ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Мултијезички додатак у недељнику на словачком језику
Viacjazyčná príloha v týždenníku v slovenskom jazyku » стране I-VIII

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 22. ДЕЦЕМБРА 2017.

Број 4744, година CXLIX

ЧАРОЛИЈА

Екологија
НИС у потрази за
новим резервама
» страна 7

Политика
Лазаров: чиста
математика, не
политичка прича
» страна 4

Друштво
Величанствени
концерти и изложба
ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ
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Срце за Анастасију
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Култура

ЗАВРШЕНО СУЂЕЊЕ У ПАНЧЕВАЧКОМ СУДУ

ОСУЂЕНИ БИВШИ ДИРЕКТОРИ РАФИНЕРИЈЕ
Кажњени због одавања
поверљивих пословних
информација из фабрике
и примања мита
Ако пресуда буде
потврђена, мораће да
врате сав новац
У Вишем суду у нашем граду 19.
децембра су објављене неправоснажне пресуде бившим директорима
панчевачке рафинерије против којих
су биле подигнуте оптужнице због
тога што су пре неколико година били
осумњичени да су тражили и примили мито у износу од готово 400.000
евра.
Веће судија Вишег суда којем је
председавала судија Светлана Лазаревић осудило је Јагјита Синга (37),

бившег директора Блока Прерада у
Рафинерији, на пет година затвора,
његовог колегу Виктора Славина (41)
на четири године, а Станислава Кислицина на три године затвора.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Новогодишњи двоброј
на киосцима 29. децембра
Поштоване читатељке и уважени читаоци, празнични број „Панчевца”
изаћи ће као двоброј. Колпортери ће то издање нашег листа изнети на улице у четвртак, 28. децембра, у преподневним сатима, а на трафикама ће се
наћи сутрадан ујутро.
Благајна, маркетинг и редакција неће радити у понедељак и уторак, 1. и
2. јануара, па молимо кориснике наших услуга да евентуалне помене,
огласе и рекламе које су намеравали да предају за број новина у првој недељи нове године донесу до среде, 27. децембра, како би се материјал нашао у новогодишњем двоброју. Први број „Панчевца” у 2018. години биће
у продаји 12. јануара.

Веће судија Вишег суда које је водило овај изузетно деликатан процес
одлучило је и да тројица руских држављана морају да врате новац који су
противзаконито стекли и да га уплате у буџет панчевачког Вишег суда.
Осим тога, њима је забрањено напуштање Србије док се суђење у потпуности не заврши, а након тога биће
проглашени за непожељне особе и
протерани из наше државе.
Првостепене казне изречене су и двојици наших држављана: Александру (35)
и Драгиши Деспотовићу (62), власницима компаније „B. M. R. Group” из
Шапца, који су осуђени за давање мита
тројици бивших директора НИС-а.
Оптужница Вишег јавног тужилаштва у Панчеву терети их да су од
бивших директора Рафинерије добијали поверљиве пословне информације о тендерима који су расписивани у тој панчевачкој фабрици и о усло-

вима који морају бити испуњени да
би нека фирма победила на јавним
набавкама у Рафинерији. Деспотовићи су захваљујући томе унапред тачно знали колико новца НИС планира
да потроши на тендерима на којима
су учествовали, као и то колико новца
су понудили остали учесници.
То је омогућило власницима шабачке компаније да унапред знају како да
сачине најбоље и најповољније понуде и да добију послове за које су били
заинтересовани. Захваљујући томе победили су на чак шест тендера који су
били расписани у Рафинерији од маја
до септембра 2013. године и више него
добро су зарадили. Оптужница Вишег
јавног тужилаштва терети их да су
профитирали скоро 23 милиона евра
и 123 милиона динара.
Због тога је Веће судија панчевачког Вишег суда 19. децембра неправоснажно осудило Александра Деспотовића на годину и шест месеци затвора, а његовог оца Драгишу на годину
дана кућног затвора уз ношење електронске наногице.
Кривичну пријаву против бивших
директора Рафинерије поднело је руководство те фабрике као резултат систематских акција на спречавању корупције у оквиру Нафтне индустрије Србије. Незаконите активности бивших директора Рафинерије открила је Служба унутрашње безбедности у тој фабрици, после
чега је о томе обавестила панчевачку
полицију. Њихово хапшење је образложено тиме да „НИС не толерише кршење принципа транспарентности процедура у тој компанији, као ни кршење
принципа слободне конкуренције”.
» Наставак на страни 9

Људи као неограничена
инспирација
» страна 12

Фото-репортажа
„Пагусове ” културне
стазе

» страна 29

Спорт
Црно-бела магија на
табли

» страна 30

»
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Бомбоњера
Враћале смо се кући држећи се за руке, док је понедељак полако клизио
са сцене. Она је изговарала неке реченице које су ме, не знам зашто, подсећале на велике зреле црвено-жуте трешње. Окупала их је радошћу,
наглашавајући сваку реч као да пева. И ходала је у том ритму, поигравајући попут пуцкетавих искрица ватре у камину. Све се у њој веселило
животу.
„Еј, мама, да ти кажем...”, најави попут конферансијеа, а потом из
џепића крај срца театрално извуче најновију догодовштину, брижљиво
запаковану у сребрну шушкаву хартију и сачувану само за мене. Размотавала је те лепе светлуцаве папириће преда мном и показивала ми задивљено у њих укалупљене сласне залогаје протеклог дана, док су ледене
невидљиве зимске куглице, попут зрнаца прашине, базале кроз ваздух и
мешале нам се у дах.
Ројиле су се њене речи попут пчелица у кошници, а ја сам чула само
њихов одјек као кроз густу маглу. Челични одреди брига и планова одвукли су ме на другу страну чинећи да пропустим сву ту драгоценост која
ми се у изобиљу нудила. Слапови љубави и топлине, искрености и поверења, ушушканости и безбрижности ковитлали су се у бојама дуге око
мене, а ја сам нехајно допустила мислима да ме вежу и спроведу на оно
хладно и мрачно место где завршимо, по казни, кад год заборавимо колико вреде „сада” и „овде”...
Чим стигнемо, приставићу вечеру, она ће за то време урадити домаћи,
па ћу је после преслишати, знам да треба да одговара... Сутра морам да
закажем лекарски, да одем до банке и да јој направим костим за маскенбал... Јована ме чека да јој помогнем око оне хуманитарне журке, Марији треба да однесем књиге, а морам и дуже да останем на послу како бих
завршила презентацију. Кад сам оно последњи пут звала маму? Претпрошле среде! Ужас! И шта да скувам за сутра? Јао, а кад ћу ону хрпу
веша с терасе да испеглам? Ах, толико сам уморна, не могу више овако.
Требало би и да вежбам и да се здравије храним, није ни чудо што ме
леђа оволико боле. Али када? Ево, опет нећу завршити пре поноћи. Катастрофа, глава ће ми пући! А тек следеће недеље, чека ме лудачки ритам...
„... И сви смо се смејали! И онда је учитељица рекла да ћемо сутра то
наставити... Мама? Је л’ ти мене слушаш уопште?!” Док смо пролазиле
поред „Апола”, коначно је схватила да се све што ми је с толико труда
припремила, расуло по блату пред мојим ногама. Заустила сам да јој се
извиним и да је замолим да понови причу, када сам га угледала.
Поред њега су стајала три саобраћајца у флуоресцентним прслуцима и
мирно разговарала као да то није ништа. Ту су била и нека два мушкарца. „Цео дан је радио овде у згради и малопре је ушао у кафић да попије
чај и одмори се. Сад је кренуо кући и ево шта се десило. Туга...”, тихо је
говорио један човек другом. И ту је био он. Само су му ноге у ципелама
које су нагризли километри вириле испод чаршава. Лежао је на тротоару
и чекао да стигне возило погребног предузећа.
Узела сам је за другу руку и рекла јoj да покрије очи. Опсовала сам у
себи полицајце што ме нису упозорили да склоним дете од тог призора.
За то што мене нису поштедели, опраштам им. Научила сам лекцију.
Инстант. Стегла сам је јаче за руку и отргла се из стиска требања и морања, схвативши каквом сам илузорном завесом прекрила магију садашњег
тренутка. Одлучила сам! Мислићу о тим стварима кад дођу на ред. Решаваћу једно по једно. И нећу више душу подводити обавезама што попут
чудовишта пружају руке и траже увек више, све док потпуно не усахнемо, жељни предаха и топле шоље чаја. И од овог времена, колико год да
га је преостало, све ћу потрошити на... не, све ћу уложити у радосне тренутке са онима који су их вредни. Ништа друго нећу да радим осим да
волим и да се радујем. И да пијем чај!
„Волим те”, рекла сам јој и чврсто је загрлила, дивећи се, први пут тог
дана, рајским пралинама које је, само за мене, нежно, да се не расточе,
сакрила у сребрну фолију. „Еј, мама, да ти кажем шта је још било...”,
пружила ми је још једну, прозрачну попут лептирових крила. Пажљиво
сам је прихватила и сместила је у кутијицу с драгоценостима. Заувек.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Случајна грешка
или лото превара?
Током лото извлачења које је одржано прошлог петка, 15. децембра, догодило се нешто несвакидашње: симпатична телевизијска новинарка која је

задужена за извлачење куглица и
доношење среће играчима ове најпопуларније игре извукла је чак пет бројева идентичних онима у добитној
комбинацији од 12. децембра.
Другим речима, комбинација која
би неком срећнику, да је имао седмицу, 12. децембра донела мегадобитак од четири милиона и триста
хиљада евра, гласила је 3, 9, 22, 23,
24, 28 и 31. Три дана касније поново
су извучени бројеви 3, 22, 23, 24 и 28,
као и два нова: 20 и 35. Да ли је ово
била „случајна грешка”, како су се
правдали из Државне лутрије Србије, или нешто друго?
Објашњење о неочекиваној грешци
можда би могло да прође да то није
био други пут у року од три године да
се на лото извлачењу десило нешто
неочекивано. Наиме, 28. јуна 2015.
године, нешто после 20 сати, док је
извлачење бројева гледало више милиона играча који су и тада жељно ишчекивали седмицу, на телевизијским
екранима су се у једном тренутку
ниоткуда појавила два броја (21 и 27),
да би касније они били извучени!?
То је био први повод за сумње у
регуларност лота, а додатни разлог за
неверицу било је понашање водитељке. Она је све време била збуњена и
није успела да се снађе.
„Државна лутрија Србије уверава
играче и ширу јавност да осим погрешно унетог броја, дакле грешке оператера, која је, нажалост, могућа
током извлачења уживо, није било
никаквих других радњи које би довеле у питање регуларност овог извла-

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

За рекреацију нема зиме.
На кеју, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

чења”, гласило је тадашње објашњење и оправдање Државне лутрије
Србије.
Међутим, због бројних негативних
реакција грађана и њихових критика
на рачун ДЛС које су након тога уследиле, спорним лото извлачењем позабавила се и полиција. Након спроведене истраге саопштено је да је све
било у реду и да није било никаквог
основа за недоумице.
Као последица тог инцидента и
сумњи играча у регуларност у прво
време су драстично смањене уплате
за лото, али су већ после неколико
месеци оне поново обарале све рекорде. Тако је и ове године: почетком ове
недеље износиле су 38.717.360 динара, недељу дана раније 80.483.760
динара, седам дана пре тога
77.253.280 динара итд.
Нема сумње да су у питању астрономске суме. Исто тако је очигледно
да је у Србији много оних који верују
у лото и сматрају да су им довољни
„само једна седмица” и тренутак среће па да им се суморни, тешки и бесперспективни животи преокрену
набоље. То није за чуђење ако се узме
у обзир да ће, уколико ове недеље
буде седмице, њеном добитнику, када
плати порез, припасти више од три
милиона евра!
Због тога играчи ове игре, они који
и даље верују у чудо, заслужују да се
једном за сва времена дефинитивно
разјасни да ли је игра коју играју сто
одсто регуларна и да ли је могућност
преваре сведена на нулу.
М. Г.

Пауло Коељо

ПРАВИ ПРИЈАТЕЉИ СУ ОНИ КОЈИ СУ НА НАШОЈ СТРАНИ КАДА
НАМ СЕ ДОГАЂАЈУ ЛЕПЕ СТВАРИ.
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ДОМ ЗДРАВЉА ПОТВРДИО

ДЕЦА ЗАРАЖЕНА ЦРЕВНИМ
ПАРАЗИТИМА
Свим вртићима дата
су упутства о
појачаном
хигијенском надзору
Малишани се могу
вратити у колектив
тек након
спроведеног лечења
Код тринаесторо деце из вртића „Славуј” и њих још троје из
других вртића доказано је прошле недеље присуство цревних
паразита у перинеалном отиску. То је резултат анализа које
је 15. децембра спровео панчевачки Дом здравља, након
што је сестра из превентиве
Предшколске установе „Дечја
радост” обавестила Службу за
здравствену заштиту деце да се
у „Славују” појавила цревна
паразитоза.
Како наводе у Дому здравља,
провере су и даље у току, а
свим вртићима дата су упутства о појачаном хигијенском
надзору. Конкретно, наложени
су редовно прање руку, нарочито пре уласка у просторију за
боравак и обавезно пре сваког

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

АКЦИЈА
оброка, замена постељине, дезинфекција играчака и радних
површина, као и појачана дезинфекција санитарних просторија. У Дому здравља наглашавају и да су, након обављеног
родитељског састанка, родитељи из Службе за здравствену
заштиту деце добили обавештење о болести, начину прено-

шења и поступцима у случају
поја ве симп то ма и зна ко ва
болести.
„Дете код кога се посумњало
да се ради о инфестацији је више
дана, по речима васпитача, боравило у вртићу. Родитељи нису обавестили васпитаче да је дете под
терапијом због суспектне инфестације. Одмах након тог сазнања дете је повучено из колектива.

Деца код којих је био позитиван
налаз на цревне паразите не похађају колектив. Све наложене хигијенске мере се спроводе”, наводи
се у саопштењу Дома здравља.
У тој установи истичу да се
заражена деца могу вратити у
колектив тек након спроведеног лечења и негативног налаза столице на паразите.
Д. Кожан

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

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ

У ДВОРАНИ „АПОЛО”

Књижевно вече о Бобу Дилану и Џонију Кешу
У дворани „Аполо” у четвртак,
21. децембра, од 20 сати, биће
одржано књижевно вече о Бобу
Дилану и Џонију Кешу. Биће
представљене књиге „Тарантула” и „Човек у белом”, о којима ће говорити Зоран Пауновић, Мухарем Баздуљ и Вуле
Журић. У паузама и после разговора песме Боба Дилана и
Џонија Кеша свираће Бане Глуваков Тубаћин и Драган Прошић Проја.
„Умет нич ка миси ја Боба
Дилана јесте ’турнеја без краја’, а његово дело, дело је у
непрекидном и непролазном
настајању; по томе је, без имало насилног учитавања, упоредиво с једним од најнеобичнијих и најсмелијих подухвата у
исто ри ји књи жев но сти – с
’Финегановим бдењем’ Џејмса
Џојса. Јер, не само да је Џојсов
криптични тестамент писан под
радним насловом ’дело у настајању’ већ је, баш као и ’Тарантула’, писан са сасвим очитом
намером да се издигне изнад
свих рутинских и конвенционалних начина комуникације

аутора са читаоцем – и уз свесно преузет ризик од губитка
сваке комуникације. И док се
Џојсово дело понајвише бави
током подсвести протагониста,
Диланово настоји да дочара
музику подсвести – његове властите, али и подсвести сваког
од нас. Тај ниво, ниво подсвести, можда је једино право полазиште за читање ’Тарантуле’.
Ово дело, сасвим извесно, не
представља неуспели покушај
уношења реда у хаос, већ успешно дочарану слику хаоса –

заводљивог хаоса креативног
ума, који уме да буде застрашујуће бруталан и аморално
саблажњив, али и неодољиво
духовит и дирљиво нежан. То
је свет у коме читалац и сам
постаје лик из Диланове песме,
неко ’ко зна да се нешто догађа, али не зна шта је то’.” (Зоран
Пауновић, из предговора)
Роман „Човек у белом” о апостолу Павлу, који потписује
чувени кантри музичар Џони
Кеш, на енглеском је изашао
давне 1986, а код нас се управо

појавио у преводу Мухарема
Баздуља, у издању „Геопоетике”. Ово није само занимљива
биографија Светог Павла, како
би се на први поглед могло очекивати, већ прича о окретању
једног музичара вери у Исуса
Христа. У свом дубоко личном
уводу у роман Џони Кеш објашњава: „Колико сам ја могао
да измерим, не рачунајући паузе у дијалогу између Исуса и
Павла, а према Павловом сведочењу у његовим посланицама, разговор је трајао отприлике један минут, можда неколико секунди мање. Па ипак се
свет променио због тог једноминутног разговора. Био је то
најпресуднији минут у историји човечанства. Тај минут је
обележио судбину небројених
милиона људи који ће се тек
родити. Ниједан догађај још од
рођења самог Исуса Христа није
утицао на животе свих људи на
овој земљи тако снажно као
заповести које су дате и примљене у том једном минуту”.
Улаз на догађај је бесплатан.
М. М. В.

ИЗЛОЖБА „ОД ВЛАДАРА ДО СВЕТИТЕЉА”

Осам векова од круниcања Стефана Првовенчаног
У Народном музеју Панчево у
петак, 22. децембра, у 19 сати,
биће свечано отворена изложба „Од владара до светитеља
– осам векова од крунисања
Стефана Првовенчаног”. Коауторском изложбом Светлане
Месицки, кустоса-етнолога, и

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

Гордане Стојанов, сликара-конзерватора, уједно ће бити
обележене и деведесет четири
године од оснивања Музеја.
Изложбу ће отворити др Ивана Спасовић из Архива САНУ,
а наступиће и Панчевачко српско црквено певачко друштво.

Божићна честитка
Свим грађанкама и грађанима Панчева који празник Христовог рођења славе по грегоријанском календару желимо
срећан Божић.
Најрадоснији хришћански празник проведите окружени
својим најближима и најмилијима, у љубави, здрављу и
весељу.
Нека вам Божић донесе мир, слогу, срећу и успех на сваком животном, личном, породичном и пословном плану.
Тигран Киш, председник Скупштине града
Саша Павлов, градоначелник

Мошти Стефана Првовенчаног сељене су током наше историје по многим манастирима.
Податак да су у периоду 1790–
1791. биле похрањене у Панчеву, завређује обележавање
овог датума значајног за нашу
историју.
На изложби ће бити изложена и икона Стефана Првовенчаног из ризнице Храма
Успења Пресвете Богородице
из Панчева, радови студената
треће године црквеног сликарства Академије Српске православне цркве у Београду, а
захваљујући Радио-телевизији
Србије публика ће моћи да види
и костиме из серијала „Немањићи – рађање српске краљевине”.
Династија Немањића, чији је
зачетник Стефан Немања, владала је Србијом више од 200
година и током своје владавине
подигла је велики број цркава и

Заказивање

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

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

неопходно урадити прегледе и анализе на једном месту
и добити резултате што пре.
С тим у вези, треба подсетити и на то да се у Заводу,
примера ради, све врсте
лекарских уверења издају за
максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више
о томе, као и о додатним
погодностима које остварују сви они који посе ду ју
лојалти картице Ауто-центра „Зоки”, погледајте на
рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додат не инфор ма ци је
можете добити путем телефо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а ово су уједно и бројеви путем којих се заказују
прегледи. Новости можете
пра ти ти и на сај ту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.

У ПЕТАК, 22. ДЕЦЕМБРА

Вече кућних љубимаца

манастира, од којих многи и
данас плене лепотом и представљају највредније тековине
целокупне српске културне и
духовне баштине, а неки од њих
уврштени су и у Унескову листу
светске баштине.
М. М. В.

У петак, 22. децембра, у пивници „Слад” (Николе Тесле
5), у 20 сати почиње промоција календара за 2018. годину с фотографијама напуштених паса и мачака који имају нове власнике.
Поред представљања слика и упознавања с љубимцима моделима и њиховим причама, посетиоци ће моћи да
погледају и изложбу фотографија четвороножаца који још
увек траже нови дом. Прилог
од продаје календара биће
употребљен за помоћ животињама које живе на улици.
„Слад” ће у петак увече бити
отворен и за кућне љубимце,
тако да ће њихови власници
моћи да их уведу у тај кафић.
Календар с фотографијама кућних љубимаца биће

могуће набавити и на „Новогодишњем базару” и наручити преко „Фејсбука”, на страни Друштва за заштиту животиња и природе „Еколибријум” из Панчева.
М. Г.
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О ПОКРАЈИНСКОМ БУЏЕТУ ИЗ ПРВЕ РУКЕ

ЛАЗАРОВ: ЧИСТА МАТЕМАТИКА, НЕ ПОЛИТИЧКА ПРИЧА
Повећања на основу
пореза на добит и
зараду
Нови приходи троше
се искључиво на
начине који их враћају
Новац се
најекономичније
мултипликује
Јавне финансије су важан сегмент функционисања државе
и њених аутономних делова.
Када се ради о Војводини, на
ову тему не постоји бољи саговорник од нашег суграђанина
Јова на Лаза ро ва: он је, као
посланик изабран испред листе
СНС-а, председник Одбора за
буџет и финансије Скупштине
АП Војводине.
Разговарали смо о предлогу
буџета Покрајинске владе за
2018. годи ну, који се пред
посланицима у Новом Саду
нашао у тренуцима штампања
овог броја нашег листа.
Побољшање привредног
амбијента
Лазаров сматра да је његов најтежи задатак да што пластичније објасни како се троши
новац грађана Војводине. Дао
је све од себе:
– Знам да је ова тема досадна свима осим нама економистима. Да бисмо говорили о
буџету за 2018, видели да ли
идемо у добром смеру или не,
морамо да направимо компарацију с буџетима из претходних година. Предлог Покрајинске владе је да обим буџета
за 2018. годину буде 68,6 милијарди динара, што је за готово
пет милијарди више од основне одлуке о буџету за 2017,
односно за 1,2 милијарде у
односу на други ребалансирани овогодишњи буџет. Повећања смо имали на основу пораста прихода који су уступљени

АП Војводини, а то су порези
на добит и зараду. То значи да
је било повећане привредне
актив но сти и запо сле но сти.
Нажалост, и даље покрајински
буџет у својој структури као
највећи део има трансферна
средства из Републике Србије,
која иду за запослене у образова њу и буџе ти ма локал них
самоуправа.
Додаје да на тај део буџета
Скупштина АП Војводине не
може никако да утиче.
– Јако је важно рећи да се у
структури буџета мења онај део
на који директно утиче Покрајинска влада, да бележи знатан раст, и то у корист спровође ња еко ном ске и раз вој не
политике Војводине. Проверљиви подаци су јасни: 2016.
године буџетом је било предвиђено 5,1 милијарди динара

за Управу за капитална улагања, преко које се спроводе капитални пројекти на територији
Војводине. Ове године је почетним буџетом за исту намену
било планирано 6,1 милијарди динара, другим ребалансом
7,4, а предлогом буџета за 2018.
годину долазимо до 9,8 милијарди динара. То значи да се
нови приходи троше искључиво тако да их враћају: на сваки
динар који улаже, Покрајинска влада тражи суфинансирање локалних самоуправа; ангажовање тих финансијских агрегата одражава се на стандард
становништва, а с друге стране финансирају се капитални
пројекти који ће враћати новац
у покрајински буџет – каже
Лазаров.
Он објашњава да се улаже у
пројекте који ће подстицати

КОНЦЕПТ
Када вам неко вређа породицу и прети јој без разлога, када
вам говори најружније ствари за мајку и супругу и то ради
константно, уопште није лако. Није ми лако као човеку, а не
као градоначелнику. Никада ми није сметало да неко критикује мој рад и да ми кажу да не радим како треба. Међутим,
страшно је што ових дана добијам претње преко „Фејсбука”
и у СМС порукама.
(Градоначелник Краљева Предраг Терзић у изјави за „Вечерње новости”, 16. децембар)

***
Ако су хулигани јачи од државе, до државе је. Ако ријалити
емисије васпитавају децу, до родитеља је. Ако су ријалити
емисије алиби за насиље, онда је до родитеља и до државе.
То је као да кривите сељаке који на пијаци продају чварке и
сланину за висок холестерол и лоше здравље нације.
(Новинарка Татјана Војтеховски, „Твитер”, 20. децембар)
***
Деца често кажу да је марихуана безопасна. Онда им ми
наведемо као пример случај дечака који је скочио с једанаестог спрата због халуцинација под дејством марихуане.
(Инспекторка Ана Зрнић, Управа криминалистичке полиције, „Српски телеграф”, 19. децембар)
***
Министарство правде Србије је предузело све из своје надлежности како би се предупредили нереди на спортским утакмицама. На тужиоцима и судијама је да доследно примењују усвојене законе.
(Нела Кубуровуић, министарка правде Србије, „Информер”, 18. децембар)
***
Имам страшну ексклузиву за „Н1 инфо” телевизију. Весна
Ракић Водинелић из Нове странке и Драган Ђилас нису једини
кандидати за градоначелника Београда. И ја сам одлучио да
обелоданим моју кандидатуру. Куд сви Турци, туд и мали Мујо.
(Александар Шапић, председник општине Нови Београд,
„Твитер”, 20. децембар)
***
Данас сам изашао кроз прозор Покрета слободних грађана.
Осећам се слободно и поново достојанствено. Што више
људи треба да буде упознато с реалним стањем у ПСГ-у.
(Зоран Божанић, доцент на Факултету музичке уметности, у
образложењу за напуштање странке Саше Јанковића, 19. децембар)

побољшање привредног амбијен та на тери то ри ја ма свих
локалних самоуправа и на тај
начин привлачити инвестиције које ће доводити до већег
броја запослених и оснивања
нових привредних субјеката.
Они ће плаћати порезе на зараде и на добит, који ће опет
долазити у покрајински буџет.
– То је један круг који показује како се одговорна Покрајинска влада односи према новцу грађана Војводине – закључује посланик.
Нормално, реално и здраво
Он тврди да с једне стране
постоји задужење из претходног периода, које је у једном
моменту достигло 13,5 милијарди динара, и с друге стране
потрошен сав приватизациони
приход, а да готово ништа капи-

тално у Војводини није урађено. Додаје:
– Истовремено је тонуо управо овај део уступљених прихода Републике Србије – порези
на добит и на зараде. Незавршени пројекти само у Панчеву вре де од три до чети ри
милиона евра. Садашња војвођанска влада непрестано повећава буџет. То су егзактни подаци и параметри, ово није политичка прича, већ чиста математика. Сарадњом с републичком владом и локалним самоуправама дошло се до тога да
је покрајински буџет израђен
тако да се новац на најефикаснији и најекономичнији начин
троши, мултипликује и враћа
у заједничку касу како би она
била што пунија сваке године.
Морам да подвучем то да ова
покрајинска влада нема при-

ватизационе приходе, а принуђена је да враћа дугове из
претходног периода. Сервисирање јавног дуга оптеретиће
буџет за 1,3 милијарде динара
у 2018, а нема новог задуживања.
Лаза ров каже да гра ђа ни
Панчева знају да актуелна влада Војводине после више од
четрдесет година финансира
потпуну реконструкцију Интерног одељења у Општој болници, те да ће тај објекат бити у
функцији у 2018.
– Овај буџет има и сво ју
социјалну компоненту. Ради се
о регресирању превоза ученика и студената, подстицајима
за вантелесну оплодњу, подршци породицама за рађање трећег детета, избеглим и прогнаним лицима... То ће кроз
ребалансе бити подигнуто на
још виши ниво – наја вљу је
Лазаров.
Он подсећа на то да је пре
неко ли ко неде ља у посе ти
нашем граду био председник
Покрајинске владе Игор Мировић и да је том приликом разго ва рао с гра до на чел ни ком
Панчева Сашом Павловим о
даљим улагањима у пројекте
нашег града.
– Тада је на најбољи могући
начин представљено шта је оно
што је за наш град у наредном
периоду најважније. Павлов је
казао да је то стављање у функцију северне индустријске зоне
и завр ше так пота ми шког
колектора. Мировић је обећао
сву могућу помоћ, односно да
ће Покрајина суфинансирати
фина ли за ци ју ових важних
пројеката. Овим ће и грађани
на Караули добити фекалну
кана ли за ци ју – нагла ша ва
посланик.
Лаза ров, као пред сед ник
Одбора за буџет и финансије,
на крају поручује да је поносан на нормалну, реалну и здраву причу која се одвија у Покрајинској влади и Скупштини АП
Војводине.

ОДРЖАНА ТРИБИНА У „КУПЕУ”

Ко се плаши слободне речи?
Идеалистичку
функцију да буду
коректив власти
медији напустили
одавно

ске манипулације постало обавезна вештина државних функционера.
Весна Малишић је рекла да
је важно да медији буду професионални како би испунили

као и пре тридесет година”,
али да је тада био исто толико
и млађи, па му је било лакше
да се с њима носи.
– Остали смо без наде. Некада смо имали неколико сло-

Респектабилан састав учесника и одличан одзив публике
учинили су да трибина под
називом „Ко се плаши слободне речи?”, која је одржана у
клу бу „Купе” 18. децем бра,
добије димензију какву заслужује. Организовали су је покрет
„Нови оптимизам” и Грађанска акција Панчево, а говорили су Весна Малишић, новинарка НИН-а, Теофил Панчић,
колумниста, новинар, писац и
критичар, Бранко Чечен, директор Центра за истраживачко
новинарство, и Љиља Спасић
из ГАП-а. Трибину је модерирао новинар Ненад Живковић.
Учесници су пробали да одговоре на питање зашто и коме
одговара медијски мрак у Србији, као и да објасне, како је то
у позиву формулисано, зашто
су све гласнији апели на државу и регулаторна тела да стану
на пут медијском терору, као
и терору медија. Закључено је
да су ниво слободе и уређивачке независности медија на
патосу, да се ситуација у медијским областима оцењује као
алармантна, те да цензура пригушује гласове другачије од
доми нант них, а табло ид на
штампа постаје извор (не)проверених информација. Опште
место је било да је умеће медиј-

основну функцију – да буду
коректив власти, тј. „критичко
око које посматра” и да усмера ва ју про це се да дру штво
постане боље. Она сматра да
су ту своју идеалистичку функцију медији напустили одавно: оног тренутка када су политичари схватили да су баш они
одлично средство за присвајање власти, па су их се стога и
докопали, а да је питање слободе само питање о томе „ко и
како може да се истргне из тог
гвозденог загрљаја”.
Панчић је казао да има утисак да се бори „са истим алама

бодних малих, локалних медија, између осталих и „Панчевац”. Сада нас фрустрира РТС,
али не само нас већ и власт:
РТС се курва с новинарским
достојанством, а ипак, из угла
власти, недовољно. Она је незадовољна не оним што РТС емитује, већ оним што не емитује;
што није постао „Пинк”, што
се не ваља у истом блату. То је
смешно – рекао је овај колумниста.
Чечен је говорио и испред
Групе за слободу медија, која
представља одговор грађана
Србије на константно уруша-

вање слободе медија и изража ва ња, на наци о нал ном и
локалном нивоу.
– Медији нису узрок било
чега, они су последица. Ко дође
на власт, прво што уради јесте
да оде у медијске куће и каже
им да треба комплетан маркетинг да пребаце у неку нову
маркетиншку агенцију. Тако се
контролишу медији. Како они
с тиме да се боре? Зато су медији после ди ца – обја снио је
Чечен.
„Нови оптимизам за нову
солидарност” је низ трибина и
јавних догађаја који су организовани ове године поводом
Међународног дана људских
права и Међународног дана
соли дар но сти, уз подр шку
аустралијске амбасаде у Београ ду. На овим три би на ма
отворене су неке од кључних
тема за које се сматра да је
важно о њима разговарати у
јавном простору. На догађајима у Београду и Новом Саду
говорило се о темама популизма и национализма и људских права, а после Панчева у
Зајечару и Кикинди биће скренута пажња на проблем дискриминације жена са инвалидитетом, као и на горуће питање насиља над женама.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 22. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

5

ХРОНИКА
ОДРЖАНА НАЈОБИМНИЈА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА У 2017.

ПОТРАЈАЛА ПРИПРЕМА ЗА СКУПШТИНУ ГРАДА
Планови, планови
Обједињено су разматране измене
финансијских планова за 2017. годину Културног центра, Дома омладине, Завода за заштиту споменика културе, Народног музеја, Историјског
архива и Градске библиотеке. Директори или њихови изасланици нису
улазили у детаље, па се говорило
углавном о отпремнинама, ситним
преправкама унапред планираног и
томе слично. Новосељани и Брестовчани ће такође добити нове финансијске планове, а исту матрицу преузели су и представници месних
заједница Котеж, Горњи град и Тесла.
На ред је потом дошао Нацрт одлуке о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације гринфилд екоиндустријске зоне јужно од „Петрохемије” у Панчеву. Одборници треба да дају сагласност на то да се
комунална делатност производње и
дистрибуције воде у Глогоњу повери ЈКП-у „Водовод и канализација”.
Затим је незнатно измењена Одлука

о градским административним таксама.
На коришћење Туристичкој организацији Панчева дат је понтон на
Тамишу, добијен у оквиру већ познатог пројекта. Пред одборницима ће
се наћи и Нацрт одлуке о доношењу
измене Програма комасације катастарске општине Глогоњ, као и решење о утврђивању цене услуга „Службеног листа града Панчева”. На менију је био и предлог правилника о испитивању погодности такси возила за
обављање такси превоза. Говорило се
о туристичким потенцијалима града.
ЈКП „Грејање” ће бити задужено
за 150 милиона динара због измирења обавеза за испоручени гас у
предстојећој сезони, донето је решење о образовању тима за припрему
информација по упитима потенцијалних улагача, а на крају је промењено решење о образовању тима за
имплементацију Стратегије развоја
града Панчева од 2014. до 2020.
С. Трајковић

АКЦИЈА СОЦИЈАЛИСТА У ГЛОГОЊУ

Здравствени прегледи
Приходи класичне
буџетске потрошње
увећани за око
26 милиона динара
Просторије
правобранилаштва
окречене захваљујући
бурегџији
ЈКП „Грејање” ће бити
задужено за 150 милиона
Чак 32 тачке дневног реда нашле су
се пред члановима Градског већа у
среду, 20. децембра. С обзиром на то
да постоји законски рок од седам дана
који треба да прође између закључивања градске владе и одлучивања
локалне скупштине, ово је и логично:
последња овогодишња седница панчевачког парламента заказана је за
27. децембар, па је требало проћи
кроз брдо материјала.
Нормално, најважнија тема била је
градски буџет за 2018.
Без нових кредитних задужења
О пројекцији градске касе за наредну
годину говорио је Предраг Живковић,

Нисмо укалкулисали добит
јавних и јавних
комуналних предузећа,
што ћемо урадити
ребалансом током
године.
заменик градоначелника који је задужен за токове новца. Он је рекао:
– Износим паралеле како бих лакше објаснио буџет. Оно што је упадљиво, а у вези је са оном одлуком
коју смо доносили у овом периоду
прошле године, јесте да су приходи
класичне буџетске потрошње увећани за око 26 милиона динара, и то
код пореза на зараде и накнаде за
заштиту животне средине. Умањење
имамо код неколико осталих прихода. Нисмо укалкулисали добит јавних и јавних комуналних предузећа,
што ћемо урадити ребалансом током
године. Програм отуђења градског
грађевинског земљишта није у 2017.
години реализован, па ће и ту бити
промена. У договору с градоначелником нисмо укључили ни средства која
се очекују од северне индустријске

зоне. Ту постоји 78 хектара, па ћемо
видети како ће се у том смислу повећавати буџет. Пројектовали смо 5,190
милијарди динара. Буџет је прилично мањи у односу на последњи овогодишњи ребаланс, а разлог су приходи
по посебним прописима: текући и
капитални трансфери из АП Војводине и Републике Србије. Та средства
долазе на основу конкурса током године, па ћемо и њих, у зависности од
развоја ситуације, укључивати у касу.
Немамо нових кредитних задужења,
али има и биће пренетих средстава.
Нацрт одлуке о измени Одлуке о
задуживању града за финансирање
капиталних инвестиционих расхода у
вези са задужењем из 2016, као и нацрт
одлуке сличног рогобатног назива који
се тиче кредита за 2017. годину такође је образлагао Живковић. Те две тачке везане су за већ „нацртани” буџет.
Кадровски план Градске управе,
Градске службе за буџетску инспекцију, Службе интерне ревизије Панчева, Градског правобранилаштва и
Стручне службе заштитника грађана
града Панчева за 2018. годину – није
донео неке специјалне новине.
Будите концизни, молим
Највише времена на седници „потрошио” је градски правобранилац Божидар Копривица. Он је искористио своје време на најбољи могући начин:
годишњи извештај о раду Градског
правобранилаштва изнео је, изгледало је, као да не прескаче ни најмањи
детаљ. Копривица је то чинио сасвим
професионално, али пошто је по неписаним мерилима о извештавању на
седницама градске владе био преопширан, присутни су почели да се врпоље по столицама.
На пример, говорио је о тужбама
грађана поводом уједа паса луталица
и онда залазио у то шта се подразумева под том дефиницијом. Скоро
максималан број спорова, не само те
сорте, Град је добио, чињенице су
изнете, а Копривица је вратио дух у
собу 206, где се одржавају седнице,
када је казао да су просторије правобранилаштва окречене захваљујући
једном бурегџији.
Градоначелник Павлов му је после
излагања захвалио рекавши да је мало
прилика када се могу чути резултати
рада правобранилаштва, али је одмах
потом замолио све преостале известиоце да буду концизни колико је то
могуће.
Тако је и било. Предлог годишњег
плана рада Градског штаба за ванредне ситуације за 2018. годину дао је темпо, па је обједињено расправљано о
Програму пословања ЈКП-а „Хигијена”
за 2017. годину (четврта измена) и другој измени програма пословања ЈКП-а
„Старчевац” с финансијским планом.
Колико „тешко” могу да звуче називи тачака, најбоље се видело код оне

десете: одлука Надзорног одбора ЈКПа „Младост” о доношењу Финансијског плана ЈКП-а „Младост” за период од 1. јануара до 31. децембра
2018. године за расходе за које је
неопходно спровести поступке јавних набавки до краја 2017. године с
Нацртом закључка о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора
ЈКП-а „Младост” о доношењу финансијског плана ЈКП-а „Младост” за
период од 1. јануара до 31. децембра, за расходе за које је неопходно
спровести поступке јавних набавки
до краја 2017.
И ово је скраћена верзија!

Чланови Извршног одбора ГО СПСа, с председником Николом Дангубићем на челу, организовали су велику акцију у Глогоњу 15. децембра у
склопу обиласка сеоских средина.
На тај начин су показали да и ван
предизборне кампање мисле на суграђане.
Дангубић је посетио домове Глогоњки и Глогоњаца, који се труде да
препороде своје село. Био је одушевљен пријемом и топлом атмосфером коју је осетио у породицама.
Разговарао је с домаћинима о актуелним темама и стању у селу с циљем
да живот у Глогоњу буде бољи и лепши. Др Светозар Гавриловић и др
Станислав Милошевић наставили су
акцију током које се лекари специјалисти приближавају пацијентима,
поготово старијег животног доба, јер

они не могу увек заказати прегледе.
Давали су стручне лекарске савете
уз мерење крвног притиска. Мештани Глогоња били су видно задовољни што су се социјалисти сетили старих, што су имали прилику да разговарају са специјалистима о својим здравственим проблемима и да
добију адекватне препоруке за даље
лечење и дијагностику.
Чланице Форума жена разговарале су с неколико жена које су свој
животни век провеле на селу живећи од пољопривреде. Бенони Грујеску, потпредседник ГО СПС-а и председник МО СПС-а у Глогоњу, захвалио је на посети партијским колегиницама и колегама и у име домаћина изразио задовољство великим
одзивом Глогоњаца.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СУ СЛАВЕ КАО ШТО СУ НЕКАД БИЛЕ?

Нови обичаји и мање гостију

С. Ећимовић

Р. Милосављевић

Већ у октобру почиње сезона слава,
али кад дође Свети Никола на ред,
ситуација се већ захуктава. На ову славу се или иде у госте или се слави. Једна је од најчешћих у нашем народу, а
на неки начин и најдража, јер нам указује на то да су празници пред вратима. Али како време пролази, ствари се
мењају, па су данас славе сасвим другачије него што су некад биле. Славе
се више не прослављају само у кућама,
већ и у ресторанима, и с музиком и
неким потпуно другачијим обичајима.
Овим поводом питали смо суграђане какве су славе данас, колико је велики издатак направити славље с богатом трпезом и коју славу они славе.
СВЕТКО ЕЋИМОВИЋ, пензионер:
– Раније су се славе другачије славиле. Ја сам био у Босни и тамо су
славља трајала по три дана, долазиле
су и комшије, а није се звало на славу. Долазило је пуно људи, али је било
у некој нормалној мери и околностима. Било је лепше, поштовали су се
обичаји. Колач се ломио код куће,
укућани су се молили. Данас слава
кошта, али ако немате пуно гостију,
онда то није велики издатак. Моја
породица слави Аранђеловдан.

А. Симеонов

М. Антонијевић

М. Миловановић

С. Арсић

РУЖИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, грађевински инжењер у пензији:
– Данас су славе много другачије
него раније. Људи су постали помодари. Слава је нешто што је традиција и зато се поштује и слави, а не сада
да се измишљају новине. Слава у
кафани је, на пример, ван памети.
Када су у питању средства која су
неопходна, отприлике је за славу
потребно негде од двеста до триста
евра. Све зависи од броја гостију и од
тога колико човек хоће да приушти
себи и гостима. Ми у принципу не
прослављамо рођендане, али славу
обавезно славимо. Немамо пуно гостију, али славимо два дана због простора у стану. Један дан дође родбина, а
други дан омладина. Лепо је, а и када
се нешто ради с љубављу, није тешко.
Ми славимо Светог Јована.

се издвоји доста новца, јер ми славимо
велику славу. Пуно гостију, два дана.

АНИТА СИМЕОНОВ, службеница у
Пошти:
– Данас сви некуд журе, дођу само
да отаљају славу. Такав утисак имам.
Некад се то баш празновало, а сада је
некако само, ето, тако, да се отаља и
одужи за њихов долазак. Ми идемо на
доста слава, имамо пуно родбине, а
славимо Ђурђиц. Издатак је, треба да

СЛАЂАНА АРСИЋ, економиста:
– Мно го је комер ци ја ли зо ва но,
раније је све било много једноставније. Сада је престиж славити славу.
Многи то чак раде уз музику. Већина
оних код којих ми одлазимо славе у
кругу породице.
Анкетирала Мирјана Марић
Величковић

МИОДРАГ АНТОНИЈЕВИЋ,
пензионер:
– Пре је долазило више комшија и
пријатеља, сада се то смањило. Ми
славимо Михољдан. Није велики издатак јер немамо пуно гостију. Долази
око десеторо људи.
МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ,
ел. инжењер:
– Не свиђа ми се што људи данас
славе славу у ресторанима. Губи се
традиционални дух. Моји родитељи
славе Светог Николу и није превелики трошак јер немају превише гостију, али мислим да је за данашње услове можда мало већи издатак када се
припрема богатија трпеза.
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Петак, 22. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОХАЂАЊЕ ОБУКЕ

БЕСПЛАТНО ОБУЧАВАЊЕ
ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
Позив за становнике
Панчева
Предност осетљивим
друштвеним групама

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Отворени дани
биодиверзитета
У нашем окружењу постоји
неколико скупова чији је
циљ заштита, очување и унапређење животне средине и
биодиверзитета (биолошке
разно ли ко сти) биљ них и
животињских врста. Алармантан је податак да у свету дневно нестану 74 биљне
и животињске врсте, а годишње, због негативног утицаја човека на животну средину, нестане 27.000 врста.
С тим у вези, постојање скупова чији је циљ очување
природних ресурса унеколи ко ули ва пове ре ње у
озбиљност и намеру људи
да својим деловањем утичу
на свест заједнице о значају заштите, очувања и унапређења животне средине и
биодиверзитета у целини.
Један од скупова који својом мисијом покушавају да
скрену пажњу на примере
добре и лоше праксе у очувању, заштити и унапређењу животне средине и био-

про из вод њу, који је због
небри ге пољо при вред них
про из во ђа ча у зна чај ном
делу биљне флоре промењен. Овде се пре све га
мисли на промену технологије производње, коју у
великој мери карактеришу
доступни пестициди, тешка
меха ни за ци ја, ино стра не
сорте и хибриди, системи
за наводњавање и слично,
који су у садејству и неадекватном употребом учинили да су животна средина и
био ди вер зи тет у вели кој
мери промењени и угрожени, с питањем какве ће нас
све лоше последице у наредно време задесити! На скупу, од организатора, преко
предавача и презентера, до
домаћина и гостију, све спаја исти циљ – да кроз свој
ангажман покушају да дају
јасну поруку да се „сачува
био ло шка разно вр сност,
како би се очувала и заштитила и животна средина”.

У оквиру реализације пројекта
„Под сти ца ње запо шља ва ња
младих”, „Academia Educativa”
спровешће бесплатну обуку за
помоћ не пекар ке и пека ре,
помоћне раднице и раднике у
производном погону, пекаче,
мага ци о не ре/мага ци о нер ке,
пица-мајсторе и продавачице
и продавце за рад код послодавца „Скроз добра пекара”. На
крају успешно завршене обуке
послодавац ће полазницима
понудити уговор о раду.
Сви који успешно заврше обуку, добиће цертификат (ко има
завршену основну школу) или
уве ре ње (ко нема завр ше ну
основну школу). Радници ће
радити на неколико локација
у Београду: у производном погону у Београду, Вишњичка 61,
на Котежу, у Борчи и на Булевару деспота Стефана у Београду.
Обука је предвиђена за становнике Панчева старости од
18 до 35 година. Трајаће од 120
до 240 часова, зависно од занимања и предзнања, а сви тро-

шкови обуке и превоза биће
плаћени.
Предност ће имати повратници из земаља ЕУ, Роми, самохрани родитељи, млади без родитељског старања, особе са инвалидитетом, становници насељених места (села), дугорочно незапослени, особе ниског образов-

ног статуса и друге осетљиве групе. Једна трећина уписаних кандидата/кандидаткиња могу бити
особе које не припадају овим
осетљивим групама.
Пријављивање за учешће у обуци обавља се телефоном на бројеве 011/218-44-52 или 011/30398-66 до 21. децембра. Контактособа је Оливера Радовановић из

удружења „Academia Educativa”.
Сви пријављени кандидати/кандидаткиње биће позвани
на заједнички састанак с представницима пројекта удружења
„Academia Educativa” и представником послодавца, који ће бити
одржан у четвртак, 28. децембра, у Панчеву, на месту које ће
бити назначено у обавештењу.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

„Млекара” купила „Долово” а. д.
У петак, 8. децембра, успешно је
продата имовина стечајног дужника „Долово” а. д. Долово панчевачкој „Млекари” д. о. о., методом

јавног надметања, за 430 милиона
динара – саопштено је на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Почетна цена за доловачко
пољопривредно предузеће била
је нешто виша од 263 милиона
динара. Његову најзначајнију

имовину чине одређене катастарске парцеле, објекти, биолошка
средства (говедарство и свињарство) и покретна имовина.

У ОКВИРУ ФЕСТИВАЛА „ЦИРКУЛИРАЊЕ”

Ликовни радови талентованих Панчеваца

диверзитета, јесте научноструч ни скуп „Отво ре ни
дани
био ди вер зи те та”,
манифестација која од 2011.
једном годишње кроз различите аспекте деловања
скреће пажњу јавности на
значај очувања пре свега
биљних, али и осталих природних ресурса. У оквиру
скупа презентују се актуелне теме из области органске производње и биодиверзитета. Скуп прати и низ
различитих активности које
се одвијају путем предавања, радионица, телевизијских наступа, објављивањем
саопштења у штампаним и
електронским медијима и
сл. Регион у коме се скуп
досад највише пута одржавао, јесте јужни Банат (Војводина, Србија), а планирано је да скуп презентује
како добре, тако и лоше
примере и из других региона Републике Србије. Вратимо се на јужни Банат или
регион типичан за интензивну, пре свега ратарску

Ову поруку шаљу пољопривредни произвођачи, еколози, чланови различитих
удру же ња, истра жи ва чи,
научници и сви остали људи
добре воље.
Досадашњих седам скупова, својим учешћем у програмском делу, уприличили
су стручњаци из различитих
области. Поменућемо само
неке од њих: екологија, пољопривреда, заштита животне
средине, биологија, генетички ресурси. Како је пољопривреда (према ауторима
овог текста) један од наших
највећих реметилаца постојећег биодиверзитета, тако
су на претходним скуповима теме из ове области биле
најчешће обрађиване. Представљање тема учесницима
скупа дешавало се кроз презентације и предавања у салама и на отвореном, а осталим заинтересованима путем
електронског и штампаног
зборника реферата под називом „Органска производња
и биодиверзитет”.

Изложба радова чланова ликовног атељеа Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”
представљена је у петак, 15.
децембра, у Градској библиотеци Панчева. Радови су изложени у оквиру фестивала „Циркулирање”, као део пројекта
„Банат, европски центар културе”, који реализује Центар за
развој регионалног туризма и
екологије (ЦРТЕ).
– Овде смо напра ви ли
сарaдњу с Регионалним центром за таленте. Ми помажемо центру и он нама. То је
јако лепа сарадња, из које је
про ис те кла ова изло жба у
Панчеву, али и основ за наредне, у Вршцу, Зре ња ни ну,
Кикинди и Темишвару, које
ће се константно надограђива ти и допу ња ва ти све до
фести ва ла „Цир ку ли ра ње”,
који ће бити одржан у јуну

идуће године у Вршцу – рекао
је Владислав Петковић, оснивач фестивала.
Он је додао да ће у овом
периоду бити још музичких и
ликовних конкурса и да за оне
који ће бити представљени нема
ограничења у годинама, већ да
ће бити пресудан таленат.

С панчевачким уметницима
већ осамнаест година ради Света
Алексић, професор ликовне културе у пензији. У атељеу који води,
млади се припремају за упис у
средње уметничке школе, као и
за ликовне академије. Импозантан је податак да је до сада уписано око сто четрдесет младих.

– Драго нам је да смо добили
прилику да кроз ову изложбу
покажемо шта радимо. Представљени су радови најмлађих
полазника, а то је основна школа, затим средња и кандидати
за упис на академију и наши
бивши полазници које пратимо. Све је њихов избор, чиме су
они желели да се представе, а
ја сам то прилагодио овом простору – рекао је Алексић.
Основна идеја је да се новим,
мултидисциплинарним приступом омогући културно уздизање људи.
– Култура је бачена на последње странице књиге. Хоћемо да
је вратимо на нов интерактиван начин – закључио је Владислав Петко вић, оснивач
фестивала „Циркулирање”.
Наредна изложба биће приређена 23. децембра у Дому
омладине у Вршцу.

ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Награђена књига у издању Градске библиотеке
Нa свечаној седници поводом
Дана библиотекара и обележавања седамдесет година постојања Библиотекарског друштва
Србије, 14. децембра додељена је награда „Стојан Новаковић” др Бранки Драгосавац за
дело „Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1818. године”,
оцењено као посебан допринос
развоју библиотечко-информационе делатности. Књигу је
објавила Градска библиотека
Панчево, а суиздавачи су
Народна библиотека „Стеван
Сремац” из Ниша и Народна
библиотека „Доситеј Новаковић” из Неготина. Средства за

објављивање ове студије прикупљена су од пренумераната,
суиздавача и продаје књиге.
Награда „Стојан Новаковић” додељује се аутору за
објављено оригинално ауторско дело на српском језику
из области библиотечкоинформационе делатности и
највише је признање ове врсте
у Србији.
Ову награду је 2013. добило
још једно издање панчевачке
библиотеке – „Библиотеке и
идентитет: пролегомена за
историју модерног српског
библиотекарства” проф. др Гордане Стокић Симончић и проф.

др Жељка Вучковића (суиздавач је био Филозофски факултет у Новом Саду).
Награђени аутори су били
рецензенти студије „Јавне
библиотеке у Србији од 1901.
до 1818. године”. Проф. др
Гордана Стокић Симончић је
гл. уредник часописа за теорију и праксу библиотекарства
„Читалиште” који издаје Градска библиотека Панчево (суиздавач је Филозофски факултет у Новом Саду), проф. др
Жељко Вучковић је члан редакције, а др Бранка Драгосавац
један је од најагилнијих сарадника и рецензената часописа.

Проф. др Жељко Вучковић,
декан Педагошког факултета
у Сомбору, ове године је добио
награду „Запис” Библиотекарског друштва Србије, која се
додељује појединцу заслужном за развој библиотечкоинформационе делатности и
библиотекарства, што је нека
врста награде за животно
дело.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
V PANČEVE V PIATOK 22. DECEMBRA 2017 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 22. ДЕЦЕМБРА 2017.
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NEPREKONATEĽNÝ POCIT SLOBODY NA SCÉNE
Naša spoluobčianka Katarína Kalmárová
a mladá známa zo susednej Kovačice Dušana Babincová zanechali výborný dojem
na tohtoročnom slovenskom divadelnom
festivale Divadelný vavrín v Starej Pazove. Niet ani divu, pretože ide o dve pekné,
nadané, všestranne angažované a usilovné dievčatá.
Katarína, ako trošku staršia, je už dlhé
roky aktívna v Slovenskom kultúrnoosvetovom spolku Detvan – v prvom rade ako členka folklórnej sekcie a orchestra, a v poslednej dobe aj ako čoraz viac
uznávaná interpretátorka starých slovenských ľudových piesní a herečka.
Ukončila základnú a strednú hudobnú
školu v odbore hra na husliach a v odbore sólový spev, a tak si určitý čas priala a
vyvíjala úsilie zapísať sa na štúdium sólového spevu na hudobnej akadémii. Na
konci však začala študovať slovenský jazyk, literatúru a kultúru na Filologickej
fakulte v Belehrade.
Dušana je ešte tínedžerkou, žiačkou tretieho ročníka gymnázia v Kovačici. Ona
sa na základnej hudobnej škole naučila
hrať na laute, takže často účinkovala
spolu s kovačickým orchestrom na folklórnych festivaloch. V posledných rokoch vystupuje ako členka tanečnej folklórnej sekcie a dievčenskej speváckej
skupiny Perla z Kovačice. Odnedávna je
aj herečkou, a to súčasne vo viacerých
predstaveniach. A hneď získala významné ocenenie. Na druhej strane sa Dušana
venuje aj vede – archeológii. Pravidelne
sa zúčastňuje na seminároch a na výskumoch v Petnici.
PANČEVAC: Za ktorú úlohu si získala ocenenie na festivale?
KATARÍNA KALMÁROVÁ: Cenu diváckej poroty za herečku večera a cenu odbornej poroty za herecký výkon získala som
za úlohu Antónie v predstavení „Nemôžem
zaplatiť a nechcem zaplatiť“ Dária Foa.
DUŠANA BABINCOVÁ: Na festivale
Divadelný vavrín bola som odmenená za
najlepšiu hlavnú ženskú úlohu v predstavení „Nový Próteus“.

Katarína Kalmárová

Dušana Babincová

• Ako dlho vystupuješ ako herečka?
Čo ťa prilákalo k divadlu a herectvu? Je
toto tvoje prvé ocenenie na súťažiach divadelných ochotníkov?
KATARÍNA: Ako ochotnícka herečka
som na scéne od svojich šiestich rokov.
Znamená, už sedemnásť rokov. Odvtedy
pravidelne hrávam v Detvanových predstaveniach pre deti a dospelých, ako aj v
iných divadlách, resp. divadelných súboroch. S herectvom som sa zoznámila prostredníctvom svojho otca, ktorý je taktiež
hercom už tridsať rokov. Často ma bral
na skúšky, na ktorých mi bolo dovolené
dotknúť sa rekvizít, kostýmov, poprechádzať sa po scéne. Tak som, okrem samotného výkonu, t. j. konečného výsledku,
mala privilégium všímať si aj samotný
proces vzniku divadelného kusa. Avšak aj
mama a staršia sestra si aspoň raz zahrali
v predstavení. Dedko bol taktiež známy
ako „dedinský zabávač“ a herec v divadelných predstaveniach, ktoré boli hrané
ešte pred založením Detvana. Popri láske
k divadlu, ktorá je asi zdedená, je tu aj
láska k umeniu vo všeobecnosti a pocit

slobody, pokým si na scéne. Je to neopísateľný pocit – koľko ťa vyčerpá, toľko ti
to„dobije baterky“. Toto nie je moje prvé
ocenenie. Odkedy som v r. 2009 prešla do
dospeláckej sekcie v Detvane, ani raz
som sa nevrátila z festivalu bez ocenenia.
DUŠANA: Herectvom som sa začala
zaoberať pred viac ako dvanástimi mesiacmi, teda v septembri 2016, keď som získala príležitosť hrať v gymnaziálnom
predstavení „Pozdrav niekoho“. Herectvo
bolo pre mňa odjakživa zaujímavé, ale
doteraz som nemala príležitosť byť súčasťou nejakého predstavenia. Po tomto
som hrala v predstavení „Dr.“ Branislava
Nušića s kolektívom VHV scény Domukultúry 3. októbra v Kovačici, ako aj v divadelnej hre „Nový Próteus“, ktorá vznikla v produkcii Kolektívu kreatívnych
amatérov – KOKRAM. Všetky tri predstavenia sú ešte vždy aktuálne a so všetkými som vystúpila na tejto súťaži. Ocenenie, ktoré som získala, je zároveň aj
mojím prvým ocenením tohto typu.
• Mala si sa od koho naučiť hrať alebo
si sa jednoduchovždy opatrne držala rád

a pokynov režisérov jednotlivých predstavení?
KATARÍNA: Spočiatku som sa učila
od starších kolegov a režisérov. Neskôr
som sa zapísala do školy herectva „Prvé
kroky“, kde výučba, okrem herectva, zahŕňala aj spev, scénický pohyb a boj, tanec, rečovú techniku atď. Tu som sa učila od profesionálov, akými sú Ivan Bekjarev, Maja Odžaklijevska, Nina Grahovac,
Nataša Tapušković… Okrem toho som
chodila aj na rôzne semináre a kurzy.
DUŠANA: Rady rodičov a starších kolegov hercov mi najviac pomohli vcítiť sa do
každej roly a cítiť sa fenomenálnena scéne.
• Existuje nejaká rola, ktorú si hrala a
ktorá sa ti obzvlášť páčila? Ktorú dramatickú postavu by si chcela stvárniť? Čie
dramatické alebo prozaické diela, prispôsobené divadelnému predvedeniu, sa
ti špeciálne páčia?
KATARÍNA: Úlohu Antónie mám
zvlášť rada. To je úloha, ku ktorej som
inak pristúpila, vymykajúc sa z vlastných
rámcov, a ktorá mi poskytuje priestor pre
všetky „šialenstvá“ na scéne. To neznamená, že iné úlohy mám menej rada.
Naopak, každá má svoje čaro. Čo sa týka
úloh, ktoré by som rada zahrala, nemám
na mysli nič špeciálne, ale určite by som si
chcela vyskúšaťzahrať drámu alebo negatívnu postavu. Doteraz som hrala iba v
komédiách, pozitívne postavy. Dráma má
úplne inú dimenziu a vyžaduje nič menej
ako úplnú úprimnosť na scéne. Mám rada
Rusov. Dostojevského konkrétne, okrem
iného. Lope de Vega má zaujímavé dielo
Ovčí prameň (Fuenteovejuna). Mám rada aj Ionescovu absurditu. Domáci klasikovia sú samozrejmosťou.
DUŠANA: Z úloh, ktoré som dosiaľ
mala, špeciálne by som vyzdvihla, mne
najmilšiu, úlohu Avy v Novom Próteovi.
Na tejto úlohe som najviac pracovala, vložila do nej veľa úsilia a ešte vždy pracujem
na jej vylepšení. Taktiež kolektív KOKRAM je mojím najobľúbenejším a s jeho
členmi sa najlepšie cítim na scéne. O ďalších predstaveniach či úlohách, ktoré by
som eventuálne hrala, som neuvažovala.
» Pokračovanie na strane II

STARÉ KROJE
ZNOVU V
STREDOBODE
POZORNOSTI
» strana VII

ZUZKA ČRIEPKOVÁ
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NA NATÁČANÍ ŠOU PROGRAMU SLOVENSKEJ
TELEVÍZIE V BRATISLAVE

DEVÄŤ SLOVENSKÝCH OCHOTNÍCKYCH DIVADELNÝCH PREDSTAVENÍ NA FESTIVALE V STAREJ PAZOVE

V ZNAMENÍ MLADÝCH
HERCOV A HEREČIEK

Detvan oduševnil
svojím vystúpením
Dva hosťujúce súbory
Ochotníci z Kovačice a
Aradáča najúspešnejší
Hostitelia získali cenu
publika

Spolu cestovali skupiny
z Vojlovice, Aradáča a
Selenče
Obrovské pochvaly
poroty
Na cestu do Bratislavy, do štúdia
Slovenskej televízie, kde sa mali
zjaviť v dohodnutom termíne –
17. novembra o 11.00 hod.,
vyrazili členovia SKOS-u Detvan
16. novembra večer. Po štvorminútovej video prezentácii a
úspešne zvládnutom kastingu v
Báčskom Petrovci, boli pozvaní,
spolu s ďalšími tromi predstaviteľmi, prezentovať Slovákov v
Srbsku v šou programe „Zem spieva“. Takmer štrnásťhodinová
cesta cez Aradáč a Selenču, kto-

rou išli s cieľom vyzdvihnúť a prepraviť aj iných účastníkov, sa nezdala dlhou. Príjemné kamarátenie sa, pieseň a žartovanie prerušil príchod k budove televízneho
štúdia v Bratislave.
Výnimočne milí hostitelia najprv ponúkli raňajky, na ktoré sa
meškalo, a potom poprosili účastníkov, aby sa čím skôr pripravili
natáčať. Veselá atmosféra z autobusu ešte bola prítomná, takže
objavenie sa v štúdiu sprevádzala
dobrá nálada. V takej nálade bol
aj pred kamerami predvedený
program, ktorý Detvanovci pripravili. Porota nedokázala skryť
svoje nadšenie. Pochválila všetkých účastníkov na javisku štúdia: vynikajúcu ženskú spevácku
skupinu, folklórny súbor, ktorý
predviedol tance, ktoré doteraz
nevideli, ako aj ich lesklobiely, vyšívaný dievčenský kroj, vedúceho
orchestra za perfektný prednes
autentickej hudby, virtuozitu primáša a na konci členov mužskej
speváckej skupiny, z ktorých hlasov sa všetko triaslo. Odchod z javiska bol sprevádzanýďalším

dlhým potleskom oduševneného publika v štúdiu a,
musíme povedať, vášnivých
fanúšikov zo Srbska i niekoľkých našich Vojlovičanov
mávajúcich vyšitou vlajkou
Detvana.
V priestore za javiskom, v
tzv. zákulisí, sa až traja moderátori, majúci na starosti
nezáväznú konverzáciu, ťažko dostávali k slovu, lebo pre
žarty a komentáre neboli potrebné ani otázky, ani podotázky. Po obede, ktorý zabezpečili hostitelia, nasledovala
rozlúčka s televíziou a odchod do hotela. Posteľ pre
niektorých predstavovala odpočinok do rána, kým pre
iných iba do večere, po ktorej
nasledovala vychádzka do
mesta. V nasledujúci deň si

všetci mohli pozrieť Bratislavu počas prechádzky po Starom meste,„hojdacom“ moste a Bratislavskom hrade. O
16.00 hod., po záväznej návšteve obchodu Tesco, už bol
čas na odchod domov. Autobus bol znovu preplnený ľuďmi a dobrou náladou, ktorá
pretrvala až do príchodu do
Pančeva.
Príbeh sa tu nekončí. Slovenská televízia prišla do
Pančeva v pondelok 11. decembra. Šesťčlenný tím mal
za úlohu pripraviť vysielanie
o všetkých sekciách a aktivitách v Detvane, ako aj o meste Pančevo. Natáčanie trvalo
celý deň, keďže bolo potrebné, aby sa spolok Detvan
predstavil v dobrom svetle.
Informáciu o tom, kto postúpil ďalej v šou programe nesmeli prezradiť. Avšak keď už
prišli, predpokladáme, že
Detvan... Ale nie, nebudeme.
Len by sme boli radi, keby sa
tu príbeh nekončil.
Michal Kalmár

Tohtoročná 48. prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej
tvorby Divadelný vavrín prebiehala v dňoch 27. októbra – 5. novembra v divadelnej sále v Starej
Pazove. Festival slávnostne otvorila tamojšia dlhoročná herečka
Mária Chlebianová. V súťažnej
časti prehliadky účinkovalo deväť
divadelných predstavení, a to z
Pivnice,
Vojlovice-Pančeva,
Kovačice, Aradáča, Kysáča a Starej Pazovy. Okrem týchto predstavení publikum malo príležitosť
pozrieť si vystúpenia ďalších
dvoch hosťujúcich súborov. Prvý
z nich – Slovenské vojvodinské
divadlo– vystúpilo hneď po slávnostnom otvorení festivalu s
predstavením Vladimíra Hurbana Vladimírova „Vinica zreje“, v
réžii Michala Babiaka.
Hosťom a milovníkom Tálie sa
počas otváracieho ceremoniálu v
mene organizačno-správnej rady
prihovorili Libuška Lakatošová a
Anna Tomanová-Makanová.
Predstavenia v súťažnej časti prehliadky sledovala odborná porota
v zložení: Ján Makan, režisér, Miroslav Fábry, herec a Miroslav
Benka, režisér – všetci profesionálni divadelníci.
Slovenský
kultúrno-osvetový
spolok Detvan z Pančeva sa predstavil inscenáciou „Nemôžem zaplatiť a nechcem zaplatiť“, v réžii
Vladany Cvijanovićovej. Situačná
komédia nobelovca Dária Foa je
ostrým odsúdením globalizácie,
ako aj politického, ekonomického
a sociálneho systému, ktorá prekonáva hranice Talianska a môže
sa hrať vo všetkých častiach sveta.
Práve preto bola práca režisérky
ešte náročnejšia, lebo bolo potrebné prihliadať na každý detail
v predstavení, od typov postáv po
rekvizity, keďže to všetko nesie
svoj odkaz – domnievajú sa členovia odbornej poroty.
Sledovali sme „pokus uplatniť
Dürrenmattovu teorému, že komédia je najúspešnejším spôsobom vyjadriť celú tragiku kapitalistickej spoločnosti, najmä tragiku utláčanejších príslušníkov
spoločnosti. Nenáročná režijná
interpretácia nevytvorila dostatočný priestor hravému súboru
prejaviť evidentný komický potenciál.“
Divácka porota si za herečku
večera zvolila Katarínu Kalmárovú, ktorá je na doskách, ktoré
znamenajú svet, od prvého ročníka základnej školy. V predstavení
stvárnila postavu manželky Antónie. Bola to jej prvá spolupráca
s
režisérkou
Vladanou
Cvijanovićovou, ináč profesionál-

nou herečkou. Katarína zároveň
získala aj cenu odbornej poroty
za úspešný herecký výkon. Na
konci sa na dosky, ktoré znamenajú svetpostavili tí, ktorí sedeli v
publiku a sledovali všetkých deväť predstavení: odborná porota
totižto podala správu a odmenila
najúspešnejších
divadelných
umelcov. Prvú cenu poroty, ako
aj cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v
Srbsku získalo predstavenie „Po-

Najviac ocenení za herecké výkony dostali herci z Kovačice.
Dušana Babincová získala ocenenie za najúspešnejšiu ženskú
postavu,kým Ján Chrťan získal
ocenenie za mužskú postavu. Za
ženskú epizódnu postavu bola
odmenená Anna Širková. Ivanovi Cickovi bola udelená odmena
za najúspešnejší mužský debut a
Anamárii Simonovićovej za najúspešnejší ženský debut. Jej
spoluobčan Igor Piskla získal ce-

zdrav niekoho“ v podaní Gymko
teátra z Kovačice. Druhú cenu získalo predstavenie „Dr.“ členov
Divadla VHV Scéna z Kovačice,
zatiaľ čo tretiu cenu získalo predstavenie „Levínec“v podaní aradáčskych ochotníkov.

nu za najúspešnejšiu mužskú
epizódnu postavu. Cenou za najúspešnejšie kostýmy bola poctená Eva Taubertováz Padiny, zatiaľ čo cena za najlepšiu
scénografiu bola udelená Petrovi
Zbončákovi z Pivnice. Ján Hru-

bíkz Aradáča bol odmenený za
pôvodnú predlohu.
Publikum, aj keď na niektorých
predstaveniach málopočetné, malo pôžitok z až piatichkomédií, a
na tohtoročnú prehliadku si bude
spomínať vďaka veľkému počtu
mladých hercov. Podľa názoru divákov, ktorí každý večer hodnotili
predstavenia stupnicou od jeden
do päť, najlepšie bolo predstavenie
„Diabol v raji manželskom“ v podaní Staropazovčanov, s priemernou známkou 4,80. Vďaka hodnoteniu 4,49 druhú cenu publika získalo kovačické predstavenie
„Dr.“, kým tretiu cenu získal súbor
z Kysáča s predstavením „Zmizni
od svojej ženy“, ohodnoteným priemernou známkou 4,47.
Na záver 48. prehliadky odmeneným zagratulovali a ocenenia
udelili Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, a Libuška Lakatošová, predsedníčka
Organizačno-správnej rady prehliadky. Po slávnostnom odovzdaní ocenení špeciálni hostia
festivalu, herci Kultúrneho spolku Stična zo Slovinska, zahrali
komédiu Sluha dvoch pánov Carla Goldoniho, v réžii Alexandra
Baka – známeho herca zo Starej
Pazovy. Festival organizovaliNárodnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Okresná správa
okresu Stará Pazova, Slovenský
kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, kým inančnú
podporu poskytli, okrem spomínanej Národnostnej rady, Okresnej správy a Ústavu pre kultúru,
ešte aj Úrad pre Slovákov žijúcich
v zahraničí a Krajský sekretariát
pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.
Alena Kulíková

MLADÉ SLOVENSKÉ HEREČKY O SVOJOM ZÁŽITKU Z DIVADELNEJ HRY

Neprekonate ný pocit slobody na scéne
Pokračovanie strany I

• Herci často prijmú ponuku
režírovať divadelné predstavenia.
Chcela by si si vyskúšať úlohu divadelného režiséra?
KATARÍNA: Áno, to sa často
stáva. Má to pozitívnu stránku,
pretože situáciu môžusledovať
ako herci, čo je občas veľmi nápomocné. Nechcela by som sa zaoberať réžiou.
DUŠANA: Dramaturgia, réžia
alebo niečo podobné má zatiaľ
neláka.
• Čím sa ešte zaoberáš vo voľnom čase, okrem divadelného
ochotníctva? Trpí trošku škola,

resp. fakulta z dôvodu veľkej
angažovanosti?
KATARÍNA: Chodím na folklór, spievam, statujem, keď mi to
čas dovoľuje, pripravujem novoročné predstavenia pre deti... Závisí od situácie. Ak môžem, obetujem fakultu. Ak nie, tak potom
predsa trpí niečo z vyššie uvedeného. Vzdelanie je predsa na
prvom mieste.
DUŠANA: Podobne ako herectvo, v mojom srdci má špeciálne
miesto aj hudba. Ako členka
Kreatívneho centra pre cestovný
rúch, umenie a kultúru v Kovačici som súčasťou dievčenskej speváckej skupiny Perla, ako aj fol-

klórneho súboru Rozmarín.
Okrem toho sa zaoberám archeológiou,
predovšetkým
vo
výskumnom centre Petnica. Už
dva roky tam chodím na archeologické semináre a v tomto roku
som napísala aj svoju prvú vedeckovýskumnú prácu a bola som
účastníčkou 16. konferencie
„Krok do vedy“. Samozrejme, popri tom som aj výbornou žiačkou
tretieho ročníka Gymnázia
Mihajla Pupina, ktoré vždy bude
na prvom mieste.
• Mohol by ťa dosiahnutý
úspech, príp. niektoré ďalšie divadelné ocenenia priviesť k rozhodnutiu stať sa profesionálnou

herečkou, alebo predsa herectvo
zostane iba hrou?
KATARÍNA:Riadila som sa
myšlienkou, že herectvo bude
mojím životným povolaním a
chodila som na prijímacie skúškyna Fakultu dramatických umení, ale potomsom sa sústredila na
inú fakultu, takže herectvo zostane len jednou z mojich lások, t. j.
kvalitne strávený voľný čas.
DUŠANA: Svet herectva je pre
mňa niečím novým, ešte vždy ho
spoznávam, takže o prípadnom
štúdiu na fakulte dramatických
umení som neuvažovala. Herectvo
zostáva pre mňa hrou a pôžitkom.
Ivan Zafirović

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku

на словачком језику / v slovenskom jazyku
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 22. ДЕЦЕМБРА 2017. / V PANČEVE V PIATOK 22. DECEMBRA 2017

„ЂЕТВАН”
ОДУШЕВИО
СВОЈИМ
НАСТУПОМ
» страна IV

МЛАДЕ СЛОВАЧКЕ ГЛУМИЦЕ О СВОМ ДОЖИВЉАЈУ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ

НЕНАДМАШНИ ОСЕЋАЈ СЛОБОДЕ НА СЦЕНИ
Наша суграђанка Катарина Калмар и
млада познаница из суседне Ковачице
Душана Бабињец оставиле су одличан
утисак на овогодишњем словачком
позоришном фестивалу „Divadelny vavrin” у Старој Пазови. Није ни чудо,
јер је реч о две лепе, даровите, вишеструко ангажоване и вредне девојке.
Катарина, као нешто старија, већ годинама је активна у Словачком културнопросветном друштву „Ђетван”, најпре
као чланица фолклорне секције и оркестра, а у последње време све више као
цењена интерпретаторка старих словачких народних песама и глумица.
Завршила је основну и средњу музичку
школу, одсек за виолину и одсек за соло
певања, и једно време је желела и
настојала да упише соло певање на
музичкој академији. На крају је, ипак,
почела да студира словачки језик, књижевност и културу на Филолошком
факултету у Београду.
Душана је још тинејџерка, ученица
трећег разреда гимназије у Ковачици.
Она је у основној музичкој школи
научила да свира флауту, тако да је
често учествовала с ковачичким оркестром на фолклорним фестивалима.
Последњих година наступа као чланица плесне фолклорне секције и хора
девојака „Перла” из Ковачице. Одскора је и глумица, и то истовремено у
више представа. И одмах је освојила
значајну награду. С друге стране,
Душана је посвећена и науци, археологији. Редовно учествује на семинарима и у истраживањима у Петници.
ПАНЧЕВАЦ: За коју улогу си добила награду на фестивалу?
КАТАРИНА КАЛМАР: Награду од
жирија публике за глумицу вечери и
награду за глумачко остварење од
стручног жирија добила сам за улогу
Антоније у представи „Не могу да
платим и нећу да платим” Дарија Фоа.
ДУШАНА БАБИЊЕЦ: На фестивалу „Позоришне ловорике” награђена
сам за најбољу главну женску улогу у
представи „Нови Протеј”.
• Колико дуго наступаш као глумица? Шта те је привукло позоришту и
глуми? Да ли је ово твоја прва награда
на такмичењима позоришних аматера?

Катарина Калмар

КАТАРИНА: Као аматерска глумица сам на сцени од своје шесте године.
Значи, већ седамнаест година. Од тада
редовно играм у „Ђетвановим” представама за децу и одрасле, као и у другим позориштима односно позоришним трупама. Глуму сам упознала
преко мог оца, који је такође глумац
већ тридесет година. Често ме је водио
на пробе, на којима ми је било дозвољено да дотакнем реквизите, костиме,
да прошетам по сцени. Тако сам, осим
самог извођења, тј. крајњег резултата,
имала привилегију да видим и сам
процес стварања позоришног комада.
Али и мама и старија сестра су бар једном заиграле у представи. Дека је
такође био познат као „сеоски забављач” и као глумац позоришних комада који су играни још пре него што је
основан „Ђетван”. Поред љубави према позоришту, која је, ваљда, дошла
наследно, ту је и љубав према уметности генерално и осећај слободе док си
на сцени. То је неописив осећај, колико те потроши, толико ти и „напуни

Душана Бабињец

батерије”. Ово ми није прва награда.
Откако сам прешла у „Ђетванову” секцију одраслих, 2009. године, ниједном
се нисам вратила с фестивала без
награде.
ДУШАНА: Глумом сам почела да се
бавим пре нешто више од дванаест
месеци, односно у септембру 2016.
године, када сам добила прилику да
глумим у гимназијској представи
„Поздрави некога”. Одувек ми је глума
била занимљива, али до сада нисам
имала прилике да будем део неке
представе. Након ове, глумила сам у
представи „Др” Бранислава Нушића с
колективом ВХВ сцене Дома културе
„3. октобар” у Ковачици, као и у позоришној игри „Нови Протеј”, која је
рађена у продукцији Колектива креативних аматера – КОКРАМ. Све три
представе су још увек активне и са
свима сам наступила на овом такмичењу. Награда коју сам добила уједно
је и моја прва награда овог типа.
• Да ли си имала од кога да учиш
глуму или си једноставно увек пажљи-

во следила савете и упутства редитеља представа?
КАТАРИНА: У почетку сам учила
од старијих колега и редитеља. Касније сам са уписала у школу глуме „Први
кораци”, где је, поред глуме, обухваћено и учење певања, сценског покрета
и борбе, плеса, технике говора итд. Ту
сам учила од професионалаца попут
Ивана Бекјарева, Маје Оџаклијевске,
Нине Граховац, Наташе Тапушковић... Поред тога, ишла сам и на разне
семинаре и курсеве.
ДУШАНА: Савети редитеља и старијих колега глумаца највише су ми
помогли да се унесем у сваку улогу и
да се на сцени осећам феноменално.
• Постоји ли нека улога коју си
играла да ти се нарочито допала? Који
драмски лик би волела да тумачиш?
Чија ти се драмска дела или прозна
дела пролагођена позоришном извођењу посебно свиђају?
КАТАРИНА: Улога Антоније ми је
посебно драга. То је улога којој сам
приступила другачије, изашла из
неких својих оквира, и која ми даје
простора за све „лудило” на сцени. То
не значи да остале улоге мање волим.
Напротив, свака има своју драж. Што
се тиче улога које бих волела да
играм, немам ништа посебно на уму,
али бих свакако волела да се опробам
у драми или као негативан лик. До
сада сам играла само у комедијама,
позитивне ликове. Драма има потпуно другу димензију и изискује ништа
мање него потпуну искреност на сцени. Волим Русе. Достојевског конкретно, између осталих. Лопе де Вега
има занимљиво дело „Фуенте Овехуна”. Волим и Јонескову апсурдност.
Домаћи класичари се подразумевају.
ДУШАНА: Од улога које сам до
сада имала, посебно бих издвојила,
мени најдражу, улогу Аве у „Новом
Протеју”. На тој улози сам највише
радила, уложила пуно труда и још
увек је усавршавам. Такође, колектив
КОКРАМ-а ми је најдражи и с њима
се најлепше осећам на сцени. О будућим представама или улогама које
бих евентуално играла нисам размишљала.
» Наставак на страни IV

MАРТИН ЛУТЕР
ВЕЛИКИ ВЕРСКИ
РЕФОРМАТОР
» страна V

СТАРЕ СЛОВАЧКЕ
НОШЊЕ ПОНОВО
У ЖИЖИ
» страна V

ЗУСКА ЧРЈЕПОК
СТВАРА ДУШОМ
И СРЦЕМ
» страна VI
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НА СНИМАЊУ ШОУ-ПРОГРАМА СЛОВАЧКЕ
ТЕЛЕВИЗИЈЕ У БРАТИСЛАВИ

ДЕВЕТ СЛОВАЧКИХ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ПРЕДСТАВА НА ФЕСТИВАЛУ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

У ЗНАКУ МЛАДИХ ГЛУМИЦА
И ГЛУМАЦА

„Ђетван” одушевио
својим наступом
Два гостујућа
ансамбла

Аматери из Ковачице
и Арадца
најуспешнији
Домаћини добили
награду публике

Заједно путовале
групе из Војловице,
Арадца и Селенче
Велике похвале
жирија
На пут у Братиславу, у студио
Словачке телевизије, на заказани термин – 17. новембра у 11
сати,
чланови
СКПД-а
„Ђетван” кренули су 16. новембра увече. После четвороминутне видео-презентације и
успешно преброђеног кастинга
у Бачком Петровцу они су
позвани да, с још три представника, презентују Словаке из
Србије у шоу-програму „Zem
spieva” („Земља пева”). Скоро
четрнаесточасовни пут преко

Арадца и Селенче, којим је
аутобус путовао да би транспортовао и остале учеснике,
није изгледао дуг. Опуштено
дружење, песму и шалу прекинуо је долазак пред телевизијски студио у Братислави.
Изузетно љубазни домаћини
најпре су понудили доручак, на
који се каснило, а затим су
замолили учеснике да се што
пре спреме за снимање. Весела
атмосфера из аутобуса још је
била жива, тако да је појављивање у студију пратило добро
расположење. У таквом расположењу је и програм који су
„ђетвановци”
припремили
изведен пред камерама. Жири
није могао да прикрије своје
одушевљење. Похвалио је све
учеснике на студијској бини:
изврсну женску певачку групу,
фолклорни ансамбл који је
извео игре које до сада нису
видели, као и блиставобелу,
извезену девојачку ношњу,
вођу оркестра за перфектно
извођење аутентичне музике,
виртуозност „примаша” на
виолини и, на крају, мушку
певачку групу, од чијих гласова
је све „пуцало”. Одлазак с бине

је пропраћен још једним
дугачким аплаузом одушевљене публике у студију и,
морамо рећи, ватрених
навијача из Србије и неколицине наших Војловчана
са извезеном заставом
„Ђетвана”.
У простору иза бине, тзв.
бекстејџу, чак три водитеља задужена за необавезно
ћаскање тешко су долазила
до речи, јер за шалу и
коментаре нису била
потребна ни питања ни
потпитања. После ручка,
који су обезбедили домаћини, уследио је опроштај
од телевизије и одлазак у
хотел. Кревет је за неке
представљао одмор до
јутра, а за неке само до
вечере, после које је усле-

дио излазак у град. Братиславу су сутрадан могли
сви да разгледају у шетњи
по Старом граду, „љуљајућем” мосту и братиславском замку. Време за полазак кући, после обавезног
обиласка продавнице „Tesco”, било је у 16 сати. Аутобус је поново био препун
људи и доброг расположења све до Панчева.
Овде причи није крај.
Словачка телевизија дошла
је у Панчево у понедељак,
11. децембра. Шесточлана
екипа имала је задатак да
направи прилог о свим секцијама и активностима у
„Ђетвану”, као и о граду
Панчеву. Снимање је трајало цео дан, како би Друштво представили у правом светлу. Информацију о
томе ко се даље квалификовао у шоу-програму,
нису смели да открију.
Међутим, ако су већ долазили, претпостављамо да
„Ђетван”... Али не, нећемо.
Само бисмо волели да причи још не буде крај.
Михал Калмар

Овогодишњи, 48. фестивал
словачког аматерског театарског стваралаштва „Divadelny
vavrin” („Позоришни ловор”)
одржан је од 27. октобра до 5.
новембра у позоришној дворани у Старој Пазови. Фестивал
је свечано отворила тамошња
дугогодишња глумица Марија
Хлебjан. У такмичарском делу
програма било је девет позоришних представа, и то из Пивнице, Војловице, Панчева,
Ковачице, Арадца, Кисача и
Старе Пазове. Поред ових
представа, публика је могла да
види наступе још двају гостујућих ансамбала. Први од њих,
Словачко војвођанско позориште, наступио је одмах после
свечаног отварања фестивала,
с комадом Владимира Урбана
Владимирова „Виноград зри”, у
режији Михала Бабјака.
Гостима и љубитељима Талије су се, у име организационог и
управног одбора, на отварању
манифестације обратили Либушка Лакатош и Ана Томан
Макан.
Представе у такмичарском
делу програма пратила је
стручна комисија у саставу: Јан
Макан, редитељ, Мирослав
Фабри, глумац, и Мирослав
Бенка, редитељ, сви професионални позоришни ствараоци.
Словачко културно-просветно друштво „Ђетван” из
Панчева представило се у Старој Пазови инсценацијом
комада „Не могу да платим и
нећу да платим” у режији Владане Цвијановић. Комедија
ситуације нобеловца Дарија
Фоа је оштра осуда глобализације, политичког, економског и
друштвеног система, која превазилази границе Италије и
може да се игра у свим деловима света. Стога је рад редитељке био захтевнији, јер је требало имати у виду сваки детаљ у
представи, од типа ликова до
реквизита, будући да све то
има своју поруку – сматрају
чланови стручног жирија.
Видели смо „покушај да се
примeни Диренматова теорема, према којој је комедија најуспешнији начин да се изрази
читава трагика капиталистичког друштва, посебно трагике
најпотлаченијих припадника
тог друштва. Незахтевно редитељско тумачење није изнедрило довољно простора разигра-

ном глумачком ансамблу да
прикаже евидентни комични
потенцијал.”
Жири публике је за глумицу
вечери изабрао Катарину Калмар, која је на даскама које
живот значе још од првог разреда основне школе. У представи је оживела лик супруге
Антоније. Била је то њена прва
сарадња с редитељком Владаном Цвијановић, иначе професионалном глумицом. Катарина је истовремено добила и
награду стручног жирија за
успешно глумачко извођење.
На крају су на позоришне даске
стали они који су до тада седе-

тра” из Ковачице. Друга награда је припала представи „Др”
ВХВ сцене из Ковачице, а трећа
комаду „Лавља јазбина” арадачких аматера.
Највише награда за глумачко извођење отишло је глумцима из Ковачице. Душани
Бабињец је припала награда за
наупечатљивији женски лик, а
Јану Хрћану за мушку улогу.
За женску епизодну улогу
награђена је Ана Ширка. Ивану Цицки је додељена награда
за најуспешнији мушки деби, а
Ани Марији Симоновић из
Старе Пазове за женски деби.
Њен суграђанин Игор Пискла

ли у публици и пратили свих
девет наступа: стручна комисија је, наиме, поднела извештај и наградила најуспешније
позоришне уметнике. Прву
награду жирија, као и награду
Националног савета словачке
националне мањине у Србији
добила је представа „Поздрави
неког” у извођењу „Гимко теа-

освојио је награду за најбоље
одиграну епизодну мушку
улогу. Наградом за најуспешније костиме окитила се Ева
Тауберт из Падине, док је
награда за најбољу сценографију додељена Петру Збончаку
из Пивница. Јан Хрубик из
Арадца награђен је за ауторски текст.

Публика је, и кад је на неким
представама била малобројна,
уживала у чак пет комедија, а
памтиће овогодишњи фестивал по великом броју младих
глумаца. По мишљењу гледалаца, који су сваке вечери оцењивали представе од један до пет,
најбоље је било старопазовачко извођење комада „Ђаво у
брачном рају”, с просечном
оценом 4,8. Ковачичка представа „Др”, захваљујући оцени
4,49, добила је другу награду
публике, а трећу је освојила
позоришна трупа из Кисача, с
представом „Побегни од своје
жене”, чија је просечна оцена
била 4,47.
На крају 48. фестивала
награђенима су честитале и
награде уручиле Ана Томан
Макан, председница Националног савета, и Либушка
Лакатош, председница организационог и управног одбора.
После свечане доделе награда
специјални гости фестивала,
глумци КД „Стична” из Словеније, извели су комедију „Слуга два господара” Карла Голдонија, у режији Александра
Бака, познатог старопазовачког глумца. Фестивал су заједнички организовали Национални савет словачке националне мањине, Општина Стара
Пазова, СКУД „Херој Јанко
Чмелик” из Старе Пазове и
Завод за културу војвођанских
Словака, а финансијску подршку су пружили, поред споменутих Националног савета,
Општине и Завода за културу,
и Канцеларија за Словаке у
дијаспори, као и Покрајински
секретаријат за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама.
Алена Кулик

МЛАДЕ СЛОВАЧКЕ ГЛУМИЦЕ О СВОМ ДОЖИВЉАЈУ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ

Ненадмашни осећај слободе на сцени
» Наставак са стране I

• Глумци се често прихвате
режије позоришних представа.
Да ли би волела да се опробаш
као позоришни редитељ?
КАТАРИНА: Да, често се
дешава. То има позитивну
страну, јер могу ситуацију да
посматрају као глумци, што је
некад од велике помоћи. Не
бих волела да се бавим режијом.
ДУШАНА: Драматургија,
режија или нешто слично засад
ме не привлаче.
• Чиме се још бавиш у слободно време, поред позоришног аматеризма? Да ли због

великог ангажовања помало
трпи школа односно факултет?
КАТАРИНА: Идем на фолклор, певам, бавим се статирањем кад ми време то допушта,
радим новогодишње представе за децу... Зависи од ситуације. Ако могу, жртвујем
факултет. Ако не, онда ипак
трпи нешто од горенаведеног.
Образовање је, ипак, на првом
месту.
ДУШАНА: Као и глума, у мом
срцу посебно место има музика.
Као чланица Креативног центра за туризам, уметност и културу у Ковачици, део сам девојачке певачке групе „Перла”, као
и фолклорног ансамбла „Рузма-

рин”. Поред тога, бавим се и
археологијом, пре свега у
Истраживачкој станици Петница. Већ две године одлазим у ИС
Петница на семинаре археологије, а ове године сам написала
и свој први научноистраживачки рад и била сам учесница 16.
конференције „Корак у науку”.
Наравно, поред тога сам и
одлична ученица трећег разреда Гимназије „Михајло Пупин”,
која ће увек бити на првом
месту.
• Да ли остварени успех и
неке будуће театарске награде
могу утицати на тебе да постанеш професионална глумица,
или ће глума, ипак, остати само

игра?
КАТАРИНА: Носила сам се
мишљу да глума буде мој
животни позив и излазила сам
на пријемне испите на ФДУ, али
онда сам се посветила другом
факултету, тако да ће глума
остати само једна од мојих
љубави, тј. квалитетно проведено слободно време.
ДУШАНА: Свет глуме је за
мене нешто ново, још увек га
упознајем, тако да о евентуалном студирању на факултету
драмских уметности нисам
размишљала. Глума остаје за
мене игра и уживање.
Иван Зафировић
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Петак, 22. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОГЛЕД НА ПРОТЕСТАНТИЗАМ ИЗ СУСЕДСТВА

СЕДИШТЕ МАТИЦЕ СЛОВАЧКЕ У СРБИЈИ

МАРТИН ЛУТЕР ВЕЛИКИ ВЕРСКИ
РЕФОРМАТОР

Доброчинитељ
Људовит Мишик

Вишеструка улога
индулгенција
Преиспитивање
Цркве било
неминовно
Кључан лични однос
с Богом
Мартин Лутер је као реформатор оштро критиковао продају
индулгенција римске цркве.
Није могао да гледа како људи
остају без свог тешко зарађеног
новца за потпуно беспотребно
обећање, те је због тога пре пет
стотина година, 31. октобра
1517, објавио 95 познатих теза
о индулгенцијама. Међутим,
треба споменути да се понекад
продаја индулгенција потпуно
непримерено објашњава у смислу да је Црква у оно време
продавала и ослобођење од
греха, које може дати само свемогући Бог. М. Лутер се сматра
јунаком који се супротставио
овим злоупотребама и тако
барем део хришћанског света
спасао велике преваре.
У извесној мери се ту стварно могло радити о превари
обичних верника, али не треба
заборавити да је продаја
индулгенција била и један од
могућих покушаја ослобођења
од превирања и несигурности
која је у то време била присут-

Ерфурт

на међу људима. Разлог због
којег се у то време у ситуацији
продаје индулгенција налазила
управо Црква, између осталог,
јесте и то што је она у то време
била (а и опћенито је) битан и
непромењив друштвени фактор. Да Црква у то време није
увела продају индулгенција као

Немачки град Ерфурт у коме је Лутер студирао

фактор смиривања немира,
који прати човеково постојање, на исти или сличан начин
то би покушао да уради неко
други. Између осталог, треба
напоменути да, иако је М.
Лутер снажно критиковао ову
праксу, од које се након неког
времена делимично дистанцирала и сама римска црква, у
средишту његовог теолошког
рада у целини заправо и није
критика продаје индулгенција,
већ критика идеје да осим Бога,
који шири љубав, постоји неко
или нешто што би могло пружити стварну утеху човеку и
помоћи у борби против осећаја
празнине постојања и безнадежности с којом се суочава. Треба нагласити да су, поред позитивних и опћенито прихваћених постигнућа, реформски
напори М. Лутера на крају
резултирали највећом дезинтеграцијом у историји хришћанства. Ипак, можемо закључити,
да се у то време није појавио М.
Лутер, појавио би се неки други
реформатор, јер је Цркви у то
време заиста било потребно
детаљно преиспитивање.
То да је М. Лутер тражио
истину и да је истина једино што
га је занимало, потврђује и
његова теорија „Теологија крижа”. Пут од Писма као сведочанства о Исусу, који је сажет у
новозаветним кристолошким
титулама као што су Христ,
Господ, Син божји, Спаситељ,
Искупитељ, до састанка у нашој
реалности с тим трпећим човеком као Христом, Господином,

Сином божјим, Спаситељем и
Искупитељем људског постојања може се чинити врло дугим.
Ово „трајање” је вероватно
нешто што људску егзистенцију
понекад може чинити узнемирујућом, исцрпљујућом, а у тренуцима чак и пуном страха да ће
стање несигурности, тражења и
чекања трајати заувек и биће
само горе. Али управо у овој
рањивости отвара се простор за
постизање квалитета постојања
човека као бића чија одлучност
није бежати од сопствене патње
или патње својих ближњих,
напротив његова одлучност је
не користити умирујућа средства, да ли понуђена од стране
религије или света потрошње,
већ истрпети оно што је потребно, стрпљиво чекајући божји
одговор.
Став да je Исус из Назарета
као онај у коме се човек усред
ове реалности сусреће с Богом,
који једини има моћ да човеку
да оправдање и спасење за
будућност, довео је до питања у
каквом су односу (или могу
бити) према ауторитету овог
рањивог човека други ауторитети, попут папе, заправо
Црква и њена традиција.
Укратко би се могло рећи да
реформација у суштини значи
да кроз потешкоће људског
постојања постоји пут ка Богу,
пуном љубави, који се појавио
усред наше стварности у Исусу,
где Свето писмо игра важну
улогу. На овај начин човек на
овом путу, иако не треба да
одбацује традицију Цркве, не

мора се нужно мешати у њен
рад. Напротив, човек може,
користећи њене предности,
истовремено размишљати о
њој на канону, Светом писму и
критички је процењивати.
У свом дипломском раду сам
се, између осталог, посветила и
теми религиозности. Закључила
сам да није лако и по мом
мишљењу није могуће успоставити јединствено разумевање
религиозности. На пример,
постоје људи који су снажни
верници, имају близак однос с
Богом иако не одлазе редовно у
цркву, док неки други редовно
иду у цркву првенствено из
навике, а не зато што се тако
осећају. У сваком случају, и по
мом мишљењу је основа истинске религиозности унутрашњи
осећај близине Бога, свакодневно упознавање Светог писма и
труд да се живи према њему.
Базирам се, стога, пре свега на
личном односу човека с Богом.
Не поричем ни значај сусрета
верника, који слично размишљају, током молитви или других верских састанака. Само
желим да истакнем да је, по мом
мишљењу, за лично благостање
и проживљавање смислености
живота кључан лични однос
човека с Богом.
Теза 36. Сваки хришћанин
који осећа истинско покајање
за своје грехе има потпуно
опроштење казне и кривице
које му припада и без индулгенција. (М. Лутер)
Милушка Фабри, Илок,
Република Хрватска

УЗ ТЕКСТ НАШЕ СУНАРОДНИЦЕ МИЛУШКЕ ФАБРИ

Куд се денуо ентузијазам младе елите
Неуспео покушај
окупљања
високообразованих
Значи ли
реформација нешто
нашој студентској
омладини
Негде средином јесени постало
ми је јасно да ће ова година
проћи а да ниједна словачка
установа, још мање српска,
неће обележити пет векова
реформације
значајнијим
стручним или научним скупом. Непријатно изненађен и
затечен, грозничаво сам тражио установе и сараднике с
којима бих пробао да организујем један округли сто, серију
разговора о Мартину Лутеру и
значају реформације. Нисам их
нашао. На крају сам кратким
циркуларним писмом, послатим електронском поштом,
покушао да за исту тему заинтересујем већу групу словачких
студената и младих стручњака
који су последњих неколико

година добили похвалнице од
Матице словачке у Србији и
скромне поклоне или стипендије од Националног савета
словачке националне мањине,
односно владе Словачке Републике. Младе свештенике или
студенте теологије нисам звао.
Мислио сам да ће се један број

младих академаца из области
друштвених, класичних и
хуманистичких наука промптно одазвати, док ће стручњаци
из природних и техничких наука оклевати. Њима сам, стога,
предложио да, уколико се не
осећају довољно образованим
и стручним за тај историјски

период, напишу нешто о свом
личном, субјективном доживљају и ставу према протестантизму.
Од 64 позвана млада стручњака и студента, јавила се једна
једина девојка, дипломирани
психолог Милушка Фабри из
Илока, у суседној Хрватској.
Прво ме је питала о неким техничким и процедуралним појединостима, да би ускоро послала и свој стручни рад. Будући
да ми се до почетка децембра
нико други није обратио, нити
послао писани рад о Лутеру,
замолио сам Милушку да свој
стручни рад прилагоди новинама и ширем читалаштву. Њој
то и није било тешко јер у Илоку ради као уредница и новинарка програма на словачком
језику у локалној радио-станици, а хонорарно је запослена у
илочком Центру за социјално
старање. Тако су настала два
текста, од којих први објављујемо сада. Захваљујемо вредној
Милушки Фабри на уложеном
труду.
Иван Зафировић

Брза реконструкција
зграде
Седиште Матице словачке у
Србији од давнина је у Бачком
Петровцу. Зграда у којој је
Матица смештена, купљена је
2000. године и одмах је реновирана. Реконструкција објекта је
трајала једну годину, тако да је
на „Словачким народним свечаностима” 2001. године свечано отворена.
Једноспратница у лошем стању плаћена је око 42.000 тадашњих немачких марака. Половину суме дао је велики доброчинитељ Матице Људовит
Мишик, а остатак су обезбедили Матица словачка из Словачке, НВО „Словаци Словацима”,
Словаци из Канаде, влада Словачке Републике, влада Југославије, општине Бачки Петровац,
Ковачица и Панчево, месне
заједнице Кисач и Селенча,
председник Словачке Рудолф
Шустер, председник словачке
скупштине Јозеф Мигаш, амба-

садор Словачке Републике
Мирослав Мојжита, МОМС
Бачки Петровац, Кисач и Стара
Пазова, „Слован прогрес” из
Селенче, Јан Tриaшко и Ондреј
Спевак из Бачког Петровца.
Зграда је саграђена одмах после
Првог светског рата, 1919. године, и испрва су се у њој налазиле трговина, задруга и крчма.
Касније је претворена у хотел,
као први у Бачком Петровцу.
Објекат се састоји од подрума, приземља и спрата. Има

седамнаест просторија чија је
површина око 400 м2. Иза зграде је мало двориште у коме се
налазе два помоћна објекта с
подрумом површине око 82 м2,
између којих је у облику пролаза (ајнфора) велика дрвена
капија која излази на другу
улицу. У приземљу главног
објекта су канцеларије и сала
Матице словачке, а на спрату је
у три просторије смештен
Месни одбор Матице словачке
Бачког Петровца, док се у четири собе налази Музеј војвођанских Словака.
Седиште Матице словачке
добило је назив по Људовиту
Мишику, који је за живота највише помагао ову највећу организацију Словака у Србији. Он
је рођен 1922. године у Ружомберку. По занимању је био
инжењер прехрамбене технологије. Када је 1968. године
совјетска војска упала у Чехословачку, он се стицајем околности налазио на броду близу
Норвешке. Искочио је из брода
и затражио азил у САД. Тамо

се, захваљујући свом знању,
труду и сналажљивости релативно брзо обогатио. По паду
комунистичког система у Чехословачкој вратио се у родни
град, из кога је помагао многа
словачка удружења и организације, па тако и Матицу словачку, којој је, поред новца за зграду и друге трошкове, поклонио
и аутомобил. Умро је крајем
2015. године. Словачка заједница у Србији неће заборавити
његову племенитост.
Иван Зафировић

УСКОРО У ПАНЧЕВУ ЈОШ ЈЕДНА ЗАНИМЉИВА
ИЗЛОЖБА

Старе словачке ношње
поново у жижи
Средином фебруара наредне

године у Народном музеју Панчево биће отворена изложба
фотографија Петра Дешића из
Челарева. Он ће се у нашем граду представити са 42 фотогра-

Кухарикове у организацији
снимања.
Како аутор каже, он нема
никакве родбинске везе са Словацима, с обзиром на то да је
одрастао у Босни и Далмацији,

фије настале у 24 места у Војводини у којима живе Словаци.
Неколико фотографија приказује и традиционалну народну
ношњу Словака из Панчева, а
настале су на фолклорном
фестивалу „Танцуј, танцуј" или
у самој Војловици, где је Дешић
имао свесрдну помоћ Ане

одакле је 1995. отишао због рата.
Познанство с велечасним Марјаном Дејом из Селенче 2014.
године је, ме утим, утицало на
њега да се заинтересује за културу Словака и започне фотографисање занимљивих људи, старих обичаја и живописних
ношњи.
Иван Зафировић
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ДАЛЕКОСЕЖНОСТ УТИЦАЈА ПРОТЕСТАНТИЗМА II

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД КЛЕРИКАЛИЗМА И ИСПУЊЕЊЕ СВЕТА ВЕРОМ
Основне одлике
протестанта

ауторитета
цркве
и
„одступнице", „прибежишта" у виду индулгенције,
целивања реликвија, обредно-магијског односа са свештеником, ходочашћа и
појединих доброчинстава,
у њима је у већој мери изгра
ђен осећај одговорности за
сопствене одлуке и поступке (јер „протестантима
недостају ритуална сакраментална
растерећења",
Андреас Полтерман).
Са самодисциплиновањем је у тесној вези вођење
рационалног живота, у коме

Јачање
индивидуализма
Афирмација рада,
занимања
и образовања
Склоност ка
рационализму
До појаве учења Мартина Лутера Католичка црква је у великој
мери господарила душама верника, пастве, јер је читав духовни живот, све што је имало везе
с религијом (вера, проклетство,
искупљење, спасење, вечни
живот), дефинисала и мерила на
основу односа према установи
цркве. С друге стране, реформација је предност дала вернику
појединцу, науштрб установе
цркве. Институционално усмеравање споља замењено је усмеравањем изнутра које слуша
само божју реч. Протестантски
верник је ослобођен туторства
цркве, као установе, и захваљујући слушању или читању
Библије на разумљивом, матерњем језику, уз посредовање
самог Исуса, долази у директан
однос с Богом. Тако се све више
развија индивидуални однос с
Богом, што води јачању верског
индивидуализма у окриљу протестантизма.
Андреас Полтерман сматра да
су традиционална католичка
учења увек полазила од цркве,
као нормативне установе, меродавне да утиче на све области
културе. Насупрот томе за
реформацију средиште хришћанског живота није институционално место неког свеца,

коначни крај „старе Европе", растакање монолитности хришћанског света и
средњовековног јединства
црквене и световне власти.
Долази до плурализације
хришћанске вере, коју прати
културна плурализација. То
су само неки од друштвених
процеса и појава који се
јављају или јачају у оквиру
протестантизма. Требало би
их боље упознати да би се
лакше разумео западни свет
и сагледала историја. Осврт
на човека верника из „херојског" доба реформације,

Тврђава Кобург у којој је Лутер живео под заштитом

него свет и свакодневни живот
уопште. „Протестантска побожност не познаје посебне верске
сфере у којима би човек био ближи Богу него у другим, наизглед
секуларним областима. У основи тога је представа да се богослужење не ограничава на
посебне верске активности, на
дела или свете радње, већ се
врши у свачијем посебном световном занимању", каже Полтерман. То је водило великој
афирмацији и поштовању рада,
као и уважавању сваког занимања. Образовање је све више
цењено. Свака делатност, посао,
професија у служби ближњег
вредни су човека и Бога и имају
религиозно достојанство. „За
живот побожног то значи да

побеђује управо неспектакуларно свакодневно, оно световно с
религиозним карактером обавезе." Свет се, с једне стране, ослобађа клерикализма и монопола
црквеног тумачења, а с друге,
сам свет постаје место испуњено
вером - тврди Полтерман. С
реформацијом, дакле, не само да
димензија световног добија на
значају него буја нови подстицај
за рационално преуређење и
развијање света.
Протестантска вера оличава
највиши субјективитет, индивидуалност. Да би дошао до спознаје своје вере, појединац се
преиспитује и понире у себе.
Ослобођен институционалних
стега цркве и испуњен и надахнут личним односом према Богу,

појединац развија свој систем
самодисциплиновања и самоконтроле чији је основ лична
савест. Полтерман наводи и друге етичке обавезе протестанта:
победити самог себе, одупрети
се многобројним чулним искушењима, не бирати лакши пут,
обавезати се, издржати Кантову
супротност између обавезе и
склоности, преузети на себе и
изолацију, као последицу одлука
према савести, како је то учинио
и сам Лутер. За разлику од католика, протестанти су склонији
потискивању порива, што значи
да се суздржано и контролисаније односе према преосталој
ирационалности живота. Будући да су препуштени сами себи,
без спољашњег, наметнутог

Макета тврђаве Кобург

појединац верник планира
своје време и делатност и
усмерава се ка резултатима
(„склоност ка рационализму", Макс Вебер). Такви
обрасци живота олакшали
су развој рационалног концепта економске репродукције. Реформација означава

раног протестантизма, може
показати колико се данашњи амерички и европски
протестант удаљио, отуђио
од својих извора, односно
помоћи људима са ових балканских простора да се упореде с њима.
Иван Зафировић

ДРУЖЕЊЕ СЛОВАЧКИХ ОСНОВАЦА У
„ЂЕТВАНУ”

Предбожићна забава

РАСПЛАМСАЛЕ СЕ ИСКРЕ КРЕАТИВНОСТИ

Зуска Чрјепок ствара душом и срцем
Подршка галеристе
Павела Бапке
Активна на више поља
Мало ко има срећу да већ после
прве самосталне изложбе постане познат уметник, као што је
имала Војловчанка Зуза Чрјепок.
Ретки су људи који могу пуно
тога да направе, израде, а да
ипак остану у сенци и не хвале
се својим успесима. Једноставно,
скромност је врлина шездесетшестогодишње уметнице. Управо она цени сваки дан, сваку
шансу коју јој живот даје. Максимално искоришћава сваку
секунду свог живота.
Зуза у топлини свог дома ствара за себе и своју породицу. За
сваку прилику или празник она
припреми нешто оригинално.
Своје срце и душу улаже у своја
дела. Рођена је 16. јуна 1951. у
Јаношику. Основну и средњу
економску школу завршила је у
Панчеву. Радни век је провела у
предузећу „Ратар – пекара”, где је
радила као ликвидатор. Од 2006.
године активна је чланица секције везиља Словачког културнопросветног друштва „Ђетван”,
као и кола црквених сестара у
Војловици. У браку с Михалом је
од 1973. и имају два сина – Владимира и Златка, који је такође
активан у „Ђетвану”. Највећа
радост су јој унучићи Валентина
и Коља. Слободно време посвећује њима, а некад и заједно стварају. Њен таленат испољио се
још у детињству. Већ у нижим
разредима основне школе постала је чланица ликовне секције. У
том периоду израдила је мозаик,
који и данас украшава простор

школе. После запошљавања и
заснивања породице није могла
да се посвети у довољној мери
својим уметничким интересовањима. Активно је почела да слика тек после одласка у пензију.
Можемо да констатујемо да је

су њени омиљени сликарски
мотиви. Радо осликава бундеве,
варјаче, шамлице, посуде за
млеко и ускршња јаја. Део њеног
стваралаштва су и радови
настали везењем, хеклањем,
плетењем, брушењем стакла,

штрудлу на „Доловачкој штрудлијади”.
Њени радови украшавају разне делове просторија не само за
време Божића већ током целе
године. Многе украсе је продала,
тако да су се њима радовали
њени верни купци. Слике је продала у Немачкој и Словачкој,
ускршња јаја у Братислави и у
Јакловцима. Њеном делу ће се
ускоро обрадовати и купци у
далекој Аустралији. Недавно је
њен рад од стакла путовао у
Немачку, Шведску и Мађарску, а
код нас – у Бачки Петровац.
Управо сада израђује флашу за
славу Св. Никола с његовим
ликом. Разне радове од ускршњих јаја, прстене за салвете,
осликане кухињске даске и слике поклонила је приликом посета Братислави, Михаловцима и
Немачкој.
Ако тражите инспирацију да
Божић учините још занимљивијим, Зуска ће вам с радошћу
помоћи. Управо овај стваралачки посао Зузу опушта, а одмара
јој и очи и душу. И тако из дана
у дан, увек нешто ново и занимљиво настане у породици Чрјепок. Заслужила је да се о њој
чује. Таквих је породица много у
Војловици. Зато се и каже да су
Војловчани скромни људи. Умеју
да се радују малим стварима.

изгубљено време за стварање односно декупаж и пирографнадокнадила већ после одржане ском техником. Своје знање и
прве самосталне изложбе „Искре технике непрестано усавршава
креативне душе”, коју је прире- и врло радо учествује у ликовдила у просторијама Месног ним колонијама и радионицама.
одбора Матице словачке у Војло- Излагала је већ неколико пута у
вици, у септембру ове године. просторијама МО Матице слоНакон отварања изложбе гале- вачке и „Ђетвана” у Панчеву.
риста Павел Бапка био је веома Своја дела обично поклања.
изненађен енергијом коју аутор- Нека се налазе и у згради локалка поседује. Упутио јој је савет да не парохије. Госпођа Чрјепок је
се посвети једној техници. То је и изврсна куварица – недавно је
Алена Кулик
некад веома тешко, јер њена дела добила награду за најбољу
настају у зависности од тренутног расположења. Због тога је
добила Бапкину подршку и обеД.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
ћање да ће јој помоћи да излаже
• Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић
и ван граница Србије.
• Уредник издања: Иван Зафировић • Технички уредник:
Зуза је до сада насликала
• Фотографије: Иван Зафировић, Петар
више од тридесет слика. На Александар Милошевић
Дешић и из приватних колекција
њеним сликама се најчешће
• Преводиоц и лектор: др Марина Хриб (словачки)
појављују цвеће и природа. То
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

За ученике Основне школе

„Братство–јединство” који
похађају наставу словачког
језика у среду, 13. децембра,
организована је предбожићна
забава. Њима су се придружили чланови млађе фолклорне секције Словачког
културно-просветног друштва „Ђетван”, у чијим просторијама је и приређена
забава. Циљ сусрета био је
међусобно упознавање и дружење деце која желе да стичу
и негују знање словачког језика и културе. Вече забавноедукативног карактера протекло је у знаку словачких
божићних песама, рецитација, колективних дечјих игара и
неизоставних медењака. Уживајући у зимској, претпразничној атмосфери, деца су
имала прилику да се упознају
с појединим предбожићним
обичајима и традицијама.
С обзиром на то да је 13.
децембар празник Св.

Луције, заштитнице слепих,
посебна пажња посвећена
је празновању и некадашњим веровањима на тај
дан. Деци је нарочито било
занимљиво што су се од
Луције до Божића, током
дванаест дана, брижљиво
бележили метеоролошки
подаци, на основу чега се
закључивало какво ће време бити у појединим месецима наредне године. За
дан Св. Луције, обавијен
разним легендама и митовима, везивала се у прошлости и љубавна магија,
те прорицање будућности,
што је посебно заинтересовало девојчице. Забави је
присуствовало приближно
педесетак школараца, од
којих су многи констатовали да би од великог значаја
било чешће приређивање
сусрета сличног садржаја.
Др Марина Хриб

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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POHĽAD NA PROTESTANTIZMUS ZO SUSESDSTVA

SÍDLO MATICE SLOVENSKEJ V SRBSKU

MARTIN LUTHER – VEĽKÝ NÁBOŽENSKÝ
REFORMÁTOR

Dobrodinec Ľudovít
Mišík

Viacnásobná úloha
odpustkov
Prehodnotenie cirkvi
bolo nevyhnutné
Kľúčovým osobný
vzťah k Bohu
M. Luther ako reformátor ostro
kritizoval predaj odpustkov zo
strany rímskej cirkvi. Nemohol sa
pozerať, ako ľudia zostávajú bez
svojich ťažko zarobených peňazí
pre úplne zbytočný prísľub, a preto pred päťsto rokmi, 31. októbra
1517, uverejnil známych 95 téz
proti odpustkom. Treba však spomenúť, že predaj odpustkov sa
občas celkom neprimerane vysvetľuje aj v takom zmysle, že cirkev
v tom čase predávala aj oslobodenie od hriechov, ktoré môže udeliť len všemohúci Boh. M. Luther
je považovaný za hrdinu, ktorý sa
postavil proti tomuto zneužívaniu, a tak aspoň časť kresťanského
sveta zachránil pred veľkým podvodom.
Do určitej miery tu naozaj
mohlo ísť o podvod obyčajných
veriacich, ale netreba zabudnúť,
že predaj odpustkov bol aj jedným z možných pokusov o oslobodenie sa od vzruchov a neistôt,
ktoré boli v tom čase prítomné
medzi ľuďmi. Dôvodom, prečo sa
v situácii predaja odpustkov ocitla v tom čase práve cirkev bolo
okrem iného aj to, že bola (a vo

Pracovňa Luthera, v ktorej
preložil do nemčiny Nový zákon

všeobecnosti je aj dnes) dôležitým a nemenným spoločenským
faktorom.Keby cirkev v tom čase
nezaviedla predaj odpustkov ako
faktor zmierňovania nepokoja,
ktorý sprevádza človekovu existenciu, rovnakým alebo podobným spôsobom by sa to pokúsil

Hrad Wartburg, na ktorom Martin Luther preložil do nemčiny Nový zákon

urobiť niekto iný. Okrem iného
treba poznamenať, že aj keď M.
Luther dôrazne kritizoval túto
prax, od ktorej sa po uplynutí určitého času čiastočne dištancovala aj samotná rímska cirkev, v
centre pozornosti jeho teologickej práce celkovo ani nie je kritika predaja odpustkov, ale kritika
idey, že okrem Boha, ktorý šíri
lásku, existuje niekto alebo niečo,
čo by človeku mohlo poskytnúť
skutočnú útechu a pomôcť v boji
proti pocitu prázdnoty existencie
a beznádeje, ktorému čelí. Potrebné je zdôrazniť, že popri pozitívnych a všeobecne akceptovaných úspechoch, reformné úsilie M. Luthera v konečnom dôsledku vyústilo do najväčšej dezintegrácie v dejinách kresťanstva. Napriek tomu môžeme konštatovať, že keby sa v tom čase nezjavil M. Luther, zjavil by sa niektorý iný reformátor, pretože cirkev vtedy skutočne potrebovala
dôkladné prehodnotenie.
To, že M. Luther vyhľadával
pravdu a že je pravda jediné, čo
ho zaujímalo, potvrdzuje aj jeho
teória Teológia kríža. Cesta od
Písma ako svedectva o Ježišovi,
zhrnutá v novozákonných kristologických tituloch ako Kristus,
Pán, Syn Boží, Spasiteľ, Vykupiteľ, k stretnutiu v našej realite s
tým trpiacim človekom ako Kristom, Pánom, Synom Božím,
Spasiteľom a Vykupiteľom ľudskej existencie môže sa zdať veľmi
zdĺhavou. Toto "trvanie" je prav-

depodobne niečím, čo ľudskú existenciu môže občas urobiť úzkostlivou, vyčerpávajúcou, a na momenty dokonca aj plnou obáv, že
stav neistoty, hľadania a čakania
bude trvať navždy a bude len horšie. Avšak práve v tejto zraniteľnosti sa otvára priestor na
dosiahnutie kvality existencie
človeka ako bytosti, ktorej odhodlanosť nespočíva v úteku pred
vlastným utrpením alebo utrpením svojich blízkych; naopak jej
odhodlanosť spočíva v nepoužívaní zmierňujúcich prostriedkov,
či už tých, ktoré ponúka náboženstvo, alebo svet konzumizmu,
ale v pretrpení toho, čo je potrebné, trpezlivo čakajúc Božiu odpoveď.
Názor, že Ježiš Nazaretský –
ako ten, v ktorom sa človek uprostred tejto reality stretáva s Bohom –, jediný má moc udeliť človeku ospravedlnenie a spasenie
do budúcnosti, priviedol k otázke, v akom vzťahu sú (alebo môžu
byť) voči autorite tohto zraniteľného človeka iné autority, ako
napríklad pápež, vlastne cirkev a
jej tradícia. Skrátka by sa dalo povedať, že reformácia v podstate
znamená, že cez ťažkosti ľudskej
existencie vedie cesta k Bohu,
plnému lásky, ktorý sa objavil
uprostred našej reality v Ježišovi,
kde Písmo zohráva dôležitú úlohu. Týmto spôsobom človek na
tejto ceste, hoci by nemal odmietať cirkevnú tradíciu, nemusí nutne zasahovať do jej činnosti. Prá-

ve naopak, človek môže, využívajúc jej výhody, súčasne uvažovať o
nej na kánone, v Svätom písme a
kriticky ju posudzovať.
Vo svojej diplomovej práci som
saokrem inéhovenovala aj tematike religiozity. Prišla som k záveru,
že nie je ľahké, a podľa môjho názoru ani možné, nastoliť jednotné
chápanie religiozity. Napríklad,
existujú ľudia, ktorí sú silne veriaci, majú blízky vzťah k Bohu, hoci
nechodia pravidelne do kostola,
kým niektorí iní pravidelne chodia do kostola predovšetkým zo
zvyku, a nie preto, lebo to tak cítia. V každom prípade, aj podľa
môjho názoru je základom skutočnej religiozity vnútorný pocit
blízkosti Boha, každodenné spoznávanie Svätého písma a snaha žiť
podľa neho. Zakladám teda v prvom rade na osobnom vzťahu
človeka k Bohu. Nepopieram ani
význam stretávania sa podobne
zmýšľajúcich veriacich počas bohoslužieb alebo iných náboženských stretnutí. Chcem len vyzdvihnúť to, že podľa môjho názoru je pre osobnú pohodu a prežívanie zmysluplnosti života kľúčovým osobný vzťah človeka k
Bohu.
Téza 36. Každý kresťan, ktorý
pociťuje pravú ľútosť nad svojimi
hriechmi, má úplné odpustenie
trestu aj viny, ktoré mu patrí aj bez
odpustkov (M. Luther).

Rýchla rekonštrukcia
budovy
Sídlo Matice slovenskej v Srbsku
je od dávnych čias v Báčskom Petrovci. Budova, v ktorej je Matica
umiestnená, bola kúpená v roku
2000 a ihneď aj rekonštruovaná.
Rekonštrukcia objektu trvala rok,
a tak bol slávnostne otvorený počas Slovenských národných slávností v roku 2001. Za jednoposchodovú budovu v zlom stave
bolo zapletené zhruba 42 000 vtedajších nemeckých mariek. Polovicu sumy poskytol veľký dobrodinec Matice Ľudovít Mišík a
zvyšok poskytla Matica slovenská
zo Slovenska, nezisková organizácia Slováci Slovákom, Slováci z
Kanady, vláda Slovenskej republiky, vláda Juhoslávie, správa
okresov Báčsky Petrovec, Kovačica, Pančevo, miestne spoločenstvá Kysáč a Selenča, predseda
Slovenskej republiky Rudolf Šuster, predseda Národnej rady SR
Jozef Migaš, veľvyslanec Sloven-

skej republiky Miroslav Mojžita,
MOMS Báčsky Petrovec, Kysáč a
Stará Pazova, Slovan progres zo
Selenče, Jan Triaško a Ondrej
Spevák z Báčskeho Petrovca. Budova bola postavená hneď po prvej svetovej vojne, v r. 1919, a zo
začiatku bol v nej umiestnený obchod, ako aj družstvo a krčma.
Neskôr bola premenená na hotel,
prvý v Báčskom Petrovci.
Objekt pozostáva z pivnice, prízemia a poschodia. Je v ňom 17

Znamená reformácia
niečo pre našu
študentskú mládež?
Niekde vpolovici jesene mi začalo byť jasné, že tento rok uplynie
a žiadna slovenská inštitúcia, ešte
menej nejaká srbská, si nepripomenie päťsté výročie reformácie
významnejším odborným alebo
vedeckým stretnutím. Nepríjemne prekvapený a zaskočený, horúčkovito som vyhľadával inštitúcie a spolupracovníkov, s ktorými
by som sa pokúsil zorganizovať
jeden okrúhly stôl, sériu rozhovorov o Martinovi Lutherovi a
význame reformácie. Nenašiel
som ich. Na konci som sa krátkym cirkulárnym listom, odoslaným elektronickou poštou, pokúsil v súvislosti s tou istou témou zaujať väčšiu skupinu slovenských študentov a mladých
odborníkov, ktorí počas uplynu-

lých niekoľkých rokov získali vyznamenania Matice slovenskej v
Srbsku a skromné dary alebo štipendiá Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,
resp. vlády Slovenskej republiky.
Mladých kňazov či študentov
teológie som nepozval. Myslel
som si, že sa určitý počet mladých

akademikov z oblasti spoločenských, klasických a humanitných vied promptne ozve, zatiaľ čo odborníci z oblasti prírodných a technických vied budú váhať. Im som preto navrhol, aby –
ak sa necítia dostatočne vzdelanými a odbornými, pokiaľ ide o
to historické obdobie – napísali

niečo o svojom vlastnom, subjektívnom zážitku a postoji k protestantizmu.
Zo 64 pozvaných mladých odborníkov a študentov, ozvala sa
jedna jediná dievčina – diplomovaná psychologička Miluška Fábryová z Iloku, ktorý sa nachádza
v susednom Chorvátsku. Najprv
sa ma opýtala v súvislosti s niektorými technickými a procedurálnymi podrobnosťami, a čoskoro mi poslala aj svoju odbornú
prácu. Vzhľadom na to, že ma do
začiatku decembra nikto iný neoslovil, ani neposlal písomnú prácu o Lutherovi, poprosil som Milušku, aby svoju odbornú prácu
prispôsobila novinám a širšej
čitateľskej verejnosti. Pre ňu to
ani nebolo také náročné, keďže
pracuje ako novinárka a redaktorka programu v slovenskom jazyku na miestnej rozhlasovej stanici v Iloku, zatiaľ čo v miestnom
Centre sociálnej starostlivosti
pracuje na úkol. Tak vznikli dva
texty, z ktorých prvý uverejňujeme teraz. Ďakujeme pracovitejMiluške Fábryovej za vynaložené
úsilie.
Ivan Zafirović

Ivan Zafirović

Staré kroje znovu v
stredobode pozornosti

K TEXTU NAŠEJ KRAJANKY MILUŠKY FÁBRYOVEJ

Nevydarený pokus o
zoskupenie
vysokoškolsky
vzdelaných

vedomostiam, úsiliu a vynaliezavosti relatívne rýchlo zbohatol. Po
páde komunistického systému v
Československu, vrátil sa do rodného mesta, odkiaľ pomáhal
mnohým slovenským združeniam
a organizáciám. Tak teda aj našej
Matici slovenskej, ktorej okrem
peňazí na kúpu budovy a ďalšie
náklady, daroval aj auto. Zomrel
koncom r. 2015. Slovenská komunita v Srbsku nezabudne na jeho
veľkorysosť.

ČOSKORO V PANČEVE EŠTE JEDNA ZAUJÍMAVÁ
VÝSTAVA

Miluška Fábryová, Ilok,
Chorvátska republika

Kam sa podel entuziazmus mladej elity

miestností, ktoré majú celkovú
výmeru zhruba 400 m2. Za budovou je malý dvor, na ktorom sa
nachádzajú dva pomocné objekty
s pivnicou, majúce výmeru približne 82 m2, medzi ktorými sa vo
forme priechodu nachádza veľká
drevená brána s východom na inú
ulicu. Na prízemí hlavného objektu sú umiestnené kancelárie a sála
Matice slovenskej, kým na poschodí v troch miestnostiach pôsobí Miestny odbor Matice slovenskej v Báčskom Petrovci, zatiaľ
čo v štyroch izbách funguje Múzeum vojvodinských Slovákov.
Sídlo Matice slovenskej získalo
názov podľa Ľudovíta Mišíka,
ktorý za života najviac pomáhal
tejto najväčšej organizácii Slovákov v Srbsku. Narodil sa v r. 1922
v Ružomberku. Povolaním bol inžinier potravinárskej technológie.
Keď v r. 1968 sovietske vojská
vpadli na územie Československa,
on sa zhodou okolností nachádzal
na lodi v blízkosti Nórska. Vyskočil z lode a požiadal o azyl v Spojených štátoch. Tam vďaka svojim

V

polovici februára nasledujúceho roka bude v Národnom
múzeu v Pančeve otvorená výstava fotograií Petra Dešića z Čelareva. On sa v našom meste pred-

vaním fotografovania srdečnú
pomoc Anny Kuchárikovej. Ako
autor hovorí, on nie je v žiadnom
príbuzenskom vzťahu so Slovákmi, vzhľadom na to, že vyrastal v

staví 42 fotograiami vzniknutými v 24 lokalitách vo Vojvodine, v ktorých žijú Slováci. Tradičný ľudový kroj Slovákov z Pančeva je zachytený na niekoľkých
fotograiách, ktoré vznikli na folklórnom festivale Tancuj, tancuj
alebo v samotnej Vojlovici, kde
mal Dešić v súvislosti s organizo-

Bosne a Dalmácii, odkiaľ v roku
1995 odišiel z dôvodu vojny. Zoznámenie sa s kňazom Mariánom
Dejom zo Selenče v roku 2014 ho
však ovplyvnilo tak, že sa začal
zajímať o kultúru Slovákov a fotografovať zaujímavých ľudí, staré
zvyky a malebné kroje.
Ivan Zafirović
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ĎALEKOSIAHLOSŤ VPLYVU PROTESTANTIZMU II.

OSLOBODENIE OD KLERIKALIZMU A NAPLNENIE SVETA VIEROU
„protestantom chýba rituálne
sakramentálne odľahčenie“,
Andreas Poltermann).
V tesnej súvislosti so sebadisciplínou je vedenie racionálneho života, v ktorom
veriaci jednotlivec plánuje
svoj čas a činnosť a smeruje k
výsledkom („sklonnosť k
racionalizmu“, Max Weber).
Také modely života uľahčili
rozvoj racionálneho konceptu
ekonomickej reprodukcie.
Reformácia predstavuje dei-

Základné znaky
protestantizmu
Silnenie individualizmu
Afirmácia práce,
povolania a vzdelávania
Sklon k racionalizmu
Kým sa neobjavilo učenie Martina
Luthera, (katolícka) cirkev vo veľkej miere hospodárila s dušami veriacich, teda stáda, lebo celý duchovný život, všetko, čo súviselo s
náboženstvom (viera, prekliatie,
vykúpenie, spasenie, večný život)
deinovala, hodnotila na základe
vzťahu voči cirkevnej inštitúcii. Na
druhej strane reformácia uprednostnila veriaceho jednotlivca, na
úkor cirkevnej inštitúcie. Inštitucionálne usmerňovanie zvonka je
nahradené usmerňovaním zvnútra, ktoré poslúcha iba božie slovo.
Protestantský veriaci bol oslobodený od tútorstva cirkvi ako inštitúcie a vďaka počúvaniu či čítaniu
Biblie v zrozumiteľnom, materinskom jazyku, so sprostredkovaním
samotného Ježiša, vstupuje do priameho vzťahu s bohom. Tak sa čoraz viac rozvíja individuálny vzťah
s bohom, čo vedie k silneniu náboženského individualizmu pod záštitou protestantizmu.
Andreas Poltermann sa domnieva, že tradičné katolícke učenia
vždy začínali od cirkvi ako normatívnej inštitúcie, relevantnej
ovplyvňovať všetky oblasti kultúry.
Naopak, pre reformáciu nebolo
strediskom kresťanského života inštitucionálne miesto nejakého
svätca, ale svet a každodenný život
vo všeobecnosti. „Protestantská
zbožnosť nepozná osobitné náboženské sféry, v ktorých by človek
bol bližšie k bohu než v iných,
zdanlivo sekulárnych oblastiach. V

sprevádza kultúrny pluralizmus. To sú iba niektoré zo
spoločenských procesov a javov, ktoré sa objavujú alebo
silnejú v rámci protestantizmu. Potrebné je dôkladnejšie
sa s nimi oboznámiť, aby sa
ľahšie pochopil západný svet
a posúdila história. Pohľad na
veriaceho človeka z „hrdinského“ obdobia reformácie,
raného protestantizmu, môže
poukázať na to, do akej miery
sa dnešný americký a európ-

Plán pevnosti Coburg, v ktorej žil pod ochranou Martin Luther

jej základe je predstava, že sa
bohoslužby neobmedzujú na osobitné náboženské aktivity, na diela
alebo posvätné činy, ale sa vykonávajú v každom osobitnom svetskom povolaní,“ hovorí Poltermann. To viedlo k veľkej airmácii
a uctievaniu práce, ako aj váženiu
si každého povolania. Vzdelávanie
sa taktiež čoraz viac uznávalo. Každá činnosť, práca, profesia v službe
blížneho sú hodné človeka a boha a
majú náboženskú dôstojnosť. „Pre
život pobožného to znamená, že
vyhráva práve nenápadné, každodenné, to svetské s povinnosťou
náboženského charakteru.“ Svet sa
z jednej strany oslobodzuje od klerikalizmu a monopolu cirkevného
výkladu, kým z druhej strany samotný svet začína byť miestom na-

plneným vierou, tvrdí Poltermann.
S reformáciou teda nielenže
dimenzie svetského získavajú význam, ale vzniká nový podnet k racionálnej prestavbe a rozvíjaniu
sveta.
Protestantské vierovyznanie stelesňuje najvyšší subjektivizmus, individualizmus. Aby sa dostal k poznaniu vlastného vierovyznania,
jednotlivec sa prehodnocuje a ponára do seba. Oslobodený od inštitucionálnych pút cirkvi a naplnený
a inšpirovaný osobným vzťahom k
bohu, jednotlivec rozvíja vlastný
systém sebadisciplíny a sebakontroly, ktorých základom je osobné
svedomie. Poltermann uvádza aj
iné etické povinnosti protestantov:
zvíťaziť nad sebou samým, vzoprieť
sa mnohopočetným zmyslovým

pokušeniam, nevoliť si ľahšiu cestu,
zaviazať sa, vydržať Kantov rozpor
medzi povinnosťou a sklonom,
prevziať na seba aj izoláciu ako dôsledok rozhodnutí týkajúcich sa
svedomia, ako to urobil aj samotný
Luther. Na rozdiel od katolíkov,
protestanti majú väčšiu sklonnosť k
potláčaniu popudov, čo znamená,
že sa zdržanlivo a viac kontrolovane správajú voči zvyšnej iracionalite života. Vzhľadom na to, že sú ponechaní sami na seba, bez vonkajšej, vnútenej autority cirkvi a „odstúpenia“, „útočiska“ v podobe odpustkov, uctievania relikvií, obradno-magického vzťahu s kňazom,
pútí a jednotlivých dobročinností,
v nich je vo väčšej miere vybudovaný pocit zodpovednosti za vlastné rozhodnutia a konania (lebo

Obytné priestory Martina Luthera v pevnosti Coburg

nitívny koniec „starej Európy“, zanikanie monolitnosti
kresťanského sveta a stredovekej jednoty cirkevnej a svetskej moci. Dochádza k pluralizmu kresťanskej viery, ktorú

sky protestant vzdialil,
odcudzil od svojich prameňov, resp. pomôcť ľuďom z týchto balkánskych oblastí, aby
sa porovnali s nimi.
Ivan Zafirović

KAMARÁTENIE SA SLOVENSKÝCH
ZÁKLADOŠKOLÁKOV V DETVANE

Predvianočný
večierok

ROZNIETILI SA ISKRY KREATIVITY

Zuzka Čriepková tvorí dušou a srdcom
Podpora galeristu Pavla
Babku
Aktívna na viacerých
poliach
Málokto má už po usporiadaní prvej samostatnej výstavy také šťastie
stať sa známym umelcom, aké mala Vojlovičanka Zuza Čriepková.
Zriedkaví sú ľudia, ktorí dokážu
veľa toho urobiť, vytvoriť, a predsa
zostať v tieni a nechváliť sa svojimi
úspechmi. Jednoducho, skromnosť
patrí ku kladom šesťdesiatročnej
umelkyne. Práve ona si váži každý
deň, každú šancu, ktorú jej život
dáva. Maximálne využíva každú
sekundu svojho života.
Zuza tvorí v teple svojho domova pre seba a svoju rodinu. Na každú príležitosť či sviatok má pripravené niečo originálne. Svoje srdce
a dušu vkladá do svojich výtvorov.
Narodila sa 16. júna v Jánošíku.
Základnú a strednú ekonomickú
školu ukončila v Pančeve. Pracovný vek strávila v podniku Ratar
– pekáreň, v ktorom pracovala na
pozícii likvidátorky. Od r. 2006 je
aktívnou členkou výšivkárskej sekcie pôsobiacej v rámci Slovenského
kultúrno-osvetového spolku Detvan, ako aj oltárneho krúžka žien
vo Vojlovici. V manželstve s Michalom je od roku 1973 a majú
dvoch synov – Vladimíra a Zlatka,
ktorý je taktiež aktívny v Detvane.
Jej najväčšou radosťou sú vnúčatá
– Valentína a Kolja. Im venuje svoj
voľný čas, a niekedy aj spolu tvoria.
Talent prejavila už v detstve. Už v
nižších ročníkoch základnej školy
sa stala členkou výtvarnej sekcie. V
tom čase vytvorila mozaiku, ktorá
dodnes krášli priestor navštevova-

nej školy. Po nástupe do zamestnania a po založení vlastnej rodiny sa
svojim umeleckým záľubám,
bohužiaľ, nemohla venovať v
dostatočnej miere. Aktívne začala

maľovať až po odchode do dôchodku. Môžeme konštatovať, že
stratený čas týkajúci sa tvorby dohnala hneď po uskutočnení prvej
samostatnej výstavy „Iskry tvorivej
duše“, ktorá bola usporiadaná v
priestoroch Miestneho odboru
Matice slovenskej vo Vojlovici. Galerista Pavel Babka bol po otvorení
výstavy veľmi prekvapený energiou, ktorú autorka vlastní. Poskytol
jej radu, aby sa venovala jednej technike. To je niekedy veľmi ťažké,
pretože jej diela vznikajú v závislosti od momentálnej nálady. Práve preto získala podporu a sľub
Babku, že jej pomôže vystavovať aj
mimo hraníc Srbska.
Zuza doposiaľ namaľovala viac než
tridsať obrazov. Na nich sa najčastejšie vyskytujú kvety a príroda. To

sú jej obľúbené maliarske motívy.
Rada omaľováva tekvice, varechy,
šamlíky, mliečniky, kraslice. Súčasťou jej tvorby sú aj práce zhotovené
vyšívaním, háčkovaním, pletením,

ako aj brúsením skla, resp. decoupage a pyrograickou technikou.
Svoje vedomosti a techniky sa snaží
neustále zdokonaľovať a veľmi rada
sa zúčastňuje na rôznych výtvarných kolóniách a dielňach. Vystavovala už niekoľkokrát v priestoroch Miestneho odboru Matice slovenskej a slovenského spolku Detvan v Pančeve. Svoje výtvory
zvyčajne daruje. Niektoré sú umi-

estnené aj v budove lokálneho farského úradu. Pani Čriepková je aj
skvelou kuchárkou – nedávno získala ocenenie za najlepšiu štrúdľu
na tzv. štrudliáde v Dolove.
Rôzne časti jednotlivých miestností
sú skrášlené jej prácami nielen počas
Vianoc, ale aj počas celého roka.
Mnohé ozdoby predala, a tak sa z
nich tešia aj jej verní zákazníci. Obrazy predala v Nemecku a na Slovensku, kraslice v Bratislave a Jaklovciach. Jej výtvoru sa čoskoro zaradujú
aj zákazníci v ďalekej Austrálii. Nedávno jej dielo vytvorené zo skla cestovalo do Nemecka, Švédska a Maďarska, a u nás – do Báčskeho
Petrovca. Práve teraz vyhotovuje fľašu pri príležitosti sv. Nikolu, na ktorej bude znázornená postava tohto
svätca. Rôzne výtvory, akými sú kraslice, krúžky na servítky, omaľované
kuchynské dosky a obrazy darovala
pri príležitosti návštevy Bratislavy,
Michaloviec a Nemecka.
Ak vyhľadávate inšpiráciu, ako
urobiť Vianoce ešte zaujímavejšími, Zuzka vám v tom rada pomôže. Práve táto tvorivá práca pre ňu
znamená relax, a pre jej oči a dušu
oddych. A tak zo dňa na deň, vždy
niečo nové a zaujímavé vzniká v
rodine Čriepkovcov. Zaslúžila si,
aby sa o nej počulo. Takých rodín
je vo Vojlovici veľa. Preto sa aj hovorí, že sú Vojlovičania skromní
ľudia. Vedia sa tešiť z maličkostí.
Alena Kulíková

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
• Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић
• Уредник издања: Иван Зафировић • Технички уредник:
Александар Милошевић • Фотографије: Иван Зафировић, Петар
Дешић и из приватних колекција
• Преводиоц и лектор: др Марина Хриб (словачки)
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Pre žiakov Základnej školy

Bratstva a jednoty, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka, bol v stredu 13. decembra zorganizovaný predvianočný večierok. K nim sa pripojili členovia mladšej folklórnej sekcie Slovenského
kultúrno-osvetového spolku
Detvan, v ktorého miestnostiach aj bol usporiadaný tento
večierok. Cieľom stretnutia
bolo vzájomné zoznámenie sa
a kamarátenie sa detí, ktoré
majú záujem získať a pestovať
znalosť slovenského jazyka a
kultúry. Večierok zábavnovzdelávacieho charakteru
prebiehal v znamení slovenských vianočných kolied,
recitácií, kolektívnych detských hier a neodmysliteľných medovníkov. Užívajúc
si zimnú, predsviatočnú atmosféru, deti mali príležitosť
oboznámiť sa s jednotlivými
predvianočnými zvykmi a
tradíciami.

Vzhľadom na to, že 13. december je sviatok sv. Lucie,
patrónky slepých, osobitná
pozornosť bola venovaná sviatkovaniu a niekdajším poverám v súvislosti s týmto
dňom. Pre deti bolo obzvlášť
zaujímavé, že od Lucie do
Vianoc, v priebehu dvanástich dní, sa starostlivo zaznamenávali
meteorologické
údaje, na základe ktorých sa
vyvodzovali závery, aké bude
počasie v jednotlivých mesiacoch nasledujúceho roka. Ku
dňu sv. Lucie, opradenému
rôznymi legendami a mýtmi,
sa v minulosti viazala aj ľúbostná mágia a veštenie budúcnosti, čo osobitne zaujalo
dievčatá. Večierku sa zúčastnilo približne päťdesiat školákov, z ktorých mnohí konštatovali, že obrovský význam by
malo častejšie usporiadanie
stretnutí podobného obsahu.
Mgr. Marína Hríbová, PhD.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo

7

ЕКОЛОГИЈА

Петак, 22. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РУСКО-СРПСКА НАФТНА КОМПАНИЈА НА РУМУНСКОМ ТРЖИШТУ

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

НИС У ПОТРАЗИ ЗА НОВИМ РЕЗЕРВАМА

Саднице за највредније

Рафинерија
у Панчеву стратешка
предност
Сеизмолошко
испитивање
Панонског басена
Руско-српски нафтни гигант
НИС последњих неколико година послује у веома отежаним
тржишним условима, али је и
ове године увећао пословну
добит и наставио улагања у своје производне погоне и у послове истраживања нафте и гаса
како у земљи, тако и у иностранству. Српској јавности мало је
познато да значајну улогу у стратешким плановима НИС-а игра
ћерка-фирма „НИС–Петрол” у
Румунији, која поседује шест
истражних концесија за нафту
на тлу румунског Баната.
Занимљиво је да је руско-српска компанија још од 2011.
године присутна на румунском
тржишту, где се бави дистрибу ци јом нафт них дери ва та
(осамнаест бензинских станица у оквиру бренда „Gazprom”)
и трговином електричном енергијом (лиценце за трговину електричном енергијом у Румунији, Словенији и Мађарској).
Поред тога, НИС поседује шест
концесија – истражних блокова на којима изводи геолошка
истраживања с циљем откривања нових угљоводоника (нафте
и природног гаса) и већ увелико
обавља сеизмолошке активности на западу Румуније, уз границу са Србијом и Мађарском.
Према информацијама које је
менаџмент ове компаније поделио недавно у Темишвару с представницима десетак српских
редакција, досадашњи резултати истраживања указују на то да
ће у наредном периоду НИС
имати нове изворе нафте и гаса
у свом власништву.
Добра процена
Према наводима Вање Алекси ћа, заме ни ка гене рал ног
директора „НИС–Петрола” у
Румунији и извршног директора за истраживање и производњу, постигнути резултати
охрабрују. До сада су укупна

улагања у све сегменте пословања износила око 100 милиона евра, чиме је креирано 50
директних радних места. Он је
рекао да је обрт капитала у
2016. години досегао 49 милиона евра и да је ова компанија
извела укупно 450 квадратних
кило ме та ра 3Д сеи змич ких
испитивања, избушила неколико бушотина и завршила геохемијску студију за 70 квадратних километара.
– Практично смо једина компанија која је у последње три
године извела сеизмичка испитивања коришћењем искључиво интерних ресурса, што је
највећи пројекат аквизиције у
румун ском делу Панон ског
басена – навео је Алексић, додајући су резултати с последње
избушене истражне бушотине
охрабрујући, тј. да су откривени нови ресурси угљоводоника
који могу имати комерцијални потенцијал.
– То, међутим, још не значи и
комерцијалну производњу, јер
нам у наредном периоду предстоји читав низ активности које
напред наведено треба да потврде. Засад је једино завршено
бушење и испитивање двеју бушотина на пољу Жомбољ и оне у
догледно време треба да буду
пуштене у експлоатацију. Пла-

нирамо да до краја 2018. и почетком 2019. године изградимо
мини-електрану која ће радити
на принципу когенерације (претварање природног гаса у елкектручну енергију – прим. аут.).
Њена дневна производња биће
око 150 мегават-часова електричне енергије, коју ћемо понудити
тржишту – рекао је Алексић.
Према његовим речима,
„НИС–Петрол” у складу са обавезама преузетим концесионим
уговорима планира да настави
радове у области истраживања
и производ ње наф те на тлу
суседне земље. Поменуте концесије обухватају право на истраживање, развој и производњу,
док је период важења двадесет
пет година, с могућношћу да
буду продужене на још петнаест година. Алексић је истакао
да је пракса показала да је за
„green field” послове у области
истраживања нафте и природног гаса потребно у просеку од
пет до седам година да би се
дошло до прве производње.
– Када је у питању Панонски басен (Мађарска, Румунија, Србија – прим. аут.), процењује се да он има добру перспек ти ву. Да није тако, не
бисмо га истраживали и радили регионалну геолошку студију о потенцијалу Панонског

базена, која је при крају – рекао
је Вања Алексић.
Повећана продаја горива
О про ме ту дери ва та наф те
„НИС –Пе тро ла” у Руму ни ји
говорила је Илеана Балтату,
заменица генералног директора и извршна директорка за
промет ове НИС-ове ћеркефирме. Према њеним речима,
румунска привреда бележи константан раст, тако да је БДП
Румуније за девет месеци ове
године 6,9 одсто већи него у
исто вре ме про шле годи не.
Позитивни пословни биланси
допринели су развоју суседне
земље, а самим тим и повећању продаје горива на бензинским
станицама „НИС–Петрола” у
последње две године по годишњој стопи од око 35 одсто.
За Панчевце је посебно интересантно то што на западу Румуније нема рафинеријске прераде и што су панчевачка постројења за прераду нафте тренутно
једина опција за румунску нафту из Панонског басена. НИС у
томе види своју пословну шансу, јер би трошкови транспорта
до других дестинација били високи, тако да је руско-српски нафтни гигант у предности у односу
на остале нафтне компаније које
су у игри за експлоатацију западнорумунског црног злата.

У јуну је завршен и трећи
циклус акције „Сакупи и уштеди – видећеш да вреди”, која
је спроведена у свим основним и средњим школама на
територији Панчева и околних насељених места. Овогодишњи победници су ученици ОШ „Жарко Зрењанин” из
Качарева. Прошле недеље највредније ђаке наградило је и
ЈКП „Зеленило” – садницама
за школ ско дво ри ште. У
наред ном пери о ду „БиС –
Рециклажни центар” из Омољице, у складу са својим друштвено одговорним пословањем, наградиће кошаркашким
лоптама три првопласиране
школе: ОШ „Жарко Зрења-

сакупљеног рециклабилног
отпада (ПЕТ амбалажа, стакле на амба ла жа, папир и
лименке) заинтересовани грађани и фирме могу се договорити с дежурним оператерима Рециклажног центра, од
7 до 13 сати, на број телефона 013/370-360.
Да подсетимо, ова значајна еколошка акција за прикупљање амбалажног отпада
почела је да се спроводи на
територији нашег града пре
четири године на иницијативу Секретаријата за заштиту
животне средине ГУ Панчево и ЈKП „Хигијене”, а уз
подршку ЈКП-а „Зеленило”.
Организатори истичу да ова

нин” из Качарева, ОШ „Моша
Пијаде” из Иванова и ОШ
„Вук Стефановић Караџић”
из Старчева.
Организатори ове акције
подсећају јавност да је у току
четврти циклус акције и позивају правна и физичка лица
да при ку пља ју амба ла жни
отпад у корист одређене школе. О термину преузимања

акција има велики значај за
нашу локалну заједницу, јер
се уз правилну селекцију врши
и прикупљање рециклабилног отпада у свим основним
и средњим школама у Панчеву и насељеним местима.
Корист од ове акције је вишеструка јер, поред едукације,
ђаци и чланови њихових породица стичу корисне навике.

ЕВРОПСКИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ

Волонтирање
и студирање

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О УНАПРЕЂИВАЊУ ПРАКТИЧНИХ И ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
У ПАНЧЕВАЧКИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА

Улагање у будућност
Јачање локалног
привредног
потенцијала
Новац за побољшање
школске
инфраструктуре
Компанија НИС је у четвртак,
14. децембра, потписала Меморандум о сарадњи с три панчевачке средње стручне школе:
Машинском школом Панчево,
Техничком школом „23. мај” и
Елек тро тех нич ком шко лом
„Никола Тесла”, с циљем унапређење услова за рад тих образов них уста но ва. Све ча ном
догађају присуствовали су Саша
Павлов, градоначелник Панчева, Милош Благојевић, саветник за просвету у министарству Владе Србије, Владимир
Гагић, директор Блока Прерада у НИС-у, Снежана Лакићевић, руко во ди лац про гра ма
„Енергија знања”, директори
ових трију школа, као и представници градског секретаријата за образовање. Препознајући значај који Рафинерија
има за Панчево, НИС се определио за улагање у инфраструктуру школа које су од интереса
за пословање компаније како
би ученицима било омогућено

сти ца ње зна ња и вешти на
потребних на тржишту рада,
али не само за потребе ове компаније већ за целокупну процесну индустрију Србије.
Владимир Гагић, директор
Блока Прерада у НИС-у, у свом
поздравном говору је истакао:
– Досадашњи развој и успешно завршена прва фаза модернизације Рафинерије и изградња MHC & DHT комплекса и
недавно отворена друга фаза и
изград ња
нај мо дер ни јих
постројења за дубоку прераду
сврстаће рафинеријску прераду НИС-а међу најмодерније у

свету. Овакав развој морају пратити и одлично оспособљени
стручњаци хемијске, машинске и електротехничке струке.
Гагић је додао да се они могу
формирати само у добром споју теоријских и практичних обука током школовања.
С друге стране, Саша Павлов,
градоначелник Панчева, изразио је велико задовољство што
је НИС сагледао потенцијале
панчевачких стручних школа
и што ће ова финансијска подршка имати вишеструки значај
за нашу локалну самоуправу.
Градоначелник је подсетио на

две значајне НИС-ове инвестиције у Панчеву, а то су пројекат „Дубока прерада” и изградња Термоелектране-топлане, и
додао да ће нови производни
капацитети отворити нове канале запошљавања, те да је сарадња с три средње школе у Панчеву сигуран пут за обезбеђење
квалификованог кадра за рад
на савременим постројењима.
НИС већ пет година кроз
корпоративни програм „Енергија знања” улаже у побољшање инфраструктуре у школама
широм Србије с циљем стварања бољих услова за образовање и напредовање деце, али
и обезбеђивање кадра неопходног за даљи развој и напредак
НИС-а. Компанија је до сада
кроз овај про грам уло жи ла
више од пет милиона евра, потписала 47 споразума с домаћим и међународним научним
и обра зов ним уста но ва ма у
земљи и иностранству и стипендирала више од 90 студената, од којих 20 успешно ради
у компанији. Због својих вишегодишњих настојања да унапреди услове за образовање у
Србији, НИС је постао прва
компанија у Србији која је за
свој допринос развоју образова ња доби ла „Све то сав ску
награду”.

Панчевачка градска библиотека чланица је мреже библиотека „ЕУтека – ЕУ у вашој
библиотеци” и прошлог петка
била је домаћин двеју трибина
на којима су представљени програми ЕУ намењени младима
и запосленима у образовању у
Србији, а који се реализују у
оквиру наведене мреже.
Прва трибина, под називом
„Студирам, путујем, упознајем Европску унију”, била је
намењена панчевачким средњошколцима и студентима
заинтересованим за студирање и волонтирање у земљама
Европске уније. Горан Богуновић из фондације „Темпус”,
која у Србији реализује програм „Еразмус +”, представио
је могућности овог значајног
европског програма и упознао
присутне с процесом аплицирања и програмом универзитетске размене (CEEPUS). Према његовим речима, око 1.000
младих људи из наше земље
сваке године искористи прилику да део својих основних
студија или целокупне мастерстудије потпуно бесплатно
заврши на неком од универзитета у 33 европске земље.
Како је рекао, постоје и различите могућности за мобилност младих до тридесет година, без обзира на то да ли
студирају или не, у виду омла-

динских размена и волонтирања у иностранству.
Прошлог петка представљен
је и програм „Могућности за
повезивање образовних установа и усавршавање наставника из Србије у ЕУ”, намењен запосленима у образовању. На овој, другој трибини
било је речи о пројектима за
сарадњу предшколских устано ва, основ них и сред њих
школа, организација које се
баве образовањем одраслих с
партнерским установама из
европских земаља у оквиру
програма „Еразмус +”. Представљени су и „Еразмус +”
сти пен ди ра ни
про гра ми
мобилности наставног и ненаставног особља из школа из
Србије ради професионалног
усавршавања у земљама ЕУ,
као и стратешких партнерстава установа из Србије и
Европске уније. Учесници трибине сазнали су нешто више
и о могућностима унапређења наставе и сарадње наставника и тренера путем интернет платформи „eTwinning”
и EPALE.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Да(ри)вање

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, ових дана када
се полако назире крај години, са свих страна нас „нападају” срећна лица с реклама
с рукама пуним лепо упакованих кутија. Ту је обавезно
и њихова порука да је најлепши поклон за наше вољене баш то што они препоручују.
Ко зна коју годину заредом сведоци смо да се најлепше жеље (за добро здравље, пуно среће, љубав...) с
лакоћом пакују у све тање и
све скупље кутијице. „Радост
давања” после се отплаћује
на рате, али је најбитније да
је око нама драге особе засијало срећом. Празнично распо ло же ње поја ча ва свој
напад на свакога од нас служе ћи се бле шта ви лом и
буком све док тако заслепљени не купимо то нешто
као најпригоднији поклон за
наше драге. Давање је главно обележје празника и треба у најкраћем року жеље
наших најмилијих материја ли зо ва ти и упа ко ва ти.
Давање је потреба да удовољимо себи и својој сујети
дајући поклоне другима, зато
што себе видимо као племените и добре људе који воле
да дају и поклањају онима
којима треба оно што ми
мислимо да је за њих. Или
се чак и даје оно што је некоме најпотребније уз непрекид но пона вља ње „на сва
звона” сопствене племенитости и великодушности.

Довољно је да се на трен
одвојимо од буке празничне
свакодневице и да завиримо
у себе. Да потражимо негде
дубоко у незабораву наша
најлепша сећања на празнике. Нечији осмех, пољубац,
мирис чоколаде и цимета,
неспретно направљеног снешка, заједничко кићење јелке... то је основа најлепших
сећања. Не можемо да се
сетимо шта је ко рекао, шта
поклонио, али знамо како
смо се због тога осећали.
Даривање је ствар избора да
некоме измамимо осмех на
лице, да зна да смо одвојили своје време да му приредимо незабораван осећај. Дар
је оно што имамо и делимо
с другима уз осмех. Дар је
умеће да препознамо нечију
вредност и да је истакнемо.
Даривање је увећање сопствене среће кроз радост других.
Колико год давање зависи
од других, даривање је искључиво повезано с нама самима. Дубоко у себи, вероватно затрпано великом количином талога свакодневице,
свако чува оне највеће вредности. Када их пронађемо,
способни смо за даривање уз
љубав и захвалност, што је
највреднији дар свакоме од
нас.
Можемо да правимо планове за неке нове почет ке
уз нове ствари и савре ме не уре ђа је, које нам помажу да буде мо при хва ћени
и у скла ду с вре ме ном у
којем живи мо. Или можемо да се пре пу сти мо маги ји даривања, да се вра ти мо вредно сти ма које поја ча вају сјај у очима других
и да, бирају ћи мисли којима почи ње мо дан, спон тано гра ди мо сво ју сре ћу.
Живот не прави пла нове и
не даје гаранци ју на буду ће вре ме, али дару је тре нут ке од којих се пра ве
сећања за незабо рав.
Давање или даривање –
одлука је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Празнични
блиц-третмани

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Остало је још само неколико
дана до Нове године. Ако
желите да заблистате у пуном
сјају, још није касно за то.
Постоје третмани лица брзог,
ефи ка сног деј ства, који
доприносе томе да кожа засија и да се прочисти тен, а
има и оних с лифтинг ефектом што доводе до брзог затезања.
Да би кожа сијала и била
прочишћена, прави третмани су они с кисеоником и
воћним киселинама. Кисеоник освежава и храни сваку
ћели ју коже, тако да тен
изгле да све же, бли ста во,
нахрањено и прочишћено.
Воћне киселине раде на епидермалном нивоу коже, скидају изумрле ћелије, просветљују и прочишћују тен захва-

љујући БХА и АХА киселинама. Скидају благе пигментације, уклањају ситне боре
и смањују поре.
Микро дер мо а бра зи ја у
комбинацији с биолошким
третманом враћа сјај и даје
блиставост кожи. Такође, скида површински слој коже,
након чега активне супстанце про ди ру дубље и дају
одличне резултате. Одличном се пока за ла и нова
„Афродитина” професионална линија за лифтинг с леденим вином, која има и заносан мирис, па делује и као
ароматерапија.
Сјајан лифтинг омогућава
третман лица бандажирањем
уз помоћ козметике „Jean
D’Arcel”. Након пилинга и
богате масаже наноси се лифтинг ампу ла, па маска с
посебним својством очвршћивања и затезања коже. Затим
се искроје завоји са отвором
за нос. Маска се заједно са
завојима натапа специјалним
лосионом за очвршћавање и
оста ви да делу је два де сет
мину та. Након дело ва ња
маска се уклања и наноси се
лиф тинг ампу ла. Трет ман
даје одличне резултате који
интензивно трају неколико
дана, што нам омогућава да
заблистамо у новогодишњој
ноћи.

Петак, 22. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СКУПШТИНА СРБИЈЕ ОДЛУЧИЛА

ПРОШИРЕНА ПРАВА ПОРОДИЉА
Побољшан положај
предузетница,
пољопривредница
и жена ангажованих
ван радног односа
За прво дете 100.000
динара
Уводи се паушал од
5.000 динара
за сваку бебу
Добра вест за будуће маме –
предузетнице, пољопривреднице и жене ангажоване ван радног односа гласи да ће и оне
од 1. јула идуће године имати
право на накнаду зараде за време поро диљ ског одсу ства и
одсуства с рада ради неге детета. Такође, родитељски додатак за прво дете биће повећан
с 39.000 на 100.000 динара. То
је утврђено Законом о финансијској подршци породици с
децом који је прошле недеље
усвојила Скупштина Србије, а
који ће ступити на снагу од
друге половине 2018. године.
Тим актом прецизирано је да
ће право на породиљски додатак, које су до сада имале само
жене запослене по основу уговора о раду, бити проширено и
на оне које самостално обављају неку делатност, те на оне што
су ангажоване по уговору о делу
или уговору о привременим и
повременим пословима. Основица за исплату породиљског
додатка зависиће од уплаћених

Подршка у првим данима много значи
доприноса на основу неке врсте
прихода које су породиље имале у послед њих осам на ест
месеци.
Будуће родитеље обрадоваће
и вест да је законом предвиђено
да се накнада за прво дете, у
износу од 100.000 динара, исплаћује једнократно. Треба нагласити и то да се право на родитељски додатак не може остварити ако мајка или чланови заједничког домаћинства плаћају
порез на имовину на пореску

основицу већу од 30 милиона
динара, затим у случају да родитељи у моменту подношења захтева живе у иностранству, као и
уколико је мајка страни држављанин, а исто или слично право остварила је у својој земљи.
Једна од новина које доноси
нови закон јесте и паушал у
износу од 5.000 динара, који
ће се исплаћивати за свако
рођено дете, а биће намењен
за набавку беби-опреме. Ова

ставка уведена је уместо раније мере повећања ПДВ-а на
беби-опрему.
Донета су и нова решења чији
је циљ да смање могућност злоупотреба које су се у претходном периоду дешавале. Стога
су сада, примера ради, законом пред ви ђе не и нов ча не
казне у износу од 50.000 до
150.000 динара за послодавце
који издају неистините потврде о оствареним приходима.

ИДЕА КАРАВАН ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

Пакетићи за децу из „Споменка”
У оквиру традиционалне акције „Волимо празнике јер волимо једни друге”, караван компаније ИДЕА посетио је у недељу, 17. децембра, Дом за децу
и омладину без родитељског
старања „Споменак”, улепшавши малишанима празнике доделом новогодишњих пакетића.
Ова друштвено одговорна
акција спроводи се већ трећу
годину заредом, а овог пута су
подршку у њеној реализацији
пружили повереница за заштиту равноправности Бранкица
Јанковић и познати глумац
Бојан Перић. Повереница је
истакла да се искрено обрадовала позиву да учествује у овом
пројекту, јер су деца с потешкоћама у развоју и без родитељског старања најмлађи
суграђани који немају, како је
истакла, исте стартне позиције у животу.

– Према деци сви ми, као
друштво и као држава, имамо
посебну одговорност. Наша је
дужност да им омогућимо да
на што лакши начин превазиђу неједнаке животне позиције

Караван радости кренуо је у
своју мисију у петак, 15. децембра, а већ два дана касније стигао
је до свих малишана смештених
у 40 дечјих болница и домова за
незбринуту децу у 23 града широм
Србије. Том приликом најмлађима је подељено преко 4.000 паке-

тића. У њиховом паковању и подели лично је учествовало више од
2.000 запослених у компанији
ИДЕА. Они су на дружење с најмлађима дошли заједно с Деда
Мразом, а да би празнични угођај био потпун, организовали су и
новогодишњу представу.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

и да им пружимо све оно што
би имали и у својој породици.
Стога су овакве акције од немерљивог значаја – нагласила је
Бранкица Јанковић.

ПОЗИВ ИЗ РФЗО

Преузмите здравствене
картице

Чоко-салама
с брусницом и бадемом
Чоколада је светски
позна та, оми ље на,
слат ка посла сти ца
широ ке при ме не.
Доби ја се тех но ло шким
поступ ком
обраде какао-праха, у
који се додају шећер,
какао-маслац и арома ваниле. Сви састојци повезују се емулгатором лецитином,
који се добија из соје.
Зависно од врсте чоколаде, додају се и млеко, мед,
језграсто воће, сушено воће
и друго. Тамна чоколада је
чоколада без додатог млека, са 35% или више какаоделова. Квалитетније тамне
чоколаде садрже више од
60% какао-дело ва. Може

бити слатка или горка, али
што је већи проценат какаоа, чоко ла да је здра ви ја.
Тамна чоколада је погодна
за кување, па је често саставни део многих колача, пецива и напитака.
Ево иде је за савр ше ну
домаћу посластицу од чоколаде.

Потребно: 160 грама тамне чоколаде, 60 грама меда, 60 грама
бадема и 30 грама суве бруснице.

Панчевачка филијала Републичког фонда за здравствено
осигурање (РФЗО) позива оси-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

гуранике који још увек нису
преузели своје картице здравственог осигурања да то учине
што пре.
Тај документ може се подићи у седишту филијале, у Улици војводе Радомира Путника
6, сваког радног дана од 7.30
до 15.30.

Припрема: Чоколаду изломити на комадиће, а бадеме благо уситнити. Мед и чоколаду мешати на лаганој ватри док се чоколада не
истопи. Умешати бруснице и бадеме, па пресути на папир за печење и рукама направити облик саламе. Уролати у папир за печење и
ставити у фрижидер да се стегне.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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Петак, 22. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА КУД-а „АБРАШЕВИЋ”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ КОНЦЕРТИ
И ИЗЛОЖБА ОРИГИНАЛНИХ НОШЊИ
Наступиле све групе,
од најмлађих до
најстаријих чланова,
укључујући и огранке
из Јабуке, Опова и
Ковина
Сјајне кореографије
првог ансамбла и
АКУД-а „Бранко
Крсмановић”
Културно-уметничко друштво
„Абра ше вић” обе ле жи ло је
осамдесет година постојања
концертима који су одржани у
петак и суботу, 15. и 16. децембра, у Културном центру Панчева.
Обележавање јубилеја почело је кон цер том на ком су
наступиле све групе које данас
раде у „Абрашевићу”, од најмлађих до најстаријих чланова, укључујући и огранке из
Јабуке, Опова и Ковина.
Дру ге вече ри отво ре на је
изложба оригиналних делова
народне ношње у фоајеу Културног центра Панчева. Играчи „Абрашевића” носили су
оригиналне делове ношњи из
различитих крајева Србије које

зајед но са сво јим супру гом
саку пља и изра ђу је Дани је ла Башић, про фе си о на лац
истра жи вач и игра чи ца
наци о нал ног
ансам бла
„Коло”.
– Шест година се бавимо
сакупљањем ношње, а с обзиром на то да је све теже про-

На њима и традиција остаје
наћи оригиналне делове, почели смо да израђујемо нове по
старим принципима. Имамо
разбој на ком ткамо. Трудимо
се да сваки сегмент ношње буде
тачан, да се задржи разноликост и шареноликост костима,
јер се сваки костим по некој
шеми веза разликује од преде-

ла до предела – рекла је Данијела Башић.
Након изложбе одржан је
дру ги кон церт, на којем је
публика могла да види сјајне
кореографије првог ансамбла
„Абрашевића” и АКУД-а „Бранко Крсмановић”.
М. Марић Величковић

Панчевац тешко повређен на Малти
Наш суграђанин Милош Станисављевић (28) доживео је
тешку саобраћајну несрећу на
Малти у ноћи између 6. и 7.
децембра.
Милош је с тежим повредама лица и главе примљен у
болницу „Mater dei”, у којој је
оперисан. Према речима његовог брата Бојана, операција је
трајала шест сати, након чега
је младић уведен у индуковану кому. После неколико покушаја Милош је пробуђен из
коме 16. децембра. Сада је у
свесном стању и налази се на
интензивној нези.

Поред тога што је ситуација
у којој су се Станисављевићи
нашли сама по себи трауматична, велики проблем за ову
породицу представља и то што
Милош у тренутку несреће није
био здравствено осигуран у иностран ству. Срби ја и Мал та
нема ју пот пи сан уго вор о
покривању трошкова хитних
здравствених услуга, тако да
све трошкове лечења, операције и транспорта сноси породица.
Цена болничког дана на Малти износи 1.000 евра, а посебно се плаћају операција, одла-

сци на скенер, трахеометрија
и сви остали прегледи и интервенције. Авио-превоз с Малте
до Србије, уз пратњу екипе
лекара (анестезиолог, неурохирург), кошта око 30.000 евра.
Породица овако велику суму
нема на располагању те је стога упутила апел људима добре
воље да допринесу да се новац
сакупи. Сви они који желе да
помогну, додатне информације могу добити од Милошевог
брата Бојана, с којим могу контак ти ра ти путем теле фо на
066/300-985.
Д. К.

ИЗМЕНА У ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ

Зимски распуст до 15. јануара
промене да се изједначе датуми завршетка наставне године покрајинских и републичких основних и средњих школа. С друге стране, с продужет ком зим ског рас пу ста
смањују се јануарски трошкови војвођанских средњошколаца, јер ће они бити у могућности да купе карту за превоз на полумесечном нивоу.
Ученицима који су смештени
у ученичким домовима овом

изменом биће омогућено да
плате трошкове становања за
пола месеца, а школе ће на
овај начин смањити накнаду
за грејање.
У другом делу школске године биће одржане две наставне
суботе, и то 14. априла (према распореду часова за петак)
и 5. маја (према распореду
часова за понедељак). Последњи настав ни дан школ ске
2017/2018. године за матуран-

те основних школа је последњи дан маја, док је за ученике
од првог до седмог разреда то
14. јун. Матурантима гимназија настава се завршава 24.
маја, ученицима завршних разреда трогодишњих стручних
и четворогодишњих средњих
школа 31. маја, а свим осталим средњошколцима последњи наставни дан је 21. јун
2018. године.
З. Ст.

ЗАВРШЕНО СУЂЕЊЕ У ПАНЧЕВАЧКОМ СУДУ

Осуђени бивши директори Рафинерије
» Наставак са стране 1
У завршној речи коју је 19.
децембра у једној од судници
Вишег суда, која је била испуњена до последњег места, прочитала пред оптуженима, њиховим адвокатима и новинарима, Светлана Лазаревић је рекла
да су олакшавајуће околности
у корист оптужених то што имају породице и децу и нису до
сада осуђивани. С друге стране, као отежавајућу околност
навела је висину новчаног износа који су примили на име мита.
Додала је да ће они бити
протерани из Србије када пресуде против њих постану правоснажне. Према њеним речима, тако је одлучено због тога

Главни јунак је Американац
у Паризу тридесетих година
XX века, без пребијене паре
у џепу, који живи боемским
животом, окружен проституткама, макроима, сиромашним уметницима, пијанцима, лупежима. То је прича о
тучама, пијанкама, сексуалним авантурама, просјачењу,
преварама и привременим
пословима, прича о собама
препуним гамади у радничким свратиштима, о борделима и јефтиним бистроима.
Књига је први пут објављена у Француској 1934. и кријумчарена је у друге земље јер
је наредних тридесет година
била забрањена као порнографска. Када је 1961. први пут
била штампана у САД, усле-

дило је више од шездесет суђења због опсцености, све док
није донесена историјска пресуда Врховног суда која је
„Ракову обратницу” дефинисала као вредно књижевно дело.

Два читаоца који до среде, 27. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Kакви филмови вас опуштају?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Ракова обратница” Хенрија Милера. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”,
а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРАЂАНИНУ

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице Михаљ Њилаш изменио је Правилник о школском
календару за школску 2017/2018.
годину, тако да ће у основним и
средњим школама на територији АП Војводине, уместо 10. јануара, друго полугодиште почети
15. јануара 2018. године.
У саоп ште њу упу ће ном
медијима стоји да је циљ ове

„Ракова обратница”
Хенрија Милера

што је корупција у свакој држави непожељна и у сваком друштву је међу најнегативнијим
појавама. Подсетила је да је
суђење трајало дуго због упорног тражења Јагјита Синга да
му се обезбеди превођење на

панџапски, један од дијалеката индијског језика.
Светлана Лазаревић је рекла
да у Србији није пронађен преводилац за панџапски, па му је
током суђења све било превођено на руски језик. Додала је да

панчевачки Виши суд тиме није
прекршио ниједно од Сингових
права, с обзиром на то да је утврђено да он као некадашњи директор у руској фабрици и надређени бројних наших држављана
с којима је радио у Рафинерији
добро разуме руски и српски
језик.
Славица Црвени Бубњевић,
портпарол Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, изјавила је
после суђења да ће се то тужила штво жали ти на пре су ду.
Како незванично сазнајемо,
жалбе ће поднети и адвокати
оптужених. За то имају месец
дана, колико су тражили од
судије Светлане Лазаревић. Она
је прихватила њихов захтев.
М. Г.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Мале влогерке:
краљица драме” Е. Мос
Откако су Еби и њени прија те љи отво ри ли „Јутјуб”
канал „Мале влогерке”, она
има пуне руке посла. Не
само да влогује најмање једном недељно, већ има и улогу у „Бриљантину”. Иако је
Еби увек завршавала све своје школске обавезе на време, сада је то готово немогу ће. Да ства ри буду још
горе, свидеће јој се два дечка – истовремено! Када Ебини родитељи сазнају да је
попустила у школи, да ли
то значи да је дошао крај
њеним великим влогерским
сновима?
Књи га је инспи ра тив на
при ча о сна зи вло го ва ња
која укљу чу је и саве те за
прављење сопственог влога.

Два читаоца који до среде, 27. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Колико често слушате музику на телефону?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Мале влогерке: краљица драме”
Еме Мос. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Црвена за црне дане
У про шлом бро ју нашег
листа питали смо вас колико често читате енциклопедије. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један приме рак књи ге „Обло ге од
мастила” Богдана Стевановића Блогдана за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Кад год тре ба вра ти ти
дугове, погледам у енциклопедију, да проверим да није
тамо остала нека црвена коју
сам сакрио за црне дане.”
064/1279...
„Последњи пут смо у енциклопедију завирили кад је
ћерка правила хербаријум,
па нам је то била најдебља и
најзгоднија књига за пресовање биљака.” 063/2612...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање који је њихов омиљени
филм за суботње одмарање.
Они ће освојити по један примерак књиге „Девет жена,
једна хаљина” Џејн Л. Розен.
То издање моћи ће да у књижари „Исидора Секулић” у
„Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Онај који ме својом темом
уве де у слат ке сно ве!”
063/8434...
„Субота по подне је време
за комедије. Тог дана се смејем радњи филма, а свим
осталим данима – радњи свог
живота.” 064/3552...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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РЕЗУЛТАТИ АКЦИЈЕ „ИСПРАВНО ВОЗИЛО
– БЕЗБЕДНО ВОЗИЛО”

Највише аутомобила
с лошим кочницама
Резултати недавно завршене акције „Исправно возило
– безбедно возило”, током
које су грађани могли бесплатно да провере исправност својих четвороточкаша,

Анализа уочених кварова
показала је да чак 41 одсто
прегледаних возила није имало исправне кочнице, а да је
34 одсто возача учествовало у
саобраћају иако им на колима

Петак, 22. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

КАМПАЊА ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

ДУШАН БОРКОВИЋ АПЕЛУЈЕ
НА ВОЗАЧЕ ДА НЕ КРШЕ ПРОПИСЕ
„Возите опрезно,
улица није тркачка
стаза”, изјавио
аутомобилски ас на
конференцији за
новинаре
Он ће учествовати у
заједничкој кампањи
са Агенцијом за
безбедност саобраћаја

бољи су него пре годину дана,
али још увек има много оних
који возе неисправне аутомобиле – саопштио је Ауто-мото савез Србије.
Од 5.000 аутомобила, колико је од 20. до 25. новембра
прегледано у сто центара за
техничке прегледе широм
Србије, 28 одсто је било неисправно, што је побољшање у
односу на прошлогодишњу
акцију, када је тај број износио 37 одсто.

није било добро осветљење.
Утврђено је и да на 12 одсто
возила нису били исправни
системи за управљање. Идентични резултати добијени су
и након про шло го ди шње
акције.
За бесплатну проверу техничке исправности возила
највише су били власници
старијих аутомобила који су
претпостављали да постоји
нека неисправност на њиховим возилима.

ИЗАБРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАМЕНИКЕ
ТУЖИЛАЦА

За једно место 39
заинтересованих

Љиљана Огњановић Рошу,
доско ра шњи тужи лач ки
помоћник у Вишем јавном
тужилаштву у Панчеву, једини је кандидат за избор заменика основног јавног тужиоца у нашем граду – одлучено је на седници Државног
већа тужилаца која је одржана 14. децембра.
Конкурс за избор заменика тужиоца у Панчеву и још

у педесет једном граду широм
Србије расписан је 18. септембра ове године, а пријавило се 309 кандидата. За
једно место, колико се тражило у Панчеву, било је чак
39 заинтересованих.

Од укупног броја пријављених кандидата њих четрдесет
двоје похађало је почетну обуку на Правосудној академији,
а остали су радили као судијски и тужилачки помоћници.
На основу разговора обављених са двеста педесет једним
кандидатом, Државно веће
тужилаца саопштило је да је
већина њих оцењена највишим оценама, петицама.

Због тога се Државно веће
тужилаца опредељивало на
основу биографија кандидата, дужине њиховог стажа у
струци, врсте посла који су
обављали и начина обуке за
тужилачку функцију.

ПОЧИЊЕ ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О
СТАНОВАЊУ

Ускоро попис станара
у зградама
Први посао који ће морати
да обаве новоизабрани управници зграда, јесте детаљан
попис свих станова и станара у њима, као и локала и
гаража. У томе ће морати да
буду темељни, јер ће они који
не пријаве све станаре локалним властима плаћати казне
од 5.000 до 150.000 динара
– објавиле су „Вечерње новости”.
На основу Закона о становању и одржавању стамбених зграда, управници ће
морати да попишу и заједничке делове сваке зграде и

да ажурно воде евиденцију о
власницима станова, али и о
њиховим подстанарима и о
фир ма ма које изнајм љу ју
стамбени простор.
Ова уредба је уплашила
власнике станова који не пријављују подстанаре и на зараду коју имају од њих не плаћају порез, али ускоро неће
бити више толеранције према њима. Државне институци је, као што је Поре ска
управа, које се грађани највише плаше, моћи ће да траже све неопходне податке од
управника зграде.

Најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић, наш суграђанин, и директорка Агенције
за безбедност саобраћаја Јасмина Милошевић потписали су
18. децембра Протокол о сарадњи и заједничком раду на подизању свести грађана о важности безбедног понашања у саобраћају.
– Хвала Агенцији за безбедност саобраћаја на томе што је
у мени препознала пријатеља
и неког ко може да помогне да
се подигне свест јавности о безбедности у саобраћају. Колико
је то важна тема, довољно говори податак да у Србији имамо
око два милиона аутомобила,
а да трећина становништва зна
да вози и да је често за воланом. Искористио бих прилику
и да апелујем на све који вечерас славе, или иду на славу, да
не пију док возе и да се понашају одговорно у вожњи. Цео
живот се трудим да на свом
примеру покажем колико је
важно возити по правилима и
поштовати саобраћајне прописе. Улица није тркачка стаза,
возите опрезно – истакао је
Борковић на конференцији за

Душан Борковић и директорка Агенције за безбедност саобраћаја
новинаре одржаној у Агенцији
за безбедност саобраћаја.
Јасмина Милошевић је након
потписивања протокола изјавила да кампање које се односе на брзину вожње и понашање возача могу допринети да
они боље при хва те и више
поштују саобраћајне прописе.
Према њеним речима, на тај
начин је могуће повећати проценат учесника у саобраћају
који поштују и прихватају ограничења брзине.
Пода ци број них свет ских
истраживања указују на то да
сма ње ње про сеч не брзи не
вишеструко доприноси побољшању безбедности саобраћаја.
На пример, резултат спорије

вожње за само пет километара
на час јесте смањење броја саобраћајних незгода с погинулима за 22 процента.
У истра жи ва њи ма која су
спро ве де на у Срби ји током
прет ход них годи на нај ви ше
прекорачења прописа о брзини вожње забележено је у насељима, где их је прекршило око
55 одсто возача. О знаковима с
дозвољеним брзинама на аутопутевима није водило рачуна
40–45 одсто возача, а на путевима ван насеља игнорисало
их је око 35 одсто учесника у
саобраћају.
Резултати спроведених истраживања показали су да возачи
мушког пола чешће све сно

занемарују прописе о брзини
него жене, а да су најпроблематичнији млади возачи. Испоста ви ло се да упо зо ре ња о
дозвољеним брзинама најчешће крше они који имају до
две године возачког стажа.
Иначе, у саобраћајним несрећама током 2017. године погинуло је 535 лица, што је за пет
процената мање него прошле
године. Међутим, забрињавајуће је то што је око 80 одсто
учесника најновијег истраживања о односу учесника у саобраћају према ризицима и опасностима, које је спроведено
ове године, изјавило да често
вози брже него што је ограничење брзине.

РАДИ БОЉЕ ПРОМОЦИЈЕ АКТИВНОСТИ

Панчевачка полиција направила спот
У жељи да промовише рад свог
саветовалишта у центру града,
преко пута Суда, панчевачка
полиција је ових дана представила спот у коме говоре наши
суграђани, полицајци и новинари „Пинка” и „Прве телевизије” који прате црне хронике
– Младен Мијатовић и Машан
Лекић.
Како најбрже добити личну
карту? Шта је потребно за пасош?
Морају ли грађани сами да обезбеде сва неопходна документа,
или то сада раде службеници на
шалтеру? Ово су само нека од
питања на која се одговори могу
добити у тој канцеларији, која је
отворена 21. априла прошле године, у Улици војводе Радомира
Путника 14.
Према речима самосталног
полицијског инспектора и портпарола панчевачке полиције
Јовице Антонића, канцеларија
је на располагању грађанима
сваког радног дана од 8 до 15
сати.
У њој ради троје искусних
полицијских службеника, који
су спремни да одговоре на сва
питања која се тичу безбедности, рада полиције, вађења лич-

них докумената, регистрације
возила итд.
Грађани од њих могу да сазнају све што их интересује без
обавезе одласка у седиште Полицијске управе. Важно је напоменути да за контакт с дежурним полицијским службеницима није потребно претходно
најављивање и заказивање, а
они који не могу да дођу лично, све информације могу добити на број телефона 343-970.
– Можемо да се похвалимо
да је ово прва и једина канцеларија у Србији и овом делу
југоисточне Европе са оваквим

начином рада. Отворена је на
предлог Николе Поповца, садашњег начелника Полицијске
управе Панчево, након што је
почео да обавља ту функцију,
а у њој раде двојица наших
колега и једна колегиница, који
могу одговорити на сва питања грађана. Користим ову прилику да захвалим градоначелнику Саши Павлову и Градској
управи зато што су нам изашли у сусрет и дали на коришћење локал у центру града –
истакао је Јовица Антонић.
Он је додао да је до сада кроз
ову канцеларију прошло око

300 грађана с разним питањима. Према његовим речима,
сви су отишли задовољни јер
су добили одговоре о свему што
их је интересовало, као и савете где и коме да се обрате уколико их занима нешто што
нема везе с радом полиције и
полицијских службеника.
Према Антонићевим речима, већина питања која су до
сада постављали грађани односила се на тзв. управне послове (како да се поднесе захтев
за личну карту, држављанство,
да се региструје возило итд.).
Било је и оних које је интересовало како да заштите своју
имовину пре него што отпутују на годишњи одмор.
– Хтео бих да нагласим да
нико од оних који су нам се
обратили није враћен. Сви су
доби ли одго во ре, а када се
дешавало да нам поставе питања која нису из делокруга рада
полиције, упућивали смо их
како да најбрже реше своје проблеме и коме треба да се обрате. Због тога могу да кажем да
је канцеларија досадашњим
радом оправдала своје постојање – додао је Антонић.

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Хапшење због сумње у проневеру
При пад ни ци Мини стар ства
унутрашњих послова у Панчеву у сарадњи с Вишим јавним
тужилаштвом у нашем граду
ухап си ли су председника
општине Алибунар, због основане сумње да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја.
Основано се сумња да је он
током 2015. године, у својству

одговорног лица Општине Алибунар надлежног за доношење
Одлуке о расписивању јавног
огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, пропустио да донесе одлуку и да је тиме онемогућио реализацију годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

На овај начин осумњичени је
оштетио буџет Републике Србије, АП Војводине и Општине
Алибунар у укупном износу од
247.295.928 динара. Сумња се
и да је прибавио противправну
имовинску корист пољопривредним произвођачима који
су без правног основа и надокнаде обрадили државно пољопривредно земљиште у укуп-

ном износу од 58.148.250 динара. Осумњиченом је одређено
задржавање до 48 сати и он ће
уз кривичну пријаву бити приведен у надлежно тужилаштво.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ВЕЛИКА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У ОМОЉИЦИ

СРЦЕ ЗА АНАСТАСИЈУ
Деветогодишњој
девојчици
констатован тумор
Неопходан новац за
скупо лечење
Ученица другог разреда ОШ
„Доситеј Обрадовић” из Омољице Анастасија Букелић од
почетка године налази се на
дужем кућном и болничком
лечењу због озбиљних здравствених проблема.
Психолог у поменутој образовној установи Весна Николић каже да су проблеми почели након наизглед безазлене
повреде у школи.
– Сви смо веровали да ће то
брзо проћи и да ће нам се Анастасија после неколико недеља опоравка насмејана вратити у учионицу. Али десило се
оно што смо најмање очекивали – код ове деветогодишње
девојчице дијагностикована је
туморска промена на бутној
кости. Било је неопходно хитно урадити магнетну резонанцу и друге детаљније анализе,
које су подразумевале вишемесечно чекање на термин, па
смо поче ли да при ку пља мо
новац како би оболелој ученици био обезбеђен ургентан специјалистички преглед – наводи Весна Николић.
Бројне активности
Акција је дала резултате, па је
већ у јуну Анастасија снимљена магнетном резонанцом, а
остатак новца преусмерен је
породици Букелић.
– Почетком нове школске
године, након примењене терапије на Институту за онкологију и радиологију у Београду,
наша ученица због прогресије
болести и даље није била у
могућности да похађа редовну
наставу. Стога смо од Министарства просвете тражили да
се ученици одобри образовно-

-васпитни рад код куће, за шта
је задужена учитељица другог
разреда Сања Марковић Савановић. Школа је, такође, обезбедила лаптоп и другу техничку опрему, како би настава била
реализована и Анастасија могла
да се чује и види са својим друговима из одељења – истиче
психолог у омољичкој школи.
Ова храбра девојчица је 24.
новембра имала вишечасовну
операцију с циљем да јој се
сачува нога и заустави болест
која је узела маха. Захтевни
хируршки захват радио је тим
врхунских ортопеда, а Анастасија је добро поднела операцију и предстоји јој дуг период
опо рав ка и реха би ли та ци је.
Даљи ток лечења подразумева
још једну сложену операцију
на Клиници за ортопедију и
тра у ма то ло ги ју „Бањи ца”, с
неизвесним исходом.

То је инспирисало школу и
ширу зајед ни цу да поно во
покрену хуманитарне активности, јер су даљи трошкови лечења превазилазили могућности
породице Букелић. Тако је организован хуманитарни концерт
„Срце за Анастасију”, на којем
су учествовали њени вршњаци
и старији другови, као и чланови културно-уметничких друштава из Омољице, Старчева,
Глогоња и Долова. Том приликом је директор ОШ „Доситеј
Обрадовић” Владимир Ристић
одржао дирљиви говор и позвао
све људе добре воље да подрже
храбру девојчицу да би напослетку било сакупљено преко
седамдесет хиљада динара.
Након тога су се у школи смењивале разне активности, као
што су „Сунчана јесен живота”
и наградна изложба „Колачи из
бакине и мамине кухиње”; упри-

личен је и школски биоскоп, а
и Црвени крст је направио акцију „Динар за дистрофичаре”, па
је укупно прибављено још педесет хиљада динара.
Истим поводом одржан је и
концерт оркестра „Амбасадор”,
на којем је наступило и неколико младих певача. Последње у
низу су изложбе радова предшколаца и ученика нижих разреда, одржане у петак, 15. децембра, када је, такође, прикупљено
близу педесет хиљада динара.
– Све ове акције изнедриле
су јасну и искрену поруку насталу у срцима око шестсто Анастасијиних малих и мало већих
другара, оличену у нади да ће
лекари и вера у излечење помоћи нашој ученици Анастасији
да победи болест и омогућити
јој да поново корача и свима
нама врати осмех – наглашава
Весна Николић.
Позив племенитим људима
Већ у петак, 22. децембра, у сали
Дома културе, од 18 сати, поред
драматизације позоришног скеча „Новогодишња ноћ” у извођењу ученика одељења II1, биће
приређен и низ рецитаторских
и музичких тачака, попут наступа плесне групе „Балерина”, а у
најави је једна креативна хуманитарна манифестација.
Остварен је и контакт с фондацијом Александра Шапића
под називом „Буди хуман”, која
одне дав но тако ђе при ку пља
финансијска средства за лечење Анастасије. Ко жели да јој
на овај начин помогне, треба
да уђе на сајт фондације, упише 408 и пошаље СМС на 3030
или уплати новац на динарски
или девизни рачун или путем
линка e-doniraj.
Прилоге је могуће уплатити и
на динарски рачун 1065810200044711-46 код Банке
„Интеза” или на девизни код
Комерцијалне
банке
–
RS35205903102465358246, у оба
случаја на име Наташа Букелић.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ТРЕЋИ МИЛЕНИЈУМ”

Деца боравила на Поњавици
Лепоте Парка природе Поњавица саме по себи треба да
буду мамац за многе. Нажалост, изузев пецароша, редак
је случај да неко одлучи да
ужива у њима. Понајмање организовано.
Да не буде све тако песимистично, побринуло се удружење грађана „Трећи миленијум”
из Панчева, које је, у оквиру
еко ло шког про јек та „Мај ка
земља – четири елемента природе и ми”, у суботу, 16. децембра, организовало посету поменутом водотоку за децу предшколског и школског узраста
из Центра за учење језика „Студио пчелица Д”, Ликовног атељеа „Мали геније” и четвртог
разреда ОШ „Бранко Радичевић”, као и за њихове родитеље и учитеље.

Током посете Поњавици и
шетње поред те реке, која протиче поред Брестовца и Омољице, деца су сазнала основне
информације о том парку природе, а могла су и да фотографи шу раз не зани мљи во сти.

Након паузе за ручак у једном
омољичком ресторану малишани су имали прилику да на
ликовној радионици све виђено пренесу на папир. Од управитеља парка ЈКП-а „Зеленило” на поклон су добили педе-

сет бојанки под називом „Споменици природе – заштићена
природна добра на територији
града Панчева”.
Према речима Цице Станић,
једног од главних организатора ове посете, упознавање деце
са основ ним еле мен ти ма у
природи који су од виталног
значаја за нас и наш живот
главни је циљ овог пројекта,
реа ли зо ва ног захва љу ју ћи
финансијској потпори Секретаријата за заштиту животне
средине.
– Велику захвалност дугујемо и запосленима у канцеларији чуварске службе Парка
природе Поњавица из ЈКП-а
„Зеленило”, који су нам много
помогли и пратили нас за све
време нашег боравка у природи – напоменула је Станићева.

ЛЕПА ТРАДИЦИЈА НОВОСЕЉАНСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шест повеља за промовисање места
Новосељанска Месна заједница већ дуги низ година негује
једну веома лепу традицију.
Наиме, на крају сваке календарске године изабрани представници грађана награђују оне
који у најбољем светлу промовишу своје место, то јест удружења или појединце за показано изузетно залагање у претходних дванаест месеци.
Због тога се приређује свечана седница Скупштине Месне
заједнице и тада се уз пригодан програм додељују повеље,
а када је реч о одлазећој 2017.
години, она је одржана у петак,

15. децембра, у Дому културе.
Тим при ли ком је Недељ ко
Топић, тренутно први човек

Новог Села, уручио признања
представницима шест изабраних организација.

Добитници су четири удружења: „Феникс” се истакао хуманитарним радом; „Новосељанке/Boboacele” промовишу женски активизам и учествују на
бројним етно-сајмовима; „Наше
Ново Село” окупља младе препознатљиве по волонтерским
акцијама уређења села, а „Новосељански паори” баве се пољопривредним темама и, поред
осталог, организацијом „Тракторијаде”. Повеље су за свој рад
добили и локално јавно комунално предузеће, као и Земљорадничка задруга „Банатско зрно”,
коју предводи Јовица Петровић.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: У плану
је постављање грејања у Дому
омладине; набавка материјала
је у току, а радови почињу за
викенд. Због временских услова одложена је садња младица
покрај фудбалског терена. На
поњавичкој плажи „код Бугара” урађен је спуст за чамце.
Банатско Ново Село: Свечана седница Скупштине МЗ
уприличена је у петак, 15.
децембра, када је додељено
шест повеља заслужним удружењима. Новогодишња приредба за децу и подела пакетића биће приређене у петак,
22. децембра, од 14.30, у Дому
културе.
Долово: ЈКП „Долови” и Дом
културе обележили су крсну
славу у уторак, 19. децембра.

Наредног дана је Месна заједница делила пакетиће деци
из забавишта, а тим поводом
је на цен трал ном пла тоу
постављена велика јелка.
Гло гоњ: На ини ци ја ти ву
Месне заједнице, радници
ЈКП-а „Зеленило” озеленили
су јавну површину испред
зграде поменуте институције. Културно-уметнички програм посвећен македонској
националној заједници под
називом „Да се корени не
забораве” биће одржан у суботу, 23. децембра, од 17 сати,
у Дому културе. Фолклораши из те уста но ве и КУД
„Веселија” наступиће у уторак, 26. децембра, на манифестацији „Улица новогодишње чаролије”.

Иваново: Служба за трансфузију крви Панчево спровела
је у среду, 13. децембра, акцију добровољног давања крви,
а одазвало се двадесетак грађа на. Ново го ди шња деч ја
пред ста ва при ре ђе на је у
петак, 22. децембра, у Дому
културе, када су малишанима подељени пакетићи.
Јабука: Месна заједница сређује простор око Храма Светог Илије и стадиона у парку. Овогодишњи радови на
наставку изградње канализације при самом су крају. Позоришна представа „Радован
III” драмске секције „Мали
принц” премијерно је изведена у петак, 15. децембра, у
великој сали Дома културе.
Качарево: КУД „Вељко Влаховић” одржао је годишњу скупштину и концерт у петак, 15.
децембра, у локалној хали спортова. Дом културе је, у сарадњи
са школом и Удружењем жена
„Етно-кутак”, приредио новогодишње радионице за децу.
Омољица: У склопу акције за
помоћ у лечењу мале Анастасије Букелић, у петак, 15.
децембра, приређене су изложбе радова предшколаца и
уче ни ка нижих раз ре да, а
наредног петка, 22. децембра, од 18 сати, ученици другог разреда извешће позоришни скеч „Новогодишња ноћ”
у Дому културе. Истог дана
Служба за трансфузију крви
Панчево организоваће акцију добровољног давања крви.
Старчево: У суботу, 16. децембра, у Дому културе је гостова ло Кул тур но-умет нич ко
друштво из Фоче, у чију част
је уприличено предавање о
Старчеву. Истог дана одржан
је меморијални извиђачки
вишебој „Ивица Прањић”, у
којем је учествовало девет
екипа у две категорије. Етнобазар и подела пакетића за
децу од три до шест година
организовани су у уторак, 19.
децембра, на Тргу неолита.

НА СТАРЧЕВАЧКОМ ТРГУ НЕОЛИТА

Пакетићи и
етно-базар

Већ десе ти пут заре дом,
захваљујући донацији локалних предузетника, старчевачки малишани на дан Светог
Николе добијају новогодишње пакетиће. Тај чин одиграо се у уторак, 19. децембра, и као и увек, организовала га је Месна заједница
Старчево, уз подршку локалних институција, а реконструисани и проширени Трг неолита овог пута је, као никад
досад, добио весели новогодишњи колорит.
На недавно модерно прекривеном пијачном платоу
Деда Мраз је, уз помоћ својих асистенткиња, пакетићима обрадовао триста педесеторо деце, узраста између
три и шест година. За њих,
родитеље и све друге посетиоце припремљено је топло

послужење у виду чаја, куваног вина и крофни. Све време су се с раз гла са чуле
божић не нуме ре Френ ка
Синатре и других евергрин
легенди, а малишани су могли
да се фотографишу на Деда
Мразовим санкама и понију.
Недалеко одатле одржан је
етно-базар. На пет на е стак
штандова биле су изложене
разне рукотворине, а нашло
се места и за производе локалних пчелара и доловачких
вина ра, док је удру же ње
„Пагус” представило мапе и
разгледнице Старчева.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

12

КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 21. децембар, 17 сати, Музичка школа: новогодишњи концерт полазника Музичког забавишта из класе
проф. Миљане Винчић.
Четвртак, 21. децембар, 19 сати, Културни центар: концерт
„Sport for All” студија „Електра денс”.
Четвртак, 21. децембар, 19 сати, Хала спортова: генерацијски концерт КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.
Петак, 22. децембар, 20 сати, Културни центар: новогодишњи концерт састава „Неверне бебе”.
Четвртак, 28. децембар, 21 сат, Културни центар: вече салсе.

Изложбе
Петак, 22. децембар, 19 сати, Народни музеј: изложба „Од
владара до светитеља – осам векова од крунисања Стефана
Првовенчаног”.
Уторак, 26. децембар, 19 сати, фоаје Културног центра:
изложба слика Тање Николајевић Веселинов „Била сам
овде”.

Тематски програм
Четвртак, 21. децембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: књижевно вече посвећено Бобу Дилану и Џонију
Кешу.
Четвртак, 28. децембар, 20 сати, Дом омладине: предавање „3D Live моделовање”.
Четвртак, 28. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома
омладине „НаранЏемовање – New Year Edition”.

НОВИ СПОТ САСТАВА „БУЧ КЕСИДИ”

„Кафе-апарат” у
напуштеном хотелу
Панчевачки бенд „Буч Кесиди” снимио је нови спот за
песму „Кафе-апарат”, која се
налази на његовом деби-албуму „Посесивно-оспулсивни
хоспул”, сни мље ном пре
годину дана.

Спот је рађен у напуштеном
панчевачком хотелу „Тамиш”,
који је сада у власништву предузећа „Алмекс”. Снимиле су
га Софија Модошанов и Ивана Тешић, а монтирали Аљоша Дакић и Давид Мађар.

Петак, 22. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА РАДОВА ИГОРА ГАРДИНОВАЧКОГ

ЉУДИ КАО НЕОГРАНИЧЕНА ИНСПИРАЦИЈА
Школа цртања Дома
омладине основ за
развој креативности
Представљено
педесетак радова
младог уметника
Прва самостална изложба цртежа и слика Игора Гардиновачког свечано је отворена у четвртак, 14. децембра, у галерији
Дома омладине Панчево. Млади уметник из Панчева тренутно је на трећој години студија
на Факултету ликовних уметности у Београду, одсек сликарство.
Игор Гардиновачки ушао је
у свет цртања и сликања на
кра ју основ не шко ле, 2004.
годи не, када га Дими три је
Ћосић, наставник ликовне културе у ОШ „Мирослав Антић”,
шаље у Школу цртања при Дому
омладине Панчево, код професора Чедомира Кесића, који га
први уводи дубље у цртачке
проблеме.
– Школа цртања ми је много
значила. Несагледиво је на које
све аспекте утиче на човека то
што је у контакту с људима
који промишљају свет на другачији начин, с другим сликарима и ликовним уметницима. Уопште једна врста контакта с моделима, с људима
који позирају – рекао је Гардиновачки.
Поред Школе цртања, у панчевачкој Гимназији је посећивао ликовну секцију професорке Миреле Абрамовић Ђорђијевски. После Гимназије, где су

му ликовно предавали професори Гвозденац и Павлов, и неколико година бављења другим
областима, међу којима су студије архитектуре (дипломирао
је на Високој грађевинско-геодетској школи у Београду) и рада
на анимираним филмовима, вратио се ликовној уметности.
За пријемни на Факултету
ликовних уметности у Београду припремали су га академски уметници Зоран Деранић
и Светлана Каровић Деранић.
Истовремено је похађао и Школу цртања у Дому омладине
Панчево коју су водили Борис
Станић и Маријан Мушкиња.
На изложби је о уметнику причао и Зоран Деранић.

– Игор стварно има шта да
покаже. Овде је период од четири године његовог рада, од почетака првих покушаја до развијених ствари које је почео да
ради на Академији. Изузетно је
талентован, радан и вредан и
то је оно што обећава да ће
постати сликар од којег сви многи очекују – рекао је Деранић.
Он је додао да су његови
радови оно што многи прескачу и избегавају да раде и да
има много сликара који су завршили академије а да никада
нису стигли до овог нивоа.
У галерији Дома омладине
изложено је око педесет радова
овог младог уметника, у техници графитна оловка, туш и перо,

акварел, лавирани туш, акрилик и уљане боје на даскама од
медијапана и на картону.
Игор Гардиновачки каже да га
за рад највише инспиришу људи.
– Највише ме инспиришу
људи и њихови гестови, изрази
лица, психолошка стања, естетика људског тела и расположења, атмосфере које чине амбијенти, природа и људи и заједно
у прожимању, а то је неограничено за ликовно истраживање –
изјавио је Гардиновачки.
Од свих техника акварел му
је једна од омиљених, јер је, како
он истиче, захтевна, код ње нема
исправљања. Има своју поетику, а то сликање с лакоћом је
управо оно што даје снагу.

НА СЦЕНИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

МОЈ

избор

МОЈ

Ратови звезда
Борка Лазић Аџић,
координаторка
за Јужнобанатски округ
у Еко-хуманитарном
удружењу „Чепом до осмеха”
МУЗИКА: Највише уживам
слушајући класичну музику
и обрадујем се сваки пут када
наш суграђанин кларинетиста Огњен Поповић организује „Classic Fest”. Драго ми
је да у нашем граду постоји
једна таква манифестација,
чији је програм сваке године све бољи. Радује ме и то
што је фестивал толико посећен и што сваке године виђам
све више младих људи који
су заинтересовани за класичну музику. Такође волим да
слушам Давида Герета (њега
волим и да гледам), као и „2
Cellos”, које сам имала прилику летос да чујем уживо,
што је заиста неописив доживљај. И Давид и „2 Cellos”
успе ли су на непо но вљив
начин да споје класичну и
рок музику, која је мој други
избор. У послед ње вре ме
често слушам „Imagine Dragons” и ако би требало да
издвојим неку њихову песму,
то би сигурно била „I Bet My
Life”.
КЊИГЕ: Обожавам свашта
да читам. На мојој полици
посебно место заузимају Џин
М. Ауел, Џ. Р. Р. Толкин, Џ.
К. Роулинг и Џорџ Р. Р. Мартин. У души сам још увек
дете и волим бајке: витезове
и принцезе, виле и вилењаке, вештице и чаробњаке,
змајеве и патуљке. Волим да
читам и психолошке трилере и драме, а скоро сам прочитала књигу која ме је баш

одушевила „Човек по имену
Уве”, по којој је снимљен и
филм. На први поглед Уве је
обично џангризало, међутим
иза те маске се скрива једна
дивна прича и много туге.
Књигу је написао шведски
блогер Фредрик Бакман и
топло је препоручујем.
ФИЛМ/СЕРИЈА: Последњи
филм који сам гледала у биоскопу је „Star Wars”, а с обзиром на то да је први филм
из овог серијала изашао само
пет на ест дана након мог
рођења, није ни чудо што све
ове године гајимо посебну
везу. Серије које пратим уско
су повезане с књигама које
читам, тако да нестрпљиво
чекам следећу сезону „Game
of Thrones”, поготово што
књиге још нису изашле, али
и „Vikings”, мада бескрајно
уживам гледајући и комедије као што су „The Big Bang
Theorу”, „Пријатељи” и „Веселе седамдесете”. Волим да
погледам и добар психолошки трилер или драму, а
филм „Соба” буквално ме је
оставио без речи и данима
након гледања тог филма
нисам била у ста њу да
мислим ни о чему другом.

Солистички концерт Марије Бајалице
У Културном центру Панчева
у четвртак, 14. децембра, одржан је солистички концерт пијанисткиње Марије Бајалице.
Она је пред љубитељима класичне музике извела дела
Шумана и Брамса, која су
поздрављена снажним аплаузима.
Марија Бајалица дипломирала је и магистрирала на студијама клавира на ФМУ. Током
школовања освајала је награде
на републичким и савезним
такмичењима и фестивалима.
Од 1980. године наступала је и
такмичила се у Италији, где је
1984. године освојила прву
награду на интернационалном
такмичењу „Carlo Soliva” и била
финалиста клавирског такмичења у Сенигалији. Убрзо након

завршених магистарских студија одлази у Јужноафричку
Републику, где ради као доцент
на катедри за клавир Универ-

зитета у Преторији (University
of Pretoria) од 1993. до 2005.
Упоредо са универзитетским
активностима наступа као соли-

ста широм земље и одржава
мастер-курсеве. У Јужноафричкој Републици је имала статус
сталног солисте на националној радио-станици SABC. Почетком 2006. уследила је селидба
за Аустралију. Од 2007. до 2016.
предаје клавир на редовним и
постдипломским студијама на
Универзитету у Аделаиди.
– Много ми је значио рад са
студентима из свих крајева света. Упознала сам различите
културе, навике, обичаје и приступ музици, техници и свему.
Сматрам да је то једно велико
богатство – рекла је Марија
Бајалица.
Пре два месеца се преселила у Аустрију, где ће у наредном периоду имати концертне
активности.

ИЗЛОЖБЕ „ЦВЕТОМИСЛИ И КЊИГОЦРТ” И „У ПОКРЕТУ”

Бајковити свет илустрација
До 26. децембра фоаје Културног центра Панчева биће украшен одличним радовима које су
у уторак, 12. децембра, изложиле илустраторке Маја Веселиновић и Биљана Михајловић.
На двадесет паноа изложено је око осамдесет илустрација. Радови Маје Веселиновић носе назив „Цветомисли и
књигоцрт”, а настали су у периоду од 2010. године. Премијерна изложба одржана је у Студентском културном центру у
Београду, друга у Трстенику,
родном граду ове ауторке, а
пре доласка у Панчево иста
поставка била је и на Фестивалу сликовница у Пожеги.
– Изложени су неки радови
који су моји лични, илустрације за књиге, а има и нешто
стрипова. Када радим илустрацију за књигу, најпре ме инспирише текст, а после тога уплићем неку своју инспирацију и
дајем свој лични печат – рекла
је ауторка.

Маја Веселиновић је радила
илустрацију и за књигу поезије за децу „Уљези” наше суграђанке Драгане Младеновић,
која је награђена „Невеном” за
најбоље илустровану књигу.
Радови друге ауторке, Биљане Михајловић, публиковани
су у часопису „Хајмо, другари”,
а настали су током 2017. године и носе назив „У покрету”.

– Тема је „У покрету” јер
када радите у часопису, немате пуно времена, зато што су
рокови веома кратки – објаснила је Михајловићева.
Маја Веселиновић живи у Београду, где је дипломирала на
Факултету за дизајн, одсек графички дизајн. Завршила је и
Вишу школу ликовних и примењених уметности, смер –

наставник ликовне културе. Од
2001. ради као фриленс илустратор, стрип-аутор и дизајнер. Чланица је сликарско-графичке секције Удружења ликовних и примењених уметника и дизајнера
Србије (УЛУПУДС) са статусом
самосталног уметника.
Биљана Михајловић је рођена у Београду 1978. године, где
је дипло ми ра ла гра фич ки
дизајн на Високој школи струковних студија „Београдској
политехници” у класи Анамарије Вартабедијан. Од 2014.
ради као фриленс илустратор
и графички дизајнер. Чланица
је сликарско-графичке секције Удружења ликовних и примењених уметника и дизајнера Србије (УЛУПУДС).

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
АКЦИЈЕ ОД 21. ДО 31. ДЕЦЕМБРА
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
fT3 - цена: 450 динара, fT4 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

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

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ГОЛФ 6, прешао
50.000 км, на продају.
063/892-08-35.
(252416)
ПРОДАЈЕМ рено клио
1.5 ДЦИ, 2001. годиште, 1.600 евра. Могућ договор. Тел.
065/808-40-48.
(252613)
ПАСАТ б 5, 1.9, 1999.
годиште, дизел, караван. 064/149-24-70.
(252662
ПРОДАЈЕМ опел корса 1.4, бензин, 2010,
62.600, први власник,
7.000 евра. 063/354221. (252669)
ПРОДАЈЕМ голф 3.
069/671-156.
(252810)
ПОЛО 1.3, троје врата, странац, у деловима, 1998. 064/587-5024. (252839)
АСТРА 2.0 дизел,
2002. годиште, караван, нове две гуме,
кука, клима, регистрована, може замена корса. 064/587-5024. (252839)
ГРАНДЕ пунто 1.3
мултиџет, дизел, 2006,
петора врата, сва
опрема. Власник.
064/130-36-02.
(252839)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, децембар, петора врата, динамик
опрема, власник.
064/587-50-24.
(252839)
ПАСАТ караван, Б 5,
1.9 ТДИ, 2007. може
замена за мањи.
065/665-75-10. (2523)
ПАСАТ 2007, прешао
175.000 , продајем/мењам, стан дворишни, викендицу,
доплата. 064/152-8846. (252885)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, 4.000
евра. 064/514-05-06.
(252913)

ПЕЖО SW, 307, 1.6
бензин, 2004, 3.000
евра. 064/514-05-06.
(252913)
ОПЕЛ зафира са фабричким метаном,
2003, власник.
063/320-670.
(252919)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању од
70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(251265)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до
2.000 евра. 063/16583-75. (252165)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила,
катализатора, продаја
делова, долазим на
адресу. 069/203-0044, 066/409-991.
(252603)

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим
на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(252603)
КУПУЈЕМ томос аутоматик АПН, исправненеисправне. 064/17122-13. (252761)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(252888)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ОГЛАСИ

МАШИНЕ

ЗЕТОР 6011 нодет
плантер 2, круњач за
кукуруз и тробаздни
квернеланд плуг са
променљивим захватом. 063/320-670
(252919)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета, квалитетно, преснимавам
на ДВД.
343-563,
063/288-278.
(252650)
ВЕШ-МАШИНА и половни делови од вешмашина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(252724)

СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера,
монитора, даљинских.
„Плус”. Д. Туцовића
28, 353-463. (252915)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кавез за
играоницу. Тел.
063/540-209. (СМС)
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење.
063/892-08-35.
(252416)
ПРОДАЈЕМ дрва преостала, за огрев.
063/868-02-06. (2525)

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ/ПОКЛАЊАМ гробно место на
Старом православном
гробљу у Панчеву.
063/231-278. (и)
ПРОДАЈЕМ мало коришћену топлу витрину, дуплу фритезу, тостер, касу и остало за
гастрономију. Тел.
063/741-64-00.
(251949)
ПРАСИЋИ, јагањци на
продају. Вршим услужно печење на дрва –
ражањ, повољно.
064/397-79-09.
(251860)
ПРОДАЈЕМ/ПОКЛАЊАМ гробно место на
Старом православном
гробљу у Панчеву.
063/231-278.
ПРОДАЈЕМ лековита
јаја јапанске препелице. 063/337-895.
(25260)
ПРОДАЈЕМ прасиће и
теле. Тел. 632-151.
(252610)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа. Годину
дана гаранција.
065/339-44-48.
(252863)
МИНИ електрични
шпорет, две рингле,
рерна. 064/354-69-76.
(252612)
ПРОДАЈЕМ кукуруз и
прекрупару, доносим
на кућну адресу. Тел.
064/129-45-43.
(252617)
ПРОДАЈЕМ мало коришћен намештај,
кревети, душеци, орман, комода, столови,
двосед, кухињски елементи и друго. Тел.
066/333-892.
(252620)
ФОТЕЉА на развлачење, лежај, 5.000 динара. 064/404-91-19.
(252625)
ПРОДАЈЕМ прасиће,
15 – 30 кг, клање, достава. 063/812-36-04.
(252639)
ПРОДАЈЕМ двосед и
тросед на развлачење,
мало коришћено, повољно. Тел. 064/29119-23. (252642)
ПРОДАЈЕМ исправну
ТА пећ 4 кв. Тел.
064/012-42-05. (2526)
ПРОДАЈЕМ плински
котао 25.000 k/cal. и
електрични котао 12,
екопан. Тел. 345-565,
062/101-31-73.
(252670)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи свих кв, достава,
монтажа, гаранција,
повољно и радим поправку ТА пећи.
061/641-30-36. (2526)
ПРОДАЈЕМ грејалицу
3600 вати. 060/75222-28. (252701)
ПРОДАЈЕМ два мушка товљеника, преко
180 кг, природно храњени. 065/601-84-86.
(252719)
ПРОДАЈА огревног
дрвета, буква, багрем,
цер, мешано. Исечено
и исцепано. Повољно.
064/080-86-99.
(252723)

СВИЊЕ, прасићи,
слама, плугови и приколица. Петефи Шандора 113. 323-123.
(242529)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком у Панчеву и спратну кућу у
Новом Селу. 063/80840-43. (252726)
НА ПРОДАЈУ јаре, крмача за клање и мангулица. 065/961-9214. (252732)
ДЕБЕЛЕ свиње на
продају. 061/286-4100. (252758)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухиња 10.000 динара.
371-568, 063/773-4597. (252759)
ТОВНИ пилићи, живи
170, заклани 250, свиње товне 170. 06/367717. (252729)

ВЕШ-МАШИНА пере
и суши веш, аристон.
065/665-75-10. (2523)
ШПОРЕТ смедеревац
9, десни, замрзивач
горење, 240 л, плински шпорет. 063/76830-50. (252822)
ДРВА: буква, храст,
цер, багрем, са резањем и превозом.
063/364-310. (2528)
ФРИЖИДЕР, веш-машина, угаона гарнитура, двосед, тросед,
фотеља, компјутерски
столови, ТВ сто, комоде, два душека,
кварцна грејалица.
Тел. 063/861-82-66.
(252828)
ПРОДАЈЕМ кауч, судоперу дводелну,
електрични шпорет,
класичну витрину.
065/344-85-77.

ПЕКАРСКЕ пећи, мешалице, лиминатори,
делилице, професионалне, повољно.
064/120-09-42.
(252878)
ШИВАЋЕ машине,
штеперице, хендлерице, сто за пеглање, цела линија.
065/665-75-10.
(252844)
ПРОДАЈЕМ огревно
дрво, преостало, краве. 063/711-77-54.
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи свих величина са доставом и
гаранцијом. 064/36657-87, 335-930.
(252851)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81-42.
(252890)
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ДРВА: јасен, багрем,
црвена врба, топола преостала. 060/03547-40. (252894)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне, неисправне,
плинске боце и намештај.
066/900-79-04.
(252611)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац,
сатове, пенкала.
Тел.013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(252626)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Златибору, Гајеви, може замена. 069/15863-76. (252134)

ПРОДАЈЕМ саднице
малина, сорта полана.
063/704-86-31.
(252886)

ТОВНЕ ћурке продајем, од 6 до 15 кг. Доносимо на кућну
адресу. Тел. 344-206.
(252893)
ПРОДАЈЕМ дрва: багрем, јасен, црвена
врба, орах, топола
преостала. 064/12269-78. (252894)
ДРВА: јасен, багрем,
црвена врба, топола преостала. 060/03547-40. (252894)
ПРОДАЈЕМ тросед,
двосед и фотељу, гарнитура, повољно.
064/140-65-99.
(252902)

НА ПРОДАЈУ ормани,
француски лежај, комоде, витрине, столови, полице за телевизор, душеци, телевизор, судопера, двосед,
радни столови, вешмашине, радијатори,
хоклице. 064/155-3813. (252896)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 2
кв, веш-машину, фрижидер., 013/346-790,
064/129-73-60.
(252917)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи
свих кв, добро плаћам, долазим одмах.
061/641-30-36.
(252674)
КУПУЈЕМ сатове, пенкала, медаље, ордење,
сабље, месарске
ножеве,
разни алат.
064/867-48-11.
(252895)
КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, разгледнице, пенкала, књиге,
ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(252708)
КУПУЈЕМ гвожђе,
лим, месинг, старе
славине, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, акумулаторе,
каблове и остали метални отпад.
060/521-93-40.
(252765)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, стари новац, сатове, стару бижутерију,
старе играчке, остало.
335-974,
063/705-18-18.
(252851)

КУПУЈЕМ ТА пећи
свих величина, исправност небитна.
063/705-18-18, 335930, 335-974. (25285)
КУПУЈЕМ фрижидере,
шпорете, замрзиваче,
старо гвожђе. Златко.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(252872)

ХИТНО продајем
спратну кућу, Јабука,
220 квм, са намештајем, 50.000 евра.
063/715-99-00.
(251876)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, нова, одмах
усељива, 150 квм, без
поправке, цена по договору. За више информација 013/601472.
ПРОДАЈЕМ 53 ара
градског грађевинског
земљишта са три парцеле, Караула, Улица
Рибарска. 060/55569-35. (252085)
НА ПРОДАЈУ плац,
Војловица, 3 ара,
7.400 евра. 063/606597. (252171)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. 062/415359. (252407)

ПРОДАЈЕМ плац 6
ари, Качарево, ново
насеље, поред језера.
069/102-77-66.
(252664)
ПРОДАЈЕМ плац на
Миси, 5 ари, асфалт,
вода, струја испред.
064/205-39-57.
(252686)
ПАНЧЕВО, Стрелиште, екстра локација,
без посредника продајем одличну укровљену кућу 156 квм
бруто, на плацу од
4,13 ари, сва правно
техничко документација уредна, власник,
1/1, прикачена на
објекат струја, вода,
канализација, спољна
столарија. За сваку
препоруку. 063/637673. (252603)
ПРОДАЈЕМ плац 12
ари, Баваништански
пут до пута, орем баште. 064/867-48-11.
(252695)
ПРОДАЈЕМ плац 13
ари у Банатском Брестовцу. 063/700-5751. (252689)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву.
Тел. 601-281.
(252413)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, 7 ари, 45
квм + 40 квм.
064/668-87-78. (и)

КУЋА на продају, Новосељански пут код
Надвожњака.
064/131-67-32.
(252615)
ПРОДАЈЕМ две куће,
шири центар, 60 квм,
4 ара, 70 квм – 2 ара.
060/756-65-29.
(252663)
ЦЕНТАР СТРЕЛИШТА, породична кућа, ПО + ВПР, Пк, 157
квм, плац 22 квм,
65.000. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(252658)
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ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште,
њива 30 ари, дозвољена градња, Братства
јединства, други просек. Струја, вода, телефон испред. Тел.
013/366-234. (252629)
КУЋА код старе Утве,
140 квм, две јединице,
гаража и помоћни
објекат. 064/247-7769. (252716)
КАРАУЛА, нова кућа
86 квм, енергетски пасош, укњижен, власник. 065/258-87-77.
ПРОДАЈЕМ кућу 350
квм, у Панчеву, Мајке
Југовића. 064/182-1716. (252597)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари, 33 ширина, грађевински,
53.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83.

НА ПРОДАЈУ кућа
усељива, плац 3 ара,
Горњи град. 062/96766-45. (253075)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 7 ари, 15.000. Ружина , плац 1.4 ара,
договор. (338), „Јанковић”, 348-025.
(252505)
ПОВОЉНО кућа са 10
ари плаца, Горњи
град. 064/133-32-02.
(252768)
ОМОЉИЦА, плац
11.5 ари, струја, вода,
гаража, започет објекат. 064/260-05-34.
(252780)
КУЋА на Тесли, 180
квм, продајем/мењам
за стан на Тесли или
Котежу. 061/199-8177. (252783)

ПРОДАЈЕМ кућу у насељу Топола, повољно. 069/186-54-05.
(252788)
ПРОДАЈЕМ плац на
Јабучком путу 17,5
ари, повољно.
063/719-42-71.
(252788)
ЦЕНТАР, кућа 130
квм, лепа комфорна,
грејање, може замена
стан. 064/169-47-64.
(252789)
БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија, 60
квм, 13,5 ари, укњижена, 25.500. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (252712)

СТАРЧЕВО, усељива,
лепа трособна, 70
квм, 6.5 ари, 21.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (252712)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 60 квм, са 3 ара
плаца. 062/886-91-50.
(252807)
ПРОДАЈЕМ плац са
викендицом. Кудељарац. 069/671-156.
(252810)
ШИРИ центар, кућа
на 3,5 ари, центар, кућа на 3.6 ари, 58.000;
Миса на 5.5 ари,
26.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(252450)
КНИЋАНИНОВА 33,
кућа са улице, 120
квм, 33.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(252817)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
кућа 200 квм, 14 ари,
излаз на две улице,
130.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (252818)
ШИРИ ЦЕНТАР, кућа
око 500 квм, 10 ари,
160.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (252818)

ДОЛОВО, кућа на
продају.
061/696-38-78.
(252826)
ПРОДАЈЕМ плац.
063/114-52-49.
(252838)
КУЋА у Старчеву на
продају, са великим
плацем.
064/206-50-81.
(252849)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу, у
Војловици. 013/23221-30, 063/162-50-00.
(252866)
ХИТНО продајем комфорну намештену породичну кућу у Мраморку у гланој улици,
близу центра. Цена по
договору.
069/255-87-86. (2528)
ВОЈЛОВИЦА, нова кућа, 170 квм, 3 ара, договор, хитно.
063/784-71-34,
063/771-75-96.
(252865)

ПОЧЕТАК Кудељарца,
10 ари плаца, 22.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(252818)

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

КУЋА у Жарка Зрењанина, 90 квм, 3 ара
плаца, 42.000.
„Олимп”, 063/274951. (252820)

КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 квм,
трособна на 4,8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (252882)

ТЕСЛА, кућа 65 квм,
1.8 ари плац, 42.000,
може замена. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(252498)
ТЕСЛА, кућа за адаптацију, плац 4,28 ари,
50.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(252498)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

БАНИЈСКА, дворишна
спратна укњижена два
стана, 120 квм,
29.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(252882)
МАРГИТА, почетак,
100 квм, 1.5 ари, без
улагања, усељива,
70.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(252877)
ОМОЉИЦА, кућа 65
квм, 6.5 ари, легализована, помоћни
објекти. 064/961-0070. (252910)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА кућа, шири центар, плац најмање 3,5 ара. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан без
посредника у самом
центру, Радомира
Путника 14. 063/272913. (СМС)
ЦЕНТАР, продаја станова, 40 – 120 квм,
650 – 850 евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584. (248462)
МИСА, ПР, 34 квм,
16.000; 70 квм,
24.000. 063/377-835.
САЛОНСКИ први
спрат, 98 квм, гаража,
подрум. Све усељиво,
сређено.
064/422-42-63.
(252549)
ПРОДАЈЕМ стан 85
квм, нова Миса.
063/272-594,
063/225-928.
(252497)
СТАН 98 квм, трособан, I, подрум, гаража, Доњи Град.
064/153-14-03.
/(252533)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан стан, 44 квм,
ТА, II, 18.500.
063/334-751,
069/304-78-85.
(252568)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан
стан 62 квм, са централним грејањем,
лифтом и прелепим
погледом на Тамиш.
063/786-98-86.
(252315)
ЦЕНТАР, двособан, 52
квм, етажно, други
новији, 35.000, власник. 066/200-514.
(252621)
ТЕСЛА, двособан, новоградња, 50 квм, I
спрат, лифт, ЦГ, тераса. 063/372-221.
(252630)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан са двориштем у 7. јула. Тел.
062/153-32-34,
066/813-46-06. (2526)
СТРЕЛИШТЕ, 39 квм,
једнособан, ПР,
19.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(252658)
СТРЕЛИШТЕ, 66 квм,
двособан, IV, 30.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (252658)

СТРЕЛИШТЕ, 54 квм,
двособан, III, 30.000;
комплет реновиран.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (252658)
СТРЕЛИШТЕ, 74 квм,
трособан, III спрат,
38.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (252658)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, двоипособан,
I, 47.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (252658)
КОТЕЖ 1, 50 квм, I ,
33.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (252658)
СОДАРА, 52 квм, V,
35.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (252658)
ЦЕНТАР, 45 квм, V,
31.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(252658)

СТАН на продају.
064/290-45-09.
(252667)
СТАН, 62 квм, нова
Миса, I спрат, ТА, део
подрума, 31.000 евра,
звати после 18 сати.
Тел. 069/245-89-53,
062/320-781. (251609)
ПОВОЉНО, лукс дуплекс, новоградња,
Тесла, код Максија,
Аксентија Максимовића, 115 квм, I, ЦГ,
680 евра/квм, могућност договора. Повољна куповина до
15. јануара 2018. Власништво. Уредна документација. 061/32440-85. (252693)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу, 43 квм, сређен. 069/129-19-87.
(252700)
ХИТНО, Содара, двоипособан, 75, ЦГ, II,
две терасе, усељив.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(252714)
СОДАРА, 56, двособан, ЦГ, VI, није задњи, лифт, 30.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(252714)
СОДАРА, 37, једнособан, једнособан, ЦГ,
ПВЦ, два лифта, није
задњи, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/74079-95, 063/836-23-83.
(252714)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА,
31.000; двоипособан,
98, ЦГ, договор.
(338), „Јанковић”,
348-025. (252505)
СОДАРА, 28, ЦГ,
18.000; Стрелиште,
2.0, ЦГ; договор.
(338), „Јанковић”,
348-025. (252505)
ЈЕДНОСОБАН, нов, 30
квм, 18.500, договор,
приземље, Миса, власник. 063/304-222.
(252734)

ДВОСОБАН, нов, 56
квм, 33.000, договор,
I спрат, Миса, власник. 063/304-222.
(252734)
СОДАРА, двоипособан стан, 63 квм, ЦГ,
IV спрат, кабловска.
Тел. 344-254.
(252741)
ХИТНО продајем два
стана, договор.
064/386-92-86,
064/130-27-34. (2522)
СТРЕЛИШТЕ, стан 66
квм, I спрат, В. Влаховића, 37.000.
064/305-92-00.
(252772)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
новоградња, С. Саве,
40 квм, повољно.

СТРОГИ центар, двособан, први спрат,
војне зграде, сређен,
одмах усељив. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(252777)

ДВОСОБАН, Котеж,
57 квм, тераса,
31.000. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(252777)
ДВОСОБАН, 66 квм,
Котеж 2, двострано
орјентисан, 38.000
евра. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(252777)
ТЕСЛА, двоипособан,
остава, тераса, гас,
нов, усељив. 069/82248-24. (252778)
ТЕСЛА, дуплекс, двостран, ЦГ, новоградња, повраћај ПДВ-а.
069/822-48-24.
(252778)
СВЕТОГ САВЕ, 200
квм, гас, гараже две,
усељив. 069/822-4824. (252778)
СТРЕЛИШТЕ, III, 53
квм, ЦГ, клима, лифт,
власник, купујем двоипособан. 064/12801-98. (252779)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 квм, VI, ЦГ,
24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(252791)
ГОРЊИ ГРАД, Кутков,
прелеп трособан, 80
квм, II, 63.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(252791)
СОДАРА, 64 квм, III,
ЦГ, уредан, 33.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(252791)
КОТЕЖ 2, двособан,
VII, 61 квм, 29.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(252791)
ТЕСЛА, двособан, 52
квм, VI, лифт, ЦГ, светао, 29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(252791)
ГОРЊИ ГРАД, новији,
61 квм, III, плин, комфоран двособан,
27.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(252791)

Петак, 22. децембар 2017.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ВИШЕ добрих двособних станова на Котежу 2, 28.000 – 36.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (252791)
ПРОДЈЕМ стан у згради, двособан, парно
грејање, Жарка Фогараша 35. 060/304-5450. (252812)
ЦЕНТАР, трособан,
ЦГ, II спрат, 55.000;
дуплекс, 136 квм, четворособан, 90.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (252450)

ЦЕНТАР СТРЕЛИШТА, трособан,
42.000; Котеж двособан, договор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(252450)
СОДАРА, двособан, II
спрат, ЦГ, 37.000 и
трособан са гаражом,
42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(252450)
СОДАРА, мањи двособан, ВП, ТА,
26.5000; двособан,
30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (2550)
ТЕСЛА, једнособан,
33 квм, тераса,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (252817)
ТЕСЛА, троипособан,
79 квм, II, 48.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(252817)
СОДАРА, једноипособан, 46 квм, VI,
27.500. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (252817)

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, једнособан,
36 квм, посебан, V,
25.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(252817)
ЦЕНТАР, двособан, 55
квм, II, ЦГ, 36.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(252818)
КОТЕЖ 2, трособан
стан, 89 квм, II спрат,
власник.
064/305-38-06.
(252819)
ЦЕНТАР, двособан, 50
квм, I, ЦГ, сређен,
33.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(252820)

СОДАРА, једноипособан, 46 квм, V, ЦГ,
усељив, 29.000.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(252820)
КОТЕЖ 2, двособан,
преуређен у двоипособан, 63 квм, ВП, ЦГ,
без улагања, 35.000,
договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(252820)
КОТЕЖ 1, двособан,
62 квм, III, ЦГ, усељив, 35.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (252820)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 квм, VII ЦГ, сређен, 24.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(252820)
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 квм, IV, ЦГ, усељива, 14.500. „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(252820)
СТАН, 46 квм, шири
центар, ЦГ, два лифта, одмах усељив.
065/882-24-04.
(252830)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан на Содари,
57 квм, ЦГ, III/IV
спрат. 063/820-90-71.
(252847)
СТРОГИ центар, већи
двособан, ЦГ, лифт,
II, 850 евра/квм, новија зграда. 063/690269. (252842)
СОДАРА, троипособан, сређен, I, ЦГ,
41.000, договор.
063/690-269. (252842)
НОВИ СТАН, 65 квм и
гаража, Ул. Таковска.
063/342-220. (252864)
КОТЕЖ, двособан, ЦГ,
III, 57 квм, 31.000.
(069), „Стан плус”,
063/771-75-96.
(252865)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 квм, седми спрат, 38.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(252871)
ЦЕНТАР, 63 квм, други спрат, новија градња, 40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (251)
КОТЕЖ 1, једнособан,
28 квм, пети спрат,
Цг, 15.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (252)
ТИП СТАНКО, једнособан, 32 квм, први
спрат, ТА, 20.000 договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(252871)
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ЦЕНТАР, двособан, 45
квм, ТА, IV од V, усељив, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(252871)
ЦЕНТАР, двособан, 45
квм, ТA, IV од V, усељив, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(252871)
НОВИЈИ стан у Маргити, 57 квм, власништво, 33.000 евра.
063/210-998. (252892)

ЦЕНТАР, двособан,
ВПР, II, 55 квм, ТА,
31.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(252773)
СОДАРА, једноипособан, VI, 46 квм, ЦГ,
28.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(252773)
ТЕСЛА, двособан, 42
квм, 24.000 евра; једнособан 35 квм,
21.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 квм, ТА,
25.000; двособан, 53
квм, 32.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (252882)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 квм, 37.500;
двособан 60 квм,
33.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
МИСА, двоипособан,
63 квм, 32.000; двособан, 49 квм, 24.500;
једноипособан, 40
квм, 22.500. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (252882)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
25 квм, 16.000; двособан, 47 квм, 29.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(252882)

МАРГИТА, двоипособан, 58 квм, 34.000;
једноипособан, 35
квм, 20.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (252882)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 квм, IV,
26.000. 064/842-3031. (252911)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан
стан, без посредника,
Тесла, Котеж 1, 2,
центар. 063/873-0360. (251894)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, потребни
станови на Тесли.
064/668-89-15.
(252817)
ПОТРЕБНИ станови
свих структура, брза
исплата. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(252871)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(252882)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру, ЦГ, Котеж 1,
лепа локација, на дуже. 064/105-20-53.
(252253)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
фул намештену, Котеж 1, ЦГ, приземље,
на дуже.
063/494-900.
(252627)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 44 + 4
квм, ЦГ, на Стрелишту, 25.000 или замена за кућу у Панчеву.
060/066-13-05. (2528)
СТАН, 39 квм, II
спрат, грејање сопствено на струју, нова
градња, нова Миса,
Приморска 27, 22.000
евра. 063/711-41-89.
ЦЕНТАР, гарсоњера,
II, 24 квм, ЦГ, 18.500.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (252773)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, VI, 66 квм, ЦГ,
30.000, договор.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (252773)
НОВА МИСА, двособан, III, 58 квм, Та,
23.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(252773)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
17 квм, у Самачком.
Тел. 069/271-63-99.
(252628)
ИЗДАЈЕМ мањи стан
на Тесли. 063/849-9407. (252634)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, 100
евра + депозит, чист,
свеже окречен. Тел.
064/458-94-96.
(252635)
ИЗДАЈЕМ двоипособан комфоран стан,
намештен и опремљен
стан, на Котежу 1.
Тел. 063/865-27-89.
(252657)
ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан,
плаћање са депозитом. Тел. 061/642-8709. (252679)
ДВОСОБАН комфоран стан, ТА пећ, 300
м од Стоматолошког
факултета. Тел. 352710, 066/352-710.
(252792)
КУЋА са два стана,
четворособна, грејање, велике терасе,
двориште, Котеж.
061/225-16-43.
(252802)
ДВОСОБАН ненамештен стан, бесплатан
интернет, нова Миса.
063/831-66-66.
(252754)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу и купатило.
063/827-26-20. (2527)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж
2. 064/226-23-71.
(252823)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, намештен, I, TА,
100 евра. Тел.
064/206-55-74. (2528)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, I, TA, 45
квм, Светозара Милетића – Котеж. (320),
„Премиер”. 063/80044-30. (252870)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, ЦГ,
на дужи период.
066/511-54-90.
(252874)
ИЗДАЈЕМ стан, једнособан, намештен,
Стрелиште, близу
„Авива”. 110 евра +
депозит 50 евра. (252876)

НАМЕШТЕН једноипособан, новоградња,
ТА, двориште, 80
евра, код Хотела „Тамиш”. 064/122-48-07.
(252889)
ИЗДАЈЕМ једнособан
дворишни стан, део
куће код Стоматолошког факултета.
064/861-17-04.
(252897)
ПОТПУНО опремљен
стан 29 квм, шири
центар, ТА грејање,
двотарифно. 06/355911. (252912)
ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
мањи двособни, ненамештен, без грејања.
064/426-27-09,
064/238-09-46.
(252837)

ОГЛАСИ

ЛОКАЛ издајем, центар, 18 квм, излог,
изолован, новогодишњи поклон – до марта закуп бесплатан.
Тел. 063/752-04-00.
(252691)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза Зелене пијаце,
близина три школе.
060/351-03-56.
(252724)
ИЗДАЈЕМ локал, 23
квм, код Аутобуске
станице. 352-105.
(252748)
ИЗДАЈЕМ магацински
простор, 34 квм, ужи
центар. 062/830-1073. (252780)
ЛОКАЛ на Зеленој пијаци, издајем.
064/116-38-83.
(252855)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 200 квм, у Јабуци, плац 7.5 ари.
063/386-352. (252456)
ТАМИШ КАПИЈА, издајем локал 45 квм +
три гаражна места.
Ново. Тел. 060/15287-70. (252676)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
велики излог, погодан
за фризерски салон,
агенцију, представништво, мирне делатности. 063/617-421.
(252623)
ИЗДАЈЕМ локал од 22
квм и магацин од 48
квм, у центру.
064/267-72-17.
(252682)

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ салон, нов,
комплетно сређен, Тесла, 200 евра.
064/514-05-06.
(252913)
ЛОКАЛ, угао Његошеве и Карађорђеве.
064/514-05-06.
(251913)
ПОСАО
ПОНУДА

ВЕЛЕПРОДАЈИ боја и
лакова, у Панчеву, потребан магационер до
40 година старости.
Позвати од 8 до 15 сати, на 063/508-438.
(ф)

ПАНЧЕВАЦ
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ПОТРЕБАН кувар ресторану „Рустико” у
Улици Браће Јовановић 12. Тел. 013/25807-60. (252515)
АУТО ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни самостални мајстори и
ученици. 013/344-011,
063/372-231. (252541)
ПОТРЕБНИ возачи за
рад у дистрибуцији
пића Weifert са Б и Ц
категоријом. 063/494512, 062/446-285.

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад
у кухињи и за роштиљем. Локал у Браће
Јовановић. 063/89755-04. (252103)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад
у кухињи и за роштиљем. Локал у центру.
063/834-88-10.
(252103)
НАДА ПАН д. о. о.
Потребни радници за
рад у месари, са искуством. 063/470-009.
(252123)
ПОТРЕБНИ кувари са
искуством. 061/27748-03. (ф)
ПОТРЕБАН радник за
рад у трафици, трећа
смена. 064/163-59-33.
(252588)
ПОТРЕБНИ вредни и
одговорни људи за поделу рекламног материјала. 064/241-4514. (252293)
ПОТРЕБАН радник на
паковању робе у пекари. CV слати на email:

КАФЕ РЕСТОРАНУ
„Хедонист” потребни
кувари и пица-мајстори са искуством. Позвати 063/899-70-37.
(252832)
ПОТРЕБАН конобар/ица са искуством
за рад у Ресторану
„Arch”. 063/508-719,
063/779-98-56.
(252833)
ПОТРЕБАН радник
пекарске струке са
или без искуства. Могућност и повременог
ангажовања. 060/44222-39. (252875)
ИСКУСАН пекар –
хлеб, сомуни, пециво,
помоћни на пећи.
064/120-09-42.
(252878)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу, услови
одлични, пријава.
062/195-99-39.
(252891)
ПОТРЕБАН кувар, пица-мајстор, возач-достављач хране. Приајве путем сајта
www.konoba32.rs
(251881)

ДИХТОВАЊЕ дрвене
столарије алу-лајснама, брзо и квалитетно.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(251120)

АЛУ и ПВЦ столарија,
поправка, штеловање,
замена гуртни и стакала. 063/801-84-76,
065/801-84-76.
(251120)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлере, шпорета,
ПОТРЕБНИ помоћни индикатора, разводрадници, у кухињи, у них табли, инсталациПилећем дућану. 377- ја. Мића, 064/310-4488. (251925)
230, 064/643-41-22.
(252850)
ПОТРЕБНА радница и
радник на бензинској
пумпи у Панчеву. 351601. (2528629
ПОТРЕБНА конобарица, Кафе „Пацифико”.
061/236-32-87,
РАДИМ све физичке
060/319-05-77.
послове. 064/144-37(252900)
65. (252999)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање
свих врста кровова,
бетонирање, кречење,
повољно. 063/865-8049. (252614)
ПОПРАВКА: столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорета, грејача.
Слободан.
063/865-80-74.
(252680)
СПРЕМАМ и чистим
станове. Ако вам треГРАЂЕВИНСКОЈ либа позовите 064/278марији „Марковић”
71-20. (252649)
потребни помоћни
радници. Јован,
060/571-55-22.
(252904)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

pekarasmiljanic@mts.rs

или Улица
Иве Курјачког 87
(252685)
ТРАЖИ се кувар/ица
и радница са искуством у кетерингу.
069/822-48-23.
(252778)
ПОТРЕБАН конобар
или конобарица у
„Винарији Ђурић”.
063/329-340. (252757)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(251257)
КОМБИ превоз робе
до 1.5 тоне. 063/74794-73. (251566)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/18125-00. (252281)
ПРЕВОЗ ствари, робе,
селидбе комбијем 3,5
тоне. Јоца, 061/61627-87. (252738)

ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука, висински радови.
065/535-24-56.
(252697)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, замена
славина, вентила поправке. 013/331-657,
064/495-77-59.
(252706)
ОЗБИЉНА жена неговала би старију особу.
065/624-76-23,
062/167-67-69.
(252712)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, ламинат, гипс, повољно, пензионерима
попуст.
061/626-54-06.
(252795)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправке, преправке
купатила, славине,
вентили, одгушење канализације одмах.
061/193-00-09.
(252733)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (252736)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(252738)

„БЕОКОМ” д. о. о., Ул. Чика Мише Ђурића 67
за рад у Панчеву

тражи:
1. РЕФЕРЕНТА ПРОДАЈЕ АУТО-СТАКАЛА
1 извршилац, IV, ССС
2. ПОМОЋНОГ РАДНИКА У ПРОИЗВОДЊИ
АУТО-СТАКАЛА
1 извршилац, III, ССС
3. АУТО-ЛИМАРА
1 извршилац
4. ЕЛЕКТРИЧАРА
1 извршилац
5. БРАВАРА
1 извршилац
Пријаве доставити лично од 8 до 16 сати, на адресу: Првомајска 10-а, Панчево, најкасније до 27. децембра 2017.
Информације на тел. 013/365-000.
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Akcionarsko društvo „Feromont oprema” a.d.
iz Pančeva, ul. Skadarska br. 77 poziva
zainteresovane da se prijave na

oglas za poslove:
1. Komercijalista prodaje - 1 izvršilac, sa iskustvom
na poslovima izrade ponuda iz oblasti čeličnih konstrukcija, termoenergetske i procesne opreme sa probnim radom od dva meseca. Školska sprema: Visoka ili viša školska sprema mašinske struke.
2. Kontrolor u proizvodnji mašinske opreme (sudovi pod pritiskom, mašinski elementi itd) – 1 izvršilac, sa
iskustvom na poslovima kontrolora izrade u metalopreradjivačkoj industriji. Školska sprema: viša ili srednja
školska sprema mašinske struke .
3. Zavarivač - postupak 135 (CO2) – više izvršilaca sa
iskustvom od najmanje jedne godine na poslovima zavarivanja čeličnih konstrukcija, sa probnim radom od dva
meseca. Školska sprema: III ili IV stepen školske spreme.
4. Zavarivač argon - postupak 141 (argon) - više izvršilaca sa iskustvom od najmanje jedne godine na poslovima zavarivanja čeličnih konstrukcija, sa probnim radom od dva meseca. Školska sprema: III ili IV stepen
školske spreme.
5. Bravar - više izvršilaca sa iskustvom na poslovima
izrade čeličnih konstrukcija i delova konstrukcija sa
probnim radom od dva meseca. Školska sprema: III ili
IV stepen školske spreme. .
Oglas je otvoren do 15. 01. 2018. godine. Zainteresovani treba da podnesu prijavu sa Curriculum vitae na
adresu: „Feromont oprema” a. d. 26000 Pančevo, Skadarska 77. ili na e-mail: office@feromontoprema.rs. Informacije na tel. 013/331-277 od 08 do 15 sati.

ПОСАО

ПАНЧЕВАЦ

ПОТРАЖЊА

телефон: 013/301-150

НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима. Преводи. Припрема полагања свих нивоа. 352892, 061/656-04-04.
(252739)
НЕГА старих, непокретних лица. На сат,
мењање пелена, договор. 061/725-85-61.
(252746)
ДУБИНСКО прање,
усисавање намештаја,
тепиха, душека. Наташа. 361-474, 060/36147-41. (252749)
ДИМЉЕЊЕ меса, сланине и месних прерађевина. 063/179-0178. (252760)
ЕЛЕКТРИЧАР, ради
инсталације, поправља
старе, бојлери, индикатори. 060/521-93-40.
(252765)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправка старих, монтажа нових цеви, одгушења, монтажа, санитарије.
062/382-394.
(252766)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(252770)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
РАДИМО све физичке
послове: обарање стабала, рушења кућа, зидова, одношење ствари. 064/122-69-78.
(252894)
ДУБИНСКО прање тепиха, превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79.
(252895)

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

Jaka Lounge agencija svojim klijentima pruža kompletnu podršku
u oblasti ljudskih resursa. Naš fokus je prvenstveno usmeren
na visok kvalitet procesa selekcije, jer verujemo da znanje
i kompetencije donose izuzetne rezultate jedino kada su u bliskoj
vezi sa adekvatnom motivacijom.
Naš klijent, međunarodna kompanija specijalizovana za obradu
metala i trgovinu u Srbiji, trenutno traži kvalifikovane i motivisane
kandidate za sledeće pozicije:

TEHNIČAR ODRŽAVANJA POSLOVNIH OBJEKATA I VOZNOG PARKA

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 05.
децембра 2017. године на основу захтева носилаца
пројекта ЈКП „Хигијена” Панчево, Улица Цара Лазара
бр. 57, донео решење број: XV-07-501-332/2017, којим
је утврђено да за пројекат изградње две надстрешнице
за складиштење неопасног отпада на локацији Панчево, Власинска бр. 1, катастарској парцели бр. 494-4,
к.о. Панчево, на територији града Панчева, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне
средине Градске управе града Панчева, Панчево, Трг
краља Петра I бр. 2 / 4, собa 710, радним даном од 10
до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана његовог објављивања
обавештења, а преко овог органа.

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

Vodećoj kompaniji za prodaju i distribuciju ka HoReCa
sektoru na teritoriji Beograda potreban je

„Vozač – dostavljač”
Zadaci radnog mesta:
– Dostava robe na teritoriji Beograda
Uslovi za kandidate:
– Minimum III SSS;
– Poznavanje grada kako glavnih tako i alternativnih
pravaca;
– Vozačka dozvola C ili B kategorije (prednost posedovanje tahografske kartice);
– Da nije krivično osuđivan i da se protiv njega ne vodi
teži oblik postupka iz ZOBS-a (zakon o bezbednosti saobraćaja)
Minimalna primanja 40.000 dinara
Prijave slati na posao@scb.rs
Prijave slati na SMS 064/824-25-62
Rok za konkurisanje: 15. 01. 2018.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” б р. 135/04
и 36/09
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта ЈКП „Хигијена” Панчево, Улица Цара Лазара бр. 57, поднео захтев за одлучивање о
потреби израде процене утицаја на животну средину
за пројекат Изградња и доградња комплекса комуналне зоне на локацији Панчево, Власинска бр. 1, на катастарској парцели 494/4 к.о. Панчево, на територији
града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 – 4, соба 710, у
периоду од 22. децембра до 3. јануара 2018. године
радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

(Beograd i Valjevo)

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Glavne odgovornosti:
Obavljanje redovnih pregleda vozila i opreme
Priprema otklanjanja i otklanjanje kvarova na
vozilima i opremi
Tehničko održavanje objekata
Pružanje podrške serviserima i kontrola kvaliteta
Poštovanje propisa i standarda održavanja, vođenje
dokumentacije i izrada izveštaja
Uslovi:
SSS elektrotehničkog ili mašinskog usmerenja
Najmanje dve godine radnog iskustva na istim
ili sličnim radnim mestima
Poželjno znanje engleskog jezika
Osnovno poznavanje rada na računaru
Vozačka dozvola B kategorije

Lokacije:
Beograd, Valjevo
Ukoliko želite sigurno radno mesto u perspektivnoj kompaniji, profesionalnu radnu atmosferu u dinamičnom, internacionalnom timu, spremni ste na dalje obuke i usavršavanje, a Vaše iskustvo i motivacija odgovaraju zahtevima pozicije, prijavite se i pošaljite
Vaš CV: info@jakalounge.com

На основу члана 16. ст. 1. и 2. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”,
број 108/16), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и
99/14) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16) Министарство финансија Републике Србије донело је 24. августа 2017. године решење број 153-00-164/2017-16 којим се Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни
факултет Нови Сад, уписује у именик организатора
стручне обуке.
У складу с тим, Пољопривредни факултет Нови
Сад расписује

КОНКУРС
за упис полазника стручне обуке за лиценциране
проценитеље вредности непокретности
Потребни услови за пријаву на конкурс:
1. Да кандидат има стечено високо образовање на студијама другог степена у складу са Законом о високом
образовању, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године;
2. Минимално три године радног искуства;
3. Да није правоснажно осуђивано лице за кривична
дела која га чине недостојним за обављање послова
вршења процене и то за кривична дела против права
на основу рада, привреде, имовине, службене дужности и за кривично дело финансирање тероризма.
Документацију којом доказују да испуњавају услове за похађање обуке, полазници могу доставити у току трајања обуке.
Настава на стручној обуци за лиценциране проценитеље вредности непокретности ће се одвијати на
Пољопривредном факултету Универзитета у Новом
Саду, у трајању од 130 часова, организована у договору с полазницима. План и програм наставе ће бити накнадно саопштен полазницима као и датум почетка
обуке.
Цена обуке износи 800 евра плус ПДВ 160 евра,
укупно 960 евра, односно 900 евра плус ПДВ 180 евра,
укупно 1.080 евра уколико се плаћање врши у две једнаке рате: прва рата приликом пријављивања кандидата на стручну обуку, друга рата након завршетка
обуке. Уплате вршити у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан уплате на текући рачун:
840-1736666-97, Министарство финансија Републике
Србије, Управа за трезор, сврха уплате: обука за лиценциране проценитеље, број модела: 97, позив на
број: 19-1000-01.
За све додатне информације:
контакт телефон: 021/485-33-79
мобилни: +38169735262
e-mail: dean@polj.uns.ac.rs
или путем поште на адресу:
Пољопривредни факултет Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад
Рок пријаве је 31. 01. 2018. године.

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима
које су стекле статус лица која самостално обављају
уметничку или другу делатност у области културе
(„Службени лист града Панчева”, број 38/12 и 21/13),
Градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
лицима која су стекла статус лица која
самостално обављају уметничку или другу
делатност у области културе, ради остваривањa
права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено
осигурање за 2018. годину
I Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско
и здравствено осигурање има лице које испуњава следеће услове:
1. има својство лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, а које је
утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са законом
2. има пребивалиште на територији града Панчева
3. није остварио укупан приход у претходној години,
који прелази износ просечне годишње бруто зараде на
нивоу града Панчева
4. не поседује непокретну имовину (ни члан заједничког породичног домаћинства-супружник, ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељи или усвојилац и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству), осим стана – куће где станује.
III Рок, начин објављивања и достављања пријаве:
Пријаве на позив се могу поднети закључно са 29. 12.
2017. године
Пријаве са доказима се достављају путем Услужног
центра Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , са назнаком:
за „ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу
делатност у области културе, ради остваривање
права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање”
Јавни позив je објављен у недељном листу „Панчевац” и на званичној интернет страници града Панчева.
Додатне информације могу се добити на телефон 308906, или путем имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs

Петак, 22. децембар 2017.

ОГЛАСИ
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОПРАВКА бојлера,
ТА пећи, шпорета.
Електричар Марко.
069/174-14-78.
(252899)
ПРЕВОЗ, 7 тона, хидраулична рампа, палетни виљушкар.
063/771-44-18.
(252906)
ЧИСТИМ станове,
зграде, повољно. Снежа. 062/838-61-90.
(252872)
СЕЛИДБЕ, превоз са
радницима, 1.000 тура. Златко. 063/19654-56, 061/144-82-80.
(252872)
ЧИСТИМ шут, подруме, таване, дворишта,
рушим старе објекте.
Златко. 063/196-5456, 061/144-82-80.
(252872)
СЕЛИДБЕ, комби превоз, већа и мања возила. Монтажа и демонтажа. 062/707404. (252916)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(246167)
СЕЛИДБА, 1.000 динара, могућност радника.
063/174-77-69.
(250194)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(и)
Последњи поздрав вољеном

ДРАГАНУ

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (251912)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(252381)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (252735)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(252735)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата.
064/047-55-55.
(252745)
ЛИМАРСКИ радови,
израда, монтажа, санација цурења лимарије, кровова, монтажа снегобрана. Најјефтиније.
064/602-29-08.
(252755)
СЕРВИС телевизора,
монтажа ТВ антена,
поправка ЦО 2 апарата, ауто-кључева, ремонт аку батерија.
063/800-01-96.
(252643)

Последњи поздрав великом човеку, пријатељу и
комшији

ДРАГОМИРУ
АРСИЋУ

од породица
ЖИВАНИЋ
и СТОЈАНОВСКИ

ДАНИЦА, РАДИЦА
и СВЕЈА

(17/252636)

(67/252740)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (252735)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(252735)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(252735)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (252735)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација, ИПТВ, антена плус. 064/866-2070. (252656)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата. 064/04755-55. (252440)
После кратке и тешке
болести преминуо је
наш

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима екстра попуст, долазим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(252667)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/23539-21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(252667)
ЛАЛЕ, превозим кипером повољно, грађевински материјал,
огрев, шут. 064/35469-94, 063/754-02-72.
(252704)

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(252667)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498.
(252397)
Последњи поздрав драгом куму

РАЗНО

После кратке болести
преминуо је наш

ДРАГАНУ
АРСИЋУ

Последњи поздрав од „Удружења за заштиту реке Надел””

ДРАГОМИР
АРСИЋ
1957–2017.

ОБРАД ЛУКИЋ
Саучешће породици и велико хвала нашем
драгом Обраду од: ЈОВАНОВА, РИСТИЋА,
МАНИЋА, БАКУРСКОГ, ПОПОВИЋА,
ЗДРАВКОВИЋА, ТОПАЛОВИЋА, КРИВОКУЋЕ,
ПЕТРОВИЋА, ИГЛЕНЏА, СТОЈНИЋА,
КРСТЕВСКОГ, Ђ. ПЕТРОВИЋА, ЖАРКОВИЋА,
ШУШЊАРА, МИЛИЦЕ, БИЉАНЕ и ТОМИЋА
(84/255787)

Последњи поздрав
нашем драгом
и вољеном супругу
и оцу од супруге
ЗАГОРКЕ, сина ИВАНА
и ћерки ДАНИЈЕЛЕ
и ИВАНЕ
(18/252636)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно, са
гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.
(252887)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/834-66-50,
064/390-00-87.
(252868)
ПЕРФЕКТ, фасаде, зидање, малтерисање,
глетовање, кречење,
керамика, ламинат и
кровови. 063/122-1439. (252909)

ДРАГОМИР
АРСИЋ
1957–2017.

од кумова ЛУКОВИЋ
(95/252807)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав мом
вољеном брату Драгану
који је отишао тихо и
неприметно на вечни
починак.

ДРАГАНУ
АРСИЋУ

Брат ЗОРАН, снаја
ЗОРИЦА, БОРИС,
БОЈАН и ТАТЈАНА

од породице ЈОВИЧИЋ

(16/252638)

(11/252619)

ЕСТРАДНА школа, хармоника, клавијатура,
виолина, певање. УЕУ
„Балкан” Панчево.
060/632-46-90.
(251106)
ОЗБИЉАН брачни
пар би чувао старију
особу доживотно. Договор. 345-874.
(252673)
АКО си усамљена, желиш брак, јави се.
064/437-63-59.
(252719)
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен, жели да упозна
жену или девојку до
40 година, ради дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352203. (252781)

ТУРИЗАМ

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

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком
од 8 до 18,
средом
од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
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Петак, 22. децембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
19. децембра 2017. године напустила нас
је наша

РАДОЈЛО ПЕШИЋ РАКА

РАДОЈЛО ПЕШИЋ РАКАЦ

МИЛЕВА
ЈОВОВИЋ
рођ. Перовић

БОРИСЛАВ
ЖИВАНОВИЋ

1927–2017.
Почивај у миру.

из Старчева
Колеге из аутоматике

Радо те се сећају другови из А-21

(107/252839)

(108/252841)

Последњи поздрав најбољем деди

1942–2017.
С љубављу и поштовањем:
син ДРАГОМИР, ћерка НЕВЕНА,
зет ДРАГОСЛАВ, унук ДЕЈАН, породице
ПЕРОВИЋ, АНЂЕЛКОВИЋ, МАРКОВИЋ,
ГЛИШИЋ и ШАЈИЋ

Драги

(119/252861)

РАДОЈЛУ ПЕШИЋУ

Након кратке и тешке
бо ле сти 13. де цем бра
2017. преминуо је наш
драги и вољени

Увек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији:
супруга ЗАГОРКА,
синови ДЕЈАН
и ПРЕДРАГ, унука
НЕВЕНА и снаја
ЈАСМИНА
(114/252852)

Последњи поздрав брату
и ујаку

Последњи поздрав нашој вољеној

ЛАКИ

Воле те унуке УНА и ЛАРА
(110/252846)

Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота.
Твој драги осмех и племенитост увек ћемо памтити.
Твоје колеге и колегинице из ПИК-а „Тамиш”
(50/252702)

АНИЦИ ЖИВКОВИЋ
17. IX 1943 – 18. XII 2017.

Последњи поздрав драгом оцу и мужу

РАДОЈЛО ПЕШИЋ

БОРИСЛАВУ
ЖИВАНОВИЋУ

Нека те анђели чувају.
Твоја супруга ЉИЉА
(109/252846)

Отишла си изненадно и тихо. Бићеш увек
у нашим срцима.

од сестре МИРЕ,
зета МИЛОША, ГОЦЕ
и НЕШЕ

Сахрана је обављена у среду, 23. децембра 2017, у 15 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.

(117/252856)

Супруг МИРОСЛАВ с ћерком МИРЈАНОМ
и унуком МАРИЈОМ

КОСТИ ДАБИЋУ

Последњи поздрав деверу и стрицу

(58/252720)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Драгој пријатељици

РАДОЈЛО ПЕШИЋ
Ћелави Ракице почивај у миру.
Твоји: ЈЕЦА и ДАРКО

Последњи поздрав

Твоји најмилији: супруга ЈУЛИШКА,
син ДАРКО и ћерка ЗОРАНА с породицама
(115/252853)

(111/252846)

Последњи поздрав

БОРИСЛАВУ
ЖИВАНОВИЋУ
Последњи поздрав драгом брату

АНИЦИ
ЖИВКОВИЋ

од снаје КАТИЦЕ, ПЕРЕ
и САЊЕ с породицама

последњи поздрав.
Много ћеш нам недостајати.
ЈАНКО, СЕКА, ТАЊА
и ГОРАН с породицама

Било је прелепо познавати те и дружити са тобом. Недостајаћеш нам.
Твоји: ЈАГОДА и ЂОРЂЕ
НЕДЕЉКОВИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

(99/252815)

(59/252271)

АНИЦИ
ЖИВКОВИЋ

РАДОЈЛО
ПЕШИЋ

КОСТИ ДАБИЋУ

КОСТИ
ДАБИЋУ ДЕДИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Био си мој највољенији и
најлепши брат, мој понос, моја радост.
Сада си моја најдубља
тама, ожиљак на срцу и
вечна суза у мом оку.

Последњи поздрав

Твоја сестра МИЛКА и зет СРЕТЕН
од колега из Блока 6

(116/252854)

ВЛАДИМИРУ
ЈАНКОВИЋУ

(123/252880)

Последњи поздрав сестри

Драгој супрузи, мајци, свекрви и баки
Сестра РАДА ДИВАЦ
с породицом

КАТАЛИН КЛОБУЧАР
1946–2017.
Остаћеш увек у нашим сећањима.
Брат МИХАЉ с породицом

(112/252846)

(51/252705)

Последњи поздрав мајци, свекрви, баки

ЂУРЂЕВКИ РАШАЈСКИ ЂУЂИ
18. X 1940 – 19. XII 2017.

Последњи поздрав од супруга КАМЕНКА, сина
ИВАНА, снаје РАДМИЛЕ и унука ДРАГАНА
(82/252784)

од МИЛАНА
СИНАДИНОВИЋА
с породицом
(49/

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

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

(118/252856)

ЂУЂИ
СТОЈАНКИ ТАГАСОВИЋ
од сестре МИЛЕ
с породицом

2. IV 1939 – 17. XII 2017.
Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Од сина МИЛАНА с породицом

(121/252868)

(83/252785)

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

Петак, 22. децембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав драгом деди и прадеди

Последњи поздрав нашем вољеном

од унука НЕМАЊЕ, унуке ИВАНЕ
и праунуке ПЕТРЕ
(6/252602)

oд супруге САВКЕ, сина ЗДРАВКА, снаје
СЊЕЖАНЕ, унука НЕМАЊЕ и унуке
ИВАНЕ с породицом

Мојој вољеној снаји

ЉИЉАНИ
МИЛИЋ

МАРКУ МИШКОВИЋУ
1929–2017.

МАРКУ МИШКОВИЋУ
1929–2017.
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После краће и тешке болести, 14. децембра, преминула је

15. децембра 2017. с великом тугом и болом смо
се опростили од наше вољене ћерке јединице
Свекрва ЂУРЂА
(74/252752)

Нашој вољеној снаји и ујни

(5/252602)

ЉИЉАНЕ МИЛИЋ
1. II 1963 – 15. XII 2017.
17. децембра 2017, у 81. години, упокојила се наша
Oжалошћени: мама ОЛГА и тата САВА

ЉИЉАНА МИЛИЋ
1965–2017.

ЛУДМИЛА КОВАЧЕВИЋ
1937–2017.
Сахрана је обављена 20. децембра у 12 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син БРАНИСЛАВ и кћерка САЊА
с породицама, остала родбина и пријатељи

Хвала ти за све дивне тренутке, пожртвовање и
неизмерну љубав коју си нам пружила.
Успомену на тебе вечно ћемо чувати.
Неутешни: твој ГОРАН, син ВЛАДИМИР
и МИРОСЛАВ

БРАНИСЛАВА, БАТА
и СНЕЖА

(72/252751)

(73/252753)

Последњи поздрав драгој
мајци, баки и свекрви

Отишла је једна предобра душа

ЉИЉАНА
МИЛИЋ

После кратке и тешке болести преминула је наша

МИРА ЈУКИЋ
ЛУДМИЛИ
КОВАЧЕВИЋ

ЛУДМИЛИ
КОВАЧЕВИЋ

Драга пријо Миро, нека
ти је вечна слава и хвала
на твојој доброти. Почивај у миру Божјем.

БРАНО, ЖЕЉКО
и СНЕЖА

САЊА, ЛАНА, БРАНКО
и РАДОМИР

Породица МИЉКОВИЋ

(20/252637)

(21/252637)

(10/252618)

Наша вољена преминула је 19. децембра, али ће
заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: син ЗОРАН, снаја СВЈЕТЛАНА
и унук НИКОЛА

последњи поздрав од
комшија: РАДЕ, ПЕЦЕ,
ДРАГАНА и комшинице
БИЉЕ

(31/252651)

(9/252616)

Последњи поздрав нашој куми

Последњи поздрав комшиници

ЉИЉАНИ

ЉИЉАНИ
МИЛИЋ

Сећање на нашег вољеног

АЛЕКСАНДАР
МИШИЋ

РОЗА МИТИЋ
1935–2017.

Баби од унуке МИЛИЦЕ
и унука ЗОРАНА

У суботу, 23. децембра
2017. године, у 11 сати,
даваћемо годишњи помен.
Твоји најмилији:
супруга БОСИЉКА,
синови САША и ДЕЈАН
с породицама

(77/252762)

(128/25919)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син ДРАГАН, снаја
ЖАКЛИНА, унука
МИЛИЦА
и унук ЗОРАН
(76/252762)

ПАНЧЕВАЦ

ЉИЉАНИ
МИЛИЋ

Никада те неће
заборавити твоји
кумови: ЈАСМИНА
и СЛАВОЉУБ
РАНЂЕЛОВИЋ

(94/252006)

РОЗА МИТИЋ
1935–2017.

Нашој драгој

Последњи поздрав драгој
мајци, баки и ташти

(19/252837)

РОЗА МИТИЋ
1934–2017.

(25/252641)

ЉИЉАНИ
МИЛИЋ

Шестомесечни помен

ЈЕЛЕНКА ВЛАТКОВИЋА
У петак, 22. децембра 2017. године навршавају се две године откако ниси с нама, а туга не пролази.
Твоји синови и сестре

од кумова ПАВЛОВИЋА

од станара зграде
у Вељка Влаховића 17

(122/252877)

(38/252677)

(24/252640)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

31. децембра 2017. навршавa се година откад
ниси с нама

Најдражи наш

ГОДИШЊИ ПОМЕН

013/301-150

Прошла је тужна година
без тебе

телефон:
013/301-150

МИЛОВАН
ЖИВКОВ
БАЈАЦ

23. децембра 2017. године, у 12 сати, на православном
гробљу у Старчеву дајемо четрдесетодневни помен

ЈОСИФ
ЛЕОПОЛД
БУЦА

МИЛОВАН
ЖИВКОВ

Твоји најмилији

У суботу, 23. децембра
2017, у 11 сати, на Католичком гробљу.
С поштовањем
и љубављу породица

из Иланџе
Остаћеш вечно у нашим
срцима.
РУШКА и ЂЕКА
с породицама

Твоја супруга ЗЛАТА,
синови ЈОВАН
и ЉУБОМИР
и отац ЈОВИЦА

(129/252920)

(87/252796)

(23/252638)

(22/252638)

МИЛОВАНУ МИЛОСАВЉЕВИЋУ
Заувек ћеш бити у нашем срцу.

Време пролази, сећање и
туга остају.

МИЛЕ
МИЈАТОВ

РАЈКО
ПЕТРОВИЋ
1932–2017.

Пролазе дани, четири године, утехе нема, заборав не постоји, само је
време прошло а туга и
бол остају заувек.
Не можемо те вратити,
али те с поносом и тугом
чувамо од заборава.

Остаћеш заувек у мом

Неутешна породица

Супруга СЕКА

(44/252688)

(46/252694)

срцу и мислима.
Туга је превелика.
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23. децембра 2017, у 11
сати, одржаћемо шестогодишњи помен

ТАДИЋ
из Омољице

Девет година тугујемо за тобом, драги наш Ђуро

родитељи

браћа

ДУШАН

ВИДОСАВА

МАРКО

МИЛОШ

23. XII 1987

1980

1996.

2001.

– 23. XII 2017.

ГЕОРГИЈЕ ЂУРА ВУЈИЋ
2008–2017.

сестре

Још увек си с нама у нашим најлепшим сећањима и мислима, као и свим лепим и срећним данима које смо провели с
тобом, у твом и нашем вољеном Панчеву, као и у Атланти.
Пуно нам недостајеш.

СЛОБОДАН
НИКОЛИЋ
ЦОБА
Прерано смо те изгубили. Туга за тобом је неизлечива. Увек ћеш бити у
нашим срцима.
Мама, тата и сестра
с породицом

МИЛАН
2015.

МАРИЈА
МАРКОВИЋ
2008.

У великој тузи твоји: ћерка МИЛАНА,
унука КРИСТИНА, унук СТЕФАН и зет ТОМ

МИЛОЈКА
МАКСИМОВИЋ

ЖИВОЈКА
ГАЈИЋ

2009.

(102/252826)

2010.

С љубављу чувамо вас од заборава.
Ваши: БОГОСАВ, РУЖИЦА и КРИСТИНА

(43/252687)

(15/252633)

Навршава се година откако није с нама
наша драга

Прошло је петнаест година како се преселила у вечност наша драга

Једногодишњи помен нашем вољеном супругу,
оцу и деки

ЉИЉА
ГВОЗДЕНОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Јетрва СТОЈА и синовац
ЗДРАВКО с породицом

ЖИВИ ЋИРИЋУ ЋИРИ

МАРИЈА МАРКОВ
бака МАРА

ДУШАНКА КАЊЕВАЦ
рођ. Ћуковић

Помен ће се одржати на Старом православном гробљу, у суботу, у 11 сати.
Њени најмилији
(105/

(93/252805)

СЕЋАЊЕ

МАРИН

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ
рођ. Илијин
2006–2017.

КАТАРИНА КАЈА

3

(98/252814)

(92/252804)

Увек си у нашим срцима и мислима.

Твоји: ВЕРИЦА, ГОЦА, МИРЈАНА,
ЖАРКО и ЗОКИ

У недељу, 24. децембра, у 12 сати, на Старом православном гробљу обележићемо годишњи помен
нашој

из Омољице
1953–2016.
Био си моје огледалце, мој понос, снага и велики ослонац у нашем животу, душо моја.
Нека те анђели чувају.
Твоја супруга ЈЕЛЕНА, синови ВАСА и СТЕВАН,
снаје САЊА и СЛАВИЦА, унука МИЛИЦА
и унуци ЛАЗАР и НИКОЛА

МИЛАН МИЛЕ

21. XII 2006 – 2017.
22. XII 2009 – 2017.
Сећање на родитеље од синова КОСТЕ и СРЂАНА,
снаје ДАЦЕ и унуке ДЕЈАНЕ

Године пролазе, али љубав, сећање и туга вечно
трају.
Ћерка ЉИЉАНА и зет
РАДИША
(1/252583)

(57/252718)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДУШАНКИ ЦВЕТАНОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Породица ЦВЕТАНОВИЋ
(106/252836)

ДРАГОМИР ЈАЊОВИЋ
1995–2017.
Твоји најмилији
(103/252827)

ДЕСАНКА
ИЛИЈЕВСКИ

26. децембра 2017. навршавају се две године како смо остали без вољеног

ЂОКА
ЈАНКОВИЋ

2016–2017.
Мама, деда, јако нам недостајете.
Ваша деца: СУЗАНА, ДРАГАН и СВЕТЛАНА с породицама
(113/252848)

28. децембра 2017. године у 11 сати, на Новом
гробљу у Панчеву дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој мајци, свекрви и баки

22. децембра навршава се десет година откада
није с нама наш драги

Наше баке, прабаке, свекрве и мајке

Сто осамдесет тешких
дана без тебе

БЛАГОЈЕ
ЈОВАНОВИЋА
1957–2015.
Само време пролази, сећање, туга и бол остаје у
нама који смо га волели.

СЛОБОДАН ЋЕТКОВИЋ
МИЛИЦИ РАДОЈЧИЋ
1936–2017.
Њени најмилији: син БОГОЉУБ, снаје ЉУБИЦА
и МИЛОЈКА, унуци БОЈАН и ЖАРКО
и унука САЊА
(104/252384)

С поносом и љубављу чувамо успомену на нашег
супруга и оца.
Парастос ће бити одржан у храму Успења пресвете Богородице у суботу, 23. децембра у 11.30.
Супруга ЗОРА, ћерка ЈЕЛЕНА и син МИРКО
с породицом
(100/252816)

МИЛИЦЕ
НОВАКОВИЋ
нема већ шест месеци.

Тужна кева мајка
ОЛИВЕРА

МИЛИЦА
НОВАКОВИЋ
9. X 1927 – 1. VII 2017.

Тугују: МИЛИЦА,
СТРАХИЊА, ТАЊА
и РОДОЉУБ

Твоји: МИЛИНКО
и ЗОРАН

(71/252750)

(89/252800)

(2/4744)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Петак, 22. децембар 2017.
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Прошло је шест месеци од смрти нашег
тате

ЉУБО МИЉКОВИЋ
1986–2017.

ЉУБО МИЉКОВИЋ

У недељу, 24. децембра, навршиће се четрдесет тужних дана од
преране смрти нашег вољеног Љупчета.
Угасила се и последња нада.
Остали су неверица, вечни бол, туга и празнина.
Вечно ће те волети твоји: супруга АЛЕКСАНДРА, син ЂОРЂЕ,
отац МИРОСЛАВ, мајка БИЉАНА и брат АЛЕКСАНДАР

Ближи се четрдесет дана откада те нема
међу нама. Празнина је огромна, а сваким
даном туга и бол су све већи. И даље живиш у нама по својим речима, делима, а
највише по доброти срца.
Драги наш Љубо, лепото и доброто теткина, нека те тамо на небу анђели и драги
Бог чувају и подаре вечни мир, јер си то
заслужио.

Почивај у миру анђеле наш.
(91/252803)

Никада те неће прежалити тетка ЈАГОДА,
теча ДРАГАН и браћа НЕША и ГАЛЕ

ЗОЛТАНА ОБЕРКНЕЗА
1962–2017.

Кћерке ТИЈАНА и МАРТИНА и синови
ДАВИД, АЛЕКСАНДАР и ЗОЗА
(90/252801)

(61/251729)

23. децембра навршава се годину дана откако нас је напустила наша драга супруга,
мајка и бака

24. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, дајем помен мојим најмилијима

МАНИЋ

ГОЈКО
ЉУБИНКА СТАНКОВИЋ
Тужна је и болна истина да те више нема.
Хвала ти за велику љубав, племенитост и
доброту. Увек ћеш живети у нама анђеле
наш. Недостајеш нам...
Твоји: супруг СЛАВКО, ћерка МАРИНА,
синови ДРАГАН и МИЛОШ, зет
РАДОВАН, снаја ОЉА и унучице ТИЈАНА,
НИНА и АНЂЕЛА

МИЦКО МИЛКОСКИ
2005–2017.

ЗОРАН

20. I 2014.
24. XII 2014.
Само бол, туга и сузе. Мој живот је са твојим одласком сине Зоране
стао. Поносна сам што сам вас имала и несрећна што сам вас изгубила.
Неутешна супруга и мајка ЈАГОДА

И после много година и даље си у нашим срцима.
Твоји: ВИОЛЕТА и ЗОРАН
(79/252767)

(96/258809)

ПОМЕН
Десет година је прошло од смрти наше вољене и
драге мајке, супруге и баке

ПОМЕН

24. децембра је дан када си нас напустио, пре
тринаест година, наш

ЈАСМИНА
ИНЏИЋ

МИЉАНКО МАРИН МАРЕ

(70/252747)

Сећање на драге родитеље

ФАЈХТ
ЈАСМИНЕ ИНЏИЋ

ПЕТАР

ДАНИЦА

1931–2013.

Вољени никад не умиру. Окупићемо се 22. децембра око твог гроба да ти, и на тај начин, кажемо колико те волимо.
Чуваћемо успомену и љубав према теби: ћерке
БИЉАНА и ЉИЉАНА, супруг СТАНИСЛАВ
и унучад
(34/2526349

од сестре МИРЕ
с породицом

Све нас увек подсећа на тебе и срца наша куцају
за тебе.
Твоји: супруга РАДМИЛА, син СЛОБОДАН
и ћерка АНЂА с породицама
(127/252919)

(35/252655)

1930–2016.
СЕЋАЊЕ

Захвална ћерка ЈУЛИЈАНА ПОЉАК
с породицом

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МИЛОРАДОВИЋ

(85/2527)

ФАЈХТ
МИРОСЛАВ

БОСИЉКА

2007–2017.
2009–2017.
Синови МИЛУТИН и ГОРАН с породицама
(86/252794)

ПЕРА

и
ДАНИЦА
Драги родитељи, почивајте у миру...
Ваш син ИВИЦА

Шестомесечни помен

СЕЋАЊЕ

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

Сећања не бледе. Заувек с нама

МИРКО ЈЕЛЕНКОВИЋ
1935–1997–2017.
САША, ЈЕЛИЦА и НИКОЛА
(88/252798)

Тужно сећање на сина
јединца

Четири године смо без
нашег драгог

НЕБОЈШУ
РЕЛИЋА

СЛАВОЉУБА
ГАШПАРА

СЕЋАЊЕ

(97/252813)

У понедељак, 25. децембра 2017, обележавамо полугодишњи помен

АУРЕЛИЈА
ЖУЈОВИЋ

АУРЕЛИЈИ ЖУЈОВИЋ
Чувамо те у срцима.
Твоји најмилији
(66/252736)

НЕБОЈША
РЕЛИЋ РЕЉА

ВИДОСАВА
ГУЛИЋ СЕКА

Заувек у нашим срцима.
Сестра ВОЈКИЦА
и сестричина
МАРИНЕЛА
с породицом

Успомену на њега
чувају породице
АЛЕКСИЋ
и МАРКОВИЋ

25. XII 1990 – 25. XII 2017.

26. XII 2013 – 26. XII 2017.

Воли те мама

Радо те се сећају твоји
најмилији

Супруг ГАБОР

(65/258736)

(101/252821)

(68/252743)

(45/252690)

(4/252600)

1. I 2015 – 1. I 2018.
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У суботу, 23. децембра 2017. дајемо једногодишњи помен нашем
драгом

24. децембра навршава се тужна година откада није с нама наш
драги брат, ујко и шурак

Поштованом

ЖЕЉКУ
ЂУРИЋУ

ЖЕЉКУ ЂУРИЋУ
1965–2016.

ЖЕЉКО ЂУРИЋ
1965–2016.

Тата, нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те сачувати од
заборава.
Остајеш да живиш у сећањима оних који те воле.

Драги наш брате, ти си био наш понос, наша дика, наш највољенији брат, ујко и шурак.

(80/251768)

Често те спомињемо и још чешће мислимо на тебе.

ПАНЧЕВАЦ

Живећеш вечно у нашим срцима.

Твоји најмилији: ДРАГОСЛАВ, АДРИЈАНА и ЈАГОДА

Твоје сестре ЈЕЛЕНА и МИЛЕВА с породицама

(41/252684)

(125/252901)

У суботу, 23. децембра 2017, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашој драгој

Прође година, а ми и даље не верујемо да те нема. Почивај у миру.
ДРАГАН, ВЕСНА,
МИЛИЦА и МИЛАН

телефон:
013/301-150

22. децембра навршило се шест претужних месеци откако није с нама

Сећање на наше драге

БОГДАНОВ

ГОРАН КРСМАНОВИЋ

ЛАЗАР

ИВАН

ЈОВАНКА

1992–2017.

1998–2017.

2000–2017.

МАРИ СМИЉАНИЋ

С љубављу и поштовањем ваши најмилији
(64/252713)

Нека те наше мисли загрле, нека те пољубе сузе
наше, а успомене и бескрајна љубав коју си нам
пружио остаће трајно у нашим срцима.
Знаш колико смо те волеле, а знаш ли колико
нам недостајеш?
Твоје „девојке”
(37/252672)

С поносом и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Твоја породица

У петак, 22. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој
вољеној мајци

25. децембра навршава се петнаест година откада није с нама наш вољени отац

(42/252685)

Прошло је двадесет година од смрти нашег драгог
оца, свекра и деде

26. децембра 2017. године навршава се дванаест година откако није с
нама

РАДОВАН
МАРКОВ
ветеринар у пензији
1935–2012.

МАРКО ВУЛОВИЋ
2002–2017.

СТАНИ ВУЛОВИЋ

С љубављу живиш у нашим сећањима.

Синови НЕНАД и ПРЕДРАГ с породицама

Синови НЕНАД и ПРЕДРАГ с породицама

(47/252699)

(48/252699)

Породица
(52/252709)

СТЕВАНА
СИМИЋА

ВЕРА ВАШТАГ

Његови: БОЖА,
БРАНКА и СТЕВАН

Тога дана обићи ћемо
вечну кућу.
ФЕРЕНЦ

(78/252763)

(8/4744)

Годишњи помен

Прошла је година откада
ниси с нама

МИЛИЈА
МИЛЕНТИЈЕВИЋ

МИЛОРАД
СТОЈАДИНОВИЋ

Заувек у мислима.

Сећање и туга остају.

У суботу, 23. децембра, у
11 сати, на Новом гробљу
даћемо годишњи помен
нашем вољеном

Прошла је година без
тебе...

ТУЖНА ГОДИНА

Навршава се пет година откако није с нама

ДРАГОЉУБ РАКОВИЋ РАКА
Стално у мислима и сећањима супруге, деце и унука
(3/252594)

Твоја породица
МИЛЕНТИЈЕВИЋ

Брат ДРАГАН
с породицом

(54/252711)

(124/252898)

ЈЕЛЕНА
КЕЉЕВИЋ
МИХАЉУ
КЛИНКУ

С љубављу
и поштовањем твоји:
супруга АНА, породице
КЛИНКО и ЛОВАС

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЈЕЛЕНА
КЕЉЕВИЋ

Син МИРОСЛАВ, снаја
ИВАНА и унуке

Постоји нешто што никад не умире, то су љубав
и сећање на тебе које чувамо од заборава.
Снаја БИЉАНА и унука
ИВАНА с породицом

(14/252632)

(126/252908)

Недостајеш. Волимо те.

23. децембра 2017, даваћемо годишњи помен нашој драгој

(30/252648)

СНЕЖАНА СТОЈАНОВИЋ

МИЛОРАД СТОЈАДИНОВИЋ МИША

рођ. Зокић
21. XII 2007 – 21. XII 2017.
Заувек у срцу и души.
Твоји најмилији

Недостајеш нам.
Твоји: отац СВЕТОМИР, мајка ЗОРА, супруга ЕРЖИКА,
ћерке ТАМАРА, ЛАНА и СОЊА с породицама

(40/252681)

(60/252727)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЈЕЛЕНИ КЕЉЕВИЋ
Супруг ЈОВАН и синови
(120/252867)

Петак, 22. децембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 23. децембра 2017. године на Новом гробљу, у 11 сати,
обележићемо годишњи помен
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СЕЋАЊЕ на драге родитеље

СМИЉАНИЋ

МЛАДЕНУ ПУЗИЋУ
За нас, твоје најмилије, остао си у сећању онакав какав си био као
муж, отац, деда и прадеда, пун љубави, брижан, тих, храбар и насмејан.

ЕВИЦА

ЗДРАВКО

20. XII 2016.

10. VII 2011.

25. децембра 2017. навршавају се три године откада није с нама наша вољена супруга, мајка и
бака

Носимо их у мислима и чувамо у срцима.

Заувек у срцу. Заувек у души.
Син ЖАРКО СМИЉАНИЋ и ћерка БЕБА
БАЦКОВИЋ с породицама

Твоји најмилији
(39/252678)

(7/252359)

МИЛИЦА ВИШНИЋ
У суботу, 23. децембра, у 11.30, даваћемо шестомесечни помен на Старом православном гробљу,
нашем

Десет дугих година, године бола

СЕЋАЊЕ
на супруга, стрица и деду

Време пролази, али љубав и сећање на тебе никада.
Твоји најмилији
(27/252645)

Прошло је четрнаест година од смрти

АЛЕКСАНДАР ДУМИТРУ

СКРОБАН
ПАВЛА

ЖИВИ КРЕЦУЉУ

21. XII 2007 – 21. XII 2017.

Његови најмилији: син МИЋА
и снаја ОЛГА с породицом

Ниједно наредно време не може донети
оно што нам је прошлост узела. Још се боримо са истим болом као и првог дана.

(13/252624)

Твоја супруга МАРИЈА
и синовица ДУШАНКА
с породицом
(55/252713)

Нас боли све више и више...

ДУШАНА РАИЧЕВИЋА
Године пролазе, а бол и туга не престају.

Тата БАНЕ, мама МИРА и брат ДРАГАН
с породицом

27. децембра навршиће се осам година откада
није с нама наш вољени

СЕЋАЊЕ
на драгог пријатеља

Твоја деца: СТЕВО, ЉИЉА
и МИРА с породицама
(12/252622)

(53/252712)

Поводом годишњице, 23. децембра, у 11 сати,
посетићемо вечну кућу мог брата

СИМО АНДРИЋ
1948–2016.

СЕЋАЊЕ

МИЋО ТЕГЕЛТИЈА
2009–2017.

СКРОБАН
ПАВЛА

Успомену на њега чувају с љубављу и поштовањем његови најмилији.
Синови ДУШАН и СТОЈАН, снаја СЛОБОДАНКА,
унук МИЋО и унука МИРОСЛАВА

2007–2017.
Породица ЛЕПЕДАТ

(63/252730)

Бато, кажу да време лечи све, не, временом јауци
утихну, сузе пресуше а туга и бол остају вечно.
Твоја сестра ДИВНА и РАДЕНКО

У суботу, 23. децембра
2017. дајемо четрдесетодневни помен нашем

(62/4744)

У суботу, 30. децембра, у 11 сати, на Католичком
гробљу одржаће се полугодишњи помен

ЉУБОМИР МАРТИНОВ БАТА
27. XII 2011 – 27. XII 2017.
27. децембра 2017. навршава се шест година откада те нема. Туга и бол се смањују, а празнина
за тобом је све већа.
Твоји: МИЛА, МИЛАН и ЈАСМИНА
(28/252646)

(29/252647)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНУ ПИПЕРСКОМ
1931–2017.

ИЛИЈИ
КОРАЋУ

СИМИ АНДРИЋУ
даваћемо 23. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу.
ДАМИР с породицом
(26/252644)

С поштовањем твоја
породица

Ћерка с породицом
(69/252744)

ВЛАДА

(56/252715)

ПЕЈАЧКИ
23. децембра 2017, у 12 сати, на гробљу Котеж, даваћемо годишњи помен оцу и деди

У суботу, 23. децембра, у
11 сати, у Старчеву, дајемо
четрдесетодневни помен

ПОМЕН

По след њи по здрав по следњем стрицу

ВЛАДИ
ПЕЈАЧКОМ

Велики човек и пријатељ за нас си увек био, и
остаћеш у нашем срцу.

ЈОВАНКА БУДИШКА
ГЕОРГИЈУ ПОЗНАНУ
1933–2016.
Његови најмилији
(36/252660)

Успомену и даље, после пет година, чува ћерка
ЉИЉАНА са својом породицом
(81/252773)

СТОЈАНУ
ПИПЕРСКОМ
ЉУБИНКО с породицом
(75/252756)

Отишао си без поздрава, оставио тугу и празнину у нашем дому.

СЛАЂА и СРЂАН
РОГИЋ с породицом

Супруга ТИНА

(33/252652)

(32/252652)
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Петак, 22. децембар 2017.

ОГЛАСИ

На основу члана 7 и 12 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС” бр.24/12, 48/15 , 99/15 42/17 i 94/17), члана 7 Одлуке о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Општине Ковачица” бр.7/16) и
Закључка Општинског Већа бр.06-98-12/17-01 од 14. 12. 2017. године, Комисија за спровођење поступка издавања у закуп, прибављања и отуђења непокретности у јавној својини
општине Ковачица објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
МЕТОДОМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА
1.) Издаје се у закуп пословни простор на којем право јавне својине има Општина Ковачица, а право коришћења Дом здравља Ковачица, методом прикупљања писаних понуда, на период од 10 година, и
то:

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Ковачица Улица Штурова број 42, на парцели број 908/4 КО Ковачица, укупне површине 71,64 м²;
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Дебељача, Улица Серво Михаља број 37, на працели 601/1 К.О Дебељача, укупне површине 109,20м²
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Црепаја, улица Трг ослобођења број 2, на працели број 1203/1 К.О Црепаја, укупне површине 63,40 м²
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Падина, Улица Трг ослобођења број 26, на працели број 3, К.О Падина, укупне површине 120,20 м²
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Самош, Улица Маршала Тита број 30, на працели број 660/3, К.О Самош, укупне површине 36,30 м²
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Идвор, Улица Михајла Пупина број 44-а, на працели број 312, К.О Идвор, укупне површине 33 м².
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Уздин, Улица Тудора Владимирескуа број 178, на працели број 1331, К.О Уздин, укупне површине 67,13 м²
Укупна површина пословног простора који се даје у закуп износи 500,87 м².
Пословни простор се издаје у виђеном стању.
2.) Почетни износ закупнине за укупну повришну пословног простора из тачке 1. овог огласа, у складу са Одлуком о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Општине Ковачица”
бр.7/16) износи 150.000,00 РСД за период од месец дана. Уговор о закупу пословног простора се закључује на период од 10 година.
Закупац је обавезан да у закупљеним непокретностима обавља делатност трговине фармацеутским производима на мало у апотекама.
3.) Издавање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем прикупљања писмених понуда. Сва заинтересована лица, лично или путем поште, могу учествовати на надметању.
4.) Јавни оглас биће објављен у средствима јавног информисања, на огласној табли и интернет страници Општине Ковачица.
5.) Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп у време трајања јавног оглашавања, сваког радног дана уз претходну најаву председнику Комисије за
издавање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавној својини општине Ковачица, на број телефона 062/844-22-47.
6.) Писмене понуде се примају од дана објављивања огласа, односно од 22. 12. 2017. године до 03. 01. 2017.године до 12 сати. Без обзира на начин доставе. Понуда се предаје на
писарници услужног центра општине Ковачица у Ул. М. Тита бр. 50, у затвореној коверти, на име – КОМИСИЈА за издавање у закуп пословног простора, са назнаком „Пријава на Оглас
за јавно надметање - пословни простор у Домовима здравља” – НЕ ОТВАРАТИ. Или поштом на адресу: Општина Ковачица, Маршала Тита бр. 50, Комисија за издавање у закуп, отуђење
и прибављање непокретности у јавној својини општине Ковачица, са назнаком „Пријава за Оглас за јавно надметање – пословни простор у Домовима здравља” – НЕ ОТВАРАТИ. Рок за
прикупљање писаних понуда истиче 03. 01. 2017. године у 12 сати. Понуде које буду достављене по истеку рока неће се уважити.
7.) Уз писану понуду, у истој коверти, обавезно је доставити основне податке о заинтересованом физичком лицу, предузетнику или правном лицу и то:
– за физичка лица фотокопију личне карте,
– за предузетнике фотокопију личне карте, оверену фотокопију решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у,
– за правна лица оверену фотокопију решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве приликом отварања
понуда.
– доказ о уплати депозита,
– доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа, пореза на имовину, накнаде за грађевинско земљиште и комуналне таксе или уверење да не постоји обавеза плаћања.
– доказ да Понуђач није био кривично осуђиван.
8.) Депозит на име учешћа у јавном надметању износи у висини једне утврђене почетне месечне закупнине за пословни простор, односно 150.000,00 динара, који се уплаћује на дан
отварања писмених понуда на благајни општине Ковачица – II спрат, канцеларија бр. 32, а доказ о уплати се доставља пре отварања понуда.
9.) Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују и неће бити узимани у обзир.
10.) Поступак прикупљања писмених понуда ће се сматрати успелим и у случају достављања једне благовремене и потпуне понуде ако је понудио најмање почетну висину закупнине.
Уколико једини Понуђач одустане од своје понуде, губи право на враћање депозита.
11.) Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине са назнаком понуђеног износа.
12.) Лице које је понудило највиши износ закупнине пословног простора је дужно да у року од седам дана од дана доношења одлуке скупштине општине Ковачица о давању у закуп
пословног простора, закључи Уговор о закупу пословног простора.
13.) Уколико лице из тачке 12. овог огласа не закључи Уговор о закупу пословног простора у року од седам дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора, губи
право на повраћај депозита који је уплатио за учешће у јавном надметању, а Општинско веће ће упутити предлог скупштини општине Ковачица, да без расписивања новог огласа донесе
одлуку о давању у закуп пословног простора првом следећем учеснику који је понудио највишу закупнину.
У случају да и он одбије да закључи уговор, општинско веће ће предложити скупштини општине Ковачица да донесе нову одлуку о расписивању огласа за давање у закуп пословног
простора. Средства на име депозита за учешће у јавном надметању се у том случају не враћају.
14.) Учесницима који нису стекли статус закупца или другог најповљнијег понуђача, депозит се враћа истог дана након одржавања јавног надметања, до 16 сати, на благајни општине
Ковачица.
15.) Лице коме је пословни простор издат у закуп обавезно је да: користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена уговором, не даје пословни простор у подзакуп односно
не даје на коришћење другом лицу, у одређеном року плаћа закупнину, на дан закључења уговора о закупу пословног простора на рачун закуподавца уплати 6 (шест) месечних
закупнина на име уредног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, преда пословни простор у исправном стању након истека времена закупа, надокнади евентуалну штету насталу у
пословном простору која је настала за време коришћења.
16.) Понуђач, осим услова из тачке 7. овог Огласа, мора да испуњава и следеће услове, као и да уз понуду у истој коверти достави :
– Доказ да управља са најмање 20 апотека, (АПР, Фискалне касе и сл.)
– Да Понуђач обаваља послове апотекарске делатности. (АПР, судски регистар)
– Да Понуђач обавља послове апотекарске делатности најмање 8 година, односно да наведене послове обавља од пре 01. 01. 2010. па до дана подношења понуде непрекидно. (АПР, судски
регистар )
– Да рачун Понуђача није био у блокади у целкупном периоду свог пословања. (Потврда банке или АПР )
– Да Понуђач има најмање 50 радника у претходна 3 ( три ) месеца. (Образац МА за запослене)
– Својеручно потписану и оверену изјаву да ће обезбедити првенство у запошљавању дипл. фармацеута и фармацеутских техничара запослених у Дому здравља Ковачица и да има
намеру да преузме материјална средства (лекове и санитетски материјал) које Дом здравља Ковачица поседује на дан закључења уговора о закупу.
17.) Обавеза Закупца јесте, да за цели период трајања закупа, у закупљеним објектима – пословним просторима, обавља делатност апотека - трговина фармацеутским производима на
мало, што је битан елеменат уговора. Ако Закупац престане да обавља делатност у закупљеном простору пре истека рока од 10 година на који период је закључен уговор о закупу, уговор
се раскида, без права Закупца да тражи повраћај припадајућег дела закупнине.
Сви радови који излазе из оквира редовног одржавања простора могу се извршити само уз писмену сагласност закуподавца.
.
Закупац је у обавези да приликом заснивања радног односа са запосленима који ће обављати послове фармацеутске струке обезбеди приоритет за запослене у Дому здравља Ковачица
а који раде на пословима дипл. фармацеута и фармацеутских техничара.
18) Отварање понуда ће се одржати 03. 01. 2018. године са почетком у 13 сати у скупштинској Сали, на 2. спрату у згради општине Ковачица Ул. М. Тита бр. 50.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ИЗДАВАЊА У ЗАКУП
ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
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ГРУПА МЛАДИХ ЕНТУЗИЈАСТА ПОКРЕНУЛА ВРЕДНЕ ПРОЈЕКТЕ

„ПАГУСОВЕ” КУЛТУРНЕ СТАЗЕ
Многи Панчевци и не слуте да
се у њиховој непосредној околини, у овом случају у јужним
селима, налазe врло вредни
објекти из области архитектуре и историје, као и изузетно
лепи и романтични предели.
Међутим, из неког разлога о
томе се не зна и не прича превише.
А да ти бисери природе и
културе не би у потпуности
ишчезли из свих сфера интересовања, самоиницијативно се
ангажовала групица тоталних
ентузијаста...
У жељи да очува и промовише
вредности које се налазе на
територији јужних панчевачких насељених места, спонтано се окупила група од седморо младих ентузијаста.
Они су, притом, факултетски образовани и већ добрим
делом остварени у својим струкама – од пејзажне архитектуре, преко дизајна, археологије
и етнологије, до историје.
Засад „само” у јужним селима
Први међу њима једнакима је
Марко Ивошевић, који је и идејни вођа овог, може се рећи,
културног покрета, регистрованог почетком 2015. године,
као удру же ње под нази вом
„Пагус”.
– Наши примарни циљеви
су развој руралних предела и
промоција и очување културног наслеђа и локалног идентитета. Отуда и име „Пагус”,
што у грубом преводу с латинског представља најмању независну локалну јединицу или
мање место које управља самим
собом. Визија нам је да локални идентитет, предеоно и културно наслеђе претворимо у
локални интерес, и то тако што
ће бити остварена корист на
економском, друштвеном и сваком другом плану, чиме би се
допринело и развоју града кроз
туризам и умрежавање насеља
– почиње причу овај млади пејзажни архитекта.
„Пагусовци” су уочили да
житељи, у овом случају јужних
панчевачких насељених места
често нема ју иде ју на који
начин би госта упознали са својим местом.

– На пример, Иваново је специфично по томе што је успело
да задржи своју урбану матрицу формирану по оснивању готово у потпуности до данас; Омољица је у одређеном периоду
била нека врста граничног прелаза и притом често мењала
свој положај; Брестовац је у једном моменту био врло имућно

Откриј, упознај, доживи
Тренутно је главна окупација
удру же ња раз вој кул тур них
стаза Банатске војне границе, као у овом моменту најостварљивија (иако не једина),
јер је низом студија процењено да би се с најмање улагања постигао значајан ефекат.

Ивошевић истражује на терену
место са чак седам сувача (млинова – прим. нов.); општепознато је да Старчево има богату
историју још од неолита, која је
оставила снажан утицај и на
савремен живот, док је Војловица препознатљива по неговању мултикултуралности. То су
само неки од повода за покрет
– истиче Ивошевић.

– За одређивање овакве теме
мора постојати опипљиво културно наслеђе од међународног значаја у вези са значајним личностима, појавама или
покретима, а треба издвојити
и карактеристичне пределе који
ту ста зу могу да „подр же”.
Банатска војна граница је за
ове просторе важна јер је дала

основе развоја пољопривреде,
мануфактуре, школства, занатства, здравства, културе, па и
уметности. Допринела је и очувању идентитета народа, а тада
су успостављени и многи путни правци. На њима и заснивамо саму „стазу”, у коју су
укључени Војловица, Старчево, Омољица, Иваново и Банатски Бре сто вац – обја шња ва
председник „Пагуса”.
Треба рећи да се у Европи
концепт културних стаза развија већ скоро тридесет година, док су Србији такви потенцијали тек у назнакама.
– Зато смо веома поносни
што ће након скоро две године
рада мапа културних стаза осванути као конкретан туристички производ, а у плану је промоција у сваком од наведених
насељених места. Важно је истаћи да су нам још у почетку подршку пружили Туристичка организација Панчева и Секретаријат за рурални развој Града Панчева – наводи Ивошевић.
Мапу прати слоган „Откриј,
упознај, доживи”, који позива
на обилазак. У њој су садржане све информације неопходне за упознавање поменутих
места на другачији начин, а од
пролећа су планиране пешачке, бициклистичке и разне друге туре. Корисници ових стаза
не треба да буду само туристи,

ЈЕВРЕЈСКА ОПШТИНА ПАНЧЕВО ОБЕЛЕЖИЛА ХАНУКУ

Празник светлости у сенци вандалског чина
Хану ка, један од нај ве ћих
јеврејских празника, обележен
је у недељу, 17. децембра, у
Дому војске, уз разноврстан
програм и много значајних званица и других гостију. Да се
сви они угодно осећају, постарала се Јеврејска општина Панчево, која већ дуги низ година
активно ради на промовисању
вредности једне од најстаријих нација на свету.
Њен дугогодишњи председник Давид Монтијас отворио је
скуп, изразивши срећу због присуства великог броја људи, којима је срећан празник пожелео
неизбежним речима за ову прилику: хакса меа. Тим поводом
он је захвалио свим сарадницима, члановима и пријатељима,
издвојивши неколико имена као
што су Ноа Леви, генерални конзул Израела у Србији, Роберт
Сабадош, први човек Савеза
јеврејских општина Србије,
Тигран Киш, председник Скупштине града Панчева, рабин
Џошуа Каминецки...
Свештеник је недуго затим
прочитао благослов и био први
који је, на позив председника

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Монтијас с рабином
Монтијаса, учествовао у традиционалном паљењу ханукије, осмокраког свећњака. У томе
су му помогле набројане званице, као и Милан Јакшић,
донедавни директор Историјског архива Панчева, и Мирослав Жужић Жуле.
Овај панчевачки глумац је у
карактеристичној беседи, поред
осталог, указао на то да је Панчево недавно доживело један
од најнеславнијих дана када су
вандали оскрнавили јеврејско
гробље, подсетивши на то да је
још цар Франц Јозеф Други
говорио како је ова варош препуна смутљиваца и осталог олоша и додао како их се ни до
дан-данас није ослободила.

И сам Монтијас осврнуо се
на тај беспризорни чин, али и
истакао две светле тачке: прва
је чувар Васа Новаков, који се
храбро супротставио изгредницима и спречио потпуно уништење гробља, па је у знак
захвалности добио
пригодну награду.
Други је Љуба
Калајџић, полицијски инспектор који
је у рекордном року
открио починиоце.
Своје жаљење због
тог догађаја преточио је у песму под
називом „Симонида”, што су и сви
гости могли да чују.

Пре тога је у кратким цртама објашњено шта је Ханука –
један од највеселијих јеврејских празника, који траје осам
дана, а представља прослављање победе против вишеструко
моћнијих хеленистичких завојевача који су на суров начин
покушавали да асимилују израелски живаљ. То се по предању догодило 164. године пре
нове ере, када је ослобођен
Јерусалим, након чега је главни храм очишћен. Потом је
уследило и његово освећење,
што у преводу с хебрејског и
значи сама реч ханука, па отуд
и назив за овај важан дан –
Празник светлости.
Про грам је наста вљен уз
чувене јеврејске песме, као што
су „Hava nagila” или „Shalom
aleichem”, док је поме ну ти
Жужић госте забавио краћим
кабареом, након чега је весеље
потрајало до дубоко у ноћ.

јер су интересовање већ показале и неке основне школе.
– То спада у примарни циљ
овог пројекта, будући да желимо да мотивишемо локално
становништво да спозна вредности свог окружења. У наведеним местима уочили смо различите специфичности којима
бисмо илустровали причу о
томе како су заправо она и
настала. Интересантно је да
током рада на терену нисмо
наишли ни на један „негативан” коментар. Напротив, представници месних заједница,
домова културе, локалних удружења грађана, као и појединци били су веома расположе-

били суорганизатори Омладинске изложбе фотографије Србије и „Дана матерњег језика” у
Иванову, као и тамбурашког
фестивала у Старчеву, на којем
су учествовали и у креирању
едукативне културно-историјске поставке, а редовно заједнички делују и с тамошњим
извиђачима. Стога и не чуди
што су с домовима културе у
поменутим местима „пагусовци” направили одличан партнерски однос.
Они ће и надаље радити на
пољу подизања свести о културном наслеђу преко низа предавања и радионица, а поред
осталог, планирају и конкрет-

ни да чују причу или да се у њу
укључе – истиче млади ентузијаста.
И стручна јавност помно прати овај пионирски подухват
удружења „Пагус”, које је већ
успоставило добру сарадњу са
Шумарским факултетом – одсеком за пејзажну архитектуру и
Удружењем пејзажних архитеката Србије.
Поред „културних стаза”, чланови овог удружења залажу се
за унапређење појединих манифестација, па су ове године

није активности на улепшавању јавних површина у наведеним местима.
Ипак, сасвим сигурно највећа је жеља да, у склопу наставка на промоцији културних стаза, та идеја заживи и у преосталим панчевачким насељима и суседним општинама, јер
су ови млади ентузијасти убеђени да у њима постоји велик
потенцијал.
Али они су сами по себи огроман (људски) потенцијал. Камо
среће да их је више...

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.

Бади
Преслатки „црња”, стар око месец
и по дана, пронађен је пре
неколико дана на улици усред
вејавице и дебелог минуса.
Хумани суграђани су га
привремено склонили и збринули,
али хитно су му потребни топао
дом и сигуран власник.
Бади ће бити средњег раста и
веома је дружељубив и активан, а све друге информације
могу се добити на контакт-телефон 066/611-60-08.

Петрохемичари
Два „брата” и њихова чупава
„сестра” пронађени су недавно
у погонима једне фабрике у
јужној зони. Време су проводили
с мајком, која ће се, након
стерилизације и вакцинације,
вратити у круг „Петрохемије”,
али „малци” не могу назад, већ
морају потражити нови дом.
Ови лепотани су веома веселе
и разигране нарави, а већ сада и
једу сами.
С обзиром на то да је мајка нешто мањег раста, сва је прилика
да ће и они бити отприлике такви, а све друго потенцијални
удомитељи могу сазнати на телефон 060/513-72-00.

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

МЕЂУНАРОДНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР „АЉЕХИН 2017”

ИЗАЗОВ ЗА НАЈБОЉЕ ВОЗАЧЕ

ЦРНО-БЕЛА МАГИЈА НА ТАБЛИ

Вест о којој се већ неко време
само шушкало, како у FIA
WTCC шампионату, тако и у
TCR-у, сада је и зва нич но
потврђена – WTCC је прихватио TCR правила, те ће убудуће постојати једно светско такмичење туринг аутомобила –
Светски куп туринг аутомобила (FIA WTCR).
Ново такмичење доноси и
велики број промена, међу
којима је највећа та да ће се
сада током јед ног викен да
возити три трке, па ће у сезони укупно бити 30, уместо

досадашњих 20 трка. Први дан
викенда обухватиће два тренинга, получасовне квалификације и прву трку. Другог такмичарског дана возиће се три
квалификационе и две главне трке.
Коначан распоред трка још
увек није познат, али се са
сигурношћу зна да ће се такмичење састојати из десет рунди, односно 30 трка, које ће
се возити на четири континента. Такође је утврђено да

ће се додељивати две титуле:
за најбољи тим и возача.
– Ово такмичење биће изазов за све возаче. Велика је
промена и сигурно је да желим
да будем део овог такмичења.
Оно ће окупити најбоље возаче туринг трка, то је сигурно.
Пред мојим тимом је сада
тежак задатак да покушамо
да обезбедимо средства за следећу годину. Право учешћа на
свим тркама имаће 26 такмичара, а предност приликом
пријављивања имаће актуелни такмичари из обе серије.

Међутим, то ништа не значи
уколико не обезбедимо довољно средстава на време. Сигуран сам у свој тим, а на мени
је да се што боље припремим
физички и психички за нову
сезону – рекао је Борковић.
Промотер новог надметања
биће „Еуроспорт” са својом
изузетно богатом дистрибуцијом националних ТВ мрежа
широм света, које ће допринети огромној гледаности и
популарности такмичења.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ММА БОРБАМА

ПАПАДОПУЛОС ШАМПИОН ДРЖАВЕ
Бор ци из ММА ака де ми је
Панчево недавно су учествовали на Првенству Србије у
конкуренцији кадета и јуниора у Врбасу, где је одржан и
сениорски ММА турнир, који
се организује већ седму годину заредом. Клуб из нашег
града, под вођством Марка
Радаковића, наступио је с три
такмичара.

У јуниорској конкуренцији,
у категорији до 66 кг, надметао се Роберт Варга, момак
који од своје четрнаесте године стасава у редовима ММА
академије Панчево и полако
израста у борца од кога добре
резултате треба очекивати у
будућности. У свом дебитантском мечу Роби је остварио
сигур ну побе ду на бодо ве
одличном контролом у партеру и смиреношћу, као да иза

Стране припремио

Александар
Живковић

себе има велико искуство, а
не као да први пут наступа.
Нажалост, у полуфиналном
мечу, након одличног отварања меча и бацања противника
у нокдаун, где му је мало недостајало да заврши меч у првој
рунди, упао је у триангл (техника гушења), несрећно је изгубио борбу, па је морао да се
задовољи бронзаном медаљом.

Анести Пападопулос се надметао у категорији јуниора до
84 кг. У првом полуфиналном
мечу страховитим нокаутом
левим крошеом „послао” је
ривала на под. Судије су брзо
реаговале и зауставиле борбу,
а Анести се пласирао у финале. У мечу за најсјајније одличје наш борац је доминирао у
свим сегментима, па је постао
јуниорски шампион државе,
први кога је Панчево икад
имало у ММА спорту!
У сениорској конкуренцији
наступио је Александар Бодеграјац, који није имао свој
дан, па је поражен нокаутом
у првој рунди меча који је
иначе одлично „отворио”.

Одлична организација
Увећава се број
такмичара
У суботу, 16. децембра, наш
град био је домаћин најбољим
шахи сти ма у кон ку рен ци ји
кадета у нашем региону. У организацији ШК-а „Аљехин”, а под
покро ви тељ ством Спорт ског
савеза Панчева, у ОШ „Стевица Јовановић” одржан је сада
већ традиционалан, четврти
међународни турнир у шаху
под називом „Аљехин 2017”.
Тој великој спортској манифестацији присуствовали су и
чел ни ци шахов ских саве за
Србије, Војводине и Косова, а
надметали су се ученици из
многих српских градова, из
Републике Српске, с Косова и
из Русије.
– По оцени људи из Шаховског савеза Србије, а узимајући у обзир квалитет такмичара, али и њихов број, наш турнир је проглашен за најбоље
организован у години на измаку. С поносом можемо истаћи
да се број такмичара повећава
из године у годину, што само
показује да смо на добром путу.
По броју освојених медаља у
укупном пласману, најбољи су
били кадети из нашег клуба,
испред гостију из Лазаревца.
Запажен резултат остварили су

и чла но ви ШК-а Треп ча из
Косовске Митровице, а када су
у питању шахисти из иностранства, треба рећи да су најбољи
били кадети из Русије – рекао
је Предраг Томин, алфа и омега ШК-а „Аљехин”, који је притом захвалио свима који су учествовали у организацији овог
турнира.
У конкуренцији предшколаца прво место је освојио Павле
Милановић. У групи шахиста
из нижих разреда основних
школа тријумфовао је најмлађи мајсторски кандидат Лука

Ристић, док је у категорији такмичара виших разреда победио један од најбољих кадета у
Србији – Алекса Алимпић. У
конкуренцији средњошколаца
прво место је освојила Јована
Павићевић.
Меда ље за ШК „Аље хин”
освојили су: Петар Ћосић, Ања
Рад ма но вић, Вук Канач ки,
Давид Полић, Марија Протић,
Мина Ракић и Марко Алексовски.
У недељу, 17. децембра, у
Београду је одржано Отворено
првенство Србије у шаху, на

петнаест минута по играчу,
такозвани рапид систем.
Иако се ово надметање није
налазило у календару редовних кадетских такмичења, одазвао се велики број успешних
играча, па је конкуренција била
прилично јака.
Титуле вицешампиона зарадили су чланови ШК-а „Аљехин” Лука Ристић и Матеја
Мијушковић, који су постигну тим резул та ти ма само
потвр ди ли сво је место у
самом врху српског кадетског
шаха.

МЕЂУНАРОДНИ ПЛИВАЧКИ МИТИНГ

КЛИНЦИ „ОСВОЈИЛИ” И БЕЧЕЈ
Прошлог викенда у Бечеју је
одржан међународни пливачки митинг на коме је учествовало 340 такмичара из 24 клуба. Чланови ПК-а Динамо били
су успешни и овог пута.
Теодора Ногуловић је тријумфовала на 100 м прсно, а
на 100 м леђно зарадила је
бронзу. Дуња Нишић је освојила златне медаље у тркама
на 100 м леђно, 100 м делфин
и 100 м мешовито, па је заслужила и пехар за најбољу пливачицу у својој категорији. Срна
Милутиновић је била најбржа
на 50 м дел фин, а сре бр на
одличја је освојила на 100 м
мешовито и 50 м краул. Јана

Обрадовић је друга стигла на
циљ у надметању на 50 м прсно,
а Лазар Антонијевић освојио

је сребро на 200 м краул и
бронзу на 100 м прсно. Андреа
Нађ се окитила сребрним меда-

љама после трка на 50 м прсно
и 50 м краул, док је Ива Врањеш зарадила сребро на 100 м
леђно и бронзу на 100 м мешовито. Виктор Нађ је победио
на 50 м леђно, као и Мартин
Ћирковић на 50 м прсно, а Стефан Милтеновић био је трећи
на 100 м мешовито.
Девојчице су у штафети 4 x
50 м мешовито освојиле сребрну медаљу, а пливале су: Срна
Милутиновић, Јана Обрадовић,
Андреа Нађ и Лана Молнар.
Нико ла Лати но вић, Вик тор
Нађ, Стефан Милтеновић и
Мартин Ћирковић освојили су
бронзане медаље у штафети на
4 x 50 м мешовито.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СТЕПАНОВ НОВИ ТРЕНЕР КРИС-КРОСА
У Првој регионалној лиги за
кошаркаше прошлог викенда
одиграно је дванаесто коло, а
панчевачки Крис-крос је претрпео и десети пораз. Овог пута
је у Новој Пазови изгубио од
истоименог домаћина са 92:80,
по четвртинама: 22:20, 26:18,
23:16 и 21:26.
Иако су још једном терен
напустили погнутих глава, Панчевци су на тешком гостовању
у Новој Пазови часно изгубили од екипе која дели прво
место у лиги и која има високе циљеве ове сезоне. Крис-крос је у већем делу утакмице био равноправан противник, али је на крају ипак изгу-

био од тренутно квалитетнијег противника. Млада панчевачка екипа показала је да има
потенцијал који тек треба да

ЖЕНСКИ РУКОМЕТ У ЈАБУЦИ

УСПЕШНИХ ГОДИНУ ДАНА
Женско рукометно удружење
Јабука из истоименог места 17.
децембра прославило је свој
први рођендан.
Колектив који предводи
председница Снежа Станковски, заједно са Управним одбором, који чине и Милош Гроза, Марјан Јовановски и Марина Дејановски, тренутно окупља 55 девојчица.

Окосницу сениорске екипе
сачињавају девојке рођене
2003. године, али и искусније
рукометашице које су дошле
да помогну свом клубу. Тренер је Зоран Јовановски, а треба истаћи да је на окружном
школском надметању екипа из
Јабуке освојила прво место и
пласирала се на Школску олимпијаду.

се развије. У Новој Пазови је
наступило чак пет јуниора, од
којих су тројица имали завидну минутажу.

На овој утак ми ци тим је
водио Милош Степанов, доскорашњи тренер јуниорске екипе
Крис-кроса, пошто је с доскорашњим тренером Петром Марковићем споразумно прекинута сарадња.
– Овом приликом желимо
да захвалимо тренеру Марковићу за све што је учинио за
наш клуб, на доброј сарадњи и
изузетно коректном односу.
Желимо му свако добро – рекао
је Владимир Илић, први човек
КК-а Крис-крос.
Следећу утакмицу Крис-крос
ће играти у недељу, 24 децембра, про тив Омла дин ца из
Нових Бановаца.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕВЕТ БОРАЦА –
ПЕТ МЕДАЉА
Међународни карате турнир
„Нипон топ-тен”, на коме се
такмиче најбољи каратисти из
земаља у региону, окупио је
око 600 такмичара из 45 клу-

бова. КК Младост из нашег
града представио се с девет
бораца, који су освојили пет
медаља.
Највреднији трофеј зарадио
је Димитрије Емануел, сребром
су се окитили Михаило Пантелић и Тара Ђурђевић, а бронзе
су заслужили Лука Станојковић и Уна Терзић.
Надметали су се и: Никола
Брацановић, Теодора Митровић, Мили ца Јеле си је вић и
Софија Стефановић.

МИТИНГ
БУДУЋИХ ШАМПИОНА
Прошлог викенда у Београду
је одржано атлетско надметање под називом „Митинг будућих шампиона”, на којем је
учествовало 1.100 такмичара
свих узраста.
Запажен успех остварили су
чла но ви АК-а Тамиш. Олга
Лисицин је освојила сребрно
одличје у трци на 600 м, док је
у истом над ме та њу Сте фан

Марић убедљиво тријумфовао
у конкуренцији дечака. Сања
Марић била је најбржа у групи
дванаестогодишњих девојчица
на истој дистанци, а Јелена
Васиљевић и Алекса Нертица
зарадили су сребрне медаље у
брзом ходању на 1.000 м. Старији пионир Стефан Лазић тријумфовао је у трци на 1.000 м.
Уче ство ва ли су и: Сашка
Раданов, Никола Бранисављевић, Никола Пећанац, Нина
Штркељ, Ема Јелесијевић, Тереза Кова че вић, Алек сан дар
Манић, Матеја Гамбироза, Хана
Булатовић и Ања Марић.

ЗЛАТНА НАТАЛИЈА

Прошлог викенда у нашем главном граду одржан је турнир у
бадминтону, на којем су запажене резултате остварили и
чланови БК-а Панчево.
Наталија Бохаревић је освојила златну и сребрну медаљу,
Миона Филиповић сребро, а
Петар Радонић се окитио бронзом. Бронзана одличја су заслужили и Стефан Мијатовић и
Александар Јовичић у дублу,
те Стефан Мијатовић, Анђела
Витман (две) и Сања Перић
(две) у синглу, као и дубл који
су чиниле Анђела Витман и
Сања Перић.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

СУБОТА – ДАН ЗА ОДБОЈКУ
„Лавице” дочекују
Клек
Борац у сјајној серији
Одбојкашице Динама настављају борбу за опстанак у српском елитном друштву. Победама над Партизаном и Сремом девојке које предводи тренер Никола Јерковић показале
су да заслужују место међу најбољима, али да би и у новој
сезони биле међу суперлигашким екипама, мораће грчевито да се боре за сваки сет у
овом шампионату.
Прошлог викенда на програму су биле утакмице десетог
кола, у оквиру кога је у Хали
спортова на Стрелишту гостовало Јединство из Старе Пазове, екипа из самог врха табеле
и званични освајач Купа Србије. Гошће, за које с много успеха игра наша суграђанка Јелена Петров, важиле су за апсолутног фаворита и пре почетка овог дуела, а на крају су своју улогу и оправдале: Динамо–
Је дин ство 0:3, по сето ви ма
20:25, 19:25 и 21:25.
Панчевачке „лавице” су меч
запо че ле у саста ву: Јова на
Симић, Сања Ђурђевић, Сара
Павло вић, Јана Ћук, Вања
Симеуновић, Олга Јејић и Драгана Марковић, а прилику су
током утак ми це доби ле и
Милица Јовановић, Милица
Шорак, Бјанка Петковић и Тијана Стојковић.
Прва два сета Јединство је
релативно лако решило у своју корист, јер је у редовима
домаћег тима био катастрофално лош један од основних
одбојкашких елемената – пријем. Гошће су освајале лаке
поене, без претерано лепршаве игре, а ас-сервисима потпуно су „раз би ја ле” при ма че
домаћег тима.
Динамо је тек у трећем сету
пружио достојан отпор фавориту, а био је и надомак великог изненађења. Велике „заслуге” за то што није успео да
освоји бар један сет у овој утакми ци, има ју и дели о ци
(не)правде – први судија Александра Баланџић, а нарочито
други судија Мирко Јанковић,
који је управо из Старе Пазове (!?). Нису се прославили ни
„махачи”, линијске судије, који
су неко ли ко пута доно си ли

одлу ке на ште ту дома ћег
тима...
Динамо је водио са 12:9, играо
је одлично на крилима Саре
Павловић, Тијане Стојковић и
Милице Шорак, успео је да стигне до резултата 18:13, а онда су
већ поменуте судије нелогичним одлукама потпуно „сасекле” налет „лавица” и директно омогућиле њиховом ривалу
да се врати у меч и на крају
преокрене резултат. Трибина
Хале спортова на Стрелишту
прокључала је од незадовољства у тим тренуцима, али то
„људе у плавом” није омело да
окончају своју мисију. Били су

је Никола Јерковић, тренер
одбојкашица Динама.
Борац из Старчева остварио
је још један фантастичан резултат. У десетом колу Прве лиге
Давор Милошевић и његови
саиграчи нанели су први пораз
лидеру шампионата, и то на
његовом терену, и тако још једном потврдили да заслужују
место у самом врху срп ске
одбојке – прошле суботе у Ваљеву ВА 014 – Борац 1:3, по сетовима: 23:25, 25:17, 21:25 и 22:25.
Иако су и у овом мечу били
ослабљени, без повређеног Бојана Познића, момци које предводи тренер Душан Јовић нису

играле изузетно добро. Честитам играчима, јер су уложили
додатне напоре, надоместили
изостанак Познића и стигли до
великог тријумфа. Био је то
прави дерби, по игри изнад квалитета Прве лиге. Идемо даље,
већ у суботу ћемо бити на новом
великом искушењу. Угостићемо Смедерево, које смо сада
прескочили на табели, али нема
сумње да нам предстоји још
један јако тежак меч. Надам
се најбољем, да се победом
опростимо од 2017. године, па
да већ у јануару кренемо у отворену борбу за друго место, које
води у бараж доигравање за

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–КЛЕК
субота, 19 сати
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО
субота, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАРТИЗАН
субота, 16 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Вршац: ВРШАЦ–ТАМИШ
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ОМЛАДИНАЦ
недеља, 18.30
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Рума: РУ КОШ – БНС
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЈЕДИНСТВО
Панчево: ДИНАМО–ШИМАНОВЦИ
недеља, 16.30

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СЕХА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ГОРЕЊЕ

Одбојка

то моменти када је и одбојка,
која се одувек дичила регуларношћу, поцрвенела од стида.
– Била је ово још једна изузетно тешка утакмица за нас.
У сваком сету смо имали своје
шансе, а на крају смо убедљиво поражени. Очигледно је да
овај млади и неискусни тим
још увек није прележао дечје
болести. Правили смо много
техничких грешака, што тим
попут Јединства једноставно не
прашта. Ипак, можда могу да
будем и задовољан комплетним утиском, јер смо ми своје
мисли усмерили на наредну
утакмицу, за нас готово квалификациону, када нам у госте
долази Клек. Покушаћемо да
се припремимо што боље за
дуел с једним од главних конкурената за опстанак – рекао

се уплашили атмосфере у дворани „Студент”, али ни великог
ривала. Оставили су срце на терену и вратили се у трку за пласман у виши ранг.
Играла се заиста врхунска
одбојка. Ваљевци нису имали
решења за игру Борца, а нарочито за његов ударни трио Саша
Рајковић – Немања Дукић –
Милан Зиндовић. Домаћи одбојкаши успели су да се тргну, да
узврате и изједначе на 1:1, али то
је било све што су им старчевачки „борци” дозволили. Заједнички, сложно, као прави и јединствени тим (јер само тако се добијају велике утакмице), Старчевци су у трећем и четвртом сету
надвисили опасног ривала и нанели му први пораз у првенству.
– Утакмицу је красила фантастична борба. Обе екипе су

Суперлигу – рекао је Душан
Јовић, тренер ОК-а Борац.
Поред поменутих момака, у
Ваљеву су сјајни били и Давор
Милошевић, Александар Гаврилов, Ненад Мадић и Лазар Петковић, а свој допринос великој
победи дали су и Иван Булић,
Стефан Владисављев, Бранко
Бурић и Никола Крстић.
Субота, 23. децембар, бар када
је спорт у питању, у нашем граду биће резервисана за одбојку.
Борац у 16 сати у Хали спортова на Стрелишту дочекује Смедерево, одмах после тога на
терен истрчавају одбојкашице
Динама и Клека, а у исто време
у сали ОШ „Јован Јовановић
Змај”, у оквиру Друге лиге
„Север”, девојке Одбојке 013
дочекују Партизан из Сремских
Карловаца.

СЈАЈНЕ ШКОЛСКЕ ЕКИПЕ
У организацији Савеза за школски спорт Панчева, почело је
школско општинско такмичење у
игри преко мреже. Одбојка је
спорт који окупи највећи број ученика. Ове године у конкуренцији
основних школа учешће је узело
осам мушких (80 ученика) и тринаест женских тимова (130 ученица). Средње школе су имале
четири мушке екипе (40 ученика) и шест женских (60 ученица).
Победници на територији града били су дечаци из ОШ „Васа
Живковић”, девојчице из ОШ
„Жарко Зрењанин” из Банатског

Новог Села, момци из Машинске
школе и девојке из Гимназије
„Урош Предић”.
На окружним такмичењима,
која су одржана у Ковину од 12.
до 14. децембра, само су девојчице из Новог Села заузеле друго место, док су три преостале
екипе поновиле сјајан успех и
окитиле су се најсјајнијим одличјима.
Град Панчево ће крајем јануара бити домаћин међуокружног
нивоа надметања, а сви се надају да ће се наши ученици пласирати на републичко такмичење.

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

0:3

ПРВА ЛИГА
Ваљево: ВА 014 – БОРАЦ

1:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Србобран: ЕЛАН – ОДБОЈКА 013

3:2

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ

71:61

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

92:80

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Шимановци: ПИНК–ДИНАМО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА
Б. Н. Село: БНС – С. ПАЗОВА

57:73
86:58
65:75

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СОЛИДНИ РЕЗУЛТАТИ
На 42. интер на ци о нал ном
првенству Београда у стрељаштву у конкуренцији учесника
из седамнаест земаља наступила су и два најуспешнија такмичара СД-а „Панчево 1813”.
Дејан Пешић је с резултатом
од 618 кругова морао да се задовољи двадесет трећим местом у
конкуренцији 82 сениора. Ипак,
он је у новој олимпијској дисциплини – миксу (мешовитим паровима), с такмичарком Иваном
Марић из КСС Полицајац, ушао
међу пет најбољих парова, а у
финалу је освојио четврто место.
Пријатно је изненадила кадеткиња Марија Алексић, која је с
резултатом од 409,2 круга заузела двадесето место у категорији јуниорки у гађању из пушке,
а оборила је и лични рекорд.

ШАХОВСКИ КУТАК

Farnel

СУМИРАНА АТЛЕТСКА СЕЗОНА
8

ДИНАМО НА ШЕСТОМ МЕСТУ
Атлетска сезона у Србији је
званично завршена, па је тако
АСС на крају извршио рангирање клубова на основу резултата остварених током 2017.
године. Бодовала су се сва најбитнија такмичења – појединачна и екипна првенства државе, купови, државни рекорди и
репрезентативни наступи.
У години јубилеја (седам деценија од оснивања) АК Динамо
је имао најуспешнију сезону у

27:29

својој историји. У конкуренцији 97 клубова у нашој земљи
Динамо је заузео шесто место,
са освојених 24.526 поена.
Најбољи клуб у Србији је Војводина, а испред Панчеваца су
још Црвена звезда, Партизан
1945, Младост из Земуна и
Нови Пазар.
Динамо је у овој сезони освојио вицешампионску титулу у
кросу за све категорије. Сениори су били екипни вицешам-

пиони државе, док су сениорке освојиле треће место. Четворо атлетичара наступало је за
репрезентацију Србије, а Динамо је имао и представнике на
балканијадама, као и на екипном и појединачном Првенству Европе и Универзијади.
Освојено је 16 међународних медаља и 50 на републичким такмичењима, уз један
држав ни и два покра јин ска
рекорда, док је 14 атлетичара
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категорисано од стране Атлетског савеза Србије. Ниједан бод
није освојен у бацачким дисциплинама и препонским трчањима, јер за то једноставно не
постоје услови за тренинг на
Градском стадиону у Панчеву.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ф7)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СНАЖАН ОТПОР СЛОВЕНЦИМА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Изненађење ипак
изостало
Наставак у фебруару
Утакмицама дванаестог кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка
за бодове у регионалној СЕХА лиги.
Рукометашима Динама је то била трећа утакмица коју су одиграли у седам
дана. После тријумфа над Војводином,
те гостовања у Скопљу, на ред је дошао
дуел с Горењем из Велења. Хала спортова на Стрелишту била је центар српског рукомета и у недељу, 17. децембра. Иако уморни од жестоког темпа,
момци које предводи тренер Иван Петковић нису устукнули пред фаворитом.
Ношени подршком с трибина, пружили су одличан отпор словеначком тиму,
али потпуно изненађење ипак је изостало: Динамо–Горење 27:29 (12:15).
Популарни „вукови с Тамиша” сјајно су започели овај сусрет. Играли су
чврсто у одбрани, а ефикасно у нападу. Гол гостију први је погодио Петар
Жујовић, врло брзо су поентирали и
Александар Пилиповић и Павле Бандука, а онда је нишанске справе наштеловао и Динамов „бомбардер” Миљан
Буњевчевић. Панчевци су у 11. минуту
водили с 5:3, а своју предност одржавали су до двадесетог минута. Уследило је потом неколико техничких грешака домаћих играча, а гости су, иако
са играчем мање на терену, успели да
постигну два поготка и да прекорену
ток утакмице. Милан Мирковић је с
неколико ефектних голова држао резултатски прикључак са Словенцима, сјајно се на црти снашао и Стефан Шапоњић, али гости су на одмор отишли с
три гола „вишка” (12:15).
Динамо се није предавао ни после
одмора. Бранко Радановић и његови
саиграчи изгарали су за сваку лопту,
за свако парче терена... У 33. минуту
Душан Петровић је одбранио седмерац, Пилиповић и Баруџић су успели
да погоде гол голмана Горења, па је
сјајни Петровић још једном укротио
пенал Словенаца... У 38. минуту, поготком Миљана Буњевчевића, Динамо је
пришао на само гол заостатка (16:17).
Чинило се тада да „вукови” могу стићи до потпуног преокрета, али...
Искусна екипа из Велења успела је да
се одбрани. На голу је у тим моментима

Скоцкани

бриљирао Клемен Ферлин, а сјајни су
били и Рок Голчар, Нејц Цехте и некадашњи репрезентативац наше земље
Алем Тоскић. Словенци су поново вратили резултат на четири гола „у плусу”
(17:21), али ни то није значило да су
сломили „вукове”. У 48. минуту Веселин
Јелић смањио је на 21:23, поентирао је
потом и популарни Бамби, Пилиповић
је био прецизан са седам метара, а онда
је Јелић још једном био на правом месту
– 24:25. Све до самог финиша Динамо је
имао активан резултат, а онда је искусни Тоскић у 58. минуту извео једну мајсторију пред голом домаћег тима, повисио је на 25:28, па је победник тада дефинитивно био одлучен.
Све у свему, био је то још један празник спорта у нашем граду. Тим из
Велења бодрило је и тридесетак навијача, али све је било у крајње коректном и спортском духу. Горење је било
боље за та два гола, али да је Динамо
имао само мало „дужу клупу”, ко зна
како би се овај меч завршио. Баш као
и они с Металургом или Нексеом.
– Пре свега желим да захвалим
домаћину на сјајном гостопримству,
уживали смо у Панчеву, а потом и на
феноменалној утакмици. Динамо је
још једном показао чврст карактер и
овај тим заслужује свако поштовање.
Ми смо имали више играча у ротацији и то је овог пута пресудило. У сваком случају, Динаму желим много среће у домаћем шампионату – истакао
је тренер Горења Жељко Бабић.

Панчевци су играли у саставу: Жујовић (четири гола), Пилиповић (шест),
Буњевчевић (шест), Радановић, Јелић
(три), Мирковић (четири), Јовановић,
Петровић, М. Павловић, Л. Павловић, Дистол, Баруџић, Славуљица,
Радовановић, Бандука (два) и Шапоњић (један гол).
– Горење је заиста одличан тим,
који предводи сјајан тренер. Извукао
је најбоље из своје екипе. Покушали
смо да се спремимо за овај меч на
прави начин и мислим да смо успели
у томе. И поред пораза, поносан сам
на момке, јер су показали велику жељу
и борбеност. Направили смо неколико техничких грешака када смо имали играча више на терену, а тим као
што је Горење то не прашта. И поред
тога, педесет минута смо били егал
са овако јаким противником, али још
једном је дошла до изражаја нешто
слабија ротација коју имамо у екипи.
Хвала навијачима, који су и овог пута
дошли у великом броју и који нам
дају подршку у овоме што радимо –
рекао је на конференцији за новинаре тренер Динама Иван Петковић.
У СЕХА лиги сада следи једномесечна пауза. Надметање се наставља
у фебруару, када ће тим из нашег града, опет у свега три дана, одиграти
две тешке утакмице. Обе ће бити одржане у Хали спортова на Стрелишту
– 11. фебруара гостује Брест из Мешкова, а само два дана касније и Татран
из Прешова.
А. Живковић

Када је неко лепо обучен, каже се да је скоцкан.
Скоцкана може да буде и улица.
Ту се мисли на ону калдрмисану.
Или, опет, културно уређену.
Конфузне мисли су управо супротне скоцканим.
Али када су претерано скоцкане, могу се назвати неинвентивним.
То је и минус и предност мисли: мењају облике и стања.

Мост
Две обале реке спаја мост.
И кад је могуће скинути један ред зуба, горњи или доњи, то
се такође зове мост.
Ух, гадурица. Некад неопходна.
Пошто политичари дођу у ситуацију да не знају како да се
оправдају, умеју да користе мост као метафору.
Кажу: премостићемо проблем.
И удаве нас. Или нам поиспадају зуби. Гадно.

РЕВИЈА РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ

ПАНЧЕВКЕ ЗАПАЖЕНЕ У НОВОМ САДУ
Спорт ска сала Основ не
школе „Прва војвођанска
бригада” у Новом Саду била
је место на коме су се окупиле мале ритмичарке из
целе покрајине.
У организацији Савеза за
школски спорт Војводине
одржана је трећа Ревија ритмичке гимнастике, на којој
је сво је уме ће пока за ло
више од 170 такмичарки.
– Посебно сам поносна
због чињенице да сам с мојим
девојчицама учествовала на
отварању ревије као специјални гост, с нашом кореографијом коју су извеле Миа
Муста, Катарина Добромировић, Дуња Тишма, Јована
Стоилковски, Ивона Ђорђевић, Хелена Јовановић и Теодора Шкуртић, као и с коре-

ографијом са обручем коју
су извеле Милица Давидовић, Теодора Тишма, Јована
Будалић и Марија Миленовић – рекла је Руслана Лученко Петрин, тренер Клуба ритмичке гимнастике „Руслана” из нашег града.
У појединачном надметању, у групи девојчица из
трећих и четвртих разреда,
сребрно одличје освојила је
Милица Брајић (ОШ „Исидора Секулић”), а у надметању такмичарки петих и
шестих разреда бронзом се
окитила Јована Будалић из
исте школе. Учествовале су
и: Теодора и Дуња Тишма,
Милица Давидовић, Јована Кондић и Марија Миленовић.
А. Ж.

На федере
Федере воле деца.
Коњића на њима.
Мадрац на којем могу да одскачу.
Федере воле и одрасли.
Јер уз њих замишљају да су деца или да док ходају, неко време проводе у ваздуху.
Да су им у ципелама.
Реалност је у овој земљи другачија: тонемо.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Александар
Бугарин,
гимназијалац:
– Планирам да идем на
рођендан, као и на журке, јер почиње распуст.

Јована Ћуковић,
гимназијалка:

Андреа Арсеновић,
гимназијалка:

– Ићи ћу код другарице на рођенданску журку па ћемо
спремати нешто за
Нову годину.

– За викенд ћу ићи на
рођендан, а у недељу
путујем у Загреб.
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