Пољопривредници и други грађани заинтересовани за производњу корнишона уз гарантовани пласман код једне
немачке компаније могу доћи
у петак, 17. новембра, у 17.30,
у просторије Дома културе,
када ће на ту тему говорити
запослени у градском Секретаријату за пољопривреду.

Иваново: Књижевно вече
Немање Ротара биће одржано у недељу, 19. новембра, од
19 сати, у просторијама Дома
културе.
Јабука: Амбасадорка Македоније у Србији Вера Јовановска Типко и министар
Зоран Ђорђевић одржали су
трибину у суботу, 11. новембра, у Месној заједници. Тог
и наредног дана у великој
сали Дома културе приређен
је четрнаести Дечји позоришни фестивал.
Качарево: Комунално предузеће је у фази поправке радних машина. Почела је зимска лига у малом фудбалу,
која се одржава у локалној
спортској хали. Голубарско
друштво СС-79 приредиће бал
у суботу, 25. новембра, када
ће, поред вечере и музике,
бити организована и богата
томбола, а сви заинтересовани могу се пријавити на телефон 063/604-034.
Омољица: У току је изградња
фекалне канализације на две
локације. Дом културе је на
овогодишњем Сајму књига
набавио двеста нових наслова, који ће бити изложени у
понедељак, 20. новембра, од
17.30, у библиотеци те установе.
Старчево: Трибина о значају донорских картица уприличена је у четвртак, 9.
новембра, у Дому културе.
ОИ „Надел” недавно је у
Ваљеву, четврту годину заредом, добио највише извиђачко одликовање у земљи, под
називом „Одред орлова”.
Друго предавање ове јесени
у организацији Друштва пчелара биће одржано у среду,
22. новембра, од 18 сати, у
свечаној сали Месне заједнице, када ће професор београдског пољопривредног
факултета Миладин Шеварлић говорити о мерама
аграрне и руралне политике
у Србији и декларацији о
ГМО.

ПОЗИВ ГЛОГОЊЦИМА И БРЕСТОВЧАНИМА

Немци желе
корнишоне

ОДРЖАН ИНТЕРЕСАНТАН ФОЛКЛОРАШКИ СКУП

Нераскидиви мостови између Новог Села и Трста
„Концерт пријатеља” уприличен
је 3. новембра у новосељанској
спортској хали, а том приликом
наступили су Српско културно-уметничко друштво „Понтес –
мостови” из Трста, КУД „Јединство” из Панчева и све групе
фолклорне секције Дома културе, заједно с великим народним
оркестром и солистима.
Плодна сарадња људи из панчевачког места са Италијанима траје непрекидно већ пет
година. Све је почело захваљујући Биљани Клепић, актуелном председнику СКУД-а „Понтес – мостови”, која је некада,
док се презивала Богојевић,
играла за Дом културе из свог
родног Новог Села.

Око три ста гле да ла ца на
препуним трибинама помно
је пратило богат деведесетоминутни програм. Приказане
су кореографије из свих крајева Србије, а играчко умеће
показало је преко двеста учесника, с обзиром на то да су
учествовале и све домаће дечје групе.

Након завршетка званичног
програма приређена је журка
за чланове свих трију ансамбала, након чега су се они тешка
срца растали у ишчекивању
новог сусрета у мају 2018. године у Трсту. Иначе, у том граду
су наступали и чланови КУД-а
„Јединство”, код којих су гости
овог пута смештени.

Важно је истаћи да се СКУД
„Понтес – мостови” међу првима укљу чио у хума ни тар ну
акцију за изградњу куће породи ци Крај њан, за шта је у
рекордном року прикупљено
800 евра помоћи. С друге стране, новосељански оркестар веома често наступа као подршка
италијанском ансамблу.

Већ неколико година немачка компанија за производњу
и прераду поврћа откупљује
краставце корнишоне многих
пољопривредника у Сремској
Митровици и околним местима. Недавно су представници те успешне фирме показали интересовање и за овај
регион, па су ступили у контакт с панчевачком локалном
самоуправом.
Тим поводом запослени у
градском Секретаријату за
пољопривреду одржаће прелиминарнe скупове у два села.
Најпре су заинтересовани
Глогоњци позвани у Дом културе у петак, 17. новембра,
од 17.30, како би им биле
предочене основне информације о условима потенци-

јалне сарадње са иностраним
инвеститорима. Исто то биће
учи ње но наред ног дана, у
суботу, од 11 сати, у брестовачкој месној заједници.
То је само увертира за презентацију на тему „Понуда
малим газдинствима за уговорену производњу и откуп
корнишона на површинама до
једног хектара по газдинству”,
коју ће немачка компанија
одржати у другој недељи
децембра у Градској управи.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 16. новембар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт под називом „Climate Keys”.
Петак, 17. новембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: журка „Just R’n’B”.
Субота, 18. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт панчевачког састава „Бас и стега”.

Представе
Петак, 17. новембар, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Сумњиво лице” Бранислава Нушића.
Субота, 18. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
дечја представа „Залеђено краљевство”.
Понедељак, 20. новембар, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу старију од тринаест година „Зато што
те се плашим”.

Изложбе
Среда, 22. новембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе Звонимира Сантрача под називом
„Коцка је бачена”.

ПОВОДОМ РОЂЕНДАНА

„Бас и стега” у „Аполу”

МОЈ

вић, који негује експериментални и амбијентални музички жанр.

избор МОЈ
Будућност

Милица Дуждевић,
студенткиња филозофије,
фотограф
КЊИГА: „Крадљивица књигa”
је историјски роман који приповеда Смрт, аустралијског
писца Маркуса Зусака. То је
прича о девојчици, хармоникашу, фанатичним Немцима,
јеврејском боксеру и много
лоповлука смештеног у 1939.
годину у Немачкој. Деветогодишња девојчица по имену Лизел живи са својим стара тељи ма у ули ци Химел
(Himmel – нем. небо), јер су
јој родитељи одведени у логор.
Смрт прича о становницима
те улице и њиховим животима од када су почеле да падају бомбе. У питању је роман
који је потпуно другачији од
свих осталих исто риј ских
романа о нацистичкој Немачкој, јер у први план ставља
рат, али из перспективе Смрти. Верујем да је ово још један
од разлога због којих је књига доживела велики успех за
кратко време, освојила многе награде, била проглашена
за бестселер „Њујорк тајмса”
и чак екрани зована 2013.
године у истоименом филмском остварењу режисера Брајана Персивала. Тема је врло
популарна, илустрације су
феноменалне, а прича фантастично исприповедана.
СЕРИЈА: „Лажи ме” je америчка серија снимљена 2009.
године, с Тимом Ротом у главној улози. Он тумачи лик Кола
Лајтмана, светски познатог
експерта који истражује говор
тела и микроекспресије и на
тај начин открива истину.
Лајтманов лик је инспирисан
стварним догађајима, животом и радом америчког психолога Пола Екмана, који је
посветио своје учење изучава њу микроекспре си ја, те
постао један од најпознатијих сарадника полиције и
антитерори стичких гру па.
Нажалост, „Фокс” је одлучио

ЗАВРШЕН СЕДАМНАЕСТИ „ЕТНО ГЛАС”

АФИРМАЦИЈА И ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ
Етномузиколошке и
етнолошко-ликовне
радионице за децу
Концерти фолклора и
певачких група
Представљена књига
„Певање из вика”
Традиционални фестивал „Етно
глас: сусрети изворних певачких група” одржан је од уторка
до недеље, 7–12. новембра, на
више локација у Панчеву.
Манифестација је била отворена изложбом под називом
„Натписи на етнографским предметима”, која је уједно била и
прво дешавање у оквиру обележавања Дана града Панчева.
– Изложба је обухватила традиционално стваралаштво како
наше земље, тако и окружења.
Изложили смо четрдесет етнографских предмета на кoјима су
натписи, углавном ћирилички,
из области Баната, околине Београда, Доње Јасенице, Јањe у
Републици Српској, из Пирота,
околине Зајечара и пчињског
краја – рекао је Дејан Трифуновић, уметнички директор КУДа „Станко Пауновић НИС–РНП”.
Он је додао да су сви изложени предмети из збирке тог културно-уметничког друштва и да
су откупљени у Панчеву и околини, како од староседелачког
становништва, тако и од колониста који су у различитим
периодима насељавали ове крајеве. Манифестацију је свечано
отворио градоначелник Саша
Павлов, а догађају је присуствовала и Марија Јевић, директорка Дома омладине Панчево.
Другог дана манифестације,
у среду, 8. новембра, приређена

је етнолошко-ликовна радионица под називом „Писмо и традиција”, коју је водио Маријан
Мушкиња, уредник ликовног
програма Дома омладине Панчево. Радионици је присуствовало осамнаесторо деце из
нижих разреда, која су имала
задатак да цртају предмете приказане на истоименој изложби.
– Деца су добила задатак да
нацртају по три ствари – кецељу, лицидерско срце и „дома-

почну да се баве овом музиком. Учили смо их како да
дишу, да се распевавају и служе гласом, а наравно и неку
песму – рекла је др Сања Ранковић.
У суботу, 11. новембра, у Дому
Војске Србије у Панчеву одржан
је концерт фолклорних ансамбала, на којем су учествовали СКУД
„Петар Кочић” из Солотурна
(Швајцарска), СКУД „Видовдан”
из Љубљане, КУД „Свети Сава”

али се не зову певање из вика,
већ певање на глас. Певање из
вика карактеришу два певача –
један почиње, други га прати.
Имају јако дефинисане улоге и
певају из свег гласа – рекао је
Големовић.
У књизи се налазе диск с
мелодијама и ноте свих песама, а посебна специфичност
ове књиге је у томе што она
садржи компјутерска мерења
певања из вика. Књиге нема у

ћи цу”. Осми сли ли смо ову
радионицу како би се најмлађи повезали с традицијом. Да
науче како су раније људи украшавали и себе и простор у ком
живе – рекао је Мушкиња.
Изло жба радо ва који су
наста ли на овој ради о ни ци
отворена је у петак, 10. новембра, у Дому омладине.
Трећег дана, 9. новембра, чланови КУД-а „Станко Пауновић”
који су заинтересовани за традиционално певање имали су
прилику да раде са др Сањом
Ранковић, етномузикологом.
– У оквиру ових мини-радионица деца могу да се базично
заинтересују за традиционално певање, а тек након тога
може уследити укључивање у
културно-уметничка друштва,
музичке школе, или могу да
изаберу неки други начин да

из Зворника и КУД „Станко Пауновић НИС–РНП” из Панчева.
Последњег дана, у недељу, 12.
новембра, у дворани „Аполо”
Дома омладине представљена
је књига „Певање из вика” др
Димитрија Големовића. У разговору су учествовали др Радојица Перишић из Друштва за
неговање традиционалног певања из вика из Нове Вароши и
др Сања Радиновић. Аутор ове
књиге се већ четрдесет година
бави истраживањем традиционалног певања, а ова књига представља резултате његовог рада.
– Књига није тако велика, али
је проблем којим сам се бавио
продубљен до краја. Певање из
вика је један специфичан облик
старинског певања који је карактеристичан за предео Златара и
Златибора. У другим крајевима
постоје слични облици певања,

продаји, али се може наручити од Друштва за неговање традиционалног певања из вика
из Нове Вароши.
Фестивал је завршен концертом певачких група на којем су
учествовали СКУД „Видовдан”
из Љубљане, Женска група певача из Рибнице (Краљево), Мушка
група певача „Српски божур” из
Рибашевине (Ужице), Јованка и
Љубо Мијајловић из Брвенице
(Рашка), Ансамбл лејки КУД-а
„Учитељ Момир” из Риљца
(општина Трстеник), КУД
„Шумадија” из Горњег Милановца, Група певача Културног
центра Кучево и КУД „Станко
Пауновић НИС–РНП”.
„Етно глас”су организовали
КУД „Станко Пауновић НИС–
РНП” и Дом омла ди не, а
финансијску подршку је обезбедио Град Панчево.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА У БИБЛИОТЕЦИ

Сто година од грађанског рата и револуције у Русији

да након само три сезоне укине снимање серије, будући да
је добијао велики број тужби
од познатих личности које су
се нашле угрожене због разоткривања случајева у које су
умешане. Ипак, серија је била
емитована у целости и данас
се могу наћи све три сезоне.
Уколико волите било какве
криминалистичке серије у
којима је приказано колико
велику улогу игра управо психологија, попут серија „Металист”, „Ханибал” и других,
ово је прави избор.
ФИЛМ: „Будућност” je француско-немачки филм из 2016.
године, први пут емитован
на 66. Берлинском филмском
фестивалу. У главној улози
је фантастична Изабел Ипер,
која тумачи лик професорке
Шазо, средовечне даме која
предаје филозофију, суочава
се са смрћу своје мајке, добија отказ, а муж, такође професор филозофије, оставља
је због млађе жене. Због тога
она одлучује да прекроји ток
свог живота. Миа Хансен-Леве, редитељка, каже да је
филм инспирисан животом
њене мајке, те да јој много
зна чи награ да „Сре бр ни
медвед” за режију. Уз неке
од последњих улога које је
Изабел имала, попут оних у
филму „Она” или „Крај”, ово
је још једна маестрална препорука за све вас који волите
да пловите по европској кинематографији.

Градска библиотека Панчево
обележила је значајан јубилеј
– сто година од грађанског рата
и револуције у Русији – изложбом фотографија које се односе на руску колонију у Панчеву и значајне личности из историје Русије које су боравиле
или живеле у нашем граду.
То су били генерал Владимир Андрејевич Љехович, председник управе руске колоније
у Панчеву, Михаил Владимирович Родзјанко, председник
III и IV царске думе и члан
Државног савета, генерал Константин Николајевич Смирнов,
командант тихоокеанске тврђаве Порт Артур у руско-јапанском рату, гроф Владимир Влади ми ро вич Мусин Пушкин,
члан Националне владе генерала Врангела у изгнанству,

која је одлуку о укидању донела на заседању у Панчеву 20.
септембра 1922. године (лечио
се у Руској болници, сахрањен
је у Панчеву), математичар
Константин Орлов с братом
Николајем и многи други...
Изложбу је приредила Несиба
Палибрк Сукић.
Изложене су и старе фотографије легендарне Руске болнице (данас Дом омладине),
фотографије руских лекара и
особља, одељења у болници. У
непосредној вези с Руском болницом је и руска капела која
се налазила у самој згради болнице. Изложене су и фотографије икона и иконостаса који
су се налазили у капели.
Један део изложбе посвећен
је Владимиру А. Мошину, који
је био палеограф, византолог и

слависта. Рођен је у Санкт Петербургу 1894. године, а емигрирао је у Краљевину СХС 1920.
године. Његов научни рад протеже се готово на цео бивши
југословенски простор, а у једном периоду живота и рада (од
1931. до 1939. године), у време
када је сарађивао с познатим
именима у науци, византолозима на Београдском универзитету, Острогорским и Соловјовом,
живео је и радио у Панчеву.
Посебан допринос културној
историји града Панчева дао је
А. А. Верешчагин, режисер и
уметнички руководилац у Панчевачком позоришту. Александар А. Верешчагин, глумац,
драмски и филмски редитељ,
рођен је у Москви 1885. године. Од јануара 1942. па све до
кра ја позо ри шне сезо не

1946/1947. године радио је у
Пан че ву. Овај део изло жбе
садржи фотографије с неких
представа које је Верешчагин
режирао у Панчеву, старе плакате његових представа и сценографије његовог сарадника
Ребезова, такође Руса. Ту су и
фотографије француске школе Јелене Николајевне Спиридонове, која је окупљала руску
и панчевачку децу у периоду
од 1926. до 1941. године.
Представљена су и нека издања библиотеке руске колоније,
која се као руско наслеђе у српској култури чува у Градској
библиотеци Панчево и сведочи о некадашњем присуству
руских емиграната у животу
нашег града.
Изложба ће бити отворена
до 30. новембра.

БИЈЕНАЛЕ ЦРТЕЖА СРБИЈЕ

Прва награда уметнику из Београда
На шестом Бијеналу цртежа
Србије, који је отворен у уторак, 7. новембра, у Историјском
архиву Панчева, главну награду је освојио уметник из Београда Томислав Тодоровић, који
се представио цртежом на тер-папиру.
На такмичење су пристигла
двеста тридесет два рада сто
тридесет шест аутора, а за изложбу која је приређена у галерији Историјског архива одабрано је педесет девет цртежа.
Жири у саста ву Све тла на
Младенов и Сава Степанов,
обоје ликовни критичари из
Новог Сада, затим Весна Марковић, магистар сликарства из
Новог Сада, и Нада Денић,
магистар вајарства из Панче-

ФОТО: АНИТА ХЕШ

Панчевачки бенд „Бас и стега" одржаће рођендански концерт у суботу, 18. новембра,
од 21 сат, у дворани „Аполо"
Дома омладине.
Том приликом с њима ће
наступити бивши басиста и
при ја тељ бен да Миро слав
Секулић Бата и Сања Угрчић
као вокал на синглу „Анкара", који је објављен у августу.
Специјални гости биће бенд
„Сардинели" из Мађарске, као
и Панчевац Сава Маринко-

Петак, 17. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ва, оценио је да је на овогодишњем бијеналу било доста квалитетних радова, да се показало да је цртеж постао актуелан
и да се већи број уметника
окреће линији као виду изражавања. Они су такође истакли да је ове године с лакоћом

донета одлука, јер су се најбољи радови сами истакли иновативним решењима. Поред
главне награде, уручено је и
шест равноправних диплома
Мар ти ну Ерде шу, Пре дра гу
Марјановићу, Душану Перићу,
Милен ку Првач ком, Мир ку

Тримчевићу и Милици Црнобрњи Вукадиновић.
– Кроз Бије на ле црте жа
Србије може се на неки начин
стећи представа о кретању и
променама у савременој ликовној уметности. Важно је наставити с напорима да се и наредна бијенала одрже – рекао је
директор Историјског архива
Милан Јакшић.
Овогодишњи Бијанале цртежа Србије финансијски је помогао Град Панчево.

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

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

АКЦИЈЕ ОД 2. ДО 30. НОВЕМБРА
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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 УРИНА (физичко-хемијски преглед
урина)
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 дин. fT4- цена: 450 дин. fT3- цена: 450 дин.
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

УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
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

ПРОДАЈЕ се мерцедес вито, 2000.
годиште. Панчево.
064/886-50-02
(СМС)
ЛАДА 110, 2003,
регистрован до
октобра 2018, прешао 123.000, 1.200
евра. 063/882-1899. (250763)
ФОРД ескорт 1991.
годиште, бензингас, регистрован.
063/723-85-39.
КАРАВАН опел вектра 2001, на
продају.
064/189-40-91.
(251088)
ФОРД фокус, 1.8
зетек, регистрован
до октобра 2018.
металик.
060/343-74-00.
(251074)
ОПЕЛ корса 1.4,
бензин, 2010,
62.600, први власник, 7.000 евра.
063/354-221.
(250953)
КОМБИ опел виваро 1.9 ЦДТИ, путнички, 2004, одличан, очуван.
064/928-89-68.
(250995)
ХЈУНДАИ аксент 1.4
Б, 1999. годиште,
регистрован целу
годину, 1.150 евра.
064/668-85-55.
(251007
ПРОДАЈЕМ ладу
калину 2007. годиште, први власник.
Тел. 064/229-32-64.
(251052)
ХЈУНДАИ I 20, 5.700
евра, 2011. годиште,
52.000 км, бензин,
1248 цм, 57 кв, под
гаранцијом. Тел.
063/831-91-93.
(251113)

РЕНО КЛИО, 2009.
годиште, прешао
168.000. 065/33676-84, први власник
у Србији. (251119)
СУЗУКИ свифт 1.0,
бензин ТНГ, 1998.
годиште. 060/31129-64. (251098
ОПЕЛ астра Г 1.8,
2002, плин, клима,
металик плав, одличан. 064/255-88-11,
064/142-55-93.
(251102)
ЈУГО корал 1.1,
2005. атестиран
плин, металик,
црвен, одличан.
064/142-55-93.
(251102)
ФИЈАТ пунто 1.2,
2002, у одличном
стању, регистрован,
1.250 евра.
061/200-73-09.
(251108)
ЈУГО 45, регистрован, 1989, 230 евра.
Тел. 060/458-66-25.
(251164)
ПРОДАЈЕМ тојоту
јарис, 2003, 1.4
дизел, регистрован,
власник. 064/56483-35. (251164)

ОГЛАСИ

ГРАНДЕ пунто 1.3
мултиџет, дизел
2006, петора врата,
115.000 км, власник. 064/130-3602. (251180)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2008, петора врата,
атестиран плин,
регистрован годину.
064/587-50-24.
(251180)
АСТРА 2.0 дизел,
2002., караван, клима, на име.
064/587-50-24.
(251180)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ
откуп свих врста
возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(250448)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова,
долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(250448)

marketing@pancevac-online.rs

МАШИНЕ

СЕЈАЛИЦА житна
олт елеватор лифам,
12 метара, круњач,
шпедитер, 2.5 тоне,
плуг ИМТ једнобраздни. 063/19036-81. (250980)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Содари, Ул. Дринска. 064/167-04-75.
(250911)
ИЗДАЈЕМ гаражу,
Цвијићева улица,
Стрелиште.
064/238-68-94.
(251182)
АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера, монитора,
даљинских. „Плус”,
Д. Туцовића 28.
353-463.
ВЕШ-МАШИНА и
половни делови од
веш-машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(251992)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ рено
клио 3, 2007. годиште, регистрован.
061/353-00-77.
(251167)
НА ПРОДАЈУ
фијат пунто
1.1, 1998.
064/102-17-40.
(251175)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
од 70 до 1.200 евра.
062/193-36-05.
(251169)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно,
до 2.500 евра.
063/165-83-75.
(251169)

ТА ПЕЋ, АЕГ од 3 кв
половна, исправна,
80 евра. 064/92636-09. (СМС)
ПРАСИЋИ на продају. Мића,
064/303-28-68.
(СМС)
НА ПРОДАЈУ ћурке.
064/125-27-06.
(СМС)
ЈАГАЊЦИ, 300
динара/килограм.
Јабука. 062/108-7703. (СМС)
КЕСЕ свих врста,
повољне цене, производња. „Атлантис
плус”, 064/255-5786. (249614)
БАГРЕМОВА и
церова дрва на продају. 060/603-32-32.
(250142)
МАНГУЛИЦЕ, 300
жива мера, 400
полутка. Имам и
јариће. 062/167-1681. (250290)
СВЕ врсте огревног
дрвета. Мерење код
вас кући. 065/50156-51. (246600)
ПРАСИЋИ и јагањци на продају,
вршим печење на
дрва-ражањ.
064/997-79-09.
(249437)
АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија. 063/801-84-76,
065/801-84-76.
249924)

ДРВА исечена и
исцепана, повољно.
064/080-86-99.
(250310)
БУКВА, багрем, цер,
услужно сечење и
цепање. 064/35782-08, Босанац.
(250314)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке.
013/632-145,
060/500-30-91.
(250590)
КРЕКА весо, као
нова, 90 евра, мали
бојлер, 1.000 динара. 064/354-69-76.
(250920)
ИНВАЛИДСКА
колица са точковима, немачка, мало
коришћена, 5.000
динара. 060/380-5620. (250906)

МЕШАЛИЦА, 1.000
динара, ломљени
бетон, крупан,
поклањам.
069/213-97-37.
(250925)
ПРОДАЈЕМ шпорет
на бутан са рерном
и четири рингле и +
боца од бутана.
Повољно. 064/09011-28. (250923)
ПРОДАЈЕМ камин
алфа врање, 130
евра. Тел. 063/386431. (250967)
ПРОДАЈЕМ дрва за
огрев, преостала,
повољно. 060/03547-40. (250931)
ПРОДАЈЕМ професионалне маказе за
печење, дуж 500
мм. Тел. 064/41368-03. (250939)

ПРОДАЈЕМ судоперу, остале кухињске
елементе, кухиња
10.000 динара. 371568, 063/773-45-97.
(250945)
ПРОДАЈЕМ компјутерски сто, врата са
штоком, нова када
акрилна. Тел.
064/582-22-85.
(250946)
ПРОДАЈЕМ кожну
гарнитуру симпо и
сингер машину,
исправну, са мотором. 063/301-160.
(250951)
САДНИЦЕ малине,
полана, сталнорађујуће, косе се до
земље, рађају прве
године.
064/144-36-03.
(250974)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фрижидер, комбинацију,
веш-машину, ТА
пећ. 064/129-73-60,
013/346-790.
(250989)
ПРОДАЈЕМ ТA пећ,
исправна, 4.5 кв,
стара седам година.
064/404-91-19.
(250997)

СВИЊСКЕ полутке,
прасићи, назимад,
могућност клања,
кућна достава.
065/614-74-40,
064/317-35-29.
(250999)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет, веш-машине,
фрижидери, угаона
гарнитура, орман,
кожни двосед, тросед, фотеља, гардеробни плакар с
ципеларником, два
душека, кварцна
грејалица. Тел.
063/861-82-66.
(251004)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи
свих величина.
065/339-44-48.
(251011)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу, у
Војловици. 013/23221-30, 063/162-5000. (251028)
АУТОГЕНЕ боце,
мотор север, нов,
велика брусилица и
ТА пећ 6 кв.
013/348-453.
(251025)
НА ПРОДАЈУ свиње
од 120 до 140 кг.
Тел. 065/961-92-14.
(251019)
БАГРЕМОВО коље,
три метра, дужина,
15 сантиметара
дебљине. 064/56895-76. (251030)
ПРОДАЈЕМ слану и
слатку зимницу и
сокове 100% природно, на велико и
мало. 063/812-0689. (251118)

ПРОДАЈЕМ меснате
прасиће и товљенике, клање и достава.
063/812-36-04.
(251044)
ПРОДАЈЕМ смедеревац 9, 10.000 и
стубну бушилицу,
8.000 динара.
060/322-78-01.
(251061)

ПРОДАЈЕМ намештај, орман, комода, кревете, душеке,
тепихе, усисивач,
двосед. Тел.
063/289-336.
ВЕШ-МАШИНУ
индесит, електронску, у одличном стању, продајем с
гаранцијом.
013/361-361,
064/122-68-05.
(251062)
ПРОДАЈЕМ свињу
130 кг, цена 180
динара.
064/387-84-71.
(251078)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване
ТА пећи свих кв,
достава, монтажа,
гаранција, повољно.
061/641-30-36.
(251081)
ПРОДАЈЕМ машину
за судове, прекрупач и вагу 500 кг.
060/311-29-64.
(251098)

ПРОДАЈЕМ букву,
храст, цер, са сечењем. 063/364-310,
„Топлина ММА”.
(251110)
ПРОДАЈЕМ косилицу, тример за ограду и електрични
шпорет, повољно.
064/305-74-78.
(251123)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ,
угаони лежај, понику, југа за делове.
064/264-06-00.
(251126)
ПРОДАЈЕМ прасиће
и младу крмачу,
Борачка 1, Војловица. 064/306-87-33.
(251127)
ПРОДАЈЕМ кревет и
две фотеље, трофазни млин за кафу.
063/631-338.
(251135)

РАСПРОДАЈА кућних ствари: тепих,
сточић, кревет,
телевизор. 064/94413-25. (251140)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи,
достава, монтажа,
повољно. 063/890800-82. (251154)
ПРОДАЈЕМ машину
за израду папирних
џакова, обука и купци обезбеђени.
064/424-95-10.
(251165)
БУКОВ брикет у
џаковима , преостали, квалитетан.
063/267-328,
063/174-77-69.
(251174)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет, лежај, телевизор, тепих, дурбин,
решо, рингле,
грејачи.
064/635-77-42.
(251186)
КАЉЕВА пећ – 50
евра, тросед одличан, 20 евра.
063/454-005.
(251187)
ТРИ дебеле свиње
од 100 – 250 кг, 140
динара/килограм.
Тел. 063/311-277.
(251195)
ДОМАЋЕ младе,
органске, кокице и
петлићи, 300 динара
комад. Тел.
063/311-277.
(251193)
ДОМАЋЕ младе ,
органске мутаве
патке, живе и заклане, 500 динара
комад. Тел.
063/311-277.
(251193)
ПРОДАЈЕМ прасиће
и јариће, може
достава кући.
Тел. 617-336,
063/865-80-31.
(251197)

ПРОДАЈЕМ тросед,
двосед и фотељу,
очуване. 064/14065-99.
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере,
веш-машине, замрзиваче. 064/158-4410, 063/101-11-47.
(250409)
КУПУЈЕМ значке,
медаље, ордење,
новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77.
(250928)
КУПУЈЕМ исправне
и неисправне ТА
пећи свих кв, добро
плаћам. 061/64130-36. (251081)
КУПУЈЕМ старе:
сатове, новац, пенкала, књиге, разгледнице, ситне
антиквитете...
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(250959)
КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске
боце, ТА пећи, старо перје. 066/90079-04. (251002)
КУПУЈЕМ сатове,
пенкала, медаље,
ордење, старе
сабље, алат, орем
баште. 064/867-4811. (251021)
КУПУЈЕМ гвожђе и
белу технику, за
рециклажу. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(251039)
КУПУЈЕМ исправне
и неисправне ТА
пећи. 061/198-8142. (251154)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА
пећи, долазим.
063/195-07-17.
(251201)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац,
Рибарска,10 ари,
власник. Тел.
063/606-270
(СМС)

ХИТНО, спратна
кућа, намештена,
220 м2, Јабука, ново
насеље.
063/715-99-00.
(249557)

ПРОДАЈА плацева,
укњижени, Пелистерска и Кајмакчаланска.
063/894-88-11.
(249593)
ПРОДАЈЕМ локацију за градњу у Ул.
Бранка Ановића 8,
плац 5,6 ари. Извађена информација о
локацији. На плацу
укњижено 260 м2,
фронт 15 м.
063/704-89-18.
Надица.
(249447)
ПРОДАЈЕМ испарцелисано грађевинско земљиште,
Јабучки пут.
060/504-54-44,
061/187-55-13.
(250510)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. Тел. 601-281.
(250597)
ЈАБУЧКИ пут, плац 4
ара, добар, прилаз и
ширина плаца.
069/213-97-37.
(250925)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ари, без
улагања, усељива,
70.000. „Нишић”,
362-027, 064206-5574. (250930)
ГРАДСКО-ГРАЂЕВИНСКИ плац, 8
ари на Новосељанском путу после
Надела. 063/802-2695. (250927)

ПРОДАЈЕМ новију
кућу, 5 ари, шири
центар, ексклузивна.
Повољно. 066/93700-13. (250990)
КУЋА, Миса, 84 м2,
2.5 ара, Србијанска,
23.000, договор.
(300), „Ћурчић”,
362-816, 063/80310-52. (251032)
СТРЕЛИШТЕ, породична кућа, 170 м2,
ПО + ВПР + I,
68.000. Договор.(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(250683)

ГОРЊИ ГРАД, трособна, 88 м2, 2 ара,
27.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(251067)
БЛИЗИНА центра,
екстра сређена, 200
м2, 2 ара, 100.000,
може замена. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (251067)
КУЋА са баштом,
Војловица, Спољностарчевачка, могућа
и замена за стан.
062/842-48-10.
(251077)

НОВИ СВЕТ, прелепа салонска 178 м2,
5.5 ари, 87.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(251067)

БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија, 60
м2, 13,5 ари, укњижена, 25.500. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (251086)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

СТАРЧЕВО, главна
улица, лепа трособна, 70 м2, 6.5 ари,
24.000. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (251086)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Црепаји, 6 ари, 67
м2. 062/196-26-83.
(251073)
ВОЈЛОВИЦА, 60 +
60 м2, 10 ари, хитно,
21.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (251093)

НОВА МИСА, 160
км, 2 ара, усељива,
70.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (251093)
ШИРИ центар, 3
ара, 32.000; Маргита, 4.5, 30.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(251093)
САЛОНСКА кућа
близу центра, 140
м2, 6 ари хитно,
65.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (251093)

ПРОДАЈЕМ плац 31
ар, Преспанска улица. 064/131-42-02.
(251106)
ГОРЊИ град, 8 ари,
три етаже, недовршено, 80.000. (338)
, „Јанковић”, 348025. (251120)
КУЋА, стара Миса,
3 ара плаца, 23.000
евра. 060/011-9666. (251134
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. 062/415359. (251145
ПРОДАЈА плацева,
Пелистерска и Кајмакчаланска.
063/894-88-11.
(251156)
СТАРА МИСА, кућа
за рушење, плац 4,3
ара, 19.500. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(251116)
КОТЕЖ 1, Делфе
Иванића 5-б, кућа
80 м2, цео плац 3
ара, миран крај.
063/198-56-01,
065/956-07-96.
(251181)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 8 ари,
Козарачки просек.
060/601-60-23.
(251184)
ПОРЕД Гимназије,
приземље, подрум и
гарсоњера, 50.000
евра. 061/114-1134. (251173)

ОГЛАСИ

ВЕЛИКИ избор
кућа, са плацевима,
Панчево и околина;
Миса, 100 м2,
33.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4739)
КУЋА, шири центар,
П + Пк, 135 м2, двориште, нова фул,
грејање, одмах усељива. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4739)
ЈУЖНА ЗОНА, плац
36 ари, ограђен,
кућа фул 100 м2,
идеално за било
који бизнис. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(4739)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац на
Јабучком путу,
минимално 15 ари.
Тел. 065/334-17-26.
(246244)

СТАНОВИ
ПОНУДА

КУЋА, центар, 100
м2, 59.000; 100 м2, 3
ара, 69.000; Маргита, 260 м2, 5 ари,
62.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (251093)
ДОЊИ ГРАД, продајем/мењам кућу
са два стана, ЕГ,
плац. 061/224-4797. (251101)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Тополи, повољно.
069/186-54-05.
ПЛАЦ на продају,
Јабучки пут 17,5
ари. 063/719-42-71.
(251204)
ПРОДАЈЕМ плац са
викендицом на
Кудељарцу, Власинска. 069/671-156.
(251207)
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ТЕСЛА једнособан
33 м2, ТА, приземље, 20.000 евра,
власник. 063/19178-27 (СМС)
МИСА, 34 м2,
17.500; ПР, 70 м2,
24.000. 063/377835. (248790)
ЦЕНТАР, продаја
станова, 40 – 120
м2, 650 – 850
евра/квадрат, са
ПДВ-ом. 063/323584. (248462)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан, 46 м2, са
етажним грејањем.
Тел. 064/267-71-74.
(250664)

СТАН на новој
Миси, Приморска
27, 39 м2, II спрат,
сопствено централно грејање на струју, 22.000 евра, власник. 063/711-4189. (250097)
ХИТНО продајем
двособан стан, 50
м2, ЦГ, сређен,
Котеж 1, фиксно,
28.000 евра.
064/129-27-62.
(250382)
КОД америчке зграде мењам двособан
стан за мањи на
Тесли. 062/361-676.
(250560)

КОД америчке продајем двособан
стан, у Самачком
гарсоњеру.
065/353-07-57.
(250560)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на новој Миси,
у приземљу, 1/1,
власник. Тел.
061/285-58-17.
(250903)
ПРОДАЈЕМ одмах
усељив салонски
стан, у мирном крају, 104 м2 укњижен,
зграда старије градње, први спрат, два
улаза потпуно сређен, плус зидана
гаража, велики
подрум.
064/422-42-63.
(250912
ТИП СТАНКО, једнособан, 32 м2, први
спрат, ТА, 20.000,
договор. (677),
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(250930)
СОДАРА, војне
зграде, двоипособан, ПР, сређен,
33.000. (677),
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(250930)

ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат, новија
градња, 40.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(250930)
СТРЕЛИШТЕ, почетак, двособан, други
спрат, тераса,
24.000. (677),
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(250930)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 63 м2 + тераса, трећи спрат,
40.000. (677),
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(250930)
КОТЕЖ 1, једнособан 28 м2, пети
спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(250930)
МИСА, поткровље,
сива фаза, 100 м2,
са свим прикључцима, укњижено.
065/333-55-25.
(250988)
КОТЕЖ 2, трособан,
екстра сређен,
повољна цена, хитно. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(2509990)
СТРЕЛИШТЕ, двособан; Тесла двособан; Котеж двособан. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(2509990)
СТАН на продају,
Максима Горког 49.
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(250973)
СТАН, новоградња,
61 м2, беспрекоран,
Г. Град, трећи
спрат, власник.
064/136-42-00.
(250981)
ХИТНО, Содара,
двоипособан, 75 м2,
ЦГ, II, две терасе,
три собе, два мокра
чвора, 38.000.
(679), „Трем 01”.
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(250995)

ТУРСКА ГЛАВА, 57,
двоипособан, ЦГ,
III, сређен. (679),
„Трем 01”. 063/74079-95, 063/836-2383. (250995)
ТЕСЛА, 36 м2, ТА, I,
усељив, треба да се
сређује, 21.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(250995)
СОДАРА, двособан,
56 м2, ЦГ, VI, лифт,
није задњи, 30.000.
(679), „Трем 01”.
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(250995)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
40 м2, С. Саве, новоградња, 18.500
евра, усељив. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(251020)
ЈЕДНОСОБАН, ТА,
реновиран, I спрат,
22.500 евра, продаја/замена. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(251020)
ДВОСОБАН, Котеж
2, 57 м2, тераса 6,
ЦГ, 30.000. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(251020)
ГАРСОЊЕРА,
Котеж, ЦГ, 28 м2,
усељива, договор.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(251020)
ГАРСОЊЕРА, 24 м2,
строги центар, ЦГ,
други спрат, власник, 18.500 евра.
065/200-62-24.

СТРЕЛИШТЕ, центар, двособан, 57
м2, VII, 24.000,
договор. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(251032)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34 м2, III, ЦГ,
одличан, 23.000.
(300), „Ћурчић”,
362-816, 063/80310-52. (251032)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2, II, ТА, са
гаражом, 25.000.
(300), „Ћурчић”,
362-816, 063/80310-52. (251032)
ЦЕНТАР, двособан,
51 м2, II, ТА, сређен,
33.000, договор.
(300), „Ћурчић”,
362-816, 063/80310-52. (251032)
СТРЕЛИШТЕ, 34 м2,
једнособан, 21.000;
двособан, 26.000.
(324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(251041)
ТЕСЛА, 51 м2, двособан, 29.000; гарсоњера, 16.000.
(324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(251041)
ДВОСОБАН, 55 м2,
Котеж, 28.000;
Миса, 31.000, нов.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(251041)
СТРЕЛИШТЕ, 38 м2,
IV, 19.500. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (251049)

СТРЕЛИШТЕ, стан
66 м2, I спрат, В.
Влаховића, 37.000
евра. 064/305-9200. (251038)
ПРОДАЈЕМ стан,
Стрелиште, центар,
ЦГ, 38 м2, власник.
063/161-95-53.
(251043)

ЦЕНТАР, II, нов,
110 м2, власник.
063/712-62-84.
(251058)
СТРЕЛИШТЕ, 74 м2,
III, 38.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(251049)
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СТРЕЛИШТЕ, 52 м2,
III, 30.000, комплет
реновиран. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (251049)
СТРЕЛИШТЕ, 39 м2,
ВПР, 22.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (251049)
СТРЕЛИШТЕ, леп
двособан, 53 м2, IV,
21.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (251066)
ЈЕДНОСОБАН, нов,
30 м2, 18.000, договор, приземље,
Миса, власник.
063/304-222.
(251075)
ДВОСОБАН, 55 м2,
нов, 33.000; договор, I спрат, Миса,
власник. 063/304222. (251075)
СОДАРА, 46 м2, једноипособан, V, усељив, ЦГ, 30.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(251080)
КОТЕЖ 1, 62 м2, III,
двособан, комплет
реновиран, ЦГ,
35.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (251080)

ЦЕНТАР, 36 м2, једнособан, VIII, ЦГ,
тераса, 24.500,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(251080)
КОТЕЖ 2, 22 м2,
гарсоњера, ЦГ, IV,
16.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/494898. (251080)
КОТЕЖ 2, 66 м2,
двоипособан, IV,
ЦГ, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(251080)

КОТЕЖ 2, 63 м2,
двоипособан, ВП,
ЦГ, сређен, усељив,
35.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061, 064/23436-01. (251080)
ТЕСЛА, 51 м2, двособан, III, TA, тераса, одличан, распоред, 29.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 064/23436-01. (251080)
ЦЕНТАР, нов, укњижен, 37 м2. Власник.
063/208-352.
(251082)
ШИРИ центар, 40
м2, једнособан, ЦГ,
ВП, 29.000. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (251086)
КОТЕЖ 2, двособан,
57 м2, квалитетно
реновиран, VI,
36.000. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (251086)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
уредан, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (251086)
ТЕСЛА, двособан,
50 м2, I, TA, уредан,
28.500. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(251086)

КОТЕЖ 2, Кикиндска, двоипособан,
68 м2, III, 42.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(251086)
ТЕСЛА, мањи једноипособан, 32 м2, III,
ЦГ, сређен, 23.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(251086)

КОТЕЖ 1, 57 м2,
двособан, лифт, ЦГ,
хитно, 28.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00. (25)
СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
двоипособан, лифт,
ЦГ, 30.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (251093)
ТЕСЛА, 68 м2, трособан, 38.000; 73
м2, трособан,
41.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (251093)

ТЕСЛА, 50 м2, двособан, 25.000; 52
м2, двоипособан,
26.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (251093)
СТРЕЛИШТЕ, 46 м2,
двособан, лифт, ЦГ,
23.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (251093)
ПРОДАЈЕМ стан 46
м2, ЦГ, шири центар, одмах усељив.
065/882-24-04.
(251117)
ЦЕНТАР, двоипособан, 58, договор,
двособан, ТА,
33.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(251120)
КОТЕЖ 1, једнособан, 40, 26.000;
Содара, 28, ЦГ,
19.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(251120)
ПРОДАЈЕМ/
МЕЊАМ стан у
Панчеву, Тесла, двособан, 38 м2, за стан
у Краљеву. 063/89125-70. (251121)
СТАН, 100 м2,
дуплекс, Милоша
Обреновића 31,
преко пута „Авив
парка”.
063/177-84-30.
(251112)
СОДАРА, троипособан, I, сређен, 500
евра/квадрат, хитно, 44.000 евра.
063/690-269.
(251112)
ТЕСЛА, ДВОСОБАН,
49 м2, 26.000; двособан, 53 м2, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(4739)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 м2, ТА,
25.000; двособан,
53 м2, 21.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(4739)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2,
37.500, двособан,
60 м2, 35.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(4739)
ЦЕНТАР, двоипособан, 63 м2, 32.000;
двособан 49 м2,
24.500; једноипособан, 40 м2, 22.5000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(4739)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2, 16.000;
двособан, 50 м2,
30.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (4739)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2,
34.000; једноипособан, 35 м2, 20.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (47)
ЈЕДНОСОБАН, 39
м2, Стрелиште, III
спрат, ЦГ, лифт,
21.000 евра.
063/803-05-69.

СТРЕЛИШТЕ, једнособни, ВПР, III, ЦГ,
35 м2, 22.000. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(251116)
ТЕСЛА, двособан,
III, ТА, ПВЦ, тераса,
29.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(251116)
ЦЕНТАР, двособан.
ВПР, 51 м2, ТА,
ПВЦ, 31.000. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(251116)
НОВА МИСА, двособан, III, 58 м2, ТА,
23.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(251116)
ТЕСЛА, 64 м2, двоипособан, ЕГ, IV, две
терасе, сређен, алустоларија, 35.000.
„Олимп”‘,
351-061,
063/274-951.
(250779)

ТЕСЛА, 25 м2, гарсоњера, ТА, III, усељива, 16.000.
„Олимп”‘, 351-061,
063/274-951. (2509)
СТАН, Тесла, новоградња, дуплекс,
паркинг, ЦГ, тераса, инвеститор.
069/822-48-24.
(251178)
СТАН, Тесла, новоградња, усељив, гас,
инвеститор, поткровље, тераса.
069/822-48-24.
СТАН, 200 м2, две
гараже, гас, усељив,
два купатила, техника. 069/822-48-24.
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2,
сређен. 069/129-1987. (251183)
ТЕСЛА, једнособан,
приземље, ТА,
20.000, двособан,
ТА, 27.500, двособан, III, 26.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(251196)
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СОДАРА, трособан,
III, ЦГ + гаража,
42.000. (396),
„Лајф”,
061/662-91-48.
(251196)
ЖАРКА
ЗРЕЊАНИНА, за
сређивање,
двоипособан, I,
30.000; Пепељаре, I,
двоипособан,
25.000. (396),
„Лајф”,
061/662-91-48.
(251196)

ТЕСЛА, двоипособан, ЦГ, 70 м2,
43.000; Котеж 1,
двособан, 35.000;
Стрелиште, трособан, 42.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (251196)
ГЕОРГИ ДИМИТРОВА, кућа на 3.6 ари,
60.000, договор.
Миса, више повољних кућа. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (251196)
ТРОСОБАН, стан,
82 м2, центар, V
спрат, укњижен,
власник.
063/466-347.
(251200)

ОГЛАСИ

ДВОИПОСОБАН,
Маргита, ПР, фул,
64 м2, Пепељаре, I,
58 м2, 23.500. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(4739)
ТРОСОБНИ: центар,
V, 85 м2, Котеж 2, II,
78 м2; Маргита, I,
102 м2. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(4739)
ГАРСОЊЕРА, Доњи
град, 16 м2, 8.500;
тесла, II, ЦГ, 25,
23.000. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(4739)
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ЈЕДНОСОБНИ, центар, I, 34 м2, 26.500;
Миса, ПР, 31,
17.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4739)
ЈЕДНОИПОСОБНИ:
Маргита, 42 м2,
фул, 18.500; Тесла,
I, 51, нов, тераса.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(4739)
ДВОСОБНИ, Котеж
2, прелеп, ПР,
38.000; Миса, I, ЦГ,
прелеп. (67), „Милка М”, 063/744-2866. (4739)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан
стан без посредника, Тесла, Котеж 1,
Котеж 2, центар.
063/873-03-60.
(250239)
ПОТРЕБНИ станови
свих структура, брза
исплата. (677),
„Нишић”. 362-027,
064/206-55-74.
(250930)
КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан
за реновирање,
исплата одмах.
(677), „Нишић”.
362-027, 064/20655-74. (250930)
АГЕНЦИЈА „Дива”,
Ж. Зрењанина 14,
купује двособан и
једнособан стан у
згради. 345-534,
064/246-05-71.
(251020)

КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(251116)
КУПУЈЕМО станове
и куће свих структура, брза и сигурна
исплата. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(4739)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у кући, Стрелиште, ненамештен.
Звати после 17 сати.
063/811-82-54.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан
Спортски центар
нова Миса, 45 м2,
све посебно.
064/363-60-08.
(250632)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан на
Стрелишту.
062/114-6373.(250728)

НАМЕШТЕНИ: једнособан + једноипособан, новоградња,
двориште, 80 евра,
код хотела „Тамиш”.
064/122-48-07
(250935)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
Миси. 065/424-7143 (250940)
ИЗДАЈЕМ новију
кућу, 120 м2, са
окућницом у центру
Старчева. 063/502211 (250947)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
063/839-56-81
(250943)
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ДВОСОБАН стан,
56 м2, Котеж 2, ЦГ,
високи партер.
064/208-91-21
(250936)
ИЗДАЈЕМ стан у
центру, староградња, празан, 40 м2.
252-13-66, 064/41361-65 (250965)
ИЗДАЈЕМ самцу једнособан стан, II, ТА,
намештен, Тесла, 90
евра, депозит.
060/339-04-67
(250968)

ИЗДАЈЕМ стан,
кућа, центар,
намештен.
064/140-52-81
(250993)
ИЗДАЈЕМ ненамештен, једноипособан стан на
Стрелишту.
066/372-378
(251037)

ИЗДАЈЕМ мању
кућу на старој
Миси. 062/859-1098 (251051)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, намештен, ЦГ,
интернет, предност
паровима, 150 евра.
063/516-518
(251057)
ИЗДАЈЕМ простор
100 м2, може за
стан, магацин,
Јабучки пут.
065/219-14-22
(251070)
ИЗДАЈЕМ мањи
намештен стан на
Миси. 064/267-7424 (251100)

НЕНАМЕШТЕН једноипособан стан,
Котеж 1, код апотеке „Фабег”.
064/370-74-93,
069/222-55-77. (25)
ИЗДАЈЕМ полунамештен велики стан,
двособан, посебан
сат, улаз, Карађорђева. 064/994-13-16
(251070)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ нову,
намештену гарсоњеру, у строгом центру, 100 евра.
069/113-00-73
(251083)
ИЗДАЈЕМ стан на
Содари, 61 м2, ЦГ,
клима.
063/217-133
(251072)
СТАН четворособан,
комфоран, новији,
кућа, гаража, магацин, двориште,
Котеж.
061/225-16-43
(251092)
ИЗДАЈЕМ кућу
намештену, 100 м2,
3 ара, колски улаз,
близу центра, Гоца.
063/899-77-00
(251093)
ИЗДАЈЕМ двоипособан стан, 65 м2,
комплет намештен,
центар града.
063/311-369
(251104)
ИЗДАЈЕМ засебну
кућу – двособан
стан, етажно грејање. 066/807-10-40
(250869)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан на новој
Миси.
060/163-88-58
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ИЗДАЈЕ се полунамештен двособан
стан, Котеж 1.
064/218-77-80
(250926)
ИЗДАЈЕМ стан 74
м2, Котеж 2, други
спрат. 060/488-3815. (251115)
ПРАЗНА двособна
комфорна кућа,
стара Миса, Војвођанска 97. 061/32170-83, 064/359-5442. (251136)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран уредан
стан на Котежу 2,
ЦГ, СББ. 064/41304-10. (251152)
ИЗДАЈЕМ намештену кућу у Старчеву,
65 м2. 064/305-8073. (251155)
ИЗДАЈЕМ двособан,
трособан стан у
новијој кући, намештен или празан.
064/130-36-02.
251180)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у центру.
069/04912-91.
(251939

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два локала, 170 м2 и 70 м2,
Јабучки, главни пут.
063/759-12-47.
(250663)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу. 060/351-03-56.

ПРОДАЈЕМ разрађен локал у Ж. Зрењанина 32,
25 м2 + 8 м2.
345-534,
064/246-05-71.
(251020)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ
локал на Миси, 45
м2, грејање.
063/838-58-08.
(251008)

ИЗДАЈЕМ локал на
Баваништанском
путу 50 м2. 063/525115. (251033)
ИЗДАЈЕМ локал 28
м2, М. Горког 81,
улаз у Пепељаре.
063/837-48-34.
ИЗДАЈЕМ локал 25
м2, може магацин,
Карађорђева 33.
346-448. (251009)
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ПОСАО
ПОНУДА

ЦЕНТАР, локал 13
м2, добра локација,
13.000 евра. (300),
„Ћурчић”, 063/80310-52. (251032)
ИЗДАЈЕМ пословни
канцеларијски простор и магацин у
строгом центру.
064/267-72-17.
(251045)
ИЗДАЈЕМ локал,
Стрелиште, центар,
В. Влаховића, 16 м2,
повољно.
065/966/66-61,
013/362-135. (2519)
ИЗДАЈЕМ два нова
локала у центру,
један опремљен
салон лепоте.
063/734-82-31.
(251065)
ЛОКАЛ у строгом
центру, 16 м2, одличан, 15.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(251080)
ИЗДАЈЕ се разрађен,
опремљен локал за
све намене, насеље
Младост. 062/88697-03. (251071)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
одлична локација,
велики излог, близина пијаце и више
школа. 063/617-421.
(261130)
ПРОДАЈЕМ продавницу здраве хране у
раду, са робом.
061/235-17-50.
(251139)
ИЗДАЈЕМ локал код
новог бувљака, био
је берберски салон.
064/559-17-43.
ЦЕНТАР, атрактиван
локал 43 м2, издајем, Светог Саве 29.
063/892-67-31.
(251190)
80 М2 опремљено,
башта, поред Дома
омладине, 18.000
евра. 061/114-11-34.
(251173)

ПОТРЕБНА озбиљна
жена за рад на
индустријским
машинама. 061/68651-28. (СМС)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ –
потребне раднице за
рад у кухињи и за
роштиљем, локал у
центру. 063/834-8810. (250105)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ –
потребне раднице за
рад за роштиљем и у
кухињи, локал у
Браће Јовановић.
063/897-55-04.
(150105)

ОГЛАСИ

ДОО „ХИДРОВОД”, Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292

ТРАЖИ:
1. Руковаоца багером-скипом
2. Возача Ц и Е категорије
3. Водоинсталатера
4. Зидара-тесара
5. Физичког радника
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима.
Доћи лично.

ПОТРЕБНИ електрозаваривачи, ЦО 2
заваривачи, аутогени секачи, бродомонтери, бравари.
060/575-55-02,
060/575-55-18.

ПРЕМИУМ салону
Pro Nails потребан
стилиста ноктију, са
искуством. Тел.
060/555-38-68.
(250972)
ПОТРЕБАН радник
за рад на Спортском
објекту, сезонски
зими, дневна и ноћна смена, предност
студенти. 065/31131-33. (и)
ПОТРЕБНА два радника за печење
роштиља. 063/85565-56, „Идеал”.
(251006)
ПОТРЕБАН домар,
чувар на тениским
ПОТРЕБАН радник теренима. 060/36222-21. (251012)
и радница за рад у
прехрамбеној
ПОТРЕБНА конобарадњи – унос,
рица за рад у кафиизлагање робе, рад ћу. 060/362-22-21.
на каси, итд.
(251012)
Услови: општа култуПОТРЕБНА конобара, комуникативност, уредност, тач- рица за рад у кафаност. Кратку биогра- ни. 063/525-115.
фију са сликом сла- (251033)
ти на адресу – Цара PAN BAU MAX
Лазара 9, за конпотребни зидари и
курс.
тесари. 013/403(250681)
639. (251053)
ШИВАРИ потребне
раднице за рад на
индустријским
шиваћим машинама.
069/238-07-65.
(250667)

marketing@pancevac-online.rs

ПИЦЕРИЈИ PICA
SHOP потребна
радница са искуством. Звати после
15 сати. 064/555-3334. (251046)
САЛОНУ лепоте
потребни радници
свих профила.
063/734-82-31.
(251065)
ПОТРЕБНО особље
за рад у продаји
(прва и друга смена) и за паковање
робе (трећа смена).
CV – mail:
pekarasmiljanic
@mts.rs , Ул. Иве
Курјачког 87.
(251080)
ПОТРЕБАН радникца за рад у ситоштампарији и радница за рад на
шиваћим машинама. 065/510-02-05.
(251094)
CAFFE FLAMINGO
тражи девојку за
рад, са искуством.
069/364-10-04.
(250929)
ПОТРЕБНА радница
на Зеленој пијаци.
064/122-69-789.
250931)
КИОСКУ брзе хране
„Грил бум” (код
кеве) потребна жена
за рад на роштиљу.
064/323-92-77.
(151168)
ПОТРЕБАН кувар
ресторану „Рустико”, Браће Јовановић 12. Тел.
013/258-07-60.
(251131)

КОЗМЕТИЧКОМ
салону „Estetik studio In Line” потребни радници на радном месту маникир,
педикир, депилације. 065/975-05-17,
013/252-21-93.
(251124)
ПОТРЕБНЕ раднице
у продаји и помоћне
раднице у кухињи у
ресторану у „Авив
парку”. 013/377230, 064/643-41-22.
(251109)
ПОТРЕБАН конобар
за рад у Наргила
бару „Сахара”.
064/272-11-14.
(251171)
ПОТРЕБНА радница
са искуством за рад
у прехрамбеној продавници. 062/493580. (251147)
ПОТРЕБНА фризерка салону „Драгана
НС”. 060/713-6205., (251146)
КРЧМА „Шареница”
треба конобарице.
064/349-93-43.
(251158)

ТРАЖИ се куварица,
стални радни однос,
кетеринг и прославе, „Маринера”.
069/822-48-23.
(251178)
КЕРАМИЧАР, повољан, квалитетан и
педантан и молер
тражи посао.
061/203-70-87.
(251179)
ПОТРЕБАН радник
у производњи прехрамбених производа. 063/289-388.
(251188)
ПОТРЕБАН пекар и
помоћни радник у
ноћној смени. Тел.
063/775-80-19.
(251189)
ФРИЗЕРСКОМ
салону потребан
женски фризер.
061/130-08-43.
(4739)
ПОТРЕБНА конобарица Caffe-у Picasso
Панчево. 065/50491-07, 065/504-9109. (251194)
ПОТРЕБНА радница
до 35 година за рад
у штампарији.
064/874-07-74.
(251205)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак,
сејанац, одвоз шута
малим и великим
кипером. 064/66485-31, 013/342-338.
(СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови
мајстори из Ковачице. 060/066-08-60.
(СМС)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-25-00.
(249404)
ДРВОСЕЧА, исећи
ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369846. (250997)

ДИХТОВАЊЕ дрвених прозора и врата
алуминијумским
лајснама, квалитетно и брзо. 063/80184-76, 065/801-8476. (249924)
СРПСКИ језик,
часови, основци и
средњошколци.
Искусна професорка. Миса. 064/32246-79. (249936)
ЕЛЕКТРИЧАР,
поправке бојлера,
шпорета, разводних
табли, индикатора,
инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(250339)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабина,
славина, бојлера,
котлића. 063/83684-76. (246610)
КОПАЊЕ канала,
машински, за струју
и окитен воду. Позовите 063/311-279.
(250298)

АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, уградња,
сервис.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(249924)
МАЛТЕРИСАЊЕ,
зидање, реновирање
кровова, стиропор,
фасаде, бетонирање. Повољно.
063/865-80-49.
(250582)
ПОПРАВЉАМО
ПВЦ АЛУ и дрвену
столарију, ролетне,
венецијанери, стаклорезачке услуге.
Сигурносна врата.
060/545-34-04.
(250652)
ЧАСОВИ немачког
језика, конверзација
за рад на немачком
говорном подручју.
062/816-33-78.
(230562)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари,
селидбе и све остало, најповољније.
065/361-13-13.
(248800)
ЕНГЛЕСКИ, италијански, латински,
часови, превођење.
063/730-69-06.
(250982)
ТВ И САТЕЛИТСКЕ
антене, монтажа,
дигитализација ТВ,
IPTV и антена плус.
064/866-20-70.
(250750)
ОБАРАЊЕ стабала,
крчење плацева,
рушења, чишћења
подрума, тавана,
одношење ствари.
060/035-47-40.
(250931)
МАТЕМАТИКА,
физика, хемија,
механика, часови.
Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(250937)
ПОПРАВКА, столарија, браварија,
санитарија, монтажа: бојлера, шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(250944)

ЕНГЛЕСКИ свим
узрастима, долазим,
јефтино, 23 године
искуства. 013/25178-97, 063/782-5148. (251996)
НЕГА старих, болесних и инвалидних
лица. 063/868-0451. (251003)
НЕГА старих лица
на сат. Мењање
пелена. 061/725-8561, 013/341-246.
(251089)

ХЕМИЈА, физика,
математика, статистика. Основцима,
средоњшколцима,
студентима. Професорка. 063/842-8190. (251012)
ЗАМЕНА поломљеног црепа, чишћење
олука, висински
радови. 065/535-2456. (251027)
ПРЕВОЗ, селидбе у
свим правцима,
брзо и повољно,
1.000 динара тура.
Златко, 063/196-5456, 061/144-82-80.
(251039)
ЧИСТИМ шут,
подруме, таване,
рушим старе објекте, брзо, повољно.
Златко. 063/196-5456, 061/144-82-80.
(251039)
ДУБИНСКО, антибактеријско и дезинфекционо прање
намештаја у вашем
стану. 066/001-050,
063/329-464.
(251054)
ИЗВОЂЕЊЕ свих
врста грађевинских
радова.
064/866-25-76,
Миладин.
(251059)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318780. (251060)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-2003. (251085)
ПРЕВОЗ робе, ствари, селидбе, комбијем 3.5 тоне, Јоца.
061/616-27-87.
(251085)
ФРЕЗИРАЊЕ баште,
крчење, кошење,
сечење дрвећа,
вађење пањева.
064/196-17-32.
(251103)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс, демит
фасаде, повољно,
пензионерима
попуст. 061/626-5406. (250917)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и
лакирање паркета,
као и бродских
подова. 064/341-7960. (251125)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи
посао. 064/120-7764. (251137)
ДУБИНСКО прање
тепиха и мебла,
превоз бесплатан.
302-820,
064/129-63-79.
(250692)
ДУБИНСКО прање
намештаја, тепиха,
душека, професионално. Наташа, 361474, 060/361-47-41,
066/361-474.
(251172)
ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим кипером до
два кубика.
065/334-23-38.
(251171)
ЧУВАЊЕ деце у
вашем дому.
062/259-211.
(251176)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПОПРАВКА бојлера,
ТА пећи, шпорета,
електричар Марко.
069/174-14-78.
(251206)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам
и хоблујем, мајстор
с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.

СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом,
екипа радника,
повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117.
(250058)
ДУБИНСКО, антибактеријско и дезинфекционо прање
намештаја у вашем
стану. 066/001-050,
063/329-464.
(251054)
ПЕРФЕКТ – демит
фасаде, зидање,
малтерисање, глетовање, кречење,
керамика, кров.
063/122-14-39.
КИПЕР превоз до
два кубика, песак,
шљунак, шут, 1.300
динара. 062/355154. (247875)

СЕЛИДБА, 1.000
динара, могућност
радника. 063/17477-69. (250194)
ИЗДАЈЕМ рамску
скелу, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/35111-73. (250948)

СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз,
екипа
радника,
одвозимо
непотребне
ствари.
063/731-77-67,
064/280-30-16.
(250957)

РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(250952)

ПРЕВОЗ малим
кипером, шљунак,
песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368.
(250962)
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КРОВОВИ, поправке, замена црепа,
летви, старог црепа
и поставке новог
СЕРВИС телевизора, крова, црепа, рогоауто-радија, аутови, патошење, изокључева, ЦО 2 апалације, најјефтинији
рата, ремонт аccu
у граду, пензионерибактерија.
ма екстра попуст.
063/800-01-96.
013/235-39-21,
(250970)
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
ВОДОИНСТАЛАТЕР, 062/845-96-26.
одгушење судопере, (250973)
купатила, адаптације, поправке, замена РАДИМО: зидање,
одмах. 013331-657, бетонирање, оправка старих, нових
064/495-77-59.
кровова, разне
(250971)
фасаде. 013/664491, 063/162-53-89.
ВОДОИНСТАЛАТЕР. (251099)
Одгушење купатила,
канализације, водоРОЛЕТНЕ, венецијаводне адаптације,
замена вирбли, вен- нери, тракасте и
тила, батерије, сани- роло-завесе, могућност плаћања и претарије, прикључка
воде и канализације. ко жиро-рачуна.
Од 0-24 сата, пензи- 064/189-40-91, 354777. (251088)
онерима екстра
попуст. Долазим
одмах. 013/235-39- ВЕШ-МАШИНЕ,
21, 013/404-560,
фрижидере, замрзи064/290-45-09,
ваче, климе, шпоре061/348-20-00,
те, бојлере, ТА пећи,
062/845-96-26.
поправљамо са
(250973)
гаранцијом, овлаСЕЛИДБЕ, транспорт шћени сервис. „Фриробе, монтажа и
готехник”, 013/361демонтажа намешта- 361, 064/122-68-05.
ја, паковање и
(251062)
заштита ствари,
СЕЛИДБЕ, превоз
одношење непотреб- друге робе. Панчених ствари са радни- во-даље. Цена догоцима и без њих, 00- вор. 013/366-843,
24 сата. 064/047-55- 063/193-22-29.
55. (251095)
(251153)
УСЛУГЕ

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила
и канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли,
батерија, вентила и
санитарија, све за
воду, 0-24, пензионерима екстра
попуст, долазим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(21042)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови,
гипс, керамика,
повољно, проверите.
061/141-38-02,
062/832-36-45.
250917)

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

Stari Tamiš a. d. Pančevo

raspisuje konkurs
za radna mesta:

· Referent opštih i kadrovskih poslova
· Mail adresa na koju možete slati biografiju je:
zaposlenje@staritamis.rs

·

ЛИМАРСКИ радови,
израда, монтажа
лимарије, кровопчокривачки радови,
санације цурења.
Најјефтиније.
064/929-19-46.
(251177)

marketing@pancevac-online.rs

· Ili poštom na adresu:
Stari Tamiš a.d. Pančevo
Kestenova 004
26 000 Pančevo
sa naznakom:
ZAPOSLENjE
Konkurs je otvoren do 23. 11. 2017. godine.

УСТУПАМ/ИЗНАЈМЉУЈЕМ гробно
место на Старом
православном гробљу у Панчеву.
063/364-556.
(251047)

РАЗНО

ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ,
65, упознао би
шланг даму до 55,
дружење. 065/33553-48. (250938)
ЕСТРАДНА школа,
хармоника, клавијатура, виолина, певање. УЕУ „Балкан”
Панчево. 060/63246-90. (251106)

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

МУШКО и женско
штене амерички
стафорд, четири
месеца,
вакцинисани,
очишћени од паразита поклањам.
061/113-05-20.
(251151)
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ двособан
апартман на Златибору, центар, интернет, КТВ, паркинг,
ново.
Тел. 063/759-98-77.
(250812)

OBAVEŠTENJE
Obaveštava se javnost da za projekat MRS ŠP
„Debeljača” i distributivni gasovod od Pe cevi pritiska do 4 bar za snabdevanje naseljenog mesta Debeljača sa korisničkim gasovodnim priključcima- DGM
„Debeljača” na životnu sredinu na lokaciji, Ulice naseljenog mesta Debeljača, na katastarskim parcelama sa
sledećim brojevima: 1888/1, 1888/57, 1886/81, 1896/2,
1885, 1886/28, 1872/1, 1882/55, 1883, 3305, 1882/23,
1596, 1880/18, 1880/130, 1880/59, 1880/179, 1880/42,
1896/1, 1898/1, 232, 1898/2, 197, 266, 484, 689, 724,
1147, 1169, 1406, 1583, 1602, 1735, 1861, 1898/24, 163,
291, 663, 761, 1087, 1199, 1561, 1618, 1848, 1880/85,
1946/3, 1884/43, 1881, 1882/1, 1879, 739, 1114, 1113,
1898/43, 140, 319, 629, 788, 1075, 1222, 1547, 1628,
1838, 1818, 1650, 1520, 1256, 1053, 810, 602, 348, 112,
1901/1, 1902, 1910/76, 65, 398, 559, 857/1, 1012, 1300,
1471, 1675, 1783, 1938/2, 1950/1, 3641/1, 3699/1,
1749, 1910/114, 1910/24, 20, 452, 521, 858, 893, 931,
971, 1361, 1433, 1711, 1910/1, 1911, 1912/2, 1933/3,
1933/2, 3770, 1933/7 u K.O. Debeljača, projektovana
merno regulaciona stanica „Debeljača” se locira na parceli broj 1933/7 KO Debeljača, na teritoriji Opštine
Kovačica, nosioca projekta J.P. „SRBIJAGAS”
(MB:20084600; PIB: 104056656) iz Novog Sada, Narodnog fronta br. 12., nije potrebna procena uticaja na
životnu sredinu.
Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv
ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja
ovog obaveštenja u sredstvima javnog informisanja, preko nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske uprave - Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu
delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko-pravne i inspekcijske poslove.

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)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА

ОГЛАШАВА

ПУТЕМ СМС-а

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ ОБЛИКОВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ДЕЛУ КАТ.
ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 16097/7 И НА КАТ.ПАРЦЕЛАМА БР
16097/8 И 16097/10 КО ПАНЧЕВО ЗА ПЛАНИРАНУ
ИЗГРАДЊУ БЛОКОВСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА
САОБРАЋАЈНИМ ПОВРШИНАМА, израђен од стране ДОО „МЕГА МОДУЛОР”, Ул. Светог Саве бр. 29,
под бројем тех. днев. 02/07-17 од новембра 2017.
године, за инвеститора град Панчево, финансијер
ДОО „MILENKOVIĆ INVEST MDM” из Панчева, улица
Вељка Петровића број 11/а.

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем
СМС-а на добро познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО
ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и
закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ
ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на
благајни „Панчевца” будући да је уз текст огласа неопходно
приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу
изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с
горенаведеним правилима, као и са Законом о оглашавању
или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

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 и стамбенокомуналне послове. Информације и сва обавештења о
јавној презентацији можете добити на телефон
013/308-905, канцеларија 610, у времену од 10 до 13
сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана,
почев од 17. 11. 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.

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

Петак, 17. новембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

12. новембра, после краће и тешке болести заувек нас је напустио
мој вољени отац

АНДРИЈА ЖЕКИЋ
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Последњи поздрав нашем драгом

ВИТОМИРУ МИЛИЋЕВИЋУ

11. новембра 2017. преминула је наша вољена
супруга, мајка и бака

официр бивше ЈНА
1940–2017.
Сахрана је обављена у среду, 15. новембра, у 12 сати, на Православном гробљу у Сремској Митровици.
С неизмерном тугом и љубави његова ћерка АНДРИЈАНА
с породицом
(29/25100)

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји: ћерка ЉУБИЦА, унуци МАРКО,
МИЉАН и МИРЈАНА с породицама

СТОЈАНКА МИТРОВ
1939–2017.

(58/251107)

Последњи поздрав пријатељу и другу

Послед њи
супругу

5. новембра 2017, у 75. години преминуо је наш
драги

поздрав

Заувек ћемо те памтити по великом срцу које си
несебично поклањала свима нама.
Захвални за љубав, нежност и доброту: супруг
ЖИВА, ћерка НАТАША и син МИЛАН
с породицама
(40/251030)

АНДРИЈИ
ЖЕКИЋУ

ТОДОР РАДОВАНОВИЋ
1942–2017.

С поштовањем ИВКА
и СЛАВКО

Сахрана је обављена 6. новембра 2017, у 14 сати,
у Јабуци.
Ожалошћени: супруга ПЕРСА, син МИШКО,
ћерка СНЕЖАНА, унука МАРИЈА и унуци
МИЛОШ и НИКОЛА с породицом

Последњи поздрав оцу
од ћерке ДРАГИЦЕ,
зета МИЛЕТЕ и унука
ИВАНЕ, МАЊЕ
и МИОНЕ
с породицама

(30/25100)

(18/250963)

(33/(251010)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 13.
новембра 2017, у 67. години преминуо мој
супруг

Последњи поздрав

Најискреније саучешће породицама Панајотовић и
Митров поводом испраћаја на вечни починак њихове
вољене

ВИТОМИР
МИЛИЋЕВИЋ

Последњи поздрав

ВЛАДИ
ПЕЈАЧКОМ
од његове супруге
ТИНЕ
(69/251149)

ВЛАДА ПЕЈАЧКИ
Сахрана ће се обавити 15. новембра, на католичком гробљу у Старчеву.
Ожалошћена супруга ТИНА
(68/251149)

ВЛАДИ
ПЕЈАЧКОМ

(15/250960)

Последњи поздрав

ДУШАН АРСЕНОВИЋ

ВЛАДИ

ВЛАДИ
ПЕЈАЧКОМ

СТОЈАНКЕ
Колектив „Петрол пројект” Панчево

Почивај у миру.
Oд РУЖЕ, ЉИЉЕ и ЈЕЛЕ

Ко лепи сан...
ИКА МАРИНО с породицом
(62/259

(67/251148)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
од СРЂАНА
с породицом

од његове девојке
СЛАЂЕ с породицом

(71/251149)

(70/251149)

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком
и петком од 8 до 13 сати
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Петак, 17. новембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав нашем вољеном

С љубављу и поштовањем опраштамо се од драгог колеге

ЉУБУ МИЉКОВИЋУ
1986–2017.

Од супруге САШКЕ, сина ЂОРЂА, оца МИРОСЛАВА,
мајке БИЉАНЕ и брата АЛЕКСАНДРА
(73/251162)

ЉУБЕ МИЉКОВИЋА
Последњи поздрав нашем вољеном супругу и оцу

Колеге и колегинице из „Orion telekoma”
(87/ф)

ЉУБУ МИЉКОВИЋУ
1986–2017.

Последњи поздрав зету

Драгом сину наше колегинице Биље

од његове САШКЕ и сина ЂОЛЕТА
(74/251162)

13. новембра 2017. преминула је наша драга мајка

ЉУБУ
МИЉКОВИЋУ
1986–2017.

ЉУБОМИРУ МИЉКОВИЋУ

од таста ВАСЕ
и таште МИКЕ
(75/251162

последњи поздрав од маминог колектива из „Клубова”

СТАНА ВУЛОВИЋ

Последњи поздрав куму
Љубу

25. VII 1939 – 13. XI 2017.

(65/

Твоји: синови НЕНАД и ПРЕДРАГ, снаје ДРАГАНА и МАЈА
и унуци МИЛЕНА и ГАВРИЛО

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш вољени

(64/251138)

ЉУБО
МИЉКОВИЋ
1986–2017.
Остаће вечно у нашим
срцима.
Кум СРЂАН и кума
СВЕТЛАНА

Још увек у неверици

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

(76/251160)

Инфективном одељењу

МИЛОВАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
1951–2017.

градске болнице Панче-

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

преминуо у 66. години.
Бол и туга која је остала за тобом остаће заувек у нама.
Вечно ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: супруга РУЖИЦА, ћерке ЗВЕЗДАНА и ЈЕЛЕНА, шурак
РАТКО и унуци АЛЕКСАНДАР, БОЈАН и КОНСТАНТИН
(63/251132)

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

во на челу са др Душанком Жиловић са осталим

ДУШКО АРСЕНОВИЋ
1953–2017.

лекарима, медицинским

Памтићемо га по бриљантном уму, бриткој речи
и страсним дискусијама, поштењу, тамбурашима
и добром вину...
Тужни: МИЛАН, ЉУБИЦА са ДАРКОМ
и тетка ДОБРИЛА

пажњи у лечењу покојног

сестра ма и помоћ ном
осо бљу, на ука за ној

(1/250620)

Веселина Марковића.
Захвална породица
МАРКОВИЋ
(7/250923)

Петак, 17. новембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав
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Последњи поздрав деда

Вољени никад не умиру док живе они
који их воле, који их се сећају

ЗДРАВКУ

ЗДРАВКУ АНГЕЛИНУ
1935–2017.

НАДА ЂУКИЋ

од супруге ЈОВАНКЕ
(41/251035)

од ГОРАНА с породицом

ТАЊА и НЕНА с породицама

(43/251035)

(66/251143)

Последњи поздрав

18. новембра 2017. године навршава се
четрдесет дана откако нас је напустила
супруга, мајка, свекрва и бака

ДРАГАН
ПУТНИК

ДРАГАН ПУТНИК

ОДИ

од МИЛАНА
(42/251035)

Научио си ме много чему, али најтежу
лекцију си оставио да научим сам... а то је
како да живим тата без тебе...
Све сам хтео да ти створим у животу, да ти
пружим све... али смрт је дошла прерано
и отела ми те...
Недостајеш нам пуно, памтићемо те по
твојој предоброј души...

Последњи поздрав

Заувек твоји: син СРЂАН с породицом
(84/251194)

Оти шао си Тајо мој.
Затворио очи и никад их
више нећу видети. Надам
се да си на мир ни јем
месту. Ми смо ту да палимо свеће и осветлимо ти
пут. Изви ни Тајо што
нисам стигла. Почивај у
миру.

НАТАЛИЈА МИЋИЋ

Твоја ћерка МИЛИЦА

25. I 1939 – 10. X 2017.
из Омољице
Четрдесетодневни помен ће се одржати на
гробљу у Омољици, са почетком у 11 сати.
Никада је неће заборавити њени
најмилији: супруг ТОМИСЛАВ,
синови ЗОРАН и ДРАГАН, снаја БРАНКА,
унуци СРЂАН, ИСТОК и ОГЊЕН
као и остала родбина и пријатељи

(79/251193)

(24/250979)

Сећање на драге родитеље

ЗДРАВКУ АНГЕЛИНУ
1935–2017.
од брата ЈОВЕ с породицом

СТОЈАНОВИЋ

(44/251035)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ДРАГАН
ПУТНИК

ДРАГАН ПУТНИК

Почивај у миру!
Од КОВИЉКЕ, ГОЦЕ и
ДРАГАНЕ с породицама

Увек ћемо те се сећати.
Твој унук НИКОЛА, син
ЂОРЂЕ, КАТАРИНА
и КРИСТИНА

Ћале мој,
био си ми и отац и мајка док сам одрастао.
За оно што сам добар човек ти си заслужан, а за оно што сам лош сам сам крви.
Хтео сам да те задржим грчевито, као кад
песак стискаш, а он све више измиче из
шаке... Можда никад нећеш знати колико
ћеш ми недостајати. Ћале мој, не опраштам се од тебе, јер се никада не могу
опростити од тебе.
Твој син ЂОЛЕ

(77/251161)

(81/251199)

(80/251197)

ЗДРАВКУ
АНГЕЛИНУ
ДЕКИЈУ

ДРАГАНУ
ПУТНИКУ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Драги деда, желео сам
још једном да те видим и
загрлим.
Недостајаћеш ми пуно.

ДРАГАН
1928–1998.

и

НАДА
1930–2001.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији
Твој ДИМЧЕ

(59/251114)

(83/251199)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

СЕЋАЊЕ
С љубављу и поштовањем

ЈОВАН ОБЕРКНЕЖЕВ ЖАЖА
20. новембра 2017. навршава се пет дугих година откако ниси с нама. Недостајеш нам...
Твоји најмилији
(85/201202)

Драги наш тата

КОВИЉКА
МАРКОВИЋ
21. новембра 2017. у Омољици, у 9.30, дајемо четрдесет дана,

МИЛЕНА ЕРИЋ
На одласку си ми рекао
хвала, а ја теби „Хвала за
све лепе проведене тренутке са тобом, матори”

У срцу те носимо и од
заборава чувамо.

Породица
АНЂЕЛОВСКИ

СОФИЈА

Супруг СЛОБОДАН, син
ЦВЕТИН и ћерке
ЈАСМИНА и СНЕЖАНА

(86/251203)

(82/251199)

(60/251122)

ЛЕПОСАВА
ОЖЕГОВИЋ
20. XI 2016 – 20. XI 2017.

ЉУБИНКО
МАРИНКОВИЋ

Радо те се сећају твоје
братанице ЗОРА,
МИЛКА и ЈЕЛЕНА

1997 – 21. XI 2017.
Ожалошћени: супруга
СРБИНКА и син
ЖЕЉКО с породицом

(13/250950)

(78/251185)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ПАЈА ФРАНЦ
16. новембра 2017. навршава се једанаест година
откада ниси с нама.
Твоји најмилији
(61/251129)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
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У суботу, 18. новембра 2017. године, у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо шестомесечни помен нашим вољеним

ШЕСТОГОДИШЊИ ПОМЕН
У петак 24. новембра 2017. године у 11.30, на Православном гробљу у
Црепаји одржаће се помен нашем Милану

ВУЧИНИЋ

ОЛГА

ВУКОТА
Ваши: ГОРАН, ЂОРЂЕ и ЛЕПА
(26/250981)

МИЛАН АЛЕКСА
01. VI 1986 – 24.XI 2011 – 24. XI 2017.

Двадесет година од смрти мога оца

ДОНЧЕ
ЈОВАНОВСКИ

Тужна је стварност у коју је тешко поверовати.

Твоја породица
(35/ф)

17. XI 1997 – 17. XI 2017.
Успомену на тебе чува
од заборава ћерка
ЗОРИЦА, унука САЊА
и зет ЈОВИЦА
СЕКУЛИЋ
(54/251090)

У четвртак, 16. новембра, навршило се шест месеци откако није с нама наш

18. новембра 2017, у 10 сати, на Старом православном
гробљу, дајемо шестомесечни помен нашој драгој

21. новембра навршавају се две тужне године од
смрти

БОШКО
ЦОЛИЋ
18. XI 2015 – 18. XI 2017.
И све нам се чини да ће
проћи, али туга за тобом
је и даље ту. Успомене
нас упорно тиште и не
дају нам да те заборавимо.
Осећамо те међу нама,
ти нас ника да и ниси
напустио.
Супруга СЛАВИЦА, син
СРЂАН, снаја ИВАНА и
унуци АЛЕКСА и УРОШ
(56/251095)

ВОЈИСЛАВ ЂУРКОВ

МАРИЈИ ВУКЧЕВИЋ

1951–2017.
Рекли су биће лакше, слагали су!

1945–2017.
Твоја породица

Твоји најмилији

(55/251091)

(53/251087)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР
ЖИВАНОВ

Навршило се шест месеци откако нас је напустио
наш

Већ пола године није с
нама

СЕЋАЊЕ

14. XI 2015 – 2017.
Вољеном брату с тугом
његове сестре: НАДА
и ЈЕЛЕНА

24. новембра навршава
се година од смрти

16. XI 1994 – 16. XI 2017.

ЗОРАН
РАСТОВАЦ

ЗОРАН
ЖИВКОВИЋ

У суботу, 18. новембра, у
11 сати, на Новом гробљу
даваћемо једногодишњи
помен нашем драгом

МАРИЈА
ЈОВАНОВ
17. новембра навршава
се шест месеци откада
није с нама.

СИМИ
ГОЛУБОВИЋУ

Сестрице моја, чува те
од заборава твоја
сестра БОРКА
с породицом

Помен је одр жан на
Новом гробљу у Панчеву.
Породица РАСТОВАЦ

Породица

Кћерка, зет и унучад

Његови најмилији

(34/251014)

(27/250992)

(23/250978)

(57/251097)

(9/250933)

Сећање на сина и брата
18. XI 2017.

Сећање на мајку и баку

22. новембра 2017. навршава се десет тужних
годи на отка ко није с
нама

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји најмилији
(47/251048)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ГОДИШЊИ ПОМЕН

(8/250932)

МАРИЈЕ
РАГРОВИЋ
НАДА
СТОЈАНОВСКИ

ЗОРАНА
МИЛОШЕВА

МАРИЈИ
РАГРОВИЋ

Ћерка ЛЕЛА
с породицом

Унука СНЕЖА
с породицом

(49/251066)

(48/251056)

1939–2016.

СЕЋАЊЕ

МИРОЉУБ ПИПЕРСКИ
дипл. инж. електротехнике
1951–2009.
С љубављу и вечном тугом.
Твоји најдражи
(32/251001)

25. новембра навршава се тужна година откако ниси с
нама, а 18. новембра ћемо давати годишњи помен

ЈУГОСЛАВА
ЈУГУ МИЋИЋА

ЖИВОЈКУ
ЂУКИЋ ПРОДУ

1965–1994.

АЛЕКСАНДАР
СПАСИЋ

Ожалошћени: отац
РАТКО и сестра
ОЛИВЕРА с породицом

Твоји најмилији: ћерка
ОЛИВЕРА и зет
ЈОВИЦА с породицом

Волимо те и чувамо од
заборава.
Унуке БИЉА и ЉИЉА
с породицама

(45/251036)

(46/251036)

(52/251068)

АЛЕКСАНДАР
СПАСИЋ
2007–2017.

СТАНИМИР
ЈОВАНОВИЋ
1937–2003.

Десет пуних година како
ниси с нама... Године пролазе, заборава нема и неће
бити. Недостајеш нам...
Твој: супруга
СТАНИСЛАВКА и син
БОБАН с породицом

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Супруга ЉУБИЦА
и унука ЉУБИЦА
с породицом

(38/251023)

(39/251029)

НОВИЦА СТОЈАНОВИЋ
Твоји најмилији
(37/251022)

Петак, 17. новембар 2017.
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Ове године, с поштовањем се сећамо, наших најдражих – баке, тате и маме

КОТЛАЈИЋ

МАРЈАНОВИЋ

ВИОРИКА

ГОЈКО

ПЕТАР

2002–2017.
2013–2017.
2013–2017.
И запамтите: ниједан човек који је постојао, није умро.
Претворио се у светлост и тако постоји и даље.
Ваши најмилији

РУЖА

ЈОВАН

ОЛГА

1882–1972.

1920–1977.

1928–2012.

ДАНИЧИЋ

Успомену на њих чувају: ВЕРА, ИЛОНКА,
ИРЕНА и ИНГРИД с породицама
(12/250948)

(10/2150440)

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо у суботу, 18. новембра 2017, у 12
сати, обележавати годишњи помен нашем
драгом

Сећање на стрица

Године туге и бола без моје деце

АНКИЋ

МИЛАН

КОВИЉКА

1922–2007.

1924–2007.

И после толико година много нам недостајете.

СЛОБОДАНА
АНКИЋА

Син ДРАГУТИН, снаја ДОРИНА и унук МИЛАН
са супругом ВЕСНОМ
(14/250958)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНУ РАКИЋУ

СЛОБОДАН

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

СЛАВКО

2003–2017.

1996–2017.

Супруга МИЛАНКА и ћерка ТАЊА
с породицом

Ожалошћена, тужна и неутешна мајка
МИЛЕНА

(5/250919)

(21/250976)

18. новембра 2017. године, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четврогодишњи помен нашој драгој и никад непрежаљеној

16. новембра је двадесет
девет година

БРАНИСЛАВ
ЦВЕТАНОВИЋ

КЉАЈИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: син ВИД, ћерка ЛЕНА, тата, мама
и брат с породицом
(19/250964)

СЕЋАЊЕ

(22/250976)

НАДА ПРШИЋ

КАТАРИНА
ЦВЕТКОВИЋ
КАЋА
2003–2017.

14. XI 1997 – 14. XI 2017.
Прошло је двадесет година, а у срцу ми се чује
само крик.
Без тебе, у мојим очима нема више сјаја.
Хтео бих много тога да ти кажем, али сам остао
без гласа.
Твој БРАНКО
(20/250969)

Четрнаест годи на без
тебе, а увек си са нама.
Мама, тата
и твоја сека ЕЛЕНА

ЗОРАН

ЈАСНИ ПЕТКОВИЋ
2013–2017.

20. новембра 2017. навршава се пет година откако се упокојио наш

Братанице АНЂЕЛА
и АДРИЈАНА

1941–2012.

Стално тужни: мама,
тата и сестра
с породицом

С љубављу породица

(6/250921)

(11/2150945)

Седамнаест година

(25/250985)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СОФИЈА ПЕТКОВ
1929–1992.

Тридесет година је откако ниси с нама тата

ЈОЖЕФ ПАЛКО
2012–2017.
У нашим срцима заувек.

ДАМИР КАПС
КЕЦ

ДАМИР КАПС

15. XI 2005 – 15. XI 2017.
Оставио си нам неизмерну тугу и бол.
Твоја супруга ЂИНА
и синови ГОРАН
и БРАНИСЛАВ
с породицама

Дра ги сине, про ђе и
седамнаест година, а туга
је непролазна.
Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
Отац МИРКО и тетка
КАЈА

Године пролазе, душо
мамина, али бол и туга
вечито остају.
Твоја мама, брат
РОБЕРТ, снаја
НАТАША и братанице
ТАТЈАНА и ТЕОДОРА

Живиш у нашим мислима и срцима.
Ћерка ЉУБИНКА
с породицом

(3/250915)

(36/251017)

(72/251155)

(51/251064)

СЛОБОДАН
ЛУЈАНСКИ

Прошло је пет година без тебе

ЂЕРАСИМ
СТОЈЕВСКИ

СМИЉА ПЕТКОВ
1909–1992.

АНТО
РАДОИЧИЋ
Сада када те на капији
нема остала је туга преголема.
Сваку твоју сузу оплакујем сада, година прође,
али бол никада.
Видим твоје лице, памтим твоје речи, али бол за
тобом ништа ми не лечи.

Супруга РАТКА, деца,
унуци и праунуци

Твоја ћерка ДРАГИЦА

(50/251063)

(16/250961)

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТКО ПЕТКОВ
1909–1991.

18. новембра је годишњи
помен нашем дра гом
супругу, оцу и деди

СЕЋАЊЕ
Вечно живите са вашом

ЈОВАН
НИКОЛИЋ

ДРАГУТИН МИЈАЛКОВИЋ
16. XI 2012.
Твоји: ЉИЉА, ЈОВАНКА, МАРКО и ЖЕЉКО
(18/250998)

С љубављу и поштовањем твоја породица

16. XI 2011 – 16. XI 2017.
Време није умањило тугу
и бол.
Успомене нам не дају да
те заборавимо.
Супруга ЈЕЛЕНА
с децом и унучад

(4/250918)

(2/250898)

СВЕТИСЛАВ ДАМЈАНОВ
2012–2017.

децом, уз љубав и захвалност.
(31/251001)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

АНТУ
РАДОИЧИЋУ
Много нам недостајеш.
Супруга СТАЈКА, ћерка
ДРАГИЦА и син БАТО
с породицама
(17/250961)
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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

РОЂЕНИ

Ован

Вага

25. октобра: Анастасију – Мирјана и Предраг Каварић, Невену – Сања
Николић и Немања Буљугић; 27. октобра: Марију – Мирјана и Владимир
Николић, Катарину – Ивана и Александар Спасојевић, Ану – Николина
Крецуљ и Дејан Француз; 28. октобра: Викторију – Јулијана и Јан Цицка;
29. октобра: Милицу – Драгана Геошев и Ненад Легетић; 31. октобра:
Теодору – Мирабела и Слободан Радованчев; 2. новембра: Дијану –
Милица и Дејан Џунић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)
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Новац вам само пролази кроз
прсте. Ма колико да вам долази,
још брже одлази. Не улазите у
несигурне послове и чувајте се
понуде да брзо зарадите.
Могућност покретања судских
процеса, али и почетак једне лепе
љубавне везе.

Избегавајте несигурне финансијске
понуде или већа улагања. Новац ће
вам долазити из редовних и
ванредних прихода, а они који су
у сфери уметности, могу очекивати
велики успех. Усредсредите се
искључиво на себе.

Добили сина

Бик

Шкорпија

10. октобра: Маријуса – Видисава Васић Морарашу и Радуца Морарашу;
25. октобра: Давора – Драгана Балаш и Иван Ереш; 26. октобра: Андреја
– Сања и Роберт Ележди; 27. октобра: Димитрија – Верица Тодоров Сакић
и Владимир Сакић; 30. октобра: Ђорђа – Анита и Александар Боројевић;
1. новембра: Теодора – Јелена и Кристиан Бугарин, Кристијана – Марија
и Илија Гроза; 2. новембра: Матеју – Љиљана и Југослав Кељевић, Вукана
– Марија Бакош и Новак Радишић; 3. новембра: Душана – Драгана
Трифунов и Агим Рамадани, Максима – Маријана и Борислав Маринковић,
Огњена – Александра и Ненад Ивков; 4. новембра: Димитрија – Мирјана
Павловић и Бојан Мирковић.

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

ВЕНЧАНИ
4. новембра: Марина Стојановић и Горан Поповић, Зорана Станишић и
Горан Стефанов, Наташа Сабо и Небојша Соро; 5. новембра: Весна
Китановић и Миљан Миљковић; 9. новембра: Александра Сел и Драган
Живанов, Александра Рангелов и Дејан Мирчић.

Могући су већи приливи новца
током ове седмице, али добро
преиспитајте све околности пре
него што се затрчите у непознато,
јер може доћи до непланираног
губитка. Задржите се на ономе што
је сигурно.

2. новембра: Лаза Хусар (1940); 3. новембра: Ђорђе Попов (1952),
Љубивоје Јешић (1928), Слободан Стоилковски (1976); 4. новембра:
Драган Тодоров (1941), Владимир Несторовић (1944); 6. новембра: Павле
Царан (1944), Миланка Шелмић (1933), Милица Стојановић (1933), Катица
Мићић (1955), Славко Томић (1955), Веселин Марковић (1943); 7.
новембра: Мирослав Дошен (1955), Александар Милошевић (1933), Антон
Грах (1934); 8. новембра: Мара Гашић (1935); 9. новембра: Милан
Радовановић (1943), Зоран Николић (1967).

КОКТЕЛ

4

НИГЕРИЈСКИ
ФУДБАЛЕР

1
2
3
4

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Пре него што се залетите и улетите
на непознат терен, размислите
колико је то исплативо. Партнерски
односи су мало затегнути, па вас
и партнер успорава. Најбоље би
било да наплатите своје дугове,
макар и судским путем.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

И сами осећате да постоје обавезе
за које још увек не знате како да
их подмирите а да добро не стегнете
каиш. Одредите приоритете и
почните да враћате своје дугове.
Није добро улетати у нове кредите,
али помоћ породице је добродошла.

Неповољан период се завршио.
Размислите о томе шта бисте
могли да радите. Већа сума новца
вам
коначно
долази
из
иностранства, па се потрудите да
је добро уложите, али не журите.
Повољна прилика ће се створити
сама од себе.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Приливи новца су константни и не
тако мали, али ваши апетити су
велики, па се понекад чини да
пресипате из шупљег у празно. Не
верујте превише у велика обећања, чак
ни у она која вам дају стари сарадници
– околности вам нису наклоњене.

АНАГРАМ У СТИХУ

Приоритет ове недеље јесте да
поведете рачуна о трошковима,
колики год да су, па се суздржите
од трошења. Уколико вам се нешто
и учини јефтином и добром
инвестицијом, покушајте да одолите
искушењу.

Близанци
Поље среће је активирано, тако да
поједини Близанци могу зарадити
коцкајући се, али не изазивајте
срећу превише. Ако имате хоби
или неки хонорарни посао, сви су
изгледи да ћете остварити приходе
од тога. Плаћајте рачуне.

УМРЛИ

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

2

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

Добили ћерку

ЕНИГМАТСКИ

1
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Немојте се разочарати ако добијете
мање него што очекујете. Водите
рачуна о томе шта потписујете,
више проверавајте своје блиске
сараднике. На нешто вас
наговарају, али то није исплативо
онолико колико они тврде.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

Фудбалска је звезда,
небески му лет,
могло би се рећи
OРБИТА му СВЕТ.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. тајно узимање државне имовине, утаја, 2. нервне ћелије, 3. бити уверен, имати поверење, 4. озледити се, нанети себи повреду.
РОЂЕН У
МРАМОРКУ

Дивља
мачка

Шведски
фудбалер
(Златан)

Прилив новца ће ове седмице
почети да се повећава, али не
онолико брзо колико очекујете.
Болна тачка су вам велики дугови,
па ћете тражити начин да их решите.
Трошкови су премашили ваша
очекивања, те следи смањење
броја запослених.

СУДОКУ
Скуп свих
чланова
неког тела

Проћи
поред,
замаћи

Немачки
фудбалски
тренер (Удо)

Рај
(јевр.)

Ауто-ознака
Ниша

Јапанска
кратка
песма

Војник
(лат.)

7
8

ИМЕ
ПИСЦА СА
СЛИКЕ

Симбол
радијума

(19. 2 – 20. 3)

Тренутно постоји велики раскорак
између прилива и трошкова који
расту с несмањеном брзином.
Запетљали сте се као никад раније.
Радите још неки посао поред
постојећег, то ће вам донекле
помоћи да закрпите рупе.

5

1

5

8

4

7

9
4

Подићи
зграду

6
Симбол алуминијума
Град у
Бачкој

Убоге,
сиромашне

СРПСКИ
ДЕЧЈИ
ПИСАЦ

Раст,
узраст

Велика
лука на
Јадрану

Ловачки
пас

Симбол
јода

Марка фото-апарата
Билијарски
штап

Друм
Старица
Стајаћа
вода
Присвојна
заменица

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ
Широк
простор у
граду
Покрајина у
Индији
Снажан
нагон,
пожуда

Који
елиминише
Узвик
нестрпљења
Ступити
унутра
Предлог уз
локатив

Град у
Јапану
Први вокал
Место код
Петровца
на Млави

1

4
Трећи
вокал
Завера

Сврха којој
нешто
служи

9

7
9

4

1

3

8

8

7

2

3

2

6
6

9
3

РЕШЕЊА – Укрштени слогови: проневера, неурони, веровати, ранити се. Анаграм у стиху: Тарибо Вест. Судоку: 934721586,
128654793, 756938214, 265379148, 341582679, 879416325,
692145837, 413867952, 587293461. Скандинавка: ра, пленум, изградити, сироте, ал, намена, и, кодак, пут, Стојковић, бара, трг, елиминатор, Асам, ући, Акита, страст, Рашанац.

Гимнастичка
фигура

5

29
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ПАНЧЕВАЦ У ПОСЕТИ ЕГЗОТИЧНОЈ ИНДОНЕЗИЈИ

Лука испред храма Боробудур

ТАМО ГДЕ ДРУГ ДРУГА ИСКРЕНО ПОШТУЈЕ
Индонезија – место из бајке. У
том егзотичном рају недавно
је боравио и један Панчевац.
Лука Матић је три недеље провео у посети колегиници с
факултета – Сабријани Јарапутри, коју је претходно и сам
угостио (о чему је и „Панчевац” писао).
– Ово је било моје треће путовање у ту живописну земљу у
југоисточној Азији, а друштво
ми је правио и Кимон, студент
из Гренаде, државице у карипском архипелагу. Том приликом смо, поред осталог, обишли и престоницу Џакарту,
затим трећи највећи тамошњи
град Бандунг, као и чувено
туристичко острво Бали. То је
било једно незаборавно иску-

Пријатељство с три континента – Кимон, Сабријана и Лука у Бандунгу
ство на којем ћу заувек бити
захвалан Сабријани и њеној
породици – наводи Лука.
Његове импресије o четвртој
држави на свету по броју становника, која се простире на
неколико хиљада острва, тешко
је пренети на папир, јер је то,
према његовим речима, потпуно другачији свет од оног који
познајемо у Србији и Европи.
– У Индонезији сам се осећао невероватно пријатно и у
потпуности прихваћено, нарочито откад сам у међувремену
научио основе тамошњег језика. Упало ми је у око и то да,
иако је ислам најзаступљенији, припадници других религија имају једнак третман у
друштву. Исто важи и за бројне народе, који говоре потпуно различито, али се међусобно споразумевају језиком под
називом bahasa indonesia. Просто речено, у тој земљи влада

Бечак у Солоу

И својим пријатељима сам
представила неке од типичних
оброка, као што је, рецимо,
пемпек – слана рибља посластица из провинције Јужна
Суматра, која се служи у слатко-киселом сосу скраћено
названом чуко. Упознала сам
их с другим традиционалним
вредностима; једна од њих је
под заштитом Унеска, зове се
батик и може бити одећа, обућа, торба и томе слично – нагласила је Сабријана.
Ова девојка ведре нарави
живи у месту Депок, некој врсти
јужног предграђа Џакарте. Госте
је водила и у друге градове, као
што су Бандунг и Соло, у којем
радо користи бечак – јавни превоз на три точка.
– У Џакарти има сијасет
места која треба видети, попут

споменика од националног значаја, а и Стари град је неодољив. На Јави, најнасељенијем
острву на свету, налазе се и
фасцинантни храмови из осмог
и деветог века који су под
заштитом Унеска – будистички Боробудур, као и Прамбанан, који припада хиндуизму.
Трудила сам се да што више
тога покажем свом драгом пријатељу Луки и одужим му се за
све оно што сам доживела у
Панчеву, као и зато што воли
Индонезију, као што и ја волим
Србију – поентира Сабријана.
Због свега тога не треба да
чуди што у тој прелепој земљи
срдачних људи важи правило
уклесано и на државном симболу – „Bhinneka Tunggal Ika”.
У преводу – друг друга поштује...

Традиционална кухиња
Централна Џакарта
апсолутна толеранција – истиче
млади Панчевац.
Његова домаћица и колегиница с факултета, која такође
обожава путовања, каже да никад
не заборавља своје место, земљу
и, изнад свега, породицу.
– Неколико година студирам
у Србији и најмање три пута
сам ишла кући на одмор, пре

свега због велике чежње за
породицом и родним местом.
Недостају ми и све друге ствари – од хране до превоза. Уживам у домаћој кухињи, а моја
мајка је и власник неке врсте
фирме за кетеринг, која подразумева разноразну традиционалну храну, па јој, када сам
тамо, помогнем при паковању.

ДЕЧЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ ЧЕТРНАЕСТИ ПУТ У ЈАБУЦИ

„Мали принц” подигао и спустио завесу
Четрнаести Дечји позоришни
фестивал у Јабуци одржан је
прошлог викенда у организацији Дома културе, а реч је о
пројекту који је подржан на
конкурсу Града Панчева.
Догађај је отворен у суботу,
11. новембра, када је у препуној великој сали поменуте установе домаће позо ри штан це
„Мали принц” извело представу инклузивног карактера под
називом „Ко се шета око света”. За режију је била задужена
Драгана Вујасиновић, веома
маштовити текст написао је

„Мали принц”

„Ко се шета око света”

Тоде Николетић, а у изведби су
учествовали и корисници Дома
за ЛОМР „Срце у јабуци”.
Након тога је војловачки
СКПД „Ђетван” одиграо представу под називом „Game Start”.
Ова савремена бајка почиње
тако што једном дечаку који
обожава игрице на рачунару и
због тога не жели да га уступи
сестрици „забагује” машина.
Прича се заплиће када их ком-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

чувене бајке о двоје малишана
који могу да се извуку из проблема само ако остану заједно.
Дан је завр шен кома дом
„Вашар пред вашар” који је
извела Луткарска трупа „Банатски шор” из Идвора, што је
први пут да је оваква врста
представа заступљена на фестивалу. Интересантно је да су деца
сама израдила фасцинантне
креације у људској величини.
Драмски студио „Атеље младих” из Панчева у последњи
час је отказао учешће због болести једног од глумаца, па је у

„Ђетван” – „Game start”

пјутер увуче у своју виртуелну
унутрашњост, где постају Ивица и Марица и сусрећу са злим
вирусним Софтвером. Представа је осмишљена као мјузикл с

веселим сонговима, савременим
плесним кореографијама и техничким ефектима. Веома је
интересантна гејмерима, али
истовремено се везује за поруку
„Банатски шор” из Идвора

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.

Шарпланинац
Овај симпатичан пас пронађен је у Омољици пре десетак дана, без чипа или огрлице са ознаком која би упутила на власника.
Шар пла ни нац је вео ма
доброг карактера, па би уколико се власник не јави у
закон ском року, могао да
добије новог удомитеља.
За то време биће привремено збринут у градском прихватилишту, а заинтересовани могу добити све неопходне
информације на контакт-телефон 352-148.

недељу, 12. новембра, одигран
само један комад. Завесу на
фестивал спустио је домаћи
дечји театар представом идентичног назива – „Мали принц”,
на коју су Јабучани посебно
поносни. Драматургија је у потпуности урађена по тексту чувене књиге, а сав посао око режије поново је завршила Драгана
Вујасиновић. И напослетку вреди истаћи да су у овом комаду
(као и у оном првог дана) наступили Николина Трајчић, Алекса Загорац, Дејан Јаћимовски,
Нађа Петковски, Мила Ристић,
Милан и Милош Вујасиновић,
Ана Димитријевски, Јована Јовчић и Милан Тренговски.

Вучица
Још један пас пронађен је у насељеном месту – Новом Селу, а овог пута
реч је о вучјаку. Заправо, ради се о
женки немачког овчара лепе грађе
и добре нарави.
Иако је необележена, готово сигурно неком припада, а и она се налази
у панчевачком прихватилишту у Власинској 1, где чека свог власника
или неког ко ће јој обезбедити нови
дом. Контакт-телефон: 352-148.

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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БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У ТЕКВОНДУ

МИЛИЦА НАЈБОЉА НА ПОЛУОСТРВУ
Бојан Стефановски
вицешампион
Сјајни Александар
Батало

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ЗОРАНА И ТАМАРА ШАМПИОНКЕ
Првенство Србије у дизању
тегова у женској конкуренцији
одржано је прошлог викенда у
Београду. КДТ Динамо представљале су атлетичарке истоименог клуба Тамара Полић и
Зорана Барјактаровић, које су
освојиле најсјајнија одличја.
Тамара се такмичила у групи
девојака до двадесет година, а
Зорана је тријумфовала у конкуренцији такмичарки до двадесет три године.
– Презадовољан сам, поготову због чињенице да су Зока
и Тамара пре свега атлетичарке. Велику захвалност дугујемо и тренерима Љупчу Цветкоском, који је одобрио учешће Зоране и Тамаре на овом
шампионату, као и Браниславу Јованову, који је надгледао

тренинге девојака. У остваривању ових резултата помогли
су нам и Димитрије Стефановић, Зоран Полић и Дејана
Дејановић – рекао је Филип
Влајић, алфа и омега КДТ-а
Динамо.
Клуб из нашег града остварио је одличне резултате на
пољу олимпијског дизања ове
године. Анђела Тасић је освојила вицешампионску титулу
на држав ном првен ству за
девојке до осамнаест година.
Тамара и Зорана су се окитиле највреднијим трофејима, а
Филип Вла јић је заслу жио
бронзу на Студентском првенству Србије. Дизање тегова у
нашем граду наставља традицију дугу преко седамдесет
година...

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ЧАЧАНИ НЕЗАУСТАВЉИВИ

Нема препреке за фантастични тим Борца из Чачка. Екипа коју предводи тренер Рашко
Бојић незаустављива је како у
Кошар ка шкој лиги Срби је,
тако и у АБА 2 лиги. „Рампу”
пред Чачанима нису успели
да спусте ни кошаркаши Тамиша. У петом колу КЛС-а Борац
је прошлог викенда гостовао
у Хали спортова на Стрелишту и наставио победнички
низ: Тамиш–Борац 58:74, по
четвр ти на ма: 13:24, 13:20,
15:19 и 17:11.
Гости су од самог почетка
утакмице били тим који доминира. Чврстом и агресивном
одбраном, али и прецизним
шутовима, већ у првој четвртини стекли су високу предност, која је до краја утакмице била недостижна за екипу
из нашег града. Већ на полувремену Чачани су имали 18
поена „вишка”, па је питање
победника било одлучено много пре времена.
Ипак, момци које предводи тренер Бојан Јовичић нису
желели да се предају без борбе. После одмора су заиграли
много агресивније, чвршће у
одбрани, али ни на овој утакмици није их служио шут.
Ипак, успели су да смање на
39:49 и када се учинило да ће

Стране припремио

Александар
Живковић

се још више приближити ривалу, Чачани су преко сјајног
Мариновића одбили све нападе Тамиша и утакмицу мирно
привели крају.
Тим из нашег града играо
је у саставу: Ђорђевић (један
поен), Сочанац (три), Илкић
(осам), Кање вац, Бало вић
(два), Витковић (14), Раичевић (четири), Смиљанић (12),
Савић (седам), Кне же вић
(шест), Митровић (један поен)
и Раденковић.
Кошаркаши Крис-кроса су
до победе у седмом колу Прве
регионалне лиге дошли тек
после продужетка. Они су на
свом терену савладали Дунав
из Апатина са 76:67, по четврти на ма: 17:19, 9:12, 14:20,
23:12 и 13:4.
Прво полувреме протекло је
у лошој игри, али у таквој ситуацији боље су се снашли гости,
који су на одмор отишли с
резултатом 31:26. Трећа четвртина није донела бољитак у
игри тима из нашег града, а
једанаест поена „вишка” у
корист Апатинаца није слутило ништа добро. Почетком
четврте четвртине домаћи тим
се пробудио и направио серију
од 18:0, али ни то није било
довољно за победу у регуларном делу. Чак су гости имали
шут за победу, али су промашили, па је уследио продужетак. Тек тада је Крис-крос заиграо на потребном нивоу, па је
период од пет додатних минута решио у своју корист и дошао
до друге победе у првенству.

У турском граду Едрине, од 9.
до 11. новембра, одржано је
Првенство Балкана у теквонду. Чланови ТК-а Колосеум из
нашег града који су наступили
као борци српског националног тима оправдали су учешће
под националном заставом и
остварили су сјајне резултате.
Најуспешнија је била јуниорка Милица Неделковски, која
је освојила шампионску титулу у категорији до 55 кг. Она је
најпре савладала ривалку из
Бугарске, потом је поразила
турску такмичарку, а онда и
конкуренткињу из Македоније. У финалу је, са 14:5, победила одличну домаћу такмичарку. Иако јој је ово тек прва
јуниорска сезона, Милица је
оправдала очекивања својих
тренера Миленка Несторова и
Зорана Милошевића.

Сениор Бојан Стефановски
надметао се у категорији до 74
кг и освојио је сребрну медаљу. Најпре је тријумфовао над
албанским борцем, потом је
био бољи од ривала из Турске,
а у полуфиналу је савладао члана репрезентације БиХ. У борби

за најсјајније одличје изгубио
је од ривала из Турске с минималним резултатом 6:5.
Иако још увек јуниор, Александар Батало, иначе сениорски шампион наше земље, био
је веома запажен на такмичењу у Турској иако је био један

од најмлађих бораца. Остварио је две победе и претрпео
један пораз. Никола Ресановић
је у првој борби изгубио од
домаћег такмичара.
Постигнути резултати су плод
напорног рада тренера и такмичара у ТК-у Колосеум.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„БУБАМАРА” – СПОРТСКИ ПОНОС ГРАДА
Утакмицама тринаестог кола
јесењи део првенствене трке за
бодове у Српској лиги група
„Вој во ди на” ушао је у сам
финиш. До краја првог дела
шампионата остала су још два
кола, а представници нашег
града остварили су важне победе у трећем рангу такмичења.
Динамо је наставио фантастичну серију тријумфа, па је савладао и Братство, а Железничар
је био бољи од Радничког из
Сремске Митровице.
„Брзи воз” је тријумфом од 2:0
над одличном екипом из Пригревице остварио и девету „везану” победу, и то без примљеног
гола, па је тако наставио потеру
за лидером из Бечеја.
Љубитељи „бубамаре” су на
Градском стадиону могли да
виде сјајну игру домаћег тима
и два ефектна поготка. Први је
дело Младена Јованчевића, а
други Драгана Дашића. Братство, које многи стручњаци свр-

ставају у најбоље тимове у овом
рангу такмичења, није имало
нимало наде да може изборити повољнији исход у Панчеву.
– Јако тешка утакмица. Играли смо вероватно против најбољег противника до сада. Били
смо под притиском континуитета победа, али успели смо у
сво јим наме ра ма. Чести там
момцима на залагању и новој
победи. Рекао сам и пре меча
да је ово за нас једна врста
„докторског рада”, јер смо само

победом могли да потврдимо
све резултате до сада. Идемо
даље, имамо још много посла
до краја овог фудбалског маратона – рекао је, не дозвољавајући никакву еуфорију, први
тренер Динама Александар Стевановић.
Популарни „брзи воз” и даље
је на другом месту на првенственој табели, с 30 бодова, а
наредног викенда поново ће
играти пред својим навијачима. У Панчево долази Црвена
звезда из Новог Сада.
Своје присталице су обрадовали и фудбалери Железничара. Они су, такође на свом терену, на СЦ-у „Младост” савлада ли Рад нич ки из Срем ске
Митровице с 1:0, па су с нова
три бода „скочили” на осмо
место на првенственој табели.
Био је то веома важан меч
за панчевачку „дизелку”. Момци које предводи тренер Ненад
Стојчић играли су под импе-

ративом победе, али су током
целог сусрета диктирали темпо и били тим који доминира.
Ипак, човек одлуке и овог пута
био је сјајни Немања Текијашки, који је у 73. минуту, после
ударца главом, постигао једини погодак – гол вредан три
бода.
– Гости су врло квалитетан
противник, иако стање на табели можда то и не показује. Била
је то тврда утакмица, али задовољан сам како су моји момци
играли. Испоштовали су све
дого во ре из свла чи о ни це и
заслужено су победили. Овакве утакмице су по правили
најтеже, зато и јесам пресрећан због освајања нових бодова. Предстоји нам гостовање у
Суботици, али на север Бачке
идемо са жељом да направимо
„брејк” и да јесен мирно приведемо крају – истакао је тренер Железничара Ненад Стојчић, са олакшањем у гласу и
дозом оптимизма.
Да прошли викенд сав буде
у знаку фудбалских победа,
потрудили су се и Омољчани.
Младост је на свом терену, у
13. колу Војвођанске лиге група „Исток”, савладала лидера,
Кикинду 1909, са 2:1.
Голове за тим који предводи
тренер Душан Ђокић постигли
су Гиговић и Пештерац.
Младост је сада на седмом
месту, с деветнаест бодова.

била прецизна када је било најпотребније, а разиграла се и
Невена Џелајлија, која је на крају заслужила и назив играча утакмице. Сања Павловић је још једном бриљирала на голу Панчева, па гошће нису могле да нађу
начин да се поново врате у меч.
Тим из нашег града играо је у
саставу: Михаела Хучка, Ивана
Рупчић (шест голова), Јована Рикановић, Невена Џелајлија (седам),
Магдалена Живојнов, Невена
Којић (један), Невена Станишко-

вић (три), Драгана Чакмак (један),
Светлана Ничевски (три), Тамара Бернардић, Александра Стефановић, Катарина Шуберић (два),
Јована Јовановић (три), Марија
Милићевић (два гола) и Сања
Павловић (десет одбрана).
После седмог кола ЖРК Панчево заузима осмо место на
табели, са четири бода, а наредног викенда гостује у Инђији,
где ће одмерити снагу са седмопласираним Железничаром,
који има два бода више.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВАЖНА ПОБЕДА ПАНЧЕВКИ
Седмо коло Супер Б лиге за
рукометашице донело је много радости свима којима су боје
ЖРК-а Панчево у срцу. Наиме, после неколико добрих игара, али несрећних пораза, девојке које предводи тренер Марко Крстић успеле су да се издигну изнад свих проблема и да
остваре вредан тријумф. Оне
су прошлог викенда у Хали
спортова на Стрелишту савладале „Халас Јожеф” из Аде са
29:22 (13:13).
Пред Светланом Ничевски и
њеним саиграчицама није био
нимало лак задатак, јер су играле под императивом победе. Једноставно, Панчевке су морале да
добију овај дуел и на срећу њихових навијача – успеле су у томе.
Од самог почетка утакмице
било је јасно да девојке играју
у грчу, а цео ток првог полувремена био је некако чудан.

Гошће из Аде су водиле с 5:2 и
9:6, али је онда, од 15. до 20.
мину та, усле ди ла фури о зна
игра Панчевки, које су захваљујући головима Иване Рупчић, Цеце Ничевски, Невене
Станишковић и Јоване Јовановић преокренуле на 11:9. И
када се учинило да су домаће
већ тада „пре ло ми ле” меч,
гошће су успеле да изједначе
резултат у последњим минутима првог дела игре.
Током полувремена љубитељи рукомета могли су да виде
на делу најмлађе рукометашице Панчева, које предводи Лана
Жига. Аплаузе попут оних који
су били упућени млађим категоријама убрзо су заслужиле и
старије рукометашице.
После одмора домаће су заиграле још боље и агресивније.
Ивана Рупчић је постигла два
поготка, Марија Милићевић је

ЕКИПНИ ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ ЗА ТЕНИСЕРКЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НАГРАЂЕНИ
СУГРАЂАНИ
На тра ди ци о нал ном ску пу
атлетских стручњака под називом „Дани атлетике”, одржаном у Крагујевцу, окупило се
преко 200 представника атлетских клубова, савеза и струковних организација.
Деле га ци ју АК-а Дина мо
чинили су: Марко Миловановић, Миле Угрен, Љупчо Цветкоски, Слободан Маринков и
Филип Влајић. Током дводневног скупа одржано је неколико
стручних предавања, као и годишња скуп шти на АСС-а. На

семинару је учествовао и новофор ми ра ни струч ни штаб
Атлетског савеза Србије, којем
је, у области спринта, председавао Љупчо Цветкоски.
На свечаној вечери уручена
су признања најуспешнијим
атлетским тренерима у земљи.
Наш суграђанин Љупчо Цветкоски добио је признање за
успехе у раду с млађим сениоркама, највише због резултата постигнутих са Зораном Барјактаровић. АСС је трећи пут
заредом наградио тренера Цветкоског за успехе у тренерском
раду.
Захвалницу АСС-а заслужио
је још један наш суграђанин –
тре нер АК-а Тамиш Зоран
Коцић. Он је добио признање
за приказани стручни рад у
пости за њу новог држав ног
рекорда у 2017. години.

ЕЛЕКТРОНСКА МЕТА
Стрељачки савез Војводине је
уз помоћ Покрајинског секретаријата за спорт и омладину
обезбедио четири електронске
мете за тренинг, које су добили клубови из Кикинде, Сремске Митровице и Инђије, али
и СД „Панчево 1813”.
– Одавно чекамо електронску мету, али Покрајински
секретаријат за спорт и Спортски савез Војводине сада су
коначно нашли начин и обез-
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ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ ДИНАМА

Овог викенда
Одбојка

У финалу пала
Црвена звезда

СУПЕРЛИГА
жене
Обреновац: ТЕНТ–ДИНАМО

Резултат квалитетног
рада
После освајања титуле екипног првака Србије у конкуренцији играчица до осамнаест година млада женска екипа Тенис клуба Динамо тријумфовала је и на државном
екипном првенству у сениорској конкуренцији. Изабранице тренера Младена Вуковића: Сацуки Такамура, Емилија Којчић, Ана Вилчек, Наталија Ђукић, Милана Вулин и
Јова на Чавић оства ри ле су
историјски успех освојивши
ову престижну титулу.
Оне су у полуфиналу савладале екипу нишког ТАЖ-а с
3:1. Емилија Којчић је изгубила свој меч, у три сета, против
једне од најбољих српских јуниорки, Теодоре Ристић, али су у
наставку сусрета Ана Вилчек,
Наталија Ђукић и Сацуки Такамура биле боље од својих противница, па је Динамо повео с
3:1, тако да дубл меч није ни
одигран.
У великом финалу девојке
тре не ра Мла де на Вуко ви ћа
састале су се с много старијим

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК
субота, 19 сати

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Темерин: МЛАДОСТ–ЈАБУКА
Б. Н. Село: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ
субота, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Шид: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС

тимом и убедљивим фаворитом, екипом Црвене звезде из
Београда. Емилија Којчић и
Ана Вилчек су на самом почетку сусрета добиле своје сингл
мечеве и Динамо је повео са
2:0, па је на помолу било велико изне на ђе ње. У настав ку
сусрета Наталија Ђукић је изгу-

била од старије и искусније
Вере Марковић, али је у последњем сингл мечу Сацуки Такамура бриљирала у мечу против Милане Спремо и победила са 2:0 у сетовима. Динамо
је поново повео с недостижних
3:1, тако да ни у финалу није
одигран дубл меч.

Освајањем двеју титула у различитим конкуренцијама женски тим Динама остварио је историјски успех када се ради о екипним државним првенствима.
Поред вредног рада и залагања
самих играчица, за такав успех
заслужан је и квалитетан и посвећени рад клупских тренера.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ПЕТИ ПОРАЗ „ЛАВИЦА”, ДРУГИ ТРИЈУМФ БОРЦА
Пето коло Суперлиге Србије за
одбојкашице није донело ништа
ново када је ЖОК Динамо у
питању. Популарне „лавице”
из нашег града претрпеле су и
пети пораз, а оно што највише
боли навијаче тог спортског
колектива, јесте чињеница да
још увек нису успеле да освоје
ниједан сет.
Прошлог викенда је у Хали
спортова на Стрелишту гостовао Железничар из Лајковца.
Као што се и очекивало, тим
који предводи Светлана Илић
није имао већих проблема на
путу до нових бодова: Динамо–Железничар 0:3, по сетовима: 22:25, 13:25 и 21:25.
Иако су гошће у наш град
дошле као апсолутни фаворити, почетак сусрета то није
показивао. Одбојкашице Динама играле су веома добро у
првом сету. Нису се уплашиле
великог противника, а тим у
саставу: Јована Симић, Сара
Павловић, Јана Ћук, Милица

Шорак, Олга Јејић, Драгана
Марковић и Сања Ђурђевић
играо је пожртвовано, борбено
и храбро. Као право изненађење, у први план је искочила
Милица Шорак, али „лавице”
су биле одличне и на мрежи,
па су успеле неколико пута да
изблокирају нападе противника, или бар да „упасиве” њихо-

У КУПУ СА ЗВЕ ЗДОМ
Одбојкашице Динама ће у првом четвртфиналном мечу Купа
Србије угостити београдску Црвену звезду.
Та утакмица биће одиграна у среду, 22. новембра, у Хали
спортова на Стрелишту, а почеће у 17 сати.

ве смечеве. Динамо је имао
предност и од 17:12, али опет
не и довољно снаге да освоји
први сет у сезони. Драгана Марковић и њене другарице као да
су се уплашиле и од саме могућности да могу да буду боље од
ривала, па су одједном стале и
почеле да праве почетничке,
неопростиве грешке, што је
искусни ривал умео да казни.
Лајковчанке су успеле да преокрену резултат, да добију први
сет и да, практично, реше питање победника у овом мечу. У
наставку сусрета играо је само
један тим – Железничар. Тренер Динама Никола Јерковић
покушавао је бројним изменама

да раздрма своју екипу, али
није вредело.
„Лавице” су и даље чврсто
приковане за дно табеле, а у
сле де ћем колу госто ва ће у
Обреновцу, где ће одмерити
снагу с Тентом.
После тешког пораза који су
претрпели од Младеновца на
свом терену, одбојкаши Борца
су смогли снаге да се уздигну,
опораве и – тријумфују. Они
су прошлог викенда гостовали
у Футогу, где су одиграли сусрет
петог кола Прве лиге и савладали истоименог домаћина с
0:3, по сетовима: 24:26, 22:25
и 10:25.
Као што и коначан исход
показује, домаћин је био равноправан такмац Старчевцима
само у првом делу утакмице.
После тога су Давор Милошевић и његови саиграчи преузели иницијативу, диктирали темпо игре и на крају стигли до
убедљивог тријумфа, другог у
овом шампионату.
Већ у суботу, 18. новембра,
Борац ће бити у прилици да
још више поправи свој бодовни салдо. У Хали спортова на
Стрелишту гостује Клек, а уз
подр шку с три би на мом ци
које предводи тренер Душан
Јовић лакше ће доћи до нових
бодова.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ
бедили нам преко потребно
средство за вежбање. С обзиром на то да једна мета вреди
око 300.000 динара, захваљујемо свима који су допринели
да се обезбеди квалитетнији
тренинг и у нашем клубу. Мета
је најпотребнија врхунским
стрелцима, којих у Панчеву
увек има бар десетак, а највише Дејану Пешићу, најбољем
сениору у гађању из пушке у
Војводини. Да не би заостајао
за својим ривалима, Дејан је
претходних година путовао у
Београд и Стару Пазову на тренинге на електронским метама – рекао је Синиша Вељковић, први човек СД-а „Панчево 1813”.
Лепи дани за стрељаштво у
нашем граду...

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

„ВЕПРОВИМА” ТРЕЋА КРУНА
Рагби клуб Динамо 1954 ниже
шампионске титуле... После пионира и кадета прваци Србије постали су и јуниори спортског колектива који је на велика врата вратио јајасту лопту у Панчево.
Одлучујући меч за титулу
шам пи о на јуни о ри Дина ма
1954 одиграли су у суботу, 11.
новембра, на стадиону ФК-а
Борац у Старчеву. Момци које
предводе тренери Ђорђе Гаврило вић и Вла ди мир Амбруш
савладали су београдски Рад с
32:29 и тако дошли до великог
успеха. Био је то узбудљив и
до самог краја неизвестан меч.
Есеји су „падали” један за другим, али одлучујући су били
последњи тренуци утакмице,
када је поентирао Трифуновић.

– Ово је заиста велики успех,
јер никада у историји клуба
нису освојена три шампионска
пехара током једне сезоне. Планирамо да наставимо истим
темпом, ови момци су будућа
окосница сениорског тима, што
је битно за развој клуба и његов
напредак. Желимо да следеће
године, с подмлађеним тимом
сениора, уђемо у Прву лигу
Срби је – рекао је спорт ски
директор популарних „дивљих
вепрова” Игор Стојадиновић.
Нови шам пи о ни Срби је
поста ли су игра чи: Петар
Хинић, Данило Рашета, Андреј
Барбул, Стефан Драмићанин,
Александар Кркљуш, Младен
Јокић, Сте фан Молев ски,
Нико ла Адви гов, Михај ло

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЛОКОМОТИВА
недеља, 15.30
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС
субота, 19 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА 1901 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 13 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Наково: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ
Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Старчево: БОРАЦ–ПАРТИЗАН

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:3

ПРВА ЛИГА
Футог: ФУТОГ–БОРАЦ

0:3

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО – Х. ЈОЖЕФ

29:22

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА–АПАТИН

36:25
28:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Нови Сад: СЛАВИЈА – ОРК ПАНЧЕВО

33:20

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ

58:74

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ДУНАВ

76:67

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН–ЈЕДИНСТВО
Рума: РУ КОШ – ДИНАМО

86:84
68:102

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БРАТСТВО 1946 2:0
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ) 1:0
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – КИКИНДА 1909

2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА
Селеуш: ВОЈВОДИНА–СЛОГА
Б. Паланка: ДУНАВ – ЈЕДИНСТВО (К)
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛИНА

3:1
1:2
1:1
2:1
1:1

ШАХОВСКИ КУТАК

William
8
7
6
5
4
3
2
1

Марјановић, Стефан Јовановић, Јован Трифуновић, Никола Ивановски, Вук Косић, Владан Дабић, Милош Цветковић,

Страхиња Јокић и Лука Анђелковић, али и њихови тренери
Ђорђе Гавриловић и Владимир Амбруш.

A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: ф8Л)
Избор Р. Радојевић

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ ЏУДИСТА НА СТАРОМ КОНТИНЕНТУ

АНДРЕА ВИЦЕШАМПИОН ЕВРОПЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Три сјајне победе
Одлични млади борци
Викенд за нама био је препун такмичења у џуду, на којима су наши суграђани остваривали сјајне резултате.
Свакако најважније надметање одржано је у Подгорици, где је на Првенству Европе за млађе сениоре (џудисткиње и џудисти до 23 године) наступило преко 300 бораца из 40 земаља.
Заједно са осталим репрезентативцима Србије, боје наше земље бранила је и џудисткиња Динама Андреа
Стојадинов. Она се надметала у категорији до 48 кг и остварила је фантастичан резултат – постала је вицешампион Старог континента.
Андреа је у првом колу била слободна, у другом је победила такмичарку из Шпаније, а потом и ривалку из Румуније. Пред сјајном Панчевком оружје је морала да положи
и џудисткиња из Португалије, да би
у финалу, на поене, Андреа изгубила од друге такмичарке из Португалије.
Док се Андреа надметала на највећој џудо-сцени, најмлађи такмичари

Снови
Мислиш о томе колико је свет леп.
И не приметиш да си заспао, да то сањаш.
Јаве ти се црне мисли, црне као ноћне море.
И не приметиш да си заспао, да то заиста сањаш.
Важно је разликовати снове од реалности.
Бити на земљи.
Али јако је битно да умеш и да сањаш.

Алекса Ђуровић. Сребром су се окитили Кристијан Лехни и Ђорђе Јакимовски, а бронзе су заслужили Стефан Момиров, Милош Ђорђевић и
Матеја Зубовић.
На првом ката-семинару, који је
одржан у Нишу, у организацији ЏССа, учествовали су и тренери Динама:
Душан Павић, Алекса Стојадинов,
Миленко Крајновић и Љубомир Станишић.
А. Живковић

ТРИ БРОН ЗЕ
Запажен наступ на „Купу жандармерије” имали су и џудисти ЏК-а Панчево.
Александар Лупулов, Милица Нишић
и Вук Вељковић окитили су се бронзаним медаљама, а учествовали су и: Вук
Бабић, Сара Ђурђев, Марко Петров,
Матеја Спасковски и Филип Фаркаш.

Динама учествовали су на турниру
„Куп жандармерије” у Београду.
Златне медаље су освојили Алекса
Ђуровић и Милица Секуловић. Сребром су се окитили: Немања Ђуришић, Дејан Долинга, Милош Божић,
Милена Секуловић, Филип Француз
и Матеја Зубовић, а бронзе су зарадили: Кристијан Лехни, Матеја Стојановски, Филип Ћирић, Душан Станковић, Урош Ђуришић, Јелена Стојановски, Милош Ђорђевић и Урош
Ћућа.
Добре резултате динамовци су остварили и на турниру „Трофеј Светислав
Ивановић Ес”.
Златне медаље су освојили Немања Ђуришић, Никола Мирковић и

Лете
СЈАЈ НИ КАЧА РЕВ ЦИ
На такмичењу у нашем главном граду заблистали су и
џудисти качаревачког Јединства.
Златне медаље су освојили
Илија Анђеловић, Максим Стојановски и Андријана Кртенић.
Сребром су се окитили Немања Нишић, Марија Пеневски и
Александар Димитровски, а бронзе су заслужили: Николина Тошић, Ивона Угреновић, Тијана Лазаревић, Марија Величковски и Катарина Бјелчевић. Надметали су се и Сергеј Цветковић и Ксенија Аврамовић.

Бити природан – један је од императива извештачених.
Мада, док такво стање осећаш као морање – ништа од њега.
Јер, спонтаност је мајка природности.
И када се храниш идејама.
И када делиш себе с другима.
И када треба да рашириш крила.
И када мисли и снови лете.

МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ У КИКИНДИ

ПЛИВАЧИМА СЕДАМНАЕСТ МЕДАЉА
Двана ести међуна родни
митинг „Куп Кикинде” одржан је у суботу, 11. новембра. У веома јакој конкуренцији пливачи Динама освојили су седамнаест медаља.
Женска штафета је тријумфовала у трци на 4 x 100
м. Дуња Стоев је била најбржа на 50 м краул, сребро
је зарадила на 50 м леђно,
а бронзу на 100 м краул.
Теодора Ногуловић је друга стигла на циљ у трци на
100 м прсно, а Дуња Нишић
је освојила злато на 100 м
леђно и сребрна одличја на
50 м краул и 100 м дел-

фин. Вања Грујић је освојила три највреднија трофеја, и то на 50 м краул,
100 м прсно и 100 м леђно.
Јелена Врховац је трећа стигла на циљ у надметању на
100 м делфин.
Петар Ран ко вић је на
овом такмичењу учествовао
као члан селекције Пливачког савеза Војводине. Победио је на 50 м леђно, сребрна одличја је заслужио
на 50 м прсно, 50 м краул и
100 м мешовито, а бронза
му је припала после трке
на 50 м делфин.
А. Ж.

Далеко
Циљеви се мењају током живота.
Па и током недеље или дана.
Логично – и људи се мењају.
Понекад се запуте некуд, а не стигну нигде.
Или крену само до ћошка, а не врате се никада.
Ипак, ништа није страшније од бесциљности.
Од лутања.
Ако ходаш, не стајеш и мењаш циљеве – могуће је да ћеш стићи далеко.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Димитрије
Стефановић,
фитнес-тренер:

Ђорђе
Косановић,
шанкер:

Неда Гаврилов,
економски
техничар:

– Наредног викенда
ћу тренирати у свом
клубу и вероватно
ћу радити.

– Цео викенд
ћу провести
с девојком.
Одмараћемо
се код куће.

– Викенд ћу
провести у кругу
породице. Уживаћу
у игри са унуцима.
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