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„Грејање” и АТП добро
пословали у прошлој
години
» страна 4

ПАНЧЕВАЧКА НАСЕЉЕНА МЕСТА МОГУ ШТОШТА ДА ПОНУДЕ

ПОЂИМО НА СЕЛО, ЈЕР ТАМО ЈЕ ЛЕТИ ВЕСЕЛО
Много разноврсних садржаја
током топлих дана
Славе окосница окупљања
Лето у Панчеву има добрих и мање
добрих страна. С једне стране, изузев
у неколико ситуација (пре свега када
средином јуна кључеве града преузму карневалисти или месец дана
касније загрме двоточкаши), нема
превише буке. То је за оне који воде
миран живот готово идеално, будући
да могу да се опусте у упадљивој летаргији најтоплијег годишњег доба.
Међутим, има и оних жељних узбуђења, гужве, фешти... Реч је, углавном, о младим особама расположеним за провод, али и о оним мало
старијим којима не мањка енергије
без обзира на „датум производње”.
Свакодневни програми
За оне којима је ових топлих дана у
граду помало монотоно, увек постоји могућност да скокну до неког од
девет села. Не прође, малтене, ни 24
часа а да се тамо не догађа нешто
интересантно. Најчешће то су сеоске
славе, датуми када углавном по црквеном календару цело место празнује; када се одигравају вашари,
стижу шпилераји, организују разни
културни, спортски и забавни садржаји, који у последње време попримају све озбиљнији карактер, а неретко
се протегну и на неколико дана, па и
недеља.
Поред званичних институција, све
више удружења и појединаца самоиницијативно (и потпуно волонтерски) укључује се у организацију и
својим интересовањима свему даје
посебну драж. Уз то, независно од
верских и других празника током лета одвијају се и манифестације, попут омољичког „Жисела”, брестовач-

ке „Паприкијаде” или „Лудус феста”,
који је на програму управо овог петка. Важно је истаћи и то да се ти догађаји готово никако не преклапају.
С тим у вези није згорег „прелетети” преко распореда тих сеоских летњих догађања, која годинама не мењају термин одржавања.
Кренимо хронолошки и, потрефило се, по азбучном реду, од Брестовца. Тамо се углавном почетком јуна
слави Спасовдан. Ове године то је би-

Следи Петровдан, један од два глогоњска важна дана, када има много
концерата у организацији Дома културе и квалитетног спорта, попут реномираног турнира у режији ОФК-а
„Стенли”. Друго окупљање је било
недавно, на Велику Госпојину, када
румунски живаљ обележава кирвај.
Јабука слави 2. августа громовника
Светог Илију, али и важан македонски државни празник Илинден. Нарочито је то било овог пута изражено,

За сваког по нешто, па и за кућне љубимце
ло деветог дана шестог месеца. Поред традиционалног резања славског
колача и коктела, као и неизбежног
вашара, тада се често догађају концерти квалитетне народне музике.
Последње недеље у августу Брестовчане очекује и већ афирмисана „Паприкијада”.
Десетак дана касније, тачније у недељу на Духове, Новосељани празнују.
Том приликом се припрема разноврстан програм – од „Фијакеријаде” па
до турнира у бриџу. Све се заврши фестивалом фанфара „Банатска труба”.

што не треба да чуди будући да је актуелно обележавање седамдесетогодишњице од досељавања Македонаца на ове просторе.
Благодети дружења...
Крај јула је време и када највеће село, Старчево, устаје на ноге и не
смирује се готово до средине августа. Све почиње од Огњене Марије
(некад се то обележавало као Социјалистичка), а завршава се око Пантелеје, црквене славе. У међувремену
се свакодневно догађа и по неколико

садржаја за свачије афинитете, а
све то обједињено је у „Дане дружења”. Слично су урадили Омољчани
и између „Жисела” (почетком августа) и Преображења (19. август)
уденули су „Дане породице”, саздане по истом концепту. У исто време
актуелно је и Иваново, када је Велика Госпојина, односно кирвај. Пре
извесног времена и тамо је установљена манифестација колажног карактера, под називом „Рибарски дани и ноћи”.
О свим тим догађањима „Панчевац” подробно информише јавност,
па ће управо у овом броју читаоци
најстаријег недељника на Балкану
много тога моћи да сазнају о те три
манифестације.
Доловци су већ имали вашар у мају поводом Преноса моштију Светог
Николаја. Подразумевају се резање
колача у Месној заједници, касачке
трке, утакмице... Друго окупљање је
7. септембра и оно датира из комунистичких времена, чиме се обележава дан када је из Долова у партизане отишло сто мештана, а већина
се никад није вратила. Том приликом на њихова херојска дела млађе
нараштаје подсети локално удружење бораца. Негде у то време, прве суботе у септембру, пада и „Штрудлијада”.
Једино Качаревци дуго нису имали свој дан. Ипак, однедавно је то
слава Ћирило и Методије, која се
обележава крајем маја. Током лета
народ се окупља на језеру, а у последње време културни посленици у
том месту организују програме попут наведеног „Лудус феста”.
Сума сумарум, сасвим довољно
разлога да се људи мало продрмају и
уживају у благодетима лепих места у
нашој непосредној близини.
Ј. Филиповић

Хроника
Подигнуте прве
оптужнице
» страна 6
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» страна 9
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Лето у природи
Зелено, тихо и
окрепљујуће мирно, а
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Шта је летња шема?

ШЕЈН

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

У моменту стварања овог текста чак четири репрезентативна тима наше земље пласирала су се у полуфинала у својим спортовима на Олимпијским играма, што значи да постоји шанса да сви они постану најбољи на свету у овом
тренутку.
Пре неколико дана јавно се огласио Александар Шапић, наш прослављени ватерполиста, а сада политичка
фигура с највећом специфичном тежином на Новом Београду. Он је, пошто почетак Игара у Рију није изгледао
добро када су у питању наши спортисти, као и након већ започете пљувачине у таблоидним медијима по њима,
рекао нешто што се може назвати максимом: камо среће да смо у свим осталим сферама живота успешни као
у спорту, да смо близу светског врха.
Показало се да је, када су највиши домети у питању, требало бити само стрпљив: легле су прве три медаље
у појединачним спортовима.
Враћамо се, ипак, оним колективним, с разлогом. Замислите да чланови тимова који треба да осмисле и
спроведу економску политику наше земље дишу као репрезентативке у одбојци и кошарци, односно репрезентативци у другопоменутом спорту и ватерполу – као један. Где би нам био крај!
Вероватно би велики број нас летовао ове године у Бразилу и уживо пратио највеће светске мајсторе спорта.
Али пошто смо одувек познати као држава солера – ништа од тога. Преостаје нам да преко дана држимо
ноге у лавору, а да ноћу сањаримо да смо негде другде...
***
У складу са одлуком редакције да током лета освежимо, променимо мало изглед и садржај новина, почели смо
да објављујемо фотографије на насловној страни које приказују детаље снимљене у природи. То је изазвало опречне реакције.
Бројни наши читаоци који су сморени призорима чији су актери политичари свих могућих фела не крију
своје задовољство овом малом променом. Ипак, рекосмо, реакције нису униформисане: неколико људи је потписника текста питало у чему је штос, када ћемо поново почети да објављујемо „нормалне” фотке.
Информација која ће прве још више сморити, а ове друге, једнако цењене читаоце, вероватно обрадовати:
летња шема „Панчевца” окончаће се у трећој недељи септембра.
До тада, уживајте у природи.
***
Још једна, сасвим спонтана новина у новинама настала је током лета. С неколико „позиција” смо вам „пуштали” добру музику, чиме желимо да промовишемо праве вредности. Свој простор у локалном недељнику
нашли су ЕКВ, „Идоли”, „Radiohead”...
Овом приликом ћемо мало „слушати” музичара из Хрватске, коме досад нисмо уступали простор. Дарко
Рундек, фронтмен „Хаустора”, аутор је феноменалних нумера, тешко је изабрати једну. Да пробамо...

Док живим живот који нисам бирао сам
о сухом вјетру с југа моја душа сања.
Ја чујем буку стада,
видим у даљини град,
а танка слика јаве постаје све тања.

Ја цијели живот сањам
како одлазим уз ријеку
старим паробродом
који вози сол.
И да носим једну давну
никад прежаљену љубав
танку, дугачку цигару
пар мамуза од злата
да сам Шејн.
Живот уз границу је опасан и тврд,
јер моје име овдје одсад значи правда.
Ја чујем причу како за мном сада јаше смрт
док јашем црвен поред ватри на рубу града.
То је Шејн.
Ја цијели живот сањам
како одлазим уз ријеку
старим паробродом
који вози скитнице на запад.

Ја знам да живот на граници је опасан и тврд,
ал’ моје име овдје одсад значи правда.
На моме сивом коњу сада за мном јаше смрт,
води ме тамо гдје ме моја давна драга
већ чека.
Изађи и бори се
у овом граду нема мјеста
за једног од нас.
Изађи и бори се, улица је празна
али с прозора мотре на нас.
Изађи и бори се, узећу ти живот
ако останеш узимам ти част.
Да сам Шејн...

Ето, с обзиром на то да живимо у мултинационалној средини, трудимо се да вам омогућимо да нас пратите на више језика. Ове недеље то су хрватски и македонски...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Неприхватљиво
национално
изједначавање
Има ли шансе да дође до отопљавања српско-хрватских односа ако независни интелектуалци и уметници у
најмлађој чланици Европске уније
избегавају да јавно осуде све чешћа
залагања за рехабилитацију усташтва и поистовећују такву климу са
ситуацијом у Србији?
Један од наших највећих глумаца
Раде Шербеџија ових дана је у интервјуу за „Данас” одговорио на питање како коментарише проглашење
Степинца свецем и подизање споменика терористи Миру Барешићу.
„Згрожен сам тиме. Не могу вјероват да је тако нешто могуће и чекам, а
то ће се сигурно догодити, да прогресивна јавност у Хрватској заустави то
и каже: не више”, рекао је Шербеџија.
На први поглед, критичност за
сваку похвалу. Међутим, за наставак
реченице се не може рећи тако, с обзиром на то да је Шербеџија изјавио
да оно што је рекао за Хрватску важи
и за Србију, те да је код нас потпуно
иста ситуација!?

Навешћемо само неке примере
којима се оповргава ова тврдња. У
Србији се не певају четничке песме
и не узвикују пароле из времена
Другог светског рата на спортским
догађајима и концертима. Државни званичници не одају масовно
почаст четничким злочинцима и
не полажу цвеће на њихове споменике.
Затим, у Србији нема антихрватских графита и говора мржње у медијима. За разлику од положаја хрватске националне мањине, чији
припадници у Србији имају школе у
којима уче на свом језику, медије и
културне установе, српска мањина у
Хрватској је сведена на минимум,
јер је већина протерана током операције „Олуја”.
Поред тога, национална валута у
Хрватској и чинови у војсци те земље
исти су као у време НДХ, што је такође за критику.
Стога није истина да је у Србији
иста ситуација као у Хрватској. Апсурдно је да је тако нешто изјавио
уметник који је када је почео последњи рат на нашим просторима, морао
да побегне из Хрватске у Америку
због оптужбе да је „србочетник”.
М. Г.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•

Зоран Т. Поповић

Моја жена уме да с мало речи много каже. Довољно је само да
ме погледа.
• Ја не верујем у Бога, јер он никад према мени није био човек.
• Наши политичари нису уништили земљу. Они су је продали!
• Данас је тешко остати нормалан. Покушајте сутра.
• Ја се у мојој кући ништа не питам. Ја сам домаћин без
портфеља.
• Наша комшиница има високоразвијену еколошку свест. Она
баца ђубре с петог спрата.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Свет је лепши када га посматраш из птичје перспективе.
У Барутани, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ УВЕК ОД ГОТОВОГ НАПРАВИМО ВЕРЕСИЈУ,
ЈЕР СМО НАВИКЛИ ДА ЖИВИМО НА ЦРТУ.
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СТИПЕНДИЈЕ ЗА УПИС НА ДРЖАВНЕ УНИВЕРЗИТЕТЕ У МАКЕДОНИЈИ

ПОСЛЕДЊИ ДАН ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Остало још мало
времена да се
заинтересовани
пријаве за бесплатне
студије
Према успостављеној пракси
стипендирања студената македонског порекла који живе у
државама Балканског полуострва, и у академској 2016/17.
години биће додељене стипендије за упис на државне универзитете у Македонији, и то:
Универзитет у Штипу, Универзитет „Свети Климент Охридски” у Битољу, Државни универзитет у Тетову и Универзитет „Св. Кирил и Методиј” у
Скопљу.
Амбасада Републике Македоније у Београду преко Националног савета Македонаца извештава заинтересоване
кандидате из Републике Србије да се за наведене стипендије аплицира следећим документима: си-вијем и мотивационим писмом, са образло же њем за што кан ди дат
жели да се образује у Македонији, на ком факултету/смеру жели да студира и две алтернативе за избор другог факултета. Неопходни су следећи документи: гаранција зајед ни ца или Ди пло мат ског
конзуларног представништва
(ДКП) да је мол ба сво је ручно пот пи сана и лично до ставље на ДКП, као и оцена ак тивности кан ди дата или ње гове породи це у раду локалне асоцијације Македонаца;
извод из матичне књиге рођених са уписаним етничким
опредељењем као Македонац
– уко ли ко, из оправ да них
разлога, у изводу нема таквих
назнака, потребно је да кандидат приложи други доку-

Нема лепших дана од студентских
мент којим ће доказати своје
етничко порекло; фотокопија
сведочанства завршеног средњег образовања, с преводом и
об јашње њем ко је оцене су
адекватне оценама у македонском образовном систему
(тј. одличан, врлодобар, добар, довољан). Да кандидати
не би били спречени да аплици ра ју у ре зи дент ним или
другим земљама, прихвата се
фотокопија.
Наведена документа треба
да буду достављена Амбасади
Републике Македоније у Београду (Господар Јевремова 34),
и то најкасније до 19. августа
2016. године. Апликације које
пристигну након задатог рока
неће бити узете у обзир.
Министарство образовања и
науке (МПН) преузима обавезу регулисања статуса студен-

та у студентском дому, извештавања Министарства унутрашњих послова о добијању
дозволе боравка странца (потребно је да студенти који не
поседују македонски пасош
обезбеде привремене личне
карте о сопственом трошку,
које се издају за привремено
боравиште у Македонији), закључивања уговора о добијању
стипендије,
обавештавања
универзитета о стицању статуса студента кандидата и нострификације диплома (трошкови нострификације диплома иду на терет студента).
Притом, потребно је захтев за
нострификацију диплома поднети најкасније до 30. августа
одељењу за нострификацију
при МПН, с циљем благовременог завршавања процедуре
нострификације, најкасније

до 10. септембра, и омогућавања започињања редовне наставе 15. септембра. За детаљније
информације у вези с процедуром за нострификацију упућујемо на званичну веб-страну
МПН www.mon.gov.mk, мени:
документи, подмени: нострификација.
Треба имати у виду да није
могуће право избора студентског дома за смештај и да је то
искључиво право Министарства образовања и науке. Исто
тако, кандидати који стекну
стипендију треба лично да доставе документе за продужетак права коришћења стипендије МПН.
Уколико изабрани кандидати
не стигну у Македонију до 10.
септембра, сматраће се да су одустали од добијене стипендије.
В. Митковска

ЕМИСИЈА НА МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ НА ТВ ВОЈВОДИНИ

Македонско сонце
Програм се емитује
сваке недеље,
а репризира уторком
Већи део прилога
заступљен и у „Палети”
Готово десет година на ТВ Војводини се емитује „Македонско сонце”, получасовна емисија на македонском језику. У
њој се обрађују теме из свих
сегмената живота Македонаца
у Војводини. Посебна пажња се
посвећује животу Македонаца,
њиховим проблемима, раду и
успесима које постижу на свим
пољима. Прате се активности и
у оквиру четири области у којима Македонци организовано
преко удружења и Националног савета македонске националне заједнице у Републици
Србији могу да делују.

– Највише пажње посвећујемо неговању македонског језика и културе, чувању традиције и историје Македонаца у
Србији, као и активностима
Македонаца који гостују у Србији с различитим културно-уметничким програмима –
рекао је Златко Јанкуловски.

Прва емисија „Македонско
сонце” емитована је 17. децембра
2006, а 1. децембра 2012. отворено је и дописништво у Панчеву с
циљем да се обухвате све активности Македонаца у овом делу
Војводине, јер се пре седамдесет
година у јужни Банат организовано доселио велики број Маке-

донаца, пре свега у Јабуку, Глогоњ, Качарево, али и Панчево.
На реализацији програма раде уредник емисије Златко Јанкуловски из Новог Сада и новинарка Лилјана Лазареска из
Панчева. Гледаоци емисије у
Републици Србији могу да уживају и у музичком делу емисије,
у којем се наизменично смењују народна и забавна музика и
музика за децу.
Емисија на македонском језику „Македонско сонце” на
Радио-теливизији Војводине
емитује се премијерно сваке
недеље у 18 сати на Другом
програму, а репризира се уторком у 10 сати.
Већи део прилога из емисије
„Македонско сонце”, преведених
на српски, приказује се и у емисији „Палета”, која се емитује на
Првом програму РТВ-а. У њој су
заступљени прилози на језицима
мањинских заједница.
В. М.

ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА ОПРЕМАЊА НОВЕ
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

Панчево се припрема
за будуће инвеститоре
После успешно завршене
прве фазе инфраструктурног опремања будуће северне индустријске зоне
Дирекција за изградњу и
уређење града ускоро ће
наставити радове на овом
важном пројекту, од којег
се очекује да ће привући
прве инвеститоре.
Директорка Дирекције
за изградњу и уређење града Маја Витман изјавила је
да су до сада завршени земљани радови, асфалтирање 520 метара пута који ће
пролазити кроз територију
будуће зоне, као и постављање водоводне мреже и
уличне расвете.
Планом за другу фазу
радова предвиђено је да се
дужина пута повећа за додатних 550 метара, да се он
споји с путем Панчево–
Јабука и да се постави фекална канализација.
Маја Витман је изјавила
и да, како напредују радови на уређењу северне индустријске зоне, расте број
потенцијалних инвеститора који се код градоначелника интересују за покретање посла у Панчеву и ку-

повину земљишта у њој.
Због тога се очекује да ће и
друга фаза радова бити завршена онда када је планирано – до краја године.
– Очекујемо да ускоро
добијемо пројекат од Електропривреде Србије и након тога ћемо моћи да распишемо јавну набавку за
полагање високонапонских
каблова. Уговорили смо
послове за прикључење на
пут за Јабуку и очекујемо
да грађевинска дозвола постане правоснажна. То све
треба да буде завршено до
почетка септембра. Тада би
требало да имамо сву неопходну документацију и после тога ћемо моћи да уведемо извођаче у посао. Засад има заинтересованих
за инвестирање у будућој
индустријској зони, али
сви они најпре желе да виде како ће она изгледати.
Због тога након завршене
прве фазе имамо много јаснију слику него на почетку радова и можемо да видимо шта нас очекује у наредном периоду – изјавила
је Маја Витман.
М. Г.

РАДИОНИЦА „ПЕСНИЧЕЊЕ”

Завршна приредба
у четвртак
У оквиру фестивала „FreeDom Аrt”, 22. и 23. августа
биће одржана радионица
„Песничење”, која је намењена младима од 15 до 25
година. Полазници ће имати
шансу да постану аутори песама, а неки од њих и извођачи. Радионицу ће водити
чланови редакције „Песничења” Драган Протић, Ружи-

ца Девић и Филип Зарић.
Пријаве за учешће у радионицама „Песничења” можете послати на info@domomladinepancevo.rs.
Завршна приредба биће
одржана у четвртак, 25. августа, у 20.30, а на њој ће учествовати сви полазници радионице, уз подршку гостију
песника.
М. M.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГОРЊИ ГРАД

И ове године
„Преображенски дани”
Поводом Преображења, једног од највећих црквених
празника, који ће бити обележен у петак, 19. августа,
Месна заједница Горњи град
је и ове године организовала
традиционалну манифестацију „Преображенски дани”.
Она је почела 14. августа
отварањем изложбе ручних
радова и традиционалних

низовао Књижевни клуб
„Прота Васа Живковић”.
За четвртак, 18. август,
планирани су дружење пензионера и грађана, отварање
изложбе рукотворина и дегустација банатских јела. Почетак ових програма је заказан за 17 сати.
На сам дан Преображења,
19. августа, испред Преобра-

јела и пића, које су припремиле наше суграђанке што
живе на територији Горњег
града.
„Преображенски дани” су
настављени дан касније турниром у шаху и ремију, одржаним у просторијама МЗ
Горњи град.
У среду, 17. августа, на
истом месту је приређено
књижевно вече које је орга-

женске цркве биће одржан
традиционални вашар, а сутрадан, 20. августа, од 17 сати, хуманитарни турнир у
малом фудбалу у Основној
школи „Васа Живковић”.
Ово го ди шњи „Пре о бра женски дани” завршиће се у
недељу, 21. августа, фијакеријадом која ће бити приређена на Градском хиподрому, од 14 сати.
М. Г.

ПЛЕМЕНИТИ ГЕСТ ЉУБИТЕЉА ЖИВОТИЊА

Куца избављена из дубоке јаме
Акцију спасавања штенета из
рупе дубоке око пет метара волонтери из Друштва пријатеља животиња „Љубимци”
спровели су у уторак, 16. августа, у насељу Кудељарски насип, у сарадњи с Ватрогасноспасилачком бригадом Панчево и уз присуство радника
службе „Зоохигијена”.
Претпоставља се да се куца
у празној септичкој јами нашла два дана раније, али је
имала изузетну срећу да и поред пада с велике висине није
доживела озбиљније повреде
(што је накнадно установљено

и код ветеринара), изузев што
је била прилично исцрпљена,
жедна и гладна.

Чланови Друштва пријатеља животиња захваљују свима
који су учествовали у овој ак-

цији и били вољни да помогну, посебно командирима обеју смена у Ватрогасној бригади, као и особама које су чуле
тугаљиво цвиљење и алармирале јавност.
Овај случај је само ново упозорење колико отворене шахте
и необезбеђене рупе могу бити
велика опасност како за животиње, тако и за људе.
Вреди напоменути да су
храбри ватрогасци само пола
сата касније у Долову удомили штене из градског прихватилишта и тако је спасен још
један невин живот.
Ј. Ф.
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ДОПИС УДРУЖЕЊА „ПАНЧЕВАЧКИ РАТАРИ”

ЗАСЕДАЛО ГРАДСКО ВЕЋЕ

Пољопривреда пред
нерешивим проблемима

„ГРЕЈАЊЕ” И АТП ДОБРО ПОСЛОВАЛИ
У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

Нова-стара Влада Србије
(исти премијер) и поред
персоналне промене министра пољопривреде, после
експозеа мандатара за састав владе, не обећава решења за старе проблеме у пољопривреди, а нови се у међувремену отварају – стоји у
саопштењу удружења „Панчевачки ратари” упућеном
јавности. Они истичу да
маркетиншки приступ, у
спрези с празним обећањима, неће ни за милиметар
поправити стање у пољопривреди и плаше се да ће се
аграрна политика још више
погоршати.

Подсећају јавност да је
аграрни буџет за 2016. годину свега 40,6 милијарди динара, што је 15 милијарди
динара мање од законског
минимума (пет одсто буџета
Србије). Како кажу, и поред
суфицита у буџету Србије,
нема извесности да ће се
средства за аграр повећати.
После смањења субвенција са
12.000 динара на свега 4.000
динара по хектару и због садашњих депресивних цена
основних ратарских култура
држава све више гура пољопривреднике у безнађе – кажу „Панчевачки ратари”.
Они подсећају грађане да је
Министарство пољопривреде
укинуло регрес за дизел-го-

риво, а да је Министарство
финансија лишило пољопривредне произвођаче и повраћаја дела акциза, тако да државни намет на дизел-гориво
за производњу сада износи
око 60 одсто у структури продајне цене. Стога чланови
удружења закључују да српски пољопривредници плаћају најскупље дизел-гориво
у региону. Конкретно, за ПДВ
и акцизе издваја се 78 динара
по литру, „што представља
харач невиђених размера, а
хвалоспеви о суфициту буџета Србије за пољопривреднике значе само још више оптерећења”. У свом допису ратари су се осврнули и на незаконит намет – накнаду за одводњавање, која је у супротности са Законом о водама,
што је констатовао и покрајински омбудсман. Удружење
„Панчевачки ратари” је на
поменуту незаконитост у два
наврата упозорило Владу Србије, Министарство пољопривреде и Министарство
финансија, али одговор још
увек није стигао, па је стога
предмет предат Уставном суду Србије.
Чланови удружења су тражили да надлежни у држави
раздвоје ресоре пољопривреде и заштите животне
средине, јер је заштита животне средине веома захтеван ресор и изискује знатна
средства, што директно умањује издвајања за аграр.
На крају дописа чланови
удружења „Панчевачки ратари” пожелели су срећу новом министру пољопривреде и заштите животне средине Браниславу Недимовићу и јавно су га позвали да,
будући да није стручњак из
аграрне области, формира
адекватан аграрни савет при
свом ресору.
З. С.

КОНЦЕПТ

О гробовима
и потписима

Нелојална
конкуренција други
разлог за губитке
у пословању
Неопходно расписати
јавни позив за откуп
пољопривредних
производа
Јавно комунално предузеће
„Грејање” исказало је добитак
у пословању током 2015. године у износу од 30.670.476,38
динара. На основу одлуке
Надзорног одбора тог ЈКП-а,
део те суме (6.638.191,21 динара) биће уплаћен у градски
буџет, а остатак (24.032.258,17
динара) биће прослеђен у резервни фонд, из којег ће се
финансирати ремонт постојеће и набавка нове опреме – чуло се на седници Градског већа одржаној 16. августа.
Члановима градске владе је
саопштено да је добитак у пословању у прошлој години
остварио и АТП, те да он износи 2.962.686,58 динара. Та
свота ће бити распоређена за
покриће губитака градског
превозника из ранијих година.
У извештају о пословању
АТП-а у прошлој години пише
да су, према процени пословодства тог предузећа, губици
током ранијих година настали
услед принудних наплата на
основу тужби радника због мањих плата које су им исплаћиване од 2005. до 2007. године.
Други разлог за губитке у пословању АТП-а јесте нелојална
конкуренција, која се огледа у
незаконитом раду комби превозника на територији Панчева
и на линији за Београд.
На седници Градског већа је
усвојена одлука о формирању ти-

са укупно 15 милиона динара.
Градско веће је заседало и
прошле недеље, 5. августа. Између осталог, на тој седници
се разговарало о спровођењу
скупштинске одлуке са седнице одржане 7. јула.
Тада је одлучено да се скину
усеви с пољопривредног земљишта које је у државној
својини. Образована је радна
група за спровођење те одлуке
и упућен позив јавним складиштима за пољопривредне
производе да преузму ратарске културе с државних усева.
Међутим, након два позива
није било заинтересованих, па
је одлучено да се распише и трећи. Закључено је да је неопходно расписати јавни позив за откуп пољопривредних производа
с државног земљишта, те да градоначелник са изабраним лицима закључи уговор о пословној сарадњи.
М. Глигорић

Пресек пословања нафтног гиганта
Успех у неповољним
економским условима

***
Срамотни су покушаји новоизабраних
министара да фалсификовањем и неистинитим тумачењем
прошлости
оправдају своје учешће у политици рата
и насиља тако што ће
све нас, читаво друштво, идентификовати са злочиначком
политиком.
(Ненад Чанак, председник ЛСВ-а, поводом изјава
Ивице Дачића и Александра Вулина у којима су они затражили рехабилитацију Слободана Милошевића)

У првих шест месеци
остварена добит од
3,1 милијарде динара

***
Отварање ова два поглавља значи да се мора знати ко је
одговоран за трагедију хеликоптер, да морају одговарати они који су криви за смрт седморо људи, они који су
из републичке и градске власти криви за рушење у Савамали, они који су одговорни за тајне уговоре којима су
оштетили грађане Србије за стотине милијарди динара.
Реч је о уговорима о „Београду на води”, продаји пољопривредног земљишта и „Ер Србији”.
(Коментар председника Демократске странке Бојана
Пајтића после отварања преговарачких поглавља између
Србије и Европске уније)

ше у локалним медијима, како би се јавност у што већој
мери укључила у тај процес.
На седници Градског већа
одржаној 16. августа расправљало се и о споразуму о сарадњи Панчева и Нафтне индустрије Србије у овој години.
Првобитно је било предвиђено да рок за завршетак пројеката који имају подршку
НИС-а буде 31. децембар ове
године. Међутим, компанија
је предложила да се рок пролонгира на 31. март идуће године и тај захтев је прихваћен.
Подсећамо, споразумом о
сарадњи НИС-а и Града Панчева прецизирано је да ће
Нафтна индустрија Србије у
нашем граду током ове године
финансијски подржати пројекте из области културе, науке, спорта и заштите животне
средине, те да ће помоћи социјално угроженим групама,

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НИС-а

Не идем на гроб својих родитеља, али идем на Слобин.
(Почасни председник СПС-а Милутин Мркоњић поводом писања британских медија о ослобађајућој пресуди
Хашког трибунала Слободану Милошевићу)

***
Општина Смедеревска Паланка има буџет од 800 милиона динара, а дугује четири милијарде. То је економска
политика Бојана Пајтића и његовог сарадника Радослава Милојичића Кене. Само харач, и пљачка народа.
(Дарко Глишић, председник Извршног одбора СНС-а,
поводом открића да је Милојичић, бивши председник
општине Смедеревска Паланка, док је био на тој функцији, потписао један рачун за репрезентацију на износ
од 139.850 динара!)

Градско веће ће укључити грађане у расподелу буџета
ма за партиципативно буџетирање
уз учешће јавности у 2017. години.
Партиципативно буџетирање
је процес који укључује грађане
и све заинтересоване у одређивање приоритета и доношење
планова потрошње у оквиру
једне локалне самоуправе.
Оно се односи на део буџета
намењен за пројекте који су од
значаја за једну локалну заједницу, а циљ укључивања грађана у тај процес је повећање
транспарентности, отворености и одговорности локалне самоуправе.
На седници одржаној 20. јула ове године Скупштина града је донела одлуку о укључивању грађана у доношење одлука о расподели новца из
градског буџета. Поводом тога
градска власт треба да презентује јавности висину буџета,
да дефинише пројекте за финансирање и да то популари-

Наставак примена
мера за повећање
оперативне
ефикасности
Најављене инвестиције
у нашем граду
Антон Фјодоров, директор
Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС-а, представио је инвеститорима и акционарима
прошле недеље на Београдској
берзи резултате пословања руско-српског нафтног гиганта
за прво полугодиште 2016. године. Према његовим речима,
компанија је остварила добит
од 3,1 милијарде динара, чиме
је НИС очувао профитабилност без обзира на изазове у
пословању, оличене пре свега у
ниским ценама сирове нафте
на светском тржишту.
Како је рекао, остварени резултат је још значајнији ако се
има у виду чињеница да је у
прва три месеца нето добит
износила 261 милион динара.
Фјодоров је истакао да је НИС
успешно наставио да спроводи
програм повећања оперативне
ефикасности у свим области-

ма пословања, тако да је ефекат примене ових мера довео
до тога да се оствари добит од
4,4 милијарде динара. Најавио је да ће НИС и у наредном
периоду наставити ове мере,
али ће и развијати малопродајну мрежу и улагати у
област енергетике.
Трагови кризе
У НИС-овом полугодишњем
извештају стоји да је дуготрајна криза у нафтном сектору
оставила трагове на резултате
компаније у првој половини
2016. године. Наиме, финансијска анализа је показала да

EBITD (добит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) на средини године
износи 13,2 милијарде динара, што је 37 одсто мање него у
истом периоду 2015. године.
Како тврди менаџмент НИСа, успех пословања је забележен
код већине оперативних показатеља, као што су промет
нафтних деривата (повећан
шест одсто) и укупан обим прераде нафте и гаса (повећан за
16 одсто у поређењу са истим
периодом прошле године). Укупан промет нафтних деривата
износио је 1.552.000 тона и овај
резултат је допринео да НИС

увећа своје учешће на малопродајном тржишту Србије, па оно
сада износи 43 посто. У погонима руско-српског гиганта до сада је прерађено око 1.700.000
тона нафте и полупроизвода,
што је 16 одсто више него лани.
Када је реч само о производњи
нафте и гаса, из бушотина је извучено 743.000 условних тона,
док су истовремено резерве
угљоводоника увећане за 3,7
посто. Поред тога, производња
електричне енергије достигла је
74.336 МWh, односно 27 процената више него у првом полугодишту 2015. године.
Нове инвестиције
Финансијска полугодишња анализа показује да су директне и
индиректне пореске обавезе
НИС-а 76,3 милијарде динара,
што је повећање од 13 одсто у
односу на исти период 2015. године. У првом делу пословне године, у сарадњи са иностраним
реномираним партнерима, настављене су активности на припреми реализације стратешких
инвестиционих пројеката, као
што су пројекти „Дубока прерада у Рафинерији нафте Панчево” и „Термоелектране–топлане
(ТЕ–ТО) Панчево”, који ће бити
реализован у сарадњи са „Гаспром енергохолдингом”.
На крају треба истаћи да НИС
своје консолидоване резултате
пословања припрема и објављује у складу с међународним
стандардима финансијског извештавања, што је, када је реч
српској привреди, изузетак.
З. С.
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ПОЧИЊЕ ОБНОВА ВАЖНОГ ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА

ПОЧЕЛО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ПОРОДИЦЕ ПОША

ВЛАСТ ИНИЦИРАЛА РЕКОНСТРУКЦИЈУ
ПРЕОБРАЖЕНСКЕ ЦРКВЕ

Опет ће излазити на улицу

На иницијативу
градоначелника формиран
тим за завршетак овог
посла
Члан Градског већа
задужен за културу
Немања Ротар на челу тима
Градска власт у Панчеву одлучила је
да максимално подржи реконструкцију Преображенске цркве, једног од
најлепших и најстаријих верских
објеката и споменика у нашем граду.
За почетак, биће настављени раније
започети лимарски радови на звонику
те цркве и крст ће бити обложен позлатом. Вредност тих радова је 2.800.000
динара, а финансираће их Министарство културе Србије, с обзиром на то да
је Преображенска црква проглашена
за споменик од изузетног значаја, као
и градска власт.
Поводом овог важног посла у Преображенској цркви је 17. августа одржана конференција за новинаре на којој су говорили Немања Ротар, члан
Градског већа задужен за културу и
омладину, Весна Потпара, архитекта-конзерватор у Заводу за заштиту споменика, и протојереј Стојче Цветковски, старешина Преображенске цркве.
Немања Ротар је изјавио да је на
иницијативу градоначелника Панчева
формиран тим који треба да убрза реконструкцију Преображенске цркве.
Он је додао да ће његов задатак као
предводника тог тима бити обезбеђивање алтернативних извора финансирања, добијање неопходних дозвола
и убрзавање свих административних
процедура.
– Ту сам да дам сву потребну политичку, административну и оперативну помоћ зато што ми је градоначелник поверио такав задатак.
До сада смо изашли у сусрет свим
верским заједницама у граду, свима смо помогли и то ћемо наставити. Већ је нешто урађено у Римокатоличкој цркви Светог Карла Боромејског и у неким другим објектима у граду и за то је издвојено доста
новца из градског буџета. Нећу више дозволити да пропада ниједан
споменик културе у Панчеву, без
обзира на то из које епохе је и којој
вер ској за јед ни ци при па да. Због
тога смо одлучили да помогнемо
санацију Преображенске цркве, јер
је то споменик од изузетног значаја, као и манастир у Војловици.
Преображенска црква треба да све-

Пролаз кроз комшијску капију – једини спас за породицу Поша

У цркви се налази иконостас који је урадио Урош Предић
дочи о нашем идентитету с обзиром на то да је она обележје једне
духовности и једног времена – изјавио је Ротар.
Он је додао да је недопустиво то
што се о реконструкцији Преображенске цркве говори више од десет
година и што се до сада све завршавало само на обећањима.
Протојереј Стојче Цветковски је
подсетио да се у Преображенској цркви, поред изузетно старих фрески,
налази и вредан иконостас који је урадио познати сликар Урош Предић.
Додао је да је занимљиво то што су
на фасаду цркве пре много година постављене фигуре и украси од камена и
глине који су донети из Мађарске.
– Ако су наши преци могли давно
да саграде овакву светињу у неупоредиво тежим економским и политичким условима него што су данашњи,
онда бисмо ми морали да је сачувамо, одржимо и бар мало улепшамо –
додао је он.
Весна Потпара је изјавила да је до
сада замењена лимена купола на
Преображенској цркви и да је реконструисан њен иконостас. Додала је да
је остало још много посла и да ће се
он радити по фазама.

Рекла је да Завод за заштиту споменика тесно сарађује с Грађевинским факултетом у Београду када је
реч о реконструкцији Преображенске цркве. Најавила је да ће приоритети у даљем току радова на том
објекту бити обнова фасаде и заштита звоника високог педесет метара
зато што с њега отпадају комади камена, што може угрозити посетиоце.
Навела је и да су до сада обављене
консултације с једном фабриком у
Мађарској и да су њени руководиоци
рекли како би поново могли да се
произведу неки украси од глине и
пластике који су пре много година
коришћени за декорацију Преображенске цркве.
М. Глигорић

Захваљујући Маји Витман, директорки Дирекције за изградњу и уређење Панчева, биће решен проблем
породице Поша који датира од пре
двадесет седам година.
Када су купили плац, а потом и
саградили кућу на Миси, чланови
те породице нису ни слутили да ће
за кратко време поред њих бити сазидано још неколико кућа које ће
их буквално затворити са свих страна. Због тога они већ годинама немају приступ Банијској улици иако
им је она најближа.
Дирекција за изградњу и уређење
града је још пре више година планирала да се у близини њихове куће
сагради улица, али од тога није било
ништа. Тај пројекат је одложен у неку фиоку јер у градском буџету није
било довољно новца да се обави експропријација и да се откупе баште
преко којих би та улица пролазила.
Будући да је кућа породице Поша
затворена за свих страна, до ње немају приступ ни возила ватрогасаца
и Хитне помоћи. Једини ко је имао
разумевања за дугогодишњи проблем породице Поша, јесте њихов
први комшија Сима Андрић, који
их је све време пуштао да пролазе
преко његовог дворишта.
Маја Витман је изјавила да су у
Дирекцији свесни да још увек није
решен проблем експропријације за

бројне парцеле у граду. Додала је да
се он решава, али постепено, у складу с могућностима.
– Када сам се упознала са овим
случајем, лично сам се заинтересовала за њега. Видела сам да је породица Поша суочена с великим проблемом, а да из буџета Дирекције за
изградњу и уређење града може да
се издвоји новац за његово решавање и онда сам предочила то надлежнима у локалној власти. Они су
дозволили да се у финансијски
план и програм пословања Дирекције уврсти новац и за решење проблема породице Поша. Када се заврши сва законска процедура, биће
откупљено петнаест парцела које
прелазе преко територије будуће
улице и чим буде било довољно
новца у градском буџету, почеће
њена изградња. Дирекција за изградњу и уређење града покренула је поступак јавне набавке катастарско-топографског плана свих парцела
које се налазе на траси те саобраћајнице. То је предуслов за све даље
послове – изјавила је Маја Витман,
директорка Дирекције за изградњу
и уређење града.
Она је додала да је то јавно предузеће ангажовано на решавању још
једне експропријације и да је у питању случај породице Блечић из
Македонске улице.
М. Г.

НАША АНКЕТА
ШТА МИСЛИТЕ О СПАЈАЊУ СВИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ЈЕДНО?

Добра идеја или могућност злоупотребе?

ГРАДОНАЧЕЛНИК САША ПАВЛОВ ПОВОДОМ
ОТКРИЋА ЗАРАЖЕНИХ КОМАРАЦА

Запрашивања чешћа
него раније
Градоначелник Саша Павлов изјавио је медијима поводом информације да су у Панчеву на неколико места откривени комарци заражени
грозницом Западног Нила да је локална власт учинила све што је могла, јер се комарци прскају чешће
него што је било уобичајено.
Он је додао да се на основу праћења
здравствене ситуације не може рећи
да се она погоршава, зато што су од
појаве грознице Западног Нила на територији Јужнобанатског округа регистрована само два пацијента и није
било новооболелих од те болести.
– Сви треба да будемо опрезни, и
то не само у деловима града у којима
је утврђено постојање комараца који
носе вирус. Територија града Панчева је угрожена пре свега због постојања прљавих и чистих вода. У овом
делу године, до средине септембра,
требало би да свако од нас буде опрезан и поштује препоруке које дају
панчевачки Завод за јавно здравље и
Институт „Батут”. Између осталог,
они су саветовали да се не излази без
заштите рано ујутру и касно увече
поред зелених површина и уз водене
токове. Заједнички циљ нам је да мо-

гућност да будемо заражени вирусом
грознице Западног Нила сведемо на
најмањи могући ниво – изјавио је
Павлов.
Подсећамо, Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” 15. августа је саопштио да
је током надзора комараца и испитивања да ли су заражени вирусом грознице Западног Нила – која је вршио
Завод за биоциде – откривено да их
има на неколико места у Панчеву: у
околини Опште болнице, поред Стакларе, на Спортском центру на Миси, на Старом Тамишу, у Војловици,
Старчеву и Омољици.
М. Г.

М. ЛЕКИЋ

К. ОГУЛИН

Сва панчевачка јавна предузећа до
1993. године функционисала су као
једно (под називом „Стандард”), да
би те године била подељена на осам
различитих целина. Сада је, на иницијативу градске власти, поново актуелно њихово спајање у једно комунално предузеће. Како је „Панчевац”
писао у прошлом броју, планирано је
да то будуће јединствено предузеће
боље и економски рационалније послује и да у већој мери буде у служби
грађана. У том смислу свако од шест
јавних предузећа има по један надзорни одбор, директора и службу наплате, а сада би „Водовод”, „Хигијена” и „Грејање” имали обједињену
службу за наплату, што би, према мишљењу представника локалне власти, требало да побољша услугу наплате комуналија. А шта о овоме мисле грађани Панчева?
МАЈА ЛЕКИЋ, дипломирани менаџер:
– Мислим да је то паметна идеја
што се тиче плаћања. Ја радим од 10
до 16 сати, а некад и дуже, тако да
ми је једини слободан дан недеља.
Своје паре и рачуне носим са собом у

Д. ЛОНЧАР

М. СПАСИЋ

новчанику данима, јер не стижем да
одем на сваки шалтер посебно. Опет,
у банкама су високе провизије за рачуне. Кад би све ово довело до уштеде и смањења рачуна, било би сјајно,
али ако ништа друго, бар је уштеда
времена оно што је добро.
КАТИЦА ОГУЛИН, пензионерка:
– Мислим да је спајање јавних служби потпуно у реду. Чини ми се да
ће тако бити лакше него да идете на
све стране да плаћате. Мислим да ће
на овај начин доћи и до уштеде у
градском буџету.
ДЕЈАН ЛОНЧАР, таксиста:
– То се у Београду ради већ одавно,
јер постоји један рачун у који улазе
вода, грејање, смеће и све остало. С
једне стране, то је добро зато што је у
банци нижа провизија, не плаћа се
сваки рачун, а с друге стране питање
је куда ће ићи сав тај новац и како ће
се то радити, пошто је другачије када
свако добија своје, а другачије када
све иде на једно место и онда ко шта
добије. За нас је можда боље, али питање је шта ће бити с тим.

Ж. МОРАР

М. НИКОЛОВСКИ

МИРОСЛАВ СПАСИЋ, радник:
– Питање је како је то регулисано у
целом свету. Мислим да ће за грађане бити боље, да ће пружање поменутих услуга бити једноставније, брже
и квалитетније. Верујем у ту солуцију, јер то значи да ће грађани моћи
брже да обаве своје дужности. Ако у
том правцу иде план, онда је у реду.
ЖИВИЦА МОРАР, програмер:
– То је још једна генерална централизација, а мислим да ниједна
централизација није добра, централизација је ван памети. Не слажем се
са овим планом, сматрам да то неће
функционисати. Другим речима, како ће Пера да руководи Миком кад
не зна ништа о Мики?
МИЛИЦА НИКОЛОВСКИ,
пензионерка:
– Мени је боље овако како је сада.
Мислим да спајање не би било добро
јер може доћи до злоупотреба. Не верујем у то. Кад год је негде велика гужва, на крају не испадне добро, већ
обично испадне нешто што не треба.
Анкетирао: К. Балтеану
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У АКЦИЈИ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ПОСЛЕ „СКЕНЕРА” И „РЕЗАЧА”

Откривена још једна
лабораторија за дрогу

ПОДИГНУТЕ ПРВЕ ОПТУЖНИЦЕ

Панчевачка полиција је прошле недеље објавила да је на
територији Беле Цркве открила лабораторију за производњу марихуане и запленила 1,5
килограма те дроге и мању количину хашиша. Током претреса лабораторије откривено
је да је она била опремљена
лампама, вентилаторима и
трафоима за узгајање дроге у
вештачким условима.
Поводом овог случаја саопштено је да ће надлежном
тужилаштву у Панчеву бити

поднета кривична пријава
против двадесетпетогодишњег мушкарца. Он је осумњичен да је починио кривично дело неовлашћена производња, стављање у промет и
продаја наркотика.
У члану 246 Кривичног законика пише да онај ко неовлашћено производи, прерађује, продаје или нуди на
продају дроге, може бити кажњен затвором од три до
дванаест година. Поред тога,
противзаконито је и посредовање у продаји, као и сама
продаја супстанци и препарата који су проглашени за
дроге и неовлашћено узгајање мака, конопље или неких
других биљака које садрже
наркотике. За то се може добити казна од шест месеци
до пет година затвора.

У наведеном члану пише и
то да је посебно кажњиво ако је
неовлашћену производњу, прераду и стављање у промет наркотика извршила организована криминална група, као и
ако је појединац организовао
мрежу препродаваца и посредника. У тим случајевима судије могу изрећи казну од пет до
петнаест година затвора.
У Кривичном законику се
наводи да је кажњиво и набављање, посредовање и давање на употребу опреме, мате-

ријала или неке супстанце за
које се зна да су намењени за
производњу опојних дрога.
Онај за кога се открије да је
то радио, може добити затворску казну од шест месеци до пет година.
Подсећамо, Полицијска
управа Панчево је недавно
саопштила да је побољшала
ефикасност када је у питању
сузбијање наркоманије, јер је
број откривених кривичних
дела која имају везе с дрогама од почетка ове године повећан за 11 одсто.
Портпарол
Полицијске
управе Панчево Јовица Антонић изјавио је да су од јануара
ове године наркотици заплењени деведесет један пут, што је
више него прошле године, када
су дилери ухапшени с дрогом
шездесет четири пута.

Важан испит за
правосуђе –
кажњавање свих који
су ухапшени крајем
прошле и у марту ове
године
И у Панчеву има
осумњичених за
махинације
Ових дана постале су правоснажне прве оптужнице против ухапшених у великим полицијским акцијама „Скенер”
и „Резач”, које су изведене крајем децембра прошле године и
током марта ове године.
Екипе састављене од полицијских инспектора и припадника специјалних јединица
Министарства унутрашњих
послова Србије тада су у синхронизованим акцијама изведеним широм наше земље
ухапсиле неколико стотина
осумњичених за вишемилионске махинације којима су они
оштетили државни буџет.
Хапшења је било и у Панчеву.
Слободе је лишен Г. М. из
Качарева (рођ. 1975), који се
терети за кривично дело фалсификовање службене исправе.
Обмањивали грађане
Кривичном пријавом коју је
полиција против њега поднела
Вишем јавном тужилаштву
обухваћени су и Л. М. и И. У.,
запослени у панчевачкој Служби за катастар. Постоје основи сумње да су они сачињавањем и употребом лажне документације омогућили да Г. М.
упише у панчевачком катастру право својине над државним пољопривредним земљиштем у Качареву, величине
110 хектара.
У саопштењу Министарства
унутрашњих послова пише да
је тиме то земљиште изузето
из Програма расподеле од
2015/2016. године и није издато на лицитацији. На тај начин је ухапшеном Г. М. омогућено да прибави противправну имовинску корист по основу неплаћања накнаде за државно пољопривредно земљиште, у износу од 5.203.330 динара, на штету Министарства
пољопривреде.
МУП је саопштио и да су
припадници панчевачке полиције ухапсили још шест лица

На потезу је правосуђе
која су осумњичена за више
кривичних дела: фалсификовања исправа, преваре и злоупотребе службеног положаја.
Кривичном пријавом коју је
полиција поднела против њих
обухваћен је и Т. Ч. (1980) из
Панчева, који се већ налази у
притвору због других кривичних дела.
Постоје основи сумње да је
један од ухапшених Ж. Б. заједно с приведеним Л. М. и И.
У. током 2014. и 2015. године
искоришћавањем својих службених положаја омогућио
противправну имовинску корист осталим осумњиченима.
Они су то урадили тако што
су лажним документима довели у заблуду оштећене грађане
да купују земљу од њених правих власника. Захваљујући томе навели су их да на своју
штету исплате око 7.500.000
динара.
Паре од кредита ставио у
џеп
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су и по налогу
Вишег јавног тужилаштва из

нашег града задржали у притвору С. К. (1945) из Панчева,
одговорно лице фирме „Глобус ауто” и Д. В. (1966) из Мачванске Митровице, запосленог у Фонду за заштиту животне средине Републике Србије. Они су лишени слободе
због постојања основа сумње
да су извршили кривична дела злоупотреба положаја одговорног лица и несавестан
рад у служби.
Осумњичени С. К. је јула
2010. године и јануара 2011.
ненаменски потрошио новац
добијен од Фонда за заштиту
животне средине Републике
Србије. Те паре је добио за
из ра ду про јект но-тех нич ке
до ку мен та ци је о из град њи
соларне електране и електропогонских система на возилима, у износу од 17.720.000
динара.
Други ухапшени био је задужен за надзор над реализацијом поменутих пројеката.
Осумњичен је да није вршио
контролу трошења ових средстава, нити је предузео мере
ради раскида уговора када је

видео да се новац ненаменски
троши и враћања новца.
Хапшења због „Азотаре”
Хапшења је било и у операцији
„Резач”, која је изведена крајем
децембра 2015. године. Међу
80 лица која су тада лишена
слободе због основане сумње да
су махинацијама оштетила државу и фирме којима су управљала за вишемилионске суме
новца, јесу М. Г., бивши заменик одговорног лица „ХИП–
Азотара” Панчево, и В. К., руководилац у том предузећу, а
кривичном пријавом која је
поднета против њих двојице
обухваћен је и Р. В., привремени заступник капитала у „ХИП–
Азотари”, који се налази на издржавању затворске казне.
Како је тада објављено у саопштењу Министарства унутрашњих послова, постоје
основи сумње да су они привредним друштвима „Makota”
из Новог Сада, „Agrar Plus” из
Ђурђева и „Tantrade” из Београда незаконито продавали
вештачко ђубриво и да су на тај
начин оштетили „ХИП– Азотару”
за 193.847.023,22 динара.

ПУБЛИКОВАНЕ ПРОЦЕНЕ

Проблем и порески
криминал
Министарство унутрашњих
послова објавило је у публикацији „Процена претње од
тешког и организованог криминала” да су у последње две
године поднете кривичне
пријаве против 2.622 лица
због тога што су избегла плаћање пореза у износу од 14,8
милијарди динара.
Кривична дела у вези са утајом пореза врше се неподношењем пореских пријава или
уношењем лажних података,
непријављивањем стварног
прихода или коришћењем лажних фактура које не приказују реални промет робе и услуга. Циљ таквог понашања је избегавање плаћања пореза или
неосновано потраживање новца на име повраћаја пореза.
Посебан проблем с којим
се суочавају представници
полиције и пореских служби

Страну припремио

Михајло
Глигорић

јесте избегавање кривичне
одговорности пререгистрацијом фирми.
То се често ради њиховим
пријављивањем на територији Косова и Метохије. На тај
начин документација о пословању постаје недоступна
полицији и пореским службама и њихови припадници
бивају спречени у вршењу
контроле и утврђивању
стварних прихода.
Аутори „Процене претње
од тешког и организованог
криминала” указали су и на
то да је утаја пореза веома
честа када је реч о увозу гардеробе из иностранства. Власници бројних фирми које су
регистроване на територији
наше земље заједно са члановима криминалних група
увозе одевне предмете уз коришћење фалсификоване
документације с намером да
прикрију праву вредност робе. Они је умањују више пута
како би избегли плаћање царине и других дажбина пре
уласка у Србију.

АПЕЛ НА РОДИТЕЉЕ

Пратите децу док су на „Фејсбуку”
Поводом учесталих хапшења
педофила широм Србије начелник Одељења за високотехнолошки криминал у Министарству унутрашњих послова Саша Живановић, гостујући у програму телевизије
„Пинк”, апеловао је на родитеље да воде рачуна о томе с
ким њихова деца склапају
пријатељства и контактирају
на „Фејсбуку”.
Он је нагласио да се до сада
показало да је та друштвена
мрежа идеална за успостављање контаката између деце и
педофила, с обзиром на то да
они тим путем дуго могу да се
представљају најмлађима као
њихови вршњаци и да прикривају свој прави идентитет.
Живановић је због тога апеловао на родитеље да деци
скрену пажњу и на то да никако не прихватају захтеве за
пријатељства које им шаљу
непознате особе и да не прећуткују, већ да им одмах пријаве сваки сумњиви коментар
или поруку коју добију.

Пријатељ на „Фејсбуку” може да буде манијак
Начелник Одељења за високотехнолошки криминал изјавио је
и да полиција после сваког хапшења педофила заплењује њихове компјутере, таблете, мобилне
телефоне, флеш-дискове и носиве меморије и да их онда носи на
тзв. форензичко вештачење.

– Између осталог, током тог
процеса се гледа када су слате
узнемирујуће поруке, како су
гласиле, да ли је педофил можда скидао са интернета ласцивне фотографије, да ли је
контактирао с још неким ван
наше државе итд. Имамо до-

бру сарадњу и с централом
„Фејсбука” и на сваки наш
захтев да нам доставе IP
aдресу компјутера с које је
упућена нека узнемирујућа
порука, одговарају нам у року
од неколико сати – изјавио је
Живановић.
С друге стране, забрињава
превише блага казнена политика наших судова када је реч
о педофилији.
Према подацима које су објавиле „Вечерње новости”, полиција је током 2013. године
поднела 195 кривичних пријава за кривична дела недозвољене полне радње и обљуба
деце. Годину дана касније
поднете су 202 пријаве, а прошле године их је било 197.
Од свих тих случајева осуђено је само 87 осумњичених.
Свима су изречене затворске
казне, које су износиле максимално две-три године, а у највећем броју случајева ни годину дана!? Осумњичени који су
осуђени за размењивање дечјих слика на интернету добили су само условне казне.

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 19 АВГУСТ 2016 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. АВГУСТА 2016.
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ПРЕД ДВЕ НЕДЕЛИ ВО МАКЕДОНИЈА

СМРТОНОСНИ ПОПЛАВИ ВО СКОПЈЕ
По скопскиот земјотрес во 1963 година ова е најголемата природна
катастрофа што се случи во Македонија. Тоа беше кобен ден за 22-те
жртви и едно бебе по кое уште се
трага.
Се започна со силни грмотевици и
молњи. Настанал природен феномен кој од научните кругови е наречен ,,дождовна бомба”. Според нивното токување настанува мешање
на топли и студени воздушни маси.
Топлиот воздух се издигнува во височина каде се шири и разладува со
што, водената пареа се кондензира
и згуснува и се создаваат силни
олујни облаци. Еден таков се нашол
над планината Скопска Црна Гора,
која била негова пречка во движењето. Настанале силни врнежи пратени со грмотевици, над 800 молњи
и силни ветрови, со брзина од околу 70 километри на час.
Според податоците од управата за
хидрометеоролошки работи, кај
мерната станица Скопје– Зајчев
рид, регистрирани биле 95 литри на
метар квадратен. Невремето траело
долго, олујните облаци надоаѓале
еден по друг. Вакво нешто се случувало еднаш на 1000 години, според
експертите.
Луѓето кои се нашле кај обиколниот пат кај Стајковци, за миг биле
заробени во своите возила. Водата
надоаѓала, навлегувала во колите, а
со неа и борбата за живот започнувала. Луѓето летале низ водата заедно со кравите, кучињата, корени од
дрвја, штици бебешки колевки, играчки... Многу немили случувања,
бол, тага, изгубени животи остави
овој настан.
Кобна ноќ

Настраданите со часови се држеле за столбови, за банкини, за се
што ке им дошло при рака. Помошта била добредојдена и барана од секој. По 16 месечната Елиф сеуште се
трага, членови на семејството рекле

створат услови, да почне животот да
се нормализира, но штетите се големи, а кошмарот уште поголем. За
нормален живот ќе треба време.
Србија упати помош

дека кобната ноќ детето било во колата со својот татко кога водениот
бран ги зафатил.
Студенилото и мракот се почувствувале и во Крива Паланка. Меѓу луѓето одекна страшната вест. Семејството Велиновски се враќале од
годишен одмор. Марина Велиновска
(39) и нејзиниот син Јован, трагично
ги загубиле своите животи кобната
ноќ. Таткото Стојне професионален
пожарникар и постарото братче
Ведран три часа се бореле со водената стихија. Успеале да се спасат но
останале без најмилите. Болката по
најблиските никој не може да им ја
надомести ниту ним ниту на нивните фамилии.
Штетите од поплавите се големи.
Во Сингелиќ живеам од 1964 година, но вакво нешто немам видено.
Куќите поплавени, подрумите полни со вода, се е уништено: мебелот,
покуќнината, ѕидовите испукани,
таваните попуштиле. Се што градевме и создававме цел живот, веќе
го нема. Патиштата се претворија во
река, кал, камења, дрвја, отпад... За
еден миг се се смени, вели нашиот
соговорник Стојча Јовановски од село Сингелиќ.
Помош за настраданите пристига
од секаде. Над 3000 луѓе се на терен,

да помогнат. Се врши увид и процена
на штетите. Министерството за
здравство и релевантно здравствени
установи, Институтот за јавно
здравство и Центарот за јавно здравје
– Скопје вршат санитарно – хигиенски увиди на загрозените подрачја
(Сингелиќ, Економија, Црешево,
Стајковци, Смилковци...). За превенција на појава на заразни заболувања
даваат препораки.
Почнува да се обновува инфраструктурата, се прават напори да се

Министерството за внатрешни работи на Република Србија упати помош за Македонија во механизација
и луѓе за санирање на последиците
од поплавите предизвикани од временските неприлики. Како што се
наведува во соопштението, околу
дваесетина припадници на пожарникарско-спасувачките единици на
српската полиција отидоа во Македонија за да помогнат на граѓаните.
Заедно со МВР на Србија помош
испраќа и град Белград. ЈКП за водовод и канализација на Белград
кон Скопје упати специјално комбинирано возило „вома“ со комплетна технологија за одзатнување
на канализации, испумпување и
усисување. ЈКП „Градска чистота„
од Белград исто така испрати фекална цистерна со голем капацитет
на усисување, а Јавното водоводно
претпријатие „Белград вода“ привремено ќе отстапи две пумпи со
среден капацитет од 2.000 литри во
минута.

МАКЕДОНСКИОТ
ЈАЗИК ВО СРБИЈА
Е МОШНЕ ЗАГРОЗЕН
» страница VII

АПЕЛ ЗА ПОМОШ
Црвениот крст на Србија во соработка со Амбасадата на Република Македонија во Белград и Националниот совет на македонската заедница
определи посебна наменска тековна сметка, на која граѓани, компании,
претпријатија и институци во Република Србија имаат можност да уплатат – донираат парични средства, кои ќе бидат пренасочени на Црвениот
крст на Македонија, за набавка на неопходните арикли на хуманитарна
помош за загрозените од катастрофалните поплави во Скопје.
Со оглед на утврдените процедури на извоз од Република Србија во
други држави, набавката ќе ја забрза дистрибуцијата, во колку артиклите се купуваат во Македонија.
Парични средства во динари можат да се уплатат на следната сметка:
205 – 205818 – 39 Црвени крст на Србија со напомена: Помош на жителите
во Македонија, повик на број 6014-355000.

ЧОВЕК СО
НЕМИРЕН ДУХ
» страница VIII
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„РАСПЕАНИ ПАЛАНЧАНИ”,
ПЕЕJА ЗА СВОИТЕ ВО ВОЈВОДИНА

ДРАГОЦЕНИ
СТАРОГРАДСКИТЕ ПЕСНИ
Од 31 јули до 2 август во
Глогоњ, Јабука, Качарево и
Пландиште гостуваше старограскиот состав „Распеани Паланчани„ од Крива
Паланка. Како што наговестува и самото име на составот, најомилени им се староградски песни: Одала се
је мамо, Минеш, минеш,
Мама ми думаше... но можат да запеат која и да сакат
песна. Во тоа се уверија и
посителите на културноуметничката програма во
Домот на културата во Глогоњ, каде што настапија заедно со Фолклорната секција на Домот.
Со песните: Лилјано моме Лилјано, Елено ќерко,
Градел Илија манастир, Љубов голема, Јас ке ти купам
свилено фустанче... измамија голем аплауз и воодушевување, не оставајки ги
рамнодушни посетителите,
од кои некои им се при-

донската национална заедница во Србија, одржана во
Качарево, а на Илинден вечерта, заедно со инклузивниот хор од специјалниот
дом за деца и младинци
„Срце” во Јабука, пееја во
центарот на Јабука.
– Со години хорот беше и
е во раце на искусни музичари и тоа Миле Поповиќ и
Милутин Граматиков, сегашен раководител е Љупчо
Тренчевски, кој сиот свој
ентузијазам, умешност и
професионалност го вложува во ова староградско
друштво. И покрај промените на составот што се
случуваат поради семејни и
работни обврски, секој што
е со нас хорот го чувствува
како едно големо семејство,
вели Сузана Пешовска,
членка „на Распеани Паланчани”.
Според зборовите на долгогодишниот член на хорот,

За три дена четири концерти

држија и пееа со нив. Тоа
беше и заеднички поздрав
за хористите и жителите на
Крива Паланка, од каде што
се доселени бројни Македонци во Војводина.
За она што го прикажаа
може само да се каже секоја
чест, но сосема очекувано,
бидејки се работи за хор кој
опстојува повеќе од пет децении. Забележени се и мали прекини во работата.
После еден таков прекин
хорот е возобновен пред
осум години и тоа благодарејќи на актуелниот градоначалник на Крива Паланка Арсенчо Алексовски.
Хорот работи при Домот на
културата, а под покровителство на Општина Крива
Паланка.
Ден подоцна Паланчани
заедно со културно- уметничкото друштво „Вук Караџиќ” од Пландиште, одржаа концерт во Домот на
културата. На 2 август, претпладне, своите музички
квалитети ги прикажаа на
Свечената академија на Националниот совет на маке-

Валентина Лековска, хористите своите способностите
ги потврдуваат на општински, регионални и меѓународни смотри. Најголемо
признание пред две години
им е укажано во Бугарија
каде што се прогласени за
најдобри меѓу 60 хорски
состави.
Хорот е чест гостин на
средбите на староградските
друштва ширум Македонија:
Делчево, Гевгелија, Кочани,
Струмица...
Овие неуморни гости за
неполни три дена приредија
четири концерти, го посетија Националниот совет во
Панчево и бистата на Гоце
Делчев во Јабука.
За успесите на старограскиот состав со гордост зборуваше и Александар Рангелов, директор на Домот на
културата во Крива Паланка, кој со оваа прекрасна екипа пропатува повеќе од
илјада километри за да на
најголемиот Македонски
празник во споменатите места ги развеселат нашите луѓе
во наведените места.

ЕТНО ФЕСТИВАЛ НА ХРАНА

ГРАВЧЕ ТАВЧЕ
Јабука е веќе препознатлива

по манифестацијата „Гравче
тавче” која годинава се одржа
по деветти пат, вообичаено во
центарот на Јабука. Наместо
на 2 Илинден, како што беше
во изминатите неколку години, овој пат гравче се крчкаше
на 30 јули. На овој етно фестивал на храна учествуваа над
десет екипи од повеќе здруженија од Србија и гости од
Скопје. Тие се натпреваруваа
во подготвување на највкусно
гравче- тавче и тоа на отворен
простор. Тоа им го овозможија
нивните домаќини, членови
на здрушението „ИлинденЈабука”. Прекрасна слика пру-

жаа и штандовите украсени со
народни ракотворби, на кои
беа изложени македонки солени и слатки специјалитети.
Според одлуката на жирито
највкусно гравче направија
искусните гостинки од здружението „Лавици” од Скопје.
Второто место припадна на
„Пелистер” од Бор, а третото
на здружението „Вардар” од
Ниш.
Членовите на „ИлинденЈабука”, кои беа „претплатени”
на признанија и пекари на повеќе фестивали на етно храна
овој пат остана без признание,
но со вкусното гравче пречекаа голем број на гости.

ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА, НАРОДНА ПРАТЕНИЧКА НА ДВИЖЕЊЕТО „ДОСТА БЕШЕ”

ЖИВОТНИ ПРЕДИЗВИЦИ
Својата улога од
позиција на
пратеничка ја смета
многу значајна за
унапредување на
положбата на младите
во Србија

вите на системот на образованието и воспитувањето, од
2009 година. Професионално и
лично, долгогодишниот труд
го посветив на воведување и
имплементирање на измени во
овој домен, категорична е
Љупка Михајловска.

Пратеничката на движењето
„Доста беше” во Народното
Собрание на Република Србија,
Љупка Михајловска, родена е
во Тетово, но во раното детството со родителите се преселила во Јабука. Релацијата ЈабукаПанчево-Белград добро и е позната, најнапред поради школувањето, а сега поради работни
обврски и живеење.
Основно училиште, специјално, завршила во Белград.
Гимназија завршила во Панчево, а студии во Белград.
_ По занимање сум дипломиран библиотекар – информатичар. Дипломирав на Филилошкиот факултет на Универзитетот во Белград, но никогаш не сум се бавела со таа
струка. Понекогаш помислувам дека требаше да се обидам
во таа област, но животните
околности ме наведоа да се занимавам со нешто друго,вели
Михајловска.
Активно учествувала во работа на невладина организација која се занимавала со младите со инвалидитет, во која
била на позиција извршен директор на здружението на студентите со хендикеп. Улогата и
придонесот на ваквиот вид на
ангажирање подоцна биле препознаени од страна на институциите и затоа Универзитетот
во Белград основал канцеларија за подршка на студенти со
хендикеп, каде што работела
осум години. Најнапред како
координатор, а подоцна и како
директорка.
-Додека студирав, се соочував со бројни пречки, поради
тоа што нашето општество не е
прилагодено на личности со
инвалидитет. Работев на развитокот и унапредувањето на
услугите на подршка на студенти со разновидни видови
на инвалидитети и со колегите
активисти на невладината организација дадовме придонес
за промени во дотогашната
пракса според која студентите
со инвалидитет можеа во тек

Беше и членка на Националниот совет на македонската
национална заедница од октомври 2014 година до март
2016 година, кога поднесе оставка на таа функција.
Врз основа на тоа искуство,
стекнав впечаток дека има
многу нерешени прашања во
организациона смисла и тоа не
само во тој Совет. Мислам дека
е клучно тоа што многумина
припадници на одредена заедница не знаат која е целта на
ова тело и кои се нивните можности да придонесат за поквалитетна работа на Советот. Ми
се чини дека се тоа затворени
организации и дека врската со
националната заедница не е на
задоволително ниво. Секако не
треба да ги негираме постигнатите резултати, но ваквите тела
треба да работат на стратегијата на информирањето на
заедницата и на што поголемо
вклучување на луѓето во планирањето на долгорочните цели, вели нашата соговорничка.
Во Народното собрание на
Република Србија постои Одбор за човечки и малцински
права и рамноправност на половите. Љупка Михајловска е
заменик член кај пратеничката
група „ Доста беше”, во тој одбор. Тоа е одбор чии надлежности, покрај другото, подразбираат тесна соработка со националните совети, така да постои уверение дека ќе има доста
простор да се влијае на унапредувањето на работата на овие институции.
Посакав од друга позиција да
пробам да влијаам на почитување на људски права и на развиток на механизмите кои до тоа
доведоа, а кои на целосната популација во Србија би и овозможиле достоинствен живот. Верувам дека тоа е возможно, бидејки во спортивно не би била
тука каде што сум и така ќе биде
се додека гледам и најмала можност тоа да се случи, категорична е Михајловска.

Пратеничко делување и
национални заедници

на студирањето да живеат само во еден белградски дом.
Владеат големи предрасуди помеѓу луѓето, но институциите
не ги имаат сработено потребните работи за да положбата
на личностите со инвалидитет,
како и другите осетливи општвествени групи ги унапредат,
нагласува Михајловска.
Подршка на младите во
Србија

Нашата соговорничка исто
така била членка на работната
група за изработка на Националната стратегија за млади
2015-2025 година, координаторка на тематската група која
се бави со образование, воспитување и обука на млади и
учествувала во изработка на
Акциониот план за периодот
2015-2017 година. Тогаш, дополнително се запознала со
предизвиците со кои се соочуваат младите во Србија. Во иднина, себе си се гледа во некоја
меѓународна организација во
Србија или во странство.
Својата улога од позицијата
на пратеничка ја сметам многу
значајна за унапредување на
положбата на младите во
Србија. Невработеноста е го-

лем проблем за вкупната популација, а посебно за младите
кои не ја гледат шансата да се
остварат тука и често, својата
иднина ја бараат во некоја друга земја или стануваат пасивни
гледачи на пропаѓање на
земјата во која живеат. Образованието, преквалификацијата,
доквалификацијата и вработувањето се примарни задачи во
унапредување на положбата на
младите, истакна Михајловска.
Во Србија е потребно да се
вложи дополнителен труд за
надминување на бројните тешкотии. Образованието е едно
од основните права на детето.
– За време на меото школување, децата беа одвоени од семејствата и се школуваа во институции од резиденцијален
вид. Беше потребна коренита
промена во законот и во праксата, односно измена која препознава универзалността на
право на детето на образование и тоа образование во своја
средина, најблиско училиште,
врснички групи, како и давање
подршка за вклучување во животот на заедницата. Законската регулатива ја покрена и измената на праксата со усвојување на Законот за Осно-

СЕ СЛАВЕШЕ „ИЛИНДЕН” И ВО ПЛАНДИШТЕ

СВЕЧЕНО И ДОСТОИНСТВЕНО
Идната година ќе биде поставено спомен - обележје, симбол
на организираното доселување
на Македонците во Војводина
По повод одбележувањето на
„Илинден“, големиот македонски празник и одбележувањето
70 години од организираното
доселување на Македонците во
Војводина, на 2 август во Домот
на културата во Пландиште,
под име „Илинденски денови
2016” е одржана свечана прослава. Салата беше претесна за
жителите од Пландиште и нивните гости, меѓу кои беа и претставници од други малцински
заедници, локалната самоуправа и претставници на здруженија од Вршац, Јабука, Качарево и околните места, који
дојдоа да уживаат во прекрасниот амбиент.
За овој значаен ден и за колонизацијата зборуваа и Стеван
Србиновски, претседател на
САМС, Драган Доневски, претседател на Здружението „Вардар”, Горан Доневски, потпретседател на Општината Пландиште и Драган Ташевски.
Србиновски, воедно потсети
и на законските можности за
службената употреба на маке-

донскиот јазик во Војводина.
– Секако, предност е дадена
на Пландиште. По распаѓањето
на некогашна Југославија
Пландиште е прва Општина во
светот каде што во службена
употреба е воведен македонски
јазикот. Следиот чекор е да се
воведе изучување на македонскиот јазик со елементи на национална култура во училиштето, нагласи тој.
Зборувајки за организираното доселување на Македонците
во Пландиште и околните места
Драган Доневски нагласи дека е

во план идната година во Пландиште да постави спомен - обележје, за да младите со почит се
сеќаваат на своите претци , кои
пред неколку деценни дошле во
Војводина и се сплотиле со мнозинскиот српски народ и со припадниците на други малцински
заедници и етнички групи.
Во организација на Здружението „Вардар” од Пландиште приредена е богата културно – уметничка програма. Пред бројната
публика настапи Културно –
уметничкото друштво „Вук Караџиќ” од Пландиште и културно –

уметничкото друштво на здружението „Вардар” од Вршац. Со изворни македонски песни се претставиа членките на пеачката група на здружението од Пландиште.
Посебно изненадување приредиа
неколку рецитаторки облечени
во народни носии и Дарко Ристески од Гудурица, свирејки на кавал
стари македонски песни. Посебен
аплауз измами Љубица Граовац
од Пландиште, рецитирајки ја
песната „Т’га за југ”. Таа предизвика носталгија кај поголем дел од
публиката.
За оваа прилика вредните
жени од здужението приредиа
стара македонска трпеза. Масите беа преполни со пити, лутеница, гравче – тавче и други
јадења. Некој од домаќините се
досетиле и донеле варена пченка и слатка лубеница. Беа застапени и војводински специјалитети, сувомеснати производи и слично.
Во организавија на Националниот совет на македонската
национална заедница, ден пред
Илинден во истата сала староградскиот состав „Распеани Паланчани” од Крива Паланка и
Културно – уметничкото друштво „Вук Караџиќ” од Пландиште
приредиjа концерт.

Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. АВГУСТА 2016. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 19 АВГУСТ 2016

НОШЊЕ СУ МАКЕДОНСКО БЛАГО
ЖИ ВОТ НИ
ИЗА ЗО ВИ
» страна IV

ЗЛАТНИК ЗА
МИХАЈЛА
» страна IV
ПРЕ ДВЕ НЕДЕЉЕ У МАКЕДОНИЈИ

СМРТОНОСНЕ ПОПЛАВЕ У СКОПЉУ
После скопског земљотреса 1963. године у Скопљу ово је највећа природна катастрофа која се десила у Македонији. То је био кобни дан за 22
жртве и једну бебу, за којом се још
увек трага.
Све је почело снажним громовима
и муњама. Настао је природни феномен који су научни кругови назвали „кишна бомба”. Према њиховом тумачењу, он настаје мешањем
топлих и хладних ваздушних маса.
Топли ваздух се пење на висину, где
се шири и хлади, због чега се водена
пара кондензује и згушњава и стварају се снажни олујни облаци. Један
такав се нашао изнад планине
Скопска Црна Гора, која му је била
препрека при кретању. Настале су
силне кише праћене грмљавином,
уз преко 800 муња и снажних ветрова, брзине око 70 километара на час.
Према подацима управе за хидрометеоролошке послове, код мерне станице Скопље – Зајчев рид регистровано је 95 литара воде по
квадратном метру. Невреме је дуго
трајало, олујни облаци су долазили
један за другим. Овако нешто се,
према стручњацима, дешава једном
у хиљаду година.
Људи који су се нашли код обилазног пута код Стајковаца, зачас су
били заробљени у својим возилима.
Вода је надолазила, улазила у кола, а
с њом је започињала и борба за живот. Људи су летели низ воду заједно с кравама, кучићима, корењем
дрвећа, даскама, колевкама за бебе,
играчкама... Овај догађај оставио је
много немилих дешавања, бол, тугу
и изгубљене животе.
Кобна ноћ

Настрадали су се сатима држали за
стубове, банкине, за све што им је
дошло под руку. Помоћ је била добродошла и тражена од свакога. За
шеснаестомесечном Елиф се још

рање услова за нормализацију живота, али штете су велике, а кошмар
још већи. За нормалан живот биће
потребно време.
Србија је упутила помоћ

увек трага; чланови породице су рекли да је кобне ноћи дете било у колима са својим оцем, када их је захватио водени талас.
Хладноћа и мрак су се осетили и у
Кривој Паланци. Међу људима је одјекнула страшна вест. Породица Велиновски се враћала с годишњег одмора. Марина Велиновска (39) и њен
син Јован трагично су изгубили животе кобне ноћи. Отац Стојне, професионални ватрогасац, и старији брат
Ведран три сата су се борили против
водене стихије. Успели су да се спасу,
али су остали без најмилијих. Бол за
најближима нико не може да надокнади ни њима ни њиховим фамилијама.
– Штете од поплава су велике. У Синђелићу живим од 1964. године, али
нешто овакво нисам видео. Поплављене куће, подруми пуни воде, све је
уништено: намештај, покућство; испуцали зидови, тавани који су попустили. Све што смо градили и стварали читавог живота, више не постоји.
Путеви су се претворили у реку, блато,
камење, дрва, отпад... За трен се све
променило – каже наш саговорник
Стојча Јовановски из села Синђелића.
Помоћ настрадалима стиже одасвуд. Преко 3.000 људи је на терену,

да би помогли. Врши се увид и процена штете. Министарство здравља
и релевантне здравствене установе,
Институт за јавно здравље и Центар
за јавно здравље Скопље спроводе
санитарно-хигијенске мере у угроженим подручјима (Синђелић, Економија, Црешево, Стајковци, Смилковци...). Дају се препоруке за превенцију појаве заразних обољења.
Почиње да се обнавља инфраструктура, улажу се напори за ства-

Ми ни стар ство уну тра шњих по слова Републике Србије упутило је
помоћ Македонији у механизацији
и људству за санирање последица
поплава проузрокованих временским неприликама. Као што се наводи у саопштењу, око двадесет
припадника ватрогасно-спасилачких јединица српске полиције отишло је у Македонију да би помогли
грађанима.
Заједно с МУП-ом Србије, помоћ
је послао и Град Београд. ЈКП „Београдски водовод и канализација”
упутио је у Скопље специјално комбиновано возило „вома” с комплетном технологијом за отпушавање
канализација, испумпавање и усисавање. ЈКП „Градска чистоћа” из
Београда такође је послала фекалну
цистерну великог капацитета усисавања, а Јавно водоводно предузеће „Београд вода” привремено ће
уступити две пумпе средњег капацитета од 2.000 литара у минуту.

МА КЕ ДОН СКИ
ЈЕ ЗИК У СР БИ ЈИ
ЈЕ ВР ЛО УГРО ЖЕН
» страна V

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ
Црвени крст Србије у сарадњи са Амбасадом Републике Македоније у Београду и Национални савет македонске националне заједнице одредили
су посебан наменски текући рачун на који гра ани, компаније, предузећа
и институције у Републици Србији могу уплатити новац, који ће бити преусмерен Црвеном крсту Македоније, за набавку неопходних артикала хуманитарне помоћи угроженима у катастрофалним поплавама у Скопљу.
У односу на утврђене процедуре за извоз из Републике Србије у друге
државе, дистрибуција помоћи биће бржа уколико се артикли купују у
Македонији.
Новчана средства у динарима могу се уплатити на следећи рачун:
205-205818-39, Црвени крст Србије, уз напомену: помоћ житељима
Македоније, позив на број 6014-355000.

ЧО ВЕК НЕ МИР НОГ
ДУ ХА
» страна VIII
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Петак, 19. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

„РАСПЕВАНИ ПАЛАНЧАНИ” ПЕВАЛИ
ЗА СВОЈЕ У ВОЈВОДИНИ

ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА, НАРОДНИ ПОСЛАНИК ПОКРЕТА „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

ЖИВОТНИ ИЗАЗОВИ

ДРАГОЦЕНЕ СТАРОГРАДСКЕ ПЕСМЕ
Од 31. јула до 2. августа у

Глогоњу, Јабуци, Качареву и
Пландишту гостовао је староградски састав „Распевани Паланчани” из Криве Паланке. Као што и само име
наговештава, омиљене су им
староградске песме: „Одала
се је, мамо”, „Минеш, минеш”, „Мама ми думаше”...,
али могу да запевају коју год
песму желе. У то су се уверили и посетиоци културноуметничког програма у Дому културе Глогоњ, где су
наступили заједно с Фолклорном секцијом тог дома.
Песмама „Лилјано моме
Лилјано”, „Елено ћерко”,
„Градел Илија манастир”,
„Љубов голема”, „Јас ће ти
купам свилено фустанче”...

казали и на свечаној академији Националног савета
македонске националне заједнице у Србији, одржаној
у Качареву, а увече на Илиндан певали су у центру Јабуке заједно са Инклузивним
хором дома „Срце у Јабуци”.
– Годинама је хор био у рукама искусних музичара
Милета Поповића и Милутина Граматикова. Садашњи
руководилац је Љупчо Тренчевски, који сав свој ентузијазам, умеће и професионализам улаже у ово староградско друштво. И поред
промена у саставу које се догађају услед породичних и
радних обавеза, свако ко је с
нама, доживљава хор као
једну велику породицу – ка-

За три дана четири концерта

измамили су велики аплауз
и одушевљење, не остављајући посетиоце равнодушним, а неки од њих су им
се придружили и запевали с
њима. То је био и заједнички поздрав за хористе и житеље Криве Паланке, одакле
су се бројни Македонци доселили у Војводину.
За оно што су приказали
може се рећи само: свака
част, но то је сасвим очекивано, будући да се ради о
хору који опстаје дуже од
пет деценија. Забележени
су и кратки прекиди у његовом раду. После једног таквог прекида хор је обновљен пре осам година, и то
захваљујући актуелном градоначелнику Криве Паланке Арсенчу Арсеновском.
Хор ради при Дому културе, под покровитељством
Општине Крива Паланка.
Дан касније Паланчани
су, заједно с Културно-уметничким друштвом „Вук Караџић” из Пландишта, одржали концерт у Дому културе. Пре подне 2. августа своје музичке квалитете су по-

же Сузана Пешовска, чланица „Распеваних Паланчана”.
Према речима дугогодишњег члана хора Валентине
Лешовске, хористи своје
способности потврђују на
општинским, регионалним
и међународним смотрама.
Највеће признање им је пре
две године одато у Бугарској,
где су проглашени за најбоље мећу 60 хорских састава.
Хор је чест гост на сусретима староградских друштава широм Македоније,
у Делчеву, Ђевђелији, Кочанима, Струмици...
Ови неуморни гости за
непуна три дана су приредили четири концерта, посетили су Национални савет у
Панчеву и бисту Гоце Делчева у Јабуци. О успесима староградског састава с поносом је говорио и Александар
Рангелов, директор Дома
културе у Кривој Паланци,
који је са овом прекрасном
екипом пропутовао скоро
хиљаду километара да би на
овај највећи македонски
празник развеселили наше
људе у поменутим местима.

ЕТНО-ФЕСТИВАЛ ХРАНЕ

ГРАВЧЕ-ТАВЧЕ
Јабука је већ препознатљива
по манифестацији „Гравчетавче”, која је ове године одржана девети пут, уобичајено,
у центру Јабуке. Уместо 2. августа, на Илиндан, како је би-

ло претходних година, овог
пута гравче се крчкало 30. јула. На овом етно-фестивалу
хране учествовало је преко
десет екипа из више удружења из Србије и гости из Скопља. Они су се такмичили у
припремању најукуснијег
гравчета, и то на отвореном
простору. То су им омогућили
домаћини, чланови удружења
„Илинден–Јабука”. Прекрасну слику су пружали и штан-

дови украшени народним рукотворинама, на којима су
били изложени македонски
слани и слатки специјалитети.
Према одлуци жирија, најукусније гравче-тавче су на-

правиле искусне гошће из удружења „Лавице” из Скопља.
Друго место је припало „Пелистеру” из Бора, а треће удружењу „Вардар” из Ниша.
Чланови удружења „Илинден–Јабука”, који су били
„претплаћени” на признања
и пехаре на више фестивала
етно-хране, овог пута су остали без признања, али су са
укусним гравчетом дочекали
велики број гостију.

Своју улогу с позиције
посланика сматра
веома значајном за
унапређење положаја
младих у Србији
Љупка Михајловска, посланик Покрета „Доста је било” у
Народној скупштини Републике Србије, рођена је у Тетову, али је у раном детињству с родитељима дошла да
живи у Јабуци. Релација Јабука–Панчево–Београд јој је добро знана, првобитно због
школовања, а сада због радних обавеза и живљења.
Основну школу, специјалну, завршила је у Београду.
Похађала је панчевачку Гимназију, а студије је завршила у
Београду.
– По занимању сам дипломирани библиотекар-информатичар. Дипломирала сам на Филолошком факултету Универзитета у Београду, али се никада нисам бавила том струком.
Некада помислим да је требало
да се опробам у том послу, али
су ме животне околности навеле да се бавим нечим другим,
каже Михајловска.
Активно је учествовала у
раду невладине организације
која се бавила младима са инвалидитетом, у којој је била
на позицији извршног директора Удружења студената с
хендикепом. Институције су
касније сагледале улогу и допринос оваквог вида ангажовања, те је Универзитет у Београду основао канцеларију за
подршку студентима с хендикепом, у којој је радила осам
година, најпре као координатор, а касније и као директор.
– Док сам студирала, суочавала сам се с бројним препрекама због тога што наше друштво није прилагођено особама са инвалидитетом. Радила
сам на развоју и унапређењу
услуга подршке студентима с
различитим врстама инвалидитета и с колегама, активистима невладине организације, допринела промени дотадашње праксе по којој су студенти са инвалидитетом могли
током студија да живе само у
једном београдском дому. Владају велике предрасуде међу
људима, а институције нису

регулатива је покренула и
промену праксе, усвајањем
Закона о основама система
образовања и васпитања, из
2009. године. Професионално
и лично, дугогодишњи рад
сам посветила увођењу и имплементирању промена у
овом домену – категорична је
Љупка Михајловска.
Посланичко деловање и
националне заједнице

урадиле неопходне ствари да
се положај особа са инвалидитетом, као и других осетљивих
друштвених група, унапреди,
рекла је Михајловска.
Подршка младима у Србији

Наша саговорница је била и
чланица Радне групе за израду Националне стратегије за
младе 2015–2025. године, координаторка тематске групе
која се бавила образовањем,
васпитањем и обуком младих, а учествовала је и у изради Акционог плана за период
2015–2017. године. Тада се додатно упознала са изазовима
с којима се суочавају млади у
Србији. У будућности себе
види у некој међународној
организацији у Србији или
иностранству.
– Своју улогу с позиције
посланика сматрам веома
значајном за унапређење положаја младих у Србији. Незапосленост је велики проблем за целокупну популацију, а посебно за младе, који не

виде шансу да се остваре овде
и често или своју будућност
виде у некој другој земљи или
постају пасивни посматрачи
пропадања земље у којој живе. Образовање, преквалификација, доквалификација и запошљавање су примарни задаци у унапређењу положаја
младих, истиче Михајловска.
У Србији је потребно улагати додатни напор за превазилажење бројних тешкоћа.
Образовање је једно од
основних права детета.
– За време мог школовања
деца су била одвајана од породица и школовала су се у
институцијама резиденцијалног типа. Потребна је била
коренита промена у закону и
пракси, односно промена која
препознаје универзалност
права детета на образовање, и
то образовање у својој средини, најближој школи, вршњачкој групи, као и пружање подршке укључивању у
живот заједнице. Законска

Била је чланица Националног
савета македонске националне заједнице од октобра 2014.
године до марта 2016. године,
када је поднела оставку на ту
функцију.
– На основу тог искуства стекла сам утисак да има много
нерешених питања у организационом смислу, и то не само у
том савету. Мислим да је кључно то што већина припадника
одређене заједнице не зна која
је сврха тог тела и које су њихове могућности за допринос
квалитетнијем раду Савета.
Чини ми се да су то затворене
организације и да веза с националном заједницом није на задовољавајућем нивоу. Свакако
да не треба оспорити постигнуте резултате, али оваква тела
треба да раде на стратегији информисања заједнице и што
већег укључивања људи у планирање дугорочних циљева.
У Народној скупштини Републике Србије постоји Одбор за људска и мањинска
права и равноправност полова. Љупка Михајловска је заменица чланице испред посланичке групе „Доста је било” у том одбору. То је одбор
чије надлежности, између осталог, подразумевају тесну сарадњу с националним саветима, тако да постоји уверење
да ће бити доста простора да
се утиче на унапређење рада
ових институција.
– Пожелела сам да с другачије позиције покушам да утичем на поштовање људских
права и на развој механизама
који до тога доводе, а који би
целокупној популацији у Србији омогућили достојанствен
живот. Верујем да је то могуће,
јер у супротном не бих била ту
где јесам и тако ће бити све
док видим и најмању шансу да
се то деси – категорична је
Љупка Михајловска.

ИЛИНДАН ПРОСЛАВЉЕН И У ПЛАНДИШТУ

СВЕЧАНО И ДОСТОЈАНСТВЕНО
Следеће године
ће бити постављено
спомен-обележје,
симбол организованог
досељавања
Македонаца
у Војводину
Поводом обележавања Илиндана, великог македонског
празника, као и 70 година од
организованог досељавања
Македонаца у Војводину, 2. августа у Дому културе у Пландишту одржана је свечана прослава под називом „Илиндански дани 2016”. Сала је била
претесна за житеље Пландишта и њихове госте, међу којима су били и представници
других мањинских заједница,
локалне самоуправе и удружења из Вршца, Јабуке, Качарева
и околних места, који су дошли да уживају у прекрасном
амбијенту.
О овом значајном дану и о
колонизацији причали су и
Стеван Србиновски, председник САМС, Драган Доневски,
председник удружења „Вардар”
Пландиште, Горан Доневски,
потпредседник Општине Пландиште, и Драган Ташевски.

Србиновски је уједно подсетио и на законске могућности
службене употребе македонског језика у Војводини.
– Свакако, предност је дата
Пландишту. По распаду некадашње Југославије Пландиште
је прва општина у свету у којој
је македонски језик уведен у
службену употребу. Следећи
корак је да се у школи уведе
македонски језик са елементима националне културе – наглашава Србиновски.
Причајући о организованом
досељавању Македонаца у
Пландиште и околна места,

Драган Доневски је нагласио
да је у плану да се наредне године у Пландишту поставе
спомен-обележја, како би се
млади с поштовањем сећали
својих предака који су пре неколико деценија дошли у Војводину и ујединили с већинским српским народом и припадницима других мањинских
заједница и етничких група.
У организацији удружења
„Вардар” из Пландишта, приређен је богат културно-уметнички програм. Пред бројном
публиком наступило је културно-уметничко друштво удру-

жења „Вардар” из Вршца. Изворним македонским песмама
су се представиле чланице певачке групе удружења из Пландишта. Посебно изненађење су
приредиле рецитаторке обучене у народне ношње и Дарко
Ристески из Гудурице, свирајући на кавалу (фрули) старе македонске песме. Посебан аплауз је измамила Љубица Граовац из Пландишта рецитујући
песму „Тга за југ”. Она је измамила и носталгију код већег дела публике.
За ову прилику су вредне
жене из удружења припремиле
стару македонску трпезу. Столови су били препуни пита,
љутеница, гравче-тавчета и разних других јела. Неки домаћини су се досетили и донели
кувани кукуруз и слатку лубеницу. Били су заступљени и
војвођански специјалитети,
сухомеснати производи и
слично.
У организацији Националног савета македонске националне заједнице, дан пре
Илиндана у истој сали староградски састав „Распевани Паланчани” из Криве Паланке и
Културно-уметничко друштво
„Вук Караџић” из Пландишта
приредили су концерт.
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ДР СТАНИСЛАВ СТАНКОВИЋ – О СТАТУСУ МАКЕДОНСКОГ ЈЕЗИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ИЛИНДАНА У КАЧАРЕВУ

МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК У СРБИЈИ
ЈЕ ВРЛО УГРОЖЕН

РАЗЛИЧИТОСТ ОБОГАЋУЈЕ КУЛТУРУ

Др Станислав Станковић своју радну
биографију започео је академске
1984/1985. године као стажиста на Катедри за македонски језик и јужнословенске језике на Филолошком факултету у Скопљу. Од марта 1986. до септембра 1993. године на тој катедри је радио
и као сарадник у настави на предметима из области савременог српскохрватског језика. Од академске 1993/1994. до
краја академске 2010/2011. године био је
стално запослен на Катедри за српски
језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Приштини (односно од 2002. године Филозофског факултета у Косовској Митровици), и то
као асистент на предмету Синтакса
српског језика и као овлашћени предавач
за предмете Македонски језик (општи
курс) и Правопис српског језика. Од 1.
октобра 2011. ради као истраживач-сарадник у Институту за српски
језик САНУ. Почев од летњег семестра академске 2014/2015. године он је и страни лектор за
српски језик на Филолошком факултету „Блаже Конески” у Скопљу. Станковић је и редовни сарадник на билатералном пројекту МАНУ и САНУ „Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији
Србија‒Македонија” и члан је редакције часописа „Македонски
јазик” (Институт за македонски језик „Крсте Мисирков” у
Скопљу).
Његово име Македонци у Србији
пре свега повезују с докторском
дисертацијом „Статусот на македонскиот јазик во Република Србија и неговата интерференција
со српскиот јазик на морфосинтаксичко рамниште”, коју је одбранио 2015. године на Филолошком факултету „Блаже Конески” при Универзитету „Свети
Кирил и Методи” у Скопљу.
• Зашто сте се определили за
овакво исцрпно истраживање?
– Будући да сам претходних година у више наврата спроводио
обимна теренска истраживања и
публиковао више научних и
стручних прилога о статусу Срба
и српског језика у Републици Македонији и статусу Македонаца и
македонског језика у Републици
Србији, у једном тренутку колега
Ненад Вујадиновић предложио ми је да,
и поред већ пријављене и одобрене теме
за израду докторске дисертације на Филозофском факултету Универзитета у
Новом Саду, пријавим тему о статусу
македонског језика у Србији. Одлуку да
пријавим још једну, сасвим нову тему за
израду докторске дисертације донео сам
након више разговора са својим професорима и колегама. У томе су ми највише помогли др Стојка Бојковска, др Чедомир Стојменовић, др Живко Цветковски, др Вера Васић, др Жарко Бошњаковић и др Срето Танасић. Ово истраживање и ова докторска дисертација јесу и
мој људски и мој професионални дуг мојој матичној академској заједници, мојим професорима, колегама и пријатељима на Филолошком факултету „Блаже
Конески”, као и дуг мојој другој отаџбини ‒ Македонији. У ствари, међу мојим
учитељима налазе се врхунски македонисти, југослависти и слависти: Радмила
Угринова Скаловска, Божидар Видоески, Блаже Конески, Благоја Корубин,

Лилјана Минова Ђуркова, Мито Миовски, Георги Сталев, Гане Тодоровски, Вера Стојчевска Антић, Виолета Пирузе
Тасевска и Науме Радически. Ту је и моја
непоновљива професорка на предметима из области савременог српског језика
Видосава Павлоска.
• До каквих сте сазнања дошли у својим теренским истраживањима?
– У главном проблемском поглављу
„Етнолингвистичка виталност Македонаца и македонског језика у Републици
Србији” разматрани су степен употребе
македонског језика, комуникативна
компетенција припадника македонске
етничке заједнице у Републици Србији
приликом употребе мањинског македонског и доминантног српског језика,
као и језичке стратегије испитаника у
свакодневној комуникацији и њихови
ставови према неговању матерњег ма-

кедонског језика. Истраживачки теренски рад је обухватио 448 испитаника. У
погледу порекла они су подељени на испитанике који су рођени у Србији и на
оне који су досељени у Србију. Добијени
резултати су показали висок степен угрожености македонског језика код припадника македонске националне мањине у Републици Србији. Употреба македонског као матерњег или као првог језика углавном је ограничена на веома
мали број социјалних окружења, какво
је, на пример, ужа или у одређеном броју случајева и шира породица. Овде треба истаћи и следећу чињеницу: представници најмлађе генерације веома
ретко говоре македонски језик, у највећој мери њихов први језик данас јесте
српски. Наиме, ови резултати указују на
то да актуелна фаза угрожености македонског језика у Србији убрзо може да
пређе у последњу, тј. у фазу замене језика, у којој деца код куће више не уче матерњи језик. Забележени су и многи
случајеви ограничене употребе наследног језика: македонски језик се употребљава само у породици и у компактнијим социјалним мрежама старијих и
најстаријих припадника македонске етнолингвистичке заједнице.
• Како Македонци у јужном Банату
говоре стандардни македонски језик?
– На плану српско-македонске интерференције увиђа се да су Македонци у
јужном Банату у одређеној мери сачували македонску језичку компетенцију и
да се труде да говоре македонски стандардни језик. Анализа њиховог говора
представља истински показатељ начина
интерференције између македонског и
српског језика у условима у којима је
српски језик, у ствари, језик средине у
којој они живе, односно њихов други језик. Код интервјуисаних припадника
старије и средње генерације Македона-

ца у јужном Банату јављају се три типа
интерференције: готово целовита замена језичких структура у корист српског
језика, њихова наизменична употреба и
њихов амалгам.
• Македонски дијалекатски изолати у
Војводини су веома занимљива лингвистичка и културолошка појава. Какав је
ваш поглед на ту формацију македонских говора у Србији?
– У тематској целини „Македонски
дијалекатски изолати у јужном Банату”
говори се о томе да су се након државне
акције савезних органа за насељавање
Војводине после Другог светског рата у
овој покрајини први пут официјелно
појавили и припадници македонске етничке заједнице. Усељавање миграната
одвијало се на основу унапред утврђеног плана: компактни делови имигрантског становништва истог географског
порекла групно су се насељавали у својим новим
стаништима. У ствари, на
тај начин они су формирали и одговарајуће дијалекатске изолате македонског језика. Данас су најзанимљивије етнолингвистичке заједнице у Пландишту, Јабуци и у Качареву. За разлику од досељеника из западне Македоније и Мале Преспе, досељеници из северне Македоније, нарочито из кривопаланачког региона, иако и они живе у релативно компактним заједницама, не чувају свој изворни говор, и то не само
због тога што између себе
много мање комуницирају на македонском језику
већ због поимања свог локалног идиома, посебно
од стране једног дела ових
говорника, као дијалекатске формације која припада српском језичком систему, те комуникацију на
српском језику прихватају
као посве природну.
• Који је најбољи пут
ка учењу и очувању матерњег језика ‒ македонског?
– Истраживања етнолингвистичке виталности
Македонаца и њихових
потомака у Србији креаторима језичке
политике указују на то да је македонски
језик у овој држави у веома лошем стању; из те ситуације донекле се издвајају
само локалне македонске заједнице у
Јабуци, Качареву и Пландишту. Из реченог произлази и закључак да македонски језик свакако треба да добије
бољи статус и у оквирима македонске
породице и у оквирима шире друштвене заједнице. Један од значајнијих друштвених корака предузетих у том смеру
морао би да буде ширење започетог
процеса увођења факултативне наставе
из предмета Македонски језик са елементима националне културе у основним школама у свим јединицама локалне самоуправе у којима живи одређени
број припадника македонске националне мањине. Предложени корак и релевантан одговор самих родитеља у великој мери би допринели очувању македонског језика у Републици Србији. Путем представљања интегративних и инструменталних разлога деца треба да се
мотивишу да у највећој могућој мери
уче и говоре македонски језик. Главни
интегративни разлози били би очување
македонског језика и културе и већи
ниво идентификације са својом мањинском заједницом. Инструментални разлози би могли да буду добијање стипендија, употреба македонског језика у будућој професионалној оријентацији,
као и могуће живљење и рад у доминантној македонској етнолингвистичкој средини, односно у Републици Македонији. И то све, свакако, с посебним
апелом и назнаком да македонски језик
и култура првенствено треба да се негују у македонској породици и управо у
тој заједници македонски језик треба у
довољној мери да се чува и да се преноси новим македонским нараштајима и
у Републици Србији.

Удружењу „Вардар” Качарево ове године је припала част
да буде домаћин централне
прославе Илиндана. У том селу је 2. августа одржана свечана академија Националног
савета македонске националне заједнице. Поред чланова
удружења и Националног савета, свечаности су присуствовали и саветник у македонској амбасади у Београду
Бојан Ђорђев, градоначелник
Панчева Саша Павлов и заменик секретаријата за управу,
образовање и мањинске заједнице Милан Ковачић.
Централна прослава је почела концертом староградског
састава „Распевани Паланчани”, који је, као и на претходна
два концерта, отпевао сплет
староградских песама.
Поздрављајући госте, Бојан
Ђорђев је подсетио на значај
великог македонског празника Илиндана и нагласио да један од предстојећих задатака
како Националног савета, тако и осталих релевантних чинилаца, треба да буде учење и
већа заступљеност македонског језика.
Борче Величковски, председник Националног савета,
рекао је да се у Јабуци Илиндан слави неколико деценија и
да ће се славити и убудуће, као
и у више места у Србији, но

централна прослава ове године је у Качареву. Овогодишња
прослава се поклапа са седамдесетогодишњицом од досељавања Македонаца у Војводину.
Један од домаћина, Сима
Најдоски, није крио задовољство што је у том селу одржана централна прослава и притом је рекао: „Некада су се у
центру скупљали наши преци, а сада млађе генерације,
које треба да цене оно што су
они постигли”.
– Панчево је мултикултурални град и тиме се поносимо. Различитост употпуњава
и обогаћује културу и традицију ових простора. Македонци су најбројнија мањинска
заједница и моја је обавеза,
као градоначелника, да пратим активности и да, у оквирима могућности, помогнемо
– истакао је Саша Павлов.
По завршетку свечане академије гости су положили
цвеће на споменик Гоце Делчеву у Јабуци. У културноуметничкој делу прославе
учествовале су певачке групе
„Македонке” из Београда,
„Тоше Проески” из Качарева
и дует Селимова–Желчески.
Организоване су и спортске активности поред језера:
бацање камена с рамена, пикадо, повлачење конопца, одбојка, пливање...

ЈАБУЧАНИ ПРОСЛАВИЛИ СЕОСКУ СЛАВУ

ЗЛАТНИК ЗА МИХАЈЛА
Златник с посветом,
признање од МЗ
Јабука, заслужено
је припао Михајлу
Ђошићу, ученику
генерације школе
„Гоце Делчев”
Јабука је 2. августа прославила сеоску славу – Светог Илију. Као и претходних година,
на Илиндан је то село посетио
велики број гостију, међу којима су били и њихови дугогодишњи пријатељи из збратимљеног Парменца и чланови староградског састава
„Распевани Паланчани” из
Криве Паланке.
Свечаној седници у Месној
заједници, којом је обележен и
велики јубилеј – седам деценија од досељавања Македонаца
у Војводину, присуствовали су
и заменик амбасадора Републике Македоније у Србији
Бојан Ђорђев, заменик покрајинског секретара за образовање и национална питања Милан Ковачевић, градоначелник
Панчева Саша Павлов и председник Националног савета
македонске националне заједнице Борче Величковски.
Удружењима из села, школи и амбуланти додељене су
захвалнице за добру сарадњу
са МЗ Јабука. Посебно признање, златник с посветом,
добио је Михајло Ђошић, ученик генерације у Основној
школи „Гоце Делчев”.
Свечаност је започела етно-фестивалом „Гравче-тавче”, одржаним 30. јула. Руч-

ним радовима и националним специјалитетима своју
културу су представили и
припадници других мањина.
Одржана је и традиционална
Међународна дечја ликовна
колонија.
Честитајући Илиндан, значајан празник Македонаца и
велики јубилеј од досељавања,
Милан Ковачевић је рекао:
– Македонски народ, који
песмом и игром показује своју
љубав према дружењу, и данас
је, после седамдесет година,
свој на своме. По попису из
2011. године, као Македонци
који живе на овим просторима изјаснило се 10.400 људи.
Од претходног пописа, 2002,
до данас, негде се „изгубило”
3.500 Македонаца. Поручујем
Македонцима да пређу с речи
на дела. Да се друже, да се воле
и да их има у што већем броју.
Уместо У Јабуци, како је било претходних година, централна прослава поводом
Илиндана одржана је у Качареву, но Јабучани су се потрудили и организовали концерте, изложбе и спортске наступе, да би свако могао да се
пронађе у некој активности.
Поред староградског састава из Криве Паланке и Инклузивног хора „Срце у Јабуци”,
Јабучане је током празничних
дана забављала и рок група
„Период”. Концерт је приредио
и панчевачки бенд „Магацин”.
Традиционално су одржана
такмичења у гађању глинених
голубова и у спортском риболову за децу, а највећу атракцију је представљало седмодневно
такмичење у малом фудбалу.
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СУСРЕТ С ПРИВАТНИКОМ ВЕНЧЕТОМ ЈОВАНОВСКИМ ИЗ ЈАБУКЕ

ЧОВЕК НЕМИРНОГ ДУХА
Увек је претендовао да буде
најбољи у ономе што ради
Тако је било од малих ногу,
тако је и сада
Да би се дошло до личне друштвене лествице која нас окружује, потребан је
труд, труд и само труд. Изванредан пример овога је приватник Венче Јовановски из Јабуке. Неколико година је у пензији, али не и у правом смислу речи, будући да се ради о човеку немирног духа.
Или, боље речено, о човеку с бројним
занимањима и радним местима.
– Када сам напунио 40 година радног
стажа, 2009. године, отишао сам у надлежну службу у Новом Саду да бих
остварио право на пензију. Службеница
се ухватила за главу и рекла: „Овако нешто нисам видела. Толико много занимања и радних места, а све као под конац”. Увек сам претендовао да будем
најбољи у ономе што радим. Тако је било од малих ногу, тако је и сада. Размишљам да ли сам могао да живим боље,
али немам разлога да се жалим. Супруга Милка и ја имамо два сина и четворо унучади, а снајке су нам као кћерке.
За нас је то највеће богатство – каже
Венче Јовановски.
Овај предусретљиви човек по пореклу
је из македонског села Косово, Општина
Македонски Брод. Тамо је завршио први
разред. У Јабуку је дошао са ујном Атанасијом и ујаком Блажем. Они нису
имали деце, па су га усвојили. У Македонији су му остала тројица браће с мајком
Надеждом и оцем Миливојем, који је
умро млад. И да је остао са својим најближима, и тамо би морао да се сналази
и прилагођава како зна и уме.
Борба за живот
Обећана Војводина, као и за већину који су дошли као деца, била је примамљива и за Венчета. У Јабуци је завршио основну школу. До четвртог разреда је учио на македонском језику, а до
осмог је матерњи језик у школи „Гоце
Делчев” био обавезан предмет. У Београду је завршио прву годину учитељске школе. Другу је напустио због породичног бродолома. Заправо, ујак и ујна
су му се развели. И тада је почела борба за живот. Неколико година је био сезонски радник у задрузи. Утоваривао је
репу, возио камион и шта све не. Али
душу му је разгаљивала музика. До одласка у Битољ, где је служио војску,
свирао је у оркестру „Максис”.
– Оркестар је име добио по музичару
Миливоју Максимовићу, који је уједно
и мој рођак. То су биле лепе године.
Свирали смо и на рибарским вечерима.
С познатим музичарима смо приређивали свадбе за 400 до 500 посетилаца.
Како смо сазнали у разговору, Венче
је из војске дошао прекаљен, али није
променио ништа у односу на радна места и обавезе. Без размишљања су га

примили за возача у „Срцу” у Јабуци.
Све је било у реду и с послом и с колективом, али пут га је одвео у Ватрогасну јединицу у Панчеву, у којој је радио пуних седам година. Био је запослен и у Привредној банци и у Рафинерији.
Бомбоне, баклаве, тулумбе
Јабучани се сећају и лепих година када
је Венче правио баклаве, тулумбе, бомбоне, кремпите и друге слатке ђаконије, које су ишле као алва. Привилеговани и данас могу да се засладе баклавом
за коју Венче користи најмање три различите оклагије за развлачење кора.
Бомбоне, чини нам се, прави само испред камере, када неки упоран нови-

нар жели да прикаже како овај спретан
човек прави ментол бомбоне које се
цакле.
Овај неуморан човек ту није стао.
Када су почела да се граде нова насеља у Јабуци, он је проценио да је добро бити ауто-превозник грађевинског материјала. Нашао је добар камион за 26 милиона тадашњих динара, а у џепу је имао само милионче.
На поверење и часну реч је позајмио
25 милиона. Успео је да врати дуг за
само годину дана. Следеће године је
купио нови „голф”. Шест-седам година је пристојно зарађивао. Дневно је
возио по пет-шест тура. Када су „никла” два нова насеља у Јабуци, кренуо
је у нове авантуре.
Још један Венчетов велики труд заслужује пажњу. Када је градио нову кућу, 90% послова је сам урадио. Зар је то
мало? Ту је већ тешко проценити шта
је све радио и које занате зна, а и превише би било да замарамо читаоце набрајањем.

Саговорник нам је причао и о продавници ципела „Агровен”, о „Планици”, обновљеној певачкој групи у којој
су чланови ветерани некадашњег оркестра „Максис”.
Велики је његов допринос у формирању првог састава Националног савета
македонске националне заједнице у
Србији. Док је био председник удружења „Јабука”, успевао је да угости бројне
госте из Македоније. Иницирао је и манифестацију „Гравче-тавче”, која је ове
године одржана девети пут.
Опет је окренуо лист
У шали Венче каже да ако жели, може
све да ради, будући да даноноћно ради,
25 сати. То постиже тако што устаје сат

времена раније. Но како и да је, свако
ко га познаје, рећи ће вам: „Вредан је
Венче, нема шта”. Ми можемо додати
да је вредна и његова супруга Милка.
То се види почев од дворишта око куће,
препуног мирисног цвећа, па до укусних традиционалних македонских јела и војвођанских специјалитета.
Пре неколико година је опет окренуо
лист. Озбиљније се посветио повртарству и виноградарству. Оно што произведе, нема продајну цену, јер и то са задовољством ради за потребе породице.
Расад за паприку, парадајз и друго поврће сам производи. У башти има места и
за јабуке и крушке. Посебно се поноси
старом виновом лозом. Чим се осуши
неки корен, замењује га новом садницом. На тај начин обогаћује врсте грожђа, од којег преостаје и за квалитетно
вино. Налази време да квалитет „провери” с пријатељима, познатим винарима.
Када знамо све ово, можемо слободно
рећи да наш саговорник показује људску
сналажљивост у било које време.

ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У ЈАБУЦИ

ОБОЈЕНО ЉУБАВЉУ
Крајем јула и почетком августа, већ по традицији, у Јабуци се одржава међународна
ликовна колонија у којој учествују млади уметници из земаља у региону и из Србије. У
овогодишњој колонији, која
је одржана девети пут, учествовали су ученици од петог
до осмог разреда из Панчева,
Јабуке, Пландишта, Тетова,
Зрењанина, Долова и других
места. У Дому културе „Кочо
Рацин” 1. августа је изложено
око 40 дела израђених различитим ликовним техникама.
Природа и амбијент су сликани по слободном избору.
Академски сликар Миле
Спировски и његов пријатељ
Мирко Видоески из Тетова
већ неколико година су ментори, а уједно и иницијатори
формирања колоније. Они
помажу младим сликарима
да се охрабре у стварању новим техникама. Ментори су
уверени да међу њима има
будућих уметника.
– Задовољан сам радом ко-

лоније, а посебно гостопримством домаћина. Ово
је добар начин за стварање
нових веза и пријатељстава
међу народима и културама. Као и остали учесници,
и ми из Тетова се у Јабуци
осећамо као код куће – рекао је Мирко Видоески.
Дечја колонија је већ редовна активност Дома културе у Јабуци и привлачи
посебно интересовање уче-

ника, но и старијих, који се
поносе оним што потенцијални уметници постижу.

– За колонију се интересују
и деца Јабучана који одавно
живе у иностранству. Једна
од њих је и четрнаестогодишња Ивана Јовановски из
Њујорка. Труд се исплатио.
Ове године имамо и учесницу из Црне Горе. Ево, девети
пут у свет шаљемо поруке
пријатељства и љубави – нагласио је Миле Спировски.
Мото овогодишње дечје
ликовне колоније, организоване у оквиру обележавања
Илиндана, јесте „Обојено
љубављу”. Ове године многима су инспирација били
природа, црква у Јабуци, као
и портрет Гоце Делчева, чије име носи школа у Јабуци.

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

МАКЕДОНСКЕ НАРОДНЕ НОШЊЕ

ПРЕНОСЕ СE С ПОКОЛЕЊА
НА ПОКОЛЕЊЕ
У Македонији постоји велики број
ношњи – око седамдесет
Носталгију Македонаца у дијаспори је подгрејао Илиндан – највећи македонски празник, и то изванредним ношњама из родног
краја, Македоније. Готово да није било прославе на којој играчи,
певачи, домаћини прослава, нису били обучени у народне ношње. Тако је било и у Јабуци, Глогоњу, Пландишту, Качареву...
Народне ношње које бројни Македонци и у Војводини чувају
као драгоценост, део су материјалне културе македонског народа и представљају значајну грану народног уметничког стваралаштва. Ношње се годинама преносе с поколења на поколење.

На територији Републике Македоније постоји велики број ношњи – око седамдесет. На њихову разноврсност су утицали географски положај (планински предели или котлине) и разна миграцијска кретања. Реткост је срести овакво богатство на једној
тако малој територији.
Македонски народ је творац народних ношњи. Специфичним
формама како у материјалној, тако и у духовној култури, издвајају се култура људи
из планинских крајева, који су се претежно бавили сточарством, и култура
оних у равничарским
пределима, који су
били оријентисани
на земљорадњу. У неким пределима ове
две супкултуре се
преплићу, стварајући
другачије видове облачења. Преко одеће
се показују и територијална и породична
припадност и међусобни друштвени односи међу генерацијама кроз време. Етничко обележје није
тешко препознати ни
данас, поготово у невестинској одећи из
прилепског
краја,
Скопске Црне Горе,
Доњег Полога, кривопаланачког краја...
Свака ношња представља комплетан рад, израђен од текстилног материјала, у разним бојама и тоновима, украшен извезеним или тканим орнаменталним мотивима и допуњен разноврсним накитом и другим
украсима. И накит је део материјалне културе заједница.
Ношње имају и нешто заједничко, а то су бела боја, крој и богат вез, претежно израђен црвеним и црним концем. Снажан
утисак остављају и срма и разни други украси – гајтани, перле,
ширити, цвеће, као и јелеци и прегаче. Народна одећа се данас
најчешће носи при сценском извођењу сплета игара.
Добар стари обичај је да девојке обучене у ношњу на бројним
светковинама госте дочекују с погачом и сољу. Нове генерације
имају обавезу да чувају ово богатство, јер је оно сведочанство
опстанка македонског народа током векова.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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Д-Р СТАНИСЛАВ СТАНКОВИЌ – ЗА СТАТУСОТ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА НА ИЛИНДЕН ВО КАЧАРЕВО

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО СРБИЈА
Е МОШНЕ ЗАГРОЗЕН

РАЗЛИЧНОСТА ЈА ЗБОГАТУВА КУЛТУРАТА

‒ Д-р Станислав Станковиќ својата
работна биографија ја започнува во
учебната 1984/1985 година на Филолошкиот факултет во Скопје, како стажант на Катедрата за македонски
јазик и јужнословенски јазици. Од март
1986 до крајот на септември 1993 година на истата катедра работел како соработник во наставата по предметите
од областа на сoвремениот српскохрватски јaзик. Од академската 1993/1994
до крајот на академската 2010/2011 година бил вработен на Катедрата за
српски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет на Универзитетот во
Приштина (односно од 2002 година на
Филозофскиот факултет во Косовска
Митровица), и тоа како асистент по
предметот Синтакса на српскиот јазик
и како овластен предавач по предметите Македонски јазик (ошт курс) и Правопис на српскиот јазик. Од 1. октомври
2011 е вработен во Институтот за
српски јазик при САНУ. Од летниот семестар на учебната 2014/2015 година
тој е и странски лектор по српски јазик
на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Станковиќ е и редовен
соработник на билатералниот проект
на МАНУ и САНУ: Јазикот како запис
на културата во етнолошка и лингвистичка анализа на релацијата Србија ‒
Македонија, тој е и член на Редакцијата
на списанието „Македонски јазик„ (Институт за македонски јазик „Крсте
Мисирков“ во Скопје).
Неговото име Македонците во Србија,
пред с го поврзуваат со докторската
дисертација „Статусот на македонскиот
јазик во Република Србија и неговата
интерференција со српскиот јазик на
морфосинтаксичко рамниште“. Својата
дисертација д-р Ст. Станковиќ ја одбрани 2015 година на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Зошто се определивте за ова исцрпно
истражување?
Бидејќи во претходните години во
повеќе наврати спроведував соодветни
теренски истражувања и публикував
повеќе научни и стручни прилози за
статусот на Србите и на српскиот јазик
во Република Македонија и за статусот
на Македонците и на македонскиот
јазик во Република Србија, колегата Ненад Вујадиновиќ предложи, и покрај
тоа што веќе ми беше пријавена и одобрена за изработка друга тема за докторска дисертација на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Нови Сад,
да пријавам тема за статусот на македонскиот јазик во Република Србија.
Одлуката да пријавам уште една, сосема
нова тема за изработка на докторска дисертација ја донесов по повеќе разговори со своите професори и колеги. Во тоа
најмногу ми помогнаа д-р Стојка
Бојковска, д-р Чедомир Стојменовиќ, др Живко Цветковски, д-р Жарко Бошњаковиќ, д-р Вера Васиќ, д-р Срето Танасиќ. Ова истражување и оваа докторска дисертација беше и мојот професионален и мојот човечки долг кон мојата
матична акдемска заедница, кон моите
професори, колеги и пријатели од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“
во Скопје, како и кон мојата втора татковина ‒ Македонија. Всушност, меѓу
моите учители с наоѓаат врвни македонисти, југослависти и слависти: Радмила Угринова-Скаловска, Божидар
Видоески, Блаже Конески, Благоја Корубин, Лилјана Минова-Ѓуркова, Мито

Миовски, Георги Сталев, Гане Тодоровски, Вера Стојчевска-Антиќ, Виолета
Пирузе-Тасевска и Науме Радически.
Тука е, пред с , и мојата неповторлива
професорка по предметите од областа
на современиот српски јазик Видосава
Павлоска.
До какви сознанија дојдовте во вашите теренски истражувања?
Во главниот проблемски сегмент Етнолингвистичката виталност на Македонците и на македонскиот јазик во Република Србија беа разгледувани степенот на употребата на македонскиот
јазик, комуникативната компетентност
на припадниците на македонската етничка заедница во Република Србија
при употребата на малцинскиот македонски и доминантниот српски јазик,
како и јазичните стратегии на испитаниците во секојдневната комуникација
и нивните ставови кон негувањето на
мајчиниот македонски јазик. Истажувачката теренска работа опфати 448 ис-

питаници. Во поглед на потеклото, тие
се поделени на испитаници кои се родени во Србија и на оние кои се доселени
во Србија. Добиените резултати покажаа висок степен на загрозеност на македонскиот јазик кај припадниците на
македонското национално малцинство
во Република Србија. Употребата на македонскиот како мајчин или како прв
јазик, главно, е ограничена на многу
мал број социјални опкружувања, какво што е, на пример, потесното или во
одреден број случаи и поширокото семејство. Овде треба да се истакне и
следново: претставниците на најмладата генерација мошне ретко го зборуваат
македонскиот јазик, нивниот прв јазик,
во најголема мера, денес е српскиот
јазик. Всушност, овие резултати говорат дека актуелната фаза на загрозеност
на македонскиот јазик во Република
Србија мошне бргу може да премине во
последната, т.е. во фазата на замена на
јазиците кога децата дома воопшто не
го учат својот мајчин јазик. Забележани
се многу случаи на ограничена употреба
на наследниот јазик: македонскиот
јазик се користи само во семејството и
во покомпактните социјални мрежи на
постарите и на најстарите припадници
на македонската етнолингвистичка заедница.
Како Македонците во јужен Банат
зборуваат стандарден македонски
јазик?
-На планот на српско-македонската
интерференција се забележува дека Македонците во јужен Банат во определена мера ја зачувале македонската јазична компетенција и дека се трудат да го
зборуваат македонскиот стандарден
јазик. Анализата на нивниот говор претставува вистински показател за начинот на интерференција меѓу македонскиот и српскиот јазик во услови кога
српскиот јазик е јазикот на средината
во која тие живеат, односно нивниот
втор јазик. Кај интервјуираните при-

падници на постарата и на средната генерација на Македонци во јужен Банат
се јавуваат три вида интерференции:
речиси целосна замена на јазичните
структури во корист на српскиот јазик,
нивна наизменична употреба, и нивно
амалгамирање.
Македонските дијалектни изолати во
Војводина се мошне интересна лингвистичка и културолошка приказна, какво
е Вашето гледање на таа формација на
македонските говори во Република
Србија?
Во тематската целина Македонски
дијалектни изолати во јужен Банат се
укажува на тоа дека по сојузната државна акција за населување на Војводина
по Втората светска војна во оваа покраина за првпат официјално се појавуваат и припадници на македонската етничка заедница. Вселувањата на мигрантите се одвивале врз основа на однапред утврден план: компактните делови
од имигрантското население со исто
географско потекло во групи
се вселувале во своите нови
населби, Всушност, на тој начин тие формирале и соодветни дијалектни изолати на македонскиот јазик. Денес се
најинтересни македонските
етнолингвистички заедници
во Пландиште, Јабука и во Качарево. За разлика од доселениците од западна Македонија и Мала Преспа, доселениците од северна Македонија, посебно од кривопаланечкиот регион, иако и тие
живеат во релативно компактни заедници, не го чуваат
родениот говор, не само затоа
што послабо комуницираат
меѓу себе на македонски, туку
и поради сваќањата кај дел од
нив дека нивниот говор е дел
од српскиот јазичен систем и
комуницирањето на српски го
примаат како вообичаено.
Кој е најдобриот пат да се
научи и сочува мајчиниот
јазик – македонскиот?
Истражувањата на етнолингвистичката виталност
на Македонците и нивните
потомци во Србија, на креаторите на јазичната политика
им укажуваат дека македонскиот јазик
во оваа држава е во мошне загрозена
состојба; од таа ситуација делумно донекаде се изделуваат само локалните
македонски заедници во Јабука, во Качарево и во Пландиште. Од оваа состојба произлегува и заклучокот дека македонскиот јазик секако треба да добие
подобар статус и во рамките на македонското семејство и во рамките на пошироката општествена заедница. Еден
од позначајните општествени чекори во
таа насока би било ширење на започнатиот процес на воведување на факултативна настава по предметот Македонски јазик со елементи на национална
култура во основните училишта во сите
единици на локалната самоуправа каде
што живеат определен број припадници на македонското национално малцинство. Предложниот чекор и релевантниот одговор на самите родители
во голема мера би придонеле кон зачувување на македонскиот јазик во Република Србија. Претставувајќи им ги и
интергративните и инструменталните
причини, децата треба да се мотивираат
колку што е можно повеќе да го учат и
да го зборуваат македонскиот јазик.
Главните интергративни причини би
биле зачувување на македонскиот јазик
и култура во поголемо ниво на идентификување со својата малцинска заедница. Инструменталните причини би можеле да бидат добивање стипендии,
употреба на македонскиот јазик во идната професионална дејност, како и
можното живеење и работа во доминантната македонска етнолингвистичка
средина, односно во Република Македонија. И тоа, секако, со посебен апел и
назначување дека македонскиот јазик и
култура првенствено треба да се негува
во македонското семејство, и токму тој
во таа заедница во доволна мера треба
да се чува и да се пренесува на новите
македонски поколенија и во Република
Србија.

На здружението „Вардар” –
Качарево, годинава му припадна чест да биде домаќин на централната прослава на Илинден.
На 2 август во оваа село се одржа свечена академија на Националниот совет на македонската
национална заедницана. Покрај
членовите на здружението и
Националниот совет на свеченоста присуствуваа и советникот во Македонската амбасада
во Белград Бојан Ѓорѓев, градоначелникот на Панчево Саша
Павлов и заменикот во секретаријатот за управа, образование
и национални малцински заедници Милан Koвачиќ.
Централната прослава започна со концертот на староградскиот состав „Распеани Паланчани” кои, како и на
претходните два концерта во
Глогоњ и Пландиште испеаа
сплет староградски песни.
Поздравувајки ги гостите советникот Бојан Ѓорѓев, потсети на значајот на големиот
македонски празник Илинден и притоа нагласи дека една од претстојните задачи,
како на Националниот совет,
така и на останатите релевантни чинители би требало да
биде учењето и застапеноста
на македонскиот јазик.
Борче Величковски,претседател на Националниот совет
рече дека во Јабука Илинден
се слави неколку децении и ќе
се слави и понатаму, како и во

повеќе места во Србија, но
централната прослава годинава е во Качарево. Прославата воедно се совпаѓа и со 70
годишнината од доселувањето на Македонците.
Еден од домаќините – Сима
Најдовски не го криеше задоволството што во оваа село е
одржана централната прослава и притоа рече: Некогаш во
центарот се собирале нашите
претци, а сега помладите генерацији, који треба да го ценат она што тие го постигнале.
Панчево е мултикултурален
град и ние со тоа се гордееме.
Различитоста ја потполнува и
збогатува културата и традицијата на овие простори. Македонци се најбројна малцинска заедница и моја обврска,
како градоначелник е да ги
следам активностите и во рамките на возможностите да помогнеме, рече Саша Павлов.
По завршувањето на свечената академија гостите положија цвеќе на споменикот на
Гоце Делчев во Јабука. Во културно – уметничката прослава во Качарево учествууваа
пеачките групи „Македонки”
од Белград, „Тоше Проески”
од Качарево и дуетот Селимова Желчевски.
Организирани се и спортски активности крај езерото
во фрлање на камен, пикадо,
надвлекување на јаже, одбојка, како и пливање.

ЈАБУЧАНИ ЈА ПРОСЛАВИА СЕЛСКАТА СЛАВА

ЗЛАТНИК ЗА МИХАЈЛО
На втори август Јабука ја

прослави селската слава Свети Илија. Како и во изминатите години на Илинден ова
село го посетија голем број
гости, меѓу кои беа и нивни
долгогодишни пријатели од
збратимениот Парменац и
членови на староградскиот
состав „Распеани Паланчани„ од Крива Паланка.
На свечената седница во
Месната заедница, со која е
одбележен и големиот јубилеј
– седум децении од доселувањето на Македонците во
Војводина присуствуваа и заменикот на амбасадорот на
Република Македонија во
Србија, Бојан Ѓорѓев, заменикот на покраинскиот секретар
за образование и национални
прашања Милан Ковачевиќ,
градоначалникот на Панчево,
Саша Павлов и Борче Величковски, претседател на Националниот совет на македонската национална заедница.
На здруженијата од селото,
училиштето и на амбулантата, за добра соработка со МЗ
Јабука се доделени благодарници. Посебно признание,
златник со посвета, доби Михајло Ѓошиќ, ученик на генерација во Основното училиште ,,Гоце Делчев”.
Свеченоста започна со етно
фестивалот „Гравче – тавче”,
одржан на 30 јули. Со ракотворби и национални специјалитети
својата култура ја представија и
припадниците на другите малцинства. Одржана е и традиционалната
Меѓународната
детска ликовна колонија.

Честитајки го Илинден,
значајниот празник на Македонците и големиот јубилеј
од доселувањето, Милан Ковачевиќ рече: „Македонскиот
народ кој со песна и игра ја
покажува својата љубов и
дружељубивост и денеска,
после седумдесет години во
Војодина е свој на свое. По
пописот од 2011 додина како
Македонци, кои живеатнат
на овие простори, се изјасниа
10.400 луѓе. Од претходниот
попис (2002) до денеска, некаде се „изгубиле„ 3.500 Македонци. Им порачувам на
Македонците да поминат од
зборови на дело. Да се дружат, да се сакаат и да ги има
во што поголем број...„
Наместо во Јабука, како
што беше во изминатите неколку години, централната
прослава по повод на Илинден е одржана во Качарево,
но Јабучани се потрудија и
организираа концерти, изложби и спортски настани, за
да секој се пронајде во некоја
активност.
Покрај староградскиот состав од Крива Паланка и Инклузивниот хор „Срце во
Јабука„, Јабучани во текот на
празничните денови ги забавуваше и рок грпата „Период„. Концерт приреди и панчевачкиот бенд „Магацин„.
Традиционално одржан е и
натпревар во гаѓање на глинени гулаби, натпреварување
во спортски риболов за деца.
Најголема атракција е седумдневното натпреварување во
мал фудбал.
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СРЕДБА СО ПРИВАТНИКОТ ВЕНЧЕ ЈОВАНОВСКИ ОД ЈАБУКА

ЧОВЕК СО НЕМИРЕН ДУХ
Секогаш претендирал
да биде најдобар
во она што го работи
Така било од мали нозе,
така е и сега
За постигнување на личен успех во
општеството потребен е труд, труд и
само труд. Извонреден пример за вакво нешто е вредниот Венче Јовановски
од Јабука. Тој неколку години е во пензија, но не во прав смисол на зборот,
бидејќи се работи за човек со немирен
дух. Или подобро речено за човек со
бројни занимања и работни места.
-Кога наполнив 40 години работен
стаж во 2009 година отидов во надлежната служба во Нови Сад, за да
остварам пензија. Службеничката се
фати за глава и рече: “Вакво нешто не
сум видела. Толку многу занимања и
работни места, а се како под конец.”
Секогаш претендирав да бидам најдобар во она што го работам.Така беше
од мали нозе, така е и сега. Размислувам да ли сум можел да живеам подобро, но немам причина да се жалам. Со
сопругата Милка имаме два сина и четири внучиња, а снаите ги сметаме како ќерки. За нас тоа е најголемо богатство, вели Венче Јовановски.
Овој вреден човек по потекло е од
македонското село Косово, од Општина Македонски Брод. Таму завршил
прво одделение. Во Јабука дошол со
вујна му Атанасија и вујко му Блаже.
Тие немале деца и го посвоиле. Во Македонија му останале трите брата со
мајка му Надежда и татко му Миливој,
кој починал млад. Значи, и да бил со
своите најблиски, и таму ќе морал да се
снаоѓа и прилагодува како знае и умее.

Како што дознавме во разговорот
Венче од војска дошол прекален, но не
сменил ништо во поглед на работните
места и обврските. Без размислување го
вработиле за возач во „Срце” во Јабука.
Се било во ред и со работата и со колективот, но патот го одвел во Пожарникарска единица во Панчево, каде што
работел полни седум години. Работел и
во Стопанска банка и во Рафинерија.
Бомбони, баклави, толумби

Јабучани се сеќаваат и на убавите години кога Венче правел баклава, толумби, бомбони, кремпити и други
слатки што оделе како алва. Привелегираните и денеска можат да се засладат со баклава за која Венче за сукање
на кори користи најмалку три различни сукалки. Бомбони, ни се чини прави само за пред камера, кога некој упорен новинар сака да прикаже како овој
вешт човек прави ментол бомбони.

вен”, за „Планика”, за обновената пеачка група во која членуваат ветерни од
некогашниот оркестар „Максис”.
Голем е неговиот придонес за формирањето на првиот состав на Националниот совет на македонската заедница во Србија. Додека беше претседател на здружението „Јабука” успеваше да угости бројни гости од Македонија. Тој ја иницираше и манифестацијата „Гравче тавче”, која годинава се
одржа по деветти пат.
Пак го свртел листот

Во шала Венче вели ако сака може се
да работи, бидејки денонќно работи,
25 часа. Тоа го постигнува така што
еден час станува порано. Но како и
да е секој што го познава ќе ви каже
„ Вреден е Венче, нема што”. Ние можеме само да додадеме дека е вредна
и неговата сопруга Милка. Тоа се
гледа почувајки од дворот околу ку-

Борба за живот

Ветената Војводина, како и за многумина што дошле како деца била примамлива и за Венче. Во Јабука завршил осумгодишно училиште. До
четрто одделение учел на македонски
јазик, а до осмо одделение мајчиниот
јазик во Училиштето „Гоце Делчев”
бил задолжителен предмет. Во Белград
завршил прва година учителска школа. Втората година ја напуштил поради семејниот бродолом, вујко му се
развел од вујна му. И тогаш започнала
борбата за живот. Неколку години бил
сезонски работник во задруга. Товарел
репа, возел камион и што уште не. Но
душата му ја разгалувала музиката. До
пред заминување во Битола, каде што
служел војска, свирел во оркестарот
„Максис”.
Оркестарот името го доби по музичарот Миливој Максимовиќ, кој воедно е и мој роднина. Тоа беа убави години. Свиревме и на рибарски вечери.
Со познати музичари приредувавме
веселби за 400 до 500 посетители.

Овој неуморен човек тука не застанал. Кога почнаа да се градат нови населби во Јабука тој проценил дека е добро да се биде авто - превозник за градежен материјал. Нашол добар камион за
26 милиони тогашни динари, а во џеб
имал само милионче. На доверба и чесен збор позајлмил 25 милиони. Успеал
да го врати долгот за само една година.
Следната година купил нов „голф”
Шест- седум години заработувал пристојно. Дневно возел по пет до шест тури. Кога „никнале” две нови населби во
Јабука, тргнал во нови авантури.
Заслужува внимание уште еден вреден труд на Венче. Кога ја градел новата куќа 90 отсто од работите сам ги
сработел. Зарем е малку и тоа? Тука
веќе тешко е да процениме што се работел и кои занаети ги знае, а и премногу би било да ги замараме читателите со набројувања.
Ни раскажуваше нашиот соговорник и за продавницата за чевли „Агро-

ќата преполн со мирисни цвеќиња,
но и со вкусните традиционални македонски јадења и војводински специјалитети.
Пред неколку години пак го свртел
листот. Посериозно се посветил на
градинарството и винарство. Она што
го произведува нема пазарна цена, бидејки тоа со задоволство го работи за
потребите на семејството. Расад за пиперки, домати и друг зеленчук сам
произведува. Во градината има место
и за јаболка и круши. Посебно се гордее со старото лозје. Штом ќе се исуши
некој корен го заменува со нова садница. На тој начин ги збогатува видовите на грозјето од кое прави квалитетно вино. Наоѓа време квалитетот
да го „провери” и со пријатели, познати винари.
Знаејки го сето ова можеме слободно да кажеме дека нашиот соговорник
ги презентира човечките снаодливости во било кое време.

ДЕВЕТТА МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ВО ЈАБУКА

ОБОЕНО СО ЉУБОВ
При крајот на јули и на поче-

токот на август, веќе по традиција, во Јабука се одржува
меѓународна ликовна колонија, на која учествуваат млади уметници од земјите од регионот и од Србија. На годинешната колонија, деветта по
ред, учествуваа ученици од
петто до осмо одделение од
Панчево, Јабука, Пландиште,
Тетово, Зрењанин, Долово и
други места. На 1 август во
Домот на културата „Кочо
Рацин” се изложени околу 40
дела, изработени во различна
ликовна техника. Природата
и амбиентот се насликани по
слободен избор.
Миле Спировски, академски сликар и неговиот
пријател Мирко Видоески
од Тетово, веќе неколку години се ментори, но воедно
и иницијатори за формирање на колонијата. Тие им помагаат на младите сликари
да се охрабрат да творат и во
нова техника. Менторите се
уверени дека меѓу нив има
идни уметници.

-Задоволен сум од работата на колонијата, а посебно од гостопримството на
домаќините. Ова е добар
начин за создавање на нови
врски и пријаталства меѓу
народите и културите. Како
и останатите учесници и
ние од Тетово, во Јабука сме
како дома, рече Мирко Видоески.
Детската ликовна колонија
веќе е редовна активност
на Домот на културата во
Јабука и привлекува особено внимание кај учениците,

но и кај постарите кои се
гордеат со она што го постигнуват потенцијалните
уметници.
- За колонијата се интересираат и деца на Јабучани кои веќе одамна жи-

веат во странство. Една од
нив е и четиринаесетгодишната Ивана Јованоски
од Њујорк.
Трудот е исплатлив. Годинава имаме и учесничка од
Црна Гора. Ете деветти пат
во светот праќаме пораки
на пријателство и љубов,
нагласи Миле Спировски.
Мото на годинашната
детска ликовна колонија е
„Обоено со љубов”, организирана во рамките на одбележувањето на „Илинден„.
Годинава, за многумина инспирација е природата,
црквата во Јабука, како и
портретот на Гоце Делчев,
чие име го носи училиштето во Јабука.

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

МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ НОСИИ

СЕ ПРЕНЕСУВАЛЕ
ОД ПОКОЛЕНИЕ НА ПОКОЛЕНИЕ
Во Македонија се среќаваат голем број
носии - околу седумдесет
Вакво богатство ретко е познато на една таква мала територија
Носталгијата на Македонците во дијаспората ја подгреа Илинден - наjголемиот македонски празник и тоа со извонредни носии од родниот крај, од Македонија. Безмалку немаше прослава
каде играорците, пеачите, домаќинките на прославите не беа облечени во народни носии. Така беше и во Јабука, Глогоњ, Пландиште, Качарево....
Народните носии кои Македонците во Војводина ги чуваат како драгоценост, се дел од материјалната култура на македон-

скиот народ и претставуваат значајна гранка од народното уметничко творештво. Носиите со години се пренесуваат од поколение на поколение. На територијата на Република Македонија се
среќават голем број носии, околу седумдесет. Врз разновидноста
влијаела географската положба (планински предели или котлини), но и разните миграциски движења. Вакво богатство ретко е
познато на една таква мала територија.
Македонскиот народ е
создавач на народните
носии. Со специфични
форми, како во материјлната, така и во духовната култура се издвојува
културата на планинците,
кои главно се занимаваат
со сточарство, а во рамничарските предели луѓето биле ориентирани кон
земјоделството. Во некои
предели овие две субкултури се преплетуваат, создавајки поинакви форми
на облекување. Преку облеката се прикажува и територијалната и семејната припадност и меѓусебните општествени односи
на генерациите низ времињата. Етничкото обележје не е тешко да се препознае и денеска, особено
во невестинската облека
од прилепската носија, од
Скопска Црна Гора, Долни Полог, кривопаланечко... Секоја носија
представува комплетна оформена творба изработена од текстилен материјал, во разни бои и тонови, украсена со извезени или
вткаени орнаментални мотиви и дополнета со разновидни накити и други украси. Накитот е дел од материјалната култура на заедницата.
Носиите имаат и нешто заедничко, а тоа е белата боја, кројот
и богатите везови, претежно изработени со црвен и црн конец.
Силен впечаток остава и срмата и разни други украси – гајтани,
монистра, ширити, китки, како и елеците и скутачите. Народната облека денеска најчесто ја користат културно-уметничките
друштва при изведувањете на македонските традиционални ора
и песни.
Добар стар обичај е на бројни манифестации гостите да ги дочекуваат со погача и сол, девојчиња облечени во носии. Новите генерации имаат обврска ова богатство да го чуваат затоа што тоа е
сведоштво за опстојувањето на македонскиот народ низ вековите.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ЗАВРШНИХ ГОДИНА СТУДИЈА

ПОЛИГОН ЗА ДЕЦУ

УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ

Безбедност у саобраћају

Једнократна новчана
помоћ од 30.000
динара
Награђено десет
академаца с просеком
преко девет
Традиција дуга једну
деценију
Градоначелник Саша Павлов
је у име Града Панчева у понедељак, 15. августа, доделио
награде најбољим студентима из Панчева за резултате
постигнуте током школовања
и обра зо ва ња за школ ску
2015/16. годину, као и надареним појединцима који су
учествовали у раду Регионалног центра за таленте „Михај ло Пу пин”. Јед но крат ну
новчану помоћ у износу од
30.000 динара добило је десет
студената чија је просечна
оцена најмање 9,00.
Још пре десет година панчевачка локална самоуправа сагледала је значај додељивања
ових симболичних али престижних награда којима Град
жели да укаже надареној панчевачкој омладини захвалност
за уложени труд. Ове године
су награђени: студенткиње
Правног факултета Викторија
Микашиновић (с просечном
оценом 9,83) и Милица Миленковић (9,88), као и студенти
Војне академије Лазар Павловић (9,00) и Жељана Вучетић (с
просечнoм оценoм 9,14). Тамара Петровски с Факултета
примењених уметности (9,04),
Јована Перић с Факултета политичких наука (9,63) и студенткиње Филолошког факултета Јелена Маринковић
(9,91) и Милица Маринковић
(9,83) такође су награђене са
по 30.000 динара. Међу ового-

дишњим лауреатима су и Милана Милошевић (9,21) са
Економског факултета и Наташа Алексић (9,14) с Биолошког факултета.
Брига о младима
У обраћању награђенима градоначелник Саша Павлов истакао је да најбољи студенти
из нашег града и њихова марљивост, труд и посвећеност
представљају узор млађим генерацијама и да су они будућност Панчева, те да је ова награда један од начина на које
локална самоуправа жели да
им покаже да размишља и
брине о њима:
– Ми ћемо наставити ову
праксу и у наредним годинама, а паралелно с тим покушаћемо да направимо и одређене
програме који ће довести до

њиховог професионалног ангажовања, пре свега на добробит њиховог окружења, и наставићемо оно што већ радимо, а то је прављење стимулативног привредног окружења,
у жељи да се ови млади људи
професионално искажу у самом граду – рекао је градоначелник.
Мр Татјана Божић, чланица Градског већа задужена за
образовање, изјавила је да је
срж идеје о додели ових призна ња да та лен то ва ни и
вредни млади људи који су
завршили факултете с високим оценама виде да Панчево брине о њима. Како је рекла, овај чин наше локалне
заједнице представља покушај да се они мотивишу да
остану у нашем граду, да ов-

ЖЕЉАНА ВУЧЕТИЋ, СТУДЕНТ ЗАВРШНЕ
ГО ДИ НЕ ВОЈ НЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ:
– Чињеница је да је Војна академија специфичнија
од цивилних факултета јер, поред свакодневне наставе, имамо додатне физичке активности, терен и
обуке, који некад могу бити психички и физички веома захтевни. Ова награда Града Панчева много ми
значи, али више у етичком и моралном смислу него у финансијском. Неко је препознао мој рад и видео труд уложен у претходне четири године и
поносна сам због тога. Овом приликом желим да захвалим градоначелнику, локалној самоуправи и грађанима Панчева.

де пронађу запослење и да
унапреде Панчево.
Позитивни узори
Брига о младим талентима
кроз пружање финансијске
подршке и јавно истицање
вредности којима они теже
пример је добре праксе локалне
самоуправе. Иако су средства
симболична, како је рекао градоначелник Павлов, битан је
гест који доказује спремност
наше локалне заједнице да подржи оне који свој успех граде
на марљивом раду и великом
одрицању.
Порука је јасна, намера такође – промовисати и помоћи колико је то могуће успешним
младим људима који представљају позитивне узоре у друштву. Наш град већ десет година
припада групи локалних заједница и друштвено одговорних
компанија које желе да покажу
јавности да у Србији има правих
младих хероја који стварају у
тишини и постижу велике успехе (освајају медаље на међународним научним такмичењима,
унапређују своју локалну заједницу, стварају врхунска уметничка дела, осмишљавају креативне подухвате итд.). Сви они
заједно имају један циљ, а то је
да се ти ђаци и студенти извуку
из анонимности, представе јавности и промовишу као креативне и успешне индивидуе које треба да постану инспирација, понос и узор за своје вршњаке и све нас.

СЕДМА „ЕКО-РЕГАТА ТАМИШ”

Акција чишћење обале
и водотока
Традиционална панчевачка
„Еко-регата Тамиш”, која промовише бригу и подизање свести о потреби очувања и заштите реке Тамиш, биће одржана од 19. до 21. августа. Реч
је о кампањи наутичара и љубитеља панчевачке реке и њиховој жељи да заживи идеја о
пловном току дугом 40 километара који представља везу
од свог ушћа у Панчеву до
уставе у Опову. Захваљујући
овој манифестацији и промоцији пловних услова реке, од
прошле године, Тамиш је као
пловни пут за пловила до 150
тона депласмана уврштен у
„Стратегију водног саобраћаја
Републике Србије од 2015. до
2025. године”. Тако су повећа-

не шансе да се реализују одрживи видови развоја привредних активности, нарочито у
туризму, како Панчева, тако и
општине Опово. Град Панчево
је сагледао значај „Еко-регате
Тамиш” и од ове године она
има статус градске манифестације, тако да ће у наредном
периоду локална самоуправа,

у складу с могућностима, помагати реализацију кампање о
подизању свести о заштити реке Тамиш и потреби да се потенцијал овог речног тока активира.
Панчевачки љубитељи реке
и природе имају могућност да
се прикључе седмој наутичкој
регати на Тамишу, која ће и

чева за образовање и чланица Комитета за безбедност
саобраћаја.
Према најавама локалне
самоуправе, полигон ће прво
бити постављен у ОШ „Бранко Радичевић”, а потом, у
другом полугодишту, опрема
ће бити пресељена у неку
другу основну школу. Ранко
Марчетић из Агенције за саобраћај Градске управе Панчева, који је члан Комитета
за безбедност саобраћаја, рекао је за „Панчевац” да ће
полигон омогућити реализацију 11 наставних јединица,
међу којима су прелазак
улице с пешачким прелазом
и семафором преко две траке, као и правилно прелажење кружног тока, железничке пруге итд.
Предавања ће држати тим
едукатора који су обучени да
деци пренесу знања, а планирано је да у наредном периоду њихову улогу преузму
наставници техничког образовања.

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

Еколошка Калифорнија
Скупштина Калифорније припрема измену закона којом
ће та држава захтевати да за
десет година 15 одсто нових
возила не испушта издувне
гасове. Како се најављује,
овај законски оквир биће ригорозан према произвођачима аутомобила који не буду
продавали довољно возила
на електрични погон, тј. они
ће морати да плате ривалима који то чине. Уз то, нови
закон припрема обрачун
моћних бораца за заштиту
животне средине и произвођача аутомобила. По садашњем закону, аутомобилска
индустрија сакупља поене по
продаји возила чистије тех-

нологије и у складу с тим мора постићи одређене годишње циљеве.
Електрична возила и возила на хибридни погон у тој
америчкој савезној држави
чине око три одсто продаје
нових аутомобила.

Соларни парк у Чернобиљу

Уживајте у чарима реке
Преко Јабуке и Глогоња
до Опова и назад

Ђаци панчевачки основних
школа и деца из предшколских установа имаће прилику да вежбају и уче о безбедности у саобраћају и саобраћајним правилима помоћу
симулације на полигону посебно израђеном за едукацију најмлађих. Комитет за безбедност саобраћаја Града
Панчева издвојио је средства
за опремање специјализованог полигона с циљем да се
деци омогући креативна обука о основним правилима у
саобраћају у контролисаним
и безбедним условима.
– Полазак у први разред
представља за неку децу први пут самостално одлажење
од куће до школе, када ће
она сама морати да прелазе
преко пешачког прелаза и да
поштују правила у саобраћају. Овај полигон ће им омогућити да све то науче, а да
том приликом буду безбедни
и под надзором стручњака –
рекла је мр Татјана Божић,
чланица Градског већа Пан-

ове године ићи од Панчева,
преко Јабуке и Глогоња, до
Опова и назад. Организатори
су предвидели ноћење и дружење у насељима узводно од
Панчева, као и еколошке акције чишћења реке. Они истичу да сви актери манифестације морају бити пливачи, а у
случају да се овој кампањи
придруже деца и одрасли непливачи, чамци на којима они
буду, морају бити опремљени
адекватном опремом намењеном оваквим лицима. Занимљиво је напоменути да су
учесници регате 2014. године
у водама Тамиша у Опову нашли нову водену биоврсту
Pectinatella magnifica из породице Magnificent bryozoan.
Конкретно, проналазак ове
инвазивне врсте прати се свуда у свету, а њено присуство
утиче на побољшање квалитета вода, јер се она храни бактеријама и микроорганизмима из воде.

Украјинске власти желе да
претворе Чернобиљ, место
једне од највећих људских и
еколошких катастрофа у
историји, у огроман соларни
парк. Украјински министар
екологије у тој визији има
подршку великих инвеститора – на пример, Европске
банке за обнову и развој.
Украјинци су свесни да земљиште у контаминираној
зони неће моћи ни у даљој
будућности да се користи за
пољопривреду. Иако је ниво
радијације опао у последњих
тридесет година, ову област,
по свему судећи, чека соларна будућност.
Стручњаци тврде да би реализација овог пројекта
отворила и друге могућности
у подручју које се сматра једним од најнездравијих у
Европи, а Чернобиљ би тако
постао зона за соларне иновације. После хаварије у нуклеарној централи у Чернобиљу 1986. године хиљаде

људи је умрло, а та област на
северу Украјине остала је без
становника, са изузетком
малобројних старих домаћинстава. Украјина сматра
да се око 6.000 хектара земљишта сада може испунити
соларним панелима који би
једног дана производили
онолико енергије колико је
давао некадашњи реактор у
Чернобиљу.
С друге стране, Европска
банка за обнову и развој обзнанила је да ће подржати
тај пројекат уколико Украјина нађе инвеститоре за прву
фазу радова, која би, према
првим проценама, коштала
око милијарду долара.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

„Више не постоје лакше и теже запошљиве
категорије становништва. До посла је
данас генерално тешко доћи.”

Петак, 19. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Александар Фаркаш, градски менаџер

Х И Т НА ПО МО Ћ

Како се спасава
живот?

Пише:
др Мирослав Тепшић
Удар грома, струје или неке
смртоносне механичке силе
присутне на радном месту и
у свакодневном животу најчешће нас асоцирају на
„удар судбине” и људску беспомоћност. Ипак, да ли је
баш увек тако? Да ли смо
баш увек осуђени на немо
посматрање трагичног следа
догађаја? Развијена друштва
све више постају свесна чињенице да се медицинске
доктрине не примењују само
под кровом здравствених
установа. Није само економија мерило животног стандарда. Здравствена просвећеност, развијена социјална
свест и солидарност доприносе готово у једнакој мери
квалитету живота појединца.
Страх од непознатог и паника главне су кочнице које
нас спречавају да адекватно
одговоримо на медицинска
хитна стања. Едукација из
прве помоћи најчешће је
сведена на часове теоретске
наставе и неколико мануелних вештина. Било би далеко ефикасније научити да
нема живота без основних
животних функција, дисања
и циркулације. Губитак свести може бити први знак отказивања ових функција, али
може, исто тако, бити последица алкохолисаности, епилептичног напада или баналног колапса. Од лаика не
можемо очекивати детекцију пулса на руци или врату,
али препознавање функције
дисања је апсолутно могуће
и не захтева увежбану ве-

штину. Три речи: гледам,
слушам, осетим – дефинишу
подизање грудног коша, чујност дисања и осећање даха
на сопственом образу који
смо принели устима особе
без свести. Окретање те особе у бочни положај допринеће престанку кркљања и отежаног дисања, које је можда
било присутно док је тело
било ослоњено леђима на
тло. Дакле, да поновимо,
гласно позивање, лагано
протресање рамена, посматрање дисања и окретање тела у бочни положај је тако
мало за особу која указује
помоћ, а може бити од пресудног значаја за унесрећеног. Кад говоримо о циркулацији, она постаје угрожена
уколико тело губи крв. Заустављање крварења директним притиском на крвни суд
или подвезивањем екстремитета може бити спасоносно. Бледило, презнојеност и
хладноћа коже указују на
стање шока. Ни овде нисмо
беспомоћни, већ ћемо подизањем ногу и руку дати можда пресудне количине крви
виталним органима, срцу и
мозгу. То је некад довољно
да би стручна медицинска
помоћ стигла на време и адекватно реаговала. Овим једноставним поступцима додајмо још и Хајмлихов хват –
притисак на стомак између
пупка и грудне кости, који
помаже да се избаци страно
тело из дисајних путева. Тек
после свега овога примењују
се поступци реанимације
(масажа срца и вештачко дисање), уколико је дошло до
срчаног застоја.
Надамо се да смо овим
текстом макар мало ублажили предрасуде да је указивање прве помоћи захтевно и тешко изводљиво. Ово
је уједно и позив суграђанима да се одазову јавном показивању основних вештина
прве помоћи које ће наши
запослени демонстрирати у
граду Панчеву и насељеним
местима. Нека то буде у корист свих нас.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Пут до
савршених ноктију

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Лепи и уредни нокти су огледало сваке жене. Када пожелите да их доведете до савршенства, пред вама је велики
избор: од гела на природне
нокте, преко надоградње и
изливања, до гел-лака и
обичног лака. Све ове технике су одличне за крте и слабе
нокте, али за јаке је најбоље
определити се за гел-лак.
Погрешно је мишљење да се
код технике гел-лак нокатна
плоча не турпија. Код свих
метода је неопходно матирати нокатну плочу да би се гел
сјединио с ноктом, а то се ради управо турпијањем.
Када нокте улепшава професионалац, нежељена деј-

ства не постоје. Проблем настаје када се препустите нестручној особи. Тада нокти
могу да се оштете, претурпијају и тако истање, а ако прибор
није стерилан, могу се појавити и гљивице. Зато треба водити рачуна о томе коме указујемо поверење. Јефтине и непроверене понуде у ствари вас
могу много коштати, јер обично подразумевају нестручност,
нехигијену, а самим тим и ваше незадовољство. У најгорем
случају могу довести до неког
нокатног обољења. Безбедност
вам је загарантована у регистрованим салонима, код којих је хигијена на високом нивоу, особље обучено и где се
користи стерилизатор. Било
да уживате на плажи или базену, било да се спремате за провод на летњим музичким фестивалима, било да излазите
увече у град или правите идеалну комбинацију за дневну
варијанту, ваш изглед ће освежити и заокружити савршене
боје на ноктима. Трендови
овог лета нису превише китњасти. Иако се о укусима не
расправља, у свету су сада популарни само боја или френч
маникир, без глитера, циркона и шаренила.

ВЕЛИКА ШАНСА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

ИМАШ ДОБРУ ПОСЛОВНУ ИДЕЈУ?
ОБРАТИ ПАЖЊУ!
Циљ пројекта „Едукуј
се, запосли се!” јесте
запошљавање
млађих од тридесет
година
Бира се 30 кандидата,
а троје најуспешнијих
добија по 240.000
динара
Пријављивање
до 15. септембра
Регионални едукативни центар
„Банат”, у партнерству с Градом
Панчевом, Регионалним центром за друштвено-економски
развој „Банат” и предузећем за
вођење пословних књига „Beba
Company” из Панчева, реализује пројекат под називом „Едукуј
се, запосли се!”, намењен нашим суграђанима млађим од
тридесет година који се налазе
на евиденцији Националне
службе за запошљавање.
Пројекат је финансирало Министарство омладине и спорта
Републике Србије у оквиру јавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у запошљавању. Јавни позив је расписан у уторак, 16. августа, и трајаће до 15. септембра, а текст позива можете пронаћи на огласним странама овог броја „Панчевца”.
Искористите добру прилику
Уколико задовољавате критеријуме и имате неку добру
идеју за покретање свог бизниса, обавезно се пријавите, јер
ћете можда баш ви бити један
од троје најбољих кандидата
које на крају пројекта чека награда у износу од 240.000 динара бруто.
– Пројекат „Едукуј се, запосли се!” реализује се у међусекторском партнерству између јавног, приватног и невладиног сектора, а циљ је запошљавање младих незапо-

Одличан пример међусекторске сарадње
слених лица и подизање њи- винаре приређеној у уторак, 16. запосли се!” представља прави
пример међусекторске сарадхове запошљивости. Пројек- августа, у Градској управи.
том је предвиђено да се путем
Она је додала и да је овај ње, при чему су сва три сектојавног позива одабере 30 мла- пројекат у потпуности компа- ра удружила своје ресурсе и
дих неза послених лица са тибилан с „Годином предузет- ујединила се око заједничке
евиденције Националне слу- ништва” Владе РС и да се до- идеје и циља – да се унапреди
жбе за запошљавање – фили- бијена средства могу комби- положај младих на тржишту
јале у Панчеву, с најперспек- новати и с новцем добијеним рада и да се њихова запошљивост побољша.
тивнијим пословним идејама. из других фондова.
– Значај пројекта је утолико
Стручна комисија ће разма- Где је кључ развоја?
ве
ћи
што то неће бити само
трати одрживост тих идеја и На конференцији за новинаре
могућност генерисања нових присутнима се обратио и Алек- три нова радна места, него и
радних места. Одабрани кан- сандар Фаркаш, градски мена- три успешне предузетничке
дидати ће потом проћи основ- џер, који је нагласио да у Срби- приче с потенцијалом за генерисање новог запошљавања.
ну обуку из предузетништва, у
ји више нема лакше и теже за- Наиме, сектор малих и средоквиру које ће дефинисати
пошљивих категорија станов- њих предузећа процентуално
своје пословне идеје. Након
ништва, будући да је до посла запошљава највише радне снатога уследиће елиминационо
генерално врло тешко доћи.
ге и представља снажан ослотакмичење, када ће бити иза– Са задовољством смо, као нац економског развоја како
брано 10 најбољих идеја и
Град, прихватили партнерство града Панчева, тако и читаве
кандидата који ће ући у проу овом пројекту, јер подржава- територије Баната, а омладинцес менторинга. Менторинг
мо сваку иницијативу која под- ско предузетништво се намеће
ће трајати два месеца и одрразумева отварање нових рад- као једно од кључних решења
жаваће се у Панчеву, а с канних места и даје прилику за за- за јачање привреде убудуће –
дидатима ће радити ментори
с дугогодишњим искуством пошљавање наших суграђана. нагласио је Милосав.
Детаљне информације о накако из самог Регионалног Пројекат има и ту предност да
центра за друштвено-економ- младе подстиче на иноватив- чину пријављивања на јавни
ски развој „Банат”, тако и из ност и осмишљавање нових до- позив потражите на огласним
привреде. Након тога се одр- брих идеја у бизнису. Сигуран странама нашег листа. Подсежава финално такмичење, а сам да у Панчеву има људи ко- ћамо да је рок за конкурисање
три кандидата с најбољим по- ји ће сада препознати своју 15. септембар, а најкасније
две недеље након тога биће
словним идејама добиће новча- шансу – нагласио је Фаркаш.
Бра
ни
слав
Ми
ло
сав
из
Ре
ги
позната и имена тридесет одане награде у износу од 240.000
динара бруто – објаснила је оналног центра за друштвено- браних кандидата, који ће
Светлана Главашки из Регио- -економски развој „Банат” ис- основну обуку започети већ у
налног едукативног центра такао је да пројекат „Едукуј се, октобру.
„Банат” на конференцији за но-

ЗДРАВА ИСХРАНА
ПОЗИВ СРЕДЊОШКОЛЦИМА

Пријављивање за
Чардак до 20. августа
Канцеларија за младе Града
Панчева обавештава све средњошколце који похађају први
или други разред, а живе на
територији Панчева, да је позив за пријављивање учешћа у
Ре кре а тив но-еду ка тив ном
кампу „Друштво у природи”
продужен, па се заинтересовани могу пријавити до суботе,
20. августа.
Овај камп, који Канцеларија
за младе организује шести пут,
обухвата предавања, радионице и активности на отвореном,
посвећене темама које се тичу
живота младих у локалној заједници. Са средњошколцима
ће радити предавачи из цивилног и јавног сектора с дугогодишњим искуством у овим
областима. Камп ће бити одржан од 26. до 31. августа, у
Школско-рекреативном центру
Чардак у Делиблатској пешчари, а комплетно учешће у
кампу, с превозом, смештајем
и оброцима, обезбеђује организатор.
Пријављивање се врши слањем попуњеног формулара на

Страну припремила
Драгана

Кожан

имејл kancelarijazamlade@pancevo.rs, с назнаком „Пријава за учешће у Рекреативно-едукативном кампу ’Друштво
у природи 2016’”, до суботе,
20. августа. Формулар за пријављивање може се преузети са
интернет презентације Града
Панчева www.pancevo.rs, а додатне информације се могу
добити у Канцеларији за мла-

Пише: Драгана Јоцовић

Кростини с парадајзом
Кростини или брускети су
сјајни у ситуацији када треба да направите нешто, а
немате ништа. Постоје безбројне варијације на тему
овог италијанског јела, а
најбоље од свега је то што
на брускете можете ставити
оно што у датом тренутку
имате у фрижидеру. Савршени су за лаган доручак
или вечеру, а изузетно су
атрактивни и када се нађу
на столу као рођенданско
послужење. Веома брзо и
једноставно се припремају,
а у варијанти коју вам
представљамо још су нискокалорични, па им нико
неће одолети.
Састојци: шест парчади хлеба без брашна, беланце од једног јајета,
200 грама нискокалоричног крем сира, 140 грама свежег парадајза, три чена белог лука, пола кафене кашичице соли, шест листића
свежег босиљка.

де (Градска управа, други
спрат, канцеларија 204), путем
телефона 308-907 и 064/8662-415, или имејла kancelarijazamlade@pancevo.rs. Након
истека рока за пријављивање
сви пријављени биће телефоном обавештени о учешћу.

Припрема: Умутите беланце виљушком и додајте крем сир. Пресом за
лук изгњечите бели лук и додајте сиру. Посолите смесу половином соли.
Исеците парадајз на коцкице. Хлеб премажите смесом од сира,
па поређајте парадајз. Још мало посолите одгоре. Поређајте у мањи плех обложен папиром за печење. Босиљак, по жељи, можете
додати пре или после печења. Пеците у рерни 15 минута на 250
степени. Пријатно!
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com.
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Петак, 19. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗДАШНИ „ДАНИ ПОРОДИЦЕ”

ОМОЉИЦА ЗА СВЕ УКУСЕ
Много спорта и забаве
Од шаховске
симултанке до
ножног тениса
Четврта манифестација под називом „Дани породице” почела
је у среду, 10. августа, у организацији омољичке Месне заједнице. Добра атмосфера осетила
се већ на самом отварању, када
је на платоу испред Дома културе боемски настројене душе
разгалио Тамбурашки оркестар
„Жисел”, који је свирао кафанске и староградске песме.
„Омољчанке” су организовале изложбу рукотоворина
под називом „типовке”, са акцентом на старим рецептима
за хлеб, у чему су учествовале
и жене из Брестовца, Панчева,
Старчева...
Било је и „реанимација”...
Сви програми планирани за
наредни дан одложени су због
кише, а у петак, 12. августа, на
Спортском центру „Поњавица”
одржан је турнир у фудбалу за
млађе категорије, узраста од
11 и 12 година, по правилима
лиге „седам”. Након много занимљивих мечева и лепих потеза победила је „Долина” из
Падине, испред домаће „Младости” и панчевачке екипе
„Воја Гачић”. Треба напоменути
да голман победничког тима
није примио ниједан гол.
Истог дана је одржано такмичење у спорој вожњи бицикла
на платоу Дома културе, када
је први био Вук Голубовић,
други Лазар Ђукановић, а трећи Михајло Јокић. Забележено је и учешће девојчице Андрее Николић. Увече је на
платоу Никола Џони пуштао
електронску музику.

Једна од новина је турнир
у ножном тенису, одржан у
суботу, 13. августа, по правилима одбојкашке игре (с том
разликом што је мрежа била
спу ште на). Пр ви су били
„Азури” (Горан Максимовић,
Марко Јездимировић и Јован
Јакоб), а друго место је заузела екипа под називом „АмБар”. У центру села је приређена изложба кућних љубимаца, на којој су победили
Миша Вулин, Уна Лукић и
Милан Марковић. На турни-

симултанку на двадесет табли, остваривши шеснаест победа и четири ремија. Потом
је одржан и турнир, на којем
су прва три места заузели ФИДЕ мајстори Коста Орлов и
Воја Марковић, а трећи је био
интернационални мајстор Павле Орлов. Такмичио се и
осмогодишњи Марко Милановић из Панчева, троструки
првак Србије, што му је послужило као припрема за првенство Европе. Вече је окончано
представом за децу, која је на

нички” из Ковина. Увече су у
центру села „Блуз деливерси”
окупили преко двеста људи.
Интересантна је била и среда,
17. август. Већ ујутро је преко
сто клинаца у парку присуствовало школи јахања, када су им
на располагању била два понија
и једно магаре, које су обезбедили Горан Стаменковић, Ливијус Бинђа и Тома Стефановић. Нешто касније одржани су
и турнир у рукомету и маскенбал у центру, а шоу је имао и чувени Пеђолино.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Захваљујући ангажовању Месне
заједнице и градског менаџера Александра Фаркаша
ускоро ће у школском дворишту бити постављени два коша и табле. Три пројекције
филмова из осамдесетих година из архива Кино-фото
клуба одржане су у протеклом периоду на платоу испред Дома културе. У току су
припреме за „Паприкијаду”,
која ће бити приређена 28.
августа.
Банатско Ново Село: Ускоро
треба да почне реконструкција амбуланте, а та инвестиција коштаће око два милиона динара. Завршен је
главни пројекат изградње
капеле. Такмичење у припремању говеђег гулаша под
називом „Бангул” биће одржано у недељу, 21. августа,
од 10 сати. Оркестар Дома
културе, фолклораши КУД-а
„Др Раду Флора” и хор румунске православне цркве
наступиће идућег викенда у
такмичарском делу Великог
фестивала Румуна Војводине
у Ечки.
Долово: Ловачка секција
„Долово” организовала је гађање глинених голубова у
недељу, 14. aвгуста, на свом
стрелишту.

ру у одбојци учествовало је
дванаест екипа подељених у
две групе; прва је била „Младост јуниор”, друга „Механика”, а треће место је заузео
„Коки Кики”. Истог дана на
платоу Дома културе одржана
су предавања „Насиље у породици” и „Изазови код масовних несрећа”.
Служба Хитне помоћи је у
недељу, 14. августа, уз подршку фирме ДЕМ, демонстрирала кардиопулмоналну реанимацију. Након тога приређено је и такмичење, а најефикаснији је био Душан Лукић, са 73 бода. Уследио је
турнир у јамбу, на којем су бољи од осталих били Љубе Познан, Милан Лазић и Дарко
Томић. И шахисти су имали
свој дан – најпре је велемајстор Горан Тофори одиграо

платоу Дома културе окупила
стотинак малишана.
Следи Преображење
Турнир у одбојци на песку за
девојчице у понедељак, 15. августа, окупио је осам екипа.
Најбоље три биле су „Младост
1”, „Младост 2” и „Одбојка
013”, а појединачно се највише
показала Јована Радовановић.
Увече је група „Наш начин”
довела на плато преко петсто
људи, а атмосфера је кулминирала уз неизбежно колце.
Наредног дана су се огледали кошаркаши, и то у три категорије. Код полетараца су
највише показали „Младост” и
„Борац” (Старчево); међу млађим пионирима предњачили
су београдски „Флеш и „Крис-крос”, а код нешто старијих
пионира поново су доминирали домаћа „Младост” и „Рад-

О томе ће бити речи у наредном броју „Панчевца”, а
вреди подсетити да у четвртак,
18. августа, од 21 сат, на платоу Дома културе певају Биљана Јевтић и Љуба Лукић.
Слава Месне заједнице
Омољица, Преображење господње, биће обележена у петак, 19. августа. Истог дана ће
бити одржане и коњичке трке
на хиподрому, као и такмичење под називом „Омољица
има таленат – певај, свирај,
глуми, рецитуј” (пријављивање на телефоне 618-001 и
617-036).
Концерт КУД-а „Жисел”
остављен је за крај манифестације, а биће приређен у суботу,
20. августа, од 20 сати, на платоу Дома културе.
Занимљиво је ових дана у
Омољици, нема шта...

Глогоњ: У склопу обележавања кирваја, у недељу, 14. августа, у Дому културе је изведена представа Аматерског позоришта из Ковина, а након
тога је одржан концерт рок
састава „Рајко и живи зид”.
Наредног дана је КУД „Веселија” приредио културно-уметнички програм у порти
румунске православне цркве. Као и сваке године у ово
време, фолклорна секција
Дома културе отпутоваће на
излет.
Иваново: Протеклог викенда
је приређено четврто издање

манифестације „Рибарски
дани и ноћи”. Изложба поводом деветог Салона уметничке фотографије „Иваново
у фокусу” отворена је у понедељак, 15. августа, у Дому
културе.
Јабука: Недавно је у парку
постављена отворена теретана под називом „Спартакус”.
Месна заједница је, у сарадњи са удружењем „Наш Тамиш”, започела уређење
приобаља код рехабилитационог центра „Марекс”.
Качарево: Четврти фестивал
под називом „Лудус фест” биће одржан у петак, 19. августа,
од 18 сати. Тада ће интернационални мајстор Павле Орлов одиграти шаховску симултанку у Дому пензионера.
Два сата касније биће отворена изложба карикатура Вјачеслава Бибишева из Русије у

свечаној сали МЗ Качарево; у
20.30 на програму је трибина
Миливоја Баћевића и Мирослава Радуловића на летњој
сцени, а у 21 сат на истом месту и концерт Елене Рошкове
Станисављевић.
Омољица: У току су „Дани
породице”, који су отворени
у среду, 10. августа, а програми ће трајати до суботе, 20.
августа.
Старчево: Двадесет први
„Дани дружења” окончани су
мини „Екс-Ју рок фестом”,
када су, поред осталих, наступили Дејан Цукић и Неша
Галија.

АКТИВНОСТИ ЈАБУЧКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Радови на приобаљу
и депонији

ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА „ИВАНОВО У ФОКУСУ”

Догађај за највишу оцену
Девети Салон уметничке фотографије „Иваново у фокусу”
крунисан је у понедељак, 15.
августа, у Дому културе, отварањем изложбе радова насталих на последњем „Фото-сафарију”, одржаном у априлу.
На тему „Иваново” стигле су
153 фотографије од 79 аутора,
на слободну тему 612 радова од
157 мајстора, а на изложбу је
примљено 96 фотки од 66 аутора. Радове су оцењивали селектор Драгослав Мирковић и
стручни жири у саставу Милан
Марковић, Мирослав Предојевић и Данило Цветановић. Тако
је у конкуренцији на прву тему
главну награду добио Александар Буђевац за фотографију
„Дечак из Иванова”. На друго
место се пласирала Ивана Тодоровић („Ћутљива сенка”), а на
треће Мирјана Јовановић, са
сликом под називом „Дечак и
лопта”. Похваљени су Марјан
Мишић, Анастасија Калчов, Јована Благојев и Марина Крстић.
На слободну тему појединачно је победио Драган Лапчевић
с фотографијом „Shoping Mall
Blues”, други је био Тибор Арва
(„Тескоба”), а трећи Славољуб

Радојевић („Lost”); у конкуренцији колекција прва три места
припала су Катарини Косановић, Ђорђу Вукадиновићу и Јовани Јаковљевић. Похвале су
добили Мирјана Јовановић, Војо Пештерац, Милорад Кашћелан, Весна Мамула и Александра Лековић.
Отва ра њу Са ло на при су ствовало је за овакве мани-

фестације невероватних двеста људи. Поздравне речи су
из го во ри ли ди рек тор До ма
културе Марко Гуран, градски већник задужен за културу Немања Ротар и члан жирија Мирослав Предојевић,
који је похвалио овај догађај,
са чиме се сложио и делегат
Фото-савеза Србије, који је
истакао да је труд организа-

тора заслужио највећу могућу оцену. Као шлаг на овај
успешан догађај дошао је наступ чувеног комичара Јове
Радовановића, који је присут не оду ше вио пре по зна тљивим скечевима и имитацијама.
У организацији Салона је, поред Дома културе, учествовала
и фото-група „Дунавац”.

Након што је у великом стилу прославила сеоску славу
Светог Илију и учествовала у
обележавању једног од најзначајнијих македонских
празника – Илиндена, Месна
заједница Јабука се потрудила да својим грађанима побољша услове за живот.
Тако је почетком месеца
парк у центру села обогаћен
отвореном теретаном под
називом „Спартакус”.
На задовољство свих мештана, посебно љубитеља
природе, у сарадњи са удружењем „Наш Тамиш” почело је и уређење приобаља
код рехабилитационог центра „Марекс”, који је и фи-

нансирао поменуте радове.
Тај посао ће бити настављен
и када је реч о свим другим
тамишким плажама у близини Јабуке.
Поред тога, санација депоније одвија се у најбољем
могућем ритму и, за разлику
од неког ранијег периода,
више нема несавесног одлагања смећа, односно грађани поштују налоге извођача
радова.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 19. август, 21 сат, плато испред Културног центра:
концерт бенда „Salsa y punto”.
Субота, 20. август, 21 сат, плато испред Културног центра:
концерт бенда „Del Arno”.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ВАСЕ ПАВКОВИЋА И ВЛАДИМИРА ПИШТАЛА

СУСРЕТ С МАЈСТОРИМА ПРИПОВЕДАЊА
„Океан Дунав”
– Павковићеве
аутобиографске приче

Среда, 24. август, 15–21 сат, плато испред Народног музеја: „Preparty Berlin Weekend + Graffiti Jam”, у оквиру фестивала „FreeDom Art”.

Пиштало пише роман
о Иви Андрићу

Среда, 24. август, 21.30, Плато Милана Младеновића –
Дом омладине: концерт бенда „Круг”, у оквиру фестивала
„FreeDom Art”.

Када се на истом месту нађу
два мајстора приповедања као
што су Васа Павковић и Владимир Пиштало, онда је то празник за поштоваоце краљице
приповедачког израза – приче.
У Градској библиотеци, 11. августа, с њима је разговарао Вуле Журић, такође врстан приповедач. Представљена је Павковићева нова књига „Океан
Дунав”, за коју је он ове године
добио пролећно „Кочићево перо”, и најављен роман о Иви
Андрићу, који Пиштало припрема и пише већ четири године... Разговарало се и о његовом делу „Тесла, портрет међу
маскама” (НИН-ова награда
2009), које је преведено на енглески и прошле године објављено у Америци, где писац
живи и ради као професор
светске и америчке историје.
Присетили су се Павковић и
Пиштало свог упознавања,
књижевних почетака који су
били у исто време. Говорили су
о књижевности почетком
осамдесетих година прошлог
века, коју је обележила „стварносна проза”, појави њу вејва и
њиховој генерацији стваралаца,
која је била отворена према свету, новим идејама, космополитским темама и направила заиста велики преокрет, чиме је
српска књижевност ухватила
прикључак с кретањима у светској књижевности.
Оживели су сећање на редакције „Књижевних новина”
и „Књижевне речи”, у којима
су се окупљали писци без обзира на то којој генерацији
припадају. На кафане „Лондон” и „Таковски грм”, које су
такође биле стециште књи-

Четвртак, 25. август, 22 сата, Плато Милана Младеновића
– Дом омладине: концерт бенда „The Backyard Sinners” у
оквиру фестивала „FreeDom Art”.
Четвртак, 25. август, 21 сат, плато испред Културног центра: концерт тамбурашког оркестра „Војвођански сан”.

Изложбе
Среда, 24. август, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање изложбе слика Јоване Митић.
Четвртак, 25. август, 20 сати, галерија Дома омладине:
отварање изложбе „Мали Лондон” Тамаре Мићановић, у
оквиру фестивала „FreeDom Art”.

Књижевност
Четвртак, 25. август, 20.30, Плато Милана Младеновића –
Дом омладине: „ППП – Панчевачко предјесење песничење”,
у оквиру фестивала „FreeDom Art”.
Петак, 26. август, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
књижевно вече „Крилатих песама” и Матије Бећковића.

НАГРАДА ЗА „РЕПУБЛИКУ ЋОПИЋ”

Признање Журићу
Књижевник Вуле Журић,
наш суграђанин, недавно је
добио награду „Данко Поповић” за књигу „Република Ћопић”, која је прошле године
објављена у издању „Службеног гласника”. Ова награда се
додељује сваке године у оквиру манифестације „Под Данковом липом”, а установио ју
је фонд „Први српски устанак” из Аранђеловца. Признање ће бити уручено 26. августа у граду под Букуљом.
„Република Ћопић” била је
у најужем избору за НИН-ову
и „Виталову” награду у 2015.
години.

Петак, 19. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

О краткој причи од осамдесетих до данас
жевника. Подсетили су на
дружење и размену идеја, разговоре које не може да замени
данашња комуникација путем
друштвених мрежа.
Сложили су се да су ратови
деведесетих година, уништење
заједничког културног простора и уситњавање тржишта од
25 милиона житеља деструирали српску књижевност и
културну сцену, али мање или
више и оне у свим бившим републикама и покрајинама. То
је био ударац који је променио
многе књижевне судбине, а
њихову генерацију посебно.
Књига „Океан Дунав” садржи
14 прича, од којих је већина аутобиографског карактера. Павковић нас води из кућице уз
пругу у којој је живео, са обала
запуштених рибњака и воћњака
његовог детињства уз њу, кроз
јутарњу измаглицу стазом која
пролази крај још непробуђених
страћара од врбовог прућа и набијача, уз рушевине старе свиларе до Тамиша и даље до Дунава. Прича нам о одласку са
оцем у риболов. О трстицима,
високим јаблановима и куби-

цима... О пријатељима с којима
је пецао и људима које је сретао. О риболову с Данилом Николићем и Михајлом Пантићем на Дунаву код Крчедина,
где је моћна река широка више
од пола километра и стварно
личи на океан. У неким зрелијим, познијим годинама престао је да иде у риболов, јер су
обале омиљених места за пецање, уместо травом и песком,
прекривене са пет-шест слојева
пластичних флаша, па сада одлази у Делиблатску пешчару,
на Космај, Стару планину и фотографише дневне лептире.
– Књига прати дечака који
са седам-осам година креће
први пут са оцем у риболов, а
у шездесетим стиже до Пешчаре, до праха. Од једног
животног принципа какав је
вода до праха и прашине. Ето,
то је то путовање у овој књизи
– каже Павковић.
Пиштало је написао новелу
о Корту Малтезеу, литерарнобиографске књиге о Александру Македонском и Николи
Тесли, а сада припрема роман
о Андрићу. Каже да личности

о којима пише њега „бирају”,
да права ствар дође „изнутра”
као нека врста потребе, да теме којима се враћамо позову и
ми им се онда обратимо и срастемо с њима на један органски начин.
– Андрић је писац који је
мене, у највећој мери, одредио. И ово враћање њему је заиста испитивање и корена
сопственог живота и корена
наше културе, јер је он повезан и с једним и с другим, тако да то прерасте и у личну
причу и причу о размишљању
о култури и језику коме припадамо – објашњава Пиштало.
Разговарало се и о судбини
кратке приче. О књижевној
сцени данас, на којој се појављују млади песници, критичари, есејисти, али нема прозних
писаца. То је опасна ситуација
за нашу књижевност, јер неће
постојати уметничко сведочанство ове генерације о овом времену – слажу се Васа Павковић,
угледни писац и књижевни
критичар, и Владимир Пиштало, један од најзначајнијих српских приповедача данас.

ПРЕДСТАВА „ЧУЈТЕ, СРБИ, ЧУВАЈТЕ СЕ СЕБЕ”
„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Истина у нама”
Саше Аранга
Упознајте Хенрија Хајдена: славног писца, супруга
пуног љубави, великодушног пријатеља, немилосрдног убицу...
У јавности Хенри изгледа као особа која би могла
да вам се свиди. Познати
аутор бестселера делује као
скроман, обичан човек. Посвећен муж, иако би могао
да има сваку жену коју пожели. Великодушан пријатељ и колега. Ипак, Хенри
Хајден је само маска. Његова прошлост је тајна, као
и оно што он заиста јесте.
Донекле Хенрију то
углавном није представљало
проблем, али када његова
љубавница затрудни, брижљиво конструисана фасада
почиње да се урушава. Не
само да му је полиција на
трагу, већ и његова прошлост, коју је мукотрпно
крио, прети да га сустигне.
Али Хенри је генијалан човек и смишља генијалан
план: плете мрежу лажи,

полуистина и истина и ствара причу која би му омогућила да преживи. Хоће ли
она бити довољно уверљива
за спас? Док се омча око његовог врата затеже, откриће
се да и људи око Хенрија
имају своје тајне…
Фантастичан и заводљив, ово је роман о човеку
којем лукавост помаже да
избегне последице сваког
свог (не)дела, чак и када
стоји на ивици провалије.

Два читаоца који до среде, 24. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Имате ли ви неки генијалан план (пример)?”, наградићемо по једним примерком књиге „Истина у нама” Саше
Аранга. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

О врлинама и манама нашег народа
Монодрама „Чујте, Срби, чувајте се себе” одиграна је у петак, 12. августа, у дворишту Народног музеја Панчево. Представа је рађена по делу др Арчибалда Рајса, а изводи је глумац Љубомир Тадић.
Рајс је текст „Чујте, Срби”, у
коме износи врлине и мане нашег народа, написао 1928. године. Иако је то било пре скоро
целог века, добронамерне критике које је упутио и даље су
актуелне. Желео је да се дело
објави тек после његове смрти,
а недеља у којој је одиграна ова
представа посвећена је животу
и његовој борби за Србију.
– За део који говори о манама нашег народа Рајс би тек
данас имао много више примера него што их је имао
1928. Он нам заправо доказује
да ни у чему нисмо напредовали у 20. веку, а ни сада, на
почетку 21. века. Нажалост,
остали смо тамо где смо били,

а неких мана на које је Рајс
скретао пажњу као пријатељ,

да би се отклониле, има и више... Он каже: „Ја вам ово го-

ворим не да бих неког повредио зато што сам љут, већ
управо зато што вас волим.
Прстом указујем на све оне
који вас воде странпутицом и
раде вам о глави”. Врлине су
оно по чему се препознаје
менталитет српског народа, а
мане су оно што се препознаје
као низ догађаја и ситуација
који су и данас врло слични,
јер свака влада коју смо имали у 20. веку, на несрећу, била
је налик једна другој – каже
Тадић.
Др Арчибалд Рајс, швајцарски форензичар и публициста,
велики хуманиста, дошао је у
Србију 1914. године како би,
као неутрални посматрач, истражио злочине које су Аустроугари, Немци и Бугари
починили над цивилима. Први светски рат а и поратне године провео je с нашом војском и народом који је искрено волео.

РОК КОНЦЕРТ У КЦП-у

Три бенда и разноврстан репертоар
„Вече панчевачког рокенрола”, које је приредило Удружење рок музичара Панчева,
одржано је у четвртак, 11. августа, у фоајеу Културног цен-

Стране припремила

Милица
Манић

тра. Наступила су три бенда –
„Тхе фрижидерс”, „Honky
Donkeys” и „Период”. На репертоару су биле стране и домаће рок нумере, а могао се
чути и џез.
Удружење је основано пре
четири године поводом педесетогодишњице рокенрола у
Панчеву и броји више од две
хиљаде чланова различитих
генерација.
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Петак, 19. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: АЛИСА ЛАЦКО, ГЛУМИЦА

ВОЛЕЛА БИХ ДА ПУБЛИКА БУДЕ СТРОЖА
Наша млада суграђанка Алиса
Лацко је са шеснаест година
почела да се бави глумом као
члан Драмског студија Јасмине Вечански при панчевачком
Културном центру. После
гимназије уписала је глуму на
Академији уметности у Новом
Саду, на којој је дипломирала
2012. године. Остварила је запажене улоге у представи „Насиље нема оправдања” Зијаха
Соколовића, која је проглашена најбољим пројектом у ЕУ за
превенцију криминалитета и
насиља у породици, и дуодрами „Она” Мие Кнежевић, најбољој прошле године по оцени
публике на панчевачком „Екс
театар фесту”, као и на фестивалу дуодраме у Тополи, где су
Алиса Лацко и Јелена Ђулвезан добиле награду за женску
улогу. Успешно игра у неколико представа за децу („Шкрти
берберин”, „Краљица лептира”, „Мачак у чизмама”...), а
остварила је и улоге у представама Српског народног позоришта, „Атељеа 212”, Драмског студија Културног центра
Панчева... У средњој балетској
школи „Димитрије Парлић”
предаје глуму и вокал. Воли да
игра стони тенис, вози бицикл
и да јаше. Љубитељ је животиња и залаже се за здраву животну средину...
Тог 5. августа када смо разговарале, добила је запослење
у Српском народном позоришту у Новом Саду.
• У представи „Она” Јелена
Ђулвезан и ти играте исту особу: Хану – „подвојену” личност.
Колико је било тешко донети
тај веома слојевит, компликован и захтеван лик, пренети
емоцију на гледаоце?
– Могу рећи да се никада у
току рада на представи нисам
толико преиспитивала, сумњала, тражила, поништавала,
као у овој. Знам да сам неуобичајено много ћутала. Редитељка Миа Кнежевић, Јелена
и ја заједно смо радиле на тој
улози и покушавале да нађемо
одговоре на нимало лака питања која „Она” отвара. То је
представа која прича о суочавању, самоспознаји, помирењу, о кризи идентитета, страховима, проблемима, патњи...
И кроз представу ми Хану спасемо, али не постоји представа
и за Алису. Можда нисам хтела себи да поставим та питања, али те тема шчепа, па се
батргај. И сада када је играмо,
не могу а да се не преиспитујем. Растем с њом. Тешко је
било наћи прави кључ, језик
којим бих публици што тачније и јасније пренела емоције
до којих сам дошла бавећи се
таквом темом. Текст је наста-

јао од импровизација, разговора, сакупљања, сазнавања и
истраживања, постављања питања и тражења одговора. У
исто време смо сумњале, радовале се, преиспитивале, брисале и враћале делове текста.
Али публика потврђује да смо
направиле добру структуру.
• У представи „Насиље нема
оправдања”, у којој ти је партнер Младен Совиљ, деци, и не
само деци, шаљете снажну поруку. Како је публика прима?
– Намењена је младима узраста од четрнаест до седамнаест година. Турбулентна је,
има доста хумора, језика који
је близак њиховим годинама,
али има и сурових и реалних
прича, из породице, или из
друштва где се дешава насиље... Поруку примају различито. Било је ту свега: суза, ћутања, занемелости... Драго ми је
да сам била део пројекта који
има јасан циљ – да укаже деци
на то да је насиље велики проблем који се тешко решава, а
понекад и тешко препознаје.
• Дали су ти драже представе за одраслу публику или оне
намењене малишанима?
– Све су ми драге. Бавим се
улогама тако да их правдам,
разумем и осећам. Да их волим. Дружим се с њима. Оне
оживе један свет у мени. Не
правим разлику између дечјих
и целовечерњих представа. Не
категоризујем публику. Нити
комуницирам с децом другачије него са одраслима. Гледаоци су неко ко је одвојио време и дошао да гледа то што
смо ми припремили и то је за

поштовање. То су исто урадила и деца. Позориште је сусрет
нас на сцени и публике. Волела бих да публика буде мало
строжа, да дигне критеријум,
да има веће апетите и да не
пристаје да гледа било шта на
сцени. Некако се изгубило било какво културно вредновање
и око нас је гомила глупости и
кича.
• Најчешће сарађујеш с режисерком Миом Кнежевић и
глумцима Јеленом Ђулвезан и
Младеном Совиљем. Да ли је у
питању генерацијска блискост,
слагање карактера или сличност у размишљањима, доживљају глуме?
– У питању је све то. Младен
и ја се дружимо од петог разреда и заједно смо код Јасмине Вечански похађали глуму,
као и Јелена. Ту смо се некако
заједно драмски васпитавали.
Делимо сличне вредности и
интересовања и, да тако кажем, у исто време смо градили
глумца у себи. Миу смо упознали на Академији. Увек бих
радила с њима. То су паметни
људи, добри, много улажу, пуно дају и велики су пријатељи.
Поштене колеге. Овај посао је
јако осетљив, јер је интиман.
На проби се емотивно „оголиш”, свашта се деси између
нас и то се добро искористи за
представу, а некако остане сачувано међу нама. Немам утисак да радим и да сам на послу, већ сам ту у некој мисији
с људима које волим, који су
ми другари, колеге с којима
сам расла и професионално
сазревала... Од њих много и

учим. Несебични су. Имамо
добру комуникацију и добро
се разумемо и приватно.
• Да ли је позориште твој избор или те филмски режисери
још увек нису открили?
– Филмске или позоришне
улоге – то је само питање прилика. Лепота лежи и у филмском кадру, али и у позоришном погледу. Позориште је
лепо јер има неко трајање, а
филм зато што запамти тај један посебан тренутак који се
десио. И он је заувек. Само су
карте тако подељене да више
радим у позоришту него на
филму. Како Радослав Миленковић каже: „Мора и Зевс одгоре да намигне”. Питање среће. Али не бих волела да апсолутно дефинишем себе у том
погледу, јер је дефиниција нешто коначно, а тада ми се јавља осећај панике.
• У новосадском Српском народном позоришту је у току
припрема представе „Пожар”
редитељке Мие Кнежевић, у којој и ти имаш улогу, а чија премијера треба да буде крајем септембра. Можеш ли нам открити
о каквој се представи ради?
– То је документарна представа о два велика пожара који су се десили у Новом Саду –
2008. у кафићу „Лаунч” и
2012. у дискотеци „Контраст”.
Четрнаесторо младих људи је
изгубило живот, а те велике
трагедије као да се заборављају. Представа је о ватри, али и
о томе да су та деца умрла због
нечијег пропуста. Истражује
зашто и како се то догодило.
Упозорава на то да не можемо
имати став: то се мени није десило... То се јесте десило нама.
Доживљавам је као својеврстан споменик тим младим
људима, који ће опомињати да
се такво нешто више не сме
догодити.
• Много волиш животиње.
Имаш ли још увек времена да
се посветиш бризи о њима?
– Чиним онолико колико
могу. Купим саламу куци,
склоним пужа да га неко не
згази, или отплачем, као ономад, због згаженог мачета...
Свесна сам да то није довољно, да их не могу све заштитити, напојити, нахранити, склонити и да морам некако да се
изборим с тим да ме то не потреса претерано. Природа је
подарила тако једноставну лепоту живљења коју људи неосновано отимају. Животиње се
радују животу и имају безусловну љубав према њему, а
ми константно хоћемо да је
укротимо и сакатимо. Често
не поштујемо природу, незахвални смо, некултурни, без
елементарног васпитања и то
ме чини бесном.

НАЈАВА ФЕСТИВАЛА „FREEDOM ART”

Више од сто извођача из земље и иностранства
Други фестивал „FreeDom Art”
одржава се од 17. до 28. августа. Више од сто извођача и
уметника из земље и иностранства представиће се током шест дана са двадесет различитих програма.
За 17. августа планирано је
отварање изложбе „Дани слободе у Панчеву” о историји
Панчева дугој 300 година, у
Историјском архиву.
Из програма издвајамо концерт трибјут бенда „Круг”, посвећен култној рок групи ЕКВ,
једном од симбола слободе
наше музичке и уметничке
сцене – у среду, 24. августа, на
Платоу Милана Младеновића.
Полазници радионице „ППП
– Панчевачко предјесење песничење” одржаће књижевно
вече на којем ће бити промовисана поезија у четвртак, 25. ав-

густа, на Платоу Милана Младеновића. Истог дана у Дому
омладине биће отворена изложба фотографија Тамаре Мићановић „Мали Лондон”.
Посетиоци могу очекивати
богат програм и у петак. Љубитељи животиња моћи ће да
се информишу о томе како им
могу помоћи као волонтери. У

башти Дома омладине увече
ће наступити музички састави
„Plastic Trees” и „Елементал”,
а своју прву ауторску нумеру
премијерно ће представити
учесници хип-хоп радионице
Дома омладине у пратњи плесне хип-хоп групе.
За суботу су планирани читање књига из „Живе библио-

теке” у „Аполу” и радионица
карикатуре Николе Драгаша у
кругу Градског парка. У Дому
омладине биће отворена изложба фотографија полазника
његовог фото-клуба „Стара лица наших улица”, а потом је на
програму „Yоutube” атракција
– „Yasserstain”, као и „путовање
у Берлин” уз помоћ ди-џејева.
Последњег дана, у недељу,
приказиваће се филмови „Vita
activa”, „Sonita” и „Воли вас
ваша Sexymaya”.
„Овогодишњи ’FreeDom Art’
певаће о слободи; говориће гласно о уметности; учиће нас о универзалним вредностима; подсетиће нас на врлине које имамо у
себи; промовисаће одговорност;
позвати нас на солидарност; мотивисаће нас на хуманост”, наводи се у саопштењу за медије. Улаз
на све програме је бесплатан.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Крусо” Луца Зајлера
Острвска
пустоловина,
прича о несвакидашњем
пријатељству и друштвена
утопија, „Крусо” је први
роман вишеструко награђиваног немачког песника
и приповедача Луца Зајлера у којем се премошћује
време од драматичних догађаја уочи уједињења Немачке до данашњих дана.
Године 1989, после несреће која га је тешко погодила,
Едгар Бендлер, на корак од
самоубиства, прекида студије и напушта дотадашњи
живот. Постаје перач судова
на Хидензеу, источнонемачком острву „дисидената”,
обавијеном легендама. У
кухињској перионици „Пустињака”, малог хотела високо изнад мора, Ед упознаје Александера Крусовича Крусоа. Рађа се искрено пријатељство, које их
повезује на готово мистичан начин.
Крусо, незванични патрон Хидензеа, упућује Еда
у ритуале сезонских радника и законе који владају
њиховим ноћима, у којима
Ед доживљава своје прво
посвећење у сексуалност.
Тајни мотор тог „друштва”
је Крусоова утопија, која
сваком бродоломнику жи-

вота обећава откривање
слободе за само три-четири
ноћи. Али лето 1989. потреса цело острво. Следи
борба на живот и смрт – и
једно обећање.
„Најлуђи, најзанимљивији и најсложенији роман
који се појавио ове године
без сумње је Зајлеров ’Крусо’ – право уметничко дело!” („Берлинер цајтунг”)
Луц Зајлер је рођен 1963.
у Тирингену, а живи у Вилхелмсхорсту и Стокхолму.
Добитник је бројних признања, поред осталих Немачке
књижевне награде 2014, Награде „Ингеборг Бахман”,
Бременске књижевне награде и Фонтанеове награде.

Два читаоца који до среде, 24. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта је ’потресло’ острво Хидензе?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Крусо” Луца Зајлера. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Ауто-стопом кроз
галаксију
Алекса Борковић
МУЗИЧАР: Драгог нам Рамба Амадеуса вероватно се
сећате са Евровизије 2012.
године, када је са својим
„тројанским магарцем” изашао на бину и извео своју
нумеру „Еуро неуро”. Питате се зашто тројански магарац? Е, па из тројанског магарца ништа не излази напоље. Наиме, овај наследник Френка Запе углавном
се користи тешким обликом
сатире као главним оружјем
против урбанизације, приватизације и пре свега против турбо-фолка. У бенду
свира с још неколико људи
који заиста не звуче као да
имају укомпоноване таблатуре, већ више то изгледа
као да свако свира своје. Барем што се свирки тиче.

се базирају на акцији, сатири, насиљу, култури итд…
Тешко је издвојити „најбоље”
дело, али моја четири фаворита су „Django Unchained”,
„Hateful Eight”, „Pulp Fiction”
i „Inglorious Bastards”.

РЕЖИСЕР: Када причамо о
Квентину Тарантину и његовим филмовима, говоримо о
култу који траје већ скоро
три деценије. Са шеснаест
година је напустио средњу
школу и никад јој се није
вратио. Радио је у биоскопу и
видео-архиви и за то време
погледао велики број филмова, истовремено разговарајући о њима и препоручујући
их другима. Дакле, режисер
без школе. Прво његово дело
је спаљено у пожару у монтажи, међутим од њега је настао сценарио за филм „True
Romance” који је Тарантино
написао. Убрзо након тога
саставио је још један сценарио и режирао свој први
филм „Resevior Dogs”. Креће
успон његове каријере и настају неизбрисива дела која

КЊИГА: Објашњење Дагласа Адамса, у књизи „Аутостоперски водич кроз галаксију”, да су људи двоножни
угљенични организми настали као еволуциони потомци мајмуна убедљивија
је чак и од Дарвинове теореме о еволуцији. Иако безопасни, Земљани су овде
представљени као нижа бића превише неспособна да
би се одбранила од било какве опасности, које чак нису
ни свесни до самог момента
дешавања проблема. Стога
бивају уништени одмах на
почетку. Остатак књиге је
феноменални интергалактички хумор и авантура јединог преживелог с планете
Земље и његовог пријатеља
са Бетелгеза. За крај, носите
пешкир и… без панике!
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Петак, 19. август 2016.
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ПРВИ ЈАПАНСКИ СУПЕРАУТОМОБИЛ

ИЗ БУДУЋНОСТИ У ПРОШЛОСТ

Сарадња „Тојоте” и
„Јамахе”
Аутомобил агента 007
Шездесете су донеле велике
промене у друштву у многим
сегментима живота. Мода, музика, друштвена схватања, али
и технологија почели су да мењају свет. Тај период се може
назвати и златним добом ауто-индустрије, када су произведени многи модели који су били револуционарни по много
чему. Један такав аутомобил с
Далеког истока направио је
прекретницу у погледу на јапанске четвороточкаше.
Подсмех и одлука Саите
Тих година када се у неком
делу света нашао јапански
производ, на њега се гледало с
подсмехом због ниске цене, а
сматрало се да је све што је
направљено у тој острвској
држави, неквалитетно и у
крајњој линији смешно. У томе су предњачили Американци, који су на сваки могући
начин исмевали све што се
прави у Јапану. Тако је и настала шала да ћете особи коју
баш не волите за Божић поклонити јапански транзистор
или нешто слично.
Тако је било и са аутомобилима... Лоша продаја „Тојоте”
у Сједињеним Државама била
је резултат тога што возила

тог произвођача нису била
опремљена по стандардима, а
сам изглед био је прилично
недопадљив и конзервативан.
Одлучност једног човека, Соишија Саите, да направи у
потпуности другачији модел
заувек је променила дотадашњу слику. Годину дана од
одржавања првог „Гран-при
Јапана”, односно 1964, Саита
одлучује да у сарадњи с компанијом „Јамаха” започне развој
спортског аутомобила, „тојоте
2000 ГТ”.
Његова идеја је била да се не
само направи неко возило већ

да оно буде јединствено, а можда и најбоље на свету. Годину
дана од тог момента, на ауто-салону у Токију, представљен
је прототип 280 А1. Ниски купе издужене каросерије привлачио је пажњу многих, али
заинтересовани купци су морали да чекају још две године како би могли да га купе – бар
они који су били у могућности.
Комфор и ружино дрво
Предњим делом овог двоседа
доминирали су велики фарови
заштићени плексигласом, али
и додатна светла, која су излазила из предњег дела хаубе и
омогућавала возачу још бољу
видљивост током ноћне вожње.
Много хромираних детаља
и беспрекорно направљена каросерија одавали су утисак
као да је аутомобил направљен у Великој Британији или
некој другој европској држави. Ентеријер је готово у потпуности био оплемењен фурниром од ружиног дрвета,
прекидачи су били једноставни за употребу и надохват руке, а спортска кожна седишта
вансеријски удобна. Творци
аутомобила, знајући за статус
технике из Јапана, аутомобил
су опремили и новим радио-

апаратом који аутоматски
тражи станице.
Поред доброг изгледа, „тојота 2000 ГТ” је за то време имала и исте такве перформансе.
Мотор са шест цилиндара у
линијском распореду имао је
радну запремину од две хиљаде кубних центиметара и 150
коњских снага. До сто километара на час ова „тојота” је убрзавала за 8,6 секунди, а њена
максимална брзина износила
је 220 километара на час.
Предња и задња осовина имале
су независно вешање, а на сва
четири точка су биле монтиране диск-кочнице са серво-појачивачем. Такође, диференцијал је имао систем за ограничавање проклизавања, док су
фелне биле направљене од веома лаке легуре магнезијума.
„Тојота 2000 ГТ” се производила само три године, од 1967.
до 1970, а у том кратком периоду направљено је 337 примерака. Статусу једног од „најбољих
аутомобила на свету” можда је
потпомогла и „улога” у филму
„Живи се само двапут” из серијала о тајном агенту Џејмсу
Бонду, у којем Шон Конери уз
помоћ „тојоте 2000 ГТ” још једном спасава свет.

У појединим случајевима се
испостави да су поједина
технолошко-техничка решења из прошлости знатно напреднија него што се мислило, па им се конструктори с
временом враћају. У Сједињеним Државама 1900. године четрдесет процената
од укупног броја аутомобила
покретала је пара, 38 одсто –
електрична енергија, а свега
22 одсто њих као енергент је
користило бензин. Да се човечанство тада окренуло
развоју алтернативних горива, ко зна какве бисмо аутомобиле данас возили.
Изумитељ брисача који се
укључују периодично понудио је своју идеју произвођачима аутомобила. Они су
тај предлог одбили, сматра-

јући да је ова опција код
брисача ветробрана непотребна, али с временом су
дошли до закључка да је
прилично корисна. Тада су
почели да уграђују овај изум
у нове аутомобиле. Када је
то приметио, проналазач је
тужио ауто-компаније и добио парницу на суду.
Други светски рат је избио
пре него што је почела производња „фолксвагена бубе”. Делови су већ били направљени у великим количинама, па је одлучено да се
искористе за склапање борбених верзија тог аутомобила. То су били „кубелваген”
и амфибија „швимваген”, а
током рата је направљено
око 14.000 ових специјалних аутомобила.

- - - - - САВЕТИ - - - -

СМАЊИТЕ МОГУЋНОСТ КРАЂЕ
Власници скупљих возила
или модела који се чешће
краду имају дилему о томе
на који начин да заштите
свој аутомобиле. У складу с
напретком технологије заштите возила, лопови се
подједнако добро опремају
и поседују алате и опрему
како би уклонили све мере
заштите на које наиђу.

тип превенције је најчешће
уградња заштите волана или
додатне сакривене браве,
који ће спречити лаку крађу
или зауставити намерника у
потпуности. Савремени аутомобили у својим кабинама поседују прикључке за
сервисне дијагностичке уређаја, путем којих лопови уз
помоћ преносних рачунара

Класични алармни системи више не представљају
никакав проблем за крадљивце, јер су они врло добро
упознати с начином њиховог
функционисања, па се препоручује да за заштиту возила
користите комбинацију више
метода. Поред аларма, електронска заштита која може
дати резултат јесте ГПС уређај, уз помоћ којег се путем
сателита прати локација аутомобила, а уколико је возило украдено, власник добија
дојаву путем мобилног телефона. Бољи ГПС уређаји овог
типа су нешто скупљи, али и
поузданији, јер поседују два
извора напајања и још неке
могућности које смањују
шансу лоповима да га деактивирају.
Међутим, они боље опремљени поседују уређаје за
ометање сателитског сигнала и фреквенција на којима
функционишу слични системи заштите, па саветујемо да уградите и неки механички вид заштите. Овакав

и стартују моторе. Стога неки власници одлучују да
овај прикључак уклоне, јер у
готово свим возилима постоји додатни, који се налази код самог мотора и неприступачан је.
Комбинацијом поменутих уређаја и механичких
заштита нећете у потпуности спречити крађу, али ћете лоповима знатно отежати
посао, јер ће им бити потребно мгого више времена
да одвезу аутомобил, што и
јесте поента, јер не постоји
стопроцентна заштита од
крађе. Неписано је правило
да око пет процената од
вредности аутомобила треба уложити у заштитне мере, како бисте имали већи
степен сигурности од нежељених догађаја.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖО 205, регистрован до
јула 2017. продајем. Цена
450 евра. 069/170-48-29.
(СМС)
ПЕЖО 205, регистрован до
јула 2017. продајем. Цена
450 евра. 069/170-48-29.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ хонду акорд,
бензин, 2007, 155.000, рено
меган 2005, дизел, 188.000.
064/156-15-43. 225604)
ПРОДАЈЕМ комби застава
ривал, 2003, теретни, Б категорија. 060/028-14-80. (225622)
БМВ 316 и, компакт, 2002,
1.8 бензин, одличан.
060/028-14-80. (225622)
ФОРД фијеста 2001, регистрован до краја априла
2017, 1.300 евра. 060/60028-12. (224791)
РЕНО МЕГАН 1.9 ДЦИ,
2006. годиште. 063/861-4244. (25686)
ПОЛОВНИ делови пежо
206, 1.1 и 1.4 Б. 063/86142-44. (25686)
КИА приде вагон 1.3, регистрован, 2000. годиште.
063/114-98-01, 064/866-2070. (225699)
ПРОДАЈЕМ мерцедес 123,
200 Д, повољно. 063/555770. (225736)
ПРОДАЈЕМ шкоду фабију
2001. годиште, цена 2.150
евра. Тел. 063/430-419.
(225731)
ПРОДАЈЕМ југо флориду
2006. годиште и циркулар
за сечење дрва, хитно.
065/479-37-87. (225755)
ПРОДАЈЕМ југо 55, 1991.
годиште, комплетан 100
евра. 064/082-69-85.
(225876)
ГОЛФ 2, голф 3, делови,
уградња, ауто-лимарија,
полирање, фарбање.
061/159-74-73. (225897)
ПРОДАЈЕМ корсу Ц, 2001,
власник. 062/791-773.
(225826)
АЛФА 156, 2000. годиште,
власник, бензин, плин, дуго
регистрован. 064/357-8493. (225668)
ПРОДАЈЕМ пежо 607/07,
први власник, није увезен.
069/263-42-97. (225797)
ЛАДА нива 1.6, 1991. годиште, нерегистрован, ТНГ
боца атестиран до 2018.
063/183-16-04. (226021)
ЈУГО флорида 1.3, атест
плин, нерегистрован, ивеко
камион 1993. годиште.
063/898-53-08. (225912)

ПРОДАЈЕМ голфа 3, 1997.
годиште, 82.000 км, плац у
бањи Врујци, 6 ари.
061/254-17-08. (225944)
ПРОДАЈЕМ ауди 80, 1.8,
плин атест, 1987. годиште.
063/102-33-44. (225954)
АУТО-КЛИМЕ за све типове возила сервисирамо, пунимо гасом дигиталном машином, пуњење 2.500 динара. „Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(226011)
СЕАТ ибица 1998. годиште,
троје врата, 1.0, бензинац,
повољно. 064/493-61-01.
(226014)
ПРОДАЈЕМ Ц 5 караван,
2002. 064/019-64-00.
(2259939
ОПЕЛ корса 1.2, 16 В,
2002, петора врата, 87.000,
власник. 064/130-36-02.
(225984)
АУДИ А 3, 1.9 ТДИ, 2001,
све од опреме, петора врата, регистрован. 064/13036-02. (225984)
ФИЈАТ брава 1.6, 16 В,
1998, у првој боји, клима,
атестиран плин. 064/13036-02. (225984)
ПУНТО 1.2, 2002, 3 В, металик плав, одличан, регистрован, гаражиран.
064/142-55-93. (225937)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ возила свих врста до 1.500 евра, стање небитно. 063/165-83-75.
(224644)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (225723)

МАШИНЕ

ДВОРЕДНИ берач 222
„змај”, леватор, гаражирано, очувано, повољно.
013/633-256, 068/408-8438. (225742)
БЕРАЧ „змај” 222, продајем. 064/172-44-10, 372768. (225934)
ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ
540, 2.000 евра, и две вадилице кромпира. 063/286641. (225888)

ОГЛАСИ

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ гаражу, одлично стање, употребљива за
аутомобил, ствари, преносива, цена договор.
066/057-545. (225885)

АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28. 353463. (225748)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510, 063/703-76-07.
(225842)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

АРМАТУРА ребраста фи
14, већу количину и више
фосни продајем. Светозара
Марковића 75, Панчево.
(225541)
ШЉИВА, крушка, бресква,
дуња, продајем за ракију.
Тел. 061/142-23-69.
(225912)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи,
луле. 331-586, 063/805-7460. (225414)
ИНДУСТРИЈСКЕ професионалне машина за шивење
на монофазну струју „јуки”.
064/493-85-60. (225287)
БЕТОНСКИ блокови, 30,
35, 45, 65 динара, квалитет.
069/275-73-94. ЗТР „Луна
Плус”, Црепаја. (225304)
ПРОДАЈЕМ маркиране
дечје ствари. 063/892-0835. (225661)
ПРОДАЈЕМ пећ за етажно
грејање. 063/844-52-95.
(225657)
ХИТНО продајем столарски циркулар са четири
операције. 062/415-359.
(225639)
ПРОДАЈЕМ струњаче, старински креденац, бео брачни кревет, трпезаријски сто,
фотеље. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (225698)
КАЗАН за ракију 100 л,
превртач, мешалица, одличан. 063/865-27-76.
(225715)
ПРОДАЈЕМ врло повољно
апипонг (за угаоно савијање лима), брусилицу за
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оштрење штампарских ножева до 1300 мм дужине.
013/353-528, 064/124-2643. (225674)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
нова кухиња 10.000. 371568, 063/773-45-97.
(225675)
ПРОДАЈЕМ прасиће, свиње, детелину, сламу, приколице, плуг, круњач и опел
омега. 323-123. (225680)
ФРИЖИДЕР; 240 л, вешмашина, комбиновани
фрижидер, замрзивач 210240, ТА 2,2, ТА 70 цм, судопера с радним висећим,
угаона гарнитура, трпезаријски сто са столицама,
лежаји. Тел. 063/861-82-66.
(225428)
ПРОДАЈЕМ кревет на
спрат, канистере од по
1.000 литара. 060/366-7351. (225812)
ПРОДАЈЕМ гусане радијаторе, кафански шанк, прохромску стелажу већу, раднички орман. 064/110-7071. (225821)
ПРОДАЈЕМ двосед, очуван, удобан, 3.000 динара.
065/469-50-99, 061/155-2786. (225831)
ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал, гарнитуру мојца, сто + 4 столице,
спаваћа соба комплет, комплет кухиња, дечја колица,
ел. шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш, суђе,
тепихе, половне ауто гуме,
бицикле разне. 063/107-7866. (225832)
ШОФЕРШАЈБНЕ за заставу
101, предња задња, шкода
1200 и купе предња, НСУ
принц – бочна стакла, за
врата и лептир стакла.
014/346-382.
КОКЕ носиље 200 динара
комад, тритикал 20 динара
килограм. 060/054-67-70.
(225780)
ПРОДАЈЕМ две младе козе
за клање и јариће. 063/11162-02. (225784)
ПРОДАЈЕМ чипку, копче,
жабице, подешиваче, ластиш памук. 063/103-04-31.
(225763)
ГАРАЖНА врата 6 х 2.40
м, продајем. Тел. 069/21397-37. (225770)
СИПОРЕКС греде за плочу,
дужине 4,30 м. 069/213-9737. (225720)
ПИСАЋИ сто, фотеље,
огледало, гардеробни орман, сточић за телевизор.
064/415-96-61. (225844)
ПРОДАЈЕМ комоду за ТВ.
013/373-201. (225805)
ПРОДАЈЕМ пчеле, младе
ројеве, и прошлогодишње.
Тел. 064/993-22-52.
(225828)
ПРОДАЈЕМ котао за центрлано грејање „Радијатор” Зрењанин, са гориоником за пелет, „Ferroli”,
спремиште за пелет и транспрортером и бојлером за
топлу воду. 064/458-75-06.
(225814)
ТРИТИКАЛ на продају, кући доносим. 063/728-25-41.
(226023)
ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина, 150 – 250 динара. Мића, 064/303-28-68.
(226023)
ПОЛОВАН намештај и бела техника са доставом, све
од игле до локомотиве, чак
и шпорет смедеревац, ТА
пећи ремонтоване. Имамо
све што вам треба, од кухиња до спаваћих соба.
061/317-07-67, 063/137-3730. (226003)
ПРОДАЈЕМ полован цреп
и греде и самсунг кућни биоскоп. 063/214-387.
(226004)
ПРОДАЈЕМ споменик на
Јевангелистичком гробљу.
063/898-68-77. (225983)
ПРОДАЈЕМ дуплу вертикалну расхладну витрину и
хоризонталну расхладну
витрину, у одличном стању.
063/868-70-10. (225990)

ПРОДАЈЕМ двокрилна и
једнокрилна врата са стаклима, пуно дрво, двосед.
062/424-128. (225992)
ПРОДАЈЕМ овас и јечам,
борачка 1, Војловица. 342819, 064/306-87-33. (226008)
ТУЧАНИ радијатори, 70
цм, 35 ребара, по два евра.
063/372-140. (225997)
НА ПРОДАЈУ круњач/прекрупач. 066/342-730.
(225960)
МАКЕТАРИ „Санта Марија” мала и велика, повољно.
063/895-52-10, 319-987.
(225457)
ПРОДАЈЕМ пластенике 8 х
30 и 5 х 20, некоришћени,
повољно. 060/821-15-87.
(225965)
ПЕЛЕТ, преостале количине, продајем, буква.
063/322-847. (225886)
ПРОДАЈЕМ апипонг 1050
мм, супер за савијање и израду хранилица, појилица,
тепсија за разну намену.
Пункт апарат у одличном
стању. 060/551-27-32, Стево. (225894)

ПРОДАЈЕМ трофазни мотор асинхрони 4 кв, 1500
обртаја/мин. Тел. 063/73482-17. (225924)
ПЕТОСТЕПЕНА пумпа (хидрофор), са резервоаром,
горионик на нафту weisthaupt. 063/152-09-34.
(225940)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столови од 3.000,
столице од 1.000, кревети
од 9.000, кухињске клупице
од 7.000. Стара утва,
060/600-14-52. (2125942)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2 до 6 кв, достава,
монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335-930.
(225851)
ПРОДАЈЕМ прасад, припуштам нерасте, природна
оплодња пиетрен, јоркшир,
ландрас. Позовите,
063/311-277. (225845)
ТОПЛОТНЕ пумпе, 70 –
400 м, од 2.150 евра, најекономичније грејање.
062/118-26-81. (225847)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, годину дана га-

ранција. 065/344-49-30.
(225851)
ПРОДАЈЕМ прекрупач,
рем и казан за маст.
013/321-373. (225854)
ПРОДАЈЕМ мермотерм
плочу, радни сто, кухињске
елементе. 064/894-12-03.
(2215856)
КИРБИ нов, трпезаријски
сто, столице, фотеље, сто,
столице терасне. 064/95551-85. (225865)
ПРОДАЈЕМ казан за ракију
и бибер цреп. 064/568-9576. (225869)
ПРОДАЈЕМ замрзивач,
веш-машину, може ваш
шпорет уз доплату.
013/346-790, 064/129-7360. (226024)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
индесит, судо-машину канди, двосед, школски
сто.Тел. 063/735-44-50.
(226028)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ угаоне гарнитуре, кухињске клупе, столове, столице, плинске боце.
066/900-79-04. (225663)
КУПУЈЕМ ТА пећи, столове, столице, кухињске клупе. 062/170-43-10. (225663)
КУПУЈЕМ гвожђе лим, бакар, месинг, старе славине,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, акумулаторе,
каблове, остали метални отпад. 060/521-93-40.
(225720)
КУПУЈЕМ ордење, значке,
медаље, сатове, новац, пенкала. Тел. 313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (2259029)
КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, и сав отпад
метални. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (225769)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи и остало покућство. 063/898-00-82.
(225789)
КУПУЈЕМ полован намештај, кухиње, гарнитуре,
остало покућство. 062/14849-94. (225789)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи. 065/344930. (225851)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих врста.
064/366-57-87, 335-974.
(225851)
КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, сатове, стари новац, играчке, стару Пошту,
стрипове, ТА пећи, старо
покућство. 335-974,
063/705-18-18. (225935)

КУПУЈЕМ обојене метале,
веш-машине, шпорете, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/206-26-24.
(226095)
КУПУЈЕМ гвожђе, веш-машине, замрзиваче, фрижидере, акумулаторе, алуминијум и остало. 064/484-1376. (226005)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, месинг, алуминијум,
бакар, веш-машине, замрзиваче. 061/321-77-93.
(226005)
КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, месинг, веш-машине,
замрзиваче и остали отпад.
061/322-04-94. (226005)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕ се кућа, Србијанска 55, Панчево. 064/65116-22. (222307)
КУЋА на продају, вреди
погледати. 069/697-507.
КУЋА, реновирана 115 м2,
Војловица, са стварима, одмах усељива. 063/816-5978. (225436)

ПЛАЦ на Баваништанском
путу, 15,5 ари, повољно.
060/028-14-80. (225622
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру, 130 м2, повољно.
060/028-14-80. (225622)
ПРОДАЈЕМ лукс кућу 133
м2, 10 ари плаца, Миса,
може замена за станове.
063/301-653. (225370)
У ЈАБУЦИ, кућа усељива,
нова градња, два спрата,
220 м2, 7.5 ари плаца,
65.000 евра. 064/493-85-60.
(225287)
ПРОДАЈЕМ кућу 120 м2,
са радним двориштем, плацем 300 ари, Београдски
пут. 065/377-23-81.
(225330)
ДВА плаца по 6 ари на
Старом Тамишу, 7.000 евра
један плац. 063/773-56-82.
(225420)
ПРОДАЈЕМ кућу у Опову.
063/169-25-68, 069/631788.(224408)
ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарском, на 9 ари плаца,
усељиву. 064/040-82-72.
(224811)
КУЋА, Доситејева 8-а,
укњижено, 2 ара. 061/33331-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (225056)
ПРОДАЈЕМ земљу код црепајског канала, 6.500 евра
по ланцу. Тел. 066/807-0883. (225643)
КУЋУ продајем у Горњем
граду, Михајла Пупина, 10
ари плаца. 064/807-04-51.
(225649)
ПРОДАЈЕ се кућа у Старчеву. Тел. 060/540-03-90.
(225654)
ПРОДАЈЕМ сређену кућу
на 17 ари, Иваново.
062/415-359. (225639)
ПРОДАЈЕМ кућу код Зелене пијаце. 063/814-56-25.
(225658)
ПРОДАЈЕМ две куће у Војловици, на једном плацу,
велики воћњак, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. 2256989
75 АРИ поред асвалта, северна зона, близу Скробаре. 066/354-791. (225701)
СЕФКЕРИН, плац 15 ари,
3.500 евра, договор, 20 м
фронт, улица ЈНА. 063/87840-52. (225705)
ПРОДАЈЕМ нову кућу са
локалом у зони центра
Старчева, површине 220
м2, са 10 ари плаца или мењам за стан и доплату.
062/850-74-60, 066/632-7466. (225716)
ПРОДАЈЕМ кућу, Котеж 1,
одлична локација, 120 м2,
3,3 ара, повољно. 064/32085-47. (225713)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал, 81 м2, центар Стрелишта за стару кућу, плац,
стан. Тел. 064/267-71-74.
(225711)
КАРАУЛА, 14 ари, кућица
за повремени боравак, вода, струја, детаљније на интернету. 064/205-73-18.
(225644)
ЛАНАЦ и по код глогоњског моста и кућу, ново насеље, Руђера Бошковића
113, Јабука. Гојко. 064/56532-74. (225671)
ХИТНО продајем кућу 80
м2, шири центар, могућ
сваки договор. 064/902-2880. (225607)
ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (225743)
ПЛАЦ за кућу, стан, 11,17
ари, Иве Курјачког.
064/295-50-95. (225738)
КУЋА, шири центар Панчева, 155 м2 + магацински

ОГЛАСИ

простор 300 м2, 4.5 ари плаца , продаја или изнајмљујем,
или замена за стан + доплата.
065/335-32-37. (225741)
ПРОДАЈЕМ плац 14,37 ари
у Панчеву. 063/491-250.
(225754)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
мењам кућу за једнособан
стан у згради, или продајем. 069/138-95-80,
013/377-772. (225725)
ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици. 062/807-33-74.
(225724)
КУЋА на продају, 9 х 12,
четири нивоа, нова Миса.
063/708-27-61. (225764)
ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац 8 ари, вода, струја и
канализација., 069/213-9737. (225770)
ЈАБУЧКИ пут, кућа на продају. Тел. 069/213-97-37.
(225770)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу,
Долово, близу центра, 16,5
ари. 061/134-37-08.
(225892)

062/886-56-09. (225807)
ПРОДАЈЕМ плац на старој
Миси, Ул. Козарачка.

КУЋА за рушење, на 7 ари
плаца, М. Горког. 063/19782-38. (225887)
ДВА плаца, стара Миса,
укњижена, 1/1, струја,
ограда, димензије 43 х 16.
063/346-811. (225889)
МИСА, кућа три спрата, у
функцији, замена за два
двособна стана. 064/57765-61. (225878)
ТЕСЛА, одлична, 63.000;
велики избор кућа, плацева,
дворишних станова. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48,
317-634. (225877)
КУЋА, Стрелиште, усељива,
4 ара, 38.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (225814)
КУЋА 150 м2, Тесла, три
стамбене јединице, 4 ара,
продаја/замена – станови.
064/123-63-65. (225818)
ПРОДАЈЕМ кућу и ширем
центру града и мењам двособан стан за већи.
061/266-46-45. (225880)
ГРАЂЕВИНСКИ плац, комунално опремљен, 51 ар,
50 м фронт. (636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (225807)
ВОЈЛОВИЦА, 35.000 евра,
138 м2, ПР, 18 ари плац,
две стамбене јединице.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(225807)
ГОРЊИ ГРАД, 183 м2, ПР,
3 ара, 34.000. (636), „Стрелиште некретнине”,

ТЕСЛА, новија кућа, 180
м2, са локалом, 4 ара,
80.000 евра. „Гоца”,
063/899-77-00. (225814)
НА ПРОДАЈУ куће, Старчево, центар. 063/831-48-74.
(225781)
СТАРА кућа са плацем 30
ари, Банатско Ново Село.
063/863-80-15. (225785)
ПРОДАЈЕМ нову кућу,
стамбено-пословну, близу
центра, погодна за ординације. 069/263-42-97.
(225795)
НОВА МИСА, кућа 112 м2,
1 ар, 25 м2, 55.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(225858)
ЦЕНТАР, кућа 163 м2, 4.5
ара, 73.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (225858)
ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97.
(225863)
БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60 м2,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (225865)
НОВА МИСА, спратна кућа, 230 м2, 25 ари, ЕГ,
60.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (225903)
ЦЕНТАР, Карађорђева 160
м2, локал, ЕГ, 5 ари. (320),
„Премиер”, 352-489,
064/800-44-30. (2259039
ПРОДАЈЕМ три хектара
Мали надо, 1 хектар Српско поље, ½ ланца стари

065/361-60-11, 013/361601. (225836)
КУЋА 120 м2, 3.7 ари,
39.000; 70 м2, 5 ари,
43.000. „Гоца”, 063/899-7700. (225814)
ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације, Панчево, села.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225814)

црепајски пут, после 16 сати. 064/578-78-73. (225923)
ПРОДАЈЕМ део куће у центру града, повољно, вреди
погледати. 063/756-06-04.
(225925)
ПРОДАЈЕМ кућу, ужи центар града, Б. Радичевића
14, Панчево. Тел. 062/19653-04. (225915)
ПРОДАЈЕМ њиву са помоћним објектима површине 57 ари, 40 кв, на путу за
Јабуку, иза „Алмекса”.
060/442-22-39. 225899)
ПОЧЕТАК Војловице, одлична 115 м2, 7.5 ари,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (225900)
ПРОДАЈЕМ хектар земље
између Сефкерина, Црепаје
и Дебељаче (Крачина)
064/163-07-66. (225941)
КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник. .
065/258-87-77. (225955)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225916)
КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 24.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225916)
КУДЕЉАРСКИ насип, стара кућа, 40 м2, на 29,3 ара.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (225916)
КУДЕЉАРАЦ, кућа 140 м2,
4 ара, 48.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (225920)
ЈАБУКА, кућа, незавршена,
600 м2, 7 ари, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)

ХИТНО, повољно, кућа са
10 ари плаца, спратна на
Кудељарском насипу.
061/317-07-67, 063/137-3730. (226063)
ПРОДАЈЕМ ексклузивну
кућу на Новосељанском путу. Хитно. (661), „Весна
два”, 066/937-00-13.
(225984)

СТАНОВИ
ПОНУДА

САМАЧКИ хотел – Синђелићева, гарсоњера, III, ЦГ,
17 м2, 11.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(225532)
КОТЕЖ 2, четворособан,
VII, 74 м2, ЦГ, 46.000.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(225532)

ПЕНЗИОНЕРИ, доживотно
издржавање, куповина стана са Вашим плодоужитком, смештај у геронтолошком центру, пуна правна
сигурност. Консалтинг тим
„Елпис”. Информaције,
061/324-40-85, од 1. VIII до
20. VIII viber. 060/532-0592. (224651)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
строгом центру, ТА, III
спрат.
064/832-46-38.
(224826)
ПРОДАЈЕМ стан, власник,
Савска 14/27, 57 м2,
28.000, договор. 060/32153-60. (225218)
ДВОИПОСОБАН стан, 57
м2, Содара, приземље,
обезбеђен, модерно сређен.
065/311-02-22. (225706)

КОД ТУРСКЕ ГЛАВЕ кућа
са два локала, 150 м2, 2
ара,55.000 евра. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (225920)
КУЋА за инвеститоре,
Книћанинова 33, 180 м2,
5 ари, 45.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (225920)
НОВА МИСА, кућа, 2 ара,
45.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(225920)
СТАРА МИСА, кућа 300
м2, 6 ара, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)
ХИТНО, Стрелиште, кућа
140 м2, 2 ара, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)
ТЕСЛА, нова кућа, 130 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (225920)
НОВА МИСА, кућа 300 м2,
локал 80 м2, 120.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)
КУДЕЉАРСКИ насип, продајем/мењам за стан уз доплату, комплетно реновирана кућа, ново, спратна, 140
м2 + 25 м2 локал, 5 ари
плаца, одмах усељива,
72.000. 063/274-951,
064/234-36-01. (225922)
ОМОЉИЦА, 4,67, кућа
15.500; Качарево 12.000;
Старчево 55,74, 40.000;
Старчево, 4 ара, кућа
10.000. 063/744-28-66.
(226026)
КУЋА 70 м2, 3 ара плац,
посебан улаз, Козарачка
17.000 евра. 061/664-39-26.
(226018)
ТЕСЛА, кућа на екстра локацији за становање и приватан бизнис. 063/329-464.
(226015)
КУЋА, Панчево, две одвојене стамбене јединице, гаража, 200 евра. Повољно.
064/124-48-15. (225969)
ПЛАЦ 4 ара са две стамбене јединице, на углу, Горњи
град. 060/034-19-58.
(225979)
ОДЛИЧНЕ куће, Качарево,
Опово, Дебељача (15.000 –
25.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225971)
ТЕСЛА, типска, 95 м2, 3.5
ара, за сређивање, 36.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (225971)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, III,
54 м2, ЦГ, усељив, 29.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (225532)
ЦЕНТАР, Карађорђева,
дворишни стан, двособан ,
50 м2, 18.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(225532)
КОТЕЖ 1, једноипособан,
V, лифт, 45 м2, ЦГ, 28.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (225532)
СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, 33.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (225532)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1, први спрат, ЦГ,
15.000 фиксно. 069/127-5943. (225416)
ЦЕНТАР Стрелишта, 28 + 9
м2, 15.500к, без улагања,
VIII спрат, власник.
063/892-12-09. (225351)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
насеље Котеж 2. Тел.
065/377-23-81. (225330)
СТАН, 45 м2, Котеж 2, Кикиндска. 063/272-152.
(2239)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан 62 м2, са
централним грејањем, лифтом и прелепим погледом
на Тамиш. 063/786-98-86.
(225391)
ЦЕНТАР, продаја станова
59-120 м2, укњижено, етажирано, 600-850 евра/квадрат са ПДВ-ом. 063/323584. (223414)
ДВОИПОСОБАН, 71 м2,
Котеж, 43.000; Тесла,
37.000. (324), „Медиа, 315703, 064/223-99-20.
(224989)
ЈЕДНОСОБНИ, 36 м2,
Стрелиште, 21.500; Миса
21.000. (324), „Медиа, 315703, 064/223-99-20.
(224989)
ПРОДАЈЕМ стан, Тесла,
дуплекс, 81 м2, II спрат,
Илариона Руварца 4, Панчево. 063/334-430.
(2245167)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ПРОДАЈЕМ трособан стан
са нуспросторијама, Тесла.
060/488-21-15. (225689)
ПРОДАЈЕМ стан, 55 м2,
Жарка Зрењанина.
063/555-770. (225736)

СТАН, трособан, 110 м2,
екстра, грејање пелет,
Ослобођења, код пијаце.
064/295-50-95. (225738)
ТЕСЛА, двособан, 52 м2 +
тераса, високо приземље,
ТА, укњижен, власник.
064/682-45-56. (225739)
СТАНОВИ у изградњи, центар, II и IV спрат, 44 и 61
м2, 800 евра/квадрат. Тел.
064/049-62-72. (225745)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан,
Котеж 2, 40 м2, поткровље,
060/180-19-85. (225749)
ТЕСЛА, двособан за сређивање, 25.000; једноипособан, 23.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (225877)
ПРОДАЈЕМ нов стан у
згради, близу центра, 76 м2
+ тераса, има лифт, грејање
на гас, 670 евра/квадрат, са
ПДВ-ом. Тел. 064/049-6272. (225745)
СТРЕЛИШТЕ, сређен, нова
ПВЦ столарија, храстов
паркет, купатило. 064/26005-34. (225733)
ПРОДАЈЕМ стан 150 м2, тространо орјентисан, екстра повољно. 060/600-59-09. (225729)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
40 м2, центар Панчева,
продајем/мењам за кућу.
065/555-57-30. (225767)
НА ПРОДАЈУ једнособан
стан, на другом спрату, на
Стрелишту. 060/378-19-55.
(225686)
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„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(225858)
ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
ЦГ, 18.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (225858)
СТРЕЛИШТЕ, продајем двоСОДАРА, једноипособан,
собан стан, 58 м2, сређен,
45 м2, V, 27.000. (188),
укњижен. Тел. 064/968-56„UnaDalli”, 064/255-87-50.
80. Договор. (22536)
(225858)
ХИТНО продајем двоипосоНОВА МИСА, једноипособан стан, 67 м2, на Содари.
бан, 47 м2, I, 21.000. (188),
064/559-28-51. (225868)
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
ПРОДАЈЕМ стан у центру,
(225858)
53 м2. Тел. 064/290-46-55.
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
(225857)
58 квадрата, Стрелиште,
ТЕСЛА, новоградња, 50 м2, две терасе, подрум.
75 м2. (188), „UnaDalli”,
069/267-62-16. (225777)
064/255-87-50. (225858)
ДВОИПОСОБАН, без улаТЕСЛА, двособан, 47 м2, III, гања, леп, договор.
ТА, 24.000. (188), „UnaDal063/750-66-85. (225794)
li”, 064/255-87-50. (225858)
СТРЕЛИШЕ, новоградња,
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74
85 м2, V, 55.000. (636),
м2, ЦГ, IV, 34.000. (188),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (225807)
КОТЕЖ 2, 49 м2, ПР,
24.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (225807)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, VI,
24.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (225807)
СОДАРА, 74 м2, X, 52.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(225807)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, VII,
30.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (225807)
ГОРЊИ град, новоградња,
63 м2, II, 46.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (225807)
СТРЕЛИШТЕ, све структуре
станова. „Гоца”, 063/89977-00. (225814)
МИСА, 95 м2, четворособан, ЕГ, 44.000; 37 м2, једноипособан, 16.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (225814)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
22.000; 64 м2, двоипособан,
32.000. „Гоца”, 063/89977-00. (225814)
ДВОРИШНИ стан, 40 м2,
14.000; 90 м2, 16.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(225814)
ЦЕНТАР, новоградња, 46
м2, двособан, леп, Тесла,
нов, I, двоипособан. „Гоца”,
063/899-77-00. (225814)
ЦЕНТАР, новоградња, 115
м2, I, 63.000; 64 м2, двоипособан, 41.000; Карађорђева 64 м2, двоипособан.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225814)
КОТЕЖ 2, 38 м2, једнособан, 22.000; 50 м2, 24.000;
60 м2, двоипособан, 34.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225814)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,
27.000; 71 м2, трособан, 38.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. (225814)
ЈЕДНОСОБНИ, 37 м2,
Стрелиште, 22.000; Миса,
21.000; Содара, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
ДВОСОБАН, 57 м2, Тесла
30.000; Котеж 30.000; Стрелиште, 22.000.(324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, сређен, усељив, 31.500.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ гарсоњеру на Тесли, повољно.
Тел. 063/867-58-19,
013/322-894, 063/222-271.
(225808)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан,
Котеж 1, 58 м2, за два мања, власник. 065/820-73-83.
(225803)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, може замена за
мањи, власник. 061/164-5341. (225802)
СТРЕЛИШТЕ, сређена гарсоњера, 24 м2, 14.500; 7. јула 39 м2, приземље, 17.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (225877)
СОДАРА, двоипособан с
гаражом, 35.000; двособан
27.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (225877)
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СОДАРА, трособан,
39.000; Доситејева троипособан, договор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(225877)
КОТЕЖ, леп трособан,
45.000; мањи двособан, I,
30.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (225877)

САЛОНСКИ стан 114 м2,
65.000; 86 м2, 39.000; 104
м2, 52.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (225877)
ДВОСОБАН стан, Котеж 2,
други спрат, 64 м2, ЦГ.
063/857-77-21. (225874)
СТРОГИ центар, стан 35
м2, Карађорђева 2-а, изнад
„Банке интезе”, VII спрат.
064/114-23-39. (225890)
ХИТНО, Тесла, 64 м2, ЦГ,
VI, само 25.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (225896)

ОГЛАСИ

СОДАРА, 52 м2, ТА, IV,
сређен 27.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (225896)
ХИТНО, 67 м2, ЦГ, VI, празан, усељив. (1734), „Трем”
01, 332-031, 063/836-23-83.
(225896)
СОДАРА, 58 м2, ЦГ, I,
27.000, 35 м2, ЦГ, II,
24.000. (1734), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(225896)
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ЦЕНТАР, двособан, 56 м2 +
терасе, ЦГ, IX спрат, 45.000.
063/164-88-64. (225904)
ЦЕНТАР, једноипособан, V
спрат, ЦГ. 063/825-83-25.
(225904)
СТРОГИ центар, 1.0, V, TA,
12.000, договор. (562),
„Ивакс”, 062/173-88-45.
(225906)
НОВИ СВЕТ, сутерен, прелеп, комфоран, без улагања, 20.000. (562), „Ивакс”,
062/173-88-45. (225906)
СТРЕЛИШТЕ, поткровље,
52 м2, ЦГ, лифт, 17.000.
(562), „Ивакс”, 062/173-8845. (225906)
СТАН, 75 м2, са двориштем,
шири центар, 1/1, продајем.
Тел. 061/721-12-57. (225907)
КОТЕЖ 1, двособан, 59,
30.000; једнособан, 40, договор. (338), „Јанковић”,
348-025. (225927)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,
28, хитно, двособан 55,
28.000; Зеленгора, 40, реновиран, 22.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(225927)

КОТЕЖ 2, 58 м2, двособан,
I, В. Булевар, ЦГ, сређен,
33.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(225922)
КОТЕЖ 1, 46 м2, једноипособан, ЦГ, I, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (225922)
СТРЕЛИШТЕ, 39 м2, једнособан, III, ЦГ, новија зграда, центар насеља, лифт,
24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (225922)
ТЕСЛА, 64 м2, изузетан
двоипособан без улагања,
алу столарија, две терасе,
IV, ЕГ, 40.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (225922)
СТРЕЛИШТЕ, 63 м2, двоипособан, новија зграда, V,
ЦГ, сређен, 41.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (225922)
КОТЕЖ 2, 70 м2, II, двоипособан, сређен, ЦГ,
43.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(225922)
ЦЕНТАР, 47 м2, већи једнособан, II, ЦГ, две терасе,
усељив, 30.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (225922)
ХИТНО, Стрелиште, леп
двособан, 62 м2, ВП,
29.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (225900)
ЦЕНТАР, прелеп дворишни, 82 м2, гаража, 33.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (225900)
75 М2, без улагања, неусељив, договор, пензионерка.
Опширније на тел. 063/13810-06. (225938)
ХИТНО продајем стан на
Тесли, 70 м2. 064/867-4848. (225945)
ЦЕНТАР, двоипособан, 61
м2, 42.000; шири центар,
једноипособан, 46 м2,
21.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 58
м2, 24.500; једнособан, 45
м2, 25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)
КОТЕЖ, једноипособан 39
м2; 19.000; двособан 61 м2,
27.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)
КОТЕЖ, једнособан, 37 м2,
25.000; гарсоњера, 25 м2,
15.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)

ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.500; двособан, 49 м2,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)
ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
39.000; трособан, 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)
ТЕСЛА, једнособан, 26 м2,
централно, 15.500 евра.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (225916)
СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двособан, 53 м2,
20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)
СОДАРА, двоипособан, 65
м2, 35.000; двоипособан,
75 м2, 40.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225916)
СОДАРА, једнособан, 35
м2, реновиран, тераса,
23.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225916)
МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; четворособан,
96 м2, 65.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225916)
МИСА, четворособан, 92
м2, 43.000; двоипособан,
54 м2, 32.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225916)
МИСА, једноипособан, 35
м2, 20.500; трособан, 85
м2, 38.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225916)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, 21.000; двособан, 61
м2, 34.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225916)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65, 31.000; трособан,
80 м2, 39.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225916)
ТЕСЛА, трособан, 63 м2,
две терасе, 38.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)
ХИТНО, Тесла, трособан,
61 м2, две терасе, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
тераса, 28.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (225920)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
43 м2, тераса, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 69
м2, тераса, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)

ПЕТОСОБАН стан, I
спрат,120 м2 + поткровље.
М. Горког 10, 95.000 евра,
договор, замена. 063/80407-85. (226058)
СТАН, 45 м2, Кикиндска,
Котеж 2, ЦГ, IV спрат.
063/272-152. (226002)
МИСА, 52 м2, код Основне
школе, други спрат, одличан. Тел. 062/310-822.
(225976)

МЕЊАМстан45 м2, СомборПанчево. 065/519-33-21. (225975)
СТРОГИ центар, 56 м2,
двособан, I, ЕГ, тераса,
33.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225971)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, паркети, пристојан, VI,
ЦГ, 24.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225971)
ЦЕНТАР Стрелишта, 78 м2,
трособан, I, ЦГ, сређен,
47.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225971)
ТЕСЛА, леп двособан, V,
55 м2, ЦГ, 35.000, договор.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (225971)
КОТЕЖ 1, комфоран једнособан, ВП, 37 м2, ЦГ, реновиран, 24.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (225971)
СТРЕЛИШТЕ, добар двособан, 57 вм, VI, ЦГ, 24.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (225971)
СТРОГИ центар, једноипособан, 40 м2, I, ЦГ, одличан, 34.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(225971)
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САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
комплет реновиран, прелеп,ЦГ, 13.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(225971)
ЦЕНТАР, двособан, 53, III,
26.000; Стрелиште, двособан, прелеп, 34.000. (67),
„Милка”, 063/744-28-66.
(226076)
ХИТНО, двособан, Стрелиште, II, 58 м2, 50 м од школе, вртића, маркета, аутобуске. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (226076)
ТЕСЛА, једноипособан,
лукс, 49, 37.000; двоипособан, I, лукс, 65, 45.000.
(67), „Милка”, 063/744-2866. (226076)
ТЕСЛА, једнособан, 43,
23.500; двособан, 50,
24.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (226076)
ДВОРИШНИ, до улице,
центар, 16.500; 7. јули,
11.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (226076)
МИСА, једнособан, прелеп,
35 м2, само 20.500; Тесла,
трособан, само 29.500.
(67), „Милка”, 063/744-2866. (226076)

КОТЕЖ, двособан, III, почетак 35.000; Миса, I, 60,
34.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (226076)
ТИП СТАНКО, двособан,
II, 48, 26.500; Маргита, II,
нов, 29.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (226076)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈА „Стрелиште некретнине”, потражује некретнине на свим локацијама. 062/886-56-09,
069/196-96-05. (225807)
КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (225896)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови,
без грејања на Тесли.
064/668-89-15. (225921)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Котежу један.Тел. 060/ 511-20-70.
(СМС),
ЈЕДНОИПОСОБАН комфоран дворишни, намештен,
шири центар, кабловска, ТА
пећ. 064/313-89-72.
(225529)
ИЗДАЈЕ се стан на Стрелишту са централним грејањем. Тел. 362-076,
064/165-15-53. (225579)

ИЗДАЈЕМ мањи стан, повољно, Стрелиште, позивати од 18 до 20. 059/017-5704. (224916)
ИЗДАЈЕМ ученици намештену собу, купатило, кухиња. Центар, Његошева.
060/027-10-46. (225660)

ИЗДАЈЕМ празан двоипособан стан, Тесла, ЦГ, клима, после 17 сати, 061/26132-56. (225617)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси. Тел.
063/839-56-81. (225647)
СТРОГИ центар, једноипособан намештен стан, издајем за два ученика.
064/069-14-11. (225656)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Стрелишту. 063/844-5295. (225657)
ИЗДАЈЕМ кућу са станом
60 м2 и 120 м2 и пословну
просторију 12 х 6 м са индустријском струјом, на Новосељанском путу. 064/39034-91. (225688)
УЧЕНИЦИМА, самцима и
самицама издајем дворишни стан . Тел. 064/160-4639, 013/333-517. (225696)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
комфоран стан у квалитетној згради, Содара.
063/802-26-71. (225704)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан са климом, ЦГ,
интернет, кабловска. Тел.
063/118-22-09. (225718)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру са ЦГ, интернет, кабловска. Тел.
063/118-22-09. (225718)
ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
ТА, Тесла, Илије Гарашанина. 065/468-76-27,
060/331-56-00. (2257199
ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан у згради, без
грејања, Содара. 013/344167, 064/950-23-40.
(225676)
ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње, купатила, у
згради, Тесла. 063/820-9138. (225711)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан на Стрелишту.
013/362-094, 060/144-8580. (225727)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, I спрат, Котеж 1,
булевар. 064/856-60-58.
(225728)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
код цркве, погодно за ученике и студенте. 066/63131-80.
ИЗДАЈЕМ на дуже празан
стан, 63 м2, Стрелиште,
зграда, ЦГ. 064/164-77-66.
(225678)
ИЗДАЈЕМ на Стрелишту,
празан двособан стан. Тел.
064/493-00-55. (225662)
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан на Котежу 2.
063/846-02-35. (225747)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу
2. 011/397-23-86, 064/38261-63. (225749)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру. 064/983-16-20.
(225751)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, нова
Миса, полунамештена.
063/708-27-61. (225761)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири центар града, пословно-стамбене намене. 062/347-667.
(225883)
ИЗДАЈЕМ стан са грејањем. Може празан, полунамештен, намештен. Миса.
062/512-475, 064/320-8537. (225881)
УЧЕНИЦИМА и самцима издајем намештен дворишни
стан. 064/155-80-23. (225879)
ИЗДАЈЕМ двокреветну собу са кухињом и купатилом,
код новог „бувљака”.
064/988-99-10, 061/189-0093. (225895)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ненамештен, у центру града. 063/765-84-49. (225838)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, три собе, Содара, могу две ученице. 063/307816. (225843)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен/ненамештен, 45 м2 +
велика тераса, Миса, кабловска, интернет, клима.
064/817-93-96. (225841)
ИЗДАЈЕМ намештен/ненамештен сређен стан, 100
м2, Миса, кабловска, интернет, клима. 064/817-9396. (225841)
ИЗДАЈЕМ стан, Панчево,
Стрелиште, опремљен, 46
м2 + велика гаража.
064/410-19-52. (225848)

Захваљујем се
др Вучковићу и
сестри Биљани на
указаној медицинској помоћи.
ЗОРАН
ПРОЛОВИЋ
(7/225869)

ИЗДАЈЕМ стан, Содара,
ученици, студенти, намештен, ЦГ, нет. 063/843-2120. (225849)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у кући, центар,
депозит. 060/434-45-01,
064/313-86-87. (225859)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан на
Котежу 2, реновиран, 50
м2, први спрат. 064/235-3819. (225960)

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
стан за ученике или брачни
пар. 014/344-52-97.
(225959)
ДВА стана, мања, издајем,
Миса, Тимочка 32.
013/371-635, 064/993-7174, 311-007, 064/197-81-68.
(2259689)
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ИЗДАЈЕМ полунамештен
нов стан, 55 м2, предност
млади брани пар, ученици,
интернет, грејање. Кудељарски насип, повољно.
064/493-61-01. (226014)
ДВОСОБАН намештен
стан, шири центар, 130
евра, грејање гратис.
060/340-70-60. (226006)
ИЗДАЈЕМ намештену потпуно опремљену гарсоњеру
у Самачком. 062/859-7779. (225995)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
у новој кући, самцу, самици. 064/130-36-02. (225984)
СТРЕЛИШТЕ, центар, двособан, 60 м2, 28.000. (661),
„Весна два”, 066/937-00-13.
(225989)
СОДАРА, двоипособан, реновиран, хитно. (661), „Весна два”, 066/937-00-13.
(225989)

ПРОДАЈЕМ, Тесла 44 м2, I
спрат, ТА, реновиран, брзо
усељив. 062/424-128,
064/423-31-43. (225992)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
строгом центру. 062/345958. (225405)

ИЗДАЈЕМ једнособан комфоран стан, Тесла, близу
„Авив парка”. 063/266-127,
064/134-08-15. (225914)
ИЗДАЈЕМ трособан стан,
насеље Младост. 064/15113-21. (225952)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, насеље нова
Миса. 064/616-40-99.
(225829)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, ТА. Тел.
064/400-58-27, 352-710.
(225817)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан. Тел. 361-447.
(225778)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, полунамештен. Краљевића Марка. 063/386700. (225810)
ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (225811)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, 64 м2, у строгом
центру. Тел. 061/621-32-18.
(225816)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на Стрелишту.
063/805-59-36. (225974)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
самцима, центар, одмах
усељив, wi/fi, паркинг.
065/691-88-23. (225980)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. 064/351-18-78.
((225988)
ИЗДАЈЕ се једнособан намештен комфоран, климатизован стан на Тесли. Тел.
069/507-08-88, 060/347-7077. (226022)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, ТА, Радивоја Кораћа,
Стрелиште. 064/305-71-60.
(225909)
ПОТРЕБНА стара кућа или
помоћне просторије за радионицу, складиште.
064/476-58-00. (225930)
ИЗДАЈЕ се стан 35 м2, Цара Душана 38. 062/886-5602, 013/351-477. (225953)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, ТА, 95 евра
+ депозит. 064/186-50-87.
(225919)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Стрелиште, и
једнособан. 064/118-56-11,
060/377-57-87. (225782)
ИЗДАЈЕМ стан за чување
старијег мушкарца.
064/167-16-36. (225798)
ИЗДАЈЕМ једнособан, Котеж
2, ЦГ, лифт, клима, намештен. 063/370-217. (225788)
МАЊИ намештен једнособан стан, ученику или студенту. Има интернет.
013/355-537, 065/335-5537. (225804)

ЛОКАЛИ

ЛОКАЛ, код аутобуске, 30
квадрата, клима, излог, тенда 062/120-29-92. (СМС)
ПРОДАЈЕМ локал у центру,
20 м2. 060/028-14-80.
(225622)
ИЗДАЈЕМ халу 300 и 200
м2. 063/301-653. (225370)

ХАЛА 200 м2, Јабучки пут,
погодно за све делатности,
издајем. 064/041-84-18.
(224792)
ХАЛА, магацин
500 м2, са канцеларијама,
екстра локација. Повољно.
062/105-20-12. (224325)
ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру града. 066/120-019,
Александар. (225898)
ИЗДАЈЕМ опремљен локал
за фризере, 43 м2, може и
празан. 013/304-506,
064/329-37-84. (226011)
ИЗДАЈЕМ локал, Милоша
Обреновића 9, 33 м2, 200
евра. 065/461-11-46.
(225999)
ХИТНО локал 25 м2, у Зеленој пијаци, 14.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(225900)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОВОЉНО издајем локал
у строгом центру. 064/26772-17. (225917)
ПОТРЕБАН пословни простор у Панчеву, минимално
150 м2, за производњу прехрамбнеих производа.
060/442-22-39. (225899)
ИЗДАЈЕМ сутерен 100 м2,
обложен плочицама, била
пекара. 063/152-09-34.
(225940)
ПРОДАЈЕМ локал у центру
96 м2. 064/329-48-40.
(225951)
ИЗДАЈЕМ локал 35 м2, Цара Душана 38. 062/886-5602, 013/351-477. (225953)
ИЗДАЈЕ се локал 200 м2,
Старчево. 633-033.
(225819)
НАЈБОЉИ локал у насељу
Миса, 86 м2, велики излози,
4 паркинга, гранити, гипс,
лед расвета. 064/137-87-65.
(225799)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
центар, Војводе Петра Бојовића 19. 063/314-803.
(225833)
МАГАЦИН, 400 м2, за издавање. До 16 сати
013/343-652, од 16 сати,
063/823-07-68. (225766)
ИЗДАЈЕМ локал Браће Јовановића 17, поред „Кордуна”. Тел. 062/243-983.
(225786)
ПОТРЕБАН простор 100 300 м2, градски део, околина не, купујем. 062/140-6716. (225710)
ИЗДАЈЕМ локал од 81 м2,
у центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (225711)
55 М2, локал издајем, хитно, сређен, усељив. Кочина
1-а, код Зелене пијаце.
069/266-98-20. (225734)
30 М2, локал издајем хитно, сређен, усељив, тржни
центар – Змај Јовина, приземље. 069/266-98-20.
(225734)
ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, заштита, повољан за све. 064/959-98-83.
(225753)

ИЗДАЈЕМ пословни простор, Димитрија Туцовића
55-а, 56 м2, два мокра чвора, паркинг. 063/281-954.
(225840)

ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2, Змај Јовина 2.
060/562-62-96. (225864)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, са искуством.
063/884-22-71. (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, са искуством.
063/884-22-71. (СМС)
ПОТРЕБАН возач шлепера
са искуством. Контакт,
064/873-88-11.
КАФЕУ „Империјал” потребна девојка за рад, са
искуством. 063/372-221.
(225011)
ИНОСТРАНИ пензионер
тражи жену за помоћ у кући у Омољици, стан, храна,
плата по договору.
064/336-72-65. (225188)
ПОТРЕБНИ радници за рад
на терену. 062/825-27-25.
(225415)
ПОТРЕБНА жена, девојка
са познавањем енглеског и
немачког језика. 063/15676-57. (225247)
ПОТРЕБАН аутомеханичар
са искуством у раду са теретним возилима. Доћи
лично у предузеће „Kizza”,
Жарка Зрењанина 146-а.
(225650)
ХИТНО потребан кувар са
искуством за рад у Црној
Гори. Тел. 064/290-45-39.
(225873)
ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу из Панчева потребни
мајстори свих профила.
333-311. (225672)
ПОТРЕБАН радник-радница са искуством, за рад у
сито-штампарији. 065/56181-73. (225706)
ПОТРЕБНЕ конобарице у
Старчеву. 063/555-770.
(225736)
ФРИЗЕРСКОМ салону
„Мерима” потребан ученик
или волонтер. Тел. 063/19694-85. (225752)
ПОТРЕБН девојка за рад
у кафићу. 063/800-07-94.
(225765)
ПОТРЕБНИ радници са искуством у перионици аутомобила „Периша”. 063/281954. (225840)

ПИЦЕРИЈИ „Pizza shop”
потребна радница.
064/555-33-34. (225850)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребна комуникативна и
љубазна особа која би примала поруџбине преко телефона, организовала кућну доставу и вршила наплату. Доћи лично. (225854)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан пица-мајстор и радница за палачинке. Доћи лично. (225854)
ПОТРЕБНИ аутогени секачи, резачи, плата добра.
Тел. 064/160-32-34.
(225862)
ПОТРЕБНА радница за кућу, 200 евра плата.
063/273-971. (226016)

ФАРМАЦЕУТСКИ
техничар са нешто искуства
потребан приватној апотеци Панчево. 060/353-99-10.
(225997)
ПОТРЕБНА радница за рад
у продавници обуће. CV послати на (225982)
СЕРВИСИРАЊЕ, допуна и
уградња климе, повољно.
064/520-48-80, 063/740-8398. (225986)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице
за рад на роштиљу.
063/897-55-04. (226007)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА радница са искуством у новоотвореној
продавници у Старчеву.
Тел. 064/218-89-79.
(225962)
ПОТРЕБНА конобарица са
искуством кафеу „Цитрус”
у Панчеву. 064/218-89-79.
(225962)
ПОТРЕБАН искусни возач
са Ц категоријом, пожељно
познавање Београда.
062/311-651. (225956)

ПОМОЋ (4-5 сати), око
школског или предшколског
детета. 063/895-52-10 или
319-987. (225957)
ПОТРЕБНЕ жене за чишћење. 064/209-66-56.
(225902)
КАФЕУ Cruiser потребно
особље са искуством.
064/136-00-27. (225908)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским шиваћим
машинама. 064/677-68-15.
(225931)
ПОТРЕБНЕ раднице са искуством на индустријским
машинама. 061/721-54-11.
(225994)
ПОТРЕБАН пословни партнер, носилац посла за покретање производње пецива. Поседујем простор,
опрему и искуство. Потребна средства за отварање
фирме и почетне сировине.
064/366-03-85. (225950)
ПОТРЕБНА радница/радник за књиговодство и за
малопродају. 063/744-6512. (225960)
ПОТРЕБНА радница са искуством за рад у фризерском салону у Качареву.
Хитно. 064/132-36-45.
(225901)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, венецијанери, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (224181)
ПОПРАВКА, уградња ПВЦ
и АЛУ столарије, ролетне,
комарници, венецијанери,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (225537)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 06128366-41, 064/317-10-05.
(225428)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам гуртне. 064/18125-00. (229254)
МОЛЕРСКИ радови.
063/746-77-58, 668-100.
(225242)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(225224)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (223726)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке старе, уградња нове
инсталације, машинска од-
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гушења санитарија.
062/382-394. (224459)

КЊИГОВОДСТВЕНЕ услуге, повољно. 069/403-51-38.
(224921)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, славине, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (224487)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88.
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”.
064/189-40-91, 354-777.
(217759)

ЗАМЕНА црепа, поправка
кровова, продајем бибер
цреп. 065/535-24-56.
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а.064/866-20-70.
(225699)
НЕГОВАТЕЉИЦА мења пелене, ране, ноћно дежурство, звати од 15 до 21 сат.
060/366-63-69. (225700)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарија, монтирање бојлера, шпорета
грејача. Слободан.
063/865-80-74. (225670)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством тражи посао. 064/120-77-64.
(225684)
БРАВАРСКА галантерија,
ограде, капије, гелендери,
степеништа, затварање тераса, надстрешнице.
066/908-66-58. (225683)
КРЧЕЊЕ корова, кошење
траве, сеча, подсецање дрвећа. Шишање ограде, све
површине, дестинације.
063/844-61-13. (225735)
РАДИМО све физичке послове: рушења, бетонирања, разбијање бетона, одношења ствари, итд.
064/122-69-78. (225741)
КОШЕЊЕ траве, обарање
стабала, ископи, одношење
непотребних ствари.
060/035-47-40. (225746)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове
инсталације, машинска одгушења санитарија.
062/382-394. (225756)
МОЛЕРСКИ радови, квалитетно, цена по договору.
Мајстор Неша. 069/444-2376. (225759)
ИСКУСАН керамичар с дугогодишњим искуством,
уградња свих врста подне и
зидне керамике. 064/12838-49. (225760)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, монтажа капија, ограда, надстрешница,
застакљивање тераса.
062/816-33-84. (225766)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината,
столарије. 062/816-33-84.
(225766)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, кречење, демит фасаде, са врхунским квалитетом.
063/865-80-49. (225771)
КОШЕЊЕ и крчење, сечење дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште. 064/19617-32. (225884)
РЕЛАКС, медицинска и антицелулит масажа, медицински и естетски педикир.

Јасмина. 061/308-95-86,
013/351-907. (225897)
ТРАНСПОРТ робе и селидбе, брзо, повољно и
ефикасно. Никола.
061/159-74-73. (225892)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (225860)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и нега болесника. 063/737-5960. (225870)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсарски радови, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06.(225867)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, славине,
одгушење канализације одмах. 063/269-173. (225787)
ШИШАЊЕ ограде и кошење траве, ел. косачицом по
двориштима. 069/130-3591. (225809)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846. (225825)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских радова. 064/866-25-76, 013/361601. (225836)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (225930)

СЕЛИДБЕ, чишћење подрума, тавана, старог грађевинског материјала.
063/273-971, 061/664-3926, (226018)
ПОВОЉНО спремам станове, пеглам веш. 066/94053-48. (226024)
ПРЕВОЗ тамићем кипером
до 2 кубика, песак, шљунак,
шут, остало. 061/612-14-50.
(226019)
ПРАЊЕ теПиха, дубиснко
прање намештаја, аутомобила. Наташа. 361-474,
060/361-47-41, 066/361474. (226000)
ХОБЛОВАЊЕ и фуговање,
поправка и лакирање пакета. 064/341-79-60, 065/54321-53. (225978)
КЕРАМИЧАРСКЕ услуге,
повољно и квалитетно. Мирослав. 062/824-11-51.
(225961)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
пријемни, могућност месечног плаћања. Професор.
Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-9494. (225918)
ОГРАЂИВАЊЕ плацева,
дворишта, винограда, машинско бушење рупа за
стубове и воћке. Дејан,
065/440-97-00. (225926)

53-89. (225343)
КАМИОНСКИ превоз, песак, шљунак, шут, најповољније, 1.300 динара.
062/355-154, 066/355-154.
(222241)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (223422)
БАЛТОКАД када, обнова

ВРШИМО све врсте физикалија. Утовар/истовар робе, селидбе, сечење, цепање дрва, чишћење подрума,
тавана, шупа и слично. Дејан, 065/440-97-00.
(225926)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација,
индикатори, бојлери, купатила, ТА. Тел. 062/271-661,
061/132-85-43. (225946)

глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (225465)
ВОДОИНСТЛАТЕР: одгушења судопере, купатила,
адаптације, поправке, замена. 013/331-657, 063/77718-21, 064/495-77-59.
(225326)
СЕЛИДБЕ, 1.000, попуст на
ванградске, радници.
064/482-65-53. (223457)
ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе, комбијем, цена по договору.
064/147-14-77, 013/311514. (225357)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
РАДИМО зидање, бетонирање, оправке старих, нових кровова, разне изолације. 013/664-491, 063/162-

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(225357)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 сата.
Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/811-9832, Поповић. (225894)
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БАЊА ВРУЈЦИ, повољно
апартман и собе издајем.
064/616-33-83. (225434)
СУТОМОРЕ, Шушањ, пун
пансион са превозом. Септембар попуст. 064/193-1592. (225352)
ИЗДАЈЕМ апартману центру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (225652)
СОКОБАЊА, издајем смештај. Центар, борићи, кабловска, паркинг, 600 динара по особи. 063/485-829.
(и)
ИЗДАЈЕМ на мору, Котор
Доброта, после 28. августа
апартмани и собе, 5 евра
кревет. Тел. 063/758-37-34.
(225740)
ИЗДАЈЕМ прелеп четворокреветни апартман На Златибору, Вила „Harmony”,
близу аутобуске. Тел.
064/049-62-72. (225740)
СОКОБАЊА, нов комплетно опремљен апартман, кабловска, паркинг. 060/32727-10. (225696)

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

УСЛУГЕ

СЗР „МАКИ”. Паркет: постављање паркета, хобловање, полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-4531. (225644)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (225871)

BIANCO
Потребно
особље за рад

013/355-553

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све
за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст. 013/348139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (225732)
СЕРВИС телевизора, разних електро-уређаја, мобилни, таблети, електричар,
ауто-електричар. Дејан,
063/800-01-96. (225730)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-1173. (225695)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (225832 )
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (225832)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(225832)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (225832)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (225832)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, .
(225832)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе поправљамо квалитетно, с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(226013)
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (226013)
КОШЕЊЕ травњака, дворишта и воћњака тримером. Могућност одвоза траве. 061/612-14-50. (226019)
АУТОПЕРИОнИЦА „Бибац”, дубинско прање, намештаја у вашем стану.
063/329-464, 066/001-050.
(226015)
КЕРАМИЧКИ и остали
адаптациони радови, вода,
струја, молерај, гипс, фасада. 064/492-79-58, Зоран.
(226017)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-6641, 064/317-10-05. (225998)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, камионом, сандук 4.5 м, са и
без радника, монтажа/демонтажа. 063/836-90-68,
060/154-95-18, Божа.
(225981)
УТОВАР и одвоз шута, ископ канала од 30 цм, паркинзи, мини багери.
063/225-245, 064/245-9348. (225970)
ШЉУНАК, песак, ризла,
сејанац, црна земља, мали
камион. 064/245-93-48.
(225970)
ШЉУНАК, песак, цемент,
креч, сејанац, ризла, црна
земља, велики камион.
063/225-245. (225940)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипсани радови, повољно. 061/141-3802, 063/177-69-74.
(225910)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером,
до два кубика. 065/334-2338. (225936)

РАЗНО

УДОВАЦ, 59 година, ради
дружења жели упознати
усамљену госпођу. 061/18465-34. (225996)
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску карту издту од АТП-а, на име
Милева Јојић. (225686)
ПОТРЕБНА жена до 40 година, ради брака и одласка
у иностранство. Имам своју
продавницу. 061/191-82-23,
(225958)
НЕМАЧКОМ пензионеру
потребна жена без обавеза,
до 55 година, ради брака и
одласка у иностранство.
061/191-82-23. (225958)

РАЗНО

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, кабловска, двориште, ново.
061/636-08-57, Зорица.
(200638)
БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 100 м до
мора, климатизован.
060/321-60-07. (224335)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, повољно. Центар, кабловска, паркинг,
ново. 063/759-98-77.
(223934)
КРАШИЋИ, апартмани 8 –
10 евра, кревет.
+381/63243-859,
+381/60512-19-54,
+382/32679-098,
+382/67839-218. (224446)
СОКОБАЊА, издајем смештај, центар, борићи, кабловска, паркинг. www.sokobanja-apartmanimira.com
063/485-829. (i)
Ковински4.400
Сирови вреоци6.600
Костолац 6.700
Сушени вреоци 11.500
Пелет бољевац 185
евра
062/876-02-54
(8/226012)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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

Последњи поздрав пријатељу

ВЕЉИ
од прије
ВЕРЕ ШЕГИЋ
(24/225717)
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Последњи поздрав пријатељу

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У недељу, 14. августа, заувек нас је напустила наша драга

После дуге и тешке болести преминуо је наш

ВЕЉИ

ДАНИЦА ТАРАЈИЋ

МАТА ЛОВРИЋ

1930–2016.

1942–2016.

Само ми знамо колико нам недостајеш. Бићеш увек међу нама и
никада нећеш бити заборављена.

Наш вољени Мата, преминуо је 12. августа 2016, али ће заувек живети
у нашим срцима.

од прије
ВЕРЕ ШЕГИЋ
(24/225717)

Сећања на тебе живе, јер имаш све нас. Нека те анђели чувају.
Последњи поздрав пријатељу

Ожалошћени: супруга ЗАГОРКА, ћерке ДУШАНКА,

Ожалошћени синови

БРАНКА и БОРЈАНА, зетови МИЛАН и ЖЕЉКО,

СТЕВАН и ГАЛЕ с породицама

унуци ИЛИЈА, ДУШАН и АНА

(45/225796)

(8/256677)

У суботу, 20. августа 2016. године, у 10.30, на гробљу Котеж, дајемо
једногодишњи помен нашем

Последњи поздрав дугогодишњем другару и
великом пријатељу

ВЕЉИ
од породица
ЈАНКОВИЋ и ШЕГИЋ

МАТА

(25/225717)

4. августа 2016. биће четири године и тужно сећање
на тебе

ЛОВРИЋ

МАТИ ЛОВРИЋУ

ЉУБОМИРУ МАТИЈАШЕВИЋУ
Година је прошла за трен, а туга је све већа... недостајеш.
Твоји најмилији

ЈОВАН ТОФЕЛ с породицом

Последњи поздрав пријатељу и другару од
СЛАВОМИРА и ГИЗЕЛЕ

(50/225821)

(85/226015)

Драги куме, остаћеш дуго у нашем сећању.

(69/225913)

Последњи поздрав ко-

12. августа напустио нас је наш другар

леги

НИКОЛА
НИНИЋ
А најлепше и најтеже
тренутке које смо провели заједно памтићу
заувек!
Ћерка ГОЦА
с породицом
(81/226000)

11. августа 2016, у 90.
години преминула је

ЂУЛА
ШИМОН
1946–2016.
Последњи поздрав добром човеку великог
срца. Путуј у рај, тамо
припадаш. Били смо награђени најбољим течом и зетом.
ВЛАДА, ДАНИЈЕЛА,
ДРАГАН и МАРА

МИЛОРАД НОНКОВИЋ

МАТА ЛОВРИЋ

1955–2016.

Живео је свој живот часно и достојанствено, неумитност тренутка отргла га је од нас, али његова љубав, племенитост и доброта биће увек присутна у нашим срцима.
Његови „лимуни”: ДРАГИЦА, ПАРЧЕ,
ГРУЈА, ТОФЕЛ и РАЖАЊ

МИЛОРАДУ

Последњи поздрав нашем драгом Баћку

Синдикат

Породица БРЕКИЋ

ЈКП „Грејање”

(62/225860)

(52/225826)

Последњи поздрав брату
и стрицу

НОНКОВИЋУ

12. августа 2016. заувек је стало срце нашег

(51/225822)

(31/ф-1383)

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

КАТА
ЈОВАШЕВИЋ
Сахрана је обављена 13.
августа на Старом православном гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени: кћи МАРИЈА, унуци НЕМАЊА
и АНДРЕЈА, праунуци
МАТЕЈА и НЕМАЊА,
сестре АНКА, МАРИЦА
и СОКА и остала родбина и пријатељи

1946–2016.
од брата ФЕРЕНЦА,
снаје МИРЈАНЕ, братанице АЛЕКСАНДРЕ и
ИРЕНЕ с породицама и
братанца НЕМАЊЕ

(86/ф-1387)

(83/226009)

ЂУЛИ
ШИМОНУ

1943–2016.
Заувек у срцима ћерке СЛАЂАНЕ, сина ДРАГАНА
и унука ЛУКЕ и унуке МИЛИЦЕ с породицом

1942–2016.
Увек ће те се сећати твоји другови из Машинско-техничке
школе , одељење М41, генерација 1961

(33/225761)

(49/225821)

Последњи поздрав драгом

анђели чувају.

1923–2011.
1923–2001.
Не постоји заборав. Успомене на моје родитеље вечно
су присутне.
ГОГА
(79/225987)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Много хвала др Александру Ивици и његовој супрузи Мирјани за помоћ коју су увек пружали
Ристи Каравли.

Почивају миру. Нека те

МАНОЈЛО
ШИПОВАЦ

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

и поштованом комшији

МАТИ
ЗЛАТА
ШИПОВАЦ

МАТИ ЛОВРИЋУ

ДОБРОСАВА РИСТИЋА

понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

Станари из

Хвала и др Светлани Дробњаковић из „Трансфузије”,
која му је увек помагала.
Хвала свима који су дошли да испрате нашег Ристу
до вечне куће.

ВЕЛКУ ИЛИЈЕВУ
од његових најмилијих: супруга ЉИЉАНА,
ћерке ДАНИЈЕЛА и ДРАГАНА, брат ДАМИР
и унучад ДРАГОЉУБ и ВАЊА

Породица КАРАВЛА

(23/225717)

(14/225692)

Војвођанског булевара 12
(37/2257739

Петак, 19. август 2016

24. августа навршава се годину дана откад
није с нама наш драги

РАДОВАН ВОЈВОДИЋ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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15. августа 2016. године, у 72. години преминуо је наш вољени

инж. арх. ЈОН ЛАПАДАТ
1945–2016.
Знамо да ћеш и даље бити уз нас. Знај да те волимо и чувамо у нашим
срцима заувек.

Сећања на Тебе никада не бледе
она ће заувек живети с нама.

20. августа 2016. године, у 11 сати, на гробљу
Котеж даваћемо шестомесечни помен

Супруга БИСЕРКА, син МИЛОШ,
снаја ВЛАДАНА, унука УНА

Твоји најмилији: супруга МИЛОЈКА, ћерка АЛЕКСАНДРА,
син НИКОЛА и унука НАЂА

и ДРАГАНА ДЕАНОВИЋ с породицом

(54/2258349
(53/225830)

Навршава се годину дана од смрти нашег стрица

Последњи поздрав драгом и пријатељу

ЗАРИЈЕ САВИЋ

С великим поштовањем: супруга ВЕЛА
и син НОВИЦА с породицом

РАДОВАНА ВОЈВОДИЋА
С поштовањем ћеш остати у нашем сећању.
ДРАГАН и МИЛАН ВОЈВОДИЋ
и ДРАГИЊА КИЛИБАРДА с породицама
(46/225797)

20. августа 2016. године, у 10.30, даваћемо годишњи
помен нашој драгој

ЈОН ЛАПАДАТ
ЈОНУ
Драгом и поштованом зету последњи поздрав
од породице ГОЈКОВИЋ:
АЛЕКСАНДАР, МОНИКА,
МАРКО, ИЗАБЕЛА, МИЛАН, НЕНАД,
СРБО, ЉИЉАНА, ОСТОЈА и МИЛИНКО

(28/225737)

ЛАПАДАТУ
ВЕТУРИЈА
и ВЛАДА

(55/225834)

IN MEMORIAM

(87/226020)

Последњи поздрав

С тугом се опраштамо од драгог

БОЖУР ИВАНОВИЋ

РАДОЈКИ ХАЛАСОВ

академски сликар
18. VIII 2005 – 18. VIII 2016.

1947–2015.
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(80/225981)

Последњи поздрав мом великом и искреном пријатељу

ЈОНУ

ЈОНА ЛАПАДАТА
дипл. инж. арх.
Завршио се један частан живот. Памтићемо време проведено с тобом.
Почивај у миру.
Последњи поздрав
од комшија у Книћаниновој 58

С љубављу га се сећају и тугују
за њим сестре БОЖУРКА и НЕДА с породицом

СТАНИСЛАВА с децом
(78/225944)

(72/225934)

Поштована

(77/225697)

МИЛОРАДУ НОНКОВИЋУ

Последњи поздрав драгом куму и пријатељу

ДУЈА

БОШКО РАДОШЕВИЋ с породицом

ЈОСИПОВИЋ

(75/225962)

Последњи поздрав нашем драгом

ЈОНУ ЛАПАДАТУ
С љубављу и поштовањем породице
ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ, ВЕСЕЛИНОВИЋ и МИЛОРАДОВИЋ

Последњи поздрав Дуји
од снаја: ДРАГАНЕ и
ДУШИЦЕ, и унука СНЕЖАНЕ, ВЕСНЕ и ТАЊЕ
и остале родбине

Никада те нећемо заборавити
Ожалошћени: супруга ЈОВАНКА,
синови ИЛИЈА и МАРКО с породицама

23. августа навршава се седам година откако није с нама наш вољени

Драгом брату Гуги са највећим болом и тугом.
Браћа ТИГРАН
и АНЕС с породицама
(35/225768)

(58/225813)

(20/225709)

МИЋИ

ГУРГЕН ГУГА ПАТАЛОВ

Драга наша

22. августа навршава се
година од смрти наше
вољене мајке и баке

Напустио нас је наш ле-

ВОЈВОДИЋ

ДАНИЦЕ

ГУГА

Чувамо те од заборава.

МРАОВИЋ

Сећаћемо га се с љуба-

пи и добри

(76/225962)

Последњи поздрав нашем другу

АГНИЦА

НЕДЕЉКО БРЕКИЋ
1933–2009.
Заувек у срцу и мислима.

ГУГИ ПАТАЛОВУ
Његово IV-5 Гимназије „Урош Предић”,
генерација 1970/74.

Твоја породица

Твоје БОКИ и
БРАНКА с породицама

(48/225806)

(61/225866)

(82/226002)

С љубављу и поштовањем: син НИКОЛА и
ћерке МИЛКА и МАЦА
с породицама
(71/225933)

вљу.
Његови: МИРА,
СИЛВИЈА, ЕНА, СЕГА
и СИНИША
(84/226610
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Петак, 19. август 2016.

У среду, 24. августа 2016, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен нашем вољеном

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21. августа 2016. је пет година како је преминуо

У суботу, 20. августа, у 10.30, навршава се једанаест година од преране
смрти нашег вољеног

ИВАНА ЈОВАНОВИЋА
СТАНИШИ АНЂЕЛКОВИЋУ

МИЋА МАРТИНОВИЋ

1946–2015.
Најдражи наш, прошла је тужна година без
твог осмеха, загрљаја, топлих речи...
Сваки наш дан обојен је тобом.
Волимо те и недостајеш нам бескрајно пуно.
Живиш вечно у нама...
До неког новог сусрета...
Бесконачно. Заувек.
Тво ји нај ми ли ји: су пру га МИР ЈА НА, син
ДЕ ЈАН и ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА с по ро ди ца ма

Успомену на његову доброту

(21/225711)

и љубав чува његова
супруга ЉУБИЦА МАРТИНОВИЋ

(36/225772)

(65/225882)

Најбољем деди

2005–2016.
Во ље ни наш си не, те шко је стег ну ти ср це да не бо ли, ду ши да не
па ти, су зе да не те ку. Жи ви мо са свим тим би лом и чу ва мо успо ме ну на те бе.
Твоји најмилији: тата РАШО, мама ЈЕЦА, сестра ТИНА,
зет ЖЕЉКО и сестрићи КРИСТИЈАН и БОРИС

Годишњи помен

У среду, 24. августа, у 11 сати, обележићемо четрдесетодневни помен нашем драгом
оцу, деди и свекру

19. августа навршава се четрдесет дана туге и бола

ИВАН
ЈОВАНОВИЋ

МИХАЉУ КИШУ

СИМИЋ

СТАНИШИ АНЂЕЛКОВИЋУ
Најдражи деда,
Захваљујемо ти свим срцем што си био наш деда.
Саког дана мислимо на тебе.
Пуно, јако, страшно нам недостајеш...
Али, знамо да си увек уз нас, и никада те нећемо
заборавити.
Волимо те, твоји голупчићи:
ЈОВАНА, СТЕФАН и МАРИНА

МИОМИР ЋУК

24. августа 2016. навршава се година како није
с нама

23. августа дајемо четворогодишњи

Прошло је четрдесет тужних дана

СЕЋАЊЕ

(67/225891)

013/301-150

19. августа 2016. наврша-

помен

ва се десет година откако
није с нама наш драги

Заувек у срцу твоје сестре СТАНЕ и њене породице

(70/225932)

телефон:

(47/225801)

МИОМИР ЋУК

Драги брате, много нам
недостајеш.
Твоје сестре: РАЈНА и
БОРКА с породицама

ПАНЧЕВАЦ

и снаха ОЛИВЕРА с породицом

мом брату

рођ. Војновић
Драга наша мајко, бако
и прабако. Година је
прошла а остала туга и
празнина. Остаје нам да
с поштовањем чувамо
успомену на тебе.
Твоји најмилији:
синови ЖИВЕ и СТОЈАН, ћерке МИЦА и
МИРА с породицама

Прошла је година откад
ниси с нама

(32/225757)

Син МИХАЉ с породицом

(39/225779)

СТАНА
РИСТЕВСКА
АНЂЕЛКОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Све је тужно, празно и жалосно.
Супруга НАДА, син НЕДЕЉКО,
ћерка ДАЦА, снаја СЛАЂА, зет ДАРКО,
унуци УРОШ, ВУК, ВЕЉКО, ДАНИЛО и ВОЈИН

(66/225882)

СТАНИША

Породица

ДУШАНКА
РАКОВАЦ

и братанац ДЕЈАН

рођ. Петров
из Омољице
22. VIII 2006 – 22. VIII 2016.
Десет година без моје
Душке.
Увек је у сећањима и мислима сестре СТАНИЈЕ

(64/225879)

(59/225859)

(68/225911)

ДЕЈАНУ
ШТРБЦУ
Вечно ожалошћени:

Четрдесетодневни помен

брат САША, снаха ЈАНА

У суботу, 20. августа 2016, у 11 сати, даваћемо
годишњи помен нашем драгом

БРАНКО
ДЕЛАЛОВ
Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
Његови најмилији
(56/225837)

Четрдесетодневни помен

МИОМИР ЋУК

СЕЋАЊЕ

С тугом и љубављу брат БОЖО, снаја ОЛГИЦА, братанци
МИРОСЛАВ и ВЛАДА с породицама
(57/225817)

21. VIII 1996 – 21. VIII 2016.

ЗЛАТОМИР
ЈОВА
РАНКОВИЋ
Годишњи помен ћемо
дати 20. августа, на гробљу Котеж.
Породица РАНКОВИЋ

СИНИШИ
МАРИНКОВИЋУ
САШИ

НИКОЛИ ЂУРИЋУ
19. XII 1946 – 23. VIII 2015.
Прође и година без тебе, али наша љубав и сећање на тебе вечно ће живети у нама.

ДАНИЦА
СТАЈИЋ

Твоји најмилији
(44/225793)

(74/225948)

1918–2015.
У недељу, 21. августа

Сећање на нашу драгу

СЕЋАЊЕ

2016. године даваћемо

РОСА

1967–2016.
Бол, туга и сузе остају у
срцу твоје неутешне мајке ЈЕЛИЦЕ, сина АЛЕКСАНДРА, кума СВЕТЕ и
његове породице

БРАНКО
ОГЊЕНОВИЋ
Прошла је година, а нема
дана да те се не сетимо.
Заувек тужни твоји кумови МИЛОШЕВИЋИ
(41/225790)

(63/225875)

НЕШКОВИЋ
из Омољице

помен, јер после дуге и

У суботу, 20. августа 2016. године, у 11 сати, на Старом
православном гробљу, биће обележен годишњи помен

тешке болести напустила
нас је, пре годину дана,

Мајко, време не ублажава

наша мила бака и мама.

празнину у мом срцу. Не-

Жал, празнина и чежња

измерно ми недостајеш.

због свега што нам је зна-

БЛАГИЦУ ЈОВИЋ

ЉУБИЦА БЕКИЋ ШУПИЦА

1947–2005.
Њени најмилији

24. VIII 1934 – 24. VIII 2016.
Нема дана у мом животу да не помислим на тебе.
Твој БРАНЕ с породицом

(73/225947)

(40/225782)

чила, остаће вечно с нама.

Твоја ћерка ВЕРА

1957–2015.

Њени најмилији
(34/225672)

БРАНКО ОГЊЕНОВИЋ
Породица

(2/2253199)

(19/225708)

Петак, 19. август 2016.

Тужно сећање поводом
десет година од смрти
моје супруге

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

23. августа 2016. навршава се шест година
од преране смрти нашег вољеног

У суботу, 20. августа 2016. године, у 11 сати,
даваћемо годишњи помен нашој драгој

НАДИ ПАЧЕВСКОЈ

ЈАЊЕ
БУБЊЕВИЋ
рођ. Богојевић
7. IX 2006 – 7. IX 2016.
Ово супруг тужно пише,
низ образе суше брише,
моје супруге јединице
нема више. Ево прође
десет тужних година,
моју кућу испунила туга. Супруг пише, образе
не суши, остаће у моме
срцу и души.
Тужни супруг МИЛАН

23

1952–2015.

ИВАНА РАДИЋА

Твоји најмилији: супруг МИРЧЕ,
син АЛЕКСАНДАР, ћерка ВИОЛЕТА,
снаја САНДРА и унук ВЛАДИМИР

Наш вољени сине и брате, све се мења,
али туга и бол за тобом остају непресушни. Недостају нам твоја доброта и присутност у дому. Остало је само расуло дома и туга за тобом.

(9/225679)

Посетићемо његову вечну кућу, у 10.30.
Неутешни мајка МАРИЈА,
брат НЕМАЊА и сестра ЈЕЛЕНА

24. августа, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој мами,
баки и ташти

(13/225690)

(15/225693)

Прошло је двадесет го-

21. августа 2016. је пуних

дина од смрти

седам година од смрти

СЛОБОДАН ЂУРИЋ

ВИДИ СТАНКОВИЋ
Заувек те носимо у нашим срцима.
Твоје: ћерке СЛАВКА, ЗОРИЦА
и РАДМИЛА с породицама

БОГОСАВ
ФИЛИПОВИЋ

СЕЋАЊЕ
20. августа 2016. навршава се осам година
откада се преселио у вечност, мир и спокој, наш драги

МАРИЈЕ

МАЛИШЕ

КОЗЛИНЕ

ПЕТРОВИЋА

22. VIII 1996 – 22. VIII 2016.

Увек ћеш бити у мом срцу.

Успомену на тебе чувају

Супруга МИЛЕВКА

Поноси смо што смо те
имали. Четири године,
а као да је јуче било. Чуваћемо те од заборав.
Твоји: САЛЕ, БОКИ,
НЕЦА и МАРИЦА
(29/225740)

(17/225703)

(16/225694)

(38/225775)

У недељу, 21. августа 2016. године, у 12 сати, на
Старом православном гробљу у Панчеву, на годину дана од смрти наше драге и никад непрежаљене покојнице открићемо споменик

твоји најмилији

ПОМЕН

1950–2008.
Време пролази и ништа не може попунити празнину коју је оставио.
Живи у сећањима и душама његових најдражих.
Супруга СЛАЂАНА, ћерке ЈЕЛЕНА
и МИЛИЦА, унучићи МАРКО и ЛОЛА, зет
НИКОЛА, сестра СЛОБОДАНКА, зет РИСТО,
МИРОСЛАВ и МАЈА с породицама

(5/225661)

25. августа 2016. навршава се година дана од
смрти наше

ЛАЗАР МАРГАН
19. VIII 2005 – 19. VIII 2016.

ДРАГИЦА
ГРБИН

Недостаје нам твоја љубав у подршка коју си
нам безгранично давао.
Чувамо те од заборава.
Твоја породица

РАДОВАН
КРСТИЋ
18. VIII 2011 – 18. VIII 2016.

19. VIII 2013 – 19. VIII 2016.

Навршило се пет годи-

Живећеш заувек у на-

на откад те нема, недо-

шим мислима и срцима.

стајеш нам још више.

(10/225682)

21. августа навршава се тужна година од смрти
наше драге мајке, баке и прабаке

У суботу, 20. августа, у 12 сати, на Католичком гробљу,
одржаћемо шестомесечни помен нашем вољеном

ЕВЕ ВАЛЕК

СЛОБОДАНУ ЋИРКОВИЋУ
ЋИРИ

СТАНИСАВЉЕВ
МАЈКЕ

Твоја породица

Недостајеш нам...
Породица

(26/225721)

(6/255566)

(12/225687)

18. августа 2016. навршило се једанаест тужних година од смрти
мога супруга

15. августа 2016. навршило се пет година од смрти

У нашем си сећању заувек.
Твоји најмилији: ћерка ЛИДУШКА
и син МАРТИН с породицама

ДРАГАН
СПАСИЋ

БОЖУРА

2012–2016.
Прошле су четири године, туга и бол су и даље
у нашим срцима.
Мајка СТАНИСЛАВКА и
брат БОБАН с породицом

2005–2016.
Још једна тужна година...
СВЕТЛАНА

(22/225714)

(18/225707)

ИВАНОВИЋА

1937–2015.
Стојанка, твоја доброта и лепота, као и љубав коју си нам несебично давала, никад се не могу заборавити. За све што си учинила за нас, хвала ти.
Породица

(27/225734)

ЗОРИЦЕ

Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКА СТАНКОВ

РАДОВАНА

1959–2016.
Чувамо те у срцима с љубављу, поштовањем и захвалношћу.
Твоји најмилији: супруга ЈАСМИНА,
ћерка АНДРИЈАНА и брат ЗОРАН
(60/225861)

(30/

ДЕНЧИЋА
ГОДИШЊИ ПОМЕН

Недостајеш нам.
МИЛОШ, МАРКО
и СЛАВУЈКА
(3/225642)

20. августа даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

СТАНКО
ЦРЕПАЈСКИ

МИХАЈЛУ ТОДОРОВУ
1944–2016.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Породица ТОДОРОВ

Двадесет три године туге,
љубави и сећања.
РУЖИЦА и САША
с породицом

(4/225651)

(1/225624)

ЖИВКО

БОГОСАВ

ИЛИНКА

ДАМЧЕВСКИ

ФИЛИПОВИЋ

СТОЈАКОВИЋ

СТОЈКИ

20. августа 2016. навр-

Драги брате, прошле су

шавају се две тужне го-

четири године а тебе

СТАНКОВИЋ

дине откад није с нама

нема с нама, сам оста

наш

тужна успомена.

Твоји најмилији

с породицом

26. августа навршава се
пола године туге откад
није с нама наша вољена, незаборављена, непрежаљена мајка, бака
и свекрва.
Њени најмилији

(11/225691)

(7/225669)

(43/2235792)

вољени

супруг,

Твој брат СЛАВЕ

отац и деда

Док је нас жи ве ће и
се ћа ње на те бе.
Твоја ћерка
ЈОВАНКА с породицом
(42/225791)

24

Петак, 19. август 2016.

OГЛАСИ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-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 стопиран
без права клијента на надокнаду трошкова.

Дом културе „4.октобар” Банатски Брестовац, на основу
Одлуке Управног одбора број 164/16 од 12.08.2016. године и Закључка градског већа града Панчева број II-0506-24/2016-8 од 23. 06. 2016. године, расписује

ОГЛАС

ЈАВНИ ПОЗИВ

за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања

младим незапосленим лицима за учешће у пројекту

Пословни простор се налази у згради Дома културе, Маршала Тита 4,
(до улаза у зграду Дома - садашњи кафић), површине 70 м²

„ЕДУКУЈ СЕ, ЗАПОСЛИ СЕ!”

Пословни простор се издаје за угоститељску делатност - кафић.
Почетни износ закупнине је 7.000,00.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

Регионални едукативни центар Банат, у партнерству са
Градом Панчевом, Регионалним центром за друштвеноекономски развој – Банат и ДОО за вођење пословних
књига BEBA COMPANY Панчево, реализује пројекат под
називом - „ЕДУКУЈ СЕ, ЗАПОСЛИ СЕ!”, финасиран од
стране Министарства омладине и спорта Републике Србије у оквиру Јавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у запошљавању.
Пројектом је предвиђено да се путем јавног позива одабере 30 младих незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање – филијале у Панчеву,
који ће похађати обуку из области предузетништва у
трајању од десет дана. Од незапослених лица се очекује да, приликом пријаве, предложе своју пословну идеју,
имајући у виду њену одрживост и могућност генерисања нових радних места.
У наредном кораку, одлуком Комисије, 10 најбољих учесника, са 10 најбољих пословних идеја, имаће прилику
да наставе напредну обуку и да наредна два месеца уз
континуирану подршку ментора детаљно развију своје
пословне идеје, које на крају процеса треба да покажу
тржишну одрживост.
Као резултат напредне обуке, учесници ће имати комплетно припремљене и до детаља развијене пословне
планове, а за три најбоље пословне идеје обезбеђена
је финансијска подршка у појединачном износу од
240.000,00 динара. Обавеза најуспешнијих учесника је
да претходно региструју сопствено правно лице код
Агенције за привредне регистре, на чији ће текући рачун
средства бити исплаћена .
Овим пу тем позивамо сва заинтересована
незапослена лиц а, која:
- су старосне доби до 30 година,
- имају пребивалиште на територији града Панчева,
- се налазе на евиденцији незапослених лица Националне службе за запошљавање - филијала у
Панчеву,
да доставе своје пријаве за учешће, које треба да
садрже:
- попуњен образац за пријављивање,
- потписан образац Изјаве о сагласности за обраду
личних података
- копију личне карте.

Почетни месечни износ закупа исказан је без пореза на додату вредност. (Нисмо у систему ПДВ-а)
Учесник који се пријави на Оглас дужан је да изврши уплату депозита за учешће у поступку јавног надметаља, на текући рачун 840125668-66 Дом културе Банатски Брестовац. Извршеном уплатом
депозита учесник прихвата услове из јавног огласа. Депозит је у
висини две почетне месечне закупнине и износи 14.000,000.
Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м² је најповољнији понуђач.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, исти се враћа понуђачима који не успеју у јавном надметању у року од 5 дана, од дана одржавања јавног надметања, а
најповољнијем понуђачу у року од 5 дана, од дана закључења
Уговора о закупу.
Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном
надметању.
Уз излицитирани износ закупнине закупац плаћа све трошкове
коришћења пословног простора (утрошак ел.енергије, воде, грејања, изношења смећа) за период трајања закупа.
Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке.
Такође је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења
плаћања закупа за период трајања закупа и то:
1.Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив” са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију,
2. Сопствену (соло) меницу
Банкарска гаранција доставља се у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења који не може бити
краћи од 12 месеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције продуже пре истека рока, на период
који не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом
раскида Уговора.
Сопствена(соло) меница доставља се у року од 8дана од дана
закључења уговора, под претњом раскида уговора.
Пословни простор се издаје у виђеном стању без ивентара и намештаја. Пословни простор може се погледати у периоду од 19.
08 до 25. 08.2016. године, од 9 – 11 сати. Све информације се
могу добити на телефоне 069/636-028 и 013/626-133. Издаје се
на период од 5 година.
Уколико понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће узимати у
разматрање, као и пријаве понуђача који имају неизмирених
обавеза према Дому културе.
У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног простора ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања.
Пријава треба да садржи:
1. Податке о подносиоцу пријаве, и то:

Пријаве се достављају лично - путем Градског услужног центра, или поштом - на адресу:
Градска управа града Панчева
Секретаријат за привреду и економски развој (канцеларија број 302) Трг краља Петра I, 2-4 26000 Панчево са назнаком „Јавни позив за за пријаву
младих незапослених лица-ЕДУКУЈ СЕ-ЗАПОСЛИ СЕ”.
Пријаве се обавезно достављају и путем електронске
поште edukujse.zaposlise@pancevo.rs
Образац за пријављивање и форму обрасца Изјаве о
сагласности за обраду личних података можете преузети са званичне интернет презентације града Панчева
(www.pancevo.rs) или у Градској управи града Панчева
(2. спрат, канцеларија број 204).
Рок за достављање пријава је 15. септембар 2016.
године.
Одлука о избору полазника биће објављена на званичној интернет презентацији РЕЦ Баната
(www.recbanat.rs) и града Панчева (www.pancevo.rs).
Детаљније информације у вези са Јавним позивом могу
се добити на интернет страницама www.recbanat.rsv и
www.pancevo.rs, или путем електронске поште
office@recbanat.rs

-За предузетнике:име и презиме,адресу,број личне карте,ЈМБГ,назив радње,матични број;
- За правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о
упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од
6 месеци.
2. Изјаву да се пословни простор преузима у виђеном стању,
3. Доказ о уплати депозита за учешће,
4. Доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по
основу изворних локалних прихода од Секретаријата за пореску
администрацију Градске управе града Панчева (не признаје се
потврда Министарства финансија-Пореска управа Панчево)
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас
пријави једно заинтересовано лице.
Током самог поступка јавног надметања, председник Комисије
објављује висину почетног износа и утврђује да сваки наредни
лицитациони корак не може бити мањи од 5% од претходно највише излицитираног износа.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или донети у Дом културе од 9 до 11 сати, са
назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ
ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ__НЕ ОТВАРАЈ”, име и адресу, односно седиште лица које се пријављује на oглас.
Рок за подношење пријаве је закључно са 26. 08. 2016.
до 10 сати.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте. Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од 6 месеци.
Јавно надметање ће се одржати 02. 09. 2016. у 18 сати, у Дому
културе.

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, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА
ЗА
ПОТРЕБЕ
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1699 И 1700 К.О. ПАНЧЕВО, за
изградњу стамбено-пословног објекта за вишепородично
становање П+2+Пк, вишепородичног стамбеног објекта
П+1+Пк и стамбеног објекта П+1 на локацији Иве
Курјачкогброј 35, Панчево, израђеног од стране «Art Royal
inženjering» ул. Николе Пашића 48, спрат I стан 1, Ужице,
број 44/2016,
за инвеститора Сандру Стојков
ул.Француска број 117, Кикинда.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради
Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 24 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.
Информације и сва обавештења о јавној презентацији
можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 609,
у времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне
презентације од 7 дана, почев од 19.08.2016.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.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС,
132/2014 и 145/2014)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне
послове
ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса
централног терминала система продуктовода Панчево на
подручју града Панчева
Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Плана
детаљне регулације комплекса централног терминала
система продуктовода Панчево на подручју града
Панчева (у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и
то почев од 26.08.2016. до 12.09.2016.године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни
увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг
краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у
канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Све информације у вези са огласом могу се добити путем
телефона 013/308-905.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у
трајању раног јавног увида, на званичној интернет
страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво
у писаном облику, Градској управи града Панчева,
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове, путем писарнице Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево.
Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на
планска решења.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
расписује
КОНКУРС ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
– Локал бр. 2 у ламели L, на Робној пијаци
„Аеродром”, Улица Светозара Шемића б. б. укупне
површине 12,60 м², по почетној цени од 1.000,00
динара по метру квадратном.
– Локал бр. 11, у ламели 5, укупне површине 10.52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б. б, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања
Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним
таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића
7-а), Робне пијаце „Аеродром” и „Зелене пијаце” у Панчеву.
(Ф-1386)
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ОКОНЧАНИ ДВАДЕСЕТ ПРВИ „ДАНИ ДРУЖЕЊА”

МИНИ „ЕКС-ЈУ РОК ФЕСТ” И ЈОШ ДЕСЕТИНЕ ПРОГРАМА
Свирали Цукић
и Неша Галија

Крсто Букумирић и Марко Ристић.
Као и претходних година, у
петак, 12. августа, на Тргу неолита одржана је „Бициклијада”. Било је много учесника,
подељених у три категорије.
Код најмлађих малишана победила је Катарина Терзић,
међу децом средњег узраста
највише се истакао Вук Голубовић, а код најстаријих возача бицикала доминантан је

Виртуелна шетња
од неолита до данас
Последњи сегмент двадесет
првих „Дана дружења” донео
је сијасет узбуђења, а кулминација се догодила уз „Екс-Ју
рок фест”, који је овог пута у
измењеном руху и нешто
скромније одржан осми пут.
Али кренимо редом...
Глумцима било „жао”
Слава Српске православне цркве Свети Пантелејмон свечано је, као и сваке године, обележена 9. августа резањем
славског колача и службом,
док се у порти, током дана и
вечери, по традицији одвијао
вашар.
На платоу Дома културе
Удружење грађана ПАГУС организовало је виртуелну шетњу
од преисторије до данас под
називом „Старчево кроз векове”. Потом је недалеко одатле,
такође на платоу Дома културе, приређен бајк-скуп, на којем су наступили „Креативни
неред”, „Зла колата” и „Блуз
деливерс”. Нешто касније у
надметању у брзом испијању
пива, приређеном у пабу „Неолит”, Стефан Јовановић имао
је бољи цуг од Жељка Петровића и Драгана Иветића.
Наредног дана, у среду, 10.
августа, у кафани „Код Андре”, петнаестак кулинара
надметало се у припремању
рибље чорбе на традиционалном сусрету у знак сећања на
једног од најпознатијих старчевачких угоститеља. Прво
место је припало Александри
Костић, други је био Сретен

Јанкетић из Мојковца, а треће
место је освојила Ружица Симанић.
Као и сваке године, на радост малишана, одржана је
„Ролеријада”. Мноштво награда подељено је најбољима –
Ирени Илић, Ани Лапић, Николини Савић...
Аматерско позориште Дома
културе увече је одиграло
представу по мотивима Јована
Стерије Поповића, под називом „Жао му”, у којој су глумили Немања Гаврилов, Емилија Ивошевић, Јано Керекеш,
Јелена Шиц, Снежана Нагуљ и
Јожеф Варга. Адаптацију и режију комада прилагодила је
Владана Цвијановић, за костиме и сценографију побринули
су се Јелена Кошарић и Марко
Ивошевић, расвету је радио
Никола Томић, за музичку

подлогу заслужна је Катарина
Калмар, док је шминку радила
Исидора Станковић.
Тог дана је отворен и турнир
у фудбалу на песку, који је
због временских непогода завршен тек након два дана. Победу је однела екипа „Корда”,
која је у финалу савладала
„Клинце” са 2 : 0, а трећи су
били „Аматери”.
Небо једино зна...
У четвртак, 11. августа, због
невремена је одржан само турнир у ремију, у којем су најбољи били Душко Радосављевић,
Предраг Вукмировић и Стеван
Милакара.
Наредног дана програм је
отворен турниром у бацању
камена с рамена. Код жена је
победила Јелена Тасић хицем
од 9,15 метара, испред Татјане
Букумирић и Дуње Драгоје-

био Слободан Ђуричић. У кафеу „Xperia” до касно у ноћ вођене су праве виртуелне фудбалске битке, а напослетку је
шампион постао Живојин Ковачевић.
Осми, мини „Екс-Ју рок
фест” одржан је на Тргу неолита. Првог дана, у петак, 12.
августа, догађај је отворио Дејан Цукић. Он је са својим саставом „Спори ритам бенд”
добро загрејао публику у про-

рац. Код мушкараца је тријумфовао Милан Милановић, с
досегнутих 11,85 метара. Друго и треће место су освојили
хладној летњој вечери познатим хитовима као што су „Небо једино зна”, „Мокре улице”
и „Као летње кише”. Потом је
„Елвис Јр Куртовић” приредио
прави сарајевски „дернек”, поред осталог и уз хитове „Забрањеног пушења”. Наредно
вече је отворио гитариста Ика,
након којег се на бини појавио
Неша Галија, чији је наступ
привукао велики број фанова.
Они су уживали уз „Додирни
ме”, „Да ли си спавала”, „Да
ме ниси”...
Фестивал, а уједно и „Дане
дружења”, званично је затворио старчевачки панк-рок
бенд „Креативни неред”.

БРОЈНИ ПРОГРАМИ ОДРЖАНИ И У ИВАНОВУ

Забавни „Рибарски дани и ноћи”
Ивановачка манифестација
„Рибарски дани и ноћи” одржана је протеклог викенда и
обухватила је више спортских
и забавних програма.
Све је почело у суботу, 13. августа, такмичењем деце у пецању на пловак. Потом су спортски стрелци опробали своје нишанске справе и способности.
Том приликом је прво место заузела екипа из Гроцке, други су

били Брестовчани, а трећи Ивановчани. Након тога је уследио
турнир у стоном тенису, на којем је тријумфовао Михајло Баша, испред Милета Цветановића и Братислава Стојиљковића.
Солидно интересовање изазвало је такмичење у фудбалу на
вештачкој трави, а напослетку
су најбољи били „Старчевци”,
другопласирана је била омољичка екипа „Азури”, а трећа

домаћа „Бона сера”. Нешто касније одиграна је пријатељска
утакмица између „Стреле” и
„Долова”, а победили су Ивановчани, са 4:1. Богат дан окончан је на терену поменутог клуба – рок концертом групе „Рајко и живи зид”.
Сутрадан су гурмани дошли
на своје, јер је по устаљеном
обичају одржано такмичење у

кувању рибље чорбе. Замирисало је цело село, расположење је расло из часа у час, а
кулминирало је када су прокључали садржаји у котлићима. На крају је, по одлуци жирија, најбољу чорбу скувала
омољичка екипа „Софијин котлић”, други су били старчевачки „Жабари”, а трећи „Меки и другари” из Иванова. У

холу Дома културе отворена је
изложба ручних радова, на којој су, поред Ивановчанки,
своје рукотворине изложиле и
жене из Скореновца, Дебељаче, Војловице...
На сам дан кирваја, у понедељак, 15. августа, одржани су
концерти КУД-а „Неолит” и
истоименог тамбурашког оркестра из Старчева, као и фол-

клораша Удружења банатских
Бугара „Иваново–Банат”, чему
је присуствовало преко триста
људи.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ГРАДСКА ШУМА – „СКРИВЕНИ” КУТАК ПРИРОДЕ НАДОМАК ГРАДА

ЗЕЛЕНО, ТИХО И ОКРЕПЉУЈУЋЕ МИРНО, А ТАКО (НЕ)ДАЛЕКО
Нема човека који бар једанпут дневно под притиском свакодневице не
пожели да утекне у неку
далеку нетакнуту природу и да се више никад не
врати у каткад тако неподношљиво сивило цивилизације.
Нажалост, многи се већ
наредног тренутка „прену” и схвате да је поменути бег неостварива мисија, брже-боље „похитају”
натраг у сурову реалност,
како би се поново препустили својим мукама и
мучитељима и као злодухе их до изнемоглости носили на нејаким плећима.
Међутим, има и оних
који зарад сопственог добра успевају да одоле
свим „натприродним силама”, учине мали напор
и релаксирају се на један
тих, миран и сасвим природан начин.

Река је извор живота

Друга страна Тамиша
манџара! Или, макар, да по
следовање кисеоника „скокне”
до Таре или Златара. (Златибор и Копаоник су нека сасвим друга прича.)

Неко шета, неко трчи, а свима добро
Да би се просечан Панчевац
свакодневно реанимирао у
истински природном амбијенту, обиљу зеленила, задовољавајућој количини кисеоника,
па чак и у правој недирнутој
дивљини, није неопходно да
одлети у Кенију на сафари или
на неку планину попут Кили-

Наравно да је тамо здравије
и ваздух чистији, што није лако (или није никако) изводљиво, па нам не преостаје ништа
друго него да се довијамо на
„локалне” форе. Нису лоши ни
Песак, ни Дунав, али и то изискује озбиљан покрет за духовно-телесни преокрет. Далеко

од тога да Народна башта није
бисер овог града, премда је
она само једно урбано (додуше, лепо за око и друга чула)
окупљалиште многих Панчеваца. Понекад је сасвим довољно имати мрву добре воље,
натући патике и кренути у
шетњу.
И, коначно, тај предлог за
лако доступан свакодневни
једночасовни футинг: реч је,
дакле, практично о једном
пе шач ком (мо же и тр кач ком) „ђиру”, који креће од
ке ја, иде пре ко та ко зва ног
новог тамишког моста и преводнице, одакле прелази на
другу страну, где се до миле
воље може уживати у окрепљујућем миру градске шуме. На кон те ре лак са ци је
треба прећи стари мост, да
би поново на кеју круг од око
пет километара био затворен.
Та стаза не одузима више од
сат – сат и петнаест минута
лаганијег хода. Сасвим пристојно и довољно за „прву антистресну помоћ”.
Неколико упозорења за
„конзументе”: пре свега, треба
бити обазрив на мостовима
(кад немамо обећану пасарелу!), који су веома уски и не-

прикладни за ходање, а притом аутомобили јуре као фурије. Када се нађете у Градској
шуми, најсигурније је држати
се насипа, односно пратити
реку, иако није никакав проблем ни завући се у густиш,
јер и тамо има обележених
стаза. Наравно, у складу са
слободним временом и истраживачким
потенцијалом.

Истина, изузев бујне вегетације (и неколико кућица), ту и
нема богзна шта да се види,
али је и мала вероватноћа да
ћете се озбиљно загубити. На

МЛАДЕН И ВЕЉКО УПЕЦАЛИ НАЈВИШЕ
рибом прво место је освојио
Младен Танасић с 1.630 грама
улова, други је Страхиња Познан с 1.260 грама, а трећепласирани Предраг Сакић у чуварци је накупио 1.160 грама.

Стране припремио

Јордан
Филиповић

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.

Доловка

Исти број учесника огледао
се и међу јуниорима. Напослетку је победнички пехар
подигао Вељко Поткоњак, који је успео да упеца 1.450 грама рибе. Нешто мање успешни били су Срђан Ангеловски, с 1.050 грама, и Михајло
Марковић, који је на обалу
удицом извукао тачно килоНадметање се одвијало у
две старосне категорије на
стази под називом „пескара”.
У конкуренцији сениора
учествовало је дванаест такмичара из села и околине. Након
вишечасовног надмудривања с

тој страни ових летњих дана
из заседе вребају досадне зујаве крвопије, па је, поред патика, тренерке и флашице воде,
и „аутан” саставни део опреме.
Након тако финог табанања
добро дође и краћи медитативни предах испод једне од
печурака на градској плажи. И
накупљени стрес ће гарантовано уминути или макар видно спласнути.
А то је у доба усијаног убрзања времена од пресудног
значаја за „нервно-живчано”
здравље.

Повратак у цивилизацију

НАДМЕТАЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА У ОМОЉИЦИ

У оквиру манифестације „Дани породице”, Удружење
спортских риболоваца „Шаран” из Омољице организовало је такмичење у пецању удицом на пловак.

Опрез! Узак мост

ПЕТАР КАЛАПИШ НАЈБОЉИ У
ИВАНОВУ
Такмичење у пецању на пловак у оквиру
манифестације „Рибарски дани и рибарске
ноћи” одржано је и у Иванову.
Деца су показала завидно риболовачко
умеће. Најуспешнији је био Петар Калапиш, а друго и треће место су заузели Марко Танев и Никола Петровић.

грам рибе. Учествовала је и
једна девојчица, која је успела
да се домогне солидног петог
места са упецаних осамсто
грама.
Након завршетка официјелног дела победницима и осталим учесницима су подељене
вредне награде, након чега су
сви заједно почашћени ручком.

Мирна и послушна браон лабрадорка пронађена је у Долову. Чипована је, али има
немачки чип, па је немогуће
доћи до власника.
Претпоставља се да је с неким дошла из иностранства и
успела да побегне из нечијег
дворишта у селу.
Власник или старатељ треба хитно да се јави градском
прихватилишту
(телефон
352-148). Ако се нико не јави
у законском року, пас може
бити удомљен.

Качаревка
Женка ретривера пронађена
у Качареву почетком августа
тражи власника или нови
дом. Изузетно је дружељубива и у доброј је кондицији, тако да је вероватно шмугнула
пошто је била у терању.
Није чипована, а привремено се налази у градском
прихватилишту у Власинској
1, па је тамо заинтересовани
могу видети и удомити.

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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Петак, 19. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДЛИЧАН СТАРТ ДИНАМА НА ВОЈВОЂАНСКОМ „ИСТОКУ”

РЕЧ-ДВЕ С НАВИЈАЧИМА ДИНАМА

ТРИ КОМАДА ЗА СРЕЋАН ПОЧЕТАК

ОВАЈ ГРАД ЗАСЛУЖУЈЕ
КВАЛИТЕТНИЈИ ФУДБАЛ

Сигурна игра
Панчеваца
Стојановски убележио
гол и асистенцију
Свој пут у и вишем рангу, Војвођанској лиги „Исток”, Динамо 1945 започео је на најбољи
могући начин – убедљивом
победом у првом колу над Полетом из Накова.
Одлична игра којом су Панчевци од првог минута сламали противника и три гола у
мрежи голмана гостију довољан су разлог за оптимизам
када је реч о жељеном пласману у српсколигашко друштво.
Близу триста гледалаца на
трибинама градског стадиона
лепог касног поподнева у суботу, 13. августа, уживало је у акцијама које је изводио агилни
панчевачки тим у саставу: Томић, Каранфиловски, Дашић,
Ракић, Недучић, Радојевић,
Пештерац, Стојановски, Николић, Скокна и Станојковић.
За први гол није се чекало
много – свега осам минута, ка-

Николић постиже први погодак
да се, на центаршут Стојановског, овогодишња „аквизиција” Динама – Немања Николић добро снашао и главом
проследио лопту иза немоћног
чувара мреже Полета. Игра се

тек тада распламсала, низале
су се акције, па је нови погодак висио у ваздуху.
То се и догодило у 34. минуту, када је Никола Скокна добро реаговао на једну лопту и с
линије шеснаестерца разантним ударцем проследио је у
мрежу.
Након паузе у свлачионицама ништа се битније није променило, јер је „брзи воз” и даље
држао конце игре у својим рукама. Домаћинима није мањкало концентрације, па су стрпљивом игром убрзо стигли до
недостижне предности. Надмоћ Панчеваца је у 56. минуту
крунисао асистент код првог
гола – Александар Стојановски,
само што је овог пута и неодбрањивим ударцем главом

сам матирао одбрану Наковљана и поставио коначан резултат од 3:0 за Динамо 1945.
Тренер Срђан Живојинов обавио је и три измене, па је на
терен извео и Арбутину, Спасића и Тошића.
Домаћи су у самом финишу
могли стићи и до убедљивије
победе да су нападачи реализовали неколико добро изведених контранапада.
Све у свему, премијера је и
овако испала сасвим добро,
што је публика умела да награди аплаузима и на тај начин својим љубимцима пожели много успеха у предстојећим колима, пре свега на гостовању новобечејском Јединству наредног викенда.
Ј. Филиповић

РЕМИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА У ПРВОМ КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ „ВОЈВОДИНА”

ОБЕЋАВАЈУЋА ПОДЕЛА ПЛЕНА НА ОТВАРАЊУ СЕЗОНЕ

АРХИВЕ

ИЗ

На отвaрању овогодишње сезоне Српске лиге „Војводина”
фудбалери Железничара остварили су половичан резултат на
„врућем” гостовању у Темерину. Ипак, реми против тамошње Слоге не може се сматрати неуспехом, нарочито ако се
зна да је изједначење уследило
у самом финишу утакмице.
У првом полувремену домаћи су показали више воље и
залагања, али није било промене резултата. Офанзивнија
игра им се исплатила тек у
другом полувремену, тачније
у 56. минуту, када је нападач
домаћих Грујић шутирао, а
лопта је на путу ка голу поткачила Текијашког, можда и

„ПАНЧЕВЦА”

Текијашки изједначио
у финишу

најбољег појединца у редовима „Жеље”, променила путању, изненадила Јевтића и завршила у мрежи.

Темеринци су се након вођства веома брзо уљуљкали, па
су њихови атаци изгубили
оштрицу, што су Панчевци све

више користили и тежиште
игре селили на половину противника. Казна за повлачење
заслужено је стигла, јер је
иницијатива Панчеваца уродила плодом три минута пре
истека регуларног тока утакмице, када је поменути Немања Текијашки пресрео једну
„ничију” лопту и мушки опалио по њој за изједначење и
коначан резултат – 1:1.
Тренутно најбољи панчевачки клуб наступио је у саставу: Јевтић, Иванишевић,
Текијашки, Николајев, Илић,
Гудан, Јовановић, Стајчић,
Ковачевић, Шалипуровић и
Јаковљевић. Након вођства
противника обављене су и две
измене, када су на зелени тепих истрчали Ђуровић и Симић.
Ј. Ф.

ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДИХ РУКОМЕТАША ДИНАМА НА ТУРНИРУ У МАЂАРСКОЈ

Панчевачки осамнаестогодишњаци покорили Веспрем
Млади играчи Рукометног
клуба Динамо направили су
успех вредан сваке пажње –
освојили су реномирани турнир у мађарском Веспрему,
важном центру када је поменути спорт у питању.
На јубиларно, двадесето издање једног од најјачих такмичења у Европи Панчевци су отпутовали са четири младе генерације, а најуспешнији је био
састав рукометаша рођених
1998. године, који је с клупе
предводио Милош Пантовић.
Његови пулени су од 6. до 13.
августа без иједног изгубљеног
бода пред собом „почистили”
све противнике, међу којима су
се, поред снажних домаћих
екипа, нашли и представници
Немачке, Француске, Исланда,
па чак и из Хонгконга и Кине-

ског Тајпеја. Панчевци су у финалу победили вршњаке из познатог мађарског клуба ПИК
Сегед с резултатом 26:21.
Вредан трофеј су понели
Стефан Митић, Душан Милутиновић, Петар Панић, Мирко Џамбасан, Данијел Лацко,
Саша Терзић, Саво Славуљи-

ца, Давид Пејић, Љубиша Билић, Жељко Пеић Тукуљац,
Михајло Ристић, Александар
Анђелковић и Вељко Ћосић.
За најбољег играча на турниру
проглашен је Саво Славуљица, а интересантно је да је у
победничкој екипи постојао
само један голман – Стефан

Митић, који је бранио свих
четиристо минута.
– Турнир је организован на
врхунском нивоу, а наше младе играче су посетили капитен
српске репрезентације Момир
Илић, члан Веспрема, градоначелник Панчева Саша Павлов и одборник Карло Ранц,
иначе бивши рукометаш. Он
нам је много помогао, нарочито приликом комуникације, а
велику захвалност дугујемо и
Наташи Белић, медицинском
раднику. Без ње би било тешко
опоравити момке за тешке
утакмице – навео је Пантовић.
Пред наступајућу сезону талентоване динамовце већ 24.
августа очекује још један престижни турнир, и то у словеначком Цељу, такође битној тачки
на европској рукометној мапи.

Динамо је тријумфално започео сезону на војвођанском „Истоку”.
А шта о томе, као и о положају спорта у нашем граду,
пре свега фудбала, мисле
они због којих се и игра најважнија споредна ствар на
свету?
На отварању сезоне у публици неколико стотина душа; има и младих, али преовлађују пензионери.
Један од њих, Душан, и сам
је некад играо фудбал. Он каже да је након година таворења напредак у игри и организацији више него уочљив, јер
се за популаран „брзи воз” заинтересовао и Град, односно
власт, која је једина у стању
да га финансира. Нада се да
ће тим, видно појачан младим талентованим играчима,
јуришати на прво место.
Жика, такође бивши играч
Динама, дошао је да види деби омиљеног клуба у вишем
рангу. У последње време из
разноразних разлога није био
редован на трибинама градског стадиона, али је ипак
испратио своје љубимце у последњем колу протеклог првенства. Његово мишљење је
да је срамота што оволико
место нема фудбалски клуб у
некој елитнијој лиги. На срећу, сматра да је екипа квалитетнија него у претходном
првенству, а посебно му се
допао центарфор. Можда и
зато што је и сам некада
играо на истој позицији.
Слободан сматра да је овогодишњи тим одличан и да
ће моћи да конкурише за највиши пласман. Прва утакми-

ца на војвођанском „Истоку”
показала је да ће противници
бити неупоредиво јачи него
лане. За разлику од неких неверних Тома, он мисли да
Панчево има успешне спортисте, нарочито ако се зна у
каквој ситуацији живимо –
јер без новца нема ни великих резултата.
Цветко добацује да, у односу на величину места, Динамо
треба да игра бар у Првој лиги. Према његовом мишљењу,
с обзиром на све околности,
овде постоје сасвим солидни
услови за бављење спортом,
али је неопходно мало више
добре воље. Када је реч о шансама „брзог воза” у тек започетој сезони, све мирише на
добро. Међутим, ако се зна да
тим може играти онолико колико му противник дозволи,
треба видети чиме располажу
и други ривали.
Динамов старт у вишем
рангу помно прате и браћа
Пештерац. Драган каже да
одавно није био на стадиону,
последњи пут пре отприлике
две године, и подвлачи како
је у поређењу с тим временом помак више него упадљив; Динамо је добро кренуо, а амбијент на трибинама
обећава. Његов брат Дуле није долазио на стадион најмање шест година, а оно што је
видео, веома му се допало.
Од нове управе очекује много, али тек ће се показати
шта је од свега тога реално...
Очигледно је да верни навијачи прижељкују да се, након година таворења, њихов
Динамо вине тамо где му је
поодавно место.
Ј. Ф.

ТАКМИЧЕЊЕ ЛОВАЦА У ДОЛОВУ

ДРУЖЕЊЕ УЗ ГЛИНЕНЕ ГОЛУБОВЕ
Ловачка секција „Долово”
приредила је гађање глинених голубова у недељу, 14.
aвгуста, на свом стрелишту.
Том приликом њима су у госте дошли чланови ловачких
удружења из околних места.
Целодневно дружење почело је у раним јутарњим часовима и имало је такмичарски карактер, а било је пријављено дванаест екипа. У
солидној конкуренцији најуспешнији је био брестовачки
„Стари дукат”. И вицешампионски пехар понели су
становници поменутог места
– екипа УСС, а треће место је
заузело „Панчево”.

Надметали су се и појединци, а сва три одличја отишла су у Панчево. Победио је
Александар Најдановић, док
су следећа два места на подијуму заузели Горан Стаменковић Бамби и Саша Секуловски Саша из Јабуке.
Након успешно окончано
званичног дела уследио је
онај неформални – уз иће,
пиће и дружење у Дому културе. У организацију поменутог догађаја доловачки ловци
су уложили много труда и
својих средстава, за шта су
имали и подршку Месне заједнице „Мита Вукосављев” и
ЈКП-а „Долови”.

ШАХОВСКИ КУТАК
Hoholoush
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Криво је море
„Ти, ти си га упознала, једне љетње вечери.
Он, он те је пољубио, док море се пјенило...”
Старији од 40 сигурно се сећају овог великог хита, који је уз
гитару певан на екскурзијама, по парковима, на седељкама...
Под условом да су живели у Југославији.
Зато, сигурни смо да гошћа с Далеког истока не свира ту
ствар, желимо да верујемо да младима одавде изводи неку нумеру што представља део одрастања људи у држави из које долази.
И тако приближава две различите културе...

Призор из једног од најлепших европских градова, Амстердама.

Стони тенис

Марија Дракулић, Карађорђева 29А/стан 19.

Марија, Снежана,
честитамо!

За осмехе није, али стварно, потребно много. Довољно је да се
упарите с неким ко такође има жељу да, бар накратко, остави
иза себе свакодневне проблеме и да се – играте. Као деца...
Има ли у граду лепшег места за игру од Народне баште?
Јок!
Зато, правац оаза, патике на ноге, рекете у руке и уживанција. Ако сте довољно маштовити, можете да одиграте и партију
стоног тениса на трави.

Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.

Тежак рад
Када се човеку придрема, требало би да, зарад здравља, послуша своје нагоне и прилегне. Најзгодније је ако ту потребу осети
код куће или код блиских пријатеља, јер се у том случају најлагодније осећа.
Не ваља ако вам се спава на послу – то може да вас доведе у
веома незгодну позицију када је однос с послодавцем у питању.
Боља варијанта од те је на овој фотографији: клупица, природа и дубоко уснуло дисање. Још ако умете лепо да сањате...

Мир, тишина, лепота шуме, свежина и хладовина за право опуштање на Тари.
Снежана Мишљанов, Краља Милана Обреновића 5/27.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Адам Констатиновић,
будући студент:
– Лето проводим тако
што тренирам, био сам
на мору и уписао сам
факултет. Тренирам тенис,
идем у теретану и играм
кошарку, а ове године
сам уписао информационе
технологије, па се полако
за то спремам.

Анастасија
Констатиновић,
ученица:
– Трудим се да лето
проведем најбоље што
могу. Излазим с
друштвом у град,
тренирам модеран балет,
с којим идем и на
такмичења, а ове године
сам већ била на мору.

Лука Матовић,
ученик:
– Има ме свуда...
Ове године сам био
на мору и на планини,
а ускоро идем у камп
у Крчедину, где т
ренирам триатлон.
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