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У КАСАРНИ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ” 20. ЈУНА

КИНА ПОКЛОНИЛА ОПРЕМУ НАШОЈ ВОЈСЦИ
Вредност донације око
900.000 евра
Србија више пута до сада
добијала кинеску помоћ
Армија Народне Републике Кине поклонила је Војсци Србије шеснаест
великих гумених чамаца и моторе за
њих, као и пет моторних санки и десет преносних уређаја за откривање
експлозива и наркотика. Део те опреме припашће Специјалној бригади, а
остатак Речној флотили и неким другим јединицама наше армије.
Ова донација, вредна око 900.000
евра, званично је уручена нашој земљи 20. јуна, на церемонији која је
одржана у панчевачкој касарни „Стевица Јовановић”. У име наше државе
том догађају су присуствовали председник Александар Вучић, министар
одбране Зоран Ђорђевић и начелник
Генералштаба Љубиша Диковић, а
Кину је представљао амбасадор те земље у Србији Ли Манчанг.
Зоран Ђорђевић је изјавио да је
Кина „увек била ту када је Србији
требала помоћ” и да је више пута доказала да цени, уважава и поштује
нашу земљу. Нагласио је да вредност
досадашњих кинеских донација нашој земљи износи скоро пет милиона
евра и додао да највеће заслуге за то
има амбасадор Манчанг, који је више пута доказао да воли Србију.
Подсећамо, Кина је до сада поклонила нашој војсци компјутере, санитетска возила и бродове за превоз
припадника Специјалне бригаде, а
међу првима нам је помогла 2014. године након катастрофалних поплава
које су погодиле Србију. Тада је Војска

Србије добила опрему за реаговање у
случају елементарних непогода.
Новинарима се обратио и Александар Вучић. Он је објаснио да су
моторни чамци који су нам поклоњени изузетно употребљиви јер, поред
тога што се могу користити за десанте мањих група војника и транспорт
војне опреме, на њих је могуће поставити митраљезе, па се могу користити и у борби. Осим тога, постоји
могућност да чамци послуже и за
транспорт цивила у случају да поново дође до великих поплава.
Додао је да ће моторне санке знатно
повећати покретљивост наше војске
по снегу, јер ће њима моћи да се
тран спор ту ју људ ство и тех ни ка.
Према његовим речима, подједнако
ће нам бити корисни и преносни

детектори, јер могу да открију десет
врста експлозива и тринаест различитих наркотика.
Вучић је изјавио и да је задовољан
због тога што се опремљеност војске
из дана у дан побољшава. Додао је да
је пример за то недавна војна парада
у Нишу, када је наша војска показала
претежно нову опрему и возила.
Он је најавио да ће у септембру бити завршена реализација пројекта
„1.500 војника”. Објаснио је да ће тада нашој јавности бити представљена
посебна војна јединица која ће имати
толико људи, бити наоружана најновијим аутоматским и снајперским
пушкама и митраљезима и опремљена најсавременијом опремом.
Након председника говорио је и
амбасадор Манчанг.

– Веома ми је драго што присуствујем овој церемонији. Донација
коју смо вам данас уручили израз је
пријатељства кинеске армије према
српској војсци. Кинези никада неће
заборавити да је претпрошле године
једна јединица ваше војске учествовала на великој паради која је тада
одржана у Пекингу. Ту свечаност је
преко телевизора пратило милијарду
и четири стотине милиона Кинеза
широм света и сви су могли да виде
колико су ваши војници добро увежбани и колико је јак њихов дух. Наставићемо нашу војну сарадњу и хоћу да најавим да ћемо у догледно
време послати вашој војсци још једну
велику донацију – рекао је кинески
амбасадор на готово беспрекорном
српском језику.
Како су објавили неки наши медији, вредност те донације биће око четири милиона евра, а она је уговорена
пре годину дана, приликом посете начелника Генералштаба Војске Србије
генерала Љубише Диковића Пекингу.
Тада су се Диковић и његов колега
начелник Генералштаба кинеске армије генерал Фенгхуеј сложили у томе да би требало наставити војну сарадњу између Кине и Србије. Разговарали су о извођењу заједничких
војних вежби, усавршавању кинеских
официра у Србији и српских у Кини
и заједничком учешћу у међународним војним мисијама.
Сагласили су се да би војске наших
двеју земаља могле да сарађују и у
области војног здравства, атомско-биолошко-хемијске одбране и сајбер безбедности. Иначе, кинеска армија има око два милиона војника и
једна је од најјачих на свету.
М. Глигорић
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Кључна реч: свест
Одавно нам пред очима није био неки математички параметар који на
најбољи могући начин приказује трендове у држави и друштву. Зато, ево
одмах два, иако већ оматорела, вишезначна и актуелна параметра: 1)
према попису становништва из 2011. године, на територији града Панчева живи 123.414 становника, што је за 2,95 одсто мање него 2002. године; 2) у сеоским срединама проценат смањења броја житеља је 5,72,
док је у самом Панчеву за 1,15 одсто мање људи.
Шта нам ти подаци говоре? Прво, или је природни прираштај негативан, или су грађани решили да беже одавде преко, или су тачна оба навода. Друго, посебну жељу да шмугну имају становници руралних средина, који се крећу ка градовима у земљи. Или ка селима у иностранству.
Да осветлимо појаве још мало: нормално је да се рађа све мање деце,
а да становништво одумире, јер млади који треба да стварају породице,
немају ни за себе, камоли за наследнике, па их издржавају стари, они
што су близу краја пута. Ко је за то одговоран? Сигурно ти људи у пуној
снази, којима се од мноштва новоотворених радних места не свиђа ниједно, претерано бирају; бррр, са оваквим стварима се није шалити, једини кривац за то јесте – држава! Бесперспективност у Србији је разлог за
бежанију.
Много административних зачкољица, недомаћинско распоређивање
субвенција и лоше откупне цене производа – представљају препреке на
путу ка добром животу зарађеном сопственим знојем на њиви, у пластенику, на пашњаку, или у тору. Све је мање разлога за останак на селу, а
једини кривац за то јесте – држава!
Све нас је мање, и у урбаним и у руралним срединама.
А зашто је податак из 2011. године актуелан? Па, тренд одсељавања се,
знамо то и без пописа новијег датума, наставио...

***
Отворена су још два поглавља у преговорима са Европском унијом. Србија је сада на „квоти” 10 од 35, док су, рецимо, Црногорци истовремено
додатно „побегли” од нас: они су на 28 од 33. Но не бисмо да звучимо као
да је наставак дугог пута ка европској породици народа лоша вест, она је,
напротив, добра; хајде само да видимо шта све то практично значи.
Поглавље 29 односи се на царинску унију. Србија, када је у питању копи-пејстирање европских закона, добро гура, то није спорно и формално
усклађивање ће релативно брзо бити и готово – до краја 2018. Оно што
је важније, јесте примена закона, што зависи и од технолошке опремљености и од обучености службеника. Али најважније је како ће се грађани, посебно они што се баве (пољо)привредом, „примити” на чињеницу
да ће уласком у ЕУ бити укинуто царињење робе и услуга које долазе из
земаља чланица.
Е, ту се мора порадити на свести грађана о томе да ће спајањем с најразвијенијим земљама света Србија аутоматски постати део, у планетарним размерама, најјачег играча у промету робе: ЕУ се у Светској трговинској организацији третира као један члан, што значи да ће и наша земља моћи да наступа с најчвршће позиције. Уз то, државе чланице ЕУ
добијају, на пример, велике субвенције за пољопривреду, па царинска
заштита губи смисао.
Иста „тешка” реч – свест кључна је и када се ради о Поглављу 7, чија
је тема интелектуална својина. Људи морају да схвате, да почну да живе
с тим макар и по сили закона, да је неприкосновеност ауторских права
нешто на чему почива цивилизовани свет. Чему служе биоскопи ако бесплатно с нета можеш да скинеш нови филмски хит? Да ли испадају наивни оригинални писци, новинари или музичари чија уметничка и интелектуална дела неко без по муке користи без накнаде за шта год да му
се јави? Па, да!
То се мора променити.
П. С.
Каскамо за „ђетићима” у још једној дисциплини: тамо је неприкосновени Мило на власти већ четврт века.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Шта ће „Лидл”
променити?
– Веома сам срећан што у Србију
ускоро долази „Лидл”. Биће алтернативе, конкуренција ће нас натерати да будемо бољи, донеће стандарде. Да ли се плашимо? Да, јер се не
зна ко ће победити – изјавио је ових
дана генерални директор белгијског
„Делеза” за Србију.
О уласку „Лидла” у Србију прво се
доста говорило јер је та компанија у

двадесет градова широм Србије, па и
у Панчеву, потрошила огроман новац купујући земљиште за своје продајне објекте.
Након тога најаве о доласку немачког трговачког џина су утихнуле,
да би пре шест месеци било саопштено да улазак „Лидла” на српско
тржиште почиње у другој половини
ове године.
Нашу јавност највише интересује
хоће ли и колико имати од тога користи и да ли ће долазак „Лидла” у
Србију донети ниже цене.
Случајан гледалац рекламних блокова на нашим телевизијама могао би
закључити да се „Делез”, „Рода”,
„Дис”, „Универ”, „Гомекс” и други трговачки ланци у Србији напросто утркују у томе ко ће купцима понудити
чешће „акције” и повољније цене.
Међутим, чак и површно упоређивање довољно је да се види да су оне
упросечене, а да су разлике од једног
до другог продајног објекта готово
минималне. Због тога има много
основа за сумњу у то да се највећи
играчи на српском тржишту договарају око тога да нико од њих не смањује претерано цене и тиме не угрожава остале.
Исто важи и за стране банке и мобилне оператере који послују у Србију. Иако је, примера ради, ВИП
пре уласка у Србију најављивао да ће

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

цене те компаније бити знатно повољније од „Телекома” и „Теленора”,
сада су те три компаније по износима
које наплаћују за услуге клијентима
готово идентичне. Сличан случај је и
са страним банкама које послују у
нашој земљи, јер су и разлике у њиховим каматним стопама и другим
услугама које пружају готово минималне.
То личи на картелско (монополско) договарање, иако је таква пракса
строго забрањена правилима савремене економије, с обзиром на то да
нарушава принцип слободне конкуренције.
Тешко да ће се нешто променити
све док се први људи страних компанија у Србији буду руководили логиком да је боље да усаглашавају ценовну политику с ривалима на тржишту него да превише спуштају цене
и тиме ризикују да угрозе профите
компанија које воде и њихове стечене позиције.
Зато ће – да се вратимо на почетак
текста – бити интересантно видети
да ли ће „Лидл”, када почне да се намеће нашим купцима, терати конкуренте да у складу с правилима пословања те компаније много чешће
него до сада снижавају цене, или ће
се определити за утапање у просек и
„неталасање”.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

• Глава је много употребљива ствар. На њој може и да се дуби.
• Дно није граница. Увек има простора за даљи напредак.
• Како вас, бре, није срамота?! Брак Аце Лукаса пропада,
а ви разглабате о томе како ћемо да преживимо.

• Сломила ми је срце. Срећом, било је лицидерско.
• Поплава је под контролом. Наводимо је на нашу воденицу.
• Кукуруз ме је ове године издао. Семе му се затрло његово.
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Раздрагана парада.
Центар града – време карневала
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

АЛКОХОЛ ВАМ ПОСТАЈЕ НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ КАД
ПРЕСТАНЕТЕ ДА СЕ ДРУЖИТЕ С ЊИМ.
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КОНАЧНО СПАС ОД СВЕ ВЕЋИХ ВРУЋИНА

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

ПОЧИЊЕ СЕЗОНА
НА ОТВОРЕНОМ БАЗЕНУ

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Цене карата као
и прошле године

АРХИВЕ

ИЗ

У петак, 23. јуна, почиње овогодишња сезона купања на великом базену поред Хале
спортова на Стрелишту. Он ће
бити отворен за посетиоце
сваког дана од 10 до 18 сати, а
за разлику од претходних година, радиће и понедељком.
Вршилац дужности директора ЈКП-а „Младост” Предраг
Стојадинов изјавио је да ће цене карата бити исте као и прошле године – 150 динара за одрасле и 105 динара за децу.
– Нисмо мењали цене у односу на прошлу годину. Хтели
смо да будемо друштвено одговорно предузеће, јер смо свесни да су многи наши суграђани у тешкој финансијској ситуацији и да због тога овог лета
неће ићи на море. Информисали смо се и о ценама на базенима у Београду и неким местима
у околини и могу да кажем да су
готово дупло више у односу на
наше – истакао је Стојадинов.

„ПАНЧЕВЦА”

Завод за јавно
здравље контролисаће
чистоћу воде

Он је додао да је значајна
олакшица и то што ће током
овогодишње сезоне купања
постојати могућност да посетиоци купују комплете од по
десет карата за одрасле (1.275
динара) и децу (800 динара) и
да их користе онда када им то
буде одговарало.
Стојадинов је рекао да ће се о
сигурности купача на базену бринути више спасилаца, а да ће Завод за јавно здравље често контролисати чистоћу и квалитет воде.

Према његовим речима, овог
лета на великом базену неће
бити ноћног купања, јер за то
није било великог интересовања претходних година.
Директор ЈКП-а „Младост”
изјавио је и да се показало да
је покривање великог базена
на Стрелишту било добар потез. Захваљујући томе током
зиме су на том месту тренирали пливачи, ватерполисти и
други спортисти, а недавно је
покривач скинут, па ће базен

до краја овог лета моћи да користе и грађани. Када се заврши летња сезона, покривач ће
бити враћен, а за грађане ће се
отворити затворени базен.
– Скидање покривача је изискивало одређене радове. Ми
у ЈКП-у „Младост” задовољни
смо због тога што за те важне
радове нисмо ангажовали ниједну фирму са стране, већ су
их извели наши радници – додао је Стојадинов.
М. Глигорић

АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ДУНАВА, ТАМИША, ПОЊАВИЦЕ И ЈЕЗЕРА У КАЧАРЕВУ

Избегавајте купање у Дунаву
На основу уговора о праћењу
квалитета површинских вода
на подручју града Панчева који је Завод за јавно здравље
Панчево склопио с Градском
управом, стручњаци из Завода
током лета редовно испитују
квалитет воде за купање. Током сезоне купања они редовно
врше микробиолошку анализу
воде с панчевачких купалишта, која обухвата утврђивање
нивоа фекалних колиформних бактерија, аеробних хетеротрофа, као и физичко-

-хемијску анализу (присуство
суспендованих материја, нитрита, нитрата, хлорида итд.).
Према Уредби о класификацији вода, све воде које не
припадају првој, другој и трећој класи могу бити ризичне
по здравље купача. Секретаријат за заштиту животне средине и Завод за јавно здравље, након анализе резултата
друге овогодишње кампање
за испитивање присуства опасних и загађујућих материја у
води (узорковање обављено

14. јуна), закључили су да
Панчевци могу да се купају
на Тамишу у Панчеву, Јабуци
и Глогоњу. Квалитет ових вода је у рангу друге и треће
класе, оне имају умерен еколошки статус и могу се користити за купање и рекреацију.
Исти статус има вода у качаревачком језеру и у Поњавици, тако да грађани могу да
их слободно користе у рекреативне сврхе.
Анализа узорака воде из Дунава показује да се у њој нала-

зи велика количина материја
које могу угрозити здравље
купача, тако да стручњаци Завода и Секретаријата за заштиту животне средине обавештавају грађане да избегавају
купалишта у Иванову и на Белој стени. Лабораторијска испитивања показала су да је у
питању вода четврте класе, тако да се и на тим популарним
купалиштима не препоручује
купање из безбедносних разлога.
З. С.

ЛЕТЊИ КОНЦЕРТ ПЛЕСНОГ СТУДИЈА „ЕЛЕКТРА”

Преко сто плесача показало своје вештине
Летњи концерт Плесног студија „Електра” одржан је у суботу,
17. јуна, у препуној дворани
Културног центра Панчева.
„Електра” је овом приликом
представила петнаест тачака, у
којима је учествовало дванаест
група са укупно 120 плесача, а
они су изводили модеран балет,
шоу-денс, стрит-денсе, хип-хоп
и савремени балет. Посетиоци
су имали прилику да виде интересантне и динамичне кореографије, од којих су неке одигране на плесним такмичењима у Сремској Митровици и Вршцу, одакле су се плесачи
„Електре” вратили с великим
бројем награда. Своје вештине
представили су и на „Дану изазова”, одржаном недавно на
платоу испред Градске управе.

Плесни студио „Електра”
настао је 2008. године. С главном кореографкињом Иваном
Павлицом сарађује и Зорица
Познан, која је неколико пута
била државна првакиња у латино шоу-плесу и модерном
балету, а заједно са Иваном

била је и седма у свету у модерном балету. С плесачима
ради и Марија Исламовић, која има вицешампионске и
шампионске титуле у хип-хопу на државном нивоу.
Рад с децом је веома изазован, а оно што је за корео-

графкиње најбитније, јесте да
деца проводе време у здравом
окружењу.
– Наше кореографије су увек
групне. Циљ ми је да буду у тиму, а не да буду солисти, и да
своју индивидуалност испоље
кроз дружење. Здравље нам је
на првом месту, а плес је нешто
што и када имамо највеће проблеме, ставља осмех на лице.
Мислим да је то код ове деце
најбитније, а с друге стране ту
су корективне вежбе и општездрав изглед, односно здраво
функционисање тела – рекла је
Ивана Павлица.
Плесни студио „Електра” чине полазници старости од две и
по до тридесет година из Панчева, Јабуке и Старчева.
М. М. В.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” однедавно је, захваљујући сарадњи са ординацијом „Храст”
из Београда, проширио свој
богат спектар услуга.
Тако сада сви наши суграђани имају прилику да
суботом ураде било коју
врсту прегледа на најсавременијем мобилном ултразвучном апарату, а на располагању су им и специјалистички прегледи, које
обавља тим стручњака из

Београда, са академиком
проф. др Ђорђем Радаком
на челу. Прегледи се заказују радним данима од 7 до
15 сати путем телефона Завода „Панчевац” 013/2190-900 и 013/21-90-903.
Овог месеца у Заводу су
за клијенте осмишљени и
нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а
више о томе погледајте на
деветој страни актуелног
броја нашег листа.
Д. К.

ПОЧЕЛЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС
У ПРИВАТНИ ВРТИЋ

„Кефалица” прима
тридесеторо деце
Поводом реализације Одлуке о праву на накнаду дела
трошкова боравка деце у
предшколској установи чији је
оснивач друго правно или физичко лице на територији града Панчева за радну 2017/18.
годину, Секретаријат за јавне
службе и социјална питања
Градске управе обавештава
грађане чија се деца налазе
на листи чекања за упис у
Предшколску установу „Дечја радост” или у вртиће у
основним школама у насељеним местима да почев од
понедељка, 19. јуна, у наведеним установама могу преузети потврде да је њихово
дете на листи чекања. С наведеном потврдом они могу
од четвртка, 22. јуна, у Предшколској установи „Кефалица”, у Улици Светозара Ми-

летића 17, да добију потврду
да се њихово дете може уписати у ту установу. „Кефалица” прима максимум тридесеторо малишана.
У Секретаријату наводе да
заинтересовани, након прибављања обеју потврда, могу
да почев од уторка, 27. јуна,
у канцеларији 21 Градског
услужног центра, поднесу
захтев за остваривање права,
прилажући и другу документацију. Образац захтева може се преузети на сајту Града
Панчева или у Услужном
центру.
Додатне информације могу се добити путем телефона
308-871, а особа задужена за
контакт у Секретаријату за
јавне службе и социјална питања јесте Драгана Дачић.
Д. К.

ПОЗИВ ИЗБЕГЛИЦАМА
И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Јавите се за
грађевински материјал
Повереништво за избеглице
града Панчева обавештава
избегла, прогнана и интерно
расељена лица да је Фонд за
пружање помоћи тим особама објавио јавни позив за доделу грађевинског материјала за изградњу стамбених
објеката.
На тај позив могу се јавити сва избегла, прогнана и
интерно расељена лица која
живе на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Пријављивање је могуће до
краја овог месеца, а адреса
на коју треба слати пријаве
је Булевар Михајла Пупина
25, 21000 Нови Сад.
Формулар за пријаву на
јавни позив, као и додатне
информације могу се добити
у Повереништву за избеглице града Панчева (Трг краља
Петра Првог 2–4), на телефон 308-818, или слањем
имејла на адресу fond@fondajnfort.rs.

У ПОНЕДЕЉАК ПРВИ ПУТ У ИВАНОВУ

НОВА АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Фестивал хармонике „Златна дирка”

Попуст на протетичке услуге

Манифестација под називом
Међународни фестивал хармонике „Златна дирка” биће
премијерно одржана у понедељак, 26. јуна, од 20 сати, на
платоу испред Дома културе у
Иванову. Право на учешће
имају музичари из свих балканских земаља. Засад је, поред деветнаесторо свирача из
наше земље, пријављено ше-

сторо из Хрватске и по двоје
из Румуније и Босне и Херцеговине.
Учесници ће интерпретирати нумере које је организатор
поставио у пропозицијама фестивала. О победницима ће
одлучивати жири сачињен од
еминентних познавалаца најпопуларнијег инструмента на
овим просторима, а предводи-

ће га прослављени виртуоз на
хармоници – Енџи Маврић.
Програм ће водити позната
лица с малих екрана – Драгана Катић и Весна Милановић.
Важно је напоменути да ће
најбољи обезбедити пласман
на чувено такмичење за прву
хармонику Србије, које ће бити одржано у августу у Сокобањи.
Ј. Ф.

Од самог отварања, крајем
прошле године, Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче
се по квалитету услуга, савременој опреми, професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи број наших суграђана одлучује се за
услуге ове стоматолошке орди-

нације, којом руководи
др Ђорђе Николић,
због атрактивних цена
и могућности плаћања
на одложено. Управо
ових дана у „Никоденту” је покренута и нова
акција, у оквиру које
сви они којима су неопходне услуге из области протетике оствару-

ју право на чак 30% попуста. Искористите ову
прилику и закажите
преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно
опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2.
Д. К.
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Петак, 23. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕДСЕДНИК ДРЖАВЕ У ПАНЧЕВУ

БОШКО ОБРАДОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ДВЕРИ

Желим стабилну владу

АНА БРНАБИЋ ЗГОДАН АЛИБИ

Председник државе и лидер
СНС-а Александар Вучић
изјавио је у Панчеву приликом примопредаје кинеске
донације Војсци Србије, 20.
јуна, да није сигуран да ли
ће свих 129 посланика с листе СНС-а гласати за Ану
Брнабић.
– Имали смо сто тридесет
једног изабраног посланика
на нашој листи, двојица су
напустила наше редове с Велимиром Илићем. Дакле,
требало би да имамо 129.
Рекао сам да већина неће
бити стабилна ако будемо
имали 127, 128 или 129, а
све што дође преко тога је у
реду. Није питање сумње, ја
сам и данас разговарао с
Миланом Кркобабићем, настављам разговоре с људима
зато што треба то да видимо.
Дакле, питање је да ли има-

мо 128, 129 – рекао је Вучић
и додао да не жели да има
владу која ће шепати.
– Тражио сам да имамо јасну и недвосмислену већину,
да не зависимо од једног посланика и од тога да ли ће он
доћи у Скупштину или не.
Не желим да имамо Владу
која ће да шепа од седнице
до седнице – рекао је Вучић.
Он је навео и да је захвалан лидеру „Јединствене Србије” Драгану Марковићу
Палми, а на питање зашто
Марковићеви посланици
неће да гласају да Ана Брнабић буде премијер, а гласали су да буде министар, одговорио је:
– То морате да питате
њих. Разумем његову политику, део Србије се томе
противи. Марковић је увек
показивао жељу да заштити

интересе државе, позваћу га
више пута пре доношења коначне одлуке да се изјасни у
корист Владе Србије. Нека
размотри своју одлуку.
Вучић је додао да је „најнеизвесније било са СНС-ом”.
– Јавио се човек који је рекао: за мене је ово тешко да
прихватим, мој отац је свештеник, али прихватићу због
тебе – открио је лидер СНС-а.
Одговарајући на питања
новинара, Вучић је рекао и
да ће „Српска напредна
странка остати упамћена
као она која је вратила Србију од амбиса”.
– Ја сам рекао да желим
сваке године раст преко три
одсто и сваке године стабилно повећање плата и пензија,
а до краја године просечна
плата треба да буде 440 евра
– изјавио је Вучић и додао да

зна да то није довољно, али и
да жели стабилне финансије.
Приликом примопредаје
донације Кине Војсци Србије у Панчеву амбасадор те земље Ли Манчанг најавио је
долазак кинеских компанија. Како је рекао, прва која
треба да дође, 22. јуна, јесте
компанија за производњу гума, која је уједно и четврта
по величини у свету. Друга
долази из провинције Хуна,
а ради се о компанији која у
тој провинцији има рудник
злата и заинтересована је за
РТБ Бор. Трећа компанија
жели да дође у Србију и да са
српским партнером отвори
заједничку фирму која би
правила електричне аутомобиле који би се продавали у
целом свету. Вучић је прокоментарисао да би то за Србију била бајка.

Ма, шта ми рече!
Гласање за избор владе, уз гласање за буџет, јесте кондицио сине ква нон да би нека странка била део владајуће
коалиције. У том смислу, мислим да ће сам господин
Марковић и његова странка својим гласањем одредити
своју позицију, односно да ли су део владајуће већине или
су у опозицији.
(Потпредседник СНС-а Миленко Јованов, „Блиц”, 19. јун)
***
Ја сам на последњем заседању рекламирала пословник
када нам је рекла да смо ми као у основној школи. Може
она да мисли да смо ми и у вртићу, али ако 500 пута питамо једну ствар, онда 500 пута треба да нам одговори.
Имали смо очекивање да она неће бити персона која ће
усисати садржај који се зове свевлашће СНС.
(Посланик Нове странке Мариника Тепић о
председници Скупштине Србије Маји Гојковић, Н1, 18. јун)
***
Из свега тога је произашао значајно виши ниво међусобне сарадње и поверења. За нас је најважнији наставак те
сарадње.
(Лидер СПС-а Ивица Дачић о предлогу
да премијер буде Ана Брнабић, Н1, 18. јун).
***
Или једноставнијим речима – да ли је, уопште, могуће
да чистите канализацију, рецимо, а да се не запрљате,
без обзира на то што сте одличан стручњак или сте добар
човек.
(Аида Ћоровић, Покрет слободних грађана,
„Блиц”, 18. јун)
***
Сутра отварамо још два јако важна реформско-техничка
поглавља – Поглавље 7 о правима интелектуалне својине и
Поглавље 29, које се односи на царинску унију. Отварањем
тих поглавља шаље се порука да је Србија стабилна земља
која спроводи реформе у бројним областима.
(Министарка задужена за европске интеграције
Јадранка Јоксимовић, РТС, 19. јун)

Састанaк свих јужнобанатских
одбора Покрета Двери одржан
је у Панчеву 18. јуна, а поред
лидера Бошка Обрадовића,
присуствовали су му и председник Извршног одбора Александар Танасковић и народни
посланик Марија Јањушевић.
Заменик председника Двери у Панчеву и један од домаћина скупа Милутин Илић рекао је да је на састанку, који је
био затворен за јавност, анализиран рад свих општинских
организација у јужном Банату,
те је као успех истакнуто то
што су након локалних избора
добили одборнике у ковинској
скупштини, а разговарало се и
о београдским и евентуалним
републичким изборима. Закључено је да је могуће супротставити се режиму само
уколико опозиционе партије
буду сарађивале, а истовремено је констатовано да је лажна
опозиција попут СРС-а, ЛСВ-а
и ЛДП-а отежавајућа околност. Боравак лидера Двери и
народног посланика Бошка
Обрадовића у Панчеву искористили смо да му поставимо
неколико питања.
ПАНЧЕВАЦ: Ваш коментар на
предлог председника да за
премијера буде именована министарка Ана Брнабић?
Б. ОБРАДОВИЋ: Ако узмемо
у обзир да су сви светски медији пренели да ће Србија добити
првог геј премијера у источној
Европи, онда се поставља питање да ли је то та главна карактеристика због чега је она кандидована за ту функцију. Сигуран сам да ниједан члан СНС-а
и СПС-а не би гласао да Ана
Брнабић буде председник владе. Ово је једна врста Вучићеве
личне одлуке, иза које очито
стоји интерес Запада.
– Ана Брнабић цео живот
ради за стране компаније и за
стране невладине организације. Она заступа њихове интересе овде. Мислим да је бесмислено да добијемо премијера
који ће на тој функцији, као
председник Владе Србије, наставити да заступа западне односно стране интересе. То је

основни проблем који ми имамо с њеним именовањем. Лично немам ништа против тога
да она буде на челу владе и не
улазим у њену сексуалну оријентацију или национално порекло, али улазим у то да је
она једноставно експонент Запада и да треба да настави даље уништавање наше државе,
и то с места председника владе. Оно што ме радује, ако је
тачно, јесте то да има турбуленција у оквиру владајуће коалиције и да схватају да то није добро решење и да не смемо
дозволити да нам Вучић наметне решење.
• Ви сте и народни посланик,
па примећује ли се у Скупштини Србије та подела на Томине
и Вучићеве посланике? Јавно
су се само посланици Драгана
Марковића Палме и Муамера
Зукорлића оградили од подршке, што математички гледано
не може утицати на њен избор.
– Да. Чујемо да постоји одређено незадовољство у СНС-у
и ово што сте рекли, код посланика „Јединствене Србије”
и Муамера Зукорлића. Прво,
не верујем да Вучић и Нико-

лић могу да се посвађају све
док могу да нађу заједничке
интересе, односно лични интереси су им испред општих и
националних. Предложио сам
Александру Вучићу да због
свега повуче тај предлог. Има
и један други проблем, који ја
лично имам, у политичком
смислу, са самим прихватањем функције од стране Ане
Брнабић. Она зна да су њена
оријентација и поглед на свет
противни свим традиционалним вредностима већинске
Србије. Значи, она жели да буде председник владе иако зна
да је већина земље против тога. Даље, њој сада отворено поручујем да може да буде згодан алиби за наставак пљачке,
криминала и корупције од
стране СНС-а. Она својим пристајањем да буде део такве
власти ослобађа Александра
Вучића, који иза себе има један криминални режим.
• Како оцењујете тренутну политичку ситуацију у Панчеву?
– Панчево није изузетак и у
већини градова и општина у
Србији је Српска напредна
странка, као највећа, распуште-

на и у повереништву, а унутар
ње је велики број струја и подела. У Чачку је њихов градски
одбор већ девет година у повереништву. Одлично познајем
ситуацију у Панчеву и мислим
да су Двери, без обзира на то
што нисмо у локалном парламенту, најактивније, редовно се
оглашавамо поводом бројних
локалних тема. И у Панчеву је
ситуација као и у другим местима у Србији. Локални и бахати функционери злоупотребљавају локалне самоуправе за
лично богаћење, а Панчево има
велики број проблема.
• Хоће ли с београдским бити и ванредних републичких
избора?
– За око недељу дана истиче
рок за формирање нове владе.
Чак и да се формира тако нестабилна и проблематична,
врло је могуће да нови избори
буду када и београдски.
• Зашто?
– Познато је да напредњаци
не стоје добро у Београду и вероватно ће желети да тако
остваре боље резултате, односно да с републичком листом
повуку и локалну.

УПРАВНИ СУД ПРЕСУДИО

Одбијене све жалбе
На изборима за чланове Скупштине Месне заједнице Котеж одржаним 4. јуна
чланови бирачких одбора нису били у
обавези да на свих шест бирачких места
користе УВ лампе и спрејове за контролу
гласања – пресудио је Управни суд.
У девет поднетих жалби Панчевци су се
жалили на неправилности у поступку
спровођења избора, јер није било контроле гласача, а једна жалба се односила на
то што представник ГГ „Котеж против
диктатуре” није био члан проширеног састава бирачког одбора.
Када је реч о УВ лампама и спрејовима,
Управни суд је у решењу навео да регуларност избора и бирачко право нису били угрожени, позивајући се на Упутство
за спровођење избора од 24. априла и
Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за чланове Скупштине Месне заједнице Котеж од 29. маја ове године,
у којима није прописано да се на бирачким местима морају користити поменути уређаји. Наводи се и да су се подносиоци жалби позивали на раније донете одредбе, а суд је мишљења да поменути документи ближе уређују рад бирачких одбора.
„При наведеном, одредбом члана 21.
Одлуке о месним заједницама града Панчева, на коју се у жалби позива, није уређено питање рада бирачких одбора на
спровођењу избора, већ су истим утврђени послови Комисије и прописана могућност да Комисија у свом раду сходно примењује закон, упутства и друга акта која
се односе на спровођење избора за одборнике Скупштине града. Имајући у виду да
сагласно напред цитираним прописима

при спровођењу избора бирачки одбори
раде на основу аката месне заједнице, суд
је и остале наводе жалбе оценио као неосноване и без утицаја на другачију одлуку
суда.”
Управни суд је одбио и жалбу ГГ „Котеж против диктатуре” у којој се наводи
да њихови представници нису били део
проширеног састава бирачких одбора.
Суд је мишљења да они нису допунили
овај захтев у року који им је дала Градска
изборна комисија.
Прве реакције на одбијене жалбе стигле су из Демократске странке. Љути су
јер је, како оцењују, Управни суд дао за

право ГИК-у да рад бирачких одбора уређује по принципу да може, а и не мора да
се примењује Закон о изборима за одборнике града Панчева, и поред тога што је у
одлуци Скупштине града наведено да
треба да се примењује.
– Оваква одлука Управног суда практично даје слободу Градској изборној комисији да за избор чланова скупштина
месних заједница сама уређује рад бирачких одбора без законских ограничења и
сваки пут кад се они буду спроводили самостално, можемо очекивати другачији
изборни процес од оног на који су грађани навикли – изјавио је Душан Стојић,
председник Градског одбора ДС-а.
Демократе додају и да у свом раду ГИК
примењује закон, упутства и друга акта
која се односе на спровођење избора за
одборнике Скупштине града, а да баш ту
пише да је употреба УВ лампи и спрејова
обавезна. Према важећем закону о локалним изборима, на овакву одлуку Управног суда није могуће поднети жалбу Врховном касационом суду.
Градска изборна комисија ће тек након
достављања ових решења моћи да прогласи и коначне резултате избора од 4. јуна. Прелиминарни резултати показују да
је свих петнаест места припало кандидатима с листе СНС-а, као и да је излазност
била тек нешто већа од 20 одсто.

Страну припремила

Марина Димитрић
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

МАЛО УНАПРЕД, ПА ВОЖЊА УНАЗАД
Балкански коњички
шампионат следеће
године у нашем граду
Обимна седница Градског већа одржана је 16. јуна. На асталу је било само шест тачака дневног реда, али су
скоро све биле садржајне.
Најпре је изнет Извештај о стању
животне средине на територији града
Панчева за 2016. Он садржи податке
о стању и променама животне средине, санационим плановима, финансирању система заштите, приоритетним обавезама и мерама... Као прилог је дат годишњи извештај о раду
инспекције за заштиту животне средине, који је, због нове систематизације у Градској управи последњи пут
урадило Одељење за инспекцијске
послове при Секретаријату за заштиту животне средине, јер је оно сада
део Секретаријата за инспекцијске
послове. Опширније о овој теми моћи ћете да се информишете следеће
недеље на страни која се бави екологијом.
Финансијски извештај о пословању
ЈКП-а „Хигијена” за 2016. годину био
је друга тачка дневног реда. По слову
Закона о јавним предузећима надзорни одбори тих фирми усвајају финансијске извештаје, а оснивач има регулаторну и контролну функцију. Нето
добитак предузећа за прошлу годину
износи 1.629.000 динара, који је
предузеће расподелило за покриће
губитака из претходних година (сума:
33.931.000 динара). Вози се уназад...
Документ сличног садржаја на
седници Већа „бранио” је и представник ЈКП-а „Зеленило”. Нето добитком тог јавног предузећа од 173.480
динара биће покривен део губитка
који је направљен раније. Оба извештаја наћи ће се као информативне
тачке пред одборницима на следећој
седници Скупштине града, па ће
представници опозиције имати прилику да постављају најконкретнија

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ЧЕКАЈУЋИ АКРЕДИТАЦИЈУ”,
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Влада закључила:
акредитација извесна
На предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Влада Републике Србије на седници
одржаној 19. јуна 2017. године
усвојила је закључак којим се неспорно потврђује валидност диплома Интернационалног универзитета у Новом Пазару на свим нивоима
– ОАС, МАС и ДАС – у континуитету од самог оснивања.
У закључку се констатује да се
студијски програми ове високо-

школске установе сматрају акредито ваним до окончања про цеса
акредитације. Овим су отклоњене
и последње недоумице око акредитације овог универзитета, пошто се
у закључку наглашава валидност
ди пло ма у акре ди та ци о ном по ступку као и у свим другим приликама.
Информативна служба
Универзитета у Новом Пазару

УДРУЖЕЊЕ СВИХ ПЕНЗИОНЕРА ПАНЧЕВА

Орловић нови председник

Скоковито уиграни
могућа питања, а требало би посебно
Првом изменом Програма пословада их занимају они делови ових ака- ња ЈКП-а БНС из Банатског Новог Сета који су посвећени расходима.
ла за 2017. годину предвиђено је да
Није се дуго разговарало о Предло- предузеће увећа приходе за 700.000, а
гу програма подршке за спровођење расходе за 651.600 динара. Интерепољопривредне политике и политике сантно је да ће ЈКП БНС износ од
руралног развоја за град Панчево за 301.600 динара определити за соли2017. Претходну сагласност на пред- дарну помоћ запосленима.
лог програма дало је Министарство
На крају, већници су дали позитивпољопривреде и заштите животне но мишљење Савезу за коњички спорт
средине, градским буџетом опредеље- Србије за олимпијске и ФЕИ дисцина су четири милиона динара за ову плине у вези с балканским коњичким
намену, па преостаје да градоначел- шампионатом у вожњи запрега, који
ник донесе решење о образовању ко- ће следеће године у нашем граду ормисије за вредновање пројеката и ганизовати поменути савез у сарадњи
програма из области пољопривреде и с Коњичким клубом „Кремен” из
руралног развоја, која треба да их Панчева и уз техничку подршку ергевредносно рангира како би били ле „Стари Тамиш”.
(су)финансирани.
С. Трајковић

Удружење свих пензионера Панчева однедавно има новог председника. То је Ђорђе Орловић, а поверење
да обавља ту функцију, указано му
је на ванредној изборној скупштини, одржаној 12. јуна.
Учесници скупштине изабрали су
за његовог заменика Десанку Зурић, досадашњу председницу одбора Удружења за Месну заједницу
Горњи град, као и седморо чланова
Управног одбора.
У изјави за „Панчевац” Орловић
је истакао да ће наставити да се залаже да Удружење свих пензионера
и даље буде активно када је реч о

пружању помоћи нашим најстаријим суграђанима.
– Наставићемо да се трудимо да
се пензионери не осећају као грађани другог реда. У складу с могућностима организоваћемо заједничке
вечери, игранке, путовања и дружења. Настојаћемо да нашим члановима обезбеђујемо огрев и да им
омогућујемо да организовано иду
на бањска лечења у Кањижу, Сокобању и Врњачку Бању – рекао је Орловић.
Он је додао да Удружење свих
пензионера Панчева има око хиљаду регистрованих чланова.
М. Г.

ПРЕДАВАЊЕ У ЦРВЕНОМ КРСТУ

O злоупотреби дроге
Поводом Међународног дана борбе
против злоупотребе и кријумчарења
дроге, представници панчевачког
Завода за јавно здравље у уторак, 27.
јуна, од 19 сати, у просторијама локалног огранка Црвеног крста одр-

жаће предавање на ту тему. Завод
позива грађане и стручњаке да присуствују том скупу како би се упознали са чињеницама о величини и
распрострањености овог проблема у
нашем граду.
Д. К.

НАША АНКЕТА

ПО КОМ ОСНОВУ РАДИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ,
ДЕПАРТМАН У ПАНЧЕВУ (2)

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

Тапкање у магли

Градска купалишта спас од врућине

Стигао одговор из кабинета
министра просвете
Неки моменти су се тако временски
поклопили да би они самољубиви на
нашем месту пропатили од комплекса више вредности: прошле недеље
смо у тексту „Чекајући акредитацију”
уз помоћ интернета сами дали одговоре на питања што смо на тему из
наднаслова текста поставили, јер они
нису стигли из Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
док нам се у ректорату Универзитета
у Новом Пазару нису јављали на позиве, а већ у понедељак, 19. јуна, на

седници Владе Републике Србије донет је закључак који разрешава само
део дилема.
Саветник за односе с медијима из
кабинета министра просвете, науке и
технолошког развоја 21. јуна послао
нам је имејл следеће садржине: „Поштовани, у наставку Вам достављам
одговор на питања: до окончања поступка акредитације, а на основу Закључка Владе Републике Србије, дипломе о стеченом високом образовању на сва три нивоа студијских про-

грама Универзитета у Новом Пазару,
са седиштем у Новом Пазару, имају
статус јавних исправа и могу се користити као доказ о стеченом високом
образовању. У току је поступак којим
републичка просветна инспекција
МПНТР утврђује које све високошколске установе у Републици Србији обављају делатност високог образовања ван седишта”.
Реални смо; биће да је временски
след – „Панчевац” задаје тему, Влада
РС закључује у вези с њом неколико
дана касније – случајан.
Али није коинциденција да баш сада, у време уписних рокова, влада интересовање за валидност диплома стечених на приватним високошколским
установама; због актуелности смо и
начели ту причу прошле недеље.
А у вези са Универзитетом у Новом
Пазару кабинет министра питали
смо следеће: 1. Да ли има акредитацију за студијске програме информатике, права, психологије? 2. Да ли
има решење надлежног министарства за обављање делатности високог
образовања ван седишта, у департманима у више градова, а посебно у
Панчеву? 3. Да ли је упис студената у
департману у Панчеву законит?
Изнад смо цитирали одговор саветника за односе с медијима из кабинета министра на ова питања, па је веома једноставно утврдити шта је и у
којој мери њиме растумачено. И даље
је нејасно да ли постоји решење за
обављање делатности ван седишта, тј.
у департману у Панчеву, што нас највише и занима. Такође, није познато
колико је непрестано понављана конструкција „до окончања поступка
акредитације” убедљива и разумљива
секретаријатима универзитета у
остатку света, ван Србије, пошто када
се тамо оде, академска јавна исправа
треба и да се нострификује.
Тапкање у магли се наставља...
С. Т.

Д. ТОМИЋ

Ђ. СТОЈАНОВИЋ

Када крене летња врелина, једина
мисао која може да нас орасположи,
јесте могућност одласка на годишњи
одмор. Као и сваке године, аранжмани туристичких агенција су месецима унапред распродати, а избор је
углавном Грчка. Међутим, велики
број наших суграђана ипак бира да
остане у граду, а разлози за то нису
увек финансијске природе. Како је
освежење потребно свима, купалишта у околини – Тамиш, Бела стена,
качаревачко језеро и Поњавица – заиста служе као спас од ужареног
градског бетона, посебно викендима,
када свако успе да уграби барем мало слободног времена.
Питали смо наше суграђане како
они планирају да проведу наступајуће летње дане, чиме ће се бавити за
време одмора и како ће искористити
најтоплије годишње доба?
ДРАГАНА ТОМИЋ, спремачица:
– Ово лето ћу провести радно, као и
последње две-три године. Проблем је
што радим и викендом, сваку другу
суботу, па је веома тешко организовати се, а још теже добити годишњи одмор. Уколико буде времена, можда ћу
ићи на Белу стену на купање.
ЂУРА СТОЈАНОВИЋ,
дипл. правник у пензији:
– Нећу никуд путовати. Унук, ћерка и жена ићи ће у Грчку. Педесет го-

М. СТЕВАНОВИЋ

П. ОБРЕНОВ

дина сам сваке године одлазио на
море, али је почело да ме нервира то
уобичајено – буђење, продавница,
доручак, па плажа и увече спремање
за шетњу. Време ћу употпунити дружењем с братом, мало ћу се одморити од свакодневних обавеза. Као
млађи сам доста времена проводио
на Тамишу, играли смо фудбал по
цео дан. У то време је било и по дветри хиљаде људи на реци, тамо педесетих и шездесетих. Пливао сам тада
од моста до Црвеног магацина, али
сада већ годинама нисам ушао у Тамиш.
МИЛОШ СТЕВАНОВИЋ,
дипл. менаџер:
– Иако ми је свако лето радно, искористићу прилику да мало путујем,
а вероватно ћу отићи на Охрид. Можда ћу повремено ићи на купање овде негде у локалу, на Белу стену, базен или у Белу Цркву. Углавном то
увек буде нека комбинација.
ПРЕДРАГ ОБРЕНОВ,
радник у пекари:
– Ово лето ћу провести радно, а годишњи одмор ћу највероватније узети тек у септембру. Кад имам времена лети, волим да идем на купање на
Дунаву у Иванову, а ако буде прилике, ићи ћу на камповање и пецање.
Као што је већ познато, током лета у
Омољици се одржава „Жисел”, па ћу

В. ЈАРАКОВИЋ

Н. НИКОЛИЋ

се потрудити да испратим програм
тог фестивала. У нашем месту ће такође бити веома занимљиво, јер локално удружење „Сунцокрет” организује активности у склопу Међународног волонтерског кампа, где ће доћи
волонтери из свих крајева света.
ВЕРА ЈАРАКОВИЋ,
графички дизајнер:
– Лето ћу провести у пресељењу
јер ми син одлази у Загреб, па ћу један део лета провести у Хрватској.
Нисам неки љубитељ одласка на купалишта, иако имамо једно у близини Иванова. Вероватно ћу искористити прилику да посетим фестивал
„Жисел” у Омољици, јер је то најзначајнија манифестација у овом делу
општине Панчево.
НАТАША НИКОЛИЋ,
дијететичар-нутрициониста:
– Лето ће ми започети одмором
који ћу са својом породицом провести у Грчкој. То ће бити сјајна прилика да се деца одморе од школских
обавеза, а за нас одрасле да прикупимо енергију за нове радне подухвате.
Током лета ћемо сигурно посетити и
нека од купалишта у околини и искористити прилику да што више времена проведемо у природи и дружењу с пријатељима.
Анкетирала:
Мирјана Марић Величковић
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САРАДЊА НИС-а И ИНСТИТУТА „МИХАЈЛО ПУПИН”

УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ
Потписан споразум
о сарадњи
Унапређивање
стручног образовања

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Компост и компостирање
Компост је једно од највише помињаних и коришћених ђубрива у органској
производњи хране, које
служи и као побољшивач
структуре земљишта, сировина за производњу супстрата и малча. На срећу,
охрабрује чињеница да се у
последње време све више
говори о искоришћавању
органске материје као полазне сировине при добијању „здравствено безбедне”
енергије.
Компостирање представља биохемијски процес у
коме долази до потпуног
разлагања органске материје посредством микроорганизама. Најчешће се
компостирају биљни и животињски остаци пореклом
из врта, баште, кухиње, индустрије, као што су остаци
поврћа, воћа, лишће, стабљике, покошена трава,
стара слама, пепео, папир,

уколико је сувља, потребно
ју је навлажити, или обратно, засушити неким од
структурних материјала.
У мере неге компоста
спадају мешање, орошавање, контролисање здравственог стања и чување током компостирања. Према
материјалу од кога је настао, зрели компост се добија након шест месеци до
годину дана. Неки од најјаснијих показатеља зрелости
компоста јесу мирис на
шумску земљу и изглед који веома подсећа на згорели
стајњак, због своје мрвичасте структуре, тамносмеђе
боје и уједначене масе. По
садржају активних материја сличан је стајњаку, најчешће је односа Н : П : К : Ца
= 0,4 : 0,2 : 0,2 : 0,6, који се
мења зависно од садржаја
компостираних сировина.
Пре употребе пожељно је
дезинфиковати компост,

делови хране и сл. Треба
водити рачуна о томе да у
компостиште „не уђу” ризомски корови, болесне
биљке, кувани отпаци, коске, месо, пикавци, кесе...
Нарочито је тешко „ослободити” се семена корова и
патогена који у компостишту могу издржати максималне температуре током
биоразградње. Такође, приликом уношења материјала
у компостиште треба у мањем проценту уносити
„споро разградљиве”, као
што су лишће брезе, тополе, платана и ораха, иглице
и гране четинара и др. На
пример, коприва својим
биохемијским
саставом
обезбеђује висок садржај
азота и позитивно утиче на
инхибицију рада микроорганизама, што за резултат
има појачано „грејање”
компостне хрпе.
Компостирање се врши
на месту заштићеном од
ветра и јаког сунца, с прилазом доступним у различитим временским приликама. Такође, треба „избегавати” бетон и камене
плоче које не дозвољавају
микроорганизмима, глистама и другим корисним
„створењима” да разграђују
нанету гомилу. Компостирање се може вршити на
отвореном или у објектима
специјално за то направљеним – компостиштима.
Пре почетка компостирања, ради бржег разлагања и
сазревања, потребно је крупан материјал уситнити на
величину не већу од пет
центиметара. Након тога
треба припремити масу:

што се обавља на следећи
начин: обично се у старом
бурету заложи ватра и постави посуда с водом. На
посуду се постави решетка
са слојем од 10 до 15 центиметара компоста. У моменту када водена пара
прође кроз компостни слој,
стерилизација је завршена.
Намена овог висококвалитетног органског ђубрива је
вишеструка, а најчешће се
употребљава као супстрат у
расадничарству, повртарству, цвећарству, гљиварству и сл.
За ђубрење се користи
непосредно пре сетве или
садње, у количинама од три
до шест кг/м2, с дејством
до три године. Компост се
не уноси дубоко у земљиште, већ при површини (до
пет центиметара дубине).
Количине компоста зависе
од културе. Тако имамо веће количине за главне културе (парадајз, паприка,
кромпир, краставац, бостан, купусњаче и др.), док
се за преткултуре и накнадне културе примењује мања
количина. Компост је нарочито погодан за справљање
супстратних смеша, припрему сетвеног слоја, пикирање расада и као „покривни слој” семена.
Поред употребе стајњака
и компоста, једно од органских ђубрива које по својим својствима важи за можда најквалитетније органско ђубриво јесте глистењак. О глистењаку, његовом значају и технологији
производње информисаћемо вас у следећем броју
„Панчевца”.

Недавно су представници компаније НИС и Института „Михајло Пупин” из Београда потписали Меморандум о сарадњи у области образовања,
стручног усавршавања кадра и
размене знања. Тај документ
се односи на успостављање
партнерских односа НИС-а и
Института „Михајло Пупин”,
што ће допринети унапређењу
и подстицању узајамног стручног и научног усавршавања,
повезивању технолошког и научног рада са активностима
НИС-а, као и размени знања и
искустава. Споразум предвиђа
и заједничко учешће у пројектима мултилатералних и билатералних институција с циљем
реализације истраживачкоразвојних и образовних пројеката.
Сарадња двеју страна биће
посебно реализована у оквиру
НИС-овог корпоративног програма „Енергија знања”. Ова
компанија, наиме, већ пет година успешно успоставља
партнерства са образовним и
научним институцијама с циљем унапређења услова за
образовање и школовање младих стручњака, као и прилагођавања студијских програма
потребама тржишта. У оквиру
овог програма, НИС је до сада
потписао 46 споразума с домаћим и међународним научним и образовним установама.
Меморандум о сарадњи су на
свечаности у Пословном центру НИС-а у Новом Саду потписали Андреј Шибанов, заменик генералног директора и
директор Функције за организациона питања, и Сања Вра-

Почетак размене узајамног знања и искустава
неш, генерални директор Института „Михајло Пупин”. У
обраћању присутнима Андреј
Шибанов је истакао да је у данашње време, које је обележено
убрзаним технолошким развојем, неопходно континуирано
унапређивати стечена знања.
– Због тога смо посебно поносни што ће размена узајамног знања и искустава експерата НИС-а и стручњака Института „Михајло Пупин” бити
подстакнута овом сарадњом –
рекао је представник НИС-а.
Поводом свечаног потписивања Меморандума одржан је
и низ предавања стручњака и
инжењера Института „Михајло Пупин” из области енергетске ефикасности. Специјали-

зована предавања одржана су
на теме: софтверски модул за
оптимизацију оперативног рада хибридних енергетских инфраструктура, симулатор технолошког постројења и тренажер за обуку руковалаца за
управљање технолошким процесом термоелектране у нормалним и хаваријским погонским ситуацијама. Представљен је и пројекат за модернизацију турбинског регулатора
у МСК Кикинда с циљем смањења потрошње гаса у процесу
производње електричне енергије за сопствене потребе, као
и систем аутоматизације аутопретакалишта на складиштима НИС-а с посебним освртом
на процес адитивирања.

Институт „Михајло Пупин”
је државни научноистраживачки институт који се бави
истраживањем у областима
електронике, аутоматике, процесног управљања, рачунарства, телекомуникација, дигиталне обраде сигнала, информационих система, софтверског инжењерства и роботике.
С друге стране, вреди напоменути да је руско-српски нафтни гигант у 2016. години постао прва компанија у Србији
која је за свој допринос развоју
образовања добила престижну
„Светосавску награду” коју додељује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.
З. Станижан

„ПАН ЛЕДИ” ДОБИТНИК ПРЕСТИЖНЕ НАГРАДЕ

Најважнији је партнер
У жељи да се афирмишу компаније и организације које се
у свом пословању руководе
високим
професионалним
стандардима и чврстим етичким нормама, Компанија
„Mass Media International”
пре двадесет година установила је годишњу награду „Бизнис партнер”.
Добитници награде, која је
током година постала престижно пословно, стручно и јавно
признање, јесу најбоље компаније и институције што су у
пословању постигле завидан
ниво, прихватајући и стриктно примењујући основни мото: у бизнису, као и у животу,
најважнији је партнер.

У области компримованог
природног гаса награду „Бизнис
партнер 2017” добила је компанија „ПАН Леди”, која се бави
компримовањем и пласирањем
КПГ-а до индустријских потрошача, али и, преко бензинске
станице у власништву фирме,
до возила за друмски саобраћај.
„ПАН Леди” се бави и услужним транспортом робе хладњачама у унутрашњем саобраћају, с режимом од минус 30 до
плус 30 степени Целзијуса.
Менаџмент фирме овом
приликом захваљује свим запосленима, као и потрошачима,
који имају велики удео у целокупном пословању познате панчевачке компаније.
С. Т.

У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

Презентација Закона о становању и одржавању зграда
У Регионалној привредној комори Јужнобанатског управног
округа, 14. јуна, одржана је презентација Закона о становању и
одржавању зграда и припадајућих правилника. Новине у овој
законској регулативи презентирали су Ђорђе Вучинић, заменик секретара Удружења за
приватно обезбеђење и остале
услужне делатности, и Марко
Арсенијевић, предавач Центра
за едукацију Привредне коморе
Србије и члан радне групе за
израду пратећих правилника.
Вучинић је говорио о циљевима које Закон о становању
треба да постигне, као и о
овлашћењима ПКС у процесу
обуке за стицање лиценце

професионалног управника
зграда, а Арсенијевић о одредбама поменутог закона. У веома исцрпном предавању при-

сутни су имали прилику да се
упознају с новинама и детаљима у вези са обавезом одржавања зграда, која је сагледана

као јавни интерес државе,
плаћањем трошкова за то, чију ће минималну висину одредити локалне самоуправе, могућностима ангажовања професионалних управника, као
и о другим битним темама из
Закона и правилника.
Стручном скупу су присуствовали представници привредних друштава и јавних
предузећа с подручја Јужнобанатског управног округа, ресорних секретаријата Градске
управе, Националне службе за
запошљавање – Филијале Панчево, те заинтересовани за обуку и стицање лиценце професионалног управника зграде.
С. Т.

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 23 ЈУНИ 2017 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 23. ЈУНА 2017.
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ПРОДОЛЖУВА СОРАБОТКАТА СО МАКЕДОНИЈА

ЗБРАТИМУВАЊА - МОСТОВИ НА ПРИЈАТЕЛСТВА
Вршац е збратимен
со Крива Паланка,
Пландиште со Росоман,
Јабука со Македонски
Брод...
Пред повеќе од четири децении се
збратимија Панчево и Куманово. Се
разбира, тоа збратимување е реализирано во некогашна СФРЈ. Услови
за соработка на стопански, културен и спортски план имаше тогаш,
има и сега. Средбите се поретки, но
збратимувањето, до ден денес, никој не го доведе во прашање. Многумина се сеќаваат како пред многу
години беа дочекани доброволни
дарители на крв од Куманово. Преполн автобус со племенити луѓе
дојде токму пред Заводот за трансфузија во Панчево.
Сега се создаваат нови пријателства, нови збратимувања. Овој пат
ќе потсетиме на три. Имено, пред
неколку години Вршац е збратимен
со Крива Паланка, Пландиште со
Росоман, а минатата година се збратимија Македонски Брод и Јабука.
Врски и пријателства се одржуваа и
пред збратимувањата, бидејки голем број на доселеници од Македонија, во спомнатите војводински
места, потекнуваат токму од Крива
Паланка, Македонски Брод, Росоман или некое друго место. Во гости доаѓаа културно – уметнички и
спортски друштва који учествуваа
во програмите за одбележување на
големиот празник Илинден и други
значајни настани.
Се чува и негува традицијата

Десеттина години делегации од
Вршац гостуваа во Крива Паланка.
Врвните луѓе на градот – побратим,
кога постоеа услови за возвратни
посети, беа наши гости. Вообичаено, за време на збратимувањата се
договарат соработки на економски,
културен и спортски план. Но, условите на живеење и кај нас и во
Македонија ги диктираат програ-

мите за сорабока. Најчесто во гости
доаѓаат и одат културно – уметнички друштва, писатели и глумци со
театарски представи. И тоа има
своја тежина, бидејки со продлабочување на соработката на полето на
кутурата се чува и негува традицијата и се воспоставуват нови контакти и пријателства. Гостите имаат
прилика и да се видат со роднините
и пријателите во местата во кои претстојуваат. Кога пред неколку години членовите на староградскиот
состав од Крива Паланка „Распеани
Паланчани“,учествуваа на „Вршачки венец“, Меѓународен фестивал на
фолклор и песна, освен жителите од
Вршац, уживаа и гостите од околните места, каде исто така живеат Македонци, рече Стеван Србиновски,
член на Националниот совет на Македонците во Србија.
Вршчани и паланчани имаат извонредна соработка и помеѓу
црквите. Иконата на Теодор Вршачки, со благослов на банатскиот епископ Никанор Богуновиќ, поклон од
градот Вршац, се наоѓа во манастирот Свети Јоаким Осоговски, во
близината на Крива Паланка.
Пријателски иницијативи

Збратимувањето на општина Пландиште со Општина Росоман од Ма-

кедонија е иницирано од страна на
пријатели, кои патувале кон Македонија и кон Војводина. Пландиштанци, кога оделе на летување во
древниот Охрид, свраќале на гости
во Росоман, каде живеат и српски
семејства, а од Росоман во Пландиште доаѓале гости кај роднини и
пријатели.
Овие две места ги сврзува и произвотството на зеленчук и овошје,
пред се праските, бидејки Росоман е
познат по производство на праски.
-Пријателство трае со години и причинува големо задоволство на младите фолклористи и спортисти. Гости доаѓат и одат и на прослави на
деновите на општините и други значајни празници. Домаќините се трудат да им ги покажат вредностите
на своите општини, и да ги пречекат, како што и доликува. Ова не се
случува секогаш и затоа тешко им
паѓаат разделбите, но и итернетот
го прави своето. Братските средби
поради техниката и сеќавањата никогаш нема да избледат, потсети
Драган Цветановски, активен член
во македонската заедница во Пландиште.
Иницијатива за збратимување на
месната заедница Јабука и Општината Македонски Брод, покрена Си-

ниша Новески, претседател на Одбор за култура при Националниот
совет. Збратимувањето е реализирано во октомври минатата година,
во рамките на одбележувањето на
70 години од доселувањето на Македонците во Војводина. Повелбата
ја потпишаа Милосим Војнески,
градоначалник на Македонски
Брод и претседателот на месната
заедница Јабука, Слободан Илиќ.
Со овој документ подетално е
прецизирана соработката меѓу овие
две места. Пред се воспоставување
на братски односи помеѓу институциите и помеѓу српскиот и македонскиот народ, проширување на
сорабоката во областа на образованието, културата, локалната самоуправа, информирањето, спортот,
цивилниот сектор и поврзувањето
на младите. Како и сите други побратими и овие ја искажаа и желбата
за воспоставување на соработка на
стопански план. Но, желбите се едно а можностите друго.
-Задоволен сум од начинот како
ја започнавме соработката. Пријатно сум изненадени од начинот на
кој Македонски Брод ја организира
традиционалната манифестација
“Костенијада“, по која се познати и
надвор од Македонија. На 18 и 19
ноември, минатата година имаа
гости од повеќе градови од Македонија, Србија, Турција, Босна и Херцеговина и други земји. Имат добро
производство, но и добар пласман.
Можат да се пофалат и со развиена
дрвна индустрија и со етно храна.
Некои позитивни искуства сакаме
да пренесем и кај нас. Гостопримството што го доживеа делегацијата од Јабука која претстојуваше
во Македонски Брод за време на
„Костенијадата“ е посебна приказна, истакна Слободан Илиќ.
Како и претседателот на месната заедница на Јабука и останатите наши соговорници веруваат дека во
иднина пријателствата меѓу збратимените места ќе бидат појаки и
побогати.
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ТЕКВОНДО
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» страница VIII

ПРЕТЦИ
И ПОТОМЦИ
» страница VIII

II
Петок, 23 јуни 2017
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗБРАНА НОВАТА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

ДРЖАВА НА СИТЕ ГРАЃАНИ
Новата Влада на Република

Македонија, која ја предводи
премиерот и лидерот на
СДСМ Зоран Заев е изгласана
пред први јуни, точно пред
полноќ, односно по дводневна дискусија во „минута до
12“, кога истекуваше рокот за
нејзиното изгласување. За избор на владата гласаа 62 пратеника, 44 беа против, а пет
воздздржани.
Покрај СДСМ, во владината коалиција учествуваат и
две албански партии, Демократска унија за интеграции –
ДУИ и Алијанса за Албанците. Новата македонска влада
ќе има 25 министри. Најмногу
министри има СДСМ, седумнаесет. Оваа партија довери
неколу министерски места на
непартиски кадри. ДУИ има
шест, а Алијанса за Албанци
два министри.
Зоран Заев во своето прво
обраќање пред пратениците,
како мандатар, вети рамноправен регионален развиток,
економски напредок, реформи во правосудството, зголемување на минималната и
просечната плата, здрави ин-

за министер за правда, а министер за локална самоуправа
е Сухејл Фазлиу. Министерството за транспорт и врска му
припадна на Горан Сугарески,
а Љупчо Николовски е министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Дамјан
Манчевски е министер за информатичко општество и администрација, Садула Дураку
е министер за животна средина и просторно планирање, а
Крешник Бектеши министер
за економија. Арбен Таравари
е избран за министер за здраватво, а Роберт Алаѓозовски е
министер за култура.
Новата Влада ќе има и три
вицепремиери. Бујар Османи
ќе биде задолжен за европски
прашања, Кочо Анѓушев ќе
биде надлежен за економски
прашања. Во надлежност на
Хазби Лика е политичкиот
систем и односите меѓу заедниците.
Министри без ресор се: Роберт Поповски, Едмонд Адеми, Самка Ибраимовски, Аднан Ќахил, Зоран Шапуриќ,
Рамиз Мерко и Зорица Апостоловска.

ституции и нулта толеранција
за корупција.Тој исто така
најави дека Македонија ќе биде држава на сите граѓани и ќе
се работи исклучиво за нивните потреби. Воеедно, ќе се
гради обединето општество
кое ќе обезбеди стабилност во
државата.
Клучна цел за Заев е Македонија да се врати на вистинскиот пат на евроинтеграции
и да биде дел од обединетата
Европа.
Од актуелните 25 министри
десет се без ресор. Оливер
Спасевски е избран за министер за внатрешни работи, а
Никола Димитров за министер за надворешни работи.
Радмила Шеќеринска е министерка за одбрана. Ресорен министер за финансии е Драган
Тевдовси, а Рената Тренеска
Десковска за образование и
наука. Бултен Салиху е избран

По 11 години во новата влада нема кадри на ВМРО –
ДПМНЕ. Како опозиција, оваа
партија има забелешки за програмата на Владата, но и за капацитетот на министрите. Покрај другото, бившиот премиер
и лидер на ВМРО – ДПМНЕ
Никола Груевски изјави дека
неговата партија нема да го
бојкотира парламентот и ќе биде конструктивна опозиција.
Високата претставничка на
Европска унија за надворешна
политика Федерика Могерини и европскиот комесар за
проширување Јоханес Хан го
поздравија изборот на новата
македонска влада и изразија
очекување сите парламентарни партии во Македонија да ги
остават поделбите настрана и
работат заедно на исполнувањето на реформската агенда,
која ќе биде од корист на целата држава.

КАКО ЌЕ ГО ИЗБИРАМЕ ИДНИОТ НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ?

НЕПОСРЕДНО ИЛИ СО ЕЛЕКТОРИ
Од 20 Национални
совети во Србија,
на изборите во 2014
година, само
Македонците,
Хрватите и
Црногорците советите
ги бираа со електори
На сегашниот состав на Националниот совет на Македонците во Република Србија,
со седиште во Панчево, избран при крајот на октомври
2014 година, му преостануваат
околу петнаесет месеци од
мандатот. Инаку, советот брои
23 члена.
За тоа како Македонците ќе
го избират идниот Национален совет и за законските одреби за избор на советите на
малцинските заедници разговаравме со Славе Груевски,
член на Националниот совет
на Македонците и носител на
една од двете листи на претходните избори.
– Според законот, членовите на националните совети се
избираат на непосредни избори или по пат на електори. Досега трипати нашиот совет го
биравме по пат на електори.
Од 20 Национални совети во
Србија, на претходните избори, во 2014 година, само ние
Македонците, Хрватите и
Црногорците, советите ги биравме со електори. Според неофицијалните податоци, и
Хрватите и Црногорците идните состави на советите ќе ги
бираат на непосредни избори.
За непосредни избори, услов е,
секое малцинство, 24 часа
пред донесувањето на одлуката за распишување на изборите, да има запишано во Посебен избирачки список повеќе
од 40 отсто припадници на тоа
малцинство, според податоците од последниот попис од
2011 година, вели Груевски.
Со непоредни избори
поголем легитимитет

Според официјалните податоци, добиени од Министерството за државна управа и
локална самоуправа, во 2016
година, во ПБС има запишано
вкупно 8.073 лица кои се изјасниле како Македонци, што е за
102 лица помалку, во споредба
со 2014 година, кога биле запишани 8.175 лица, и што е 35,92
отсто во однос на бројот на
Македонци според пописот.
Според последниот попис од
2011 година, во Србија како
Македонци се изјасниле 22.755
лица, а 40 отсто од тој број се
9.102 лица запишани во ПБС.

Значи, сега недостасуваат уште
1.029 Македонци кои би биле
запишани во ПБС. Тогаш идниот состав на советот може да се
бира на непосредни избори.
Избраните членови на советите на непосредни избори
имаат поголем легитимитет.
На пример, ако има запишано
само 50 отсто луѓе што се
изјаснуваат како Македонци
(според пописот 11.377) и на
гласање излезат 50 отсто од
нив, тоа се 5.688 гласачи, што е
многу повеќе во споредба на
електорски избори, на кои за
80 електори беа потребни по
45 потписи, односно 3.600 гласачи. На непосредни избори,
пријавените изборни листи се
јавни, и сите гласачи однапред
ќе знаат кои лица се на изборните листи, и за која листа и
кој носител на листа гласаат.
За електорските избори, гласачите дадоа подршка за „своите“ електори, но не знаеја дали
тие електори ќе бидат избрани
за членови на советот, без оглед на бројот на елекори од тој
град, округ, како што и беше за
претходните избори.
– На непосредни избори, гласачите ќе знаат дали „нивните“
кандидати се или не се на листа
и на кое место на листата. Ако
се непосредни избори, секој
носител на листа, ќе може да
има кампања и претставување
на кандидатите и својата листа
во сите места во Република
Србија, по сите окрузи-општини каде што има здруженија на
Македонците, каде што има запишани лица во ПБС – објаснува нашиот соговорник.
Со непосредните избори ќе
има можност за повеќе листи,
што од една страна ќе биде по-

зитивно и добро за кандидираните членови и самите гласачи, бидејки носителот на
листата може да одреди кои
лица, од кои места и на кое
место на листата да бидат.
За негативностите со непосредните избори, и за тоа дека
може да се случи да нема регионална застапеност и повеќе
градови, региони да немаат
„свој“ претставник во советот,
и не треба да се негативности,
имајќи ја во предвид и сегашната состојба за „застапеност“
по градови/ региони, од една
страна и отфрлање на сваќањата дека избраните членови
на советот треба да ги застапуваат само своите здруженија и
своите градови. Со таа пракса
мора да се прекине, но тоа од
друга страна е поврзано со
критериумите за кандидирање
на членови на советот и правењето на листи.
Законските одредби
еднакви за сите

Значи, за непосредни избори е
потребно во ПБС да се запишат барем 9.102 Македонци,
што е 40 отсто од 22.755 Македонци.
Накратко да подсетиме: за
изборите во 2010 година, во
ПБС биле запишани 5.336 Македонци. Четири години подоцна, односно до октомври
2014 година, во ПБС имаше запишано 6.335 Македонци, што
значи дека за четири години,
во ПБС се запишале 999 Македонци. За време на изборната кампања во 2014 година, само за три месеци, во ПБС дополнително се запишале 1.840
Македонци. Во почетокот на
ноември во 2014 година, во
ПБС имаше запишано вкупно

8.175 лица, државјани на Република Србија, кои се изјасниле како Македонци.
После изборите, 142 Македонци се испишале од ПБС, а
40 се новозапишани. Запишувањето во ПБС посебно е карактеристично, во градовите окрузите каде има македонски
здруженија, а има најмалку запишани во ПБС, како што е во
Крушевац 1 лице, Сомбор 2,
Пожаревац 3, Смедерево 7 лица.
За претходните избори, некој имаше интерес да не се запишат доволно лица во ПБС и
пак се оди на избори со електори, затоа што е полесно да се
прават изборни листи од избраните електори. Не стојат
оправдувањата дека Македонците не сакаат да се запишуваат во ПБС, кога законот и
принципот е ист за сите малцинства. Ако се согласиме дека сакаме да имаме непосредни избори, да видиме од кого
тоа зависи, како тоа да го направиме, што губиме-што добиваме со такви избори, кои се
разликите во изборот, придобивките, слабостите , категоричен е Славе Груевски
За претстојните актуелности околу изборот на идниот
состав на Националниот совет, одговорот ќе се најде со
конструктивен пристап кон
сите овие отворени прашања и
вклучување на сите заинтересирани субјекти на македонската национална заедница во
Република Србија.
Покрај другото треба да се
размислува и за избирачките
места за гласање, бидејки Македонци живеат во сите општини
во Србија, освен во Ада.

ПОЕТСКИ ФЕСТИВАЛ ВО ПАНЧЕВО

РАКОПИСИТЕ СЕ ПРЕДИЗВИК ЗА МЛАДИТЕ ТВОРЦИ
На книжевната вечер,
посветена на 40 издание
на Ракописи, присуствуваа
69 автори од кои над 30
гости од просторот
на некогашна Југославија
Пред еден месец, во Домот на
младите во Панчево, во салата
Аполо, е промовирано 40 издание на зборникот на поезија и
кратка проза, „Ракописи“, каде
што се претставуваат млади
автори од просторот на некогашна Југославија.Во јубилејното издание се застапени
118 млади поети од Србија,
Македонија, Црна Гора, Словенија, Босна и Херцеговина и
Хрватска. На книжевната вечер прусуствуваа 69 автори.
Меѓу триесеттина гости се
најдоа и Марија Јанческа од
Гостивар и Михајло Свидерски
од Битола. Инаку, во збрникот
се застапени шест автори од
Македонија.

Организаторите, меѓу кои се
и Јасмина Топиќ, главен уредник, Драгана Младеновиќ и
Срѓан Гагиќ, уредници, како и
уредниците и преведувачите за
Словенија и Македонија, знаат
зошто се горди. Една од причините е и таа што „Ракописите“
се препознатливи и надвор од
границите на некогашна Југославија и што се прав расадник
за млади таленти. Некои веќе се
познати имиња.
„Ракописите” ги отворија
вратите за младите таленти од
Панчево уште во далечната
1976 година, а подоцна и за
плеада на млади од регионот.
- Секоја година имаме голем
одзив од Македонија, благодарејки пред се на Звонко Танески, уредникот за Македонија.
Ми се чини, годинава пристигнаа над педесет песни и прозни дела. Се трудевме да ги избереме најдобрите. Дадовме
шанса на младите поети да се

најдат во оваа книга, да дојдат
во нашиот град, да се дружиме
и да видиме што работат, нагласи Јасмина Топиќ.
Младиот автор Михајло Свидерски по прв пат беше во Панчево, а неговите стихови по втор
пат се наоѓаат меѓу кориците на
овој зборник.

-Потребни се вакви средби,
вакви фестивали, за да можат
младите да се афирмираати да
ја шират поезијата, како жанр.
Преку литературата најдобро
се запознава културата на еден
народ. Сметам дека на најдобар
начин ја претставувам мојата
земја, мојот народ, културата…

Во зборникот сум застапен со
поезија, со некои универзални
теми што го мачат човештвото.
И низ мојата песна “Сирија” се
проткаени војната, страдањата,
егзилот. Поезијата неможе да го
смени светот, но може да го
приближи и да го носи по некоја своја насока, барем симболично, вели Свидерски.
Поради истрајноста на луѓето
што допринеле за Ракописи да се
зборува и вон границите на некогашна Југославија и ваква една збирка да биде своевиден пасош за влез во добро друштво,
задоволството не го криеше и
Маријана Јанческа. Според
нејзиното мислење домаќините
приредуваат извонредни средби
и пружат можност гостите да се
запознаат со културата и начинот на живеење во Панчево, во
толку повеќе што во Општината
Панчево живеат повеќе од 20
припадници на малцински заедници и етнички групи, а Маке-

донците по бројноста се на второ место, зад мнозинското
српско население.
Јасмина Топиќ, во рецензијата за јубилејното издание го
напиша и следното: „Знаевме
дека идеата малку беше ризична, можеби нема да заживее,
одзивот можеби нема да биде
најдобар, дека врските во добар
дел се прекинати, меѓутоа сите
овие години бевме истрајни и
верувавме во идеја како книжевноста треба да ги собира и
спојува луѓето кои се читаат и
разбираат. Верувавме дека тие
автори на големите врати на
книжевноста сепак имаат што
да кажат едни на други. И не
згрешивме.“
Освен квалитетот на творбите застапени во зборникот, постои уште една поголема придобивка, а тоа е да се шири љубовта и мирот и воедно младите писатели да си помагат едни
на други во афирмацијата.
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ПРОДУЖАВА СЕ САРАДЊА С МАКЕДОНИЈОМ

БРАТИМЉЕЊА – МОСТОВИ ПРИЈАТЕЉСТВА
Вршац збратимљен
с Кривом Паланком,
Пландиште с Росоманом,
Јабука с Македонским
Бродом...
Пре више од четири деценије збратимили су се Панчево и Куманово. Разуме се, то братимљење је реализовано у некадашњој СФРЈ. Услова за сарадњу на економском, културном и
спортском плану било је тада, а има
их и сада. Сусрети су проређени, али
братимљење, до дан-данас, нико није
доводио у питање. Много њих се сећа како су пре много година били дочекани добровољни даваоци крви из
Куманова. Препун аутобус племенитих људи дошао је тачно испред Завода за трансфузију у Панчеву.
Сада се стварају нова пријатељства, нова братимљења. Овог пута ћемо подсетити на три. Наиме, пре неколико година Вршац је збратимљен
с Кривом Паланком, Пландиште с Росоманом, а прошле године су се збратимили Македонски Брод и Јабука.
Везе и пријатељства су се одржавали
и пре братимљења, будући да велики
број досељеника из Македоније у поменутим војвођанским местима потичу управо из Криве Паланке, Македонског Брода, Росомана или неког
другог места. У гостима су била културно-уметничка друштва, која су
учествовала у програмима за обележавање великог празника Илиндана
или неког другог значајног догађаја.
Чува се и негује традиција

– Десетак година делегације из Вршца гостовале су у Кривој Паланци.
Водећи људи града побратима, када
су постојали услови, били су наши
гости. Уобичајено, за време братимљења, договарају се сарадње на економском, културном и спортском
плану. Али услови живљења и код
нас и у Македонији диктирају про-

граме сарадње. Најчешће у госте долазе и одлазе културно-уметничка
друштва, писци и глумци с позоришним представама. И то има своју тежину, будући да се продубљивањем
сарадње на пољу културе чува и негује традиција и успостављају се нови
контакти и пријатељства. Гости имају
прилику и да се виде с родбином и
пријатељима у местима у којима бораве. Када су пре неколико година
чланови староградског састава из
Криве Паланке „Распевани Паланчани” учествовали на „Вршачком венцу”, међународном фестивалу фолклора и песме, поред житеља Вршца,
уживали су и гости из околних места,
у којима такође живе Македонци –
каже Стеван Србиновски, члан Националног савета Македонаца у Србији.
Вршчани и Паланчани имају изванредну сарадњу и међу црквама.
Икона Теодора Вршачког, уз благослов банатског епископа Никанора
Богуновића, поклон града Вршца,
налази се у манастиру Свети Јоаким
Осоговски у близини Криве Паланке.
Пријатељске иницијативе

Братимљење општина Пландиште
и Росоман из Македоније иницира-

ли су пријатељи који су путовали
ка Ма ке до ни ји и ка Вој во ди ни.
Пландиштани, када су одлазили у
древни Охрид, свраћали су у госте
у Росоман, где живе и српске породице, а из Росомана у Пландиште
су долазили гости код родбине и
пријатеља.
Ова два места повезује и производња зелениша и воћа, пре свега
бресака, будући да је Росомон познат по производњи бресака.
– Пријатељство траје годинама и
причињава велико задовољство
младим фолклористима и спортистима. Гости долазе и одлазе и на
прославе поводом дана општине и
друге светковине. Домаћини се труде да им покажу вредности својих
општина, да их дочекају као што доликује. Ово се не дешава често и зато им тешко падају опраштања, али
и интернет чини своје. Братски сусрети, захваљујући техници и сећањима, никада неће избледети – подсетио је Драган Цветановски, активни члан македонске заједнице у
Пландишту.
Иницијативу за братимљење Месне заједнице Јабука и Македонског

Брода покренуо је Синиша Новески, председник Одбора за културу
при Националном савету. Братимљење је реализовано октобра прошле године, у оквиру обележавања
седамдесет година од досељавања
Македонаца у Војводину. Повељу су
потписали Милосим Војнески, градоначелник Македонског Брода, и
Слободан Илић, председник Месне
заједнице Јабука.
Овим документом детаљније је
прецизирана сарадња између ова
два места – пре свега, успостављање
братских односа између институција и између српског и македонског
народа, проширење сарадње у области образовања, културе, локалне
самоуправе, информисања, спорта,
цивилног сектора и повезивање
младих. Као и сви други побратими,
и ови су исказали жељу за успостављањем сарадње на привредном
плану. Но жеље су једно, а могућности друго.
– Задовољан сам начином на који
смо започели сарадњу. Пријатно
смо изненађени начином на који
Македонски Брод организује традиционалну манифестацију „Кестенијада”, по којој је познат и ван Македоније. Прошле године, 17. и 18. новембра, имали су госте из више градова из Македоније, Србије, Турске
и Босне и Херцеговине и других земаља. Имају добру производњу, али
и добар пласман. Могу се похвалити и развијеном дрвном индустријом и етно-храном. Нека позитивна
искуства желимо да пренесемо и
код нас. Гостопримство које је доживела делегација из Јабуке која је
била у Македонском Броду за време
„Кестенијаде” посебна је прича –
истакао је Слободан Илић.
Као и председник Месне заједнице Јабука, и остали наши саговорници верују да ће сарадња између
збратимљених места бити јача и богатија.
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КАКО ЋЕМО БИРАТИ СЛЕДЕЋИ НАЦИОНАЛНИ САВЕТ

ИЗАБРАНА НОВА ВЛАДА
РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ

НЕПОСРЕДНО ИЛИ СА ЕЛЕКТОРИМА

ДРЖАВА СВИХ ГРАЂАНА
Нова влада Републике Ма-

кедоније, коју предводи
премијер и лидер СДСМ Зоран Заев, изгласана је пре 1.
јуна, тачно пред поноћ, односно након дводневне дискусије у „минут до 12”, када
је истицао рок за њено изгласавање. За избор владе
гласала су 62 посланика, 44
су била против, а пет их је
било уздржано.
Поред СДСМ, у владину
коалицију ушле су и две албанске партије: Демократска унија за интеграције –
ДУИ и Алијанса за Албанце. Нова македонска влада
имаће 25 министара. Највише министара има СДСМ –
седамнаест. Ова партија је
поверила неколико министарских места нестраначким кандидатима. ДУИ има
шест, а Алијанса за Албанце два министра.
Зоран Заев у свом првом
обраћању посланицима, као
мандатар, обећао је равноправан регионални развој,
економски напредак, реформе у правосуђу, повећање
минималне и просечне пла-

министра правде, а министар локалне самоуправе је
Сухејл Фазлију. Министарство за транспорт и везу
припало је Горану Сугареском, а Љупчо Николовски
је министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
Дамјан Манчевски је министар за информатичко друштво и администрацију, Садула Дураку је министар за
животну средину и просторно планирање, а Крешник Бектеши је министар
економије. Арбен Таравари
је изабран за министра
здравства, а Роберт Алађозовски је министар културе.
Нова влада ће имати и
три вицепремијера. Бујар
Османи биће задужен за европска питања, а Кочо Анђушев за економска питања. У надлежности Хазбија
Лике су политички систем
и односи међу заједницама.
Министри без ресора су:
Роберт Поповски, Едмонд
Адеми, Самка Ибраимовски, Аднан Ћахил, Зоран
Шапурић, Рамиз Мерко и
Зорица Апостоловска.

те, здраве институције и нулту толеранцију на корупцију.
Исто тако је најавио да ће
Македонија бити држава
свих грађана и да ће радити
искључиво за њихове потребе. Уједно, градиће се обједињено друштво које ће обезбедити стабилност у држави.
Кључни циљ за Заева је да
се Македонија врати на прави пут евроинтеграција и да
буде део обједињене Европе.
Од актуелних 25 министара, 10 је без ресора. Оливер Спаевски је изабран за
министра унутрашњих послова, Никола Димитров за
министра спољних послова.
Радмила Шећеринска је министарка одбране. Министар финансија је Драган
Тевдовски, а Рената Тренеска Десковска је министарка за образовање и науку.
Бултен Салиху је изабран за

После једанаест година у
нову владу није ушао кадар
ВМРО – ДПМНЕ. Опозиција
ове партије има примедбе на
програм Владе, али и на капацитете министара. Поред
осталог, бивши премијер и
лидер ВМРО – ДПМНЕ Никола Груевски обелоданио је
да та странка неће бојкотовати парламент и да ће бити
конструктивна опозиција.
Висока представница Европске уније за спољашњу
политику Федерика Могерини и европски комесар за
проширење Јоханес Хан поздравили су избор нове македонске владе и изразили
очекивање свих парламентарних странака у Македонији да ставе поделе на
страну и раде заједно на
усавршавању реформске
агенде, која ће бити од користи за читаву државу.

Од двадесет
националних савета
у Србији на изборима
2014. године само
Македонци, Хрвати и
Црногорци бирали су
савете са електорима
Садашњем саставу Националног савета Македонаца у
Републици Србији, са седиштем у Панчеву, изабраном
крајем октобра 2014. године,
преостаје око петнаест месеци до краја мандата. Савет
броји 23 члана.
О томе како ће Македонци
бирати следећи национални
савет, као и о законским одредбама у вези са избором
савета мањинских заједница,
разговарали смо са Славетом Груевским, чланом Националног савета Македонаца и носиоцем једне од две
листе на претходним изборима.
– Према закону, чланови
националних савета бирају се
непосредним изборима или
путем електора. До сада смо
три пута наш савет бирали са
електорима. Од двадеет националних савета у Србији, на
претходним изборима, у 2014.
години, само ми Македонци,
Хрвати и Црногорци бирали
смо савет са електорима. Према незваничним подацима, и
Хрвати и Црногорци ће следеће саставе савета бирати на
непосредним изборима. За непосредне изборе услов је да
свака мањинска заједница 24
сата пре доношења одлуке о
расписивању избора има уписано у Посебном бирачком
списку више од 40 одсто припадника те мањине, према подацима с последњег пописа из
2011. године – рекао је Груевски.
Непосредним изборима
већи легитимитет

Према званичним подацима,
добијеним од Министарства
државне управе и локалне самоуправе, 2016. године у ПБС
су уписана укупно 8.073 лица
која су се изјаснила као Македонци, што је за 102 мање у поређењу са 2014. годином, када
је било уписано 8.175 лица и
што је 35,92% у односу на број
Македонаца према попису.
Према последњем попису,
из 2011. године, у Србији се
као Македонци изјаснило
22.755 лица, а 40% од тог броја су 9.102 лица уписана у
ПБС, што значи да је сада потребно минимум још 1.029
Македонаца да се упише у

ПБС. Тада наредни састав може да се бира на непосредним
изборима.
Изабрани чланови савета
на непосредним изборима добијају већи легитимитет. На
пример, ако је уписано само
50 одсто људи који се изјашњавају као Македонци (према попису 11.377) и на гласање изађе само 50% њих, то је
5.688 гласача Македонаца,
што је много више у односу на
електорске изборе, на којима
је за 80 електора потребно по
45 потписа, односно 3.600 гласача. На непосредним изборима пријављене изборне листе су јавне и сви гласачи унапред знају која лица су на изборним листама и за коју листу и ког носиоца гласају. На
електорским изборима гласачи дају подршку „својим”
електорима, али не знају да ли
ће ти електори бити изабрани
за чланове савета, без обзира
на број електора из тог града
/округа, како је било и на
претходним изборима.
– На непосредним изборима гласачи ће знати да ли
„њихови” кандидати јесу или
нису на листи и на којем су
месту. Ако су избори непосредни, сваки носилац листе
моћи ће да има кампању и
представљање кандидата и
своје листе у свим местима у
Републици Србији, по свим
окрузима/општинама у којима има удружења Македонаца, где има уписаних у ПБС –
објашњава наш саговорник.
На непосредним изборима
биће могућности за више листа, што ће с једне стране би-

ти добро за кандидоване чланове и саме гласаче, јер ће носилац листе сам моћи да одреди која ће лица бити на њој
и на ком месту.
Негативне стране непосредних избора јесу да се може догодити да нема регионалне заступљености из више
градова, да региони немају
свог представника у савету,
али све то и не мора да буде
негативно, с обзиром на садашње стање „заступљености”
градова/региона и одбацивање схватања да изабрани чланови савета треба само да
представљају своја удружења
и своје градове. Таква пракса
мора престати, али то је, с
друге стране, повезано с критеријумима за кандидовање
чланова савета и састављање
листа.
Законске одредбе
једнаке за све

Значи, за непосредне изборе
је потребно да се у ПБС упишу барем 9.102 Македонца,
што је 40 одсто од 22.755 Македонаца.
Укратко да подсетимо: на
изборима 2010. године у ПБС
је било уписано 5.336 Македонаца. Четири године касније, односно до октобра 2014.
године, у ПБС је било уписано 6.335 Македонаца, што
значи да се за четири године у
ПБС уписало 999 Македонаца. За време изборне кампање
у 2014. години за само три месеца у ПБС се допунски уписало 1.840 Македонаца. Почетком новембра 2014. године у ПБС је било уписано
укупно 8.175 лица, државља-

на Републике Србије, који су
се изјаснили као Македонци.
После избора 142 Македонца исписала су се из ПБС, а 40
њих се уписало. Упис у ПБС је
посебно карактеристичан за
градове/округе у којима има
македонских удружења, а
имају најмање уписаних у
ПБС, као што је случај у Крушевцу (једно лице), Сомбору
(два лица), Пожаревцу (три)
и Смедереву (седам лица).
– За претходне изборе неко
је имао интерес да се не упише довољно лица у ПБС и да
се иде на електорске изборе,
зато што је лакше направити
изборне листе од изабраних
електора. Не стоје оправдања
да Македонци не желе да се
упишу у ПБС, када су закон и
принципи једнаки за све мањине. Ако се сагласимо с тим
да желимо да имамо непосредне изборе, да видимо од
кога то зависи, како да урадимо, шта губимо/добијамо таквим изборима, које су разлике у избору, које су добити и
слабости – категоричан је
Славе Груевски.
За предстојеће активности у
вези са избором следећег састава Националног савета потребни су конструктиван приступ према овим отвореним
питањима и већа ангажованост свих заинтересованих субјеката македонске националне заједнице у Републици Србији.
Треба размишљати и о изборним местима за гласање,
будући да Македонци живе у
свим општинама у Србији,
осим у Ади.

ПОЕТСКИ ФЕСТИВАЛ У ПАНЧЕВУ

„РУКОПИСИ” СУ ИЗАЗОВ ЗА МЛАДЕ СТВАРАОЦЕ
Књижевној вечери посвећеној
четрдесетом издању
„Рукописа” присуствовало
69 аутора, међу којима
више од тридесеторо
гостију с простора
некадашње Југославије
Пре месец дана у дворани
„Аполо” Дома омладине Панчево промовисано је четрдесето издање зборника поезије и
кратке прозе „Рукописи” у коме су се представили млади аутори с простора некадашње Југославије. У јубиларном издању је заступљено 118 младих
поета из Србије, Македоније,
Црне Горе, Словеније, Босне и
Херцеговине и Хрватске. Књижевној вечери је присуствовало 69 аутора. Међу тридесетак
гостију нашли су се и Марија
Јанческа из Гостивара и Михајло Свидерски из Битоља. У
зборнику је заступљено шест
аутора из Македоније.

Организатори, међу којима
су и Јасмина Топић, главни
уредник, Драгана Младеновић и Срђан Гагић, уредници,
као и уредници и преводиоци
за Словенију и Македонију,
знају зашто су поносни. Један
од разлога је и то што су „Рукописи” препознатљиви и
ван граница некадашње Југославије и што су прави расадник младих талената. Неки од
њих су већ позната имена.
„Рукописи” су отворила
врата младим талентима из
Панчева још далеке 1976. године, а касније и плејади младих из региона.
– Сваке године имамо велики одзив из Македоније, захваљујући пре свих Звонку
Танеском, уреднику за поетска дела на македонском језику. Чини ми се да је ове године стигло више од педесет песама и прозних дела. Трудили
смо се да изаберемо најбоље.

Дали смо прилику младим поетама да се нађу у овој књизи,
да дођу у наш град, да се дружимо и да видимо шта раде –
нагласила је Јасмина Топић.
Млади аутор Михајло Свидерски је први пут био у Панчеву, а његови стихови се други пут налазе између корица
овог зборника.

– Потребни су овакви сусрети, овакви фестивали, да
би млади могли да се афирмишу и да шире поезију као
жанр. Преко литературе се
најбоље упознаје култура једног народа. Сматрам да на
најбољи начин представљам
своју земљу, свој народ, културу... У зборнику сам засту-

пљен ангажованом поезијом,
неким универзалним темама
које муче човечанство. И моја песма „Сирија” проткана је
мотивима рата, страдања, егзила... Поезија не може да
промени свет, али може да га
приближи и да га носи неким
својим путем, барем симболично – каже Свидерски.
Задовољство због истрајности људи који су допринели да се о „Рукописима” говори и ван граница некадашње
Југославије и да једна оваква
збирка буде својеврстан пасош за улазак у добро друштво, није крила ни Маријана Јанческа. Према њеном
мишљењу, домаћини су приређивали изванредне сусрете
и пружају могућност да се гости упознају с културом и начином живљења у Панчеву,
утолико пре што у општини
Панчево живи више од двадесет припадника мањинских

заједница и етничких група, а
Македонци су по бројности
на другом месту, иза већинског српског становништва.
Јасмина Топић је у рецензији за јубиларно издање написала и следеће: „Знали смо
да је идеја помало ризична, да
можда неће заживети, да одазив можда неће бити најбољи, да су везе добрим делом
покидане, али смо све ове године били истрајни и веровали у идеју како књижевност
треба да окупља и спаја људе
који се читају и разумеју. Веровали смо да ти аутори на
прагу великих врата књижевности ипак имају шта да кажу
једни другима. И нисмо погрешили”.
Поред квалитета радова заступљених у зборнику, постоји једна још већа добит, а то је
да се шире љубав и мир и да
уједно млади писци помажу
једни другима у афирмацији.
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СУСРЕТ СА ЗАНАТЛИЈОМ И ИЗУМИТЕЉЕМ ПЕТРОМ ПЕРОМ ДИМИТРИЕВОМ ИЗ ЈАБУКЕ

ПОЕТСКА ДЕШАВАЊА У ЈАБУЦИ

ОПАНЧАРСКИ ЗАНАТ У КРВИ

ДАН ПРИЈАТЕЉА ПОЕЗИЈЕ

Основно занимање му
је опанчарство и обућарство, али он ради
шест до седам заната, и
то успешно
Био и првак
у заваривању
у Војводини
Јабучанин Петре Димитриев (познат као опанчар Перо) потиче
из бројне фамилије из Криве Паланке. Петорица његове браће с
породицама живе у Кривој Паланци, где је живела и једна његова сада покојна сестра, док је
друга у Београду.
– Још увек се сећам када смо с
мајком Илинком рано изјутра
ишли у планину да беремо лековито биље, да бисмо зарадили новац. Најчешће смо брали лoпен
или, како се још зове, плућњак.
Кад смо порасли, по биљке смо
ишли сами. Касније је свако за
својом срећом кренуо својим путем. Желео сам да упишем војну
школу, али ми тата Ђорђе није дозволио. Мислио је да сам још мали да бих напустио породицу. Затим сам завршио трогодишњи занат код познатог паланачког обућара Данета из Криве Паланке.
Тај занат обухвата израду опанака, поправку ципела, улара, ужади, узди... И старији брат је опанчар. Радио сам код њега да зарадим за свој хлеб – прича познати
занатлија Димитриев.
По завршетку заната Перо је
убрзо добио посао у фабрици декоративних тканина „Карпош” у
Кривој Паланци. На специјалној
машини, као ткач, три године је
израђивао букле и плиш, тканине
за тапацирање. И тај занат је добро испекао. Долазећи у Јабуку у
госте код тетака, упознао је своју
животну сапутницу Веселку. И
њена породица потиче из кривопаланачког краја, али као колони-

Око седамдесет песника из
региона, као и њих десетак из
градова у Србији и из неких земаља
Европске уније најавило учешће
на поетским сусретима под
називом „Песми у част”
стичко дете она је рођена у Јабуци.
Овај брачни пар има две кћерке –
Бранкицу и Славицу, четворо
унучади, два праунука и зетове.
„Утва”, „Скробара”,
приватна радионица

По доласку у Војводину с непуних двадесет година, овај вредан
човек хтео је да ради као опанчар
и обућар, али није могао да нађе
посао. Одлучио се за преквалификацију. Завршио је курс за завариваче и 1970. године запослио се у „Утви–Возила”.
– Десетак година сам радио на
цистерни. Био сам добро плаћен,
али сам се и непрестано усавршавао за агро и ЦО2 заваривање, с
обзиром на то да у том послу нису
дозвољене грешке. Посматрајући
колеге и помажући им у послу, усавршио сам и браварију – присећа
се наш саговорник лепих година
проведених у једној јакој фабрици.
С посебним задовољством је за
своју породицу правио котлиће,

роштиље, ограде, капије, алате...
Касније је и зарађивао на тај начин.
Овај човек златних руку и немирног духа напустио је „Утву” и
запослио се у Фабрици сточне
хране „Скробара”, где су тражили
искусног заваривача са атестима,
какав је био Перо. У „Скробари”
је радио пуних 29 година, а потом
је отишао у заслужену пензију.
Ни у том колективу није пропуштао прилику за усавршавање,
како у браварском, тако и у машинбраварском занату.
Шта год да је радио, опанчарског и обућарског заната није се
одрицао. Пре подне у предузећу,
а по подне у својој радионици.
Велико разумевање за оно што
ради, али и помоћ, овај неуморни
човек има од своје супруге. Она је
била запослена у „Азотари”.
Време је новац

Вредни Јабучанин Перо о опанчарском занату може да прича
сатима. Захваљујући свом при-

ПИ ЈАЧ НА АТРАК ЦИ ЈА
Немиран дух Пери не дозвољава да буде пензионер у правом смислу речи. Својом приколицом, тј. покретном радионицом, његовом иновацијом, иде на пијаце по околним местима. Редовно га прати супруга.
– Не могу да мирујем. И дан-данас многи ме питају како сам успео све то да створим са својих десет прстију. Некад објашњавам људима да често и кад спавам, не спавам. Устајем сањив да бих на
папир ставио неку идеју за нов изум. Покретну радионицу сам изумео и патентирао због тога што пијаце у селима трају два до три сата. Много времена је потребно за паковање и распакивање. За мене, време је новац. Удобност је посебна прича. Све ми је при руци – каже Димитриев.
Ова пијачна атракција у Јабуци, Качареву или неком другом месту корисна је многима, којима треба заменити рајсфершлус на ташни, залепити патике или ципеле, или пак желе да испробају неки добар каиш. И тако, од дана до дана, време брачног пара Димитриев просто лети.
Перо је дружељубив човек. Зна да удари и у тапан, који је сам направио, и да запева, или попије кафу с добрим пријатељем из „Црних бисера”, који му је помогао да заволи тај музички инструмент.

ступу послу, има и своју наследницу. Млађа кћерка Славица већ
петнаест година ради као обућарка, а Бранкица је геронтодомаћица.
Овај занат никада неће замрети. То су схватили и Перо, Славица, њена два стрица из Криве
Паланке, као и син и кћерка млађег стрица.
За Перу, као и за многе способне људе, време је новац.
Управо због тога он је сам направио већи део својих машина за
израду каишева, за припрему и
обраду обуће, ситне алате који су
скупи или их нема у продаји.
– Имам много цака и знања.
Све своје машине сам патентирао. Имао сам и брод „Марина”
– мој изум и дело. Машине сам
направио за своју душу, али задовољство је тим веће што је и
Славица кренула мојим путем.
Ја сам пензионер и не желим
свом детету да будем конкуренција. Она има радионицу на
Стрелишту у Панчеву и, разуме
се, у Јабуци, наглашава Перо.
Ипак, већина ће вам рећи да
овај човек нема конкуренцију у
јужном Банату, а можда ни шире,
када се ради о изради кожних
опанака за фолклораше или пак
као атракција за странце. Израђује и друге сувенире, претежно од
чисте коже.
Један овакав човек стварно је
за похвалу. Ипак, понекад га изненади нечија дрскост праћена
речима: шта ти знаш, па ти си само један обичан опанчар!
Управо овај опанчар потврђује
изреку: „Буди и обућар, али буди
најбољи у ономе што радиш”.

Пету годину заредом последњег
викенда у јуну Јабука постаје
центар поетских збивања и дочекује поете и поетесе са читавог
Балкана и из Србије. Откад је
2013. године група ентузијаста
окупљена око Књижевног клуба
„Александар Саша Божовић” започела песничка сусретања под
називом „Песми у част”, одржано
је двадесетак промоција, а на четири међународна песничка маратона на сцени се нашло девет
различитих државних застава и
учествовало је преко 250 песника. Јабука је постала препознатљива као место у које радо свраћају песници из читавог региона,
али и из неких земаља ЕУ.
Овогодишња манифестација
биће одржана у недељу, 25. јуна, а
централни програм почиње у 15
сати. Пре тога учесници ће посетити Винарију „Филиповски” у
Јабуци и кратко разгледати Ергелу „Величковић”, цркву, камени
крст... Своје учешће најавило је
седамдесетак песника из Маке-

доније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине и десетак градова из Србије. Традиционално
ће бити додељено шест награда:
по три у категорији стручног жирија и публике. У музичком делу
програма учествоваће момци из
групе „Quart Core”.
Да поетски маратон „Песми у
част” стигне до петог издања и
обележи мали јубилеј, од његовог почетка заслужни су и пријатељи маратона, као што су: ЗТР
„Занат”, Винарија „Филиповски”,
„Марекс центар” и „Там принт”,
али и упорност иницијатора и
идејног творца манифестације –
Драгана Петковића. Идеја манифестације, од почетка, јесте повезивање уметника у региону и
шире, али и очување традиционалних, правих, вредности у времену када све више супкултура
замењује културу.
Ове године биће додељено и
неколико повеља појединцима и
организацијама, уз незаобилазно
„треће полувреме”, за које ће се
побринути пријатељи из ресторана „Боемска прича ДБ”.
Дакле, можемо очекивати још
једну светковину поезије у Дому
културе „Кочо Рацин” у Јабуци, у
част песми, пријатељству и љубави међу људима.

СМОТРА ЋИРИЛИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ У ТИТЕЛУ

ЗНАЧЕЊЕ И УЛОГА ЛЕПОГ ПИСАЊА

УЛИЦА ТРАДИЦИЈЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА МАКЕДОНСКИХ ЈЕЛА
Штанд актива жена
удружења „Илинден – Јабука”
био је аранжиран ношњама,
ћилимом, земљаним
бокалчићима, јабукама
и другим интересантним
декоративним предметима
Петнаести Интернационални
карневал, одржан прошлог
викенда у Панчеву, обухватио је и манифестацију „Улица традиције”, односно сајам
домаће хране, вина и занатских производа. Својим традиционалним специјалитетима су се представили чланови више удружења из града и околних места. На овој
манифестацији је већ по традицији учествовало и удружење „Илинден – Јабука” из
Јабуке.
– Уобичајено, и за ову прилику смо припремиле укусне
пите са спанаћем, блитвом и
сиром, тавче гравче и слатке
производе. Пите смо припремале на традиционалан на-

чин. Сами увијамо или развлачимо коре. За старе македонске специјалитете мислим
да немамо конкуренцију у Банату, а можда и шире – рекла
је Зорица Арменски, једна од
чланица „Илиндена – Јабука”.
На њиховом штанду су биле изложене и народне но-

шње, ћилим, земљани бокалчићи, јабуке и други декоративни предмети. За аранжирање су заслужне Ружица Софронијевска, Љубица Јованоска, Зорица Арменски и Милка Перковић. Посебно интересовање посетиоци су показали за декоративне предме-

те. Многи су пожелели да купе бокалчиће или нешто
слично, али изложени експонати су драгоцености и нису
на продају.
И други штандови су привукли велико интересовање.
То ком дводневне манифестаци је „Ули ца тра диције”
посетиоци су могли да пробају специјалитете више националних кухиња, припремљене вештим рукама жена
укључених у многа удружења. На својствен и маштовит
начин представиле су се чланице удружења „Панчевке”.
Поред осталог, за послужење
су имале и хлеб намазан машћу од мангулице и киселе
краставчиће припремљене
на старински начин. Удружење „Веште руке” понудило је
изванредне сувенире, израђене од природних материјала, а вредна деца из „Споменка” продавала су занимљиве маске, припремљене
за карневал.

Месец мај у Тителу је протекао у

знаку Смотре ћириличке писмености. На овогодишњој манифестацији, одржаној петнаести пут,
учествовали су ученици из 48
средњих и осмогодишњих школа.
Своје представнике имала је и
Основна школа „Гоце Делчев” из
Јабуке. Десетак ученика учествовало је са својим писменим радовима. Као и раније, и ове године
услове за учешће одредила је Библиотека „Стојан Трумић” из Титела, која, као добар организатор
и домаћин, истрајава у ономе што
је зацртала пре петнаест година.
– Задовољни смо постигнутим
резултатима. И ове године, као и
претходних седам година, наши
ученици се из Титела враћају кући с најмање три освојене награде – првом, другом и трећом, као
и са дипломама и књигама. Из
године у годину све су бољи и
бољи. Првих неколико година
учешће су узимали млади људи
који су посећивали курсеве „До-

бро дошли на македонски”, а сада
и ученици који уче предмет македонски језик са елементима националне културе – рекла је Лилјана Лазареска, професорка која
држи наставу македонског језика
у ОШ „Гоце Делчев” у Јабуци.
Награђени састав Сташе Спасов, под насловом „Сирена”, за
освојено прво место у категорији
основних школа на македонском
језику, објављен је у „Лепопису”,
који издаје Библиотека. Она је
ученица четвртог разреда ОШ
„Гоце Делчев” из Јабуке.
Поред награда за писмене саставе, додељена су и признања за
ликовне креације за средње и
средње уметничке школе. Једна
од годишњих порука са ове значајне манифестације је следећа:
„Будите увек спремни да учите и
да се усавршавате. То ће вам користити читавог живота и помоћи ће вам да проширите своје видике и останете на правом путу,
на ком се већ налазите”.
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СПОРТИСТИ МИЛИЦА, БОЈАН И АЛЕКСАНДАР – ПОНОС ЈАБУЧАНА

ЉУБАВ КА ТЕКВОНДУ ОД МАЛИХ НОГУ
Три успешна спортиста
из Јабуке – с више од 150
медаља, пехара и признања

Ништа без подршке

– За балканске, а пре свега светске резултате, које сви прижељкујемо, потребно је
да се савлада више тешкоћа и да се уђе у
саму тематику такмичења. У зависности
од потреба спортиста, имамо тим у који
су укључени лекар, кондициони тренер и
психолог. Успех је да се стигне до светског
првенства, а још већи успех када се освоји медаља – каже Зоран Милошевић.

ПРЕЦИ И ПОТОМЦИ
Поводом седамдесет година од досељавања Македонаца у Пландиште

и околна места, прошлог месеца у холу Дома културе у тој општини
отворена је изванредна несвакидашња изложба. Изложбени простор од
око сто квадратних метара био је испуњен старим документима, породичним стаблима, фотографијама, ћилимима и другим рукотворинама.
Међу изложеним експонатима посетиоци су могли видети и плетене
чаршаве, предмете израђене од глине, трпезу, бутељку за прављење мућенице и маслаца, експонате за позивање на свадбе, срп, вретено и многе друге предмете.

Јабучани су поносни на младе спортисте
из тог села који су се од малих ногу определили за теквондо. Љубав према том
спорту код већине се родила пре више
година, када је у ОШ „Гоце Делчев”
оформљена група с којом су радили тренери који су их упућивали у вештине
овог спорта. Једина девојчица у Јабуци
која се у то време заљубила у овај спорт
јесте Милица Неделковска, тадашња ученица првог разреда, а данас средњошколка. Пре ње је сличним путем кренуо

и Бојан Стефановски, сада већ студент
Саобраћајног факултета у Београду. Још
један млади човек из Јабуке познат је и
ван граница наше земље, а то је Александар Батало, средњошколац. Свако од
њих у драгоценим збиркама има педесет
до шездесет медаља и пехара.
Они сада тренирају у клубу за борилачке вештине „Колосеум” у Панчеву,
који је већ изнедрио и друга позната
имена. Задовољство због успеха младих спортиста из Јабуке не крију Зоран
Милошевић, председник, и Миленко
Несторов, тренер у клубу „Колосеум”.

НЕСВАКИДАШЊА ИЗЛОЖБА У ПЛАНДИШТУ

Успесима ових младих људи поносе
се и тренери и родитељи, будући да
без њихове подршке тешко може да се
истраје у овом напорном спорту.
– Ништа нисам знала о теквонду,
али када смо супруг и ја видели с каквим еланом Милица тренира и чега
се одриче да оде на тренинг, схватили
смо да треба да је подржимо. Када је
први пут освојила бронзу, њен тата
Небојша је рекао: „Наше дете је изабрало прави спорт”. Потом су се ређале награде – присећа се Миличина мајка Јасмина.
О Миличиној марљивости говорио
је и њен тренер Миленко Несторов.
Он је рекао да је Милица један од
успешнијих чланова клуба. Она је за
кратко време постигла добре резултате, али понекад плаћа цех због оптерећености да увек буде при врху.
– На три балканска првенства сам
освојила две сребрне и једну бронзану
медаљу. За мене је значајно и светско
првенство у Азербејџану. Већ сада размишљам о предстојећим припремама
на Халкидикију. За време распуста
могу да одвојим мало више времена за
спорт – каже Милица Неделковски.
Она већ служи за пример потенцијалним младим талентима који од малих ногу желе да уђу у тајне спорта о
коме се прича.
Степеницама успеха

Многи верују да је Бојан Стефановски
љубав према спорту наследио од најблискијих. Његов стриц и тата су тре-

нирали карате, а мајка гимнастику.
Тата Живица, и поред тога што зна да
су за успех у спорту пресудни тренинзи, ипак верује да је генетика урадила
своје.
После прве бронзе на светском првенству, одржаном у Египту, своју колекцију Бојан је обогатио с још три
златне, шест сребрних и пет бронзаних медаља.
Његова мајка Александра задовољна је успесима старијег сина, који је
одавно заволео спорт.
Ближи се дан када ће бити одржано
годишње светско првенство, на којем
је требало да учествује и Александар
Батало. Али за учешће, које подразумева путовање и боравак, потребно је
око две хиљаде евра. Услед недостатка
финансија, његов сан да отпутује на
светско првенство и да одмери снаге с
веома добрим теквондистима, неће се
остварити.
За спортисте из Јабуке и не само за
њих постоји неписано правило да
уколико се одлуче за неку борилачку
вештину, они су упорни и истрајни,
само неко треба да их усмери и подстиче. Девојчица и момци с којима
смо разговарали определили су се за
перспективан клуб. Чланови „Колосеума” су за само шест месеци ове
године освојили више од сто медаља
и седам пехара. Према постигнутим
успесима су на петом месту у држави у сениорској конкуренцији и на
првом месту у Војводини у А-категорији.

Изложбу је посетило око триста гостију из Београда, Панчева, Вршца, Пландишта и околних места. Међу посетиоцима је било и више од
150 колониста, досељених са својим родитељима током 1946. и 1947. године. Посебно интересовање код гостију су изазвале народне ношње,
украшене срмом, свилом, појасевима с новчићима и другим стварима
које Македонци чувају као драгоцености, будући да су они део материјалне културе македонског народа и представљају значајну грану народног уметничког стваралаштва.
Дуг и захвалност

– Мислим да смо успели на адекватан начин дa припремимо изванредан
културно-уметнички програм и изложбу под именом „Преци и потомци”. Изложбом и програмом исказали смо захвалност према нашим
прецима, који су пре седамдесет година донели храбру одлуку да се доселе на ове просторе и да нам омогуће квалитетан живот. И овог пута
им захваљујемо и обећавамо да ће и млађе генерације, рођене на овим
просторима, неговати језик, културу и обичаје које су нам пренеле бабе,
деде и родитељи – рекао је доктор техничких наука Драган Доневски,
председник Организационог одбора ове значајне манифестације.
Према казивању др Драгана Доневског, уложен је велики труд при сакупљању експоната и фотографија. За обраду фотографија у великом
формату ангажовани су искусан тим дизајнера и адекватна штампарија.
Захваљујући томе било је изложено тридесет породичних фотографија
и десетак породичних стабала са више од сто фотографија.
– Овакву лепоту нисам видео откако смо досељени из Македоније, а
прошло је већ седам деценија. Ова изложба изазива носталгију, но уједно смо се подсетили на дане када смо први пут ступили на војвођанску
црницу – видно узбуђен каже Благоје Јаћимовски, досељен из кривопаланачког краја.

КАРНЕВАЛСКИ ИЗАЗОВИ У ПАНЧЕВУ

КОСТИМИ СТРУМИЧАНА ИЗМАМИЛИ РАДОЗНАЛОСТ
Петак и субота, 16. и 17. јун,

прошли су у знаку петнаестог
Интернационалног
карневала у Панчеву. Карневалске вечери за памћење
приређене су у Улици Николе Тесле и на Тргу Ђорђа
Вајферта, али и на још десет
локација у граду одржани су
занимљиви програми. Уобичајено, карневалске групе
дефиловале су од централне
улице Војводе Радомира
Путника, па све до Трга
Ђорђа Вајферта. И овог пута
су у Панчеву гостовале бројне карневалске групе из Србије и других земаља у којима се негује љубав према
оваквим манифестацијама.
Учесници су пленили лепим
костимима, сценографијама
и изведбама.
– Струмичани су седми
пут приказали македонску
карневалску традицију. И
они имају Интернационални
карневал и чланови су Федерације европских карневалских градова, као што је и
наш град. Панчево је први
град у Србији који је ушао у
Федерацију карневалских
градова. Са Струмичанима
имамо добру сарадњу и размену карневалских група.
Струмичани се великом љубављу и изванредним костимима представљају нашој
публици. Имали смо и делегацију из Прилепа – рекла је

Зорана Владу, председница
удружења „Пријатељи Панчева” и организаторка Интернационалног карневала
у Панчеву.
У граду домаћину гостовало је педесет ученика из
ОШ „Сандо Матев”, а дошли су и средњошколци из
Гимназије „Јане Сандански”
из Струмице. Изванредном
кореографијом названом
„Самсара” млађи учесници
су представили живот Индијанаца, од рађања до смрти, са елементима прилагођавања данашњим условима живота. Средњошколци
су одушевили посетиоце
игром „Плес живота”. И једни и други су уз велику љубав осмислили и направили
костиме.

– На карневалу у Панчеву се сваке године представљају по две групе које на
струмичком фестивалу освоје прво и друго место.
Идејама или на неки други
начин помажу им и неке од
наставница и професорки.
Ученици немају дилеме када се ради о карневалским
данима. С великом љубављу маске израђују и по два
месеца – објашњава Билјана Костадинова, професор-

ка у Гимназији „Јане Сандански”.
Оно што изнова одушевљава госте из Македоније,
јесу гостопримство и енергија домаћина. И овог пута
су учесници из Струмице
били смештени у насељу
Стари Тамиш.
– Наши мали „Индијанци”, разиграни и весели, демонстрирали су своју тачку
и у прелепом амбијенту на
Старом Тамишу. Панчево је
изазов за младе из Струмице
и зато се труде да се представе изванредним костимима
и кореографијама – нагласила је Драгица Спасовска, директорка ОШ „Сандо Масев”.
За петнаестогодишњу Зору Лазарев, која први пут
гостује у граду домаћину,
карневал у Панчеву је изазов у уметничком изражавању и уједно прилика да се
стекну нова пријатељства и
искуства. Посебно је одушевљена начином на који
сами становници доживљавају ову манифестацију.

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

У културно-уметничком програму су учествовали фолклорни и певачки ансамбли из Вршца, Пландишта, Гудурице и Велике Греде, где су
досељени Македонци, који и данас живе на овим просторима, сједињени с већинским српским народом и приипадницима других мањинских
заједница и етничких група.
Посебно гостопримство домаћини су указали др Станиславу Станковићу, који је за своју докторску дисертацију „Статус македонског језика
у Републици Србији и његова интерференција са српским језиком на
морфосинтаксичком гледишту” вршио истраживања у споменутим местима.
Македонска трпеза

– Задовољни смо постигнутим. Велики број изложених предмета донесених из родног краја – Македоније може се видети само у етнографским збиркама или на изложбама, каква је и наша. Било је позвано 157
Македонаца који су се током 1946. и 1947. године заједно са својим родитељима доселили у нашу општину, и то из кривопаланачког краја,
Прилепа, Македонског Брода, Мале Преспе, Кичева и других места. Без
сумње, пажња коју смо указали најстаријим досељеницима је заслужена
– истакла је Славка Стефановски, члан Националног савета Македонаца у Србији и члан Организационог одбора.
Ова манифестација је разнежила срца многих Македонаца, спремних да
следећу изложбу на тему „Преци и потомци” обогате и сопственим драгоценостима, које се преносе с колена на колено.

Пројекат финансирају
„Панчевац” и Ауто-центар „Зоки”
Проектот го финансираат
„Панчевац” и Ауто-центар „Зоки”
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СРЕДБА СО ЗАНАЕТЧИЈАТА И ИЗУМИТЕЛОТ ПЕТРЕ – ПЕРО ДИМИТРИЕВ ОД ЈАБУКА

ПОЕТСКИ ЗБИДНУВАЊА ВО ЈАБУКА

ОПИНЧАРСКИОТ ЗАНАЕТ МУ Е ВО КРВТА

ДЕН НА ПРИЈАТЕЛИТЕ НА ПОЕЗИЈАТА

Основно занимање му
је опинчарството
и обуќарство, меѓутоа
тој работи шест до
седум занаети,
и тоа успешно
Бил и првак во
заварување во
Војводина
Јабучанецот Петре Димитриев
(познат како опинчар Перо), потекнува од бројна фамилија од
Крива Паланка. Пет негови браќа со семејствата живеат во Крива Паланка, каде што живеела и
една негова, веќе почината сестра, а друтата е во Белград.
Се уште се сеќавам кога со
мајка ми Илинка рано наутро
одевме во планина да береме лековити билки, за да заработиме
пари. Најчесто беревме лопен или
како уште го викаат –градник. Кога пораснавме, по билки одевме
сами. Подоцна, секој со своја среќа, тргна по својот пат. Сакав да
запишам воено училиште но татко ми Ѓорѓе не ми дозволи. Мислеше дека се уште сум мал за да го
напуштам семејството. Потоа завршив тригодишен занает кај
познатаиот паланечки опинчар
Дане од Крива Паланка.Тој занает
опфаќа изработка на опинци,
поправка на чевли, правење на оглави, јажиња, узди... И постариот
брат е опинчар. Работев кај него
за да заработам свој леб, вели познатиот занаетчија Димитриев.
По завршувањето на занаетот
Перо набргу добил работа во
Фабриката за декоративни ткаенини „Карпош” во Крива Паланка. На специјална машина, како
ткајач, три години изработувал
букле и плиш, ткаенини за тапацирање. И тој занает добро го испекол. Доаѓаjќи на гости во Јабу-

Околу седумдесет поети од
регионот, од десеттина
градови од Србија и од некои
земји од Европска унија најавија
учество на поетската средба
под име „На песната во чест“

ка кај тетки,ја запознал својата
животна сопатничка Веселка. И
нејзиното семејство потекнува од
кривопаланечкиот крај, но како
колонистичко дете таа е родена
во Јабука. Овој брачен пар има
две ќерки – Бранкица и Славица,
четири внучиња, две пранучиња,
и зетовци. Сите живеат во Јабука
и секојдневно се дружат.
„Утва“, „Скробара“,
приватна работилница

По доаѓањето во Војводина со
неполни дваесет години, овој
вреден човек сакал да работи како опинчар, но не можел да најде
работа. Се одлучил за преквалификација. Завршил курс за заварувачи и во 1970 година се вработил во „Утва“ – „Возила“.
Десеттина години работев на
цистерни. Бев добро платен, но и
постојано се усовршував за агро
и CO2 заварување, бидејки во
таа работа не се дозволени грешки. Бев и првак во Војводина во
CO2 заварување. Посматрајки ги
колегите и помагајки им во работата усовршив и браварија - се
присеќа нашиот соговорник на

убавите години поминати во една силна фабрика.
Со посебно задоволство за
своето семејство правел котлиња, скари, огради, порти, алатки... подоцна работел и за пари.
Овој човек со златни раце и немирен дух ја напуштил „Утва“ и
се вработил во Фабрика за сточна храна во „Скробара“, каде што
барале искусен заварувач со атести,-како што е Перо. Во „Скробара“ работел полни 29 години, а
потоа отишол во заслужена пензија. И во овој колектив не пропуштал прилика за усовршување,
како во браварскиот исто така и
во машинбраварскиот занает.
Што и да работел од опинчарскиот и обуќарскиот занает не се
откажувал. Претпладне во претпријатие, а попладне во својата
работилница. Големо разбирање
за она што го работи, а и помош,
овој неуморен човек има од
својата сопруга. Таа била вработена во „Азотара“.
Времето е пари

Вредниот јабучанец Перо за
опинчарскиот занает може да ви

ПАЗАРНА АТРАКЦИЈА
Немирниот дух на Перо не му дозволува да биде пензионер во права смисла на зборот. Тој со својата
приколка, односно подвижна работилница, негова иновација, оди на пазар во околните места. Редовна
придружничка му е сопругата.
– Неможам да мирувам. И ден денес многумина ме прашуваат како сум успеал во сето она што сум го
створил со десет прсти. Некогаш им објаснувам на луѓето дека честопати и кога спијам не спијам. Станувам
сонлив за да ставам на хартија некоја идеја за нов изум. Подвижната работилница ја изумив и патентирав
бидејки пазарите во селата траат два до три часа. Многу време е потребно за пакување и распакување.
За мене времото е пари. Удобноста е посебна приказна. Се ми е при рака, вели Димитриев.
Оваа пазарна атракција во Јабука, Качарево или некоје друго место е корисна за многумина на кои
треба да им се замени патент на ташна, да им се залепат патики или чевли или пак да испробат некој
добар каиш. И така, од ден на ден, времето на брачниот пар Димитриеви, просто лета.
Перо е дружељубив човек. Знае и да удри во тапан, направен за негов мерак, да запее или испие
кафе со добар пријател од „Црни бисери“, кој му помогнал да го засака тој музички инструмент.

зборува со часови. Благодарејки
на пристапот кон работата има и
своја наследничка. Помладата
ќерка Славица веќе 15 години
работи како обуќар, а Бранкица
е геронтодомаќинка.
Овој занает никогаш нема да
замре. Тоа го сфатил и Перо,
Славица, нејзините двајца чичковци од Крива Паланка и синот
и ќерката од помладиот чичко.
За Перо, како и за многумина
способни луѓе времето е пари.
Токму затоа тој направил повеќе
свои машини за изработка на
каиши, за подгтовка и обработка
на обувки, ситни алати кои се
скапи или нема каде да се купат.
– Имам многу цаки и знаење.
Сите мои машини јас ги патентирав. Имав и брод „Марина“ –
мој изум и дело. Машините ги
направив за своја душа, но задоволството е уште поголемо бидејки и Славица тргна по мојот
пат. Јас сум пензионер и не сакам на своето дете да бидам
конкуренција. Таа има работилница на Стрелиште во Панчево
и се разбира и во Јабука, нагласува Перо.
Но, многумина ќе ви кажат дека овој човек нема конкуренција
во јужен Банат, а можеби и пошироко, кога е во прашање израборка на кожни опинци за фолкористи или пак како атракција
за странци. Тој изработува и
други сувенири, претежно од
чиста кожа.
Еден ваков човек навистина е
за пофалба. Сепак, понекогаш ќе
го изненади нечија дрскост со
следните зборови - „што знаеш
ти , па ти си само еден обичен
опинчар“!
Токму тој опинчар ја потврдува изреката : „Биди и опинчар,
но биди најдобар во она што го
работиш“.

Петта година по ред, во последниот викенд во јуни, Јабука постанува центар на поетски збиднувања и дочекува поети и поетеси од целиот Балкан и од
Србија. Од моментот кога во
2013 година, група ентузијасти
собрани околу книжевниот клуб
„Александар Саша Божовиќ“, започна поетска средба под име
„На песната во чест“, се одржани
дваесеттина промоции, на четири меѓународни поетски маратони на сцена се нашле девет различни државни знамиња и
учествувале повеќе од 250 поети.
Јабука стана препознатлива како
место каде со задоволство навраќаат поети од целиот регион, но
и од некои земји од ЕУ.
Годинешната манифестација
ќе се одржи во недела, 25 јуни.
Централната прослава ќе започне во 15 часот. Пред тоа учесниците ќе ја посетат Винаријата
„Филиповски“ од Јабука и накратко ќе разгледат Ергела „Величковиќ“, црквата, камениот
крст...
Свое учество најавија седумдесеттина поети од Македонија,

Хрватска, Босна и Херцеговина и
од десеттина градови од Србија.
Традиционално, ќе бидат доделени шест награди: по три во категорија на стручно жири и публика. Во музичкиот дел на програмата учествуват момчиња од групата „Quart Core“.
Поетскиот маратон „На песната во чест“, за да стигне до пето
издание и обележи мал јубилеј,
заслужни се пријателите на маратонот, како што се: ЗТР „Занат“, Винарија „Филиповски“,
„Марекс“ центар и „Там принт“,
но и упорноста на иницијаторот
и идејниот творец на манифестацијата, Драган Петковиќ. Идеја
на манифестацијата од самиот
почеток е поврзување на уметниците од регионот и пошироко,
но и зачувување на традиционалните и вистинските вредности во време кога се повеќе субкултурата ја заменува културата.
Годинава ќе бидат доделени и
неколку пофалници на поединци
и организаторите, со незаобиколеното „трето полувреме“, за кое
ќе се погрижат пријателите од
ресторанот „Боемска прича“ДБ.
Значи, можеме да очекува уште еден празник на поезијата во
Домот на Култура „Кочо Рацин“
во Јабука. Уште еднаш во Јабука
ќе се радуваме во чест на песната
проткаена со пријателства и љубов меѓу луѓето.

СМОТРА НА КИРИЛСКАТА
ПИСМЕНОСТ – ТИТЕЛ- 2017

ЗНАЧЕЊЕ И УЛОГА
НА УБАВОТО ПИШУВАЊЕ

УЛИЦА НА ТРАДИЦИЈАТА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИ ЈАДЕЊА
Штандот на активот на
жените од здружението
„Илинден – Јабука“, беше
аранжиран со носии, ќилим,
стомни, јаболка и други
интересни декоративни
предмети
Петнаесеттиот Интернационален карневал, одржан минатиот викенд во Панчево, ја
опфати и манифестација
„Улица на традиција“, односно саем на домашна храна,
вино и занаетчиски производи. Со свои традиционални
специјалитети се претставија
членови на повеќе здруженија од градот и околните
места. На оваа манифестација веќе по традиција учествуваше и здружението „Иинден – Јабука “ од Јабука.
Вообичаено, и за оваа прилика подготвивме вкусни пити
со спанаќ, блитва и сирење,
тавче гравче и слатки производи. Питите ги подготвуваме на
традиционален начин. Сами ги

сукаме и ги разлекуваме корите. За стари македонски специјалитети, мислам дека немаме конкуренција во Банат, а
можеби и пошироко, рече Зорица Арменски, една од членките на „Илинден – Јабука“.
На нивниот штандот беа
изложени и народни носии,

ќилим, стомни, јаболка и други интересни декоративни
предмети. За аранжирањето
се заслужни Ружица Софронијевска, Љубица Јованоска,
Зорица Арменски и Милка
Перковиќ. Посебно интересирање посетителите покажаа за декоративните пред-

мети. Многумина сака да купат стомна или нешто слично, но изложените експонати
се драгоценост за здружениетo и не се за продажба.
И другите штандови привлекоа големо внимание. Во
дводневната манифестација
„Улица на традиција“, посетителите можеа да пробат
специјалитети од повеќе национални кујни, подготвени
од вештите раце на жените,
вклучени во бројни здруженија. На карактеристичен
начин се претставија членките на здружението „Панчевки“. Меѓу другото за послужување имаа и леб, намачкан со маст од мангулици и
кисели краставички, подготвени на старински начин.
Здужението „Вешти раце„
понуди прекрасни сувенири,
изработени од природни материјали, а вредните деца од
„Споменак“, продаваа интересни маски, подготвени за
карневал.

Мај месец во Тител промина

во знак на смотрата на кирилската писменост. На годинешната
манифестација, петнаесетта по
ред, учествуваа ученици од 48
средни и основни училишта од
Република Србија. Свои претстаници имаше и Основното
училиште „Гоце Делчев” од Јабука. Десеттина ученици учествуваа со свои писмени задачи. Како и во изминатите години и годинава условите за учество ги
одреди Библиотеката „Стојан
Трумиќ“ од Тител, која како добар организатор и домаќин истрајува во она што го зацртала
пред петнаесет години.
– Задоволни сме од постигнатите резултати. И годнава, како и
во изминатите седум години нашите учениците од Тител се враќат дома најмалку со три освоени
награди- прва, втора и трета, со
дипломи и со книги. Од година во
година тие се се подобри и подобри. Првите неколку години учество земаа млади луѓе, што ги посе-

туваа курсевите „Добредојдојдовте на македонски“, а сега ученици
кои го учат предметот македонски јазик со елементи на национална култура, рече Лилјана Лазареска, професорка , која држи
наставата по македонски јазик во
ОУ „Гоце Делчев“ во Јабука.
Наградениот состав на Сташа
Спасов, под насло “Сирена“, за освоено прво место во категорија на
основни училита на македонски
јазиот, е објавен во „Лепописот“,
кој го издава Библиотеката. Таа е
ученичка во четврто одделение во
ОУ „Гоце Делчев“ од Јабука.
Освен награди за писмени состави доделени се и признанија за
ликовни креации за средните
уметнички училишта. Една од годинешните пораки од оваа значајна манифестација е следната:
„Бидете секогаш подготвени да
учите и да се усовршувате. Тоа ќе
ви служи цел живот и ќе ви помогне да ги проширите своите видици и останете на вистинскиот
пат на кој веќе се наоѓате“.
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СПОРТИСТИТЕ МИЛИЦА, БОЈАН И АЛЕКСАНДАР – ГОРДОСТ НА ЈАБУЧАНИ

ЉУБОВ КОН ТЕКВОНДО ОД МАЛИ НОЗЕ

ПРЕТЦИ И ПОТОМЦИ
По повод седумдесет години од доселувањето на Македонците во

Три успешни спортисти
од Јабука – со повеќе
од 150 медали, пехари
и признанија

Пландиште и околните места, во изминатиот месец, во холот на Домот
на културата во оваа Општина, беше отворена извонредна несекојдневна изложба. Изложбен простор од околу сто квадратни метри
беше исполнет со стари документи, семејни стебла и фотографии, ќилими и други ракотворби. Меѓу изложените експонати можеа да се видат
и плетени чаршави, предмети изработени од глина, трпеза, бутилка за
правење на мaтеница и масло, експонати за канење на свадби, срп, вретено и многу други предмети.

Јабучани се горди на младите спортисти
од нивното селото, кои од мали нозе се
определиле за теквондо. Љубовта за овој
спорт кај многумина се родила пред повеќе години, кога во ОУ „Гоце Делчев“ е
формирана група со која работеле тренери и ги упатувале во вештините на овој
спорт. Единствено девојче од Јабука, кое
во тоа време се вљубила во овој спорт, е
Милица Неделковска, тогашна ученичка

во прво одделение, а денес средношколка. Пред неа по слична патекe тргнал и
Бојан Стефановски, сега веќе студент на
Сообраќаен факултет во Белград. Уште
еден млад човек од Јабука е познат и вон
границите на нашата земја, а тоа е Александар Батало, средношколец. Секој од
нив, во драгоцените збирки има педесет
до шеесет медали и пехари.
Сега тие тренират во клубот за боречки вештини „Колосеум“, во Панчево, кој
веќе создал и други познати имиња. Задоволството поради успесите на младите спортисти од Јабука не го кријат Зоран Милошевиќ, претседател и Миленко
Несторов, тренер во клубот „ Колосеум“.
Ништо без подршка

НЕСЕКОЈДНЕВНА ИЗЛОЖБА ВО ПЛАНДИШТЕ

За балканските, а пред се, светските резултати, кои сите ги посакуваме, потребно е да се совладат повеќе потешкотии и
да се навлезе во самата тематика на натпреварите. Во зависност од потребите на
спортистите имаме тим во кој се вклучени лекар, тренер за кондиција и психолог.

Успех е да се стигне и до светско првенство, но уште поголем успех е кога ќе се
освои медал, вели Зоран Милошевиќ.
Со успесите на овие млади луѓе се гордеат тренерите и родителите, бидејки
без нивна подршка тешко може да се
истрае во овој напорен спорт.
– Ништо не знаев за теквондо, но кога
сопругот и јас видовме со каков елен Милица тренира и од што се се одрекнува за
да отиде на тренинг, сфативме дека треба
да ја подржиме. Кога првпат освои бронза
татко и Небојша рече:“нашето дете избрало прав спорт”. Потоа се редеа наградите,
се присетува Јасмина, мајка и на Милица.
За трудољубивоста на Милица зборуваше и нејзиниот тренер Миленко Несторов. Тој рече дека Милица е една од
поуспешните членови на клубот. Таа за
кратко време постигнала добри резултати, но понекогаш плаќа цена поради решителноста секогаш да биде при врвот.
На три балкански првенства освоив
две сребрени и еден бронзен медал. За
мене значајно е и светското првенство
во Азербејџзан. Веќе сега размислувам
за претстојните подготвки во Халкидики. За време на распустот можам малку
повеќе да одвојам време за спортот, кажува Милица Неделковска.
Таа веќе служи за пример на потенцијални млади таленти који од мали нозе сакат да навлезат во тајните на спортот за кој станува збор.
По скалите на успехот

Многумина веруваат дека Бојан Стефановски љубовта кон спортот ја на-

следил од најблиските. Чичко му и
татко му тренирале карате, а мајка му
гимнастика. Татко му Живица и покра тоа што знае дека за успех во спортот се пресудни тренинзи, тој сепак
верува дека генетиката го направила
своето.
По првата бронза на светско првенство, одржано во Египет, својата колекција Бојан ја збогатил со уште три златни, шест сребрени и пет бронзани медали.
Мајка му Александра е задоволна од
успесите на постариот син кој одамна го
засакал спортот.
Се ближи денот кога ќе се одржи годинешното светско првенство, на кое
требаше да учествува Александар Батало. Но за учество – патување и претстој
се потребни околу две илјади евра. Поради недостаток на финаси, неговиот
сон да отпатува на светско првенство и
да ја одмери силата со мошне добри теквондиси нема да се оствари.
За спортистите од Јабука и не само за
нив, постои непишано правило. Доколку се одлучат за некоја боречка вештина, тие се упорни и истрајни само треба
некој да ги усмери и поттикнува. Девојчето и момчињата со кои разговаравме се определиле за перспективен
клуб. Членови на „Колосеум“ за само
шест месеци годинава освоиле повеќе
од сто медали и седум пехари. Според
постигнатите успеси се на петто место
во државата во сениорска конкуренција, и на прво место во Војводина во А
категорија.

Изложбата ја посетија околу триста гости од Белград, Панчево,
Вршац, Пландиште и околните места. Меѓу посетителите беа и повеќе
од 150 колонисти доселени со своите родители во 1946 и 1947 година.
Посебно внимание кај присутните предизвикаа народните носии. Носиите украсени со срма, свила, колани со сребрни парички и други украси Македонците ги чуваат како драгоценост, бидејки тие се дел од материјалната култура на македонскиот народ и претставуваат значајна
гранка од народното уметничко творештво.
Долг и благодарност

– Мислам дека успеавме на адекватен начин да приредиме извонредна кутурно - уметничка програма и изложба под име „Претци и потомци“. И со изложбата и со програмата ја искажавме благодарноста кон
нашите претци, кои пред седумдесет години донеле храбра одлука да се
доселат на овие простори и да ни овозможат квалитетен живот. И овој
пат им се заблагодаруваме и им ветуваме дека и помладите генерации,
родени на овие простори ќе ги негуваат јазикот, културата и обичаите,
кои ни ги пренеоса бабите, дедовците и родителите, рече д-р за технички науки Драган Доневски, претседател на Организаторскиот одбор, на
оваа значајна манифестација.
Според кажувањето на д-р Доневски, вложен е голем труд при собирањето на експонати и фотографии. За обработка на фотографиите во голем
формат и семејните стебла е ангажиран искусен тим на дизајнери и адекватна печатница. Благодарејки на сето тоа, беа изложени триесеттина семејни
фотографии и десеттина семејни стебла, со повеќе од сто фотографии.
– Ваква убавина не сум видел откако сме доселени од Македонија, а
веќе изминаа седум децении. Оваа изложба предизвика носталгија, но
воедно се потсетивме на деновите кога првпат стапивме на војводинската почва, видно возбуден рече Благоје Јаќимовски, доселен од кривопаланечкиот крај.

КАРНЕВАЛСКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ПАНЧЕВО

КОСТИМИТЕ НА СРУМИЧАНИ ИЗМАМИЈА ЉУБОПИТНОСТ
Петокот и саботата (16 и 17)

јуни, поминаа во знакот на
петнаесеттиот Интернационален карневал во Панчево.
Карневалски вечери за паметење беа приредени на Улицата Никола Тесла и на Плоштадот Ѓорѓе Вајферт, но на уште
десет локации во градот беа
организирани
занимливи
програми. Вообичаено, карневалските групи дефилираа
од централната Улица Војвода Радомир Путник, па се до
Плошадот Ѓорѓе Вајферт. И
овој пат во Пачево гостуваа
бројни карневалски групи од
Србија и од други земји, каде
што се негува вистинска љубов кон ваков вид на манифестаци. Со убави костими,
сценографии и изведби пленеа сите учесници.
Струмичани по седми пат
ја прикажаа македонската
карневалска традиција. И тие
имаат Интернационален карневал, член на Федерацијата
на европските карневалски
градови, како што е и нашиот
град. Панчево, како прв град
во Србија влезе во Федерацијата на европски карневалски градови. Со Струмица
имаме добра соработка и размена на карневалски групи.
Струмичани со голема љубов
и извонредни костими се
претставуваат пред нашата
публика. Имавме и делегација
од Прилеп, рече Зорана Вла-

ду, претседателка на здужението „Пријатели на Панчево“ и организаторка на Интернационалниот карневал
во Панчево.
Во градот домаќин гостуваа педсеттина ученици од
ОУ „Сандо Матев“и средношколци од Гимназија
„Јане Сандански“ од Струмица. Со извонредна кореографија, наречена „Самсара„ помладите го претставија животот на Индијанците, од раѓањето до смрта, со
елементи на прилагодување
на денешните услови на живеење. Средношколците ги
вооодушевија посетителите
со игра „Танц на животот“.
И едните и другите со голема
љубов ги осмислиле и подготвиле костимите.

– На карневалот во Панчево секоја година се претставуваат по две групи, кои
на струмичкиот карневал го
освојуваат првото и второто
место. Со идеи, или на некој
друг начин им помагаат и
некои од наставничките и
професорките. Тие немат
дилеми кога се во прашање
карневалски денови. Со голема љубов маските ги работат и по два месеци, објаснува Билјана Костадинова,

професорка во Гимназијата
„Јане Сандански“.
Она што одново ги воодушевува гостите од Македонија е гостопримството и
енергијата на домаќините. И
овој пат учесниците од Струмица беа сместени во населбата Стари Тамиш.
– Нашите мали „Индијанци“, разиграни и весели ја демонстрираа својата точка и
во преубавиот амбиент во
Стари Тамиш. Панчево е
предизвик за младите од
Струмица и затоа се трудат
да се претстават со извонредни костими и кореографии,
нагласи Драгица Спсовска,
директорка на ОУ „Сандо
Масев“.
За петнаесетогодишната Зора Лазарев, која по прв пат
гостува во градот домаќин,
карневалот во Панчево е предизвик и уметничко искажување и воедно прилика да се
стекнат нови пријателства и
нови искуства. Посебно е воодушевена од начинот на кој самите жители ја доживуваат
оваа манифестација.

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

Во културно – уметничката програма учествуваа фолклорни и хорски ансабли од Вршац, Пландиште, Гудурица и Велика Греда, каде што
се доселени Македонци који и денеска живеат на овие простори, сплотени со мнозинскиот српски народ и со припадници на други малцински заедници и етнички групи.
Посебно гостопримство домаќините му укажаа на д-р Станислав
Станковиќ, кој за својата докторска дисертација „Статусот на македонскиот јазик во Република Србија и неговата интерференција со
српскиот јазик на морфосинтаксичко равниште“, вршеше истражувања
во спомнатите места.
Македонска маса

– Задоволни сме со постигнатото. Голем број од изложените предмети, донесени од родниот крај – од Македонија, можат да се видат само
во етнографски збирка или на изложби, како што е и нашава. Беа поканети 157 Македонци кои во текот на 1946 и 1947 заедно со своите родители се доселиле во нашата општина и тоа од кривопаланечкиот крај,
Прилеп, Македонски Брод, Мала Преспа, Кичево и други места. Без
сомнение, вниманието што им го укажавме на најстарите доселеници,
е заслужно, истакна Славка Стефановски, член на Националниот Совет
на Македонците во Србија и член на Организаторскиот одбор.
Оваа манифестација ги разгали срцата на многумуна Македонци, подготвени идната изложба на тема „Претци и потомци“, да ја збогатат и со
свои драгоцености, што се пренесуваат од колено на колено.

Пројекат финансирају
„Панчевац” и Ауто-центар „Зоки”
Проектот го финансираат
„Панчевац” и Ауто-центар „Зоки”
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ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ У ПАНЧЕВАЧКИМ ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

РАЗЛИЧИТА ПРАВИЛА ИГРЕ
Свака образовна
установа има свој
правилник
Законом нису јасно
дефинисани
критеријуми
Овогодишњи избор ученика
генерације у Гимназији „Урош
Предић” био је под лупом
надлежних просветних инспекцијских органа и доспео
је у жижу интересовања појединих престоничких медија.
Ово није усамљени случај и
школе покушавају на различите начине да превазиђу
проблеме који настају услед
незадовољства ђака, родитеља
и наставника након окончања
процеса избора ученика. Стога

у неким школама имамо по
два или три ученика генерације, као компромисно решење, како не би дошло до непријатности каква се ове године догодила у панчевачкој
гимназији.
Закон није јасно дефинисао
на који начин васпитно-образовне установе треба да утврде
критеријуме, него је свакој
школи дата могућност да сама
одреди правила игре приликом избора ђака генерације.
Случај Гимназије
Према речима Владимира Марића, директора Гимназије
„Урош Предић”, школа има
правилник о избору ученика генерације, који је написан 2013.
године.

– Претрпео је мању измену
2014. године и по тим утврђеним правилима већ се дуго у
нашој школи бира. Услови нису много строги. Важно је да
су ђаци били одлични све четири године и да нису имали
дисциплинске мере. Дакле,
огромна већина наших ученика испуњава такве услове. Потом се на матурском испиту из
српског бира међу ученицима,
тј. ученици се изјашњавају о
предложеним кандидатима.
Њихов став није обавезујући,
али је нама интересантно да
видимо и дознамо од самих
ђака како они виде своје другаре, нарочито због тога што
они имају најбољи увид у ону
страну личности која нама професорима није често изложена
– рекао је директор Марић и

додао да на седници наставничког већа сваки одељенски
старе ши на де таљније обра злаже зашто баш ученик којег
је он предложио треба да буде
изабран за ђака генерације.
Потом следи дискусија током
ко је про фе со ри та ко ђе ко мен та ри шу и из но се сво је
утиске и размишљања о кандидатима.
Према његовим речима, одредбе правилника су и ове године испоштоване, али била је
једна жалба, о којој се просветна инспекција изјаснила – утврдила је да није дошло до кршења одредби правилника школе.
– Ово је била сјајна генерација, једна од најбољих, и било
је јако тешко изабрати најбољег

међу њима. Укупно је било десет кандидата. То су толико
добра деца, сјајни млади људи, толико успешни ученици,
једном речју понос наше школе. Титула генерација има почасни карактер и ништа битно
не доноси у животу. Ми смо
одабрали једног ученика, онако како правилник налаже;
нажалост, неки људи су због
тога веома несрећни и подигла се бука у вези са овогодишњим избором. Ствар је отишла предалеко и мислим да је
у читав случај уложено много
више емоција него што је значај саме награде – рекао је директор Гимназије.
Бодовање ученика
У Електротехничкој школи
„Никола Тесла” и ОШ „Бранко
Радичевић” избору ученика

генерације приступају на другачији начин. У тим школама
правилник прописује да је комисија тело школе које анализира и утврђује кандидате.
– Електротехничка школа
„Никола Тесла” сваке године
бира ученика и спортисту генерације. Ученика бира комисија коју чине разредне старешине матураната, а спортисту
комисија састављена од свих
професора физичког васпитања. Ова тела врше бодовање на
основу критеријума, тзв. бодовника, који обухватају општи успех ученика током
школовања, учешћа и прва три
места на званичним такмичењима различитог нивоа. Наставничко веће само потврђује

одлуку комисија – рекао је
Никола Ћурчин, директор ове
угледне панчевачке стручне
школе.
Исти принцип комисијског
бодовања примењује се и у
ОШ „Бранко Радичевић”.
– Ми годинама у школи
имамо критеријуме по којима
вреднујемо ученике и вршимо
избор ученика генерације по
нашем локалном правилнику.
Бодујемо успех ученика на
такмичењима, владање, успех
у школи. Бодујемо и успехе
које су наши ђаци остварили
ван школе. Када је реч о процедури, коначну одлуку о избору ученика генерације доноси наставничко веће на предлог комисије за бодовање, коју
чине педагог, психолог и директор школе – рекла је Весна
Бекић, директорка ОШ „Бранко Радичевић”, и додала да се
овај систем показао добрим.
Негде између
Људи од струке истичу да није
добро издвајати ученике, нити
да су овакви избори сврсисходни, да нису толико значајни и важни и да се њима само
прави јаз између ученика. С
друге стране, има директора,
професора и педагога који
сматрају да треба наградити
оне који својим талентом, знањем и уложеним трудом праве
искорак у односу на своју генерацију – они су узори будућим генерацијама.
Некима изгледа неозбиљно
да бодују дечје успехе (нпр. да
неко црта за два поена, док неко решава задатке за три поена, а зна историју за четири
поена) и да је јако тешко утврдити правилну скалу бодовања
и шта све треба бодовати. Они
питају и како бодовати ангажовање у хуманитарним ораганизацијама, нпр. у Црвеном
крсту. С друге стране, поједини запослени у школама истичу да је правило да професори
који четири године раде с том
децом и који кандидате веома
добро познају, имају дискреционо право да одлуче ко од
предложених ученика треба
да понесе титулу ђака генерације, много бољи метод. Опет,
има оних који тврде да је овакав избор субјективан.
Можда је прави пример избор ученика генерације у Математичкој гимназији у Београду, најуспешнијој школи у
Србији, где постоје различите
титуле. Ове године за најбољег
такмичара те школе проглашен је наш суграђанин Огњен
Тошић, док је Панчевка Даница Зечевић понела титулу најбоље матуранткиње, а Панчевац Марко Шушњар изабран је
за ђака генерације.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „СЛОБОДА, ЈЕДНАКОСТ, БРАТСТВО”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4717

Чињенице, а не тенденциозни закључци
Због неистина, тенденциозног
извештавања и блаћења угледа наших ученика и целе школе, захтевам да се објаве следеће чињенице.
Избор ученика генерације у
панчевачкој гимназији обављен је 9. јуна. Није било никаквог скандала. Скандал покушавају да направе они који
неистинито и тенденциозно
пишу и говоре о томе.
Зашто овом избору прети
поништење? На основу којих
чињеница се износи таква
тврдња? Жалба је уложена
просветној инспекцији, али
свако може да се жали. Про-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

светна инспекција је одбила
жалбу пошто је утврдила да
смо испоштовали све законске
и подзаконске услове.
Када је сличан случај (у
Гимназији) завршио на суду?
Молим датум, назив суда или
било какав заводни број „случаја”. У противном захтевам
извињење. Матурско вече у
„Хајату” није било поклон
Гимназије ученику генерације. Одакле та информација?
Да ли је тешко било проверити? Гимназија је успела (после напорних преговора) да
обезбеди додатних девет гратиса за матуранте који су се
највише истакли на такмичењима. То је био поклон за њих
и мала олакшица родитељима. Да ли смо погрешили?
Коме је отето право да буде ученик генерације? Да ли

аутор/ауторка овог чланка потписан/потписана са М. Д. сматра да професори који четири
године раде са ђацима не умеју
да процене ко је ученик генерације? Да ли аутор/ауторка мисли да може боље, иако (претпостављам) није одржао/одржала ниједан час тим ђацима?
Било би лепо да нам М. Д.
представи своје професионалне референце и везу с просветним системом у овој земљи.
На седници Наставничког
већа када је биран ученик генерације, седео је отац кандидата
који је касније проглашен учеником генерације. Тај отац је
био на свом радном месту.
Другим речима, био је тамо где
је и морао да буде. О каквом
тихом притиску је реч? Како је
вршен „тихи притисак”, над
ким? Да ли се неко пожалио?

Најбољи показатељ тог притиска је чињеница да (такорећи)
две трећине присутних нису
гласале за колегиног сина. У
свакој генерацији имамо неколико ђака који су деца запослених. Навикнути смо на такве
услове рада. Колико ја памтим,
никада раније ученик генерације није био ученик чији је
родитељ запослен у Гимназији.
Тврдња „већ колико сутра ће
лауреат данашњице седети у
неком комесаријату и вршити
отворени притисак на све око
себе” толико је изван граница
пристојности и кодекса части
да не желим да коментаришем. Да ли, потписани/потписана М. Д., знате ишта о лауреату? На част вам било.
Владимир Марић, директор
Гимназије „Урош Предић”

ЗАВРШЕНА МАЛА МАТУРА

Следи рангирање
кандидата
Ма ту ран ти
пан че вач ких
основних школа полагали
су прошле недеље завршни
испит из српског односно
матерњег језика и математике и решавали комбиновани
тест из природних и друштвених наука. Према речима Горана Боканића, координатора Окружне уписне
комисије, малу матуру најбоље су урадили ученици
ОШ „Стевица Јовановић”, а
два ученика те образовноваспитне установе освојила
су максималан број поена на
сва три теста. Резултати показују да су панчевачки матуранти на пријемном из математике у просеку освојили
10,28 бодова, на српском
13,51, а на тесту опште културе просечан број освојених
бодова у школској 2016/2017.
био је 10,58. Када је реч о
успеху на пријемном испиту,
одмах иза „Стевичине школе” налазе се осмаци из ОШ
„Свети Сава” и ОШ „Бранко
Радичевић”.
У суботу и недељу, 24. и
25. јуна, матуранти ће у матичним школама приложити

списак жеља за упис у средње стручне школе и гимназије на територији Србије.
Листа жеља садржи шифру
ученика, назив и место школе, шифру и назив образовног профила и тип или смер
средње школе или гимназије. Надлежни апелују на кандидате и њихове родитеље да
пажљиво попуњавају листе
како би се избегле евентуалне грешке и саветују им да
одабир школа ускладе с резултатима пријемног и могућностима детета.
Као и сваке године, рачунари у централном оперативном систему Министарства
просвете аутоматски ће рангирати ученике за читаву Србију. Кандидати ће, према
укупном броју бодова оствареном по свим основама које
се вреднују за упис у јединствену ранг-листу, заузети
одређено место. Бодовни салдо се утврђује на основу успеха у основној школи и броја
бодова на квалификационим
испитима из матерњег језика,
математике и комбинованог
теста.

АКЦИЈА УДРУЖЕЊА „CONNECTING PEOPLE”

Еко-павиљон у Панчеву

Удружење грађана „Connecting People” позива заинтересоване Панчевце да се придруже волонтерским акцијама за изградњу еко-дворишта
у кругу Стрељачке дружине
„Панчево 1813”, популарне
Стрељане. Прва акција заказана је за период од 23. до
25. јуна, а предвиђено је да
се обаве припремни радови
у дворишту Стрељачке дружине (чишћење смећа, уклањање корова и равнање земљишта). Крајем јуна и почетком јула, према речима
чланова овог удружења, почеће изградња еко-павиљона
од еколошког материјала и
уређење самог простора у
складу са еколошким стандардима.
Ове активности реализују
се у склопу пројекта „Екодвориште”, који је подржала
Фондација „Траг”, с циљем да
се уреди двориште Стрељачке дружине. Основна идеја је
да се утиче на развој еколошке свести младих, али и да
се у Панчеву креира подстицајно окружења у којем ће
млади имати могућност да

упознају свет око себе, разумеју природу и важност њеног очувања. Сви заинтересовани суграђани могу попунити пријавни формулар на
линку http://bit.ly/ekovolonteri, а они који желе да се више
информишу о самој активности, могу то учинити на
„Фејсбук” страници овог
удружења.
Удружење „Connecting People” је организација младих
из Панчева која је основана у
априлу 2013. године са идејом да се младима омогући
да остваре своје потенцијале,
како би кроз проактиван
приступ подстицали позитивне промене у окружењу.
Удружење ради на афирмацији вредности омладинског
активизма и волонтеризма,
као и предузетништва, на истицању важности и јачању
концепта целоживотног учења у друштву, промовисању
значења креативних индустрија за развој заједнице,
развијању и промовисању
културолошких вредности и
остваривању равноправности међу половима.
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ХРОНИКА

Х РАНА З А Д У ШУ

Свитање

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, понекад се током свог животног путовања
нађемо заглављени у ситуацијама које сматрамо безизлазним. Бауљамо по мраку
покушавајући да „напипамо” било шта што би представљало излаз или прекидач за светло. Свако је у стању да направи свој лични
мрак, који сматра „црњим и
горим” од свих осталих.
У мраку „живе” све бабароге и остале немани бола и
најгорих очекивања. Оне су,
као и све але, створене да зауставе било какав зрак светлости који би наговестио
свитање и разилажење таме
која окружује и притиска нечији живот. Тако трпљење
постаје пут кроз животни
глиб из којег нема излаза, а
са стране је још црњи мрак с
неким непознатим алама. За
своје бар знамо како изгледају. Наденули смо им савремена имена, како бисмо ишли у
корак с временом у којем живимо. Модерни називи за те
немани, але и бабароге јесу
стрес, паника, фобија, мобинг, депресија, трка...
Неки људи су научили како да заслепе друге својом
лажном светлошћу, претварајући је у визију свитања и
изласка из вишегодишњег
мрака. Тако се веома успешно једна илузија замењује
другом и настаје уверење да
је излаз који је пронађен једини. Долази до одустајања,

предаје и мирења са судбином. Тако се за многе најчешће и завршава покушај изласка из мрака. Савршено
прилагођени захтевима других људи и околине, „замрзну се” у једном тренутку, понављајући уклесане обрасце
своје свакодневице. Свитање
им измиче док у полусну понављају исте дане. Свако ремећење дневне рутине доводи до још дубљег повлачења
у сопствени мрак.
Управо неки догађај, довољно снажан да поремети
уљуљканост, може да покрене промену. Многима живот на тај начин пошаље
сигнал за: доста је било. Тада
се свитање појави на тежи
начин, кроз борбу са отказом, дијагнозом, губитком...
Многи схвате да оно што су
сматрали крајем, представља у ствари шансу за нови
почетак. Кроз личне битке
откривају сопствене снаге,
за које нису ни знали да их
имају. Учењем нових вештина замењују се застарела и бескорисна уверења.
Излазак из мрака може
покренути и нека особа, реч,
књига... Све што нам је неопходно већ имамо, само је заклоњено бабарогама које чине наметнуте вредности и
жеља за уклапањем у свакодневицу. Заиста постоје људи
који ће нам унети светлост у
животе својом добротом, пажљивошћу и љубазношћу.
Њихова светлост не заслепљује, већ осветљава путоказе ка свитању. На нама је да
их пратимо. Препреке на путу су исте, постављене из
страха и неповерења. Стоје
непромењене годинама, само су сада све видљивије.
Нико не каже да је лако изаћи из личног мрака, већ да је
могуће и да је све више оних
који су успели и сада осветљавају пут другима.
Ићи ка свитању или остати у мраку – одлука је, као и
увек, само на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нутрикозметика

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Трагајући за серумом вечне
младости који ће нам пружити ефикасну негу изнутра, фармацеутске куће пронашле су оптималну комбинацију витамина и минерала неопходних за одржавање унутрашње лепоте. Тако
је настала нова козметичка
грана – нутрикозметика.
За успоравање старења коже, поред правилне и редовне
спољашње неге и употребе
одговарајућих козметичких
препарата према годинама,
типу и стању коже, важан је
и утицај на унутрашњу прехрану коже, што омогућава
нутрикозметика. Нутрикозметички производи својим
основним састојцима углавном прехрањују дубоке слојеве коже, у којима и започиње интензиван процес
старења.
Кључни састојци за негу
коже су витамини: А, Б1 (тијамин), Б2 (рибофлавин), Б3

(никотинамид), Б5 (пантотенска киселина), Б6 (пиридоксин), Б9 (фолна киселина), Б12 (цијанокобаламин),
Ц, Е, Х; минерали: цинк, калцијум, гвожђе, селен и магнезијум; масне киселине: алфа-линолеинска киселина,
као и остале супстанце: колаген, хијалуронска киселина,
коензим Q10, каротеноиди
(бета каротен, ликопен, лутеин), полифеноли (из зеленог
чаја и семенки грожђа). Производи нутрикозметике су
тренутно велики хит у свету.
Реч је о напицима, таблетама
и суплементима који утичу
на побољшање структуре коже. Они представљају пажљиво избалансирану мешавину антиоксиданата, екстраката лековитих биљака,
минерала и витамина.

Ипак, јасно је да конзумирање ових таблета можда
представља лакше, брже и
једноставније решење, али и
да се исти резултати могу
постићи и конзумирањем
здраве хране. На нама је да
изаберемо свој пут до савршене коже.

Петак, 23. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: ДР МЛАДЕН ЈАНИЋ, ХИРУРГ-КОЛОПРОКТОЛОГ

МОДЕРНА ХИРУРГИЈА У ПАНЧЕВУ – МОГУЋЕ ЈЕ!
Потребни спонзори
за организацију
колопроктолошке
радионице
Врсног хирурга-колопроктолога
др Младена Јанића, шефа Одсека колоректалне хирургије
Опште болнице у Панчеву, добро познају многи пацијенти
из јужног Баната. О њему имају само речи хвале, баш као и
његове колеге, и то не само из
овдашње болнице, већ и из чувених светских здравствених
центара у Шангају, Москви,
Њујорку, Лондону и другим
градовима у којима је током
протеклих петнаестак година
боравио махом као хирург гост
и предавач. О томе колико је
признат као стручњак, сведочи
и чињеница да му је 2011. године припала Новембарска награда Града Панчева. О Јанићу
ћете све најлепше чути и од
његових пријатеља планинара
и ронилаца, будући да, када
није у операционој сали, батерије пуни у контакту с природом. Пре неколико недеља писали смо о његовом недавном
освајању Хималаја, у друштву
сина Милана, који креће очевим стопама као специјализант хирургије.
Ове недеље, непосредно након што је Јанић успешно завршио шесточасовну (!!!) операцију канцера дебелог црева,
разговарали смо о послу, односно о грани медицине у којој је
овај стручњак, чини се, постигао све што се постићи могло.
ПАНЧЕВАЦ: Недавно сте
били на два светска скупа колоректалних хирурга. Какве
утиске носите оданде?
ДР МЛАДЕН ЈАНИЋ: Крајем маја био сам, једини из Србије, на Интернационалној
конференцији „Руска школа
колоректалне хирургије” у Москви, као предавач по позиву.
Био је то јубиларни, десети
конгрес, а ја сам био скоро на
сваком досад. Реч је о једном
од три највећа скупа тог типа у
свету. Било је око 1.200 учесника и око 50 предавача по
позиву из Јапана, Кине, Кореје, Индије, Енглеске, Америке.
Утисци са оваквих догађаја су
увек сјајни. Ту увек имате прилику да научите нешто ново,
тим пре што је обавезан део
програма хирургија уживо, која подразумева могућност да
директно, посредством камера, пратите оперативни захват
у сали. Две недеље пре тога
био сам и у Лисабону, на једнако интересантном састанку у
Канцер центру „Champalimaud”. Тај центар је можда
најлепша и најмодернија установа тог типа у свету, у чију је
изградњу и опремање уложено
700 милиона евра. Један од
предавача с тог скупа, који и
ради у центру, професор Нуно
Фигуерида, долази нам у октобру на седму Колопроктолошку радионицу коју организујемо у Панчеву.
• Директор сте манифестације „Панчевачка колопроктолошка радионица”, која се одржава од 2002. године. Реците
нам нешто више о том пројекту
и о програму који учесници могу очекивати ове године.
– Карцином колона и ректума спада у једну од три најчешће врсте малигнитета у јужном Банату, а годишње у
панчевачкој болници оперишемо између 120 и 150 канцера дебелог црева. И док је у
свету већ деценијама лапаро-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

скопска хирургија подразумевани начин оперисања карцинома, а у последњих неколико
година се уводи и роботска хирургија, ми у Србији и даље у
највећем проценту радимо
отворене операције и тек тежимо да стандардизујемо лапароскопску хирургију. Основни циљеви наше радионице и
удружења „Круг здравља”, које
организује манифестацију,
управо су засновани на идеји
да се карцином колоректума
превенира, боље дијагностикује и квалитетније оперише,

били пре две године, кошта
око 50.000 евра и у рангу је тог
поменутог „опела”, док су стубови на којима се ради у иностранству вредни дупло више
и представљају оно што би за
доброг таксисту био нов „мерцедес”, а за џокеја најбоље грло. Пошто смо ми испунили
своје обећање и увели рутинску лапароскопску хирургију
рака дебелог црева у панчевачкој болници, сада би требало
да неко други испуни своје
обећање и да нам обезбеди један нови прави лапароскопски

и то лапароскопски. Седма радионица биће одржана 18. и
19. октобра и имаћемо између
осам и десет гостију, врсних
хирурга из иностранства, међу
којима су проф. др Амџад
Парваиз, проф. др Алексеј Карачун и др Ричард Коен.
Основни концепт радионице
јесте да кроз хирургију уживо
и предавања што више унапредимо практичне хируршке
вештине и знања. Позвали смо
и домаће водеће професоре и
хирурге који ће такође приказати своје резултате у лапароскопској хирургији.
• Имате ли одговарајућу
опрему за практични део радионице?
– На нашој последњој радионици, 2015. године, ми смо
трећи пут у панчевачкој болници радили лапароскопску
хирургију на позајмљеном стубу, јер нисмо имали свој. То је
био тренутак када се јавило суштинско питање: има ли смисла ићи некуд и усавршавати
се, те доводити стручњаке из
иностранства да нам показују
нове методе, ако ми то не можемо да применимо? На срећу, мало након те радионице, а
захваљујући залагању удружења
„Круг здравља” и контактима
доктора Трифуновића, добили
смо напокон од Покрајине свој
стуб. Од тада је прошло мање
од две године, а ми смо урадили
преко 70 лапароскопских операција карцинома дебелог
црева и резултати су нам одлични. Међутим, једна од најважнијих ствари за коју бих ја
волео да буде резултат наше
предстојеће радионице, јесте
да добијемо још један лапароскопски стуб.
• Због чега вам је потребан
још један стуб?
– Да би један карцином дебелог црева могао да се оперише лапароскопски, поред увежбаности медицинског тима и
величине тумора, трећи одлучујући фактор јесте квалитет
опреме којом располажете. То,
рецимо, можемо упоредити с
трком коња – њен исход зависи колико од џокеја, толико и
од самог коња. Исто тако, можете бити таксиста који вози
„опел” или „дачију”, али ако
хоћете да пружите професионалну услугу, онда морате возити нови „мерцедес”. Лапароскопски стуб који смо ми до-

„мерцедес”, односно „олимпус” или „шторц”. То је препорука нашег учитеља проф. др
Амџада Парваиза, који је рекао да на стубу марке „волф”,

какав ми имамо, он никад не
би радио. Уз то, куд год да сам
и ја сам ишао, виђао сам само
те две марке апарата. То је исплатива инвестиција, јер се он
не би користио само за дебело
црево, већ и за разне друге захвате у целој болници.
• Имате ли адекватну финансијску подршку за организацију радионице у октобру?
– Ми ћемо и ове године, као
и до сада, морати да се ослонимо на помоћ спонзора. Без
обзира на то што нама сваки
пут помогне Град, та подршка
није довољна, јер локалну самоуправу закон ограничава у
том смислу да не може директно да помаже Болници,
већ то може чинити само преко удружења и евентуално
преко Дома здравља. Болница
је исто у тешкој ситуацији,
али нам помаже логистички.
Стога без помоћи приватног
сектора не бисмо опстали. Захваљујем свим спонзорима и
људима добре воље који су помогли удружењу „Круг здравља” и допринели томе да
„Панчевачка колопроктолошких радионица” постане и
остане једна од водећих хируршких манифестација у Србији. Надам се да ће тако бити
и убудуће. Подршка нам је
неопходна, те молим све оне
који могу да нам је пруже, да
се јаве удружењу „Круг здравља” преко контакт-форме на
сајту www.krugzdravlja.org.rs,
или могу потражити мене у
Општој болници, путем телефона 306-400.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Пудинг са семенкама
чије и малинама

Сигурно сте чули за потпуни хит у свету – семенке чије. У питању је ситно црно,
бело и тамносмеђе семе које потиче од једне врсте нане. Биљка води порекло из
Мексика и Гватемале. Иако
се у остатку света користи
тек одскора, постоје сазнања да су ову „суперхрану”
користили Астеци и Маје.
Чија значи „снага”, а у
традицији ових народа семенке чије користиле су се
за подизање енергије. Данашња сазнања о овим семенкама оправдавају веровање
древних народа, јер су се-

менке веома богате омега 3
масним киселинама, протеинима и влакнима, а садрже
и значајну количину витамина, минерала и антиоксиданса. Нутриционисти препоручују отприлике једну
кашику семенки чије дневно. Пошто су ове семенке
потпуно неутралног укуса,
оне неће имати утицаја на
другу храну коју конзумирате истовремено, па их можете користити као додатак
свим јелима. Ево једноставне идеје како да лако укључите ове магичне семенке у
своју исхрану.

Потребно: 130 г малина, 250 мл млека, две супене кашике меда,
једна кафена кашика ароме ваниле, сок од пола лимуна, две супене кашике грчког јогурта и три супене кашике семенки чије.
Припрема: У блендер убацити све осим семенки чије и миксати.
Смесу поделити у две тегле с поклопцем. У сваку теглу сипати по
једну и по кашику семенки. Затворити теглу и добро промућкати како би се семенке равномерно распоредиле. Оставити да стоји један
сат, а затим поново промућкати тегле. Одложити у фрижидер током
ноћи. Сутрадан промућкати и служити..
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ

ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ Т3 И Т4
Цена: 400 динара сваки
ПАКЕТ 3
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH
Цена: 450 динара сваки
ПАКЕТ 4
• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА
Цена: 100 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA
Цена: 650 динара
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA
Цена: 750 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL И ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

НОВО

САМО СУБОТОМ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ
(ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ)
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Субота, 25. јун, 11 сати, дворана Културног центра: балетско такмичење „Костадинка Дина Николић”.
Среда, 28. јун, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.

„СРПСКИ ДАНИ КУЛТУРЕ” У АУСТРИЈИ

Зоран Т. Поповић
гостовао у Бечу
Афористичар и сатиричар
Зоран Т. Поповић учествовао је на манифестацији
„Српски дани културе”, одржаној од 5. до 18. јуна у палати „Палфи” у Бечу, у организацији удружења „Фокус”.
Зоран Т. Поповић наступио је 14. јуна у програму
под називом „Добро јутро,
Београде”, у којем су евоциране успомене на великог
српског писца и сатиричара
Душка Радовића. Током вечери представио је и свој целокупан књижевни опус.

Бечка публика је видно
уживала и наступ често прекидала громогласним аплаузима, а врхунац дружења био
је када је Поповић говорио
афоризме за децу из своје
књиге „Кад порастем, бићу велики”, чиме је показао зашто
га често пореде с великаном
какав је Душко Радовић кад је
афоризам за децу у питању.
Ма ни фе ста ци ја је одр жана под покровитељством
и уз подршку Владе Републи ке Ср би је и Епар хи је
аустријско-швајцарске.

ДЕЧЈИ ЛИКОВНИ КОНКУРС

Награда младој
карикaтуристкињи
Панчевка Невена Качић Бартуловић добитница је друге
награде на ликовном конкурсу за децу под називом „Мозак у земљи снова”, који је
расписала студентска секција
Друштва за неуронауке Србије. Награђени рад настао је у
оквиру радионица Зимске
школе карикатуре Николе
Драгаша, коју је организовао
Дом омладине Панчево.
Ликовни конкурс је расписан у фебруару ове године

поводом обележавања међународне манифестације „Недеља свести о мозгу”, коју је
већ седми пут организовала
Студентска секција Друштва
за неуронауке.
Летња школа карикатуре
коју ће водити истакнути
илустратор и карикатуриста
из Панчева ове године ће се
одржавати у кругу Градског
парка сваке суботе од 9 до
11 сати, а прва радионица
заказана је за 1. јул.

избор

МОЈ
МОЈ
Ноћни воз за Лисабон
Филип Рихтер,
новинар и светски путник
ФИЛМ „Ноћни воз за Лисабон” рађен је по роману под
истим насловом, који је написао швајцарски писац Паскал Мерсије. То је прича о
животу, љубави, политици и
изгубљеним шансама. У центру радње је професор Рајмунд Грегоријус, који жели
да се врати у одређени период свог живота и да изабере
потпуно други правац у животу од овог који га је начинио оваквим какав је данас.
То је филозофско питање.
Једног дана Грегоријус сасвим спонтано седа у воз за
Лисабон и постаје део приче
у чијој је позадини португалски диктатор Антонио Салазар, који је владао до 1970,
када је свргнут с власти. Једна од најбољих немачких глумица Мартина Гедек, Бруно
Ганц и португалски глумац
Марко д’Алмеида учинили су
овај филм заједно с прелепим амбијентом Лисабона
заиста вредним за гледање.
СЕРИЈА „Тиранин” прича
нам причу о фикционом
арапском округу који се зове
Абудин. У овој серији се говори о сину арапског деспота који је одлучио да оде у
Америку јер није могао да
живи под моралним начелима која су постојала у Абудину. Када се вратио са својим
најближима, почели су суко-
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ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА СМОТРА ФОЛКЛОРА

ТРАДИЦИЈА И КУЛТУРА ЈУЖНОГ БАНАТА
Изворно народно
стваралаштво
Културно-просветна заједница
Панчево организовала је 54.
смотру музичко-фолклорног
стваралаштва јужног Баната у
недељу, 18. јуна, у Културном
центру Панчева. Овом приликом је представљено осамнаест нумера културно-уметничких друштава из општина Ковачица, Ковин и Панчево.
– Смотра музичко-фолклорног стваралаштва јужног Баната
посвећена је изворном народном стваралаштву – изворним
песмама, играма и музици, које
одражавају једно аутентично
стање и традиционалну играчку
и музичку културу и костим старих времена – рекао је председник Културно-просветне заједнице Стојан Бошков.
Он је истакао да су учесницима оваква такмичења веома
важна, јер се на тај начин проверавају њихове способности,
умећа и квалитет који им могу
обезбедити даљи пласман. Сама покрајинска манифестација, која ће бити одржана у Врбасу од 20. до 23. септембра,
није такмичарског карактера,
већ представља прилику да се

презентује оно најбоље што
Војводина има. Ипак, најбољи
и са ове смотре имаће прилику да своје вештине прикажу
на републичком такмичењу у
октобру. О најбољим тачкама
на 54. смотри музичко-фолклорног стваралаштва јужног
Баната одлучивала је Слободанка Рац, кореограф из Бачке Тополе, а резултати ће бити
познати крајем јуна.

Најбоље наступе на градској
смотри, по оцени жирија, који
је радио у саставу Драган Мичић, балетски педагог, и Петар Павлов, музички педагог,
имали су СКПД „Ђетван” из
Панчева, Дом културе „29. новембар” из Старчева и КУД
„Станко Пауновић НИС–
РНП”.
Поред поменутих друштава,
на регионалној смотри су уче-

ствовали и Дом културе „Михал Бабинка” из Падине, КУД
„Салмасал” из Скореновца,
Дом културе „3. октобар” из
Ковачице, певачка група „Скала” из Ковачице, фолклорна
група Дома културе и Гимназије Ковачица, КУД „ Мраморак” из Мраморка, КУД „Полимље” из Мраморка и КУД
„Петефи Шандор” из Скореновца.

ГОСТОВАЊЕ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

„Абрашевићу” два признања на Сабору фолклора
КУД „Абрашевић” учествовао
је на двадесет трећем Сабору
културног стваралаштва Србије у Косовској Митровици,
где је на завршној, такмичарској вечери освојио прву награду за најбољи оркестар и
друго место као играчки ансамбл. Сабор је организовао
Кул турни центар „Дра гица
Живковић” из Косовске Митро ви це, под по кро ви тељ ством При вре ме ног ор га на
општине Косовска Митровица, у оквиру „Видовданских
свечаности”.
Манифестација је трајала
од 12. до 19. јуна, а у оквиру
ње су одржане ликовне и вајарске колоније, песнички сусрети, етно-сајам, округли сто
на тему културно-уметничког
стваралаштва, позоришни дани, концерти на тргу и завршна централна манифестација – Сабор фолклора.
КУД „Абрашевић” је учествовао на Сабору фолклора, у
оквиру којег су организовани:
два дефилеа кроз град, један
ревијални наступ и, последње
вечери, такмичарски део.
– Наше културно-уметничко друштво поносно је пред-

стављало свој град, па је тако
на завршној, такмичарској вечери освојило прву награду за
најбољи оркестар и заузело
друго место као играчки ансамбл. Притом морамо да кажемо да је овог пута у ансамблу било подмлатка, односно

Панчевачки ансамбл се
представио „Пчињском заврзламом”, под руководством
уметничког директора „Абрашевића” Горана Митровића,
који четврту годину заредом
ради с панчевачким ансамблом, а по струци је професио-

оних који су тек недавно прешли у прву поставу, с обзиром
на то да су поједини стари
играчи првог ансамбла били
спречени због факултетских
обавеза да крену с нама на
пут. Тим пре нам је ово друго
место још драже – рекла је Лела Стојнов, председница КУДа „Абрашевић”.

нални играч, тачније првак Националног ансамбла „Коло”.
– Косовска Митровица је
ових дана била престоница
културних дешавања, а у исто
време и пуна младих, лепих,
паметних и културних момака
и девојака, који уливају наду
да нас ипак чека лепа будућност. Овде није било граница,

овде нема политике и овде су
у ношњи сви на истом задатку,
а то је очување традиције и
културе нашег народа – рекла
је Лела Стојнов.
Она је истакла да велику захвалност за учешће на овом
сабору дугују Арманду Хотију,
као и градоначелнику Панчева, који је обезбедио превоз до
Косовске Митровице.
– Мислимо да смо се на леп
начин одужили граду и да ће
и даље бити разумевања и за
наше активности, поготово
ако се узме у обзир да „Абрашевић” ове године прославља
осамдесет година постојања у
Панчеву, а сто дванаест година постојања породице „Абрашевић”, која живи и ради у
шеснаест градова у Србији –
објаснила је председница
КУД-а „Абрашевић”.
На Сабору су учествовали и
ансамбли из Македоније, Црне Горе, Републике Српске и с
Косова.
КУД „Абрашевић” ће у наредном периоду наставити активности, у оквиру којих се
припрема и за свечани, јубиларни концерт, који треба да
буде одржан у октобру.

СМОТРА ДЕЧЈИХ ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА СРБИЈЕ
би са остатком породице –
једна политичка и емотивна
прича која је веома блиска
реалности. Коме се допала
серија „Домовина” („Homeland”), обожаваће серију
„Тиранин”.
МУЗИКА: За моје добро расположење најчешће je заслужан опуштајући, али истовремено и веома весео звук
који има Мом, којег често
слушам док сам у превозу
или чак обављам неке послове у кући. Двадесетосмогодишњи француски диџеј
Мом (Jеremy Souillard) прави eлeктронску музику која
сe по свом стилу разликујe
од свeга што трeнутно имамо
на тржишту. Њeгова најпознатија пeсма „Алоха” до сада јe прeглeдана вишe од 25
милиона пута на друштвeној
мрeжи „Јутјуб” и можда јe
јeдна од оних којe најбољу
описују њeгов спeцифичан
музички стил.

КУД „Станко Пауновић” освојио злато
КУД „Станко Пауновић НИС–
РНП” остварио је велики успех
на дванаестој Смотри дечјих
фолклорних ансамбала Србије, одржаној 17. јуна у Ваљеву,
у организацији Савеза аматера
Србије.
У програму завршног фестивала дечјег кореографисаног фолклора представило се
седамнаест ансамбала који су
прошли селекцију на градским, регионалним и покрајинским смотрама.
Млади играчи „Пауновића”,
у пратњи народног оркестра,
представили су се играма из
Кобишнице, у музичком аранжману Здравка Ранисављевића и кореографији Дејана
Трифуновића.
– Стручни жири је високо
оценио наступ нашег ансамбла, са 97,33 од могућих 100
поена, што нас је сврстало у ред
три најуспешнија ансамбла,

који су награђени златним
плакетама – рекао је Дејан
Трифуновић, уметнички руководилац КУД-а „Станко Пауновић”.

јих ансамбала узраста од седам до петнаест година.
Дечји ансамбл нижих разреда извео је „Игре Срба из
Беле Крајине”, у музичком

„Пауновић” је освојио златне плакете и на педесет шестом Музичком фестивалу деце Војводине, одржаном у мају. Овај фестивал организовао
је Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине, а
представило се тридесет дечи-

аранжману Здравка Ранисављевића и кореографији Дејана Трифуновића. Ансамбл је
награђен златном плакетом и
специјалним наградама за реконструкцију народне ношње
и за истраживачки рад. Ансамбл виших разреда извео је

„Влашке игре из околине Неготина – села Кобишнице”, у
музичком аранжману Здравка
Ранисављевића и кореографији Дејана Трифуновића, и награђен је златном плакетом и
специјалном наградом за најбољи играчки ансамбл.
Током лета први извођачки
ансамбл КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП” учествоваће
на фестивалима у Републици
Српској, Словачкој, Бугарској
и Русији.
Поводом великог успеха који је КУД „Станко Пауновић”
остварио на републичком такмичењу у Ваљеву, приређен је
пријем у среду, 21. јуна, у
Градској управи Панчева.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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КУЛТУРНО ЛЕТО У ПАНЧЕВАЧКИМ СЕЛИМА

ДОВОЉНО ДА СЕ „ПРЕГУРАЈУ”
НАЈТОПЛИЈИ ДАНИ
И ове године без
екстра новца
из градске касе
И званично је почело најтоплије и многима омиљено годишње доба. Том периоду у
дужем интервалу културни
посленици у панчевачким селима посвећују посебну пажњу с циљем да суграђанима
„освеже” вреле дане (боље речено, ноћи) интересантним
садржајима на отвореном, а
углавном је реч о концертима
и представама.
Нажалост, већ неколико година домови културе, који су
стожери поменутих збивања,
не добијају новац из градске
касе за наведену намену. Стога су принуђени да се сналазе,
то јест да летње програме финансирају из ионако скромних
редовних трансфера, затим од
новца који зараде издавањем
простора у закуп, као и од пројеката с различитих конкурса.
У вези са овим последњим, и
даље најбоље пролазе Новосељани, док је у другим местима
та могућност искоришћена за
тек понеку традиционалну манифестацију, попут „Жисела”,
„Екс-Ју рок феста” или „Иванова у фокусу”.
Но ево у кратким цртама
шта ће становници девет места имати на репертоару наредних месеци...
Ништа без дружења
Поменути Новосељани овог
лета моћи ће да се релаксирају концертима широког спектра музичких праваца, а почетком августа у плану је, рецимо, изложба фотографија
под називом „Фрушка гора”.
Поред осталог, биће уприличени „Бангул” и трећи Банатски рок фестивал.
Као и протеклих двадесетак
година, Старчевци ће крајем

Банатски Брестовац: Први
човек села Драган Миричић у
уторак, 20. јуна, уручио је
пригодан поклон Анђели Јовановић, ђаку генерације.
Месна заједница ће 17. јула, у
сарадњи са Институтом „Та-

пута ка плажи „скела”. Почело
је сузбијање ларви комараца
убацивањем специјалних хемикалија у септичке јаме. Теку
припреме за обележавање Петровдана и организацију летње
лиге у малом фудбалу.
Иваново: Расписана је јавна
набавка за изградњу атарског
пута ка Старчеву. Манифестација под називом Међународни фестивал хармонике
„Златна дирка” биће премијерно одржана у понедељак,
26. јуна, од 20 сати, на платоу
испред Дома културе.

Хоће ли је бити ове године? Једна од протеклих „Паприкијада”...
јула и почетком августа, између две сеоске славе – Огњене
Марије и Светог Пантелејмона, моћи да прате колажни
програм „Дани дружења”, у
шта су укључене све локалне
институције и организације.
Омољица за почетак јула
припрема „Наше лето”, када
ће почети серијал дечјих
представа и концерата. У међувремену ће се одвијати Међународни камп „Сунцокрет”,
па почетком августа чувени
фестивал аматерског филма и
уметничке фотографије „Жисел”, а потом, око сеоске славе
Преображења, и „Дани породице” у организацији Месне
заједнице.
У Иванову ће најтоплије годишње доба почети на веома
атрактиван начин – првим
војвођанским
фестивалом
хармонике. Уследиће Међународни сусрет банатских Бугара, затим „Рибарски дани и
ноћи”, као и десети Салон
уметничке фотографије „Иваново у фокусу, који ће пратити

и други програми поводом сеоске славе Велике Госпојине.
Мало наде у ребаланс
И Јабучани ће обележити
идентичан јубилеј – десету
Дечју ликовну колонију, која
ће бити одржана уочи Светог
Илије или Илиндена.
Њихове прве комшије Глогоњци, у оквиру обележавања
Петровдана, са Унијом младих
организоваће рок концерте, као
и представу урнебесног стендап комичара Неше Бриџиса. У
августу ће, поред осталог, бити
изведена и представа „Еден”.
Качаревци ће, уз летњи мозаик сачињен од представа,
балетских вечери и музичких
догађања названих „Таленти
за вас”, приредити већ одомаћени „Лудус фест”, који се у
августу одиграва на Спортскорекреативном центру„Језеро”.
У Долову ће, поред скорашњег гостовања фолклорног
ансамбла из Аустралије, бити
и разноврсних садржаја – од
програма за младе, преко староградске музике, до дана

културе доловачких Румуна.
Ту је и манифестација „У смирај дана” у Пешчари на Леанци крајем јула.
Брестовчани ће моћи да рачунају на тек неколико концерата, а одржавање „Паприкијаде” и даље је под великим
знаком питања.
На све наведено градски
већник задужен за културу Немања Ротар каже да ће, због
нимало ружичасте финансијске ситуације, села тешко моћи да рачунају на додатни новац за летње програме, иако
још увек тиња сићушна нада
да ће нешто добити на предстојећем ребалансу градског
буџета.
Ипак, сва је прилика да ће
насељена места морати и убудуће да се ослањају на сопствене ресурсе или конкурсе,
нарочито ако се зна да је ове
године највећи део „културног
колача” отишао на плате триста запослених у овој области,
које су, мора се признати, биле мизерно мале.

ОМОЉИЧКА ШКОЛА НАГРАЂЕНА ШЕСТИ ПУТ

Поново међу најбољима у екологији
У оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини”, почетком јуна у холу
зграде Покрајинске владе
проглашене су најбоље васпитно-образовне институције
у области развијања и унапређивања заштите животне средине за одлазећу школску годину.
Међу представницима деветнаест најуспешнијих предшколских установа, основних
и средњих школа, поново се
нашла и Основна школа „Доситеј Обрадовић”. Омољички
ученици истакли су се у претходном периоду у различитим

Месне актуелности

еколошким
активностима:
озелењавању, рециклирању,

организовању пригодних радионица и манифестација...

На овај начин „доситејци”
су, у оштрој и бројној конкуренцији од шездесет институција у ужем избору, шести пут
заредом (из седам учешћа)
постали лауреати, а још једно
ласкаво еколошко признање
сасвим сигурно биће им додатни стимуланс у погледу подизања свести о значају очувања животне средине.
Том приликом уручене су
им и награде у виду еколошких семинара за наставнике
и једнодневне ђачке екскурзије
у заштићена подручја, овог пута у Национални парк Фрушка
гора и Сремске Карловце.

миш” и Градом Панчевом,
организовати сакупљање празне амбалаже од хербицида.
Након што је директор ДВП-а
„Тамиш–Дунав” посетио село, договорен је почетак друге фазе израде колекторског
канала. Изложба фотографија аутора Бранислава Стругара под називом „Светло и
сенке” биће отворена у петак,
23. јуна, од 17 сати, у галерији Ватрогасног дома.
Банатско Ново Село: Дечји
фолклорни ансамбл старијег
узраста Дома културе освојио
је сребрну плакету на републичкој смотри одржаној 17.
јула у Ваљеву. Годишњи концерт свих ансамбала фолклорне секције и оркестра
Дома културе, балетских група и чланова Удружења грађана ДАК биће уприличен у
петак, 23. јуна, од 19.30, у локалној спортској хали.
Долово: Чланице Удружења
жена „Доловке” представиле
су се својим штрудлама у суботу, 17. јуна, на „Дану Дунава”, а
истог дана школа је, по традицији, учествовала на „Панчевачком карневалу”. Једанаестогодишњи мултиинструменталиста Филип Марковић у
уторак, 20. јуна, заједно с директором поменуте установе
Мирославом Првуљем, посетио је гајдашки камп у Сивцу.
Донаторска журка за помоћ
рукометном клубу биће приређена у петак, 23. јуна, од 21 сат,
у „дискотеци” Дома културе.
Глогоњ: Месна скупштина одржала је седницу на тему уређења

Јабука: Овлашћена фирма је
прскала комарце претходних дана. Чланови Удружења грађана „Балтазар” и даље уређују тамишко приобаље надомак амбуланте.
Качарево: Почела је сезона
купања на СРЦ-у „Језеро”, у
којем је, на основу првих овогодишњих анализа Завода за
јавно здравље, вода једино
исправна за купање на територији Панчева. ЗD пројекција филма „Пирати с Кариба 5” биће одржана у петак,
23. јуна, од 21 сат, у атријуму
изнад Месне заједнице.
Омољица: Удружење грађана
„Сунцокрет” расписало је наградни фото-конкурс на тему „Мој живот на два точка”,
а сви они који имају обичај
да бележе тренутке проведене на бициклу, своје радове
могу послати на имејл . 3D
пројекције филмова „Аутомобили” и „Пирати с Кариба
5” одржане су у среду, 21. јуна, у Дому културе.
Старчево: У току су радови на
другој фази уређења Трга
неолита, а почела је и замена
лименог крова римокатоличке цркве. Изложба графика
Милана Булатовића биће
отворена у четвртак, 22. јуна,
у 20 сати, у галерији „Боем”, а
сат касније, у ККК-у, на програму је документарни филм
о сликару Христифору Раниловићу, једном од утемељивача Етнографског музеја.
Брђани и полетарци Одреда
извиђача „Надел” провели су
викенд на Поњавици.

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У ИВАНОВУ

Спортски дан
и Обедска бара

ЈОШ ЈЕДАН ВЕЛИКИ УСПЕХ ДЕЧЈЕГ ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА

Новосељани „сребрни” у Ваљеву
Дечји фолклорни ансамбл
старијег узраста Дома културе
из Новог Села имао је још једну изузетну сезону. Након
освајања златне плакете на
покрајинском финалу и две
специјалне награде – за најбољи музички аранжман и најбољи оркестар – као један од
пет представника Војводине
пласирао се на финалну републичку смотру у Ваљеву.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Тамо су Новосељани постигли још један вредан успех: са
одличним резултатом (96,33
бода) освојили су сребрну пла-

кету Савеза аматера Републике Србије. Треба истаћи да је
кореографију поставио стручни руководилац ансамбла

Вељко Опарница, док је музички аранжман урадио шеф
оркестра Дома културе професор Жанијел Шубља.
Тиме је ансамбл поменуте
установе оправдао дуго година
стицан реноме.
Овог пута забележен је и један куриозитет – новосељанска
фолклорна секција је једина која је у финалном такмичењу
представљала неки дом културе, док су сви преостали ансамбли учествовали испред културно-уметничких друштава.
Некада, не тако давно, било
је сасвим супротно, па су ове
установе биле носиоци аматеризма у држави.

Завршна активност трогодишњег Развојног плана Основне школе „Моша Пијаде”
одржана је 13. јуна у дворишту те ивановачке установе.
У овом несвакидашњем
догађају учествовали су ученици, њихови учитељи и родитељи, као и чланови локалних институција и културно-уметничких друштава. Директорка школе Сања
Симић Мијатовић поздравила је све који су помагали у
остваривању планираних замисли и доделила им је захвалнице.
Као илустрација реализације разноврсних трогодишњих активности приказан

је филм, док је школско двориште било украшено постерима који су дочарали успехе ученика и наставника.
Други део дана протекао је
у спортском духу, па су се запослени у школи, ученици и
њихови родитељи опробали у
фитнесу, гимнастици, фудбалу, одбојци... У паузи су сви
они могли да се послуже свежим укусним крофнама које
су направиле чланице Мађарског културно-уметничког друштва „Боназ Шандор”.
Поред тога, у организацији Месне заједнице, сва
школска деца су протеклог
викенда посетила Обедску
бару.
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ХРОНИКА

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ МИНИСТАРСТВА

Војска расписала
конкурс за још људи
Министарство oдбране и
Војска Србије расписали су
конкурс за пријем још 675
професионалних војника.
Заинтересовани ће моћи да
поднесу пријаве 30. јуна, од
7.30 до 10 сати.
У касарнама у Панчеву
тражи се више од 70 војника, и то највише за пешадију (47) и саобраћајну службу
(20). Посао ће моћи да добију и они који би волели да
раде у служби телекомуникација (пет радних места) и
у техничкој служби (четири), а упражњено је и по једно радно место у артиљерији и инжењерији.

На овај конкурс могу се
пријавити сви који су млађи
од тридесет година и добровољно су одслужили војни
рок са оружјем. С најбољим
кандидатима биће закључен
уговор о раду на одређено
време и они ће бити примљени у професионалну војну службу на период од шест
месеци. Уговори ће моћи да
им се продужавају на период
од три године и да се обнављају док не наврше четрдесет година живота.
Заинтересовани за овај
конкурс моћи ће да добију и
да попуне пријаве у све три
панчевачке касарне.

Они ће морати да приложе
и извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопију оверену у суду, општини
или код јавног бележника).
Уколико није на новом обрасцу, извод не сме бити старији од шест месеци.
Сем тога, кандидати морају да понесу и уверење о
држављанству, потврду државног органа да кандидату
није раније престајао радни
однос због теже повреде дужности ако је радио у државном органу, уверење
Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио

војни рок са оружјем и копију возачке дозволе.
Селекција пријављених за
овај конкурс састојаће се из
три дела. Првог дана ће ићи
на проверу физичких способности, другог дана на психолошку процену, а последњег
дана биће подвргнути лекарском прегледу. Поступак избора кандидата спроводи се
елиминацијом, тако да они
који не испуне критеријуме у
једном тестирању, неће бити
даље позивани.
Од почетка ове године
739 професионалних војника примљено је у радни однос у Војсци Србије.

Петак, 23. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАНИМЉИВА АКЦИЈА ОДРЖАНА У ПАНЧЕВУ

ДА МОТОЦИКЛИСТИ ШТО МАЊЕ
СТРАДАЈУ У САОБРАЋАЈУ
Двадесет бајкера из
нашег града слушало
предавања о безбедној
вожњи и вежбало на
полигону са искусним
инструкторима
Током протекле две
године на територији
Панчева погинула два
возача двоточкаша,
а повређено њих
двадесет шест
О чему треба највише водити
рачуна приликом вожње мотоцикала, у чему најчешће
греше возачи ових двоточкаша, зашто током сваке вожње
треба носити заштитну опрему
– само су нека од питања на
која је 19. јуна група бајкера
из нашег града могла да чује
одговоре.
Они су при су ство ва ли
„Тренингу безбедне вожње за
мотоциклисте” у згради Градске управе, акцији коју су зајед нич ки ре а ли зо ва ли ин струк то ри и пред став ни ци
Агенције за безбедност саобраћаја Србије, Асоцијације
за безбедност мотоциклиста,
као и запослени у Агенцији за

саобраћај града Панчева и
градском Комитету за безбедност саобраћаја.
Учесници тренинга су најпре одслушали час теоријске
наставе, а потом су заједно са
искусним инструкторима вежбали безбедну вожњу на полигону АТП-а. На крају је одржано предавање за учеснике
Машинске школе.

И ДА МЕ ВО ЛЕ МОЋ НЕ „МА ШИ НЕ”
Док су мотоциклисти који су учествовали у овој акцији паркирали своје снажне „машине” испред зграде Градске управе, пролазницима је било интересантно што је међу њима
било и неколико представница лепшег пола. Обучене у мотоциклистичку опрему, с кацигама на главама, оне су показале да не воле само мушкарци „хонде”, „јаве”, „јамахе”,
„сузукије” и друге моћне мотоцикле и брзине. Када је на полигону почео час практичне вожње, доказале су да нису нимало слабије од колега.

Срђан Половина, потпредседник Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева, изјавио је да је за ову акцију било заинтересовано много
мотоциклиста, а да их је изабрано више од двадесет, претежно млађих и недовољно
искусних возача.
– У претходне две године на
територији Панчева су у саобраћајним несрећама погинула двојица мотоциклиста, а
двадесет шест их је повређено.
То говори да се треба позабавити њима, јер су међу најугроженијим категоријама у саобраћају. Зато би требало учинити све што је могуће да убудуће
што мање страдају – изјавио је
Половина.
Он је додао да су мотоциклисти у саобраћају препуштени сами себи, а да је једино што може да им помогне у
случају да доживе саобраћајну

несрећу, коришћење заштитне
опреме. Због тога је, према
његовим речима, на тренинзима безбедне вожње који су до
сада одржани у многим градовима широм Србије на мотоциклисте апеловано да ниједну вожњу не започињу без заштитних кацига, рукавица, заштитних јакни и штитника за
колена и лактове.
Представници Агенције за
безбедност саобраћаја Србије
и Асоцијације за безбедност
мотоциклиста изјавили су да
су изузетно задовољни због доброг одзива мотоциклиста у
Панчеву. Рекли су да је у акцији коју воде током протеклих месец дана учествовало
више од двеста бајкера широм
Србије, али да је било градова
у којима је било веома мало
заинтересованих. Као пример
су навели Чачак, где се јавило
само њих петоро.

У ЦЕНТРУ ГРАДА, 28. ЈУНА
У СЛУЧАЈУ ОГРЕШЕЊА О НОРМЕ

Сећање на пале борце
У организацији Градског
одбора удружења „Српски
ратни ветерани”, идуће среде, 28. јуна, у Панчеву ће бити обележен Дан ветерана,
сећање на све жртве ратова
који су вођени деведесетих
година.

Тог дана у 11.30 биће положени венци на споменик
палим борцима у центру града, а обележавање ће се наставити скупом који ће почети у
13 сати у Месној заједници
Стрелиште, у просторијама
удружења.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Књигама против
комараца
У прошлом броју нашег листа питали смо вас која музика вас покреће. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Свет који је требало
да имамо” Ејлана Мастаја за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Музиком будилицом, сваког јутра, покрене ме аларм
мог мобилног. Увек с дилемом: устати или одустати и
условним рефлексом: телефон кроз прозор.” 068/4015...
„Покрећу ме страни попхитови које ми десетогодишња ћерка пушта док инсистира да у њеној соби нас
две правимо дискотеку. Шта
ћу, попуштам. Ко бајаги нерадо, хе хе.” 063/2357...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на
питање шта најрадије читају
на плажи. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Жеђ” Јуа Несбеа.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Све оно што може да се
употреби у борби против комараца.” 066/3525...
„На плажи најрадије читам авантуре Харија Хулеа.
Ову, нажалост, још нисам
имао прилику да прочитам... А ускоро ћу на море...
Па тако...” 062/2137...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

И адвокати плаћају казне
Убиство познатог београдског
адвоката Владимира Зрелеца
почетком децембра 2015. године, које ни до данас није расветљено, скренуло је пажњу
на то колико је адвокатска
професија опасна.
Он је преминуо након што
је тешко рањен у свом возилу
хицима из ватреног оружја које је у њега испалила непозната особа. Две недеље пре тога
пријавио је полицији да добија претње смрћу, због чега је
затражио заштиту, али није
било никаквог ефекта.
Као највероватнији мотив
за његову ликвидацију истицано је незадовољство неког
од клијената које је бранио
због коначне одлуке судија.
На срећу, овакви догађаји су
ретки, али међу људима који
су се обраћали за помоћ адвокатима, има оних који су незадовољни њиховим заступањем
на суђењима.
Истини за вољу, већина
адвоката труди се да свој посао обавља како треба. Међутим, међу припадницима те
професије има оних који варају клијенте и на непоштен
начин долазе до новца. Пошто
такви срозавају углед адвокатуре у јавности, њихове колеге
се труде да они због тога буду
кажњени.
Јавности је мало познато да
одлуке о томе доносе чланови
Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине, који су
и сами адвокати. „Панчевац”
се обратио тој институцији с
питањем да ли је у прошлој

години било адвоката који су
кажњени.
„Свако ко је незадовољан радом неког адвоката, може да
се жали Дисциплинском суду
Адвокатске коморе Војводине.
То тело има укупно пет прво-

шест осуђујућих пресуда уз
новчане казне које су се кретале у распону од 45.000 до
90.000 динара”, пише у одговору који је „Панчевцу” доставио адвокат Горан Илић, председник Дисциплинског суда

степених дисциплинских већа
која су састављена од председника већа и два члана већа и
сви су адвокати. Сваки судија
односно веће самостални су и
независни у свом раду и заказују дисциплинске претресе у
зависности од броја предмета
којима су задужени. Током
2016. одржано је укупно 51
рочиште и донето је 16 првостепених одлука у дисциплинским поступцима, као и

Адвокатске коморе Војводине,
на основу Закона о слободном
приступу информацијама од
јавног значаја.
Иначе, јавности није познато ни то да адвокати у свом раду морају да се придржавају
одредби Кодекса професионалне етике. У том акту је набројано шта је то што они никако не би смели да раде јер је
супротно нормама тог акта.
Навешћемо само мањи део.

Између осталог, тамо пише
да адвокати треба да потпуно,
отворено и искрено обавештавају клијенте о току и коначном исходу суђења у којима
их заступају, као и то да им је
забрањено да се јавно рекламирају, заступају клијенте по
нижим ценама од оних које су
прописане тренутно важећом
тарифом и да сарађују са запосленима у полицији, судству, тужилаштвима и другим
државним органима.
Адвокати су дужни и да
бране клијенте без одуговлачења и не смеју да састављањем сувишних поднесака,
предлагањем непотребних доказа, свесним одлагањима и
повећавањем броја рочишта
намерно пролонгирају коначан исход суђења и тиме излажу клијенте непотребним
издацима.
Одредбе Кодекса не дозвољавају адвокатима ни да буду
исувише присни са судијама,
тужиоцима и представницима
других државних органа у
присуству њихових штићеника. Адвокати не смеју ни да се
у случају свог неуспеха правдају лицима која бране корумпираношћу судија и тужилаца, осим ако немају доказе за
то који су довољни да се поднесе кривична пријава.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ
506. Тел. 063/318-584.
(242993)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ шкоду фабију, 1,4, бензин-гас, 2001.
063/772-60-03. (СМС)
ПРОДАЈЕМ голф, 1975.
годиште, цена по договору. 069/172-68-34.
(241976)
ПРОДАЈЕМ делове за мазду 121, 1991. годиште.
Тел. 061/111-08-52.
(242719)
ПОВОЉНО продајем рено 4 ГТЛ, 1990. у возном
стању. 0623/103-22-73.
(242692)
СЕАТ кордоба караван,
1999. годиште, 1.9 СДИ,
власник, регистровна,
очуван. 063/804.769-.52.
(2242758)

ГАРАЖЕ
ПЕЖО 206, 2.0 ХДИ,
2004. годште, 3 В, металик, клима, опрема, одичан. 066/123-646.
(242913)

ОПЕЛ корса 1.5 дизел,
1992. годиште, регистрован до децембра, 480
евра. 064/077-21-00.
(243006)

ШКОДА 1.9 Д, 1998. годиште, проблем бош пумпа, има друга, 420 евра.
064/110-70-71. (242873)

РЕНО клио 2007. годиште, са четири зимске гуме, регистрован.
061/353-00-77. (243057)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
у дворишту. Тел. 064/40773-77. (242399)

ВОЗИЛА

АПАРАТИ

КОРСА 1.0, бензин, 2003.
годште, 4 В, клима, ЦБ,
одлично стање. 060/01035-35. (242917)
ПУНТО 1.3 дизел, 2006.
годиште, 5 В, клима, централна, ел. подизачи, одлично стање. 062/286031. (242917)
ФОРД фијеста 1.3, бензинац, 1996. годиште, 5 В,
регистрован, исправан,
власник. 063/844-61-13.
(242926)
ЗАСТАВА 101, у одличном стању, 2005, атест
плин, аларм, власник.
063/844-55-97. (242944)

СТАЛНИ откуп свих врста
возила, катализатора,
продаја делова.
066/409-991,
069/203-00-44. (242055)
СКУТЕР купујем.
063/114-98-01,
064/866-20-70.
(242696)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.400 евра.
062/193-36-05. (243036)

ФОРД ескорт 1.6, 1997.
годиште, плин атест до
2022. регистрован до јуна
2018, одлично стање.
069/185-19-81. (242810)
ПРОДАЈЕМ комби теретни kija pregio, форд орион, плин, нерегистровани.
061/131-79-04. (242843)
СИТРОЕН саксо, 1998.
годиште, троје врата, бела боја, 1.5 дизел, екстра
стање. 064/105-52-64.
(242916)

СТЕРЕО Hi/Fi музичке
уређаје купујем. 063/11498-01, 064866-20-70.
(242696)
КИНО-ФИЛМОВЕ
8 мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно
преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(242708)
СЕРВИС телевизора, монитора, дигиталних пријемника, даљинских...
„Плус”, Д. Туцовића 28,
353-463. (242789)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, комбиновани фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел. 25205-10, 063/703-76-07.
(242857)

КУПОПРОДАЈА

МОТОЦИКЛ БМВ, Р 100
из 1982. годиште, прешао
47.000 км, цена 2.700
евра. 063/743-29-54.

ФОРД мондео 2006, прва
боја, први власник, сервисна књижица. 013/348453. (242821)

ИЗДАЈЕ се гаража у центру, улица др Жарка Фогараша. 062/644-925.
(242783)

ПОТРАЖЊА

ФОЛКСВАГЕН поло 1.4,
2000. годиште, регисторован до маја 2018.
063/472-433. (2427759

СКУТЕР веспа, електрични, нов, 50 цм³, мотогрин. 064354-69-76.
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ПОНУДА

АУТО-КЛИМЕ за све типове возила, сервисирамо
и пунимо гасом са дигиталном машином за пуњење са заменом уља и
УВ бојом, пуњење 2.500
динара. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
ПРОДАЈЕМ пунто 4,
2005, бензин, плин, троје
врата. 065/311-41-66.
ОПЕЛ корса 1.3, дизел,
2004. годиште, четворо
врата, на име купца.
063/837-71-79. (242995)
ОПЕЛ корса 1.3, 1986. годиште, регистрован до
августа, троје врата, цена
310 евра, договор.
062/273-974. (243020)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању до 2.000
евра. 063/165-83-75.
(2430369
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. Л063/892-0825, 064/230-52-21.
(243074)

МАШИНЕ

МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ
506, са теговима, плугом
и гуме, фелне за фићу
145/12. 064/267-28-20.
(241910)

ПРОДАЈЕМ сијамске мачиће чистокрвне, са педигреом. Тел. 013/ 21046-83 или 064/320-79-18.
(СМС)
ДВА кревета, 4 столице,
на продају, повољно.
066/804-46-53. (СМС)
JUKI индустријске машине на монофазну струју,
150 евра. 064/493-85-60.
(241931)
ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу на Католичком
гробљу. 064/848-84-22.
(242620)
МЕСНАТА прасад, стална
продаја, могућност клања, печења и резервисања. Тел. 063/311-277.
(241792)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
кауч и прозор 140 х 120.
064/901-86-14. (242716)
ТА пећи, компјутер, столови, столице, витрине,
комоде, мојца, сточићи.
062/361-676. (242723)
НА ПРОДАЈУ ливадско
сено, 100 динара бала.
062/240-643. (2426889
ПЕШКИРИ везени за
свадбе, продајем.
013/347-344. (242760)
ПРОДАЈЕМ две витрине,
шпорет на дрва. Тел. 25809-86. (242767)
ПРОДАЈЕМ машину за
израду папирних џакова.
Обука и купци обезбеђени. 064/424-95-10.
(242770)
ПРОДАЈЕМ регал.
064/296-23-63. (242776)
ПРОДАЈЕМ седам собних
врата без штока, двокрилна са штоком и двоја
улазних врата, алуминијумска и обична.
013/321-841. (242730)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 063/898-0082. (242742)
БРАЧНИ кревет са сандуком за постељину, врло
повољно. 064/226-22-58.
СВИЊА на продају, цена
повољна. 064/393-56-20.
(242831)

МАШИНА за одвајање
коштица, кајсија, шљива,
и осталог коштуњавог воћа, као и рендане јабуке,
крушке. 064/201-72-16.
(242738)
ДУПЛО гробно место на
Старом православном
гробљу продајем.
062/118-48-46. (242837)
КЊИГЕ, нове, најновији
трилери, навигација, сат
омега. 064/354-69-76.
(242814)
ТВ, кревет дрво, душек,
мини шпорет, решое,
алат, витрина.
013/332-892. (242832)
НАВИГАЦИЈА, косилица,
тримери, дечја колица,
кантар, гоблени, туш кадица. 064/635-77-42.
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, две
фотеље. Тел.013/372-137.
(242915)
УСТУПАМ гробницу на
гробљу Котеж.062/744181. (242867)

ТА ПЕЋ 3,5 кв, комбиновани фрижидер са два
мотора, веш-машине мање-веће, угаона гарнитура, кауч, двосед, тросед,
француски лежај. Тел
342-689, 063/861-82-66.
ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче, замрзивач сандучар,
мојца фотеље, гарнитуре,
регале, мост+регал, сто +
столице, спаваћа соба
комплет, ел. шпорет, ТА
пећи, теписи,амерички
плакари разно. 063/10778-66. (241907)
ПРОДАЈЕМ: два мушка и
један женски бицикл-брзинци, расхладну витрину
вертикалну са клизним
стакленим вратима. Уложак жичани за француски лежај, барски столови
и барске столице.
062/172-58-97.(242903)
САТЕЛИТСКА антена-рисивер, апарат за варење,
плин-решо, ел. рерна, све
по 30 евра. 064/195-3180. (242876)

ПРОДАЈЕМ урамљене гоблене, слике, кристалне
предмете, кауч, фотеље.
013/373-420, 062/111-9911. (242874)
КОМПРЕСОР двоклипни
прављен мотор 2.2 кв монофазни, прохромска полица велика петоделна.
064/110-70-71.(242073)
ПРОДАЈЕМ хитно кауч и
кухињске елементе, повољно. Тел. 063/150-5854.(242866)
ЈЕФТИНО продајем нови
дечји бицикл и дечије седиште за кола. Тел.
061/301-49-55.(242048)
БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
064/080-86-99.
БУКВА, багрем и цер,
услужно сечење, Босанац.064/357-82-08.
ПРОДАЈЕМ: циглу, цреп,
грађу, цигла-полутке, повољно.
060/035-47-40.(242852)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ телевизор,
рисивер, висећу, скенер,
ел. радијатор. 060/318668. (242924)
ПРОДАЈА сунђера за намештај, сечење на димензије. 060/600-14-52.
(242942)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од
1.200, столови од 3.500,
кревети од 9.000. стара
„Утва”, Панчево. 060/60014-52. (242942)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77.
(242700)
КУПУЈЕМ ТА пећи, белу
технику, полован намештај и сво остало покућство. 061/641-30-36.
(242784)

ЦИГЛА велики формат,
бибер цреп, краву, две јунице, преостали огрев.
063/711-77-54. (242946)
ПРОДАЈЕМ алпску козу,
друго јарење и три женска јарета. 060/611-3985. (243031)
ПРОДАЈЕМ два ћилима
некоришћена – јерусалимски пут. 064/137-4789 (243034)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине,
веш-машине, фрижидере,
акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (242759)
КУПУЈЕМ полован намештај, кухиње, гарнтиуре,
остало покућство.
062/148-49-94. (242742)
КУПУЈЕМ гвожђе, обојене
метале, фрижидере, замрзиваче, веш-машине,
телевизоре, све остало.
064/484-13-76. (243084)

ПРОДАЈЕМ леп женски
бицикл или мењам за пони или mountain.
063/372-140. (243024)

БАЛИРАНА детелина на
продају. Мића, Новосељански пут 175-б, Панчево. 064/303-28-68.
(243055)

ПРОДАЈЕМ усељиву легализовану кућу на Кудељарцу, са 9 ари плаца.
064/040-82-72. (241784)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 065/602-55-54.
(242272)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица, плац 28 ари,
ограђен, струја, вода, шупа. 063/734-52-25.
(242606)
ПРОДАЈЕМ кућу, Качарево, 150 м2, цена договор,
усељива. 013/601-472.
(242387)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са
плацем 30 ари у Б. Новом
Селу. 063/863-80-15
(242354)

ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову. 062/415-359.
(242311)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
алуминијум, акумулаторе, замрзиваче, веш-машине и остало. 061/32204-94. (2430849

КОЗЕ санске, екстра, са
фарме – 8 комада + 8 домаћих, повољно.
062/465-777. (243025)

ПРОДАЈЕМ завршену викендицу на Девојачком
бунару. 063/771-68-69.
(242297)

СТРОГИ центар, усељиво,
могућност доградње,
плац 6,5 ари.
064/174-54-17. (241787)

ПОЛОВАН намештај са
нашом доставом, од игле
до локомотиве. 061/31707-67. (243056)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер комбинацију,
шпорет електрични.
064/129-73-60, Мића.
(243051)

ПРОДАЈЕМ усељиву легализовану кућу на Кудељарцу, са 9 ари плаца.
064/040-82-72. (241784)

КУЋА за рушење код Зелене пијаце, на 1.2 ара
плаца. 063/814-56-25.
(222410)

КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре,
крека весо, фрижидере.
061/206-26-24. (243083)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг,
алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93. (243083)

ИНВЕСТИТОРИ, кућа са
42 ара плаца, фронт 120
м, Миса. 064/959-42-79.
(242699)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ДОЊИ град, кућа са два
стана, ЕГ, 7 ари. 061/22447-97. (242117)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, нова кухиња 10.000
динара. 371-568,
063/773-45-97. (242208)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ботошу, сређена, 220 м2 + башта 25 ари. 062/261-483,
064/122-41-94. (241796)

ПОТРАЖЊА

КУЋА у Омољици, 120 м2,
9 ари плац. 060/619-3222, 065/961-93-22.
(241606)

КУПУЈЕМ стари намештај,
плинске старе боце, перјане јастуке и остало.
066/900-79-04. (242698)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову
на 29 ари плаца.
371-274, 064/176-88-52.
(241475)

КУПОПРОДАЈА

ЈАБУКА, усељива кућа,
староградња, 5 ари. Тел.
262-41-21. (242755)
ДЕО салонске куће са изласком на улицу, центар,
Максима горког, комплетно сређен, 87 м2,
57.000 евра. Тел.
060/034-31-11. (242774)
КУЋА у Светог Саве 24-а,
на плацу од 9,5 ари, 170
м2 стамбеног простора +
гаража 48 м2 + подрум 50
м2, три телефонска броја,
две терасе, централно
грејање, цена 175.000
евра. 013/311-126. (2585)
НОВА КУЋА на продају,
1/1, без посредника, близу „Зеленила”. 061/66159-10. (242780)

ПРОДАЈЕМ њиву у Војловици, 44 ара, дозвољена
градња. 064/256-35-40.
(242909

ПОЧЕТАК Кудељарца, одличан плац 10 ари,
20.000.(398), „Кров”,
060/683-10-64. (242930)

СВЕТОЗАРА Милетића,
двоипособна, 80 м2, 2,8
ара, ЕГ, 38.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.

ТЕСЛА, код мини Максија, мањи плац, 150 м2, повољно, власник. 061/32440-85. (242933)

ПЛАЦ, стара Миса, Банијска, 11.3 ари, 22.500,
„Перфект”, 064/348-0568. (242957)

КОД Турске главе, кућа
преправљена у два локала, дворишни стан, 2 ара,
52.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (242889)
КНИЋАНИНОВА 33, кућа
100 м2, дворишни стан 40
м2, 5 ари, 38.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (242889)
КУЋА, Стеријина, плац
4,90 ари, три стамбене јеиднице, близина „Авива”.
064/110-70-71. (242873)

КУДЕЉАРСКИ насип, 88
м2, трособна, реновирана, 4,85 ари, 37.000.
„Перфект”, 064/348-0568. (242957)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60
м2, 6 ари, продајем/мењам. 064/955-51-85.
(242795)

ПОНУДА

ЈАБУКА, усељива кућа,
нова градња, 220 м2, 7,5
ари. 064/493-85-60.
(241931)

МАРГИТА, почетак, 100
м2, 1.5 ар, без улагања,
70.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.

ВИКЕНДИЦА на Миљу на
Дунаву, 40 м2, струја, веома повољно. 065/36113-13. (242451)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, 6 ари плаца. 013/618652, 064/168-84-32.
(242717)

СТАРЧЕВО, нова кућа
200 м2, укњижена, усељива, 15 ари, 48.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (242825)

НОВА КУЋА, 180 м2, са
три стана, без улагања.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(242872)

МАЊА хала, 5 ари, ограђено, добар прилаз и мешалица за бетон.
069/213-97-37.

ЦЕНТАР, кућа 6 ари, погодно за инвеститоре.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(242872)
УСЕЉИВА кућа, 120 м2,
на 5 ари, Преспанска 15.
Власник, легализовано.
063/307-674. (242870)

КУЋА, две стамбене јединице, око 150 м2, + гаража 38 м2 + помоћни
објекти, плац 15 ари.
061/184-53-53. (242724)
ПРОДАЈЕМ кућу на Златибору, може замена
стан-кућа у Панчеву.
069/(242726)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
викендица 25 м, помоћне
просторије 64 м2, све легализовано, на 14 ари
воћњака и баште, 15.000
евра. 063/771-42-24.
(242713)

2

ЦЕНТАР, 80 м , ЕТ, 3 ара,
код старог СУП-а, 75.000.
(679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83.
(242825)
НА ПРОДАЈУ башта 6
ари, Новосељнаски пут.
Тел. 063/865-80-77. (242)
ПРОДАЈЕМ плац у Старчеву, Ул. Матије Гупца
103. Тел. 063/102-14-22.
(242820)
БАШТА, воћњак, 210 ари
код бивше касарне 5000.
064/888-40-95. (242798)

КУЋА у Книћаниновој
улици на продају.
Л062/826-12-55. (242857)
8 АРИ, барака са дозволом, има воду, струју и
канализацију. 069/21397-37. (242934)
ВОЈЛОВИЦА, две одличне
стамбене јединице, 7 ари,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (242936)
КАЧАРЕВО, одличан
улични део, око 70 м2, башта, 13.000. (49), „Мустанг”, 062/129-94-67.
(242936)

ВОЈЛОВИЦА, приземна
139 м2 + локал 30 м2 на
7.29 ари, 32.000 евра,
(097) „Перфект”,
064/348-05-68. (242957)
ПОЧЕТАК Кудељарца,
прелеп плац 10 ари,
20.000.(398), „Кров”,
060/683-10-64. (242525)
МИСА, спратна кућа 260
м2, на 4.5 ара, 42.000.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68.
(242957)
ТЕСЛА, кућа на екстра
локацији за приватан бизнис и становање.
063/329-464, 066/001050 (4718)
КУПУЈЕМ салонит плоче,
бибер цреп.
065/562-88-83.
(242947)
ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2,
Панчево, шири центар,
29.000, свакојаки договор. 064/902-28-80.
КУЋЕ, стари бувљак, Качарево. (338), „Јанковић”,
348-025.
ПРОДАЈЕМ кућу, стан, 64
м2, Иве Курјачког – колонија. 061/173-60-35.
(242946)
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КОД америчке зграде
продајем двособан стан,
II спрат, 36.000 евра.
062/3651-676. (242723)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА на продају код цркве Горњи град. 064/13332-02. (243013)
КУЋА 40 м2, гаража, воћњак, башта 20 ари, Пелистерска 18-е. 065/251-5689. (234045)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ укњижене
плацеве, грађевинска зона. Пелистерска.
063/894-88-11. (243078)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ плац 8,7 ари
са помоћним објектима,
струјом, водом, преко пута Новог гробља. Тел.
063/371-325. (243050)
ПОЛА хектара грађ. земљишта асфалт, северна
инд. зона, 8.500 евра.
063/894-84-23. (243047)

ТЕСЛА, троипособан стан
новије градње, 61 м2,
други спрат, у мирној
слепој улици, са зиданом
гаражом у дворишту.
Стан је одмах усељив, са
кухињом и плакаром,
45.000 евра. 060/628-4656. (СМС)
ТЕСЛА, четворособан, 71
м2, I, TA, 42.500. (069),
„Стан плус”, 063/771-75-96.

ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
V, лифт, ЦГ, реновиран,
32.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(242762)
СТРЕЛИШТЕ, центар, једноипособан, 42 м2, ПР,
ЦГ, 23.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (242762)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли, хитно, повољно.
„Весна 2”,
066/937-00-13.

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 70 м2, легализовано,
стан без терета. Нова Миса. 063/164-76-06.
(242711)
КОТЕЖ, 40 м2, једноипособан, реновиран, намештен новим стварима,
30.000. „Гоца”, 063/89977-00. (242785)
СОДАРА, 56 м2, двособан, 30.000; центар 74 м2,
трособан, 46.000; 60 м2,
двособан, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (242785)

СТРОГИ центар, двособан, 62 м2, први, ТА, тераса, 48.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (242762)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен, 17.500.
064/938-41-99. (2427729
ПРОДАЈЕМ стан 52 м2,
Котеж 2, вреди погледати. 062/445-614. (242743)
ВРЊАЧКА БАЊА, стан
27 м2, продајем, приземље. 065/460-72-92,
062/303-794. (242745)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 103 м2, дуплекс, 780
евра/квадрат, договор.
(636) „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(242781)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, V,
комплет немештено, ново, 28.500. (636) „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (242781)
ЦЕНТАР Стрелишта, V, 59
м2 + тераса, 31.000. (636)
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(242781)
ЦЕНТАР, новоградња, I,
800 евра/квадрат. (636)
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(242781)
НОВА МИСА, већи једнособан стан, 34 м2, новије
градње. 060/034-20-04.
(242800)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, VI,
без улагања, лифт, није
задњи, 32.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (242825)
ЦЕНТАР, салонац, 69 м2,
ТА, I, 38.000, 48 м2, TA, I,
32.000. (679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-83.
(242825)

КУЋА 50 м2, на 9 ари плаца са грађевинском дозволом, Пелистерска, Новосељански пут, хитно.
065/410-97-34. (243055)
ПРОДАЈЕМ плацеве 6.2
ара, 4,7 ари, 9,4 ара. Баваништански пут 20.
066/312-882. (243052)
ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли, позвати после 16 сати. Тел. 064/280-22-80.
(243106)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу
110 м2, са помоћним
објектима и гаражом са
два улаза, 10 ари плаца,
леглаизована, Девојачки
бунар. 063/895-34-28.
(243054)
КУЋА, Ослобођења 44,
продајем, власник.
062/465-777. (243025)
ПЛАЦ 6 ари са озиданим
сутереном, 120 м2, ново
насеље ПИК Тамиш.
065/366-32-33. (243016)
УКЊИЖЕНИ плацеви на
продају. Грађевинска зона, Кајмакчаланска.
063/894-88-11. (243078)

ПОТПУНО сређен стан,
Тесла, 52 м2, IV спрат, без
лифта, 25.000 евра.
064/444-42-90. (242107)

КОТЕЖ 1, 70 м2, трособан, 38.500; лифт, ЦГ,
два мокра чвора. „Гоца”,
063/899-77-00. (242785)

МИСА, 48 м2, 17.000; 55
м2, 70 м2, 24.000.
063/377-835. (241087)

МАРГИТА, 47 м2, двособан, 20.000, новија зграда, приземље. „Гоца”,
063/899-77-00. (242785)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, 84 м2, VI спрат, без посредника. 065/398-98-99.
(2418671)
ПРОДАЈЕМ, Тесла, трособан, ЦГ, IV, терасе, без
лифта. 063/770-45-55,
013/331-079.
(240624)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2, у
ширем центру, без посредника, 19.000 евра.
060/034-74-33.
(242309)
СТРОГИ центар, одличне
могућности, 100 и 50 м2,
у приземљу.
064/174-54-17. (241787)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 м2,
реновиран, Котеж 1,
30.000 евра. 301-165.
(242389)

ТЕСЛА, 52 м2, двособан,
30.000; 57 м2, двоипособан, 33.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (242785)
СТРЕЛИШТЕ, 47 м2, двособан, 22.500, 56 м2, двоипособан, 29.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (242785)
КОТЕЖ 2, 52 м2, двособан, реновиран, хитно,
27.500. „Гоца”, 063/89977-00. (242785)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 55 м2, новија
градња, I спрат, 33.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (242762)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, V, лифт,
ЦГ, 20.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (242762)
ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, IV, ЕГ, новији,
25.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574.(242762)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, ПР, сређен,
33.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(242762)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52 м2, III, TA, реновиран,
усељив, 26.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (242762)

СТАН 30 квадрата. Укњижен, двориште, ограђено,
сређен, 14.500 евра.
060/086-42-41. (242826)
ДВОСОБНИ, Котеж, ЦГ,
од 28.000 до 33.000, 57
м2 + тераса. „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (242)
ТЕСЛА, двособан, ТА,
28.000 евра, ЦГ, 31.000,
тераса, замена. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
две терасе, ЕГ, алу. столарија, кухиња, 35.000
евра. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (242908)

ЈЕДНОСОБАН, реновиран, Доњи град, ПВЦ, ново купатило, 22.5000, договор, замена. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(242908)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, 58 м2, етажно грејање. 060/333-56-41.
КОТЕЖ 2, трособан, 71
м2, I, 45.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (242889)
ГАРСОЊЕРА, Самачки,
17 м2, II, 12.000, сређена.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.

КОТЕЖ 2, четворособан,
83 м2, VI, 50.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (242887)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, 33.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (242887)
ТЕСЛА, једнособан, 40
м2, ВП, 24.500. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (242617)
СТРЕЛИШТЕ, 39 м2, једнособан, продајем,
23.000. 063/803-05-69.
(242885)
ДВОСОБНИ, 54 КВМ,
Стрелиште, 26.000; тесла,
Миса, нов, 30.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (242883)
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КНИЋАНИНОВА, новији
двособан, 61 м2, III, плин,
31.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (242936)
ШИРИ центар, 57 м2, II,
32.000, договор. (636)
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (242940)
ТЕСЛА, одлично место,
53 м2, I, ЦГ, тераса, подрум. 062/112-33-70.
(242934)
СТАН, 45 м2 + тераса,
преко пута Тамишког кеја, жута фасадна цигла, II
спрат, лифт, ЦГ, једноипособан, ретка понуда.
064/122-66-28. (242945)
ТЕСЛА, трособан, 65 м2,
I, двориште, 60 м2, тавански простор, 42.000.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68 (242957)
КОТЕЖ 2, двособан, 65
м2, двостран, реновиран,
VI, 38.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68.
(242957)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
58 м2, 35.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68
(242957)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, „Дис”, 46, једноипособан, тераса, усељив,
26.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (242883)
ЈЕДНОСОБНИ, 31.000,
центар, 15.000; Тесла,
17.000, Миса, нов,
22.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(242883)

СОДАРА, двособан, сређен, IV, TA, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (242872)

КОТЕЖ 1, двособан, уредан, 58 м2, III, 30.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (242936)

ХИТНО, Стрелиште, леп
двособан, 53 м2, IV, TA,
22.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (242930)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52 м2, VI, ЦГ, уредан,
25.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (242936)

ШИРИ центар, двособан,
52 м2, ВП, екстра, тераса,
34.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (242930)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, I, TA,
уредан, 24.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (242936)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV,
ЦГ, 16.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(242872)

КОТЕЖ 2, двособан сређен, 58 м2, II, 32.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (242959)

КОТЕЖ 1, мањи двособан, 40 м2, 25.000, сређен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(242872)

КОТЕЖ 2, двособан, 62
м2, III, 34.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (242872)

ТЕСЛА, 53 м2, III, ТА, реновиран, 32.000. (097)
„Перфект”, 064/348-0568 (242957)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
м2, III, усељив, 30.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (242959)

ЦЕНТАР, 63 м2, XII спрат,
38.000. 064/640-40-91.
(242861)

ТРОСОБАН, 83 м2, две
одвојене спаваће собе,
сређен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242872)

КОТЕЖ, двособан, двостран, 59 м2 + тераса +
остава, први спрат,
35.000. (097) „Перфект”,
064/348-05-68 (242957)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82 м2, 46.000, двособан, 66 м2, 30.000 евра.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68 (242957)

ЈЕДНОСОБНИ, нов,
19.000, договор, нова
Миса, власник. 063/304222. (242879)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, нижа спратност,
ЕТ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(242872)

МАРГИТА, двособан, 56
м2, I, TA, реновиран,
34.000. (097) „Перфект”,
064/348-05-68 (242957)

КОТЕЖ 2, трособан, 64
м2, IV, лифт, реновиран,
41.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(242959)

ТЕСЛА, код Мини Максија, нов лукс, 115 м2, I, ЦГ,
повољно.
061/324-40-85.
(292933)

СТРЕЛИШТЕ, добар трособан, 71 м2, IV, ЦГ,
31.000. (49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(242936)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТA, III, сређен, 32.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(242936)

САМАЧКИ, приземље, 17
м2, ЦГ, 12.500. (49),
„Мустанг”,
062/129-94-67.
(242936)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, II, TA, 27.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (242959)
ТЕСЛА, једнособан, 40
м2, ВП, ЦГ, 24.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (242959)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 40 м2, без посредника, Стрелиште. 060/70444-73. (4718)

СТРОГИ центар, трособан, две терасе, сређен,
гипсани радови, 52.500.
060/566-44-67. (242974)
КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, III, ЦГ, 31.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(242977)
СОДАРА, војне зграде, 61
м2, ВП, ЦГ, без улагања,
двоипособан, 33.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (242977)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
IV, ТА, тераса, одмах усељив, 21.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (242977)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22
м2, IV, лифт, ЦГ, одмах
усељив, 16.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (242977)
ЦЕНТАР, 2.0, I, 35.000,
Котеж 2, 2.0, ВП, 26.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (242985)

ГОРЊИ ГРАД, новија
градња, прелеп четворособан, двострано орјентисан, ЦГ, гас, 85 м2, III,
гаража, 61.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (242977)
СТРЕЛИШТЕ, 2.5, 29.000;
Миса 37 м2, 19.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
СОДАРА, трособан, 83
м2, III, ЦГ, 41.000; војне
двоипособан, 40.500.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (242986)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, сређен, ЦГ, 35.000;
троипособан, реновиран,
ЦГ, 46.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (242986)
КОТЕЖ 2, двособан, II,
31.000; Тесла, двоипособан, IV, ЕГ, 35.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(242986)
ЦЕНТАР, нов двособан, I,
43.000; дуплекс 136 м2,
90.000; троипособан,
75.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (242986)
КОТЕЖ 2, двособан, ВП,
27.000; Тесла, 81 м2, дуплекс, 48.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(242986)

ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА 2, мањи двособан 39 м2, приземље, гас, 25.000.
060/861-83-05. (243027)
ПРОДАЈЕМ функционалну гарсоњеру, нова Миса,
приземље, 11, погодна за
локал, 17.000. 060/55234-32. (243048)
НОВА МИСА, двособан,
III, 57 м2, ТА, 24.,000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(242981)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, III,
25 м2, ЦГ, 16.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (242981)
ТЕСЛА, једноипособан,
III, 42 м2, ЦГ, 24.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(242981)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, двособан, приземље, 54 м2, ЦГ, 26.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(242981)
ЦЕНТАР, двособан, ВПР,
52 м2, ТА, сређен, 33.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30. (242)
ЦЕНТАР, нов укњижен
стан, 37 м2, власник.
063/208-352. (243061)
ШИРИ ЦЕНТАР, нови
укњижени стан, 48 м2 и
стан 28 м2, власник.
063/208-352. (243061)
ПРОДАЈЕМ двособан стан
у центру Стрелишта. „Весна 2”, 066/937-00-13.
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, нов,
укњижен, приземље, ПВЦ,
клима, хитно. 062/269566. (243079)
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ЕКСТРА понуда, Стрелиште, нов, укњижен, 54 м2,
двособан, 600 евра/квадрат, клима, ПВЦ, паркинг, хитно.
062/269-566.
(243079)
ЕКСТРА, Стрелиште, нов,
44 м2, поткровље, укњижен, 20.000 евра, ПВЦ,
клима, хитно.
062/269-566.
(243079)

КУПУЈЕМО станове и куће свих структура, брза и
сигурна исплата. „Перфект”, 064348-05-68.
(242957)

СТАН 50 м2, Максима
Горког, централно грејање, клима, 100 евра ,
235-17-11, 062/351711.(241938)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза
исплата. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (242981)

ИЗДАЈЕМ кућу на старој
Миси, Војвођанска 97.
061/321-70-83, 064/35954-42. (242610)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, исплата одмах. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(242825)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, намештен, Котеж 2.
062/401-492, цена 100
евра. 062/294-175.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан у Улици
Цара Лазара.
065/602-55-54. (242272)

ИЗДАЈЕМ двоипособни
намештен стан на Содари, ЦГ, III спрат. 063/422024 (242379)
ИЗДАЈЕМ нов двособан
комфоран стан зграда II,
нова Миса.
063/801-09-85. (242442)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан (празан), гарсоњеру
за самца, намештену,
центар.
063/184-10-57.
(242838)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
62 м2, на Тесли.
064/857-87-02.
(242836)
ИЗДАЈЕМ стан 40 м2, Тесла. 064/354-69-76.
(242814)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и самце.
064/305-73-01.
(242850)
ДВОСОБАН стан на Тесли
за издавање.
061/624-30-83. (242892)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нов, ЦГ, телефон,
интернет, клима, тел:
062/965-95-07. (242902)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Стрелишту.
Тел: 064/493-00-55.
(242892)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен, двособан стан, 64 м2, у строгом центру. Тел. 061/62132-18. (242881)
ТЕСЛА, једноипособан,
високо приземље, ТА пећ,
реновиран, празан.
064/313-89-72. (242845)
СТАН повољно за ђаке,
самице, самца. Тел: 532953, 064/393-56-09.
(242855)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 2.
060/333-27-42. (242844)
ЈЕДНОИПОСОБАН, дворишни, комфоран, намештен стан, ТА пећ, гас,
кабловска.064/313-89-72.
(242932)
СОДАРА, издајем, двособан стан, клима, кабловска, празан, усељив, договор. 061/336-69-99.
(242935)
СТАН четворособан, у кући, грејање, плин, може
пословни простор, Котеж.
061/223-93-29. (242953)
ИЗДАЈЕМ једнособан,
једноипособан, намештен
стан са грејањем, нова
Миса.069/301-5113.(4718)
ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2 са окућницом у
центру Старчева.
063/502-211. (242961)
ИЗДАЈЕМ, једнособан
стан, ЦГ, намештен, самцима-ученицима. Центар,
пијаца. 063/824-50-38.
(242962)
СТРОГИ ЦЕНТАР, једноипособан намештен стан,
клима, ЦГ, SBB. 061/17990-64, 065/251-45-43.
(242965)
ГАРСОЊЕРА полунамештена, Котеж 2, 22 м2,
ЦГ,сређена. 064/536-9189, 062/577-553.

ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба кухиње и купатила. 321-408
(242702)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Котеж 1.
065/681-31-47. (242709)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру, и Стрелишту. 060/721-21-04.
(242715)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Содара, на
дужи период.
064/902-29-53.
(242709)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру 80
евра, продајем 14.000 !
062/361-676. (242723)
ДВА НАМЕШТЕНА једнособна дворишна + гарсоњера + двособан полунамештен, зграда, Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45.
(242694)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан 60 м2, V спрат,
на Тесли.
064/130-59-30.
(242690)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
Котеж 2. 063/721-65-13.
(242679)
ДВОСОБАН, 58 м2, ЦГ,
телефон, клима, IV спрат,
Котеж 1. 063/803-14-86.
(242686)
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. Повољно. 065/37252-50. (242684)
ДВОИПОСОБАН стан,
ЦГ, телефон, клима, Котеж 1, IV спрат. 063/80314-86. (242288)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, на Стрелишту, на дуже, сређен.
064/305-71-60. (242757)
ИЗДАЈЕМ стан 75 м2 у
строгом центру, комплетно намештен. 064/48900-59. (242766)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-1878. (242741)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, почетак
Котежа 2. Тел. 013/310065, 064/929-98-49.

ИЗДАЈЕМ стан на Новосељанском путу, повољно,
064/390-34-91. (242728)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, ТА, зграда, I спрат, Тесла, на дуже. 062/149-16-36. (2429)

ГАРСОЊЕРА центар, потпуно намештена у згради
други спрат.
064/992-91-61. (242733)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу
2. Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63. (242750)

ИЗДАЈЕМ двособан, ненамештен стан, Котеж 2,
ЦГ, II спрат. 060/605-6507. (242781)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли добра локација. Усељив од 01. јула. 064/983-16-20.
(242788)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
35 м2, Карађорђева.
063/755-81-09. (242802)
ИЗДАЈЕМ стан, центар 50
квадрата, ЦГ. Тел.
061/770-027. (242801)
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ПРОДАВНИЦИ воћа и поврћа потребна радница
са искуством. 063/75535-20. (242584)
КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, шљунак, песак, сејанац, шут.
062/355-154. (242432)
ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством за рад на шиваћим машинама. Тел.
063/776-08-68. (242615)
ФИРМИ „DARMIL” потребни шивачи за рад на
индустријским машинама. 063/218-795, Дарко.
(242642)
ПОТРЕБАН медицински
техничар у пензији са минимум три године радног
искуства у струци. Пријава, плус плата. Рад од куће. 061/627-80-544.
(242678)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ реновиран 2.0
стан на Котежу 2, 62 м2.
063/367-178. (242803)
ЈЕДНОСОБАН намештен
са грејањем, нова Миса.
Тел: 064/318-90-95.
(242822)
СТАН 50 м2, Тесла, преко
пута Мол пумпе, високо
приземље, ТА, клима, намештен, 130 евра.
063/370-670. (222839)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
19 м2, 50 евра, унапред.
013/315-707, 064/262-5465 (242374)

ИЗДАЈЕМ локал 110 м2,
магацин 100 кв и канцеларијски простор. АЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(242863)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
близина пијаце, Лава Толстоја. 333-058. (242388)

ИЗДАЈЕМ локал 15 м2, у
пролазу и канцеларију 25
м2. Војводе Путника 29.
063/278-250. (242863)

ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту, В. Петровића, 22
м2, 150 евра. 063/234419. (242765)

ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске станице.,
063/725-71-70. (242941)

ИЗДАЈЕМ локал, З. Јовина 5, повољно. 06018945-45. (242761)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ киоск у раду за продају кокица, биохране и сладоледа у Његошевој улици.
НАМЕШТЕН мањи стан,
издајем, кабловска, интер- Тел. 062/772-787. (ф)
ИЗДАЈЕМ локал са две
нет, близу центра.
канцеларије опремљене,
061/204-76-26. (243002)
климом, центар. 062/377ИЗДАЈЕМ стан једнособан, Горњи град. 064/137- 345, 065/416-49-78.
(242835)
47-89. (243034)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком.
062/859-77-79. (242987)

ИЗДАЈЕМ мањи стан. Тел.
013/355-815, 062/887-1755. (243019)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Кеју, тел. 063/168-4322. (243021)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, новоградња, ТА,
код хотела Тамиш, 80
евра. 064/122-48-07.
(243063)
ИЗДАЈЕМ празан-једнособан стан на Содари тел.
063/322-006. (243070)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, шири центар, 100
евра, грејање гратис.
060/340-70-60. (242071)
ИЗДАЈЕМ стан у центру.
061/288-47-85. (243077)
ИЗДАЈЕМ празан стан на
Стрелишту, ЦГ, 54 м2.
063/171-92-12.
(243085)

ЛОКАЛИ
ПРОДАЈЕМ пословни простор у Јабуци, 200 м2, погодан за производњу.
063/386-352.
(242463)
ИЗДАЈЕМ локал, Стевана
Шупљикца, на главном путу. 064/370-79-47.
(242489)
ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту, центар, сређен, заштићен. 065/966-66-61.
(242337)
ПРОДАЈЕМ локал, ТЦ
„Трубач” на II спрату, 20
м2, 14.000 евра.
060/067-11-44.
(242278)

ЛОКАЛ, Новосељански
пут 99, скретање „Родић”,
20, 56 м2, повољно.
061243-31-33. (242811)
ИЗДАЈЕМ локал у центру
Јабуке, 25 м2. Тел.
064579-16-15. (242793)
ИЗДАЈЕМ два локала,
центар, један опремљен
салон лепчоте, повољно.
063/734-82-31. (243014)

ИЗДАЈЕМ локал, Лава
Толстоја 5. 063/194-8195. (242948)

ФИРМИ ,Превозник” д. о.
о. Из Београда потребни
возачи Б категорије за
доставу хлеба и пекарских производа на територији Београда. Контакт
особа за заказивање информативног разговора и
пријаву за рад је Олга Тодоровић. 060/864-07-71.
(242687)

ПОТРЕБНИ радници за
грађевинску лимарију, са
и без искуства. 063/663464. (242782)

ПОНУДА

ПОТРЕБНИ возачи – физички радници са Б или Ц
категоријом за дистрибуцију пића на територији
јужног Баната. 062/446285. (242877)

ПОТРЕБАН возач, Б и Ц
категоријe. Вожња камиона и грајфера. 065/55117-22, 065/525-41-45.
(СМС)

АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић”
потребни мајстори и ученици. 063/372-231,
013/344-011. (242864)
ПОТРЕБНЕ конобарице
Кафеу „Пацифико”.
061/236-32-87, 060/31905-77. (242762)
ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије. Тел. 063/89992-87, 062/602-965.

ПОТРЕБНА девојка за
рад у продавници обуће
ViB shoes. CV послати на
vibshoes@gmail.co
(242927)

ПОТРЕБНИ радници и
пословођа у производњи
у прехрамбеној индустрији и возач Ц категорије.
377-230, 064/643-41-22,
064/259-96-62. (242972)

ФРИЗЕРСКИ салон, опремљен,у центру Брестовца
издајем или на проценат.
Тел. 064/700-37-38.
(242842)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у продаји у ресторану и пицерији. Тел. 377230, 064/643-41-22.
(242972)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ Змај
Јовина 2. 060/562-62-96.
(242914)
ИЗДАЈЕМ локал, магацин,
радионицу у центру.
064/267-72-17. (242911)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, до
улице, излог, центар.
063/314-803.
(242846)

АУТОПЕРИОНИЦИ потребан радник. Моше Пијаде 86. 063/865-27-76.
(242868)

ПОТРЕБАН столар, рад
са плочастим материјалом, Панчево. 060/60014-52. (242942)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, између Poco-Loco и Купеа,
Браће Јовановић 11.
063/622-209. (243028)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
стан, локал од 39 м2, у
центру Стрелишта.,
Тел.064/267-71-74.
(242884)

ПЕКАР, помоћник на пећи и продавачица у пекари. 064/120-09-42.
(242912)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у маркету „Бомбончић”. Доћи у суботу, 24.
јуна 2017, у др Жарка
Фогараша 36 од 18 до 20
сати. (242907)

ИЗДАЈЕМ локал 37 м2,
код улаза у Зелену пијацу. 060/351-03-56.
(243026)

ИЗДАЈЕМ пословни простор погодан за медицинске делатности, софтверске фирме, итд, 25 + 55
м2, два купатила, две климе, дуплекс, нов. Центар
код старог СУП-а.
064/255-79-24.
(242888)

ПОТРЕБНИ радници са
радним искуством за рад
у продавници мешовите
робе. Продавница се налази у Крњачи, Београд,
Зрењанински пут 66-б.
Контакт тел.
063/291-818. (ф)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу у Старчеву.
065/257-25-79, Иван.
(242918)

ПОСАО

ПОТРЕБНА продавачица
за рад у пекари. Звати
радним данима до 15
сати. 063/680-594.
(242249)

ПОТРЕБАН мајстор са
вишегодишњим искуством, за рад у штампарији, сито-штампа на текстилу. Седиште фирме у
Борчи. Радно време од 7
до 15, субота и недеља се
не ради. Плата одлична.
063/262-470. (2428159

САЛОНУ хитно потребна
мушко-женска фризерка
за озбиљну и дугу сарадњу. Услови одлични.
064/255-57-31. (242973)

ИЗДАЈЕМ локал од 26 м2,
у строгом центру.
060/703-05-65. (4718)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за рад у прехрани. Тел. 063/864-7055. (СМС)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (242817)

ФИРМА EVEREST DMD
d. o. o. расписује конкурс
за браваром монтером –
два извршиоца.
063/770-57-73.
everestdmd@gmail.com
(243012)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ – потребне раднице за рад на
роштиљу, локал у центру.
063/834-88-10.
(242325)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ – потребне раднице за рад на
роштиљу, локал у Браће
Јовановић.
063/897-55-04. (242325)

ПОТРЕБНА жена за чување старих лица у Немачкој, мало познавање немачког језика. Тел.
062/571-007.
(242777)
ФРИЗЕРСКОМ салону на
Стрелишту потребан радник са искуством.
060/324-27-22. (242272)

РЕСТОРАНУ Poco-Loco
потребна помоћна радница за рад у кухињи.
013/355-333, 064/874-0301. (243009)
ПОТРЕБНЕ стручне раднице салону лепоте „La
vida De Ela”.
063/734-82-31.
(243014)
КРЧМА „Шареница” тражи озбиљне конобарице.
064/349-93-43. (243030)

ПОТРЕБНЕ девојке за посао конобарице, Sportisimo, Котеж 2. 063/361777. (243035)
РАДНИЦЕ са искуством
потребне за рад у пекари.
065/330-48-04. (243022)
АКУСТИЧНИ дуо, (клавијатуре, гитара, вокал),
тражи солисту на неком
од следећих инструмената – кларинет, виолина,
флаута, алт саксофон.
061/412-44-50. (243039)
ПОТРЕБАН конобар, конобарица, са искуством
за рад у ресторану „Арч”.
063/508-719. (243040)
ПОТРЕБАН домар, чувар
на тениским теренима,
дневница 700 динара.
060/362-22-26, 061/67402-29. (243060)
ПОТРЕБАН пекар, може
и приучени., 064/403-5132. (243068)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у пицерији. 065/51213-91. (242976)
УДРУЖЕЊУ риболоваца
„Марко Кулић”, Обала
Тамиша б.б. потребна конобарица/конобар на одређено време. Доћи лично или позвати 066/343998. (242982)

ПОТРЕБНИ радници за
рад на Стоваришту. Тел.
061/655-86-22. (242983)
ПОТРЕБАН радник у сервису беле технике.
063/771-24-16, 013/301300. (242999)
ВЕЛЕПРОДАЈА Papirus
plus тражи комерцијалисту са претходним искуством. 060/444-30-57.
(243077)
ПОТРЕБНИ конобар и
аниматор за рад у играоници „Острво с благом” у
Авив парку. 062/333-502.
(243076)
ПОТРЕБАН возач Ц категорије за повремене вожње. Тел. 064/390-04-50.
(243080)
ХТЗ „Viva” d. o. o. из Панчева потребна девојка за
рад у продаји (велепродаја-малопродаја).
CV послати на
zoran@htzviva.rs
(243080)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/66485-31, 013/342-338.
(СМС)
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ПОТРАЖЊА

ТВ и сателитске антене,
монтажа и дигитализација вашег ТВ-а-. 064/86620-70. (242696)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601. (242851)

МОНТАЖА хидрофора,
хидроцила, разних врста
пумпи на бунаре за наводњавање. Тел. 063/17311-90. (СМС)

НУДИМ помоћ покретним
и полупокретним особама. Кување и спремање
стана. 061/683-09-29.
(242695)

КОШЕЊЕ, бетонирање,
рушење кућа, чишћење
тавана, подрума.
061/131-86-26. (242852)

ПОСАО

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
шпорета, бојлера, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (242006)
АЛУ, ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (241142)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, екипа радника, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117. (241986)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабина,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(241768)
АЛУМИНИЈУМСКА ограда, гелендери, АЛУ, ПВЦ
столарија, превоз, монтажа. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (241777)

СЕРВИС роло-комарника,
ролетни, столарије, замена гуртни, стакала.
063/801-84-76, 065/80184-76. (241777)
ПАРКЕТ: постављање, хобловање старог паркета,
полирање и лакирање.
Дебељача. 063/822-94-82,
063/865-45-31.
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
ШЉУНАК, песак, сејанац
од 1 до 5 м³, одвоз шута
са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(242344)
КОСИМ траву тримером,
повољно, дворишта и воћњаке. Зоран. 061/683-6748, 064/438-12-46.
(242341)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан. Позовите, 064/235-08-15.
(242418)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије, гипс
радови, чисто, повољно,
квалитетно.
063/304-476.
(242790)
МЕДИЦИНСКЕ сестре са
искуством. Нега старих и
болесних, терапија, катетери. 060/067-61-05.
(242794)

„LIVEX” DOO
Livnici u Pančevu potrebni radnici – više izvršilaca
mašinske struke:
– Pomoćni radnici, brusači, radnici u završnоj obradi odlivaka, bravari
Poželjno mlađe osobe, sa iskustvom na sličnim poslovima.
Prijave na telefon 013/370-575, mob. 064/641-77-66 i
064/641-77-67.

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, купатила, тражим посао. 345874, 062/235-839.
(242928)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, поправке, замена,
адаптације купатила.
013/313-657, 064/495-7759. 0(242712)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња
нових, сервис, монтажа
санитарија, одгушења.
062/382-394. (242774)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каљевих пећи. 063/155-85-95.
(242010)

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, разбијање бетона, бетонирање, кошење траве, итд.
060/035-47-40. (242852)

marketing@pancevac-online.rs

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (242734)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, поправка крова,
чишћење олука, кречење,
повољно. 065/535-24-56.
(242748)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао.
064/120-77-64. (242736)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (242791)
СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње, плакари и по мери,
оправке, преправке.
371-274, 064/176-88-52.
(242833)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, заказивање и пратња до лекара.
063/868-04-51. (242830)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног
плаћања, професор. Центар. 013/353-569,
066/405-336, 061/603-9494 (2428907)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета, као и бродских
подова. 064/341-79-60.
(242799)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (242975)
КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, одношење ствари и шута.
064/122-69-78. (242852)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: купатила, поправке, преправке, вентили, одгушење, канализације одмах.
063/269-173. (242913)
КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (242891)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (242887)
СПРЕМАМ куће и станове, ако вам треба позовите. Тел. 064/278-71-20.
(242871)
КЛИМЕ и електроинсталације, сервис и монтажа,
брзо, ефикасно, повољно.
065/305-73-92. (242865)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (242858)
СЕЧЕЊЕ и цепање огревног дрвета. Босанац.
064/357-82-08.

КОШЕЊЕ траве, корова,
све површине и дестинације, шишање ограде, сеча дрвећа. 061/301-49-58.
(2422926)
РАДИМО физичке послове, шут, ископи, штемовања и друго. 065/60005-30. (242938)
СТОЛАРСКЕ и браварске.
Александар. 013/351-073,
064/157-20-03. (242939)
ПРЕВОЗ ствари, комбијем
– 061/616-27-87, или пикапом – 061/629-80-40.
(242949)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
столарија, повољно. Могућ сваки договор.
061/288-20-19. (242950)
НЕ ЗНАТЕ куда са својим
намештајем?! Желите да
вам га причувамо?! Доћи
ћемо, узети и вратити када и где желите. 060/51898-50. (242951)
ПЕДИКИР, урасли нокти,
курје очи, масажа релакс,
терапеутска. 013/351-907,
061/308-95-86. (242954)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит, фасаде,
кречење, повољно.
063/865-80-49. (4718)
КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста
керамичких плочица.
Повољно.
Тел. 063/744-08-24.
(242991)
СВЕ врсте физичких послова, утовар/истовар робе, селидбе, сечење/цепање дрва, кошење траве,
разбијање бетона, чишћење подрума, тавана и шупа и слични послови. Дејан, 061/626-14-50.
(2430329
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
глетовање и кречење. Повољно. 061/659-70-31.
(243064)
КЛИМА сервис, допуна,
уградња, најповољније.
064/520-48-80, 063/74083-98. (243069)
КОШЕЊЕ траве, шишање
ограде. 069/130-35-91.
(243085)
ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, радимо најповољније. 061/321-77-93.
(243083)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (243004)

„PROGARD” d. o. o. Beograd
traži ljude za poziciju službenika obezbeđenja
Usluga se pruža klijentu na teritoriji opštine Pančevo.
Cena radnog sata iznosi 140 dinara neto. Službenicima
obezbeđenja se plaćaju troškovi prevoza (u zavisnosti od
zone) kao i rad praznicima, u skladu sa odredbama Zakona o radu.
Svi službenici obezbeđenja potpisuju Ugovore o radu.
Primanja se isplaćuju, u celosti, preko računa banke za
sve efektivne sate koje odrade na objektu.

Општа болница Панчево, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
За достављање писмених понуда ради континуираног откупа пластичних канистера, запремнине 10
литара са пластичним чепом, за период од 1. 07.2017.
до 1. 07.2018. године.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања огласа у недељном листу „Панчевац”.
Понуде се достављају у затвореним ковертама на
адресу: Општа болница Панчево, 26000 Панчево, Ул.
Милоша Требињца бр. 11 или непосредном предајом
на писарници Опште болнице Панчево, Панчево, Ул.
Милоша Требињца бр.11 у у затвореној коверти са назнаком – „Понуда за откуп канистера – не отварати”.
Право учешћа имају домаћа и страна правна лица
која имају регистровану делатност и дозволу за откуп
и промет пластичне амбалаже.
Са најповољнијим понуђачем Општа болница
Панчево ће закључити уговор о откупу, тј. купопродаји у ком се најповољнији понуђач обавезује да се у свему мора придржавати прописа у вези са евидентирањем, транспортом и даљим коришћењем пластичних
канистера, као и да води евиденцију о кретању отпада.
Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

Prednost prilikom odabira imaju službenici obezbeđenja
sa stečenom licencom MUP-a, odnosno uredni radnici u
dobroj fizičkoj kondiciji.

за издавање у закуп пословног простора – локала

Prijave za razgovor kandidati mogu obaviti na broj telefona: 066/848-37-13, svakog radnog dana, u periodu od
11 do 15 sati.

– Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м² на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.

„FSH JABUKA” d. o. o. Панчево

– Локал бр. 13 у ламели 1, укупне површине 10,52
м² на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б., по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.

Расписује конкурс за:
Руководиоца службе рачуноводствених послова
Опис посла:
– Контрола комплетне финансијске документације
– Књиговодствена евиденција свих пословних промена у главној књизи и помоћним књигама
– Обрачун производње
– Обрачун пореза на додату вредност и припрема одговарајућих пореских евиденција
– Обрачун пореза на имовину и израда одговарајуће
пореске пријаве
– Самостална израда годишњих финансијских извештаја
– Обрачун пореза на добит
– Сарадња са пореским органима
– Сарадња са ревизорима
Услови:
– Виша или висока стручна спрема економског усмерења
– Минимум пет година релевантног радног искуства
– Самосталност у раду
Mail адреса на коју можете слати CV je
oglasi@fsh-jabuka.rs
Конкурс је отворен до 07. 07. 2017. године

СЕЛИДБА – превоз 1000
дин. Могућност радника,
попуст на ванградске.
063/174-77-69 (242381)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања до
17 м, носивости 4 тоне.
064/668-97-86.

АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”, антибактеријско и
дезинфекционо прање тепиха, одвоз, довоз.
066/001-050, 063/329-464

ИСТОВАРИ/УТОВАРИ виљушкарима на свим теренима, до 10 тона.
063/218-894.
(4713)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/648-24-50.

РУШЕЊЕ објеката, сечење и разбијање бетона,
утовар шута, превоз
материјала.
064/668-97-86.

ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење објеката, утовар
шута, разбијање бетона.
063/218-894.

ПОВОЉНО. Превоз робе,
КАМИОНСКИ превоз до 2
селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14- м³, шљунак, песак, сеја77, 013/311-514. (238245) нац, шут. 064/648-24-50.
ИСКОП багерима: темеља, подрума, септичких
јама, канала, насипање
ПРЕВОЗ малим кипером, терена. 063/218-894.
шљунак, песак, сејанац,
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиоризла, шут, утовар.
на са корпом за рад на ви063/246-368. (242469)
сини, сечење дрвећа, вађење пањева. 063/218-894.

КРЧЕЊЕ и кошење, сечење високих дрвећа, чишћење плацева, вађење
пањева. 064/668-97-86.
KIZZA – истовар/утовар
робе виљушкарима, превоз шљунка, песка, сејанца, ризле, рушење објеката, ископ багерима, разбијање и сечење бетона,
насипање и набијање терена. 064/648-24-47.

КОНКУРС

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија
Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и „Зелене пијаце” у Панчеву.

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu
delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE
O POTREBI PROCENE UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU
Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje
o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta distributivnog gasovoda od Pe cevi pritiska do 4 bar za
snabdevanje naseljenih mesta Uzdin i Putnikovo sa
korisničkim gasovodnim priključcima na lokaciji, ulice naseljenih mesta Uzdini i Putnikovo, na parcelama sa
sledećim brojevima : 2376, 2346, 2375, 2393, 2392,
2402, 2371, 2364, 2365, 2374, 2373, 2372, 2351, 2382,
2383, 4815, 8030, 2401, 2378, 2377, 2395, 2381, 2380,
2379, 2339/2, 7971, 7916, 2352, 2353/1, 2384, 8011,
8013, 8007, 8015, 8014, 8012, 2361, 2390, 2389, 2367,
2368, 2355, 2388, 2387, 2347, 2348, 2349 i 2350 sve u
K.O. Uzdin na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta Preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i
trgovinu prirodnog gasa JP „SRBIJAGAS” iz Novog Sada,
Narodnog fronta br. 12.
Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama SO Kovačica, u periodu od 20. 06. 2017. do 29. 06. 2017. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o
zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava
3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za
predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu
sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Петак, 23. јун 2017.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (242907)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(242907)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све
релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. (242907)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић(4712)” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите
се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (242907)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника.
Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(242907)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван.
063/107-78-66.
(242907)

Последњи поздрав

ЛАЛЕ – превозим кипером повољно: песак,
шљунак, сејанац, туцаник,
одвозим шут. 064/354-6994, 063/754-02-72.
(242925)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (241345)
РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих,
нових кровова, фасаде.
013/664-491, 063/162-5389. (242119)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата,
пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/235-39-21, 064/29045-09, 061/348-20-00.
(242336)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”.
013/301-300, 063/771-2416 (241511)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, замене,
поправке. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (242712)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (242725)
СЕРВИС телевизора, ЦО
2 апарата, продаја половних, електричар, аутоелектричар. Дејан,
063/800-01-96. (242756)
АЛУ и ПВЦ столарија по
мери. Најбоље цене у граду. www.stolarijaalnis.rs
063/308-890.
(242758)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом,
овлашћени сервис. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(242971)
Последњи поздрав драгом оцу

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, климе, шпорете,
бојлере поправљамо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (242660)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду,
0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/63151-41. (242809)
КРОВОВИ, прављење,
преправке старих, хидротермо изолација кровова,
наш или ваш материјал,
најповољније. 064/46642-14. (242862)

ЛИМАРИЈА грађевинска,
израда, монтажа, преправке старе, кровопокривачки радови, све врсте лима, најјефтиније.
064/466-42-14. (242862)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници,
венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата, ролозаштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (242869)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 сата. Ми смо ту због вас.
013/367-386, 064/334-8564, 063/811-98-32, Поповић. (242943)

нашем вољеном „течи”.

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство 5. разреда
ОШ „Јован Јовановић
Змај” за школску 2013.
годину, на име Мина Чигоја.
НЕМАЧКИ пензионер, 70
година, тражи слободну
жену без обавеза.
013/404-094, 064/026-0384. (242706)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство 7. разреда
ОШ „Јован Јовановић
Змај” у Панчеву, на име
Марија Вуковић.
(242765)
РАЗВЕДЕН, 55 година,
живим сам, упознао бих
озбиљну жену млађу од
себе, ради дружења, могућ брак. 064/259-92-94.
(252804)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати од 21 сат. 013/352203. 242797)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство 5. разреда
ОШ „Јован Јовановић
Змај”, на име Наталија
Јорданов. (242819)
МЛАДИЋ, 29 година, жели да упозна девојку за
обзиљну везу. 061/13066-21. (242878)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство VI, VII и VIII разреда ОШ „Јован Јовановић Змај”, на име
Матеја Ђоровић.
(242893)

МАСЕРКА потребна за
опуштајућу релакс масажу. Позив или СМС.
061/298-96-69. (242813)
ПЕНЗИОНЕРИ, доживотно издржавање, комплетна организација, правна
сигурност. „Елпис” асоцијација за помоћ старијим
лицима. 061/324-40-85.
(242933)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство V, VI и VII
разреда издато од ОШ
„Јован Јовановић Змај” на
име Мирјана Мићић.
(243061)

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани
и собе, близу центра. Кабловска, двориште, ново.
061/636-08-57,
063/768-32-68, Зорица.
www.soko-banja.org
(241721)
ИЗДАЈЕМ апартмане на
Златибору, центар, КТВ,
интернет, паркинг, повољно. Тел. 063/759-9877. (241456)
БАОШИЋ-ХЕРЦЕГ НОВИ,
једнособан стан, 4 особе,
климатизован, тераса.
060/321-60-07.
(241578)
КРАШИЋИ, апартмани
јули-август, 6 – 9 евра по
особи. Тел. 063/243-859.

Породица ЈОВАНОВИЋ
(95/243011)

(54/242898)

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан
апартман са терасом, нов
и лепо опремљен у
апартманском насељу,
200 метара пре извора
Снежник. 066/624-04-00.
(242474)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, базен, СПА.
063/719-98-30.
(242813)
СОБЕ на мору, 6 евра,
Бар, Добре воде.
003823/036-45-24.
(242720)
У НАЈЛЕПШЕМ делу Врњачке Бање издајем
апартман. 063/812-06-89,
311-861. (242894)

Последњи поздрав

ИЗДАЈЕМ апартмане у
Доброти, ТВ, клима. Тел.
+3826/988-98-61,
065/802-56-40.
(242875)
ПОВОЉНО издајем намештен једнособан стан,
пет кревета, у Петровцу,
5 евра дневно, удаљен
350 м од мора.
066/309-996.
(242906)
БАЊА ВРУЈЦИ, издајем
апартман и собе, повољно. 065/608-03-66.
(242958)
ШУШАЊ, Бар, собе,
апартмани, 250 м од плаже. Повољно.
064/152-88-46,
064/903-70-76. (243038)
БАЊА Ковиљача, јефтино, стан у згради.
064/215-49-36. Милица.
(4718)
ИЗДАЈЕМ двокреветну
собу или апартман у Херцег Новом.
064/047-35-18.
(243073)

Последњи поздрав мом супругу

МАТИЈИ
У срцу ћеш увек бити вољен, а у мислима незаборављен.
Твоја ЉИЉА
(55/242899

Драги Ђоле

ЂОКА
ДИМИТРИЋ

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(243029)

Био си више него пријатељ, као брат.
Почивај у миру.
БУДО и ЗЛАТА
с породицом

ЂОКА ДИМИТРИЋ
1947–2017.

РАЗНО

(62/242919)

Сахрана је обављена 16. јуна на православном гробљу у Старчеву.
ПОТРЕБНА жена до 40
година, Немцу 75 година,
за друштво.
064/360-33-75.
(241667)

Његову племенитост и доброту чуваће од заборава: супруга
ИЛИНКА, ћерке НАТАША и ДРАГАНА, сестра ЉУБИЦА, сестрић
ДРАГУТИН, зетови СЛОБОДАН и ДЕЈАН и унуци ЛАЗАР, ЛЕНКА,
МИТАР и ИСКРА

поздрав

Последњи поздрав драгом комшији, бившем
председнику

МАТИЈИ

МАТИЈИ
САУЗЕРУ

Требаће нам времена да
се навикнемо да не чујемо неку твоју шалу
која би нам свима измамила осмех на лицу, и
зато обећавамо да ћемо
те шале препричавати и
претпостављати шта би
рекао да си ту. Тако
ћеш увек бити с нама.

МАТИЈА САУЗЕР
ЂОКИ
ДИМИТРИЋУ
Заувек у нашем сећању.
Твој синовац
с породицом

Драгом деди

(61/242919)

Бог узима најбоље, ти си међу њима.
Последњи поздрав нашем брату, зету и ујаку од
сестре ОЛГЕ и зета СЛОБОДАНА с децом
(59/242905)

Последњи поздрав баки

1947–2017.

СУТОМОРЕ, издајем комфоран стан идеалан за
одмор. 063/111-13-06.
(242465)

С неизмерном тугом у срцу вас обавештавамо да нас је 14. јуна, у
70. години, напустио велики човек, наш вољени

(102/243041)

ЂОКИ
ДИМИТРИЋУ

СОКОБАЊА, издајем
апартмане, центар, кабловска, паркинг.
www.sokobanja-apartmanimira.com 063/485-829,
066/485-829. (i)

МАТИЈИ
од сина МАТИЈЕ,
снаје МАРИЈАНЕ
и унуке ТАРЕ

Последњи поздрав
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marketing@pancevac-online.rs

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”.
013/301-300,
063/771-24-16.
(242999)

Последњи
стрицу

МАТИЈИ
САУЗЕРУ

ОГЛАСИ

од станара зграде
у Косте Абрашевића 2

Твоји унуци ЈУЛИЈАНА
и ВАЛЕНТИНО

(4/242703)

(58/242904)

Једином брату

Последњи поздрав драгом оцу

ЂОКИ
ДИМИТРИЋУ
МАТИЈИ САУЗЕРУ

ГОСПАВИ МАТИЋ

од ЈОВИЦЕ
ДИМИТРИЋА
с породицом

Породица
СТОЈАДИНОВИЋ

(68/242952)

(63/242919)

БИЉАНА и ЖЕЉКО

Почивао у миру Божјем.
Последњи поздрав од сестара ОЛГЕ, БЕБЕ и АНЕ
и зетова СЛОБОДАНА, БОЛЕТА, МЛАДЕНА и ВУЈЕ

од сина ВЛАДИМИРА

(111/243062)

(11/242729)

(56/242849)

МАТИЈИ
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да смо се 17. јуна 2017, опростили од наше драге

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 19. јуна, у 38. години преминуо наш драги

ЗОРКЕ ВУЈАНИЋ

АЛЕКСАНДАР
СТАНИМИРОВИЋ

1928–2017.

11. јуна 2017, у 52. години, преминуо је наш вољени

1979–2017.
Ожалошћени: отац ЗОРАН, мајка
МИЛЕНА, син ВУК и браћа ГОРАН
и МИЛОШ с породицом

Неутешни њени: син ЛАЗАР, снаја АЛЕКСАНДРА
и синовац СЛОБОДАН
(6/242707)

(104/243043)

15. јуна 2017. преминула је наша драга прија

Последњи поздрав мајци и баки

Последњи поздрав брату

РАНКО МИЛАНОВИЋ
Вољени никада не умиру. Почивај у миру и нека
те анђели чувају.
У нашим си срцима и мислима заувек.
Твоји најмилији: супруга ДУШИЦА,
синови ДЕЈАН и ИВАН и унука МАША
(29/242781)

Последњи поздрав драгој

ЗОРКА ВУЈАНИЋ

ЉУБИНКИ
ЖИВАНОВИЋ

Она је била дивна особа и оставила је траг у нашим срцима.
Ожалошћени: породице ПОПОВ, ШОЛИЋ
и SCHROEDER

1938–2017.
Хвала за све.
Ћерка ЖИВКА, зет
ИВА, унука БОЈАНА и
унуци ДЕЈАН и ДАРКО

САЛЕТУ

(14/242735)

ДАНИЦИ РАТКОВИЋ

(75/4718)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој комшиници

МИЛЕНА
ИВАНОВСКИ
Последњи поздрав
Дајаниној мами.

од ИВАНА, МИЛАНА, НЕНАДА
и ДРАГАНЕ с породицама

од комшија: РАДУЈКО, НИКОЛАШ, СУБОТИЋ,
ЈАЊИЋ, СТАНИВУК, КУЗМАНОВ, КОВАЧЕВИЋ,
ДЕАНОВИЋ, МИЛИНКОВИЋ, БОЖИЧКОВИЋ,
ЕРЕШ, КОНДИЋ, ЖИВОЈНОВ, ДИМИЋ,
ГЛИГОРИЈЕВИЋ, ЛОВРИЋ, ЛАЈКО и МАДИЋ
(39/242832)

(105/243044)

14. јуна 2017. године преминуо је наш
драги и поштовани

ЗОРИ ВУЈАНИЋ

ЉУБИНКИ

19. јуна 2017. преминула је моја мајка

15. јуна преминула нам
је наша вољена

Комшија ЖИВАН
ЈАКОВЉЕВИЋ и БИЉАНА
(74/4718)

од комшија из зграде

Другари из вртића
„Љиљан”
са васпитачицама
РУЖИЦОМ
и МАРИКОМ

(28/242777)

(106/243046)

др МИОДРАГ БРАНКОВИЋ
МИКА

19. јуна 2017, у 90. години преминула је

1935–2017.
Сахрана је обављена 17. јуна 2017.
Православном гробљу у Панчеву.

на

Била нам је част упознати тако дивног човека. Оставио си нам траг вредан памћења.
Ожалошћени: породице ПОПОВ
и ВУЈАНИЋ, родбина и пријатељи

ГОСПАВА МАТИЋ

ЉУБИНКА
ЖИВАНОВИЋ
ИВАНКА
ИЛИЈЕВИЋ
БЕБА
Вољени никад не умиру.
Твоја: унука ЈЕЛЕНА,
зет БРАНИСЛАВ
и праунуке КАТАРИНА
и БРАНИСЛАВА
(92/243008)

1938–2017.
Хвала Ти мајко на безграничној љубави и доброти коју си ми дала.
Твоје топле очи и велико срце даће ми снаге на
даљем животном путу.

ДАНИЦА
РАТКОВИЋ
1938–2017.
Сахрана је обављена 17.
јуна.
Ожалошћени: супруг
СРЕЋКО, син ЖИВКО,
снаја АНГЕЛА, унук
АЛЕКСАНДАР, унука
МАЈА и остала родбина
(32/242795)

Син ЖИВОТА
(73/4718)

(15/242735)

1928–2017.

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

ИВАНКА
ИЛИЈЕВИЋ
БЕБА

НИКОЛА и СЛОБОДАНКА
(113/243062)

Моја вољена мајка преминула је 16. јуна, али
ће заувек живети у нашим срцима.
Син МИЛАН и снаја
ДРАГИЦА

Последњи поздрав баки

др МИОДРАГУ БРАНКОВИЋУ
МИКИ
ГОСПАВИ МАТИЋ
ИВАНА и ИГОР с децом

Породица ПАНЧЕВАЦ

(112/243062)

(16/242735)

ИВАНКА
ИЛИЈЕВИЋ
БЕБА

тетка БЕБИ

Отишла си тихо и неприметно, оставила нас у
прелепим успоменама.
Твоја унука НАТАША,
зет САША, праунуке
ДУШИЦА и МИЛИЦА

од МИЛИЦЕ
с породицом

(91/243008)

(80/242970)

(93/243008)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 23. јун 2017.

17. јуна 2017. престало је да куца срце моје баке

23
СЕЋАЊЕ

Прошло је шест месеци туге за нашим вољеним оцем, дедом, свекром и братом

МАРИЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋ

ЈОВАНКА ФИЛИПОВИЋ

1939–2017.
Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је после тешке болести преминула
наша баба Марија.
Неутешни: унука МИРЈАНА с породицом
и брат ИВАН с породицом

баба ЈОКА
1950–2013–2017.
Вољени никада не умиру док живе они који те
често помињу.
Твоји: супруг ЗОРАН и ћерка СЛАЂАНА
с породицом

(109/243058)

БРАНКО ШУПИЦА
Помен ће се одржати у суботу, 24. јуна 2017. године, у 11 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: синови ЗОРАН и МИЛАН, унуке ДУШАНКА
и МИЛА, снаје СЛАЂАНА и ПАТРИША и сестра ДУШАНКА

17. јуна заувек је склопила очи наша

(71/242960)

У суботу, 24. јуна, у 10.30, на гробљу Котеж код
Црвене звезде, даваћемо помен нашим вољеним

(24/242766)

ФИЗЕШАН

24. јуна биће пола године

Сећање на

МАРИЈА РАДОСАВЉЕВИЋ ТЕТА
1939–2017.

ВЕРА

Драга Тета путуј с анђелима.
Воле те: ЈАСМИНА, ЛИЛИ, ЗОРАНА, ЈЕЛЕНА,
БОЈАН, MAYSA и DANIEL
(110/243058)

11. јуна 2017, преминула је у Старчеву

24. јуна 2017, у 10 сати,
на гробљу Котеж, даваћемо
шестомесечни
помен оцу и деди

ДАНИЦИ ФАЈХТ

БРАНКА
ШУПИЦУ
Прошло је пола године
како те нема. Увек ћеш
нам остати у сећању, по
твојој доброти.
Твоји пријатељи ИВА
и СЕЈА с породицом

Драга мајко, сваки божји дан донесеш ми сузе или
смех.
Твој син ИВИЦА
(81/242979)

ТОДОР

4. X 1953 – 28. VI 2007.
7. X 1943 – 2. VIII 2013.
Туга није у речима већ у срцима, љубав коју смрт
не прекида и туга коју време не лечи.
Њихови најмилији: син АЛЕКСАНДАР,
снаја МАРИЈА, унук ФИЛИП и сви који их воле
и којима недостају
(46/242851)

25. јуна 2017. десет година туге и бола, али заувек у мислима

У суботу, 24. јуна 2017. године, у 12 сати, на Старом православном гробљу, одржаћемо годишњи
помен нашој драгој

МИЛА ЛАЗИЋ

БОЖАНИ ЋОСИЋ

(97/243017)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА
МИТРОВИЋ
1930–2017.
Много нам недостајеш.
Ожалошћени: ћерка
ЗОРИЦА и унучад
с породицама
(53/242894)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ГЕОРГИЈУ
ПОЗНАНУ

рођ. Ђуришић
1941–2016.

1933–2016.
Његови најмилији
(94/243010)

26. јуна навршиће се
три године од смрти нашег драгог

ЗОРАН ПРОЛЕ

МАРКО, МАЈА, НЕДЕЉКО,
ЖЕЉКО и ДЕСАНКА

Породице ЂУРИШИЋ, ЋОСИЋ и ВУКОВИЋ

(96/243015)

(82/242980)

1961–2015.
Као звезда на небу, ти
сијаш у нашим срцима.
Хвала ти за љубав.
Твоји најмилији

Прошло је десет тужних
година откако није с нама наша драга ћерка и
сестра

Заувек вољена

Четири године откако ниси са мном

(67/242937)

МИЛАН
МАРКЕЗ

30. јуна 2017. навршава
се пола године од смрти
нашег вољеног

МИЛА ЛАЗИЋ

НИКОЛЕ
ВЕЉИНА

МИЛА ЛАЗИЋ

1948–2014.
Године пролазе, а туга
све већа и већа...
Твоји најмилији: супруга,
ћерке, зетови и унуке

Ожалошћени: мама
МИЛЕНА, тата МЛАЂО
и брат ДРАГО

Сестра МИЛКА
с породицом

(84/242989)

(114/243065)

(87/243301)

(86/243000)

Сећање на нашег брата

АЛЕКСАНДАР
ПАУНОВИЋ

МИЛОВАНА
ЖИВКОВА

24. јуна навршавају се
три године откада си
отишао на пут без повратка, али из срца твојих најмилијих ниси и
нећеш.

из Иланџе
И после пола године
остаје туга и бол за тобом.
Сестре РУШКА и ЏЕКА
с породицама

(101/243037)

(116/243081)

Никад незаборављена.

Туга и бол у срцу су велики. Много нам недостајеш.
Супруга ЗЛАТА,
синови ЈОВАН
и ЉУБОМИР
и отац ЈОВИЦА
(115/243081)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

СЕЋАЊЕ

БОГОМИР
КОЈИЋ

2013–2017.

2007–2017.

1942–2011–2017.
Чува те од заборава твоја породица.
Супруга ЦИЛА, ћерка
ВЕСНА и син СРЂАН

МИЛОВАНА
ЖИВКОВА
БАЈЦА

ЂОРЂЕ РАДОСАВЉЕВИЋ
Драги тата, и после толико времена у сваком моменту недостајеш.
Неутешна ћерка МИРЈАНА
(108/243018)

Нашем великом пријатељу

СЕЋАЊЕ
Прошло је претешких
петнаест година откако
ниси с нама, наш вољени

МИРКО
БАЦКОВИЋ
БАЦКО

26. VI 2011 – 26. VI 2017.

ЖЕЉКУ
ЂУРИЋУ

2008–2017.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји: мама ВЕРА
и брат РОБЕРТ

Успомена на њега остаће с поштовањем вечно
у нама.
ДРАГАН, ВЕСНА,
МИЛИЦА и МИЛАН

ИВКО
СТОЈАНОВСКИ

Увек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији

19. VI 2002 – 19. VI 2017.
Заувек си у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

(99/243033)

(44/292846)

(76/242966)

(42/242834)

24

Петак, 23. јун 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима

Прође година, а дан никад

23. јуна навршава се
шест тужних месеци откад није с нама душа
моја

ЗОРИЦА ЈОВАНОВ

ЗОРИЦА
ЈОВАНОВ

2016–2017.

1971–2016.

ЖИВА ЋИРИЋ

Тетка МАРКА, СЛОБА,
СЛАВИЦА и СИЛВАНА

из Омољице

ВИНКА ПОПОВИЋ

Кад срце и душа боле време није лек, већ
патња и вечна бол. Не постоји време које
умањује тугу, не постоје речи којима се
може описати бол. Све више и више боли
без тебе.

Прошло је годину дана откада ниси с нама, али сећање
на тебе никада неће избледети.
Помен поводом обележавања годину дана ће се обавити
на Католичком гробљу, 24. јуна, у 10.30.

У оку суза, у души бол,
вечна туга у срцу мом.
Твоја супруга
ЈЕЛЕНА с децом

(38/242812)

Син ДРАГАН ПОПОВИЋ с породицом
(33ф/802)

Прошло је тужних пет

како нас је напустио

година откако ниси с

наш драги

нама, наша мама, баба и
прама

25. јуна 2017. навршавају се четири године откако није с нама моја мајка и ћерка

(79/242969)

Воле те ТИЈАНА, ЗВОНКО и мама

Четрдесет тужних дана

(3/242690)

ЗОРИЦА
ЈОВАНОВ
Драга стрина навршава
се година откако си нас
напустила, а тугу у нашим срцима не може
време да избрише.
Вечно ћеш живети у нашим мислима.
АНИТА с породицом

Прошло је деветнаест
година откако више није с нама

1953–2016.

23. јуна навршава се
шест тужних месеци откад није с нама душа
моја

(107/243053)

ВОЈИСЛАВ
ЂУРКОВ
1951–2017.

МАРИЈА
ПАПИЋ

Помен вољеној мајци

ЖИВА ЋИРИЋ
1953–2016.
из Омољице

24. VI 2012 – 24. VI 2017.

СНЕЖАНА ЗАВИШИЋ

2013–2017.
На помисао да те више нема срце ми се
цепа. Увек си ме учила да будем јака и истрајна на свом путу. На свему томе сам ти
бескрајно захвална. Све је било лако уз
твој осмех и подршку. Прерано си нас напустила, тихо и мирно, али су сузе и бол
остали у нашим срцима. Нека те чувају
анђели. Почивај у миру.
Ћерка ТАМАРА, отац СЛАВЧО и мајка
ПАВЛИНКА

МИЛАН
МАРКЕЗ

Помен ће се одржати у

1979–1998.

суботу, 24. јуна 2017, у

Заувек с љубављу чува-

10 сати, на Новом гро-

мо успомену на све див-

бљу.

но што си нам била.

МАРИЈИ
ЈОВАНОВ

Све је празно,
све на тебе сећа.
Наша туга остаће нам
вечна.

Сестра ИВАНА, брат
СТЕВАН и отац ДАНЕ

С љубављу породица

Воле те сва твоја деца

Породица ЈАКОВЉЕВИЋ

Твоја породица ЋИРИЋ

(27/242565)

(83/242988

(103/243042)

(117/4718)

(2/242692)

25. јуна 2017, навршава се пет година откако није с нама наш драги

Шест месеци откако није с нама наш

ДРАГАН РИСТИЋ

АЛЕКСАНДАР
МИШИЋ АЦА

У суботу, 24. јуна 2017, у 10 сати, на Новом гробљу даваћемо годишњи помен нашем драгом

(64/242291)

У суботу, 24. јуна 2017, у 11 сати, на Старом православнм гробљу, даћемо шестомесечни помен
нашем

СЛАВКУ МРКОЊИЋУ

1946–2012.

1965–2016.
Успомену на тебе чуваће заувек твоја вољена
породица: ВЕЦА, МИЛОШ, ДАЦА и ДУЊА

С љубављу и поносом вечно ћемо чувати сећање
на тебе.
Твоји најмилији

(48/242880)

(57/242901)

Недостајеш нам...
Твоји: БОСА, САША
и ДЕЈАН
(77/242967)

РАЈКУ ПЕТРОВИЋУ
1932–2017.

Годину дана откако није с нама

Прошло је четрдесет тужних дана откако нас је напустио наш драги

29. јуна је четири године без нашег драгог

Породица
(50/242887)

25. јуна 2017. навршава се пола године од смрти
наше

СЛАВКО МРКОЊИЋ
Куме, чувамо те од заборава.
Породица МАРИНКОВИЋ

ЗОРАН ЖИВКОВИЋ
Породице ЖИВКОВИЋ и НИКОЛИЋ
(72/4718)

(69/242955)

СЕЋАЊЕ

29. VI 2013 – 29. VI 2017.
Године пролазе, а туга и
бол остају.
Супруга ЖИВКА
и ћерка ВЕРА

СЕЋАЊЕ

САБОВ

ДУШАНКЕ ЦВЕТАНОВИЋ
С љубављу и поштовањем ћемо се сећати твоје
доброте и племенитости.
Породица ЦВЕТАНОВИЋ
(19/242740)

ПРЕДРАГА
МАЂАРЕВИЋА

(78/242967)

СЛАВКО МРКОЊИЋ
2016–2017.
Породица МРКОЊИЋ
(17/242737)

САВА

ДАНИЦА

2005–2017.
2010–2017.
Време пролази, а љубав и сећање никада.
Ваши најмилији
(70/242956)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Петак, 23. јун 2017.
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На Видовдан, у среду, 28. јуна 2016, у 11.30, на гробљу
Котеж, даваћемо парастос нашем сину и брату

МАРКУ ПЕТАКОВИЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Родитељи и сестра
(51/ф-803)

26
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23. јуна 2017. године навршава се пет година откад није с нама наша драга мама и
бака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Године туге и бола без моје деце

24. јуна навршава се шест месеци туге откад није с нама наш драги брат, шурак и ујко

АНКИЋ

ЖЕЉКО ЂУРИЋ

РОКСАНДА МИШИЋ РОСА

СЛАВКО
1996–2017.

Много нам недостајеш!

2003–2017.

Твоји најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка
БОЈКА, унуци ДУШАН, МИЛАН
и МИЛУТИН и остала родбина

Ожалошћена, тужна и неутешна мајка
МИЛЕНА

(37/242808)

(30/242792)

Сећање на оца

Навршава се једанаест година откако смо остали без наших дивних родитеља, најбољих пријатеља

Дани пролазе, али ни један без сећања на тебе.
Воле те и чувају од заборава: сестра МИЛЕВА, зет МИЛЕ
и нећаци БРАЦО, ЛЕНКА и БУБА
(47/242819)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 24. јуна 2017, у 11 сати, на Новом гробљу давати шестомесечни помен вољеном и драгом оцу и супругу

ЈОВИНОВ

МИРА

24. XII 2016 – 24. VI 2017.

СЛОБОДАН

СЛАВКА
АНКИЋА

ЖИВКО

25. VI 2006.
7. VII 2006.
Време пролази, али нам је сваки дан посвећен вама, нашим дивним данима љубави.
У вечитој тузи и болу ваша деца БРАНКИЦА и СЛАВИЦА

ЖЕЉКУ ЂУРИЋУ
Ћерке АНЂЕЛА
и АДРИЈАНА
(31/242792)

(45/242849)

Сећање на

Година непребола, вољени наш

1965–2016.
И небо понекад заплаче за онима који су отишли прерано, како не
би човек.
Без обзира што нека срца не куцају више, ми који смо остали вечно ћемо их волети и чувати као најдражу успомену живота свог.
У срцу те чувају твоји: супруга ЈАГОДА, ћерка АДРИЈАНА и син
ДРАГОСЛАВ
(12/242731)

22. јуна 2017. навршава
се пет година откад није
с нама наш вољени

ЗЛАТКО

ЂУРЂИНУ
ЕРДЕЉАН

КАТИЦУ
ВОЈНОВ

ЛАЗУ
ВОЈНОВА

1995–2017.

2002–2017.

2003–2017.

Шестомесечни помен

САВА ВОЈНОВ с породицом
(1/242619)

ЧЕДА РЕГОЈЕ

Заувек, као један дан.

2012–2017.
24. јуна, у 11 сати, даваћу годишњи помен драгим родитељима

РИСТИЋ

Твоји најмилији
(40/242823)

Прошло је три године откад није с нама наш вољени

ТОДОРИ

ДОБРОСАВУ

С љубављу и поштовањем ћерка СЛАЂАНА с породицом
(52/242890)

Драга мама

Године пролазе, тугу не
односе, ал ми с љубављу
у срцима и неизмерном
тугом чувамо успомену
на тебе.

ЈЕЛЕНИ КЕЉЕВИЋ
С љубављу и тугом у срцу чувамо успомену на нашу мајку и баку.

Супруга АНА, син
ЉУБОМИР,
унуци ТАЊА, НЕМАЊА
и СТЕФАН

Син ДЕЈАН, снаја МИРЈАНА,
унуци ПАВЛЕ и ТОДОР
(41/242828)

(5/242705)

Драга мама

СЕЋАЊЕ

СЛАВКО СУБА
Његови најмилији
(13/242732)

ЈЕЛЕНА
КЕЉЕВИЋ

БАТА ВУКОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син БОЈАН, снаја
МИРЈАНА и унуци
МИЛИЦА и ИЛИЈА

(43/242840)

(89/243005)

ГОРАН ГРБАН ГОША
2002–2017.
Друже мој, брате,
нисам те заборавио.

ЈЕЛЕНА
КЕЉЕВИЋ
Недостајеш.
те...

Волимо

Твој син МИРОСЛАВ
с породицом
(90/243005)

ЈЕЛЕНА КЕЉЕВИЋ

ЈЕЛЕНА
КЕЉЕВИЋ

24. јуна 2017, у 10 сати, на православном гробљу
у Старчеву одржаћемо шестомесечни помен нашој драгој супрузи и мајци

У срцу и души нам бескрајно недостајеш.
Син ЗОРАН, снаја
БИЉАНА, унука
ИВАНА, МИЛАН
и праунуци МАРКО,
ХЕЛЕНА и СТЕФАН

Супруг ЈОВАН с децом
(88/243005)

(60/242910)

Петак, 23. јун 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

27

ЗОРИЦА ТМУШИЋ
2015–2017.

Бол и туга не мере се речима,
ни временом које пролази,
већ празнином која је остала у нама
твојим одласком...
Мислимо на тебе
кад нам живот доноси и радост
и тугу...

Твоји најмилији
(100/ф)
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ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

У суботу, 24. јуна 2017, у 11 сати, на Новом гробљу обележавамо
шестомесечни помен нашем

24. јуна навршава се седам година од смрти наше драге

МЛАДЕНУ ПУЗИЋУ

ДРАГИЊЕ СТОИЛКОВСКИ

За све прошло
За све будуће
Само небо зна колико нам јако... баш
јако недостајеш.
Заувек у срцу,
Заувек у души.

рођ. Кркобабић

23. јуна навршава се шест месеци откако
није с нама наша бака Мара

23. XII 1931 – 24. VI 2010.
Заувек живиш у нашим срцима и мислима.
С љубављу твоја породица
Твоји најмилији

(7/242710)

(49/2428829

Прошле су две дуге и тужне године откад нас је прерано напустио

СЕЋАЊЕ
25. јуна навршавају се три године откако је преминуо наш братанац

МАРИЈА МАРКОВ
Недостајеш нам.
НАЈМИЛИЈИ

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
Оставио си трагове који се не бришу,
сећања која не бледе, доброту која се памти.
Био си посебан и јединствен.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоја ћерка ГОЦА и супруга БУДИМКА

(18/242739)

ЂОКА МАРКОВ
2014–2017.
Остаје туга и сећање.
Његове тетке ЗОРА и ВЕРА

24. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу одржаћемо
шестомесечни помен нашем вољеном

(8/242714)

(10/242721)

27. јуна 2017. године навршава се четрдесет дана од смрти нашег супруга, оца и деде

Четрдесет дана није с нама наша вољена

МИХАЉУ КЛИНКУ
1943–2016.
Твоја супруга АНА, породице КЛИНКО,
ЖИВКОВИЋ и ЛОВАС

ОЛГА ВУЧИНИЋ

(21/242751)

ЉУБИНКА СТОЈКОВА

Помен ће се одржати у понедељак, 26. јуна 2017. године, у 11 сати.
Твоји: ГОРАН, ЂОРЂЕ и ЛЕПА
(35/2428059

1951–2017.
Тугу и бол у нашим срцима време неће моћи да
избрише.
Твоји: супруга ЈОВАНКА, син ИВИЦА, ћерка
ИВАНА, снаја СЛАЂАНА, зет ГОРАН, унуци
СОФИЈА, ОГЊЕН и АЛЕКСАНДАР и шурак ЛАЗАР

24. јуна, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо
шестомесечни помен

(9/242718)

22. јуна навршава се тужних дванаест година
откада нас је напустио

Драгом тати

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

У нашим сећањима ћеш
заувек живети

БЛАГОЈУ ВАСИЋУ

ЗОРАН
СТОШИЋ

ЗОРАНУ
СТОШИЋУ

СТЕВАН
ЖЕБЕЉАН

Заувек неутешни отац,
мајка, брат и сестра

Твоји синови СТЕФАН
и НЕМАЊА с мамом

22. VI 2011 – 22. VI 2017.
Прошло је шест година...
Година прође, дан никад... недостаје нам твој
смех, твој глас, твоје очи.
Супруга БРАНКА
и ћерка БЕБА

(34/242800)

(98/243018)

(65/242931)

1966–2005.

Прошло је дванаест неутешних година.

Сећање и захвалност поштованим родитељима

22. VI 2007 – 22. VI 2017.
Никада те нећемо заборавити.
Ћерка БРАНКА
и унука БЕБА
(66/242931)

Помен нашим најмилијима

КОСАНА

1938–2011.
1933–2016.
Увек сте у срцима и мислима ваших синова МИЛАНА
и МИЛОЈА и њихових породица
(36/242808)

БОБАН

1985–2017.
32 године

(20/242748)

ЗЛАТКО
СТОЈЧИЋ
1967–2017.

ПАНЧЕВАЦ

Заувек те памте
КРИЗА и НУНЕ
(23/242753)

телефон:
013/301-150

Навршава се четрдесет дана откада смо изгубили тешку битку

КОВАЧЕВИЋ

МАРКОВИЋ

МИОДРАГ

РАДЕНКА
ДРАГОВИЋ

Време пролази, а туга и бол не престају. Заувек
те носимо у срцима.
Твоја деца: ЗОРАН, МИЦА и МИЛОРАД
с породицама

СТЕВА

2014–2017.
3 године
Породица КОВАЧЕВИЋ
(26/242773)

ТЕОФИЛ
АНТОНИАДИС

1967–2017.
Заувек те памте твоји најмилији

1987–2017.
И после три деценије
сећамо те се и причамо
с љубављу о теби.
МАРИНЕЛА,
ДОНАТЕЛА,
АФРОДИТА и ЕЛЕНИ

(22/242732)

(25/242768

ЗЛАТКО СТОЈЧИЋ
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ЗАВРШЕН ПЕТНАЕСТИ „ПАНЧЕВАЧКИ КАРНЕВАЛ”

МАГИЈА ЗАВЛАДАЛА ГРАДОМ

Хелоу еврибади!

Тридесет пет група
из шест земаља
Панчево је прошлог викенда било место излива невероватне количине позитивне енергије која
је у овај град стигла из различитих земаља у окружењу. Петнаести пут карневал се вратио на
наше улице и отворио нам срца
за радост и весеље.
Они који су имали прилику
да се прошетају улицама у срцу града, могли су видети да су
се организатори, удружење
„Пријатељи Панчева”, потрудили да посетиоцима ове манифестације на сваком кораку
обезбеде довољан разлог да
остану напољу и уживају у позитивној атмосфери. Чак су
оба дана и угоститељски објекти радили продужено.
Иако је изгледало да ће киша у сваком тренутку покварити планове, на срећу љубитеља „Панчевачког карневала”, учесници и посетиоци
безбрижно су се препустили
уживању и с нестрпљењем ишчекивали главну поворку, која
се традиционално одржава
другог дана манифестације.
Традиција и пријатељство
Оба дана, већ у поподневним
сатима, „Улица традиције” била је отворена за посетиоце, а
укусне ђаконије – дела вредних
руку чланова удружења из целе
општине – мамиле су посетиоце да застану и дегустирају традиционалне колаче, али и вина
из војвођанских винограда.
Пр ве вечери кар не вала
одржано је финале фестивала
музике за децу „Распе вано
пролеће Србије 2017”, а након тога је Плесни клуб „Балерина” из Панчева извео балетску представу „Mary Poppins”. Наступ Панче вачког
дувачког оркeстра претходио
је свечаној предаји кључева

Замало па скроз црвено
Ово је најпосећенија и најомиљенија, јер доноси пуно лепих
емоција и позитивну енергију.
Карневал промовише срдачност и отвореност, као и традицију културе и организације
градских манифестација – рекао је Саша Павлов.
У свом препознатљивом
стилу, уз рецитацију, маестро
фестивала Борис Матијевић
покренуо је чаролију карневала, а након што су се кључеви
града нашли у његовим рукама, забава је увелико почела.
Своје вештине показали су полазници капуера клуба из
Панчева, а врло брзо уследило
је представљање карневалских
група. Другог дана карневала
одржан је и пријем у Градској
управи.
Зорана Владу, организатор
карневала, искористила је ову
прилику да захвали сарадницима и карневалистима који

бини, на Тргу Ђорђа Вајферта, уприли чен је деч ји кар невал ски програм. Пре централ ног деша ва ња на сту пио
је и Там бу ра шки оркестар,
који је пре интерна ционал ног спек такла дао сјај ну му зич ку увертиру и посетиоце

Велика међународна поворка кренула је кроз град с малим
закашњењем, али је верна публика све време уживала у звуцима музике која је најављивала дуго очекивани спектакл.
Сјајним перформансом мажореткиња из Пештаја почело

Три нијансе црне
је двочасовно путовање „Панчевачког карневала”. За њима
је прошао Оркестар полиције
из Београда, а са две поставе
представиле су се мажореткиње из Беле Цркве, где су љубитељи карневала имали прилику

Чији је град...
из године у годину пружају подршку највећој карневалској
манифестацији у нашој земљи.
Посебно је истакла сарадњу са
организаторима Которског карневала, који су од почетка били
гости и активно учествовали у
брендирању Панчева као карневалског града. Посебна захвалност отишла је и пријатељима
из Италије, који поносно представљају своју земљу већ десет
година и сваки године доносе
дух Венеције у град на обали
Тамиша.
Чаролија карневалске поворке
Другог дана манифестације, у
ишчекивању поворке, на главној

Љубав дечја и Оливина – Попај
колоне дуж Улице војводе Радомира Путника. Иако је напољу било хладњикаво, снажне емоције су превладале, а
топлина је почела да се шири
када је прва карневалска група
продефиловала срцем нашег
града.
Струјни удар

О чему се овде ради?

је како се кроз игру и плес може представити рад електричног кола.
Додир Бразила, дух Венеције
Кулминација фестивала уследила је када су кренуле иностране групе. Већ традиционално одличним костимима
представили су се учесници из
Македоније, а веома театралан
и снажан наступ на тему ратника имала је карневалска група
„Машкарада” из Тивта. Из Иванић Града у Хрватској дошла
нам је група која је своју тачку
посветила Бетовену. Карневалска удруга „Весели олдтајмери”
и ове године донела је дух „Ријечког карневала”, а за њима су
учесници из Венеције представили маске које су типичне за
венецијански карневал.
Оно што је уследило, можда
је највише обрадовало мушкарце у публици, али ни жене нису остале равнодушне
пред наступом који је довео
Бразил у Панчево. Плесна група „Mantock Dance International” извела је самбу, а оригинални костими и полуобнажене девојке дочарали су атмосферу те егзотичне земље. За-

А сад мало више оне

карнева ла упознао с на шом
тра дицијом.
Петнаести „Панчевачки карневал” обојио је град веселим
бојама, а суграђанима ставио
осмех на лице. Бујица људи
формирала је величанствене

града маестру карневала Борису Матијевићу, чиме је карневал званично отворен.
И овде године је гост карневала – а како организатори кажу, и домаћин – био потпредседник Федерације европских
карневалских градова Јосиф
Силов. Поштоваоцима ове
градске манифестације обратили су се Зорана Владу у име
„Пријатеља Панчева” и градоначелник Саша Павлов испред
Града Панчева, који подржава
ову манифестацију већ петнаест година.
– Панчево има преко педесет градских манифестација и за
сваку кажемо да је квалитетна.

приликом извела тачку „Четири годишња доба” и симболично приказала цикличност
времена поводом јубилеја – 50
година постојања те образовне
установе. Наше суграђане
освојиле су девојчице из Плесног клуба „Балерина”, као и
„Пчелице” из Нових Бановца,
које су светске, европске и државне првакиње у плесу. Музички центар Панчево наступио је под називом „Дармар”,
а свој глумачки таленат и значајно искуство у карневалским
поворкама перформансом „Бебе” демонстрирало је Позориштанце „Мали принц”, које је
2000. године настало при Дому
културе „Кочо Рацин” у Јабуци.
Могло би се рећи да су учитељи и наставници панчевачких основних школа били веома креативни. Са сјајним маскама и костимима, веома уигране кореографије извели су
ученици ОШ „Свети Сава”, који су одиграли традиционалан
плес додоле, док су ученици
ОШ „Јован Јовановић Змај”
свој перформанс посветили
музици и плесу из Шпаније.

да се поново сретну. Потом су
наступиле плесна група „Миленијум чирлидерс” из Вршца
и школа „Олга Петров” из Банатског Брестовца. Снажан
утисак оставила је Школа за
средње и основно образовање
„Мара Мандић”, која је овом

На још једно егзотично место
одвели су нас ученици ОШ
„Аксентије Максимовић”, који
су заједно са својим наставницима плесали у ритму хавајске музике. Школа „Ђура Јакшић” била је инспирисана Томом Сојером и Хаклберијем
Фином, а њихов наступ су, као
и увек до сада, карактерисали
велики број учесника, одлични костими и весела и раздрагана атмосфера.
Плесни студио NG размрдао
је атмосферу хип-хоп наступом, а затим се представило
Словачко културно-просветно
друштво „Ђетван”, са одломком из представе „Гејм овер”,
која говори о савременим технологијама. „Раковачки карневал” извео је тачку „Заљубљене
патике”, као и једну средњовековну: „Прешернове кнегиње”.
Веома необичан наступ који
су припремили ученици Електротехничке школе „Никола
Тесла” из Панчева показао нам

нимљив наступ, под називом
„Нојева барка”, имала је група
из Италије која већ десет година редовно долази у наш град.
Додатном загревању атмосфере допринела је школа египатског оријенталног плеса
„Аruena”, а сјајан перформанс
„Племе Зулу” имао је Фитнесцентар „Fitlife”. Карневалски
градови Врњачка Бања, Херцег
Нови, Шоштањ из Словеније,
Лесковац и Нови Сад представили су своје манифестације и позитивном енергијом анимирали
посетиоце, позивајући их на своје карневале. За сам крај, као мускетари, наступили су „Пријатељи Панчева”, чиме је поворка
петнаестог „Панчевачког карневала” свечано завршена.
Ипак, музика се ширила градом до касно у ноћ, а Панчевци
су задовољни и расположени
наставили да уживају.
В. Ђурђевић
?М. Маµ
рић Величковић

Ватра метнута на небо
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ЛЕТО У ПРИРОДИ
ОДРЖАН ЈЕДАНАЕСТИ ДАН ДУНАВА

КАДА ПРИРОДА ПОБЕДИ У ЉУДИМА
Лето хвата залет... С њим долази и право време за одлазак у природу. А куд ћете
лепших и издашнијих места
за тако нешто од приобаља
надомак града.
Оно што, пре свих, Дунав и
Тамиш могу да понуде, право
је мало богатство. Е, да би ове
лепоте биле што живописније, морали бисмо – и као појединци и као заједница – само мало да се потрудимо.
Један од светлих примера у том погледу одиграо се
протеклог викенда, када је
велики број волонтера дао
допринос обележавању Дана Дунава сакупљајући смеће на обалама и у води.
Многи Панчевци показали су
високу свест када је реч о очувању природе у суботу, 17. јуна, упадљиво посвећеним приступом акцији под називом
„Активни за реке”.
На тај начин су једанаести
пут учествовали у обележавању
Дана Дунава, који има статус
градске манифестације већ
осам година, управо откад је за
организацију ове интернационалне кампање Панчево добило
цертификат Међународног комитета за заштиту реке Дунав.
Основци у главној роли
Несумњиво најзначајнију улогу тог дана имали су ученици
ОШ „Мика Антић”. Том приликом су ова вредна и природи посвећена деца, уз помоћ чланова

риболовачких удружења „Тамиш 1926” и „Херој Марко Кулић” и њихових пловила, уздуж и попреко чистила реку.
Заједно са својим школским
другарима волонтирала је и
Александра Крстић из одељења VIII2. Њој је то други пут
да учествује у уређењу Тамиша; и иначе ужива у помагању
око чишћења нашег града,
што ће и наставити. Њена вршњакиња Ања Димитријевић
примећује како је прошле године било неупоредиво више
смећа и на обалама и у води.
Из истог одељења је и Андријана Јовановски, која наводи
да је у тамишкој природи било
највише кеса и флаша, док Јана Дерикоњић додаје да је че-

сто сличне активности обављала и у школи. Нешто млађи Алекса Ракоњац, попут других ученика шестог разреда,
помагао је у истовару око сто
пуних џакова, које је, као и рукавице и другу неопходну

КАКО ОЧУВАТИ БИЉНЕ ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ?

Седми „Отворени дани биодиверзитета” приређени су у петак, 16. јуна, у просторијама
Дирекције за националне референтне лабораторије са седиштем у Батајници, а тема је
била конзервација семена у
Банци биљних гена, која се налази у просторијама поменуте
институције.

И овог пута се на једном месту окупио велики број стручњака из области заштите животне средине, пољопривреде,
ботанике, фармације, с намером да изнађу решења која би
унапредила постојећи систем
саку пљања, класифика ције,
регенерације, карактеризације, евалуације, документације
и размене биљних генетичких
ресурса. Општи закључак је: да
би ланац чувања семена опстао, у томе морају учествовати
различити друштвени субјекти

– од самих произвођача хране
и семена, преко истраживача
и едукатора, до креатора мера
и политика очувања генетичких ресурса.
Банка биљних гена тренутно
располаже са 4.300 узорака семена 274 биљне врсте, међу којима су најзаступљенији кукуруз, жита, као и индустријско,
крмно, повртарско и лековито
биље, док се воће и винова лоза налазе на огледним добрима
пољопривредних факултета у
Београду и Новом Саду.

Након уводних и поздравих
речи идејних твораца – Филиповића и Угреновића, као и
обраћања саветника министра
пољопривреде Ненада Доловца, многи еминентни стручњаци изнели су своја мишљења и предлоге за побољшање
услова под којима се чувају
семена. Поред осталог, направљено је и поређење с тим како се то чини на развијеном
Западу, пре свега на норвешком арктичком острву Свалбард. Тамо је, у једном од најсевернијих и најхладнијих кутака на свету, похрањено готово
милион узорака флоре с целе
планете, па се то место популарно назива и „биљна Нојева
барка”.
По завршетку предавања и
дискусије учесници скупа су
се упознали са запосленима у
Дирекцији и опремом којом
та установа располаже, а организатори су најавили да ће и
наредни, осми скуп имати неку од актуелних тема у области биодиверзитета и органске производње.

ТАКМИЧЕЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

ЈАБУЧАНИ КОЛО ВОДЕ...
Ловачко удружење Панчево
организовало је прошлог викенда надметање у гађању
глинених голубова, у оквиру
такмичења под називом „Куп
Панчева”.
Већ традиционално, четрнаести пут, ловци су се окупили у
Старчеву, где су домаћини били ловци из нашега града.
Хладно, право јесење време
није омело ни такмичаре ни њихове домаћине, па је и овог пута

Страну припремио

Јордан
Филиповић

све протекло у најбољем реду.
После жестоког окршаја на ватреној линији уследило је дружење уз одличан ловачки гулаш.

У екипној конкуренцији поново су најбољи били ловци из
Јабуке. Друго место је припало Дебељачи, а треће екипи из

ње смећа, које ће, изузев чепова, бити однето на градску депонију.
А затварачи флаша имали су
много хуманију намену: у току
је акција „Чепом до осмеха”, у
оквиру које се пластични поклопчићи дају на рециклажу,
да би се од добијеног новца куповала ортопедска помагала за
децу с неком врстом инвалидитета. Према речима Борке
Аџић, координаторке ове племените мисије за Јужнобанатски округ, све је кренуло пре
пет година; Панчево се укључило пре три године, а данас има
преко двадесет кутија распоређених по граду. На територији
Панчева користи од поменуте
акције већ су имала деца из Јабуке и Качарева – добила су инвалидска колица, а за панче-

куле на улазу у Тамиш. Одмах
до њега, Смиља Станковић на
свом раду је показала колико
је маштовита; неупоредиво
млађа Милица Кривокућа скицирала је врбе, а Лајош Ембели, машински техничар у пензији, урадио је право мало ремек-дело у техници уље на
платну – живописну природу
такозваних речних кубика.
Ивана Маркез Филиповић,
која предводи Дечји атеље
„Мали геније”, наводи да се ова
организација редовно одазива
на ову манифестацију, а овог
пута тема су биле речне рибе.
Цртали су и чланови Удружења оболелих од мултипле
склерозе, организација „На пола пута” и „Препознај у себи”,
групе ликовних уметника
„Светионик” и Предшколске

вачког малишана набављен је
медицински аспиратор.

установе „Дечја радост”. Качаревачко удружење жена „Етнокутак” представило се радовима у декупажу и слатким ђаконијама, које су биле доступне
свим сладокусцима. Тик уз
њих, „Доловке” су такође бесплатно делиле штрудле од мака, ораха, рогача...
У забавно-спортском делу
своје вештине приказали су
„СМС фитнес” и „Амаранд јога
студио”, а клуб „Спортико” промовисао је веслање. Ловци су
партиципирали материјалом за
гулаш од дивље свиње, а сви
учесници имали су прилику да
се провозају катамараном Туристичке организације Панчево.
Све у свему, овог пута љубав
према природи у људима је извојевала победу. Тако би требало да буде сваког тренутка...

опрему, обезбедила ЈКП „Хигијена”. О томе се старао Љубомир Маринковић, запослен
у тој фирми на одржавању
акваторијума Тамиша и Дунава око Беле стене. И он је уочио да је сваке године све ма-

„ОТВОРЕНИ ДАНИ БИОДИВЕРЗИТЕТА”

Већ неколико година овдашњи стручњаци и сарадници
„Панчевца” др Владан Угреновић из Института „Тамиш” и
др Владимир Филиповић из
Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић”
организују научностручни скуп
под називом „Отворени дани
биодиверзитета”.
Циљеви ове јединствене манифестације су, како и само
име говори, очување и унапређење биолошке разноврсности, као и промоција органске
производње и метода које се у
њој користе с циљем заштите
и побољшања биодиверзитета,
плодности и квалитета земљишта, воде и ваздуха.

Петак, 23. јун 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Гроцке. У појединачном надметању тријумфовао је Зоран
Додић, други је био Дејан
Смилевски, а трећи Зоран Козаченков.
На кон про шло не дељ ног
надметања следе турнири у
Долову (25. јуна), Иванову (8.
јула), Глогоњу (16. јула), Банатском Новом Селу (23. јула),
Јабуци (30. јула), Старчеву (6.
августа), Банатском Брестовцу (27. ав гу ста), Омо љи ци
(17. септембра) и Војловици
(24. септембра).
Финално такмичење у оквиру Купа Панчева заказано је за
1. октобар, а биће одржано у
Јабуци.
A. Ж.

Све у знаку реке
Координатор ове сложене и
масовне манифестације – Милорад Тимченко, запослен у
панчевачкој Градској управи,
нагласио је присуство многих
институција и појединаца који
су учествовали у едукативним
и забавним програмима.
У ликовно-еколошкој радионици која се одигравала испод сводова просторија удружења „Херој Марко Кулић” цртали су и сликали припадници
бројних удружења. Међу њима
и Златибор Лазаров, као један
од десетак чланова ликовне
секције Клуба за одрасла и стара лица Геронтолошког центра,
који се овог пута определио за

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.

Вера
Веома дружељубива женка лабрадора, пронађена у фебруару
на Баваништанском путу, тражи
власника или новог удомитеља.
Није чипована и нико је од зимус
није тражио у градском прихватилишту у Власинској 1, где се
још увек налази и чека свог или
неког новог власника који ће је
трајно збринути.
Вера је сада обележена и вакцинисана, а све друге информације могу се добити на контакт-телефон 352-148.

Бата
Прелеп „уличар” мањег раста
из насеља Содара хитно тражи
дом, пошто га на локацији на
којој тренутно обитује деца јуре
и свакодневно узнемиравају.
Бата је изузетно питом и блескаст, па би веома увеселио нечији живот. Стар је око три године и кастриран, тако да би се лако уклопио у двориште у
којем већ има паса – и мужјака и женки. За њега су обезбеђени бесплатна вакцинација и обележавање микрочипом, а
контакт-телефон је 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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ШЕСТИ ВИКЕНД ОВОГОДИШЊЕГ TCR ШАМПИОНАТА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БЕЗ СРЕЋЕ У МАЂАРСКОЈ

СЛАВКО „ОСВОЈИО” ЕВРОПУ
У Загребу је прошлог викенда одржано Првенство Европе за џудо-ветеране. У конкуренцији 90 бораца из 32
земље наш суграђанин Славко Станишић остварио је велики успех.
Члан ЏК-а Динамо наступио је у категорији М7 +100
кг, у којој је постао шампион
Старог континента, победивши ривале из Француске, Русије и Немачке.

Нови проблеми
са аутомобилом
Следи надметање
у Немачкој
Најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић, наш суграђанин, није успео да освоји
нове бодове на шестом викенду овогодишњег TCR шампионата, који је одржан на стази
Хунгароринг у Мађарској.
Возач аутомобила „алфа ромео ђулијета” још једном је
осетио сурова правила овог
шампионата. Упркос тријумфу
на прошлој трци, на Салцбургрингу, Борковић је стављен у
подређен положај с додатних
20 килограма баласта на свом
аутомобилу, а „алфа” је возила
са смањеном снагом мотора,
која је и иначе слабија него
код осталих произвођача у
шампионату.
Дуца је у првој трци стартовао са 16. позиције, где је заједно с прваком света Коминијем (такође додатно оптерећеним с 30 килограма) кренуо
у лов на бољи пласман. Нажалост, управо је Комини ударио
Борковића у трећем кругу, после чега је наш ас морао у
бокс. Механичари су учинили
све не би ли оспособили његов
аутомобил, па је у завршници
трке успео да се врати на стазу
и провери у каквом је стању
„алфа”.
Другу трку је обележио велики инцидент у коме је учество-

ВИЦЕШАМПИОНИ

вало неколико аутомобила, а
Борковић је само захваљујући
муњевитим рефлексима успео
да остане нетакнут. Ипак, то га
је коштало неколико позиција,
које је успео да избори на старту пре инцидента. После изласка сигурносног аутомобила на
стазу Душан је уочио да има
проблема са управљањем и
прекомерним заношењем „алфе”, да би у другој половини
трке, упркос напретку на 15.
позицију, морао у бокс пошто
му је пети пут ове сезоне пукла
летва волана.
– Не знам шта бих могао да
кажем после оваквог викенда.

Знам шта се дешава, али не
смем све да кажем, осим да је
јако тешко да се такмичиш
кад изгубиш мотивацију због
разних неправди. Смањили
су снагу на „алфи”, а видели
смо шта су све радили остали
произвођачи. Да с првог места у Ау стри ји пад нем на
осамнаесто, а да неко за кога
нисмо ни чули овде буде у
прва три, то је заиста тужно.
Надам се да ћемо се и тим и
ја дићи на следећој трци, јер
како се сада ради у шампионату, то никуд не води. Хвала
свима који ме прате, не желим
да изгледа да тражим изговоре,

али и остали возачи су у шоку
због тога колико се лоше одређује баланс перформанси.
Имам већ две победе и искрено се надам да нас неће више
овако третирати и да ће ме
пустити да покажем колико
мо гу. Же лим да за хва лим
свом ти му, спон зо ри ма и
свим навијачима који су уз
мене – рекао је Дуца после
трке.
Душан Борковић после шестог TCR викенда има 82 бода
и заузима шесто место у генералном пласману. Наредно
искушење следи 8. и 9. јула у
немачком Ошерслебену.

АКТИВНОСТИ КК-а ДИНАМО

РАДНО ЛЕТО ЗА КАРАТИСТЕ
Током пролећне такмичарске
сезоне чланови КК-а Динамо
постизали су изванредне резултате. Посебно су се истакли кадети, јуниори и сениори који су
на Купу Србије били најуспешнија мушка екипа, са седам
медаља. Прошле недеље у Караташу је одржан камп перспективних репрезентативаца наше
земље, у којем су боравили јуниори Јана Којчић и Урош Петровачки, док су кадети морали
да изостану због пријемних испита и уписа у средње школе.
Већ по традицији, крај јуна и
почетак јула резервисани су за
одлазак на Светски камп и
Светски куп у Умагу, а из КК-а
Динамо ће овог пута путовати
петоро кадета и јуниора. То су:
Александар Здешић, Никола

Ивановић, Милош Стефановић, Јана Којчић и Урош Петровачки. Челни људи клуба из
нашега града веома су захвални фирми СБО из Београда и
директору Владимиру Скендерији, који су финансирали половину трошкова за одлазак
пет младих такмичара Динама
у Умаг. Ово је велика помоћ и
подстрек развоју најбољих
младих такмичара, пред којима је лепа спортска каријера.
После повратка из Умага
кадети и јуниори ићи ће у
Летњи камп у Апатину, који
организује Карате савез Војводине. Током целог лета и јесени
све припреме и бројна такмичења биће подређени Светском првенству, које ће бити
одржано у октобру.

Чланови Кик-бокс клуба „Свети цар Лазар” из Банатског
Новог Села постигли су запажен успех на Првенству Војводине, одржаном у Жабљу.
Пио нир Вук Криво кућа
освојио је сребрну медаљу у
категорији преко 55 кг, а вицешампионка Војводине постала је и јуниорка Наташа
Марић, која се надметала у
категорији до 65 кг. Она је у
финалу све до средине меча
била равноправна са светском и балканском првакињом Валентином Кери из
Сенте. Сениор Милан Калкан

заслужио је бронзано одличје у категорији до 75 кг.
Због неправедне одлуке
судија, без трофеја је остао
Филип Квргић.

МАСТЕРС У ПЛИВАЊУ
Прво Летње мастерс првенство Србије одржано је прошлог викенда у Београду, а
на њему је учествовало 59
пливачица и пливача из четрнаест клубова из Бугарске,
Румуније, Словеније и Србије. Запажен успех остварили
су и чланови ПК-а Спарта из
нашега града.
У групи пливача од 30 година до 34 године Милош
Спасић је освојио златне медаље на 50 м делфин и 50 м
краул, а Ненад Јовић је тријумфовао у групи такмичара
од 45 до 49 година.
Гордана Крстић ће у Будимпешти, 19. и 20. августа, представљати ПК Спарта на Светском првенству за ветеране, а

наступиће у дисциплинама
50 и 100 м леђно.
Јована Богдановић ће као
члан селекције Војводине
учествовати на Отвореном
првенству Црне Горе, 24. и 25.
јуна, у Никшићу, а један од
учесника тог такмичења биће
и Милош Спасић (ФИНА судија), и то као судија-стартер.

МЕМОРИЈАЛ „ЧИКА ЗУКА”
ФК „Мика Антић” организовао је у нашем граду, од 2. до
4. јуна, традиционалан, дванаести фудбалски турнир под
називом Меморијал „Чика
Зука”. Учествовало је преко
700 дечака и девојчица из 55
клубова из: Београда, Земуна,
Ваљева, Звечке, Старчева, Руме,

Сваког дана награђене су
по три првопласиране екипе,
а шест најбољих играча и
голман добијали су награде
за најуспешнији тим тог дана, док је председник ФК-а
„Мика Антић” Слободан Зукић специјалном медаљом
даривао и тренере дана.

Вршца, Падине, Костолца,
Борче, Великог Градишта,
Пожаревца, Крагујевца, Глогоња, Војловице, Панчева...
– Захваљујемо свим клубовима на указаном поверењу.
Потрудићемо се да наредне
године турнир буде још масовнији и да добије међународни карактер – рекао је
Драган Пивљанин, један од
организатора ове манифестације.

У групи дечака рођених
2004. године глогоњски Стенли је заузео друго, а Борац из
Старчева треће место. У генерацији фудбалера рођених
2005. године панчевачка Фортуна била је друга, а мали
Старчевци су заузели треће
место, баш као и у надметању
две године млађих играча. У
конкуренцији деветогодишњака Фортуна из Панчева заслужила је бронзано одличје.

ЗАПАЖЕНИ УСПЕСИ ФК-а МУНДИЈАЛ

КАД ЈЕ ФУДБАЛ ПРЕ СВЕГА – ИГРА!
Да квалитетан и стручан рад у
спорту мора донети успех, потврђује и Фудбалски клуб
Мундијал из нашега града, који је ове године постигао изванредне резултате са свим
својим селекцијама.
Дечаци рођени 2006. године
победници су Лиге седам, коју
је организовао Фудбалски савез Панчева, а до титуле су дошли без изгубљене утакмице.
Сјајни су били и у плеј-офу, у
којем су убедљиво тријумфовали, без примљеног гола. Селекција играча рођених 2004. године победник је Лиге петлића
ФСП, такође без изгубљене
утакмице. Колико је ова генерација била доминантна међу
вршњацима, показује и податак да током полусезоне екипа
није примила ниједан погодак,
а тако је наставила и у плејофу, па је надметање завршила
с гол-разликом 29:0.
Када се томе дода информација да су дечаци рођени
2007. године стигли до полуфинала Лиге седам, када су

побеђивали и ривале старије
од себе, може се већ сада рећи
да ће следеће сезоне тај тим
бити један од фаворита за
освајање пехара у Лиги седам.
Треба напоменути да фудбалери рођени 2002. и 2003. године, који су прошли кроз

школу ФК-а Мундијал, с много
успеха наступају за пионирску
селекцију ФК-а Железничар.
Они су се пласирали у плеј-оф
Лиге Војводине за пионире и
тако поновили прошлогоди-

шњи успех клупских другара
рођених 2001. године, што је
још једна потврда стручног и
континуираног рада.
– Овом приликом желим да
истакнем да смо сви у клубу
најпоноснији на понашање и
однос деце, тренера и родитеља

током целе такмичарске године и да похвалимо све чланове
нашег клуба, пре свега за изузетно залагање и посвећеност
током тренинга и утакмица.
Наш концепт се показао ис-

правним – да би спорт могао да
има позитиван утицај на обуку
и психосоцијални развој деце,
треба да буде игра пре свега.
Ми сматрамо да су деца само
деца, а не минијатурни одрасли људи. Уместо победа, пре
свега истичемо забаву и развој
малишана, па тиме избегавамо
многе потенцијалне проблеме
и повећавамо шансу да бављење спортом буде пријатно искуство које доноси корист. У
томе се разликујемо од других
клубова у окружењу – рекао је
Синиша Радуловић, један од
тренера ФК-а Мундијал.
За ове успехе заслужни су
сви тренери у клубу, а то су:
Данијел Милутиновић, Жељко Стајчић, Милан Весковић,
Драган Вулин, Звонко Лазаров
и Синиша Радуловић.

ШАХОВСКИ КУТАК
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Ђаволски
Када хоћеш да зачараш масу, мораш имати извесне способности
и особине, не може то свако.
На одређен начин треба да се смејеш, баш као што постоји и
одговарајући модел озбиљности. Вешто палацање језиком се
подразумева.
Боја, барем у овим крајевима, није од пресудног значаја: можеш
да си некад сив, некад жут. Црвен. Тренутно – мораш да си плав.
Мајстор развија посебне вештине као што је држање прстију
на ђаволски надмени начин.

Joнско море нам несебично приређује овакав сутон уз помоћ облака и њихових рефлексија.
Ивана Милосављевић, С. Милетића 87б

Рат
Ивана, Александра,
честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.
Редакција

Зли ђаво, барем према најтиражнијој књизи свих времена – Библији,
води вечити рат с добрим Богом.
Како су све велике борбе по дифолту крваве, животне, па самим тим и тешке, ваља то улепшати, додати детаље који стварност чине сварљивијом. У поменутом буквару хришћанства то су
божји син, његова мајка, анђели... У истој функцији су и неопипљиве категорије попут вере и наде.
Као у бајкама, причама за малу децу. А без шминкања, између рата и зла стоји знак једнакости.

За добар улов

Поздрав с прелепог Крфа од Александре
Аксентија Максимовића 70а, Долово

Није исто да ли се из неког похода који је имао свој оригинални
циљ враћаш пуних или празних руку. Од његовог исхода зависи
твоје расположење.
Када кренеш да набавиш књигу која треба да те заведе, понесе, а донесеш кући две такве – мисија је испуњена преко очекивања, срећан си. Пошто си пошао да купиш две киле меса, а онда схватиш да имаш пара за пола киле – знаш да си у Србији.
У њој ђаво лепо лаже док ратнички грубо лови одрасле, оне с
правом гласа.
В. Ђурђевић
С. Трајковић

µ

?

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Катарина Гајић,
гимназијалка:
– Овог викенда ћу
ићи на неку журку и
видећу се с друштвом.
Школа је завршена,
тако да више нема
учења. Највероватније
ћу ићи и на
качаревачко језеро.

Данило Рашета,
ученик ЕТШ
„Никола Тесла”:

Лаза Плавшић,
Медицинска
школа Београд:

– Викенд ћу провести
тако што ћу учити основе
електротехнике, јер нисам
баш успешно завршио ову
школску годину. У сваком
случају планирам
и да изађем и проведем
се с друштвом.

– Проводићу се
овог викенда.
Планирам да одем
у Качарево на неку
журку и вероватно
ћу ићи и у луна-парк.
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