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Село
Немци намеравају да

ТРАГЕДИЈА У САВСКОЈ УЛИЦИ НА СОДАРИ

МУЖ УБИО НОЖЕМ СУПРУГУ
Синиша Радованчев
усмртио супругу Биљану
Мијатовић двадесетак
дана након што се породила
После убиства није
побегао, већ је мирно
сачекао полицију
Већ је био осуђен за
наношење тешких телесних
повреда, казну издржавао
у кућном притвору
У уторак, 21. новембра, око 18 сати, у
нашем граду се догодила трагедија
која је поново показала колико је
насиље у породици страшан и велики
друштвени проблем, који и поред пооштравања казни за насилнике још
није решен. Педесетогодишњи Синиша Радованчев је у згради у Савској
10 на Содари, у стану на четвртом
спрату, ударцима ножем убио своју
тридесетогодишњу супругу Биљану
Мијатовић.
Да све буде страшније, то се, према
писању „Вечерњих новости”, догодило у тренутку док су у стану биле
Биљанина једанаестогодишња ћерка
из првог брака и беба која је рођена
пре само двадесет дана.
Ста ра ње о Биља ни ној ћер ки је
после ове трагедије преузела Биљанина мајка, а панчевачки Центар за
социјални рад ће се побринути о
њеној и Синишиној беби, која је остала сироче.
Према незваничним информацијама које су објавили поједини медији,
убиству на Содари претходила је свађа између Синише и Биљане до које
је дошло јер се претпоставља да је
Синиша био под дејством алкохола.
Да ли је то тачно, биће утврђено током
истраге.

Зграда на Содари у којој се догодило убиство
Они који су у време убиства били у
центру града, могли су да закључе да
се нешто неуобичајено десило. У једном тренутку су се зачуле сирене возила Хитне помоћи и полицијских аутомобила који су ишли ка Содари. Међутим, нико није могао ни да претпостави да се у стану у Савској догодило убиство.
Једино што се засад зна, јесте да је
за несрећну Биљану био кобан ударац ножем који јој је Синиша задао
директно у груди. Чланови екипе Хитне помоћи, који су брзо дошли, могли
су само да констатују да Биљани није
било спаса и да је преминула на лицу
места.
Што се тиче убице, он није покушао да побегне. Мирно је сачекао
полицајце и предао им се. Засад је
познато и то да је Синиша већ један-

пут био осуђен због наношења тешких
телесних повреда и да му је одређена
казна, коју је требало да одслужи у
кућном притвору.
Станари зграде у Савској изјавили
су новинарима да су Синиша и Биљана били ситуирани, јер је он имао
приватну фирму. Да су на први поглед
живели срећно и да су доста путовали, види се из заједничких фотографија које је Синиша поставио на свом
профилу на „Фејсбуку”. За разлику
од њега, Биљана није објавила ниједну. Због чега, може само да се претпоставља.
Према информацијама из полиције и Вишег јавног тужилаштва, убици
је одмах након трагичног догађаја
одређен 48-часовни притвор. Када
истекне, биће приведен у Више јавно
тужилаштво, где ће бити саслушан

због основане сумње да је починио
убиство.
Иначе, министарка правде Нела
Кубуровић изјавила је ових дана да је
Закон о спречавању насиља у породици, који је ступио на снагу 1. јуна
ове године, показао добре ефекте. Она
је навела да је од почетка његове примене процесуирано више од 9.000 случа је ва поро дич ног наси ља широм
Србије и додала да су судије у 3.900
случајева забраниле насилницима да
прилазе близу жртава.
Под се ћа мо, поли ци ја, судо ви и
тужилаштва сада имају право да нареде удаљавање мушкараца из куће или
стана ако они живе заједно са женама које су их пријавиле за насиље, а
могу забранити и да им прилазе.
Хитне мере против насилника по
новом закону предлажу полиција и
тужилаштва, а усвајају их судови. У
случају да их изрекне полиција, оне
трају 48 сати, а када то учине судије –
30 дана. Те одлуке се не смеју игнорисати, већ морају да се поштују. Ономе ко се тога не придржава, одређује
се затвор.
Уколико се неком одреди забрана
контаката са жртвом, то се не односи
само на прилажење на улици или улажење у кућу и стан где жртва живи,
већ и на забрану телефонских позива
и слања СМС порука. Том мером
насилницима није дозвољено ни вређање жртава преко „Фејсбука” и других друштвених мрежа.
Подједнако је ригорозна и друга
мера – удаљавање насилника из кућа
и станова у којима живе са женама
које су их пријавиле због злостављања. Мушкарац коме се изрекне та мера
након тога може да се врати само привремено, да би узео личне ствари, али
у пратњи полиције. Нажалост, ма колико да су строге законске одредбе, трагедије је немогуће спречити. То је
показало убиство на Содари.
М. Глигорић

откупљују наше
корнишоне
» страна 11

Култура
Драгашу „Сатирични
штап” за карикатуру
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Из Панчева на Светско
првенство
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Фото-репортажа
Јевреју упркос свему
опстају на овим
просторима
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Марина Димитрић

Ричард Трећи
Овог пута, у још једном породичном насиљу, убијена је породиља. Живот
јој је прекинуо у тридесетој години. И, иако ће му бити суђено, посебно
стравично и тужно је то што је двоје деце, од којих је једно старо тек двадесетак дана, остало без маме. Ту закон, затвор и правда не могу бити
утеха. Та неправда нанета двема потпуно невиним особама никада неће
моћи да се исправи.
Наш највећи некажњени злочин је тај што о деци данас и не размишљамо, не водимо рачуна и немамо времена да се њима бавимо.
И никада се злочин не дешава тек тако. Ипак он мора негде да расте и
сазрева. А и зло је тако заводљиво, попут мисли да се увек ЈА питам, да
сам ЈА главни, да ЈА одлучујем… О свему.

***
А у Хрватској, у ударном телевизијском термину, потпуно парадоксална
ситуација у студију. Хрватска радио-телевизија (ХРТ) оградила се ове
недеље од ставова које је у својој емисији „Недељом у два” изнео њен
аутор и водитељ Александар Станковић, а савез хрватских ветерана затражио је чак његову суспензију. Станковић је 19. новембра у емисији, током
разговора са својим гостом, хрватским ветераном и бранитељем Вуковара Пеђом Мишићем, иначе Србином, у емисији више пута поновио „грађански рат у Хрватској”, уместо „оружани сукоби на тлу Хрватске”. Када
се два Србина нађу у истој емисији, у ударном недељном термину, и још
на хрватској националној телевизији, најмање што можемо да очекујемо
јесте парадокс. Што ономад рече Лорд Карингтон: „Све су то Срби”.
***
За крај, једна препорука: гледајте Бјелогрлићеве „Сенке над Балканом”
на РТС-у и читајте Стојиљковића и Кецмановића. Да не откривамо рупе
на саксији, ипак се тако ради на себи.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Речна романтика.
Покрај Тамиша, сваког дана
Снимио Владимир Ђурђевић

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

***
Чувени „Ричард Трећи” након четврт века поново се игра у Народном
позоришту у Београду, у режији Снежане Тришић. Требало је бити мудар,
па схватити да је данас више него адекватан момент да се подсетимо
овог Шексипировог дела, у сјајној поставци, у којој се, на крају, ликови
обраћају публици кроз камере, попут политичара у предизборним дуелима.
Највећи Шекспиров негативац. Он је децоубица, братоубица... макијавелиста који гази све пред собом не би ли се докопао власти, моћи и свега што уз то иде. А физички је ружан и тело му је деформисано (од бачених клетви и сопствене злобе).
И данас нам разноразни лајфкоучи говоре како смо сви добри и једнаки и како само треба да радимо још више на себи таквима, без потребе да
себе заправо поправљамо и коригујемо и врх је ту. Исто тако је и Ричард
Трећи све време свестан ко је и какав је. То му уопште не смета. О својим
злочинима говори јавно и без икакве гриже савести, јер борба за власт
увек оправдава средство. Он је чак успео (кроз сјајну глуму Игора Ђорђевића) да натера (додуше мањи) део публике да аплаудира злочину (добро
се нису и смејали). Показала је Тришићева овом представом како је зло
на први поглед (који код нас може да траје и више година) готово чак и
симпатично. Једноставно мами. Та помисао да баш свако од нас има сва
права на све.
И све борбе за власт, још од Шекспировог времена, исте су: уцене, подмићивања, лагања, издаје, мењање страна, заташкавања, убиства... А ликови – они као да не могу да изађу из таквог вртлога, па мајке чију су децу
убили, не престају да куну, желећи тако смрт другој деци.
И данас су свима уста пуна Бога само док куну и клевећу и док за власт
и моћ моле. Ричард Трећи!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

За њих не важи
наше правосуђе
Досадашњи покушаји запослених у
Руско-српском хуманитарном центру
у Нишу да у више наврата увере западне медије да се та установа бави

искључиво спасилачким и хуманитарним активностима и да није никакав
руски шпијунски центар, како то многи на Западу сматрају, нису успели.
Сумње у рад центра у Нишу нису
престале ни након посете коју су
недавно организовали запослени у
њему за делегацију представника
неколико западних амбасада у Београду. Након обиласка свих просторија у центру они су изјавили да нису
видели ништа што би им било спорно или сумњиво.
Међутим, без обзира на то, у реакцијама западних дипломата, политичара и медија на рад центра у Нишу
стално се чује захтев да Србија тој
установи никако не треба да даје
дипломатски статус. Као образложење за то наводи се да би запосленима
у центру то донело непотребне привилегије.
Чудно је да су у таквим ставовима
најгласнији званичници САД. Наша
држава је с најмоћнијом земљом на
свету потписала неколико споразума
којима се, између осталог, припадницима америчке армије гарантује потпуни имунитет од суђења уколико
почине неко кривично дело на територији Србије.
На пример, уколико они док пролазе кроз Србију изазову неку саобраћајну несрећу с тежим последицама, за
нашу полицију и правосуђе би након
тога били недодирљиви. Шта у пракси значе ти споразуми, могло се видети након туче коју су пре неколико
година изазвали амерички маринци у
једном београдском ноћном клубу.
Иако су наше судије хтеле да их саслушају, то им није дозвољено.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

Сре ћом, на све ту има зема ља у
који ма не про ла зе аро ган ци ја и
осионост коју САД показују у Србији. Ових дана је обја вље но да је на
јапан ском остр ву Оки на ва, где се
налази велика америчка војна база,
при пад ник арми је те земље иза звао сао бра ћај ну несре ћу у којој је
поги нуо један ста нов ник остр ва.
Наве де но је и да се осно ва но сум ња да је био пијан, јер је после
алко-теста коме је био под врг нут,
утвр ђе но да је имао три пута више
алко хо ла у крви него што је то
дозво ље но.
Поводом те несреће објављено је и
да је америчка војска забранила својим припадницима на Окинави да
неко време напуштају базу и да конзумирају алкохол. Становници тог
острва су више пута до сада тражили
да га амерички војници заувек напусте, јер су и раније изазивали саобраћајне несреће и тешке инциденте. Као
пример је наведен податак да је пре
двадесет две године група њих оптужена за силовање дванаестогодишње
девојчице.
Што се тиче кривца за саобраћајну
несрећу која се догодила ових дана,
њега је локална полиција ухапсила и
оптужила за „немарну вожњу за смртним исходом”.
За њега није важио дипломатски
имунитет, што би био епилог да се тај
удес десио у Србији. Међутим, Јапан
је једна од највећих и најјачих земаља на свету и важан амерички савезник у Азији, а Србија је из аспекта
америчких интереса мало важна
земља на Балкану.
М. Г.

Достојевски

УВРЕДА ЈЕ ЛАЖ САМОМЕ СЕБИ О СВОЈОЈ ВЕЛИЧИНИ.
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА САВЕЗА СЛЕПИХ

ЗАТВОРИ ОЧИ, ОТВОРИ СРЦЕ
Полазници од јуна до
новембра похађали
психолошку
и ликовну радионицу
Град издвојио
184.000 динара
Резултати пројекта „Затвори
своје очи, отвори своје срце и
осликај живот”, који су током
протеклих пет месеци спроводили чланови Међуопштинске
организације савеза слепих и
слабовидих Панчево (МОСС),
уз финансијску подршку Града, представљени су јавности у
среду, 22. новембра.
Пројекат је почео крајем јуна
и обухватао је психолошку и
сликарску радионицу. Оне су
се реализовале једном недељно у трајању од по два сата, а
похађало их је укупно дванаест полазника.
Другачији приступ
Психолошку радионицу водила је Добрила Јовановић, дипломирани дефектолог – гешталт
пси хо лог, а с пола зни ци ма
заинтересованим за сликање
радила је позната уметница
Јелена Бадњевац Ристић. Један
део активности одвијао се у
просторијама организације, док
је други спроведен у колонији
одржаној крајем августа на Чардаку у Делиблатској пешчари.
– Ово је први пут да наше
удружење реализује овакав пројекат и показало се да је он
имао изузетно добре ефекте.
Пошло нам је за руком да кроз
другачији, неформалан приступ још јасније идентификујемо и препознамо проблеме
ове популације. С друге стране, учесници су и сами успели
да много боље упознају себе и
своје могућности, што исказујући своју креативност на сли-

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

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

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

Наставак активности догодине?
кар ским ради о ни ца ма, што
радећи са психологом на буђењу самосвести и јачању самопоуздања и унутрашњег задовољства – објаснио је Златибор
Лазаров, председник МОСС-а.
Утисци полазника радионица су више него позитивни.
– Радо смо долазили на обе
радионице и заиста смо уживали у раду, а посебно нам је
пријао боравак у природи, на
Чардаку, где смо се још више
зближили и опустили. Са психологом смо обрадили велики
број тема, али смо исто тако
имали још пуно питања која
нисмо стигли да поставимо
иако су радионице трајале по
два сата. Стога се надамо да ће
овај пројекат бити настављен
и догодине, али и да ће бити
проширен индивидуалним разговорима са психологом – истакла је Ружица Антић, потпред-

седница МОСС-а и једна од
полазница радионица.
Оправдали очекивања
Њено мишљење дели и Слободанка Минић Алмеда, која је
била у могућности да похађа
само психолошку радионицу.
– Овај вид рада у психолошким радионицама веома је значајан и користан за све чланове
популације слепих и слабовидих. Похађање радионица је мени
лично донело изузетно велики
помак и особито ми је задовољство што сам могла да своју душу
отворим и дам себи одушка кроз
разговоре са психологом и осталим полазницима – истакла је
ова активисткиња удружења.
Презентацији пројекта присуствовали су и Миленко Чучковић, градски већник задужен
за социјална питања, и Милица Тодо ро вић, пред сед ни ца

Савета за родну равноправност
Скупштине Панчева. Чучковић
је подсетио на то да је Град и
ове године финансијски подржао рад Међуопштинске организације слепих и слабовидих
издвојивши из буџета 1.250.000
динара. За реализацију пројекта „Затвори своје очи, отвори
своје срце и осликај живот”
издвојено је додатних 184.000
динара, а већник је нагласио
да је, с обзиром на позитивне
резултате, локална самоуправа спремна да овај пројекат
финансира и наредне године.
Међуопштинска организација слепих и слабовидих са својих приближно пет стотина чланова из Панчева, Ковина, Ковачице, Опова и Алибунара представља једну од већих организација тог типа у нашој земљи.
Д. Кожан

ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

О соколском покрету у Панчеву
Монографија „Споменица
соколског покрета у Панчеву”
Слободана Петровског биће
представљена у петак, 24.
новембра, у 20 сати, у Градској
библиотеци Панчево.
Аутор наводи да су
историчари сврстали његово
дело у ред значајних за
изучавање савремене историје
Панчева. На промоцији
монографије гости ће, поред
Слободана Петровског, бити
и представници Амбасаде
Словеније и Соко савеза
Србије, као и проф. др Владан
М. Вукашиновић и историчар
Срђан Божовић.

Петровски је још пре две
године почео да прикупља
документацију о историји
соколског покрета у Панчеву.
Соколски покрет настао је
као револуциони покрет у
Чешкој 1862. године, оснивач
је био професор Мирослав Тиш,
и под Аустроугарском није
могао политички да делује, већ
под плаштом покрета за телесну
културу. Соколски покрет је у
Панчеву основан 1911. године,
а његови истакнути чланови
били су професор Миховил
Томандл, Олга Сковран, Олга
Смедеревац и многи други.
M. Д.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОДЛУЧИЛА

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Нови директори „Споменка” и Геронтолошког

Попуст
на протетичке услуге

По одлуци Покрајинске владе од 15. новембра, за вршио ца дужно сти дирек то ра
Геронтолошког центра у Панче ву име но ва на је Тања
Лукић, дипло ми ра ни соци јал ни рад ник и доса да шња
директорка Дома за децу и

омла ди ну без роди тељ ског
старања „Споменак”.
Лукићева је на нову дужност
ступила након примопредаје
извршене у среду, 22. новембра. На досадашњој позицији
у „Споменку” заменио ју је
Владимир Стевановски, дипло-

У ХАЛИ СПОРТОВА, 29. НОВЕМБРА

Сајам спорта
Спортски савез Панчева приредиће Сајам спорта у среду,
29. новембра, од 9 до 14 сати.
Хала спортова на Стрелишту биће тог дана подељена
на 25 пунктова на којима ће
се промовисати 25 спортских
дисциплина за децу од првог

до четвртог разреда основне
школе.
Обезбеђен је превоз деце из
насељених места, иако ће промоција спортских дисциплина
у наредних неколико недеља
бити организована и у њиховим школама.
А. Ж.

ми ра ни педа гог, који је до
одлуке Владе којом је постављен за врши о ца дужно сти

директора Дома био васпитач
у тој установи.
Д. К.

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

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

Ушли у панчевачку
скупштину
Народна странка Вука Јеремића постала је прошле недеље парламентарна партија у
Панчеву, а добила је и повереника. Ова млада странка
има свог представника у Скупштини града Панчева, јер је
одбор ни ца
Демо крат ске
странке др Дубравка Минић
прешла у Народну странку,
па је тако ова партија у Панчеву постала парламентарна,
добивши једну одборницу.

Када је реч о страначкој
организацији, на челу Повереништва је дипл. инжењер
индустријског менаџмента
Станко Пужић. Он је током
кам па ње за пред сед нич ке
изборе био и вођа тима Вука
Јеремића у Панчеву.
„Руко вод ство Народ не
странке је одлучило да је
Пужић право решење за органи зо ва ње и даље јача ње
Народне странке у Панчеву”,
пише у саопштењу.
У наредном периоду Народна странка ће, како саопштава, отворити своју канцеларију у Панчеву за све грађане
који желе да се укључе у рад
странке, као и за све људе који
имају идеје за унапређивање
живота у нашем граду.

С. Пужић
„С поно сом жели мо да
истакнемо да нам се прикључила одборница Скупштине
града Панчева др Дубравка
Минић, која ће у даљем раду
Скупштине заступати интересе Народне странке у оквиру одборничке групе ’Слободно Панчево’. Она ће сарађивати и са свим осталим
опозиционим одборницима
и одборничким групама, али
такође ће подржати и сваки
скупштински предлог за који
проценимо да је у интересу
града и грађана Панчева”,
наведено је у саопштењу ове
странке које је издато 21.
новембра.

Д. Минић
Осни вач ка скуп шти на
Народне странке одржана је
22. октобра у Београду, када
су формирани Главни одбор
странке и остали органи. За
председника је изабран Вук
Јеремић. Како најављују, у
наредном периоду наставиће ширење страначке инфраструктуре и у другим градовима и општинама у земљи.

Петак, 24. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

БУРНО, АЛИ ПОСЛЕ СЕДНИЦЕ

ПРЕВИРАЊA УЗ ИСТИ ОДНОС СНАГА
Одборници с листе
ДЈБ и ДС оформили
„Слободно Панчево”,
а бивши лигаши
„За наше Панчево”
Напредњаци поручили
да у Панчеву
политичке опозиције
нема и да одборнике
уједињују мржња
према СНС-у и страх
од нових избора
Без одборничке групе
остали Демократска
странка и „Доста је
било”, а Народна
странка добила
одборника
Након последње седнице Скупштине града одржане су чак
две конференције за новинаре, а на самој седници су формиране чак две нове одборничке групе. Распоред снага у скупштинској сали 17. новембра
остао је непромењен између
владајућег СНС-а и остатка опозиције. Наиме, троје одборника с листе Демократске странке: Душан Стојић, Никола Ћурчин и Дубравка Минић (у међувремену приступила Народној
странци), као и четворо одборника с листе „Доста је било”:
Никола Ћебић, Дејан Јовановић, Жарко Јелисавчић и Душица Јовановић (у међувремену
искључени из те партије) оформили су одборничку групу „Слободно Панчево”. То значи да
су демократе остале без одборничке групе, с једним одборником, Зораном Јовановићем,
као и „Доста је било”, чији је
одборник Шандор Ђерфи.
Душан Стојић, шеф новоформиране одборничке групе

Одборничка група „Слободно Панчево”
ћем раду неће одступити од
основне идеје и политичког
програма ДЈБ, као и да неће
гледати персонална, већ политичка решења.
– Има основа за сарадњу и
чак мислим да идемо испред
времена странака ДЈБ и ДС,
јер је ово природна сарадња –
рекао је Јовановић.
Никола Ћурчин је појаснио
да је суштина удруживања окретање проблемима Панчева и
локалне заједнице, али кроз
групу грађана, уједно најавивши и њено будуће формирање.
Ова одборничка група је, кажу,
отворена за сарадњу са свима
који желе промене и ту виде и
демократе, а посебно одборнике из групе „За наше Панчево”, која је такође тог дана формирана. То је друга одборничка група која је настала такође
на последњој седници и чини
је петоро бивших чланова Лиге
социјалдемократа Војводине
(Павле Ђукић и Јовица Петровачки, сада чланови Нове стран-

сандру Вучићу, код њих ствара
поли тич ки страх... А зашто
страх? Не страх да их неко
угњетава, него страх од помисли на изборе. Многи који данас
седе у парламенту, уколико се
буду поновили избори, само ће
пролазити поред сале, јер никада више неће сести у одборничке клупе – изјавио је Сушец.
Он је додао и да се више пута
у овом сазиву показало да представници опозиције нису упознати с тачкама, као и да често
баратају полуинформацијама
и као пример навео:
– Прве две тачке су биле о
реба лан су, а тре ћа о пла ну
инвестиција и нико се од њих
није јавио за реч, него су унутарстраначке проблеме износили за скупштинском говорницом, месту где треба да се
говори о интересу града и грађана. Они су говорили ко колико хиљада динара коме треба
да врати. То је брука. А можете мислити каква је то опозиција када за годину и по дана

ке, и самостални одборници
Владан Кељевић, Денко Тончев и Оливер Петковић).
Спојила их мржња
према СНС-у
И одборничка група Српске
напредне стране огласила се
после заседања панчевачког
парламента. Њихов шеф Жељко Сушец оценио је да опозиционе одборнике спајају мржња
према СНС-у и страх од нових
избора.
– ЛСВ је остао без одборничке групе, а они лигаши који су
нама говорили о поштењу напустили су ту странку... Њима је
одборнички мандат важнији од
партије, а поједини одборници се већ неколико месеци и
не појављују на седницама на
којима се одлучује о интересима грађана – рекао је Сушец.
Коментаришући формирање
одборничке групе „Слободно
Панчево”, подсетио је да су
одборници с листе ДЈБ недавно избачени из те странке.
– Мржња према СНС-у, а да
не говорим према председнику Републике и СНС-а Алек-

нису научили Пословник. Не
држе се тачака дневног реда.
Нажалост, ми немамо политичку опозицију. То је та матрица која је пренесена из Народне скупштине. Представници
тих странака праве циркус у
Скупштини и то се преноси и
у локални парламент. Могу
они њих сада да избацују, али
и то показује да они и не знају
кога су ставили на одборничке листе.
Градоначелник Саша Павлов,
члан СНС-а, искористио је прилику да се похвали да ће прва
фаза радова на изградњи потамишког колектора бити готова
у марту и да је до сада Град
уложио преко три милиона евра
у северну пословну зону.
– То ће врло брзо омогућити
отварање више хиљада нових
радних места – најавио је градоначелник.
И демократе
с једним одборником
Да се вратимо на почетак приче: демократе су први пут у
Скупштини града остале с једним одборником – Зораном

Ма, шта ми рече!
Није фер тражити од Србије да бира и одлучује се и ја
сматрам да то није потребно. Ми нисмо ни проамерички
ни проруски, већ просрпски оријентисани. Наш стратешки фокус је на ЕУ и где год да одемо, с киме год да причамо, ми то говоримо.
(Премијерка Ана Брнабић, „Танјуг”, 20. новембар)

***
Србија и НАТО су партнери. То је партнерство у којем
прилике нису ни близу тога да буду исцрпљене. Ја сам
веома оптимистичан – и не само ја већ и лидери НАТО-а,
а рекао бих и савезници. Мислим да је најновији састанак председника Вучића и НАТО-а то потврдио.
(Виши званичник НАТО-а за Русију и западни
Балкан Роберт Пшчел, „Танјуг”, 19. новембар)
Одборничка група СНС-а

То је добра идеја, само је премијер Харадинај требало да
се обрати Американцима, а не Бриселу... Сада када Харадинај жели да се САД ангажују у преговорима у Бриселу,
не треба сматрати немогућим да Србија тражи учешће
Русије у дијалогу и у тој ситуацији компликују се проблеми, док разговори у Бриселу треба да нормализују
односе између Косова и Србије.
(Политички аналитичар из Приштине
Азем Власи, „Газета Блиц”, 19. новембар)

***
Он није добио зелено светло за изборе од оних у чије је
руке препустио судбину грађана Србије и којима је обећао обавезујући међувладин споразум с Приштином. Док
не испуни обећање, подршку за ванредне изборе неће
имати. Али будући да о томе не одлучује он самостално,
а вољу других никад не можемо до краја знати, Народна
странка ће се спремати као да ће избора бити.
(Потпредседник Народне странке Синиша Ковачевић,
РТС, 18. новембар)

„Слободно Панчево”, коју чини
седам одборника, изјавио је на
кон фе рен ци ји за нови на ре
после седнице локалног парламента да је досадашња њихова сарадња само продубљена,
јер су се они и до сада залагали за владавину права, борбу
против партијске државе, равноправност и слободу мишљења, а без страха.
Природно удруживање
– Већина људи се боји да изнесе свој став како не би остали
без посла и егзистенције. Уверени смо да борба за слободно
Панчево тек почиње. У том уверењу одлучили смо да формирамо одборничку групу „Слободно Панчево”, у околностима када владајућа странка ради
све како би сузбила сваку искру
опозиционог деловања. Одборничка група ће кроз своје деловање окупити све оне који желе
суштинску промену, јер је уједињавање једини начин да се
изађе из страха и апатије –
изјавио је Душан Стојић.
Дејан Јовановић је додао да
нова одборничка група у буду-

Јовановићем. У овај сазив ушли
су са седам одборника и били
друга по снази странка у панчевачком парламенту. Састанак на којем ће Градски одбор
ДС-а разматрати шта ће бити
с њеним члановима Стојићем
и Ћур чи ном након што су
напустили њихову одборничку групу, заказан је за крај ове
недеље.
Одборник Зоран Јовановић,
дугогодишњи члан и функционер странке, не крије да је ово
историјски тренутак за Демократску странку, која је у Панче ву два де сет годи на „ипак
нешто значила, а и значиће”.
Очекује да ће са Стојићем и
Ћурчином остати политички
пријатељ, али и оцењује да ДС
и ДЈБ и нису баш тако исти.
– Осећам дуг према Зорану
Ђинђићу и никада не бих напустио Демо крат ску стран ку.
Тешко је данас бити у ДС-у,
али је и морално недопустиво
напустити странку, јер би у
том случају могло да испадне
да је Зоран Ђин ђић уза луд
жртвовао свој живот. Није пријатно што сам остао сам, али
држаћу се моралних принципа, а и осећам то као обавезу
према покојном премијеру –
изјавио је Зоран Јовановић за
наш лист.
Једног опозиционог одборни ка, поред ЛСВ-а, ДС-а и
„Доста је било”, има и Народна странка, а „самосталци” су
Нађа Хигл и Предраг Богатинчевић (екс ДС). Када говоримо
о пан че вач ком пар ла мен ту,
подсећамо да радикали имају
четворо одборника, колико и
социјалисти, и то је мање него
на почетку мандата, пошто су
раније у напредњачке клупе
пребегли одборници баш из
редова СПС-а, СРС-а, али и ДСа, па се једино одборничка група СНС-а увећала, и то на 45
места. А када већ помињемо
бројеве, да подсетимо и да је
за сазивање ванредне седнице
Скуп шти не гра да потреб на
подршка трећине од 70 одборника.
Састав наше скупштине од
последњих локалних избора
значајно је промењен. По одлуци Уставног суда, одборницима су, а не странкама, додељени мандати. Да ли када говоримо о политици, истовремено можемо данас да говоримо
и о моралу, тема је за размишљање, као и измена изборног
закона, по којем би грађани на
локалним изборима могли да
гласају за име и презиме, а не
за партију.

Страну
припремила

Марина
Димитрић

Петак, 24. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА

ОДРЖАНА 17. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

НА САСТАНЦИМА ВЕЋНИКА

НОВЕ ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ
И СТАРА БРЗИНА

Градови заједнички
на сајмовима

Усвојене 44 тачке дневног
реда за два и по сата
Ребаланс буџета прошао
без расправе
Две опомене Киш изрекао
Гламочанину
Најинтересантнији детаљ на седници
Скупштине града одржаној 17. новембра збио се на самом почетку: седморо представника грађана формирало
је нову одборничку групу „Слободно
Панчево” (опширније у тексту „Превирања уз исти однос снага” на страни 4). Председник Скупштине Тигран
Киш констатовао је да су одборничке
групе Демократске странке, ЛСВ-а и
„Доста је било” овим престале да
постоје.
После тога је све, мање-више, текло
уобичајено – представници власти су
углавном ћутке подизали руке, а опозиције повремено и често неспремно
излазили за говорницу. Хит овог заседања било је међусобно јавно надмудри ва ње доју че ра шњих коле га из
„Доста је било”.
Пошто је убачено 15 нових тема
пред почетак седнице, градски парламент је усвојио 44 тачке дневног
реда за два и по сата рада.
Реално стање у АТП-у
Зоран Јовановић (ДС) рекао је за себе
да је „последњи своје врсте, као корњача са Галапагоса”, једини представник странке која је у овај сазив ушла
са седам мандата. Пожелео је срећу
дојучерашњим колегама у политичком животу и рекао да ће наставити
да у најбољем духу представља Демократску странку.
Према обичају, Дејан Јовановић
(„Слободно Панчево”) на почетку је
покушао да допуни садржај седнице
уобичајеним тачкама: стање у Апотеци Панчево, преиспитивање расподеле буџетских средстава за јавно информисање у граду, расправа о сталним
скуп штин ским рад ним тели ма...
Наравно, ништа од тога није уврштено у дневни ред.

условима за рад, мањем броју релација... Реплицирао јој је Мишо Марковић, већник задужен за комуналну
област, трудећи се да побије изнете
тезе, што му је, само делимично,
пошло за руком.
Шта значи LGBT?
Ипак, позорност представника грађана била је најјача када је Милица
Тодоровић, председница Савета за
родну равноправност, представила
Акциони план за превенцију и заштиту од дискриминације. Колегиницама и колегама се потом обратио Павле
Ђукић, шеф још једне нове одборничке групе „За наше Панчево”. Он је
рекао да се у тексту појам LGBT исувише често користи науштрб маргинализованих група, као и да није сигуран у стручност људи који су документ писали.
Своју минијатуру извео је Срђан
Гламочанин (СРС), који је пред колегама преводио акроним LGBT. Трудио се да детаљно објасни сваки појам,

регулације за подручје северне индустријске зоне и о одређивању трошкова за опремање грађевинског земљишта. Мењани су састави школских
одбора у девет школа, усвојен је локални антикорупцијски план... О свему
овоме опширније смо извештавали са
седница Градског већа.
Др Стојан Вишекруна именован је
за директора Дома здравља.
С. Трајковић

што је било пропраћено бурним смехом у сали. Али претерао је и прешао
границу доброг укуса, што је изазвало реакцију Милице Тодоровић. Њих
троје су неколико пута излазили за
говорницу, а финале, ако изузмемо
две опомене које је Киш изрекао Гламочанину, јесте закључак Милице

Добро је да се у
Скупштини града први пут
говори о дискриминацији.
Тодоровић да је добро да се у Скупштини града први пут говори о дискриминацији.
Прошле су и измене и допуне програма пословања јавних предузећа, као
и одлуке о доношењу плана детаљне

наступа, и то тако да ће презентације које могу допринети активирању
њихових развојних потенцијала суфинансирати из буџета АП Војводине
у износу од 50 одсто процењених
трошкова. Одговарајући на новинарска питања, градоначелник Саша
Павлов објаснио је да ће Панчево
показивати потенцијале 77 хектара
велике северне индустријске зоне,
која ће бити комплетно инфраструктурно опремљена до пролећа, те да
ће се тражити партнери за инвестиције у комуналној области.
Потом је „Новогодишњи базар”
утврђен за градску манифестацију,
па ће од 28. до 30. децембра на пла-

тоу испред Градске управе бити представљен велики број локалних производа и услуга уз помоћ градских
установа, као и јавних и јавних комуналних предузећа.
На крају су већници били сагласни с тим да се ЈКП АТП за ликвидност краткорочно кредитно задужи
15 милиона динара.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО СУ ДЕЧЈА ПРАВА ДАНАС УГРОЖЕНА?

Деца формално заштићена

Н. ПАНТЕЛИН

Пошто га је представио заменик
градоначелника Предраг Живковић,
о трећем ребалансу градског буџета
није било расправе. Сада је тежак
укупно скоро шест милијарди динара
(писали смо о изменама у извештајима са седница Градског већа). Шандор Ђерфи (ДЈБ) покушао је да с
говор ни це испро во ци ра при чу о
моралном кодексу колега који су напустили своје странке, а задржали мандате и упитао се зашто су одборнички додаци високи колико јесу. Реплицирао му је радикал Срђан Гламочанин, који је доскочицама изазивао
смех присутних у сали.
Соња Радивојев (ЛСВ) и Ђерфи излазили су за говорницу како би изнели
своја неслагања са Одлуком о изношењу смећа, а градоначелник Павлов
је онда говорио о законским ограничењима која Град у тој области има.
Прилично се разговарало о пословању и реалном стању у АТП-у. Јелица
Петровић (СРС) причала је о лошим

Градски већници састали су се двапут у протеклих недељу дана. Најпре су 16. новембра, дан уочи седнице Скупштине града, пред собом
имали 16 тачака дневног реда, од
којих само једна није упућена локалном парламенту; ради се о изменама решења о образовању Тима за
ревизију Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева за 2015–2017. У том тиму
су сада и Маја Витман, градски менаџер, Александар Стевановић, в. д.
директора ЈКП-а „Хигијена”, и Бранка Марић, помоћ ник секре та ра
Секретаријата за инвестиције.
У поне де љак, 20.
новембра, расправљали
су о три теме. Прво је
донет закључак којим је
Градско веће прихватило Споразум о сарадњи
ради заједничког наступа на међу на род ним
сајамским манифестацијама инвестиционог
карактера. Њега ће потписати АП Војводина,
Покрајинска влада, градови Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Сомбор,
Срем ска Митро ви ца,
Кикинда, Вршац и Панчево, те Развојна агенција Војводине. Носилац активности биће Покрајински секретаријат за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу, а координатор
наступа поменута агенција.
Намера Покрајинске владе јесте
да у партнерском аранжману са осам
градова у Војводини подржи реализа ци ју међу на род них сајам ских

С. КАЛКАН

Сваке године 20. новембра обележава се Међународни дан детета, који
је установила Генерална скупштина
Уједињених нација 1954. године како
би се скренула пажња јавности на
обавезе друштва према деци, као и
на актуелне проблеме с којима се
деца суочавају.
Овог дана обележена је и годишњица Конвенције о правима детета, према којој сва деца имају права, без
обзира на то ко су, где живе, шта им
родитељи раде, да ли су сиромашна
или богата, којим језиком говоре,
којој религији или култури припадају и да ли имају неку сметњу или
инвалидитет.
У извештају Канцеларије Уницефа
у Београду, упркос одредбама Конвенције и напретку који је постигнут,
статистика показује да се деца у Србији и даље суочавају с великим изазовима. Како се наводи, 8,4 одсто деце
живи у апсолутном сиромаштву, чак
30,2 одсто деце живи на линији сиромаштва, скоро 20 одсто деце није примило све вакцине, а близу 30 одсто
деце млађе од пет година нема адекватну исхрану. Половина деце узраста од три до пет година не иде у
вртић, само девет одсто најсиромашније деце и шест одсто деце из ромских насеља похађа вртиће, скоро 80
одсто деце која живе у установама су
деца са сметњама у развоју, а више од
40 одсто деце изложено је код куће
насилним методама дисциплиновања
које негативно утичу на њихов развој.
Овим поводом смо питали наше
суграђане колико су дечја права данас
угрожена.

Д. НЕГОВАНОВИЋ

С. ЕВТОВ УРКОМ Н. ЦВЕТАНОВСКИ

НИКОЛА ПАНТЕЛИН, пензионер:
– Мислим да нису уопште угрожена, него су више нарушена права родитеља. Деца су данас доста заштићена.
Пре је било неког васпитања, па и
животиње васпитавају младе да опстану у животу, а ми допуштамо све ради
нашег мира. Она деца која су данас
угрожена била су и раније, то су углавном социјални случајеви. И ти проблеми треба другачије да се реше,
преко центра за социјални рад и сл.
Њихови родитељи су одрастали у
неким чудним временима и условима и они то сада спонтано преносе
деци кроз неко своје незадовољство.

друштва да се било шта оствари, а
стално се нека права прокламују.

П. ПОПОВИЋ

СРЕТА КАЛКАН, домаћица:
– Родитељима су мале плате, то
доста утиче. Када родитељ не може
да им обезбеди све што им је неопходно, деца испаштају. Такође има
оних који врше насиље над децом, то
треба ригорозно кажњавати, чак и
одузети децу насилницима.
ПЕТАР ПОПОВИЋ, незапослен:
– С једне стране деца имају права,
али с обзиром на то да је друштво у
кризи, какве су им заправо могућности да остваре та права? На директан
начин су доста заштићена, али су индиректно угрожена. Тако је скоро све
данас. Многе ствари имаш формално,
али тешко да то можеш да искористиш, тако је и у случају најмлађих.
Деца имају проблем због тога што ће
и касније бити без перспективе. То
детињство прође, а после дођу и нека
друга права и други проблеми у животу. Све више фали та енергија целог

ДУШАНКА НЕГОВАНОВИЋ,
теткица у школи:
– Деца имају права, али треба да
знају да имају и обавезе. Деца су раније била боље васпитана. Данас нико
не зна да каже ни добар дан на улици. Међутим, деци која су угрожена
насиљем или било каквим малтретирањем неопходни су механизми да
се заштите. Често слушам и читам о
насиљу. На срећу, лично никада нисам
била сведок неког насиља.
СУНЧИЦА ЕВТОВ УРКОМ, стручна
сарадница за кадровске послове:
– Интереси детета морају имати
предност над другим важним државним циљевима. У Србији су сиромаштвом највише погођена деца, породице с више деце, као и осетљиве групе деце – са сметњама у развоју, са
инвалидитетом, тешко болесна деца
и деца која живе и раде на улици. У
том смислу треба увести персоналне
асистенте за децу, а и наставници у
школама треба да пруже адекватнију
подршку тој деци. Деца имају право
да живе, да се надају, да се друже.
НИКОЛА ЦВЕТАНОВСКИ,
заваривач:
– Мислим да деца данас имају већа
права него што је то био случај раније. Међутим, многи не користе своја
права. То није случај само с децом,
него и са одраслима.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

ТУРИСТИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
Формални део посла
на пројекту углавном
завршен

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Инвазивни корови на
рудералним стаништима
Све чешће имамо прилику
да на рудералним стаништима („Панчевац” број 4739)
види мо вели ки број тзв.
инвазивних корова, тачније
корова који су на одређени
простор донети као случајни пратилац човек. Посебну пажњу ћемо обратити на
пет инвазивних коровских
врста које су се у протеклих
десет година прошириле у
веома великом проценту на
нашим рудералним стаништима и њивама.
Обичан штир (Amaranthus retroflexus) једногодишња је зељаста биљка, која
расте као коров на обрадивим и рудералним стаништима. Размножава се семеном. Про из во ди 5.000–
32.000 семенки, клијавих и
преко шест година. Каснопролећна је врста, потребно јој је много топлоте, па
клија на 23–27º Ц. Свеже
семе је слабо клијаво. Најбоље клија наредног пролећа. Током вегетације могу
се јавити две генерације.
Грејањем семена повећава
се клијавост. Преносник је
нематода, инсеката и болести. Док је биљка млада,
погодна је за исхрану стоке. Врло је честа биљ ка,
нарочито у окопавинама.
Јавља се и у воћњацима,
виноградима и стрништима, пар ло зи ма, међа ма,
травњацима и рудералним
стаништима. Одговарају јој
плодна и хумусна земљишта. Јак је компетитор –
крупним хабитусом засењује и гуши усеве. Космополитска је врста.

Амбро зи ја, пеле на ста
амбро зи ја или лимун џик
(Ambrosia artemissifolia) једногодишња је зељаста врста
пореклом из Северне и Средње Америке, која је у Европу интро ду ко ва на 1800.
Амброзија је термофилна
врста која се размножава
семеном. Семе ниче током
пролећа и лета. Једна биљка амброзије произведе 500
до 3.000 ахенија – семена
која могу да одрже клијавост у земљишту и до 40
година, а исто тако продуку је више од мили јар ду
поленових зрна, која се уз
помоћ ветра могу распршити на површини од више
ква драт них кило ме та ра.
Амброзија спада у опасне
алер ге не који послед њих

година изазивају тегобе код
великог дела људске популације.
Њивска паламида (Cirsium arvense) вишегодишња
је биљка, пореклом из Европе и северне Азије. Њивска
паламида је „упоран” коров
обрадивих површина и рудералних станишта. Широко
је распрострањена у Србији. Размножава се семеном
и вегетативно (пупољцима
који се налазе на корену).
Резнице корена имају велику моћ регенерације. Јак је
компетитор, добро подноси
сушу и гуши усев. Стока једе
младе биљке, а старије избегава због бодљи. Коровскорудерална је биљка која се
јавља најчешће у стрним
житима, окопавинама, воћња ци ма и вино гра ди ма.
Честа је на травњацима, парлозима и рудералним стаништима. Једна биљка донесе око 5.000 семена чија
клијавост у земљишту траје
и пре ко шест годи на. За
сузбијање паламиде треба
при ме ни ти агро тех нич ке
мере које доводе до исцрпљења подземних органа, и
то пре образовања семена.
Дивљи сирак (Sorghum
halepense) вишегодишња је
зељаста биљка, с добро развијеним ризомима. Једна
биљка може да произведе и
8000–30.000 семена, те може
да сачува клијавост и до 20
година. Размножава се семеном и вегетативно (дељањем ризома). Млада биљка
је добре крмне вредности,
али има случајева тровања
овом биљком јер садржи
цијаногени гликозид.
Ово је један од најопаснијих корова окопа ви на, воћ ња ка,
вино гра да, усе ва
крм ног биља. На
рудералним стаништима га такође има,
али не у тој мери као
на окопавинама.
Циган ско пер је,
дивљи дуван или
свиленица (Asclepias syriaca) вишегоди шња је зеља ста
биљка, широко распрострањена у Панонској низији, јужној Европи и Русији, а пореклом је
из Северне Америке. Највише је има на поплавним
подручјима, али и поред
путева и стаза. Размножава
се семеном и вегетативно –
ризо ми ма. Као коров ска
врста јавља се у кукурузу,
соји и пшеници. Нема природних непријатеља и представља веома „жесток” коров
– врло тешко се уништава,
само механичке и агротехничке мере су ефикасне, док
хемијска заштита с хербицидима није ефикасна. Семе
брзо клија у земљишту, али
у неким случајевима може
бити клијаво и до пет година. Поједини пчелари је сматрају изврсном пчелињом
пашом.

Поводом израде Студије просторне и туристичке идентификације пешачких и бициклистичких стаза, кајакашких
рута и места за спортски риболов и посматрање птица у оквиру пројекта „Еко Тамиш – нови
туристички производ”, у Привредној комори Србије – Регио нал на при вред на комо ра
Јужнобанатског управног округа, 16. новембра, одржана је
конференција за новинаре.
То је била прилика да се
представници средстава информисања упознају с досад реализованим активностима на
пројекту.
Ускоро заједничка студија
Увод ну реч дао је Дра ган
Босиљ, в. д. директора РПК
Јужнобанатског управног округа. Он је подвукао да је формални део посла на пројекту,
који је вео ма спе ци фи чан,
углавном завршен код свих
партнера у пројекту. Сви су
обавили потребне тендерске
процедуре и извршили избор
извођача за пружање услуга и
за набавку добара. Истакао је
да је орга ни зо ва но мно го
активности у смислу припрема за про мо ци ју про јек та.
Такође, говорио је о припреми за старт веб-странице пројекта, као и штампаних промотивних материјала.
О реализованој Студији просторне и туристичке идентификације пешачких и бициклистичких стаза, кајакашких
рута и места за спортски риболов и посматрање птица, као и
о досад реализованим актив-

ностима говорио је Борислав
Вулић, пројект-менаџер. Казао
је да се увелико ради на терену
и да су одржани састанци с
представницима двеју локалних самоуправа у српском делу
тока реке Тамиш: Градом Панчевом и Општином Сечањ. Преостале су посете и мобилизација за будуће пројектне активно сти с репре зен тан ти ма
општина Опово и Ковачица,
као и Града Зрењанина, што се
очекује у наредним данима.
Потом се присутнима у име
румунских партнера обратила
Сузана Стојановици, која је
информисала новинаре да је
пред усва ја њем и сту ди ја с
румунске стране и да ће у најскорије време бити могуће приступити изради заједничке сту-

дије, како је и предвиђено пројектним активностима. Новинари су били веома активни,
па су се интересовали за неке
детаље око сарадње на пројекту с локалним самоуправама.
Пријаве на тендере
Наставља се веома жива јесен
у Регионалној привредној комори. РПК и Регионална развојна агенција јужни Банат у петак,
24. новембра, од 9.30, у згради
у Змај Јовиној 1-а одржаће
семинар с циљем унапређења
капацитета за конкурисање на
тендере на тему „Пријава на
тендере који су расписани према ПРАГ правилима”.
Семинар је намењен правним субјектима (у случају услуга и појединцима – експерти-

ма за разне области) који су
заинтересовани да као испоручиоци робе, услуга или радова
учествују на тендерима које
расписују организације/институције Европске уније у Србији, региону и шире у оквиру
ЕУ пројеката. Предавач ће бити
Татја на Дијан, руко во ди лац
Сектора за управљање пројектима у Регионалној развојној
агенцији јужни Банат, која има
преко петнаест година искуства у овој области.
Током семинара учесници ће
добити информације о томе где
могу да прате такве тендере,
како да попуне тендерску документацију, који су неки општи
захтеви, а какви могу бити специфични, каква пратећа документација се обично прилаже...

ЕДУКАЦИЈА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

ДАНИ СЛОВЕНАЧКОГ ФИЛМА

Основе интернет
пословања

Квалитетан избор,
велико интересовање

Фондација „Регистар националног интернет домена”
(РНИДС) у сарадњи с Регионалном привредном комором
Јужнобанатског управног округа и фирмом „Madnet” организује бесплатну једнодневну
едукацију за предузетнике из
Панчева и околине. Едукација
се одржава 28. новембра у згради Регионалне привредне коморе, Змај Јовина 1-а, од 10 сати.
Кроз четири занимљиве теме
и обиље примера из праксе
предавачи ће учеснике упознати са основама правилног

односно шта значи из пословне
перспективе израда веб-сајта и
како се као привредник припремити и учествовати у његовој изради, говориће Драган
Варагић, блогер, онлајн стратег, професионални предавач
и консултант из области пословне примене интернета.
Како осмислити пословни
наступ на друштвеним мрежама и како их користити на прави начин, објасниће Милоје
Секулић, оснивач и власник
агенције „Homepage” и члан УО
РНИДС-а. Јелена Ожеговић,

пословног присуства на интернету. Присутни ће помоћу бројних савета доћи до информација на који начин, коришћењем интернета, могу да унапреде своје пословање. Тему:
„Правилан пословни наступ на
интернету: зашто треба имати
свој домен и сајт, и зашто многи кажу ’моје’ кад мисле на
туђе”, обрадиће Предраг Милићевић, руководилац Сектора
маркетинга и комуникација у
РНИДС-у. О томе како разумети разлоге за израду веб-сајта

сарадница за маркетинг и комуникације у РНИДС-у, представиће увод у оглашавање на нету,
тј. пут одлучивања који купци
пролазе од момента када схвате да им одређени производ
или услуга треба, па до саме
онлајн или офлајн куповине.
Едукација је бесплатна за све
заинтересоване. Они своје учешће на едукацији треба да
потврде слањем мејла на адресу jelena.ozegovic@rnids.rs најкасније до 27. новембра у 14
сати.

Културна манифестација „Дани
словеначког филма” отворена
је 20. новембра у дворани „Аполо” Дома омладине Панчево.
Програм трајe четири дана, од
20. до 23. новембра, а пројекције почињу у 19 сати. За време трајања манифестације биће
приказано укупно осам филмова савремених словеначких
редитеља, а посебно је занимљив „Шарлатан Мањифико”,
који је и отворио фестивал.
Драгомир Зупанц, директор
фестивала, рекао је:
– Ово је леп културни догађај
и радује ме да ће панчевачка
публика има прилику да и ове
године види савремени словеначки филм, који је на посебан начин
везан за наше просторе. Сарадња
с панчевачким Домом омладине
наставља се и ове године, на обострано задовољство, а посебно на
радост верне публике. Заједно с
колегама из организације потрудили смо се да и ове године направимо квалитетан избор филмова
и надамо се да ће то публика
добро примити.
Главни део програма фестивала одржава се у Београду, у
здању Југословенске кинотеке,
паралелно с панчевачким, док
се један део пројекција прика-

зује у Нишу. Након ова три града манифестација ће бити одржана и у Новом Саду почетком
децембра.
Према речима Јосипа Вебера, председника панчевачког
удружења Словенаца „Логарска долина”, овај програм је
још један у низу у оквиру обележавања јубилеја – пет година постојања тог удружења.
Рецимо, прошлог петка приређена је културна манифестација „Глазарјеви дани”. Као и
прошле године, пред бројном
публиком своју поезију и стихове словеначких песника говорила је уметница Мојца Андреј,
уз музич ку прат њу Пете ра
Андреја, познатог словеначког
кантаутора, који је овом приликом извео неколико ауторских песама. „Глазарјеви дани”
поста ли су тра ди ци о нал на
манифестација, која ће и следеће године у Панчеву окупити уметнике из Словеније.
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Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
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FESTIVAL TRADIČNÉHO SLOVENSKÉHO ODEVU PO DRUHÝKRÁT

ALISA ORAVCOVÁ NAJKRAJŠÍM DIEVČAŤOM V ĽUDOVOM KROJI
Sedemčlenná skupina
z Vojlovice
„Čierna“ a „biela“ nevesta
Ženský kabát z dávneho r.
1869
Väčší počet odmenených
než vlani
V priestoroch Kultúrneho centra Kysáč sa 4. novembra tohto roku po druhýkrát konal Festival slovenského ľudového kroja, na ktorom svoje zaujímavé dedičstvo – odevy predstavilo 13
slovenských lokalít. Tak ako aj vlani,
najprv sa všetci účastníci festivalu –
ako ozajstní svadobčania – v slávnostnom sprievode poprechádzali hlavnými ulicami Kysáča. Následne sa vo veľkej letnej sále Kultúrneho centra Kysáč
konala schôdza pre všetkých predstaviteľov médií, na ktorej novinári, fotograi a kameramani mohli pokojne fotiť dievčatá a mládencov v tradičných
krojoch. Tu boli privítaní aj významní

Martin Marko s mladuchami

hostia festivalu. Na rozdiel od vlaňajšieho roka, tentokrát bola aj vedľajšia
hlavná sála kultúrneho centra preplnená návštevníkmi. Úvodná časť hlavného programu patrila našej Alise Oravcovej ako špeciálnej hostke, ktorá v neobyčajnom bielom kostýme predviedla
atraktívnu tanečnú choreograiu. Potom bola predstavená luxusná kniha
fotograií slovenských ľudových krojov.
Prezentácie tradičného slovenského
odevu sa tohto roku po prvýkrát zúčastnila aj Vojlovica. Naša malá skupina mala pozoruhodnú úlohu na festivale. Nielenže Alisa Oravcová prakticky otvorila celú prehliadku a spolu
s Martinom Marekom účinkovala v
ďalších dvoch tanečných, takmer akrobatických vystúpeniach v rámci sprievodného kultúrno-umeleckého programu, ale aj sedemčlenná skupina
z Vojlovice vystúpila hneď na začiatku,
po hostiteľoch festivalu – Kysáčanoch,
keď bola pozornosť publika najväčšia.
Kým naše dievčatá a mládenci po jed-

nom prichádzali a prechádzali sa po javisku, Miroslav Oravec v pozícii moderátora podával najdôležitejšie informácie a opisy jednotlivých kostýmov. Väčšinu tradičných vojlovických krojov
a údajov o nich pre potreby festivalu
poskytla Anna Kucháriková. Na začiatku Alisa Oravcová a Anna Ivaničová
predstavili niekdajšie vojlovické svadobné šaty. Alisa bola oblečená v čiernom kroji, ktorý v r. 1917 nosila nevesta Mária Miksádová, rod. Jediná, zatiaľ
čo Anna mala na sebe biely kroj, v ktorom sa v r. 1944 Mária Spišiaková vydávala za Pavla Červenáka. Obe mali
na hlave rozkošné vence ozdobené
mnohými ručne vyhotovenými kvietkami, zatiaľ čo na ich zátylku bolo vidno ozdobné stužky pripevnené brošňou. Po nich sa na javisku zjavil Martin
Marek, prezentujúci svadobnú košeľu z
r. 1921, ktorá bola vo vlastníctve Jána
Janiša. Vzhľadom na to, že každá svadba je nepredstaviteľná bez svadobčanov, hneď po ženíchovi vystúpil Martin

Marko v úlohe družbu – mládenca pozývajúceho na oslavu. Jeho trup krášlila košeľa z r. 1948 patriaca Mišovi
Markovi. Ivona Beracková ukázala
sviatočný ženský kroj z mäkkého atlasu z r. 1915, ktorý patril Mare Markovej, rod. Košútovej. Sviatočný ženský
jesenný, resp. jarný odev zo zeleného
listra prezentovala Anna Beracková.
Vrchná sukňa – geceľa pochádzajúca
z r. 1917 patrila Zuzane Omastovej,
rod. Pišpeckej. V hornej časti tela Annu hrial ornamentmi ozdobený kabát
– tzv. ťurák, ktorý bol ušitý ešte v r.
1869 pre Annu Molnárovú, rod. Bašnárovú. Bol to najstarší autentický kúsok slovenského odevu, ktorý Vojlovica predstavila v Kysáči. Ako posledná
sa pred divákmi zjavila Miona Pavlovová v dievčenskom kroji z bieleho
plátna, zhotovenom v r. 1945 a bohatom ozdobenom vyšívanými viacfarebnými kvetinovými motívmi. Tento
kroj si kedysi na svadby, večerné plesy
a na Kvetnú nedeľu obliekala Anna
Čemanová, rod. Koláriková. Miona
nesie v rukách súpravu starostlivo naškrobených a precízne poskladaných
vyšívaných vreckoviek a ručníkov –
tzv. istotu, ktorú dievča darovalo svojmu mládencovi v deň zásnub, ako
symbol sľubu, že sa zaňho vydá.
Na tohtoročnej prehliadke tradičného slovenského odevu početných
hostí počas prestávok zabávali svojimi
krátkymi vystúpeniami rôzne tanečné
a spevácke skupiny, ako aj sólisti. Za
najkrajšie dievča v slovenskom kroji
trojčlenná odborná porota vyhlásila
našu Alisu Oravcovú, kým prvú cenu
za najautentickejší kroj získala Malvína Zolňanová zo Selenče. Druhá cena
bola udelená Jane Jambrichovej z Kysáča a tretia Filipe Janovskej z Aradáča. Špeciálnu cenu udelili Dárii Žemberiovej z Hložian. Na konci festivalu
bola v letnej sále kultúrneho centra
otvorená výstava veľkých fotograií,
resp. násteniek s názvom „Slovenská
krása v slovenskom ľudovom kroji“.
Ivan Zafirović
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V RÁMCI KYSÁČSKEHO FESTIVALU PREDSTAVENÁ LUXUSNÁ MONOGRAFIA

ÚSTREDNÉ OSLAVY 500. VÝROČIA REFORMÁCIE
USPORIADANÉ V PADINE

KRÁSA SLOVENSKÝCH KROJOV
V OBRAZE A SLOVE

SLÁVNOSTNE, VZNEŠENE,
V SVORNOSTI A LÁSKE
Početní významní
hostia
Zasadený strom
reformácie
Odhalená busta
Martina Luthera
V utorok 31. októbra tohto roku, keď si veriaci na celom svete pripomínali 500. výročie reformácie, aj v cirkevnom zbore
Slovenskej evanjelickej a. v.
cirkvi v Padine bol usporiadaný celocirkevný ceremoniál.
Hostitelia sa dlhší čas pripravovali na to, aby v tento deň
mohli privítať stovky hostí
z celej Vojvodiny, ako aj iných
oblastí Srbska a zahraničia. Na
nádvorí farnosti mládež vo
veľkolepých ľudových krojoch
vítala všetkých hostí, ktorí sa
zúčastnili oslavy Dňa reformácie – historickej udalosti, ale aj
procesu, ktorý by mal každodenne prebiehať v živote človeka, cirkvi a spoločnosti.

V tento slávnostný deň boli
vo veľkom kostole v Padine
všetky miesta obsadené. Hostí
a účastníkov pozdravil a privítal domáci kňaz Ján Cicka.
Bohoslužbu spoločne vykonali kňazi pricestovaní z prevažnej väčšiny slovenských
cirkevných zborov.
Biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku
predniesol príležitostnú kázeň. K slávnostnej nálade prispel svojím vystúpením aj
cirkevný spevokol kulpínskeho cirkevného zboru. Pavel
Sklenár, banátsky senior a farár cirkevného zboru Kovačica I, hovoril o tomto významnom historickom procese.

Počas bohoslužieb taktiež vystúpil domáci cirkevný spevokol pod taktovkou kantora
Pavla Petroviča. Pri príležitosti tohto mimoriadneho jubilea padinskí umelci pripravili krátky umelecký program. Za hudobného sprievodu Mariany Marčekovej sa
svojim nádherným hlasom
predstavila Anita Petráková.
Báseň venovanú reformácii,
ktorú napísal kňaz a básnik
Michal Lučanský, recitovala
Mária Bančová, zatiaľ čo komorný zbor Viliama Fuguša
Bystrého zaspieval pieseň
„Kto za pravdu horí“.
Na konci oiciálnej časti bohoslužieb odzneli pozdravné
prejavy mnohých hostí, medzi
ktorými bol aj Ján Varšo,
predseda Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí. On pri
tejto príležitosti odovzdal biskupovi SEAVC v Srbsku Samuelovi Vrbovskému pamätnú medailu.
Ústredné oslavy Dňa reformácie svojou prítomnosťou
poctili aj predstavitelia iných
cirkví – katolíckej, pravoslávnej a nemeckej evanjelickej
cirkvi v Srbsku, čo svedči
o tom, že Slováci majú dobrú
spoluprácu so všetkými. Prítomných oslovil aj belehradský arcibiskup rímskokatolíckej cirkvi Stanislav Hočevar
s prianím, aby všetci bratia
a sestry akéhokoľvek vierovyznania aj naďalej žili spolu
v svornosti. Predstaviteľ Správy pre spoluprácu s cirkvami
a náboženskými spoločenstvami Gavrilo Grban odovzdal pozdrav a gratulácie pri
príležitosti tohto veľkého a významného jubilea a daroval
slovenskej evanjelickej cirkvi
ikonu čestného kríža. V kostolnej záhrade všetci slovenskí
kňazi spoločne zasadili strom
reformácie. Pri tej príležitosti
báčsky senior Vladimír Valent
hovoril o podobnosti cirkvi
a kmeňa stromu. Po odznení
piesne v spoločnej interpretácii hostiteľov, hosťov a členov
cirkevných spevokolov, bola
v ďalšom kúte cirkevnej záhady odhalená busta Dr. Martina Luthera.
Alena Kulíková

Pochvalné slová
recenzenta
16 náročných
mesiacov práce
V roku 2021 kniha
aj v anglickom jazyku
Polievanie monografie
šampanským
Vo Festivalu slovenského ľudového kroja, ktorý bol usporiadaný 4. novembra tohto roku
v Kultúrnom centre Kysáč, predstavená je aj významná monograia „Slovenská krása v slovenskom ľudovom kroji“. Táto výnimočná kniha sa skladá z fotograií z minuloročného festivalu
a pridaných fotograií z tohtoročného letného fotenia, ktoré
sa konalo v rámci vojvodinského kastingu týkajúceho sa účasti
na súťaži Miss folklór Slovensko.
Monograia je vlastne jednou
prekrásnou zbierkou portrétov
mladých dievčat, niekoľkých
starších dám a mládencov v starých, starostlivo uchovávaných
a rozkošných krojoch, ktoré odrážajú pôvod a lokálnu identitu
Slovákov žijúcich vo viacerých
vojvodinských lokalitách: Boľovciach, Dobanoviach, Starej
Pazove, Lugu, Hložanoch, Selenči, Laliti, Pivnici, Báčskom
Petrovci, Kulpíne, Kysáči, Ara-

dáči, Kovačici, Vojlovici a Hajdušici. Autori knihy sa venovali
predovšetkým
nádhernému
ženskému odevu a tradičným
svadobným krojom, pretože
krása a pôvab predsa patria najmä ženám. Pripravené sú dve
verzie knihy: jedna v srbskom
a druhá v slovenskom a srbskom
jazyku. Ich vydanie významne
inančne podporilo mesto Nový
Sad a Ministerstvo kultúry a informovania vlády Srbskej republiky. Kniha bola slávnostne
predstavená bezprostredne pred
prehliadkou tradičných slovenských krojov na javisku hlavnej
sály kultúrneho centra. Prezentácie tohto významného diela sa
zúčastnili obaja recenzenti –
prof. Dr. Zoroslav Spevák a Dr.
Nebojša Kuzmanović, a, samozrejme, autori – riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč Pavel Surový
a fotograf Branislav Kokavec.
Oni sedeli za stolom, na ktorom
v obrovskej, z pečeného cukru
vyhotovenej pochúťke boli položené obe verzie monograie.
Počas celej prezentácie predmetnej knihy stáli okolo nich
dievčatá v starých svadobných
a tradičných slávnostných krojoch, ktoré táto monograia
zvečnila. Obaja recenzenti mali
iba slová chvály v súvislosti
s týmto vydavateľským dobrodružstvom. Profesor Spevák na
začiatku svojho príhovoru položil otázku, ako je možné uctievať
si a zodpovedne pestovať tradíciu a pritom nepodľahnúť ná-

vnadám jalového, repetitívneho,
ba až obmedzujúceho tradicionalizmu. Ako inovovať, tvorivo
osviežiť staré obrazy a vzorce?
Poskytol nám aj odpoveď. Jediným spôsobom, aby tradícia
(o)žila, je práve jej neustále prehodnocovanie. Ide o prehodnocovanie predpokladajúce hlbokú úctu, ale aj vždy otvorené oči
a otvorenú myseľ. Na tradíciu sa
treba pozerať sviežim pohľadom, dokonca aj s istým nadhľadom. Branislav Kokavec sa poďakoval všetkým dievčatám
a mládencom, ktorí účinkovali
ako modelky/modeli, za mimoriadnu trpezlivosť a obrovskú
vôľu pri tvorbe fotograií. Najčastejšie boli potrebné dve až tri
hodiny na fotografovanie jednej
osoby. Občas aj viac. To nám
potvrdila aj Alisa Oravcová, ktorá má taktiež niekoľko svojich
fotograií publikovaných v danej
monograii. Na rozsah a obťažnosť práce veľmi vplývala absencia optimálnych podmienok
a prostriedkov pri samotnom
fotení. Pavel Surový konštatoval,
že spolu so svojim priateľom
Kokavcom viac než rok pripravoval toto dielo. Snažiac sa dotiahnuť do konca vydanie monograie, počas posledných niekoľkých mesiacov trávil aj víkendy v kancelárii a tlačiarni, a
preto je veľmi vďačný svojej rodine za porozumenie. Prvé vydanie vyšlo v náklade iba cca sto
kusov, ale plánuje sa aj ďalšie vydanie, v ktorom budú zároveň

opravené niektoré menšie chyby. Ide o proces, keďže z roka na
rok, s každým novým usporiadaním festivalu, novými dievčatami a mládencami v slovenských ľudových krojoch, sa bude
zväčšovať aj rozsah monograie.
Surový, spolu s Kokavcom, dúfa,
že v r. 2021, keď sa Nový Sad stane hlavným európskym mestom
kultúry, bude vytlačená aj veľká
monograia v anglickom jazyku.
Avšak zvedaví občania iných
krajín sa aj teraz môžu kochať
v kráse slovenského tradičného
odevu, lebo niektoré fotograie
a videozáznamy z festivalu sú
dostupné na internete. Kniha je
vyhotovená na najvyššej úrovni,
nezaostáva za žiadnym dielom
podobnej formy a obsahu, takže
môžeme byť pyšní, vyvodil záver Pavel Surový. Na konci vyzval významných hostí festivalu
– Jej Excelenciu, veľvyslankyňu
Slovenskej republiky v Srbsku
Dagmar Repčekovú, a primátora Nového Sadu Miloša Vučevića, aby slávnostne predstavili
prvé vydanie monograie. Urobili to takým spôsobom, akým
sa to tradične robí na Slovensku
– polievajúc knihu šampanským
vínom: pani Repčeková slovensko-srbské a pán Vučević srbské
vydanie knihy. Aj pre ostatných
na javisku bolo podávané šampanské, čím bol iba avizovaný
začiatok kochania sa v kráse na
prehliadke starých ľudových
krojov.
Ivan Zafirović

FAKULTATÍVNA VÝUČBA SLOVENSKÉHO JAZYKA V PANČEVE

NOVÁ ŠANCA PRE NOVÉ POKOLENIA
Pestovanie materinského
jazyka na ZŠ Bratstva
a jednoty
Od septembra
tri skupiny žiakov
Vyučovanie slovenského jazyka ako
školského predmetu na území okresu
Pančevo prebieha výlučne na Základnej škole Bratstva a jednoty v mestskej
časti Vojlovica. Slovenčina, ktorá bola
koncom 19. a začiatkom 20. storočia
jazykom výučby na tejto škole, v poslednom desaťročí minulého storočia
získala status fakultatívneho predmetu. Počas minulých rokov bola jej výučba veľakrát aj otázna v dôsledku zníženia počtu žiakov slovenského pôvodu, a neraz aj pre nezáujem samotných
Slovákov o zachovanie národnostnej
identity a kontinuity výučby slovenského jazyka v tomto etnicky zmiešanom prostredí.
Začiatok školského roka 2017/2018
sa niesol v znamení pozitívnej zmeny –
po rokoch existencie jednej, eventuálne dvoch skupín, bolo od septembra
na základe počtu prihlásených žiakov
zákonom povolené formovanie troch
skupín, v rámci ktorých bude prebiehať výučba daného jazyka ako voliteľ-

Marína Hríbová so svojimi žiakmi

ného predmetu s názvom „Materinský
jazyk s prvkami národnej kultúry“.
Žiaci nižších ročníkov sú rozdelení do
dvoch heterogénnych skupín vytvorených zo žiakov prvého a tretieho, resp.
druhého a štvrtého ročníka. Každú
z uvedených skupín tvorí najviac pätnásť žiakov. Osobitná, tretia skupina je

formovaná pre žiakov vyšších ročníkov, ktorých počet nepresahuje povolenú hornú hranicu – desať žiakov, stanovenú pre kombinácie žiakov troch
alebo štyroch ročníkov.
Fakultatívna výučba slovenského jazyka pre žiakov všetkých skupín prebieha raz týždenne v trvaní deväťdesia-

tich minút, t. j. dvoch vyučovacích hodín. Žiakom navštevujúcim hodiny boli udelené učebnice a učebné materiály,
ktoré kompletne zabezpečila Národnostná rada slovenskej národnostnej
menšiny v Srbsku. Okrem výboru pre
školstvo, pôsobiaceho v rámci spomenutej Rady, srdečnú pomoc v súvislosti
s výučbou konštantne poskytujú aj členovia Matice slovenskej v Pančeve, ktorí v spolupráci s inými slovenskými lokálnymi inštitúciami vyvíjajú úsilie o
nadobúdanie, pestovanie a zachovávanie znalosti slovenčiny ako materinského jazyka, resp. jazyka predkov
v srbskom jazykovom prostredí.
Žiaci, vo veľkej miere členovia Slovenského kultúrno-osvetového spolku
Detvan, sa postupne, podľa svojich ainít, začínajú rozhodovať pre určité mimoškolské aktivity, ktoré súvisia s pestovaním slovenského jazyka a kultúry,
a ktorým bude aj v školskom prostredí
venovaná potrebná pozornosť (prozaická a poetická tvorba, recitátorské
súťaže, divadelné predstavenia, výtvarná tvorba a pod.). Oboznámení sú aj
s možnosťami prihlásenia sa na školské súťaže zo slovenského jazyka, ktoré
sa každoročne konajú vo Vojvodine.
Taktiež sa plánuje ich účasť na rôznych
lokálnych kultúrno-edukačných manifestáciách.

Zvýšený počet záujemcov o navštevovanie hodín slovenského jazyka
medzi žiakmi nižších ročníkov predstavuje veľký posun, ale aj motiváciu
pre ďalšie aktivity slovenskej komunity v Pančeve. Dôležité je podotknúť, že pre tento voliteľný predmet je
podľa Zákona o základoch systému
vzdelávania a výchovy, presnejšie
podľa Stručného návodu o formovaní
tried a spôsobe financovania na základných a stredných školách v školskom roku 2017/2018, umožnené vytváranie skupín aj na úrovni viacerých škôl v rámci jedného okresu, a
to so súhlasom ministra i na základe
pozitívneho vyjadrenia príslušnej
školskej správy. Domnievame sa, že
by o tom bolo potrebné detailnejšie
informovať aj našich spoluobčanov,
ktorí žijú v iných častiach mesta,
a ktorí si uvedomujú výhody získavania znalosti slovenského jazyka a prajú si, aby ich potomkovia navštevovali predmetné hodiny. Určite by to bolo významné aj pre vojlovickú základnú školu, ktorá by sa v takom prípade
ocitla v úlohe centra stretávania sa
najmladších obyvateľov Pančeva,
ochotných zvládnuť okrem srbského
ešte jeden slovanský, pre mnohých
z nich materinský jazyk.
Mgr. Marína Hríbová, PhD.
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ФЕСТИВАЛ ТРАДИЦИОНАЛНЕ СЛОВАЧКЕ ОДЕЋЕ ДРУГИ ПУТ

АЛИСА ОРАВЕЦ НАЈЛЕПША ДЕВОЈКА
У НАРОДНОЈ НОШЊИ
Седмочлана група
из Војловице
„Црна” и „бела” невеста
Женски капутић из
далеке 1869. године
Већи број награђених
него прошле године
У просторијама Културног центра
Кисач 4. новембра текуће године други пут је одржан Фестивал народне
словачке ношње, на којем се тринаест словачких места представило својим занимљивим одевним наслеђем.
Као и претходне године, најпре су
сви учесници фестивала у свечаној
поворци, попут правих сватова, весело прошетали главним улицама Кисача. Након тога је у великој летњој
сали Културног центра Кисач за све
медије одржана сесија на којој су
новинари, фотографи и ТВ снимате-

Алиса Оравец

Ивона Берацка, Миона Павлов и Ана Берацка
љи могли опуштено да сликају девојке и мла ди ће у тра ди ци о нал ним
ношњама. Ту су и дочекивани важни
гости фестивала. За разлику од прошле године, суседна главна сала Културног центра овог пута била је дупке пуна посетилаца. Увод у главни
програм фестивала припао је нашој
Алиси Оравец, као специјалној гошћи,
која је извела атрактивну плесну тачку у необичном белом костиму. Затим
је представљена луксузна књига фотографија словачких народних ношњи.
Ове године је у представљању традиционалне словачке одеће први пут
учествовала и Војловица. Наша мала
група имала је запажено место на
фестивалу. Не само што je Алиса Оравец практично отворила читаву смотру и заједно с Мартином Мареком
учествовала у још две плесне, скоро
акробатске тачке, у склопу пратећег
културно-уметничког програма, него
је и седмочлана скупина из Војловице наступила одмах на почетку, после
домаћина фестивала, Кисача, када је

пажња публике највећа. Док су наше
девојке и младићи појединачно дефиловали бином, Мирослав Оравец је,
као модератор, сваки костим описао
најважнијим подацима. Већину традиционалне одеће из Војловице и
информације о њима за фестивал је
припремила Ана Кухарик.
На почетку су Алиса Оравец и Ана
Ивањич представиле некадашње војловачке венчанице. Алиса се обукла
у црни младин комплет који је 1917.
носила Марија Миксад, рођена Јеђина, док је Ана на себи имала белу
венчаницу у којој се Марија Спишјак
1944. године удала за Павела Червенака. Обе су на глави имале раскошне, од мноштва цветића сачињене
венце, а на потиљку украсне траке
причвршћене брошем. За њима се на
бини појавио Мартин Марек у оделу
младожење и представио свадбену
кошуљу из 1921. године која је припадала Јану Јањишу. Пошто је свака
свадба незамислива без сватова, после
младожење наступио је Мартин Мар-

ко у улози младића који госте позива
на славље. Торзо му је красила кошуља Мише Марка из 1948. године.
Ивона Берацка је приказала свечани
женски комплет од меког атласа из
1915. године који је припадао Мари
Марко, рођеној Кошут. Свечану женску одећу за јесен односно пролеће,
од зеленог листера, представила је
Ана Берацка. Широка сукња потиче
из 1917. године од Зузане Омасте,
рођене Пишпецки. У горњем делу је
Ану грејао орнаментима украшен
капутић који је још 1869. године
сашивен за Ану Молнарову, рођену
Башнар. То је најстарији, аутентични комад словачке одеће који је Војловица представила у Кисачу. Као
последња, пред публику је изашла
Миона Павлов у девојачкој ношњи
сашивеној 1945. године од белог платна с богато извезеним разнобојним
цветићима. Овај комплет је некада
током вечери на свадбама, на игранкама и у Цветну недељу носила Ана
Чеман, рођена Коларик. У рукама је
Миона носила комплет брижљиво
уштирканих и прецизно послаганих
везених марамица и марама, који је
девојка даровала своме момку на
веридби, као симбол обећања да ће
се за њега удати.
У паузама ревије традиционалне
словачке одеће многобројне госте су
кратким наступима забављали плесне и певачке групе и солисти. За
најлепшу девојку у словачкој ношњи
трочлани стручни жири прогласио је
нашу Алису Оравец, док је прву награду за аутентичност костима добила
Малвина Золњан из Селенче. Друга
награда је припала Јани Јамбрих из
Кисача, а трећа Филипи Јановски из
Арадца. Специјална награда жирија
додељена је Дарији Жембери из Гложана. На крају фестивала је отворена изложба великих фотографија –
паноа „Словачка лепота у словачкој
народној ношњи” у летњој сали Културног центра.
Иван Зафировић
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У ОКВИРУ КИСАЧКОГ ФЕСТИВАЛА ПРЕДСТАВЉЕНА ЛУКСУЗНА МОНОГРАФИЈА

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА 500. ГОДИШЊИЦЕ
РЕФОРМАЦИЈЕ ОДРЖАНА У ПАДИНИ

ЛЕПОТА СЛОВАЧКЕ НОШЊЕ
У СЛИЦИ И РЕЧИ

СВЕЧАНО, УЗВИШЕНО,
У СЛОЗИ И ЉУБАВИ
Бројни уважени
гости
Засађено дрво
реформације
Откривена биста
Мартина Лутера
У уторак, 31. октобра, текуће
године, када су верници у
целом свету обележавали пет
векова реформације, и у црквеној општини Словачке евангеличке а. в. цркве у Падини
одржана је целоцрквена церемонија. Домаћини су се дуже
време припремали како би тог
дана угостили на стотине
гостију из целе Војводине, других делова Србије и иностранства. У дворишту парохије
омладина је у величанственим
народним ношњама поздрављала све госте који су дошли
да прославе Дан реформације
– историјски догађај, али и
процес који свакодневно треба да се одвија у животу човека, цркве и друштва.

На тај свечани дан у великој цркви у Падини сва места
била су попуњена. Госте и учеснике је поздравио и пожелео им добродошлицу домаћи све ште ник Јан Цицка.
Литургију су заједно служили свештеници из већине словачких црквених општина.
Бискуп Словачке евангеличке а. в. цркве у Србији
Самуел Врбовски одржао је
пригодну проповед. Свечаном расположењу допринео
је својим наступом и црквени хор из кулпинске црквене општине. Сениор банатски и све ште ник цркве не
општи не Кова чи ца Павел
Скленар говорио је о овом
значајном историјском про-

це су. На бого слу же њу је
наступио и домаћи црквени
хор, под диригентском палицом кантора Павла Петровича. Поводом овог изузетног
јубилеја падински уметници
су приредили кратак уметнички програм. Уз музичку
пратњу Маријане Марчек,
предивним гласом представила се Анита Петрак. Рецитацију посвећену реформацији свештеника и песника
Михала Лучанског одрецитовала је Марија Банчо, док
је камер ни хор Вили ја ма
Фигу ша Бистрог отпе вао
песму „Kto za pravdu horí”.
На крају званичног дела
бого слу же ња сле ди ли су
поздра ви мно гих гости ју,
међу којима је био и Јан Варшо, председник Канцеларије за иностране Словаке који
живе у дијаспори. Он је том
приликом бискупу СЕАВЦ у
Србији Самуелу Врбовском
уручио спомен-медаљу.
Централну прославу Дана
реформације својим присуством су увеличали и представници других цркава –
Католичке, Православне и
Немачке евангеличке цркве
у Србији, што показује да Словаци имају добру сарадњу са
свима. Присутнима се обратио и београдски надбискуп
Римокатоличке цркве Станислав Хочевар, са жељом да
сва браћа и сестре било које
вере и надаље заједно живе у
слози. Представник Управе
за сарадњу с црквама и верским заједницама Гаврило
Грбан пренео је поздраве и
честитке своје установе поводом овог великог и значајног
јубилеја и поклонио Словачкој евангеличкој цркви икону часног крста.
У црквеној башти су сви словачки свештеници заједнички засадили дрво реформације. Тим поводом је сениор бачки Владимир Валент говорио
о сличности цркве и стабла
дрвета. По отпеваној песми у
заједничком извођењу домаћина, гостију и чланова црквених хорова у другом углу
црквене баште откривена је
биста др Мартина Лутера.
Алена Кулик

Похвалне
речи рецензената
Напорних шеснаест
месеци рада
Књига 2021. године
и на енглеском језику
У оквиру другог Фестивала словачке народне ношње, који је
одржан 4. новембра ове године
у Културном центру Кисач, представљена је и велика монографија „Словачка лепота у словачкој народној ношњи”. Ову изузетну књигу чине фотографије с
прошлогодишњег фестивала с
придодатим фотографијама из
овогодишње летње фото-сесије
која је одржана у склопу избора
представница Војводине за
наступ на фестивалу „Мис фолклора” у Словачкој Републици.
Монографија је једна предивна збирка портрета младих
девојака, неколико старијих
дама и младића у старим, брижљивом чуваним и раскошним
ношњама које одражавају порекло и локални идентитет Словака из више војвођанских
места где они живе: Бољеваца,
Добановаца, Старе Пазове, Луга,
Гложана, Селенче, Лалића, Пивница, Бачког Петровца, Кулпина, Кисача, Арадца, Ковачице, Војловице и Хајдучице.
Књига је, углавном, посвећена
раскошној женској одећи и традиционалним венчаницама, јер
лепота и љупкост, ипак, припадају само женама. Штампане су две верзије књиге: једна
на српском, а друга на словачком и српском језику. Издавање монографије су значајно
финансијски помогли Град
Нови Сад и Министарство културе и информисања Владе
Републике Србије.
Књига је свечано представљена непосредно пре ревије традиционалне словачке ношње на
бини главне сале Културног центра. У промоцији овог значајног
дела учествовала су оба рецензента књиге: проф. др Зорослав
Спевак и др Небојша Кузмановић и, наравно, сами аутори
Павел Сурови, директор Културног центра Кисач, и фотограф

Бранислав Кокавец. Они су седели за столом на коме су, у огромној, од печеног шећера специјално направљеној посластици
стајале две верзије монографије. Све време представљања књиге око њих су стајале девојке у
старим костимима словачких
невеста и традиционалној свечаној одећи које су овом монографијом овековечене. Оба
рецензента су имала само речи
хвале за издавачки подухват.
Професор Спевак се на почетку
свог обраћања публици запитао
како да поштујемо и одговорно
градимо традицију а да не упаднемо у замку јаловог, репетитивног, чак и ограничавајућег
традиционализма. Како да иновирамо, креативно освежимо
старе слике и обрасце? Понудио је и одговор. Једини начин
да традиција живи међу нама,
јесте да је непрестано преиспитујемо. Реч је о преиспитивању
уз поштовање, али и са увек отвореним очима и умом. На традицију ваља гледати свежим погледом, чак и са извесног одстојања. Бранислав Кокавец је захвалио свим девојкама и младићима који су учествовали, као модели, на изузетном стрпљењу и

великој вољи у стварању фотографија. Најчешће је било
потребно два до три сата да се
обави фотографисање једне особе. Понекад и више. То нам је
потврдила и Алиса Оравец, чијих
се неколико фотографија такође налази у монографији.
На дужину и захтевност рада
веома је утицао недостатак
оптималних услова и средстава за фотографисање. Павел
Сурови је рекао да је, са својим
пријатељем Кокавцем, више од
једне године припремао ово
дело. Последњих неколико
месеци је и викенде проводио
у канцеларији и штампарији,
приводећи крају издавање монографије, због чега је својој породици веома захвалан на разумевању. Прво издање је штампано у свега стотину примерака, али је у плану и следеће,
када ће бити исправљене неке
мање грешке. У питању је процес, јер ће из године у годину,
са сваким новим одржавањем
фестивала, новим девојкама и
младићима у словачкој народној ношњи, расти и обим монографије. Сурови се, заједно с
Кокавцем, нада да ће 2021.
године, када Нови Сад буде

проглашен европском престоницом културе, бити штампана велика монографија и на
енглеском језику. Већ и сада у
лепоти словачке традиционалне одеће могу да уживају радознали грађани других земаља,
јер се део фотографија и снимци с фестивала налазе на интернету. Књига је урађена на врхунском нивоу, не заостаје ни за
једним делом сличног облика
и садржаја, тако да можемо да
будемо поносни, закључио је
Павел Сурови. На крају је
позвао високе званице фестивала, амбасадора Словачке
Републике у Србији Дагмар
Репчекову и градоначелника
Новог Сада Милоша Вучевића
да свечано промовишу прво
издање монографије. Учинили су то на начин како се то
традиционално чини у Словачкој, поливајући књигу шампањским вином: госпођа Репчекова словачко-српску верзију књиге, а господин Вучевић
примерак на српском. И остали на бини су послужени шампањцем, што је била само најава уживања у ревији старе
народне ношње.
Иван Зафировић

ФАКУЛ ТА ТИВ НА НАСТА ВА СЛО ВАЧ КОГ ЈЕЗИ КА У ПАН ЧЕ ВУ

НОВА ШАНСА ЗА НОВЕ НАРАШТАЈЕ
Неговање матерњег језика
у ОШ „Братство–јединство”
Од септембра три групе
ученика
Настава словачког језика као школског предмета на територији града
Панчева одвија се искључиво у Основној школи „Братство–јединство” у градском насељу Војловица. Словачки,
који је у тој школи крајем 19. и током
20. века био језик наставе, у последњој деценији прошлог века стекао је
само статус факултативног предмета.
Његово изучавање је претходних година често довођено у питање услед смањења броја ученика словачког порекла, а неретко и због незаинтересованости самих Словака за очување националног идентитета и континуитета
наставе словачког у овој етнички мешовитој средини.
Почетак школске 2017/2018. године обележила је позитивна промена
– после година постојања једне, евентуално двеју група, од септембра је
на основу броја пријављених ученика законом дозвољено формирање
трију група у којима ће се одвијати
настава поменутог језика као изборног предмета под називом Матерњи

Марина Хриб са својим ученицима
језик са елементима националне културе. Ђаци нижих разреда распоређени су у две хетерогене групе, састављене од ученика првог и трећег
односно другог и четвртог разреда.
Сваку од поменутих група чини највише петнаест ученика. Посебна, трећа група формирана је за основце

виших разреда, чији укупан број не
премашује дозвољену горњу границу од десет ученика, уведену за комбинације ђака три или четири разреда.
Факултативна настава словачког
језика за ученике свих група одвија
се једном недељно у трајању од деве-

десет минута, тј. два школска часа.
Ђацима који похађају наставу додељени су уџбеници и наставни материјали које је у целости обезбедио
Национални савет словачке националне мањине у Србији. Поред одбора за школство који делује у оквиру
поменутог савета, свесрдну помоћ и
подршку у вези с наставом константно пружају и чланови Матице словачке у Панчеву, који се у сарадњи са
осталим словачким локалним установама залажу за стицање, неговање
и очување знања словачког као матерњег језика односно језика предака у
српском говорном подручју.
Ученици, у великом броју чланови
Словачког културно-просветног друштва „Ђетван”, полако, према својим
афинитетима, почињу да се опредељују и за одређене ваннаставне активности које су повезане с неговањем
словачког језика и културе, а којима
ће се и у школском окружењу посвећивати потребна пажња (прозно и
поетско стваралаштво, рецитаторска
такмичења, позоришне представе,
ликовно стваралаштво и сл.). Упознати су и с могућностима пријављивања на школска такмичења из словачког језика, која се сваке године одржавају у Војводини. Такође је планирано њихово учешће на различитим

локалним културно-образовним манифестацијама.
Повећан број заинтересованих за
похађање наставе словачког језика
међу ученицима нижих разреда представља велики помак, али и подстрек
за даље активности словачке заједнице у Панчеву. Битно је напоменути
да је према Закону о основама система образовања и васпитања, тачније
према Стручном упутству о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама
за школску 2017/2018. годину, омогућено формирање група за овај изборни предмет и на нивоу више школа у
једној општини уз сагласност министра, а на основу позитивног мишљења надлежне школске управе. Сматрамо да би о томе требало детаљније информисати и наше суграђане
који живе у другим деловима града,
а који препознају предности стицања
знања словачког језика, те би волели
да њихова деца похађају предметну
наставу. Било би то свакако значајно
и за војловачку основну школу, која
би се у том случају нашла у улози центра окупљања најмлађих Панчеваца
вољних да, поред српског, савладају
још један словенски, многима од њих
и матерњи језик.
Др Марина Хриб
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Петак, 24. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

У ПОСЕТИ ФЕСТИВАЛУ СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ НОШЊЕ И ПОСЛЕ ЊЕГА

ПРЕУЗЕТИ САВ ТЕРЕТ НА СВОЈА ПЛЕЋА
Веома успешан и више пута
награђиван дизајнер, директор
Културног центра Кисач, народни посланик у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине,
члан Националног савета словачке националне мањине –
све је то Павел Сурови.
Већ две године је, као оснивач
Фестивала словачке народне
ношње у Кисачу, све и свја те
занимљиве културне манифестације. Колико је то одговорна, тешка и незахвална улога,
могли су се уверити поједини
учесници и посетиоци фестивала, али и наша редакција,
која је после низа покушаја да
направи разговор с Павелом
Суровим, успела да добије само
писане одговоре на упитник
послат преко интернета. Од
мале помоћи било је и то што
пот пи сник ових редо ва већ
годинама лично познаје Суровог. И ове, као и прошле године, током чита вог тра ја ња
фестивала успео је с њим да
размени тек покоју реч.
• Откуд идеја да организујете овакав фестивал?
– Идеја о старим ношњама
родила се пре него што сам именован за директора Културног
центра у Кисачу. Желео сам да
направим нешто чега се нико
до тада није сетио. Традиционална народна ношња и њен
колорит је, по мени, најупечатљивији видљиви симбол код
Словака. Осим тога, хтео сам да
изразим лично поштовање према својим прецима и нашој словачкој култури, традицији и обичајима који чине словачки идентитет. Он опстаје већ три столећа на просторима Војводине.
Био је то сан који сам сањао
једну и по годину. То сам рекао
и на завршетку првог фестивала – да је сан, бајка о словачким
ношњама, постао реалност.
• Како сте започели сарадњу
с фото гра фом Бра ни сла вом
Кокавцем?
– Као нови дирек тор КЦ
Кисач поставио сам себи циљ
да проширимо, као установа,
радијус својих културних делатности и да иновацијама и новим
пројектима допремо до шире
јавности и заинтригирамо је не
само у нашој заједници него и
у иностранству. Бранислав и ја
започели смо сарадњу у окви-

ру прославе 240-годишњице од
доласка Словака у Кисач, када
смо заједно направили флајер
о нашем селу. После смо почели да експериментишемо. Хтели смо да започнемо нешто
оригинално и ново, још невиђено, што би направило велики одјек не само код нас него и
шире. Тако су настали фестивал и монографија. Био је то
дуг пут, који је трајао једну и
по годину. Мислим да смо успели! Када медијски допрете на
све канале у држави, али и у
иностранство, значи да је то то.
• Ко све учествује у припреми фестивала?
– У првом реду запослени у
Културном центру Кисач: Алена Палик, Владимир Медвеђ,
Милослав Марчок и ја, као
директор. Од велике помоћи
су нам били Милинка Хрћан,
која је од првог фестивала укључена у наш рад, као и Мирослав Брна, члан Управног одбора КЦ Кисач. Први пут смо
имали и две координаторке:
Лиди ју Фран ци сти и Нађу
Вршкову. А без три наше Марије – Марије Петрик, Марије
Гашко и Марије Марчок, које
су обезбедиле кисачке ношње,
тешко да бисмо наш Кисач
представили у таквом сјају.
Споменуо бих још чланове секција КЦ Кисач и ватрогасце.

• С каквим сте се тешкоћама
суочавали током припреме и
самог одвијања фестивала?
– Много тога смо постигли у
врло кратком времену. Рекао
бих изнад људских могућности.
Што се мене тиче, имао сам
веома напорних шест месеци
као никад у животу. Координирао сам активности целог фестивала, дизајнирао и припремао
две капиталне књиге, ретуширао фотографије, писао сценарио гала програма, прикупљао
доказе Агенцији за борбу против корупције, гостовао на телевизијама, давао озбиљне интервјуе иностраним магазинима,
обављао посланичке дужности...
Национал ни савет словач ке
националне мањине, с председницом Аном Томан Макан на
челу, већ другу годину заредом
игнорише овај фестивал. Ни
Одбор за културу при Савету, у
коме на водећим позицијама
седе двојица Кисачана, није се
потрудио да подржи наш фестивал, нити штампање капиталне
монографије о Словацима у
Србији. У култури не би требало да буде политике. Овај фестивал сваке године направи медијски бум и зато смо веома поносни што радимо амбасадорски
посао за нашу заједницу.
• Које су још активности Културног центра Кисач?

– Одмах после Фестивала
словачке народне ношње организујемо Фестивал Зузане Карделис, позоришну смотру која
је усредсређена на улогу жене
у друштву. Фестивал траје три
дана и на њему учествују словачка позоришта из Војводине
и гости из Републике Словачке. Били смо принуђени да оба
фестивала упоредо припремамо. Почетком лета организујемо дечји фолклорни фестивал
„Zlatá brána”. Такође, продуцирамо позоришне представе, приређујемо изложбе, учествујемо
са својим радовима на домаћим и иностраним смотрама и
фестивалима.
• Шта планирате за наредни
период?
– Радимо реконструкцију
првог дела програмске сале КЦ
Кисач. Јавна набавка је успешно окончана и потписали смо
уговор са извођачем радова.
Следеће године ће сала бити
репрезентативно уређена и гледаоци ће моћи да прате програме у новим, лепим, плавим
столицама. Планирамо да кренемо с видео-пројекцијама и да
оснујемо фото-секцију. Све ове
велике фестивале и програме
остварујемо и опрему набављамо захваљујући помоћи Града
Новог Сада и залагању градоначелника Милоша Вучевића.

• На представљању монографије „Словачка лепота у словачкој народној ношњи”, између осталог, захвалили сте својој породици на разумевању
због честог одсуствовања. А
колико трпи ваша професија
дизајнера? Да ли се и даље
бавите тиме и колико?
– Не само разумевањем него
је и финансијски моја породица подржала српско издање књиге „Словачка лепота”. Побринула се и за угодан боравак учесника и гостију. Стварно смо
желели да сви буду максимално
задовољни. Мислим да смо приредили прави спектакл. Што се
тиче моје професије, дизајнирао сам све у вези с фестивалом: од логоа, дизајна књиге и
флајера, преко билборда, рекламног зида и плаката билтена, до
позивница, плаката и др.
• Који су ваши лични планови за будућност? Желите да
наставите да развијате културни живот у Кисачу и Војводини, посветићете се јавном и
политичком раду, или ћете се
вратити дизајну?
– Да, наравно да ћу наставити с јавним, културним и политичким радом. Следеће године нас чекају избори за Национални савет Словака. Време

је за промене, за нове људе и
заокрет политике у словачкој
заједници. Много је очекивања и ту смо да оправдамо та
очекивања. У дизајну сам достигао професионални врх добивши престижну награду за дизајн
на светском такмичењу у Кини,
као и оскар за дизајн за најбољи рад на Европском фестивалу дизајна. Моји радови доказују да кад неко ради квали-

тет но, са стра шћу и срцем,
може победити на светском
нивоу без протекције.
• Ви сте један од ретких младих, способних, високообразованих Словака и грађана ове
земље који није отишао у иностранство, него се, упркос успешној каријери, вратио из Републи ке Сло вач ке у Срби ју.
Зашто?
– Љубав и судбина су ме вратили у Србију. Цео свој живот
борим се за правду. Ја сам ратник и револуционар. Желим
да градим, мењам, помажем
људима, стварам нове вредности. То је у мом ДНК коду.
Настојим да променим стање
у заједници. Хоћу да помогнем
максимално својим знањем које
сам стицао у иностранству, у
успешним светским компанијама, и да променим статус кво
који је овде, код Словака, трајао шеснаест година. Покушавамо да модернизујемо словачку заједницу и поставимо нове
циљеве и стандарде, како би
Словаци спремно дочекали улазак у ЕУ. Најтеже је променити свест. То је мукотрпан и дуг
рад, али мислим да су ствари
почеле да се мењају набоље у
словачкој заједници. У томе ми
помаже читав тим људи који
желе пози тив не про ме не и
подизање заједнице на нови
културно-друштвено-економски ниво. Залажемо се за транспарентност. Боримо се против корупције и самовоље појединих људи. Желимо поштене
и учене људе на јавним функцијама од интереса за Словаке. Желимо јаку словачку заједницу. Хоћемо консензус и јасне
циљеве. Потребни су нам људи
који имају морални интегритет, искуство, страст, вољу да
мењају себе и остале, визионаре и истинске родољубе који
воле своју домовину Србију.
• Можете ли да упоредите
живот овде и у иностранству?
– Најлакше је отићи. А најтежа ствар је оставити успешну каријеру, вратити се и узети сав терет на своја леђа у
словачкој заједници. За то се
морате родити. Промене које
сам започео у словачкој заједници, морам и довршити. Чека
нас много посла. Србија је моја
земља и овде ми је најлепше.
Иван Зафировић

ИЗ ДНЕВНИКА МЛАДЕ БАЛЕРИНЕ АЛИСЕ ОРАВЕЦ

БИТИ МЕЂУ ЈЕДАНАЕСТ МИСИЦА СЛОВАЧКОГ ФОЛКЛОРА
СЛОВАЧКА, ПРИПРЕМЕ
ЗА „МИС ФОЛКЛОР”
Јулска рана зора на Доновалима. У даљини се из праменова
планинске магле назиру врхови јела, које као војници чекају да устанем из топлог кревета раскошне хотелске собе. Да
сам сада у Панчеву, замрачивала бих прозор и расхлађивала собу у којој је 45 степени.
Сада размишљам шта топло да
обучем, јер је овде само шест
степени и целу ноћ је пљуштала ледена киша. Чујем жагор
другарица на ходнику и прозивку за данашњи распоред
шминкања и припрема за пробе. Радујем се јер ћу данас бити
део екипе на снимању музичког спота.
Вече у топлом хотелском кревету. Сабирам предивне утиске данашњег дана. Била је то
узбудљива вожња жичаром до
места пресвлачења у стогодишњу словачку ношњу и наставак путовања пешице уским,
стрмим стазама кроз планинску шуму. Око нас је дивља
природа, али истовремено моћно дивна. Ходамо сад већ у потпуно мокрим ципелама, док
нам се влажна трава увија око
чланака. Када смо коначно иза-

шли на пропланак, као да смо
закорачили у димензију прошлости. Прелепе девојке у словачким свадбеним ношњама и
с партама на главама и ја међу
њима. Имам утисак да ћемо
додирнути облаке. Припреме
за снимање бесконачно дуго
трају. Утрнули су ми прсти на
ногама од хладноће и вишеча-

совног стајања. Сви чекамо да
иза црног облака изрони сунчев зрак битан за музички спот.
Мислим да ми се шминка на
лицу разлила од влажног ваздуха, а усне помодреле од хладно ће. Али то није ништа
наспрам привилегије коју имамо ми мисице – да представимо наслеђе наших предака и

покажемо лепоту своје младости у словачкој ношњи. Сунце
већ залази. Чујем да нас зову.
Донели су нам ћебад да се утоплимо. Загрлиле смо се као
сестре и огрнуле ћебадима. Сву
језу студени смо заборавиле
истог тренутка кад смо се увече нашле у спа центру.
СЛОВАЧКА, ФИНАЛЕ
„МИС ФОЛКЛОР”
Септембарско поподне. На бини
се одржавају генералне пробе,
у гардеробама пеглају подсукње, шири се мирис штирка,
брује фенови, обликују се фризуре, пажљиво се наноси шмин-

ка. Редитељ програма даје упутства, музичари штимују инструмен те, тех ни ча ри раз вла че
каблове и прикључују рефлекторе. Ми испробавамо креације, шнајдерке нам врше поправке на хаљинама, телефони звоне, из кухиње допиру пријатни
мириси... С лица нам не силазе осмеси и све нестрпљиво
очекујемо да покажемо оно што
смо донеле из свог краја: песму,
плес, ношњу. Ја чекам родитеље да допу ту ју из Пан че ва.
Вечерас ће се на бини сабрати
и испољити све оно што смо
припремале од јуна до данас.

БЕОГРАД,
ЧАСОВИ КОРЕОГРАФИЈЕ
Прошло је већ пола октобра.
Данас је на Институту за уметничку игру у Бео гра ду био
физички напоран дан. На часу
корео графије припремамо
„Метаморфозе”. Неке кораке
смо већ увежбали у кореографији за „Кармину Бурану”. Занимљиво је како уметност покрета телом може да повеже савремене, класичне и традиционалне фолклорне теме. Основа свега је ипак у балетском кораку.
Присетила сам се наступа у Словачкој, на фестивалу „Мис фолклор”, и осећаја нестрпљивости
да с партнером Мартином Мареком представим фолклорну
кореографију у неочекиваној
комбинацији покрета савремене игре, капуере и традиционалног фолклора. Мислим да
смо публици приредили несвакидашњи доживљај. Драго ми
је да сам ово дивно искуство
поделила са својим новим другарицама и колегиницама –
Аном из Новог Сада и Андреом
из Бачког Петровца, које су такође биле представнице Војводине на такмичењу „Мис фолклор
2017”.
Алиса Оравец
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ДАЛЕКОСЕЖНОСТ УТИЦАЈА ПРОТЕСТАНТИЗМА I

„ЂЕТВАН” У ЈЕДИНСТВЕНОМ
ШОУ-ПРОГРАМУ СЛОВАЧКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

ШИРЕЊЕ ДОБРЕ ВЕСТИ

НА ПУТУ КА УСПЕХУ
У БРАТИСЛАВИ

Значај реформације
на овим просторима
Немци и Словаци
блиски по вери

Прва година
емитовања

Увод у модерно доба
Ова година, у којој многе земље
у свету обележавају пет векова
реформације, готово je на измаку, али код нас, у Србији, није
посвећена значајнија пажња Мартину Лутеру и утицају протестантизма на модерно доба. Чак ни
Словачка евангеличка а. в. црква
у Србији или нека друга установа словачке мањине није смогла
снаге да организује научну конференцију, округли сто, серију
предавања о Мартину Лутеру и
његовим следбеницима.
С обзиром на то да су протестантске цркве и верске заједнице у Србији мале, нејаке, слабо видљиве и утицајне, а припад ни ци већин ске наци је се,
углавном, изјашњавају као православни верници, рекло би се
да реформација овде и није од
неке важности. Немали број грађана сматра да је протестантизам унутрашња ствар западне
Европе и Америке и, пре свега,
проблем, можда и кривица, Католичке цркве, због раскола који
је настао пре пет столећа. Онај
ко тако мисли, нема осећај припадања западном свету – каже

Оргуље у Лутеровој капели
у тврђави Кобург

Кастинг у Бачком Петровцу

Двориште тврђаве Кобург у којој је Лутер живео под заштитом
Андреас Полтерман. „Протестантизам је управо позив на учешће у ’позападњивању’ света.
Под тиме се подразумева модернизација света започета реформацијом у XVI веку, заједно с
капитализмом у настанку”, додаје он. Већ на ове речи многи
суграђани православне вероисповести или појединци са израженијим националним поносом
набрали би чело и просудили да
су опет на делу културни империјализам, патернализам, глобализација, унификација, асимилација, културна колонизација и слично. Можда се у тим
опаскама и збиља испољава извесна склоност ка мисионарству,
али то не треба гледати одмах
негативно, с подозрењем или
презиром, јер већ и у свом називу Евангеличка црква, као једна
од највећих струја у протестантизму, упућује на ширење добре,
радо сне вести. Реч еван ђе ље
потиче, наиме, из грчког језика,
на којем је, иначе, написан Нови
завет, и значи: добра вест.
Када су се пре готово три столећа Словаци протестанти досељавали у опустошену Панонску
низију у потрази за бољим животом, верским и другим слободама, често су због блискости
вере заједно с Немцима илити

подунавским Швабама оснивали насеља и градили цркве и
школе. Иако је међу Словацима било и занатлија и вештих
пољопривредника, у просеку је
то ипак било економски слабо
стојеће и необразовано становништво. Упркос томе, или баш
због тога, нису се либили да
посматрају своје суседе Немце,
да уче од њих и угледају са на
њих. Носили су се мишљу да
вреди учити, ако се има шта и
од кога научити. Ипак су Немци долазили из региона где су
корени реформације били најдубљи, а економски и технолошки раз вој на вишем нивоу.
Није то било тек пуко подражавање понашања или преузимање знања, вештина и искустава у вођењу газдинства, трговине, занатске или неке друге
делатности. Нити су Словаци
једноставно само усвојили норме протестантске етике оличене у преданости раду, марљивости, скромности, чуварности,
штедљивости, аскези, педантности, промишљености и поштењу. Они су прихватили и развијали протестантску духовност
у њеној пуноћи, са свим предно сти ма и недо ста ци ма. Као
што се реформација не може
свести на покушај очишћења

хришћанског наслеђа од погрешних и пристрасних превода и
тумачења Библије, критику популар не рели ги о зно сти, пра зно верја, идолопоклонства, лажних
реликвија, борбу против трговине опроштајима и корупције у
цркви и захтев за корениту промену црквене организације, за
смањење папске администрације и измену пореза и неких обреда, тако се она не да изједначити, поистоветити с појавним и
популарним облицима своје етике. Из основних начела, догми
нове, „пробуђене” вере израстало је сложено учење које је, уз
хуманизам и ренесансу, утрло
пут у модерно доба. Лутерово
уверење да је Библија, a не црквено учење основ хришћанске вере
и главни водич ка хришћанском
животу, да само вера, као поверење у божју милост и сама божја милост могу спасти душу, а
не богобојажљива дела, реликвије и црквени ритуали, поткопало је ауторитет папе и његову непо гре ши вост заме ни ло
непогрешивошћу појединца. С
Лутером долази до коперниканског обрта у коме верник појединац и његова савест, али и
одго вор ност, доби ја ју кључ но
место.
Иван Зафировић

Када је прошле године редакција националне телевизије Словачке Републике дошла на идеју да
направи програм посвећен фолклору који није
лиценциран и који би заинтересовао омладину,
није ни слутила да ће осмишљени шоу-програм,
чије је емитовање кренуло почетком 2017. године,
привући око 2.000 младих људи. Они су се, као
појединци или у оквиру својих културно-уметничких друштава и сличних удружења, представили у
350 наступа. Помно их је пратио стручни жири
састављен од најеминентнијих стручњака из области народног певања, музике и игре. После њихових оцена и гласања гледалаца током полуфиналних емисија у завршницу је ушло десет учесника.
Цео шоу је окончан проглашењем победника.
Овај пројекат, са елитом словачког фолклора,
најбољима из целе земље, распевао је и разиграо
Словачку, али ни издалека није приказао све. Због
тога телевизија за пролеће наредне године припрема другу серију овог шоу-програма. Већ ове
јесени организовала је кастинге и позвала сва друштва и појединце из Словачке и дијаспоре који
имају шта да покажу из области фолклора. Чланови Словачког културно-просветног друштва „Ђетван”
одазвали су се позиву, пославши телевизији своју
четвороминутну презентацију. Већ сутрадан су
позвани на кастинг, који је за Србију организовала
РТВ Словачка у Бачком Петровцу 21. октобра ове
године.
„Ђетвановци” су се темељно припремили и веродостојно представили са чак две фолклорне кореографије, као и са две мушке и једном женском
певачком групом и оркестарском тачком. Уз још
три учесника из Србије, изборили су се за наступ у
велелепном програму „Zem spieva” (Нација пева)
у Словачкој. Поред званичног обавештења, „Ђетван”
је добио и позив за снимање у Братислави 17.
новембра. Са жељом да се што боље представе и
успешно изборе у изузетно јакој конкуренцији
домаћих учесника, свакодневно одржавају заједничке пробе певачких и фолклорних група. Иако
је и сам наступ на националној телевизији Словачке велики искорак за „Ђетван”, пласман у полуфинале био би врхунац успеха не само за Друштво
већ и за Панчево и словачки фолклор у Србији.
Жеља свих нас је да у томе успеју. Држимо им
палчеве!
Михал Калмар

ИСКУШЕЊА СЛОВАЧКЕ ЕВАНГЕЛИЧКЕ А. В. ЦРКВЕ

ТРНОВИТ ПУТ ДО ВЕРСКЕ И НАЦИОНАЛНЕ СЛОБОДЕ
Снажан отпор
мађаризацији
Изневерена очекивања
од Хабзбурговаца
Ковачички процес
1907. године
Едикт о верској толеранцији
аустријског цара Јосифа II из
1781. године донео је верске
слободе свим припадницима
неримокатоличких хришћанских цркава, како православној, тако и евангеличкој.
Још средином 18. века почела је масовна колонизација Словака на територију данашње
Војводине. Највише Словака
који су дошли било је евангеличке вероисповести, а мањи
број римокатоличке. И једни и
други имали су у то доба исте
проблеме као и остали припадници словенских народа. У питању је била мађаризација током
19. и почетком 20. века. То је
био шовинистички покрет у
целом друштву који је имао циљ
да избаци из службене употребе све друге језике, осим мађарског. Мађаризацијом су биле
обухваћене јавне службе, школе, али и црква. И док је већина римокатоличких парохија
подлегла притиску, Евангеличка црква се супротставила, јер
се то косило са основним учењем према коме реч божју тре-

ба сви да разумеју, односно мора
да буде проповедана народним
језиком. Тако су настали многи покрети унутар Евангеличке
цркве који су прерасли у свенародне покрете за словачко и
свесловенско ослобођење.
У школама и црквама било је
забрањено проповедати на словачком језику и певати из словачких песмарица. Многи евангелички интелектуалци и свештеници стали су у одбрану
своје вере. Неки су узели оружје 1848. године, са српским војводом Ђорђем Стратимировићем, у гушењу мађарског устанка против Хабзбурговаца. Тако
је Јозеф Милослав Хурбан,
евангелички свештеник, организовао добровољачке корпусе, бискуп Карол Кузмањи осуђивао је противдржавне устанке итд.
Јозеф Милослав Хурбан

Зграда суда у Ковачици
Упркос доприносу Евангеличке цркве у очувању монархије после гушења устанка
уследила су још већа прогањања. У Кисачу је народ истерао
из цркве, а касније и из села,
свештеника који је изашао на
проповедницу и почео да проповеда на несловачком језику. Ипак, најпознатији инцидент је тзв. ковачички процес
из 1907. године. Црквени врх
је желео да у словачка насеља
доведе мађарског свештеника.

Народ у парохији је, међутим,
био против тога. Одбили су чак
24 кандидата и напокон су за
свештеника сами изабрали Јана
Чапловича, који је именован
1904. Већ 1907. године у Ковачицу стиже најпре молба, а
после наредба да се богослужење обавља на мађарском
језику. Народ је пружио отпор
тако што је за време богослужења почео да пева словачке
духовне песме. У цркву су на
Духове ушли противници Сло-

вака, наоружани палицама и
пиштољима. Дошло је до туче
у коју су се укључили и жандари. „За ометање богослужења било је оптужено 106 верника, а од њих 97 су били осуђени. Судска рочишта су трајала скоро једну годину. Браниоци су примерно сарађивали, и то словачки и српски
адвокати: Милош Крно, Игор
Бенјак, Људевит Мичатек, Јан
Петрикович, Душан Бошковић
и Емилијан Богосављевић.

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

Уједно је вођен и црквени спор
против Јана Чапловича. 24.
јуна 1907. године био је разрешен свештеничке функције. Током 2,5 године трајућег
судског процеса о вољеном свештенику су се старали захвални Ковачичани. У октобру 1907.
долази до сличних дешавања
у Черновеју код Ружомберка...”
Коначно ослобођење Словачке
евангеличке а. в. цркве наступило је тек после завршетка
Првог светског рата, распада
Аустроугарске монархије и стварања Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца. Црква је 1919.
званично добила аутокефалност. Од тог времена до данас
она има организованих око 30
црквених општина и исто толико у дијаспори. Од шездесетих
година прошлог века црква
дозвољава и рукоположење
жена за свештенице. На њеном
челу је епископ, а територијално је подељена на четири сениората: Бачка, Банат, Срем и
Немачки сениорат.
PhDr. et ThMgr.
Бранислав Кулик

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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NA NÁVŠTEVE FESTIVALU SLOVENSKÉHO ĽUDOVÉHO KROJA A PO ŇOM

VZIAŤ CELÚ ŤARCHU NA SVOJE PLECIA
Veľmi úspešný a viackrát odmenený dizajnér, riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč, poslanec zhromaždenia Vojvodinského autonómneho kraja, člen Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny – to všetko je Pavel Surový.
Už dva roky je všetko a všetkým
zaujímavého kultúrneho podujatia – Festivalu slovenského ľudového kroja v Kysáči, ktorého je
aj zakladateľom. Do akej miery
je to zodpovedná, ťažká a nevďačná úloha sa mohli presvedčiť jednotliví účastníci a návštevníci festivalu, ale aj naša redakcia, ktorej sa – po sérii pokusov
urobiť s Pavlom Surovým interview – podarilo získať iba písané
odpovede na otázky odoslané
cez internet. Príliš nepomohlo
ani to, že podpisovateľ týchto
riadkov už dlho osobne pozná
Surového. Aj tohto roku, rovnako ako aj vlani, sa mu podarilo
vymeniť s ním iba zopár slov počas celého trvania festivalu.
Kde sa vzal nápad zorganizovať takýto Festival?
- Nápad týkajúci sa starých
krojov sa zrodil predtým, než
som bol vymenovaný za riaditeľa kultúrneho centra v Kysáči.
Chcel som urobiť niečo, na čo
dovtedy nikto iný neprišiel. Tradičný ľudový kroj a jeho kolorit
je podľa môjho názoru najpôsobivejším viditeľným symbolom
Slovákov. Okrem toho, chcel
som vyjadriť osobnú úctu voči
svojim predkom a našej slovenskej kultúre, tradícii a zvykom,
ktoré tvoria slovenskú identitu.
Ona pretrváva na tomto vojvodinskom území už tri storočia.
Bol to jeden sen, o ktorom som
sníval rok a pol. To som povedal
aj na konci prvého festivalu – že
sen, resp. rozprávka o slovenských krojoch sa stala realitou.
Ako ste začali spolupracovať
s fotografom Branislavom Kokavcom?
- Ako nový riaditeľ KC Kysáč
stanovil som si cieľ rozšíriť
okruh kultúrnych činností inštitúcie a inováciami a novými
projektmi dostať sa k širšej verejnosti a zaujať ju nielen v rámci našej komunity, ale aj v zahraničí. S Branislavom sme začali
spolupracovať v rámci oslavy
240. výročia od príchodu Slovákov do Kysáča, keď sme spoloč-

Branislav Kokavec a Pavel Surový

ne vytvorili leták o našej obci.
Potom sme začali experimentovať. Chceli sme sa začať venovať
niečomu originálnemu a novému, zatiaľ nevídanému, čo by si
vyvolalo veľký ohlas nielen
u nás, ale aj širšie. Tak vznikol
festival a monograia. Bola to
dlhá cesta, ktorá trvala rok a pol.
Myslím si, že sa nám to podarilo! Keď sa mediálne dostanete
na všetky stanice v štáte, ale aj
v zahraničí, zrejme je to ono.
Kto všetko sa podieľa na príprave festivalu?
- V prvom rade zamestnanci
Kultúrneho centra Kysáč: Alena
Paliková, Vladimír Medveď,
Miloslav Marčok a ja ako jeho
riaditeľ. Veľkú pomoc nám poskytuje aj Milinka Chrťanová,
ktorá je od prvého festivalu zapojená do našej činnosti, ako aj
Miroslav Brna, člen Správnej
rady KC Kysáč. Po prvýkrát sme
mali aj dve koordinátorky: Lýdiu Francistiovú a Naďu Vrškovú. Avšak bez našich Márií –
Márie Petríkovej, Márie Gaškovej a Márie Marčokovej, ktoré
zabezpečili kysáčske kroje, by
bolo ťažké prezentovať Kysáč
v takej nádhere. Spomenul by
som ešte aj členov sekcií KC Kysáč a hasičov.
Akým ťažkostiam ste čelili
počas príprav a samotného
priebehu festivalu?

- Dosiahli sme veľa vo veľmi
krátkom čase. Povedal by som –
nad ľudské možnosti. Čo sa mňa
týka, mal som takých náročných
šesť mesiacov ako nikdy v živote. Koordinoval som aktivity celého festivalu, navrhol a pripravil som dve významné knihy, retušoval som fotograie, písal
som scenár galaprogramu, zbieral som dôkazy pre Protikorupčnú agentúru, hosťoval som
na televíziách, poskytoval som
seriózne interview zahraničným
médiám, vykonával som poslanecké povinnosti...
Národnostná rada slovenskej
národnostnej menšiny na čele
s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou už druhý
rok po sebe ignoruje tento festival. Ani Výbor pre kultúru pôsobiaci v rámci Rady, v ktorom
sú na vedúcich pozíciách dvaja
Kysáčania, nevyvinul úsilie
podporiť náš festival, ani tlač
významnej monograie o Slovákoch v Srbsku. V kultúre by nemala byť politika.
Tento festival každoročne
spôsobí mediálny boom, a preto
sme veľmi pyšní na to, že vykonávame veľvyslaneckú prácu
pre našu komunitu.
Akým sa ešte aktivitám venujete v Kultúrnom centre Kysáč?
- Hneď po ukončení Festivalu
slovenského ľudového kroja or-

ganizujeme Festival Zuzany
Kardelisovej – divadelnú prehliadku, ktorá je orientovaná na
úlohu ženy v spoločnosti. Festival trvá tri dni a na ňom účinkujú slovenské divadlá z Vojvodiny a hostia zo Slovenskej republiky. Boli sme prinútení pripravovať oba festivaly súčasne.
Začiatkom leta organizujeme
detský folklórny festival Zlatá
brána. Taktiež vytvárame divadelné predstavenia, pripravujeme výstavy, zúčastňujeme sa so
svojimi dielami na domácich
a zahraničných prehliadkach
a festivaloch.
Čo plánujete v nasledujúcom
období?
- Pracujeme na rekonštrukcii
prvej časti programovej sály KC
Kysáč. Verejné obstarávanie je
úspešne ukončené a podpísali
sme zmluvu so zhotoviteľom.
Sála bude v ďalšom roku reprezentačne upravená a diváci budú môcť sledovať programy
na nových, pekných, modrých
stoličkách. Plánujeme začať s videoprojekciami a založiť fotograickú sekciu. Všetky takéto
veľké festivaly a programy realizujeme a vybavenie zaobstarávame vďaka pomoci mesta Nový Sad a snahe primátora Miloša Vučevića.
Na prezentácii monograie
Slovenská krása v slovenskom

ľudovom kroji ste sa, okrem iného, poďakovali svojej rodine za
porozumenie pre častú neprítomnosť. Do akej miery trpí Vaša profesia dizajnéra? Zaoberáte
sa tým aj ďalej a do akej miery?
- Moja rodina nielen porozumením, ale aj inančne podporila
srbské vydanie knihy Slovenská
krása. Postarala sa aj o príjemný
pobyt účastníkov a hostí. Naozaj
sme si priali, aby všetci boli maximálne spokojní. Myslím si, že
sme pripravili skutočnú šou.
Čo sa týka mojej profesie, navrhoval som všetko týkajúce sa
festivalu: začnúc logom, dizajnom knihy, letákom, pokračujúc bilbordmi, reklamnou stenou, bulletinom až po pozvánky, plagáty a iné.
Aké sú Vaše osobné plány
do budúcnosti? Chcete pokračovať v rozvíjaní kultúrneho života v Kysáči a vo Vojvodine,
budete sa venovať verejnej a politickej činnosti alebo sa vrátite
k dizajnu?
- Áno, samozrejme, že budem
pokračovať vo verejnej, kultúrnej a politickej činnosti. V budúci rok nás očakávajú voľby do
Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny. Je čas na
zmeny, aktivitu nových ľudí
a obrat v politike v slovenskom

spoločenstve. Je veľa očakávaní
a sme tu preto, aby sme tie očakávania splnili.
V oblasti dizajnu som dosiahol profesionálny vrchol vtedy,
keď som získal prestížnu cenu
za dizajn na svetovej súťaži v Čine, ako aj Oskara za najlepšiu
prácu na európskom dizajnovom festivale. Moje práce sved-

čia o tom, že keď niekto pracuje
kvalitne, s vášňou a srdcom, dokáže zvíťaziť na svetovej úrovni
bez protekcie.
Vy ste jedným z mála mladých, schopných, vysokoškolsky vzdelaných Slovákov a občanov tohto štátu, ktorý neodišiel do zahraničia, ale sa, napriek úspešnej kariére, vrátil zo
Slovenskej republiky do Srbska.
Prečo?
- Láska a osud ma vrátili do
Srbska. Celý svoj život bojujem
za spravodlivosť. Som bojovník
a revolucionár. Chcem budovať,
meniť, pomáhať ľuďom, vytvárať nové hodnoty. To je v mojom DNA kóde. Snažím sa zmeniť situáciu v spoločnosti.
Chcem svojimi vedomosťami,
ktoré som získaval v zahraničí,
v úspešných svetových spoločnostiach, maximálne pomôcť
a zmeniť status quo, ktorý tu, u
Slovákov, trval šestnásť rokov.
Pokúšame sa modernizovať slovenskú komunitu a stanoviť nové ciele a štandardy, aby sa Slováci pripravene dočkali vstupu do
EÚ. Najťažšie je zmeniť vedomie.
Je to tvrdá a dlhá práca, ale myslím si, že sa veci v slovenskej komunite začali meniť k lepšiemu.
V tom mi pomáha celý tím
ľudí, ktorí si prajú pozitívne
zmeny a vyzdvihnutie komunity na novú kultúrnu a sociálnoekonomickú úroveň. Snažíme
sa o transparentnosť. Bojujeme
proti korupcii a svojvôli jednotlivých ľudí. Chceme poctivých
a vzdelaných ľudí vo verejných
funkciách súvisiacich so záujmom Slovákov. Chceme silnú
slovenskú komunitu. Chceme
konsenzus a jasné ciele. Potrebujeme ľudí, ktorí majú morálnu zásadovosť, skúsenosť, vášeň, vôľu meniť seba a ostatných, vizionárov a ozajstných
vlastencov, ktorí majú radi svoju vlasť – Srbsko.
Môžete porovnať život tu a v zahraničí z Vášho uhla pohľadu?
- Najľahšie je odísť. A najťažšou
vecou je nechať úspešnú kariéru, vrátiť sa a vziať celú ťarchu
na svoje plecia v slovenskej komunite. Na to sa musíte narodiť.
Zmeny, ktoré som naštartoval
v slovenskej komunite musím aj
dokončiť. Čaká nás veľa práce.
Srbsko je mojou krajinou a tu
mi je najlepšie!
Ivan Zafirović

Z DENNÍKA MLADEJ BALETKY ALISY ORAVCOVEJ

BYŤ MEDZI 11 MISSKAMI SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU
SLOVENSKO, PRÍPRAVY NA
SÚŤAŽ MISS FOLKLÓR

Júlové skoré ráno na Donovaloch. Vjú vrcholy jedlí, ktoré ako
vojaci čakajú, aby som vstala
z teplej postele na rozkošnej hotelovej izbe. Keby som teraz bola
v Pančeve, zastrela by som okná
a schladila izbu, v ktorej je 45°
C. Teraz uvažujem o tom, ktorý
teplý odev si oblečiem, keďže je
tu iba 6° C a celú noc pršal ľadový dážď. Počujem vravu kamarátok na chodbe a vyvolávanie
účastníčok z dôvodu plánovania
dnešného rozvrhu líčenia a príprav na skúšky. Teším sa, že dnes
budem súčasťou tímu natáčajúceho hudobný spot.
Večer v teplej hotelovej posteli. Rekapitulujem prekrásne
dojmy z dnešného dňa. Bola to
vzrušujúca jazda lanovkou smerom k miestu, kde sme sa prezliekali do storočného slovenského kroja a zaujímavé pokračovanie v ceste pešo úzkymi,
strmými chodníkmi cez horský
les. Obklopuje nás divoká, ale
zároveň veľmi krásna príroda.
Kráčame teraz už v úplne mokrých topánkach, kým sa vlhká
tráva dotýka našich členkov.
Keď sme sa konečne dostali na
čistinu, vyzeralo to, ako keby

sme vstúpili do dimenzie minulosti. Prekrásne dievčatá v slovenských svadobných krojoch
s partami na hlave a ja medzi
nimi. Mám pocit, že sa dotkneme oblakov. Prípravy na natáčanie trvajú nekonečne dlho.
Zmeraveli mi prsty na nohách
od zimy a viachodinového čakania. Všetci čakáme, aby sa

spoza čierneho oblaku vynoril
slnečný lúč dôležitý pre natáčanie hudobného spotu. Mám pocit, že sa mi pod vplyvom vlhkého vzduchu make-up rozmazal
po tvári a pery zmodreli od zimy. Nie je to však nič v porovnaní s privilégiom, ktoré sme
my missky získali prezentujúc
dedičstvo našich predkov a uka-

BELEHRAD,
HODINY CHOREOGRAFIE

zujúc krásu svojej mladosti
v slovenskom kroji. Slnko už zapadá. Počujem, že nás volajú.
Priniesli nám deky, aby sme sa
zohriali. Prikrývajúc sa nimi,
objali sme sa ako sestry. Na zimomriavky sme okamžite zabudli vo chvíli, keď sme sa večer
ocitli v spa centre.
SLOVENSKO, FINÁLE MISS
FOLKLÓR

Septembrové popoludnie. Na
pódiu sa konajú generálne skúšky, v garderóbach sa žehlia
spodničky, šíri sa vôňa škrobu,
hučia sušiče vlasov, tvarujú sa
účesy, starostlivo sa nanáša ma-

ke-up. Režisér programu podáva inštrukcie, hudobníci ladia
nástroje, technici rozťahujú
káble a pripájajú relektory. My
si skúšame kreácie, krajčírky robia opravy na šatách, telefóny
zvonia, z kuchyne sa tiahnu príjemné vône... Z našich tvárí nemiznú úsmevy a všetky netrpezlivo čakáme na to, aby sme
ukázali, čo sme si priniesli zo
svojho regiónu: pieseň, tanec,
kroj. Ja čakám na rodičov, ktorí
pricestujú z Pančeva. Večer bude na pódiu spočítané a prezentované všetko to, čo sme pripravovali od júna do dnešného
dňa.

Uplynula už polovica októbra.
Dnes bol na Inštitúte umeleckého tanca v Belehrade fyzicky
náročný deň. Na hodinách
choreografie
pripravujeme
„Metamorfózy“. Niektoré kroky sme už nacvičovali ku choreografii týkajúcej sa Carminy
Burany. Zaujímavé je, ako
umenie pohybom tela dokáže
prepojiť moderné, klasické
a tradičné folklórne témy. Základom všetkého je však baletný pohyb. Spomenula som si
na vystúpenie na Slovensku na
festivale Miss folklór a na pocit
netrpezlivosti predviesť s partnerom Martinom Marekom
folklórnu choreografiu v nečakanej kombinácii pohybov moderného tanca, capoeiry a tradičného folklóru. Myslím si, že
sme divákom poskytli nekaždodenný zážitok. Teší ma, že
som sa o túto krásnu skúsenosť
mohla podeliť so svojimi novými kamarátkami a kolegyňami
– Annou z Nového Sadu a Andreou z Báčskeho Petrovca,
ktoré taktiež boli predstaviteľkami Vojvodiny na súťaži Miss
folklór 2017.
Alisa Oravcová
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ĎALEKOSIAHLOSŤ VPLYVU PROTESTANTIZMU I.

DETVAN V JEDINEČNOM ŠOU
PROGRAME SLOVENSKEJ TELEVÍZIE

ŠÍRENIE DOBREJ ZVESTI

NA CESTE K ÚSPECHU
V BRATISLAVE

Význam reformácie na
tomto území
Nemci a Slováci blízki vo
viere

Prvý rok vysielania

Úvod do modernej doby

Kasting v Báčskom Petrovci

Tento rok, v ktorom si mnohé krajiny pripomínajú päťsté výročie reformácie, sa blíži ku koncu,
a u nás, v Srbsku, nebola venovala
významnejšia pozornosť Martinovi Lutherovi a vplyvu protestantizmu na modernú dobu. Dokonca
ani Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku či niektorá iná inštitúcia slovenskej menšiny nenašla
silu zorganizovať vedeckú konferenciu, okrúhly stôl, sériu prednášok o Martinovi Lutherovi a jeho
nasledovníkoch. S ohľadom na to,
že sú protestantské cirkvi a cirkevné spoločenstvá v Srbsku malé,
krehké, málo viditeľné a vplyvné,
a príslušníci väčšinového národa
sa vyjadrujú prevažne ako pravoslávni veriaci, dalo by sa povedať,
že reformácia tu ani nie je nejako
dôležitá. Nemalý počet občanov sa
domnieva, že protestantizmus je
vnútornou vecou Západnej Európy
a Ameriky, a – predovšetkým –
problémom, možno aj vinnou, katolíckej cirkvi, a to z dôvodu rozkolu, ktorý nastal pred piatimi storočiami. Ten, kto si tak myslí, nemá pocit príslušnosti k západnému
svetu, hovorí Andreas Poltermann.
„Protestantizmus je vlastne pozvaním na účasť v „pozápadnení“ sveta. Pod tým sa rozumie modernizácia sveta, ktorá sa začala reformáciou v 16. storočí, spolu s rodiacim sa kapitalizmom,“ dodáva on.
Už na tieto slová by mnohí spoluobčania pravoslávneho vierovyznania alebo jednotlivci s výraznejšou národnou hrdosťou reagovali
pokrčením čela, usudzujúc pritom,
že sa opäť má k činu kultúrny imperializmus, paternalizmus, globalizácia, uniikácia, asimilácia, kultúrna kolonizácia a podobne. Možno sa v tých poznámkach vskutku
naznačuje určitý sklon k misijnej
činnosti, ale netreba na to hneď

Obytné priestory Martina Luthera v pevnosti Coburg, kde žil pod ochranou

negatívne pozerať, s podozrením
alebo pohŕdaním, pretože už vo
svojom samotnom názve evanjelická cirkev, ako jeden z najväčších
prúdov v protestantizme, poukazuje na šírenie dobrej, radostnej
zvesti. Slovo evanjelium totižto
pochádza z gréckeho jazyka, v ktorom je ináč napísaný Nový zákon,
a znamená dobrú zvesť.
Keď sa pred takmer tromi storočiami slovenskí protestanti sťahovali do zdevastovanej Panónskej nížiny s nádejami na lepší život, ako
aj náboženskú a inú slobodu, často
z dôvodu náboženskej blízkosti zakladali osady a budovali kostoly
i školy spolu s Nemcami, čiže podunajskými Švábmi. Hoci medzi
Slovákmi boli aj remeselníci a zdat-

ní poľnohospodári, v priemere
predsa išlo o ekonomicky slabé
a nevzdelané obyvateľstvo. Napriek tomu, alebo práve preto, nezdráhali sa pozorovať svojich susedov Nemcov, učiť sa od nich a prizerať sa na nich. Viedla ich k tomu
myšlienka, že učenie sa oplatí, ak je
čo a od koho sa naučiť. Nemci
predsa prichádzali z regiónov, kde
boli korene reformácie najhlbšie
a kde bol ekonomický i technický
rozvoj na vyššej úrovni. Nebolo to
len číre napodobňovanie správania alebo preberanie vedomostí,
zručností a skúseností týkajúcich
sa vedenia domácnosti, obchodu,
remeselníckej alebo niektorej inej
činnosti. Taktiež nemožno povedať, že si Slováci jednoducho len
osvojili normy protestantskej etiky
spočívajúce v oddanosti práci, pracovitosti, skromnosti, šetrnosti,
sporivosti, askéze, pedantnosti,
premyslenosti a poctivosti. Oni
prijímali a rozvíjali protestantskú
duchovnosť v jej plnosti, so všetkými prednosťami a nedostatkami.
Tak ako nemožno reformáciu obmedziť na pokus o očistenie kresťanského dedičstva od nesprávnych a zaujatých prekladov a vý-

kladov Biblie, kritiku populárnej
religiozity, povier, modlárstva, falošných relikvií, boj proti obchodu
s odpustkami a korupcii v cirkvi
a žiadosť o zásadnú zmenu cirkevnej organizácie, zníženie pápežskej
administrácie a zmenu daní i niektorých obradov, nemožno ju ani vyrovnať, resp. stotožniť s vyskytujúcimi sa a populárnymi formami
vlastnej etiky. Zo základných zásad,
dogiem novej, „prebudenej“ viery
vyrástlo komplexné učenie, ktoré
spolu s humanizmom a renesanciou, razilo cestu smerom k modernej
dobe. Lutherovo presvedčenie o
tom, že je Biblia, vôbec teda nie cirkevné učenie, základom kresťanskej
viery a hlavným vodcom ku kresťanskému životu a že iba viera (ako
dôvera v božiu milosť) a samotná
božia milosť, vôbec teda nie bohabojné skutky, relikvie a cirkevné rituály, môžu zachrániť dušu, podkopalo autoritu pápeža a jeho neomylnosť nahradilo neomylnosťou jednotlivca. Luther sa postaral o kopernikovský obrat, v ktorom veriaci
jednotlivec a jeho svedomie, ale aj
zodpovednosť, získavajú kľúčovú
pozíciu.

Keď vlani redakcia národnej televízie Slovenskej
republiky prišla na to, že pripraví televízny formát venovaný folklóru, ktorý nebude licenciovaný a dokáže zaujať mládež, vôbec netušila, že navrhnutý šou program, ktorého vysielanie sa začalo začiatkom r. 2017, priláka približne 2000 mladých ľudí. Oni sa buď ako jednotlivci, alebo
v rámci svojich kultúrno-umeleckých spolkov
i podobných združení predstavili 350 vystúpeniami. Pozorne ich sledovala odborná porota
zložená z eminentných odborníkov v oblasti ľudového spevu, hudby a tanca. Po nimi udelenom
hodnotení a hlasovaní divákov počas semiinálových relácií, do záverečnej časti šou postúpilo 10
účastníkov. Celá šou bola ukončená vyhlásením
víťaza. Tento projekt, ktorého súčasťou bola elita
slovenského folklóru, teda najlepší z celej krajiny,
rozspieval a roztancoval Slovensko, ale ani zďaleka neukázal všetko. Práve preto televízia pripravuje druhú sériu predmetného šou programu na
jar budúceho roka. Už tejto jesene organizovala
kastingy, na ktoré pozvala všetky spolky a jednotlivcov zo Slovenska a diaspóry, ktorí majú čo
ukázať z oblasti folklóru. Členovia Slovenského
kultúrno-osvetového spolku Detvan reagovali na
výzvu zaslaním svojej štvorminútovej prezentácie. Hneď v ďalší deň boli pozvaní na kasting,
ktorý pre účastníkov zo Srbska RTVS zorganizovala v Báčskom Petrovci 21. októbra tohto roku.
Detvanovci sa dôkladne pripravili a hodnoverne
predstavili až dvomi folklórnymi choreograiami, ako aj dvomi mužskými a jednou ženskou
speváckou skupinou a vystúpením orchestra.
Spolu s ďalšími tromi účastníkmi zo Srbska vybojovali si účasť vo veľkolepej šou „Zem spieva“
na Slovensku. Okrem oiciálneho oznámenia,
Detvan dostal aj pozvánku na natáčanie 17. novembra v Bratislave. S prianím, aby sa čo najlepšie predstavili, ale aj úspešne presadili vo veľmi
silnej konkurencii domácich účastníkov, každodenne sa konajú spoločné skúšky speváckych
a folklórnych skupín. Hoci je pre Detvan aj samotné vystúpenie na národnej televízii Slovenskej republiky veľkým krokom vpred, postup do
semiinále by iste bol vrcholom úspechu, a to
nielen pre samotný spolok, ale aj pre Pančevo
a slovenský folklór v Srbsku. Naším želaním je,
aby sa im to podarilo. Držíme im palce!
Michal Kalmár

Ivan Zafirović

POKUŠENIA SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ A. V. CIRKVI

TŔNISTÁ CESTA K NÁBOŽENSKEJ A NÁRODNEJ SLOBODE
Silný odpor voči
maďarizácii
Sklamané očakávania
od Habsburgovcov
Kovačický proces v r.
1907
Tolerančný patent rakúskeho
cisára Jozefa II. z r. 1781 priniesol náboženskú slobodu všetkým príslušníkom nerímskokatolíckych kresťanských cirkví.
Tak pravoslávnej, ako aj evanjelickej.
Už v polovici 18. storočia sa
začala hromadná slovenská kolonizácia územia dnešnej Vojvodiny. Najviac slovenských
prisťahovalcov bolo evanjelického vierovyznania, zatiaľ čo
rímskokatolícke obyvateľstvo
bolo málopočetné. Aj jedni, aj
druhí čelili rovnakým problémom ako aj ostatní príslušníci
slovanských národov v tom čase. Išlo najmä o maďarizáciu v
priebehu 19. a začiatkom 20.
storočia. Bolo to celospoločenské šovinistické hnutie, ktoré
malo za cieľ vyradiť z úradného
používania všetky ostatné jazyky okrem maďarčiny. Maďarizácia zasiahla verejnú správu, školy, ale aj cirkev. Zatiaľ čo väčšina
rímskokatolíckych
farností
podľahla tlaku, v evanjelickej
cirkvi sa proti tomu postavili,
pretože sa to protivilo základ-

nému učeniu, podľa ktorého by
Božiemu slovu mali rozumieť
všetci, resp. malo by byť kázané
vo všetkých národných jazykoch. Tak v rámci evanjelickej
cirkvi vznikli rôzne hnutia, ktoré prerástli v celonárodné hnutia za slovenské a všeslovanské
oslobodenie.
V školách a v kostoloch bolo
zakázané kázať v slovenskom
jazyku a spievať zo slovenských
spevníkov. Mnohí evanjelickí
intelektuáli a kňazi sa postavili
na obranu svojho náboženstva.
Niektorí spolu so srbským vojvodom Đorđom Stratimirovićom zobrali zbrane do rúk pri
potláčaní maďarského povstania proti Habsburgovcom v r.
1848. Tak evanjelický kňaz Jozef
Miloslav Hurban organizoval
dobrovoľnícke zbory, biskup
Karol Kuzmány odsudzoval
protištátne povstania atď.
Napriek prínosu evanjelickej
cirkvi k zachovaniu monarchie,
po potlačení povstania nasledovali ešte väčšie prenasledovania.
Národ v Kysáči vyhnal z kostoSlovenská evanjelická cirkev v Kovačici

Ján Čaplovič

la, a neskôr aj z dediny, kňaza,
ktorý vyšiel na kazateľnicu a začal kázať v neslovenskom jazyku. Najznámejším incidentom
je však tzv. Kovačický proces z r.
1907. Cirkevná vrchnosť chcela
priviesť do slovenských osád
maďarského kňaza. Ľud farnosti s tým nesúhlasil. Odmietli až
24 kandidátov a konečne si sami zvolili Jána Čaploviča, ktorý
bol ustanovený za kňaza v r.
1904. Už v r. 1907 prišla do Kovačice najprv žiadosť, potom aj
nariadenie, aby sa bohoslužby
konali v maďarskom jazyku.
Ľud kládol odpor takým spôsobom, že počas bohoslužieb začal spievať slovenské duchovné
piesne. Na Turíce do kostola
vošli odporcovia Slovákov,
ozbrojení palicami a pištoľami.
Došlo k bitke, do ktorej sa zapojili aj žandári. „Z rušenia poriadku počas bohoslužby bolo
obvinených 106 veriacich, zatiaľ
čo 97 z nich bolo odsúdených.
Súdne konania trvali takmer
rok. Obhajcovia vzorne spolupracovali, a to slovenskí a srbskí
advokáti: Miloš Krno, Igor Beniac, Ľudovít Mičátek, Ján Pe-
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trikovič, Dušan Bošković i Emilijan Bogosavljević. Zároveň bol
vedený aj cirkevný spor proti
Jánovi Čaplovičovi, ktorý bol
24. júna r. 1907 zbavený kňazskej funkcie. Počas dvoch a pol
rokov trvania súdneho procesu
sa o milovaného kňaza starali
vďační Kovačičania. V októbri
r. 1907 došlo k podobným udalostiam v Černovej pri Ružomberku...“
Konečné oslobodenie Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi sa
udialo až po ukončení prvej
svetovej vojny, po rozpade rakúsko-uhorského
impéria
a vzniku Kráľovstva Srbov,
Chorvátov a Slovincov. Cirkev
oiciálne získala autokefáliu v r.
1919. Od tých čias dodnes
v rámci nej organizovane pôsobí okolo 30 cirkevných zborov
a približne toľko aj diasporálnych. Od 60. rokov minulého
storočia cirkev povoľuje aj vysvätenie žien za kňažky. Na jej
čele je biskup a územne sa člení
na štyri senioráty: báčsky, banátsky, sriemsky a nemecký seniorát.
Branislav Kulík

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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МИНИ-РУКОМЕТ У ШКОЛАМА

МАЛА ЛОПТА КОЈА ПОКРЕЋЕ СВЕТ
Малишани са
одушевљењем
прихватили идеју
Подршка са свих
страна
Уз помоћ РК-а „Дина мо” у
нашем граду је покренута акција мини-рукомета под називом
„Једна мала лопта може покренути свет”, као део пројекта
ИХФ-а „Руко мет у шко ле”
(„Handball at School”). Први
турнир је одржан у ОШ „Свети
Сава”, а у наредних неколико
недеља такмичења ће бити организована и у школама „Мирослав Антић”, „Бранко Радичевић”, „Стевица Јовановић” и
„Ђура Јакшић”.
После семинара за примену
различитих форми рукомета у
настав ним и ван на став ним
активностима ученика, на којем
је уче ство ва ло четр де се так
наставника и учитељица, у свим
школама су одржани огледни
часови уз помоћ професора
Милана Петронијевића, тренера млађих категорија Рукометног клуба „Динамо”.
На првом турниру, у ОШ „Свет
Сава”, учествовало је око 240

УПОЗНАЈМО СТАНИШТА

Бринимо о њима
ученика других и трећих разреда. Свако одељење је представљала по једна екипа дечака и
једна екипа девојчица, које су
предводиле њихове учитељице.
Организатори првог турнира
посебно захваљују учитељици
Дејани Максимовић, али и директорки ОШ „Свети Сава” Ољи
Штетин, која је отворила врата
своје школе мини-рукомету.
У име организатора и Савеза
за школски спорт учесницима

се обратио и професор Владимир Ристић, а треба истаћи да
је несебичну помоћ у реализацији овог пројекта дао и Рукометни савез Србије, као и Збор
судија Панчева. Испред Спортског савеза Панчева све учеснике турнира поздравио је генерални секретар Дејан Перић.
Рукометни клуб Динамо и
координатор пројекта ИХФ-а
„Руко мет у шко ле” Милан
Петронијевић обезбедили су

свим школама по 100 лопти за
мини-рукомет, као и по 100
маркера-дресова, које су преузеле учитељице које су завршиле семинар.
Кона чан циљ овог вео ма
корисног пројекта јесте да му
се прикључе све основне школе с територије града Панчева,
али и да њихове рукометне екипе у њему учествују у наредне
две године.
А. Живковић

Чланови удружења грађана
„Натура еко тим” недавно су,
у оквиру реализације пројекта „Упознајмо станишта – бринимо о њима”, на две локације у граду (у Градској библиотеци и Туристичкој организацији Панчево) поставили
таблет екра не који сво јим
садржајем промовишу заштићена природна добра града
Панчева. Према речима чланова тог удружења, ова акција представља другу фазу горенаведеног пројекта, чији је
циљ да промовише и упозна
грађане Панчева с типовима
станишта нашег града, као и

с њиховим разноврсним биљним и животињским светом.
Да подсетимо, удружење
грађана „Натура eко тим” обележило је почетком октобра
Светски дан станишта, а централна манифестација одржана је у Градском парку. Тада
се око 150 ученика панчевачких основних школа такмичило у различитим креативним играма, а најуспешнији
су добили пригодне награде –
кућице за птице и саднице.
Овај пројекат су подржали
локална самоуправа и градски Секретаријат за заштиту
животне средине.

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

Основци у Омољици
Удружење грађана „Екопан”
организовало је прошле недеље посету ђака ОШ „Братство–
јединство” рециклажном центру у Омољици којим управља компанија „Божић и синови”. Ученици су били у прилици да сазнају где завршавају њихови стари компјутери, расходована бела техника, телевизори, радио-апарати итд. Према речима чланова удржења, ова акција представља део еколошког едукативног програма „Дечји зелени караван”, који се реализује уз финан сиј ску подр шку
локалне самоуправе.
У удружењу „Екопан” истичу да стални напредак друштва
условљава убрзани развој савремених технологија, што доводи до све веће производње и
употребе различитих електричних уређаја и опреме без којих
је свакодневни живот немогуће замислити. Како кажу, када

из било ког разлога ови апарати постану неупотребљиви, они
поста ју опа сан елек трон ски
отпад о коме се треба побринути. Неретко стари фрижидери, телевизори и рачунари завр-

шавају на дивљим депонијама,
где њихово присуство угрожава животну средину. Сама акција покренута је са идејом да се
унапреди знање школске деце,
запослених у просвети, али и

ОДРЖАН СТРУЧНИ СКУП

Биомаса – енергетска
бомба

шире заједнице грађана Панчевао о могућностима рециклаже електронског и електричног отпада, посебно компјутера, које они користе свакодневно.

Недавно је у Новом Саду одржана дводневна међународна конференција „Биомаса –
потенцијал за раст”, коју је
организовала Скупштина АП
Војводине у сарадњи са Скупштином европских регија и
Националном асоцијацијом
за биомасу. Скуп који је отворио министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Бранислав Недимовић окупио је велики број представника републичких органа и
локалних самоуправа АП Војводине, пољопривредне произ во ђа че и при вред ни ке,
представнике међународних
институција, како би заједнички допринели повећању
коришћења биомасе као једног од обновљивих извора
енергије у Србији.

беђивања здравије животне
средине. У том погледу посебан акценат био је стављен
на активну улогу региона и
локалних самоуправа, што је
потврђено на конференцији
присуством представника из
свих 45 градова и општина у
Војводини.
Након уводних и стручних
излагања првог дана конференције, другог дана учесници су се кроз студијске посете упо зна ли с при ме ри ма
добре праксе у погледу стварања ресурса и примене биомасе и других обновљивих
енергената у Војводини. Они
су обишли Топлану у Сремској Митровици, где су се у
разговору с руководством упознали с начином рада и производњом енергије из агроби-

Више од 200 домаћих и
страних учесника дискутовало је у Новом Саду о законским оквирима, пројектима
зелене енергије, примерима
добре праксе у нашој земљи
и европ ским држа ва ма, о
потенцијалима и могућностима веће примене биомасе и
других обновљивих извора
енергије. Учесници конференције сложни су у оцени
да је потребно перманентно
радити на енергетској транзицији ка самоодрживости,
развоју тржишта обновљивих
извора енергије и њиховој
већој употреби, а све с циљем
oстваривања енергетске сигурности и независности и обез-

омасе, односно из сунцокретове љуске. Потом су посетили огранак Института за низијско шумарство и животну средину у Каћу, крај Новог Сада,
где су обишли експериментална поља и разговарали с
руководством о креирању и
примени нових технологија у
шумарству и агрошумарским
системима, као и о формирању нових ресурса дрвне биомасе у АП Војводини.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ – ПОГЛАВЉЕ 27

Заштита животне средине у сенци државних интереса
Животна средина и климатске
промене, упркос декларативном залагању на свим нивоима, још увек нису приоритет
Вла де Репу бли ке Срби је –
закључак је најновијег извештаја Коалиције 27 (групa 11 невладиних организација која прати
припреме Републике Србије за
отварање Поглавља 27 у оквиру пре го во ра о члан ству у
Европској унији), који је представљен 17. новембра у београдском Дому омладине, на
панелу организованом у оквиру „Грин феста”, међународног
фестивала зелене културе. Том
приликом je директорка „Младих истраживача Србије” Тања
Петровић, у име Коалиције 27,
подсетила присутне да није било
значајнијег напретка у периоду који покрива најновији преглед и позвала Владу Републике Србије да за 2018. годину
опре де ли већа сред ства за
заштиту животне средине и борбу против климатских промена, што би, пре ма њеном
мишљењу, био сигнал да ова
област, коначно, излази из сенке других сектора.

С друге стране, Антоан Авињон, представник Делегације
Европске уније, истакао је да
је ЕУ свесна комплексности
Поглавља 27 и чињенице да је
за државе у приступним преговорима тешко да испуне високе стандарде. Како је рекао,
због тога и постоји прелазни
период када ЕУ сарађује с тим
државама да би се оне прилагодиле европским захтевима.
Подсетио је да онда када држава постане чланица, Европска
комисија има механизме да је

финансијски казни уколико не
испуњава директиве Европске
уније у области заштите животне средине. На крају, панелисти су се сагласили да, упркос
значајним изазовима, формирање засебног министарства за
заштиту животне средине ове
године треба посматрати као
сигнал посвећености државе
подизању значаја животне средине и климатских промена на
листи приоритета, али и да у
наредном периоду треба ојачати сарадњу надлежног еко-

лошког министарства с цивилним сектором. Поред тога, у
закључку стоји да држава треба да омогући веће учешће
невла ди ног сек то ра у свим
темама које се тичу животне
средине.
Извештај о Поглављу 27 у
Србији оцењује напредак у областима заштите животне средине и у законодавству и прати
стање квалитета ваздуха, воде,
земљишта итд. У том документу дају се препоруке за јачање
процеса преношења и спровођења законодавства ЕУ.
Коалицију 27 основале су
2014. годи не орга ни за ци је
цивилног друштва првенствено ради мониторинга и доприно са пре го во ри ма, а то су:
Алтер на ти ва за без бед ни је
хемикалије, Београдска отворена школа, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије,
Центар за екологију и одрживи развој, Мрежа за климатске
акције Европе, Центар за унапре ђе ње живот не сре ди не,
„Млади истраживачи Србије”,
Светска организација за природу и друге.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Друга шанса

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, колико пута смо
снажно залупили врата за
неким кога смо избацили из
свог живота или је ненадано
сам отишао. Празнину коју
осећамо попуњавамо понављањем речи које су нас
повредиле и тиме се изнова
повређујемо, или смишљањем осветничког плана чијим
би остварењем дотична особа патила бар мало више него
ми сада.
Веома брзо заборављамо
колико нам је неко значио
пре него што су се врата
нашег живота за њим затворила. Неверица и бес господаре мислима и почињемо с
додавањем све више састојака у мрежу освете у коју та
особа треба да се уплете и
да остане у њој све док не
схвати јачину бола којом нас
повређује.
Заокупљени прављењем
животног сценарија, доводимо до савршенства улогу
остављене жртве. Из перспективе огорчености пројектујемо сопствену будућност,
при чему је јачина патње
увек једнака времену које
проведемо мислећи на особу која нас је повредила, било
да сажаљевамо себе, било да
јачамо осветничке замисли.
Хтели ми то или не, појави се после неког времена
сећање које нисмо добро
закључали у тренутку када
смо бесно окретали све кључеве и брисали путоказе до
срца. Чујемо неку реч или
мелодију што открива да је
у нама сачуван отисак особе
која нам је била драга. Не

постоји неко место довољно
далеко од сећања које пробија све барикаде којима смо
подупрли празнину што ју је
оставио неко довољно битан
да уреже своје постојање заувек.
Неке особе треба пустити,
јер иако осећамо тугу због
њиховог одласка, срећа коју
су нам донеле неупоредиво
је већа. Од њих смо научили
нешто важно док смо живели у времену када смо били
сигурни да је наша повезаност вечна. Помисао на такве
људе увек изазива осмех и
лепо сећање.
Неке друге не можемо
пустити да оду из мисли иако
су нам из живота одавно отишли. Та веза јача с временом, јер јој додајемо слојеве
повређености, неверице,
мржње, огорчености, издаје... Тада бисмо им дали другу шансу да увиде колико су
погрешили, да су неправедни и криви за све сузе и патње које су проузроковали својим одласком.
Треба дати другу шансу
увек – али себи, јер она само
тако има својство да поправи односе међу људима. То
је прилика да схватимо да
смо сагледавали неку ситуацију потпуно другачије од
других. Не треба да се изједамо осећајем кривице, јер
смо у тренутку доношења
неке одлуке били уверени да
је исправна. Једино што
можемо да урадимо, јесте да
прихватимо одговорност за
своје поступке и да научимо
да волимо себе у целости,
јер је то једини начин да
спречимо драге људе да оду
од нас или ми од њих. Није
лако, али је изводљиво. Из
љубави према себи настају све
друге љубави и бришу се разлози за било чији одлазак.
Свако се осећа најпријатније уз љубав и захвалност. Друга шанса је предиван осећај,
јер је дајемо другима мењајући себе.
Дати шансу себи или другима – одлука је, као и увек,
на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Моћне воћне киселине

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Јесен је право време за воћне киселине, које представљају савремени приступ ексфолијацији коже на основу
алфа и бета хидрок си
киселинa (АХА и БХА). Омогућавају вишеслојни пилинг,
а њиховом употребом изразито се интензивира процес
обнављања коже. Само име
каже да се добијају од воћа,
као што су цитруси, грожђе,
јабуке, црне рибизле...
Благодети које воћне киселине пружају кожи су многобројне: враћају природну
свежину, побољшавају структуру површинског слоја коже
и јачају природну баријеру
епидермиса. Уз то, ублажавају рељефне неправилности
настале као последица акни,
уједначавају тен коже – посветљују га и смањују знакове

хиперпигментације, смањују
проблеме масне и проблематичне коже и стимулишу синтезу колагена и хијалуронске киселине.
Први третман се састоји од
хигијенског чишћења лица,
ензимског пилинга, те БХА
пилинга који је липофилан
(топи се у уљима), па самим
тим прочишћава поре. Потом
се наноси АХА киселина која
је хидро фил на (топи ва у
води), мање молекулске масе,
која им омогућује брзо продирање у дубље слојеве коже,
па њихово деловање често
прати осећај пецкања. Потом
следи неутрализација и маска
по типу коже.
Сваки следећи третман у
серији ради се без хигијенског чишћења и без БХА киселине, осим код масног типа
коже. Након воћних киселина кожа се не љушти, већ се
нежно обнавља. Најбоље је
ура ди ти сери ју од чети ри
трет ма на, с раз ма ком од
седам до десет дана. Још је
бољи учинак ако се користе
одговарајуће креме с воћним
киселинама као кућна нега.
Тако су резултати бољи, јер
се кожа свакодневно подстиче на регенерацију. Крема за
кућну негу користи се ноћу
јер садржи гликолну и млечну киселину.

Петак, 24. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ДЕТЕТА

ЗАТО ШТО ТЕ СЕ ПЛАШИМ!
Представа и трибина
о вршњачком насиљу
О горким темама на
питак начин
Кључ је у промени
импулса
Светски дан детета, понедељак,
20. новембар, био је повод да
Ини ци ја ти ва за инклу зи ју
„ВеликиМали” у сарадњи с Култур ним цен тром орга ни зу је
позоришну представу и трибину на тему превенције вршњачког насиља, под називом „Зато
што те се плашим”.
Програм је био намењен ученицима виших разреда основних школа и средњошколцима, који су дворану Културног
цен тра испу ни ли гото во до
последњег седишта. Они су са
особитом пажњом и занимањем пратили дешавања на сцени, где је на несвакидашњи
начин представљена тема која
је, нажалост, свима нама данас
врло добро позната – насиље
међу вршњацима у школи. О
том проблему у последње време често слушамо и читамо у
медијима, а многи су кроз то
немило искуство лично прошли бли ско се сусрев ши с
неким од видова насилничког
понашања.
Препознатљиви примери
Кроз представу, коју сваки старији основац и средњошколац
треба да погледа, на живописан и пријемчив начин приказани су добри и лоши облици понашања уз упечатљиву
поруку да је право решење проблема у ненасилној комуникацији.
Младе особе су, пратећи радњу, лако могле да препознају
примере насиља, насилника и
жртава какве и сами сусрећу
око себе. Наравно, ни у комаду, као што то не бива ни у
животу, фокус није био само
на физичком насиљу, већ су
акцентовани и остали његови
облици – психичко, социјално
и сексуално.
Они су приказани кроз однос
Ћимета (Иван Јевтовић), проблематичног ученика, понављача и фајтера, популарног због
ожиљ ка на лоба њи; њего ве
девојке Јоване (Милена Николић), најпопуларније ученице
у школи, и то првенствено због
крпица које јој отац купује у
замену за своје често одсуство;
те њиховог друга из одељења

Паје (Дејан Јајчанин) – финог,
повученог момка и одличног
ђака свесног правих животних
вредности и као таквог – идеалне Ћиметове жртве. Текст за
овај комад написала је Дуња
Петровић, драматург, а режирао га је Иван Јевтовић.
Из угла психолога
У другом делу овог едукативног скупа о дефиницији и видовима насиља, о томе где су
корени насилничког понашања, ко су насилници, а ко жртве,

мерно и с много разумевања и
саосећања. Такво понашање ће
се веома брзо, готово одмах,
попут бумеранга вратити, јер ће
се иста осећања пробудити и
код оних с којима комуницирамо. Тако настаје здраво окруже ње, отпорно на наси ље –
нагласио је Требјешанин.
Прилика за преокрет
Тре ћи део про гра ма био је
посебно занимљив ђацима у
публици, јер су у њему активно
учествовали.

дошло до неко ли ко добрих
идеја о могућим решењима
конфликата не само у задатој сцени већ и у стварном
животу.
Овај интерактивни „триптих” досад је изведен више од
сто пута у великом броју градова широм Србије. Програм
се реализује у оквиру пројекта „Заговарање за примену прото ко ла за зашти ту деце од
насиља”, који спроводи Ужички центар за права детета у

Јасно је ко је насилник, зар не?
те како околина реагује, а како
би требало да реагује на насиље и на крају – како се ствара
ненасилно окружење, говорио
је истакнути психолог проф.
др Жарко Требјешанин.
– Када се постави питање
спречавања насиља, најчешће
нам, као могуће решење, на ум
падну строге казне. Оне јесу
важне и неопходне, али не решавају ствар. Њима се не ствара
другачији импулс друштва према насиљу. Решење је створити
другачију, пријатељску атмосферу у школи у којој ће начело
сваког ученика бити да не чини
другоме оно што не жели да
њему буде учињено и да се према осталима односи доброна-

Они су, наиме, имали прилику да на лицу места режирају поједине делове представе да, сход но томе, изме не
њен ток с циљем избегавања
насиља. Сваки од датих предлога глумци су и приказали,
те се тако заједничким снагама

сарадњи с Министарством за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Министарством здравља, Министарством
образовања, науке и технолошког развоја и Уницефом, уз
финансијску подршку Европске уније.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Фини компот од дуња

НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА
ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

Код нас највећи
одзив у Војводини
Ини ци ја ти ва Мини стар ства
здравља да се у медицинским
установама широм Србије једном месечно обављају превентивни прегледи за све грађане,
без обзира на то имају ли здравствену књижицу или не, наилази на све бољи одзив. То је
доказано и у недељу, 19. новембра, када је овомесечна „тура”
превентивних прегледа обављена у бројним градовима у нашој
држави.
Када је реч о територији Војводине, управо Панчево је оборило рекорд, будући да је у
Дому здравља и Општој болници у оквиру ове акције пре-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

гледан највећи број пацијената – чак 604. Прегледи су се
обављали на два пункта: у Специјалистичком центру и у Служби за радиологију у Змај Јовиној улици, а заинтересовани
паци јен ти и паци јент ки ње
могли су да обаве ултразвучни
преглед абдомена и мамографију, те да изваде крв како би
про ве ри ли хор мо не штит не
жлезде ТСХ и ФТ4.
Организатори акције истичу
да су презадовољни одзивом
грађана и прецизирају да су
преглед абдомена обавила 564
пацијента, а мамографију 83
жене. За про ве ру хор мо на
штитне жлезде било је заинтере со ва но 457 осо ба. Акци ја
Министарства здравља требало би да се настави и у децембру, а Дом здравља и Општа
болница и тада ће се заједнички укључити у њу.

Јесен нам доно си нове
мирисе и укусе, а неки од
њих подсећају на детињство...
Дуња је некад била изузетно цењена. Коришћена је
и као природни освеживач,
па су све куће у јесен мирисале на њу. Због опорог уку-

са и тврдоће, дуњу је теже
јести сирову, али је веома
укусна кувана, печена, као
компот, мармелада или воћна кашица. Одлично се слаже с печеним месом, а код
нас је добро познат слаткиш
китнкес од дуње. Веома је
цењена и ракија дуњевача.

Потребно: две дуње, цимет, анис, 50 грама сувог грожђа, 30 грама
ораха и мед.
Припрема: дуње очистити и исећи на ситне коцке. Кувати са анисом
и циметом док не омекшају. Скинути са шпорета, извадити зачине
и убацити суво грожђе. Када оно набубри, убацити сецкане орахе и
засладити медом по укусу.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ДРУШТВО

Петак, 24. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЧКИ НОВИНАРИ ОДРЖАЛИ ПРВИ ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК

ФОРМИРАТИ УДРУЖЕЊЕ ЛОКАЛНИХ
ПРЕДСТАВНИКА СЕДМЕ СИЛЕ?
Последњи састанци у
време комунистичке
Југославије
Панчевци су ускраћени
за информације о
важним догађајима
НВО Грађанска акција Панчево и Удружење грађана за општу
културу и информисање „Омнибус” одржали су 20. новембра
трибину „Новинарство у Панчеву данас”, на којој су учествовали новинари локалних
медија и интернет портала, као
и допи сни ци бео град ских
редакција.
Циљ тог састанка била је жеља
организатора да се панчевачки
новинари на неки начин уједине, чешће сарађују, међусобно
комуницирају и размењују информације. Ненад Живковић, новинар сајта www.pancevo.city, рекао
је да има много повода за то и
подсетио да су запослени у медијима у нашем граду последњи
пут одржавали заједничке састанке пре тридесет година, у време
комунистичке Југославије.
Он је истакао да би локални
новинари могли да разговарају о томе шта радити уколико
се суоче с притисцима политичара и како реаговати у случају да се у неком од локалних
медија објави текст или прилог који је испод стандарда
новинарске професије.
Живковић је рекао и да би
панчевачки новинари могли
заједнички да организују разне кампање и акције којима би
се обележавали важни датуми,

„Тајни живот дрвећа”
Петера Волебена
Шумарски инжењер и заљубљеник у природу Петер
Волебен открива нам изненађујуће ствари које се догађају у тишини и дубини
шума. Сазнајемо да стабла у
шуми комуницирају једна с
другима. Питате се како?
Корени, коренчићи и печурке у ствари су вај-фај шуме
и путем свих тих ситних мрежа и везица стабла међусобно комуницирају. Исто тако,
дрвеће брине за своје потомство. Букве и храстови образују шуме које живе хиљадама година зато што се понашају као породице. Дрвеће
живи у некој врсти племена
и бескрупулозно штити своју врсту, објашњава Волебен
и додаје да оно с љубављу и
пажњом брине за старија и
немоћна стабла. Сазнајемо
да дрвеће има осећаје, емо-

ције, сећања. Звучи невероватно, али је истинито. О
томе постоје и научна истраживања, али и Петерова лична сазнања и открића што је
годинама сакупљао радећи
свој посао из снова у којем
му шуме постају дом.

Два читаоца који до среде, 29. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта радите када
пада киша?”, наградићемо по једним примерком књиге „Тајни живот
дрвећа” Петера Волебена. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
као што је Међународни дан
слободе медија.
Горан Јовичић, шеф Дописништва Радио-телевизије Србије, предложио је да панчевачки
новинари формирају заједничко удружење. Он је истакао да
би се локални медији у том случају лакше изборили за праведнију расподелу новца намењеног за финансирање пројеката
у локалним медијима и лакше
учествовали на разним медијским конкурсима.
Љиљана Спасић, извршна
дирек тор ка НВО Гра ђан ска
акција Панчева, рекла је да је
председник Независног друштва нови на ра Вој во ди не
Недим Сејдиновић анализирао

рад панчевачких медија и да
је, између осталог, закључио
да су Панчевци ускраћени за
информације о важним догађајима у нашем граду. У њима
је, пре ма њего вим речи ма,
видљиво да нема независног и
истраживачког новинарства.
Спасићева је подсетила присутне да је Грађанска акција Панчева већ дуже време суочена са
забраном да одржава трибине у
просторима Градске управе и
културних институција. Додала
је да је то неосновано, јер ти простори припадају свим грађанима Панчева и рекла да очекује
да ће се та забрана укинути.
Она је подсетила да су чланови Групе за слободу медија,

коју чине независни новинари
из више редакција у Србији,
средином овог месеца послали
тринаест захтева Републичкој
влади и Народној скупштини.
У њима се, између осталог, тражи да власт омогући потпуну
слободу извештавања у Србији,
да се расветле сви досадашњи
напади на новинаре, као и да
политичари прекину с нападима на новинаре и покушајима
да дискредитују поједине припаднике те професије.
У тим захтевима се инсистира и да се побољша положај
новинара, да Влада Србије усвоји додатне олакшице за рад новина, локалних и регионалних
медија итд.
М. Глигорић

ПОЗИВ „БАНАТСКЕ АКЦИЈЕ”

Бивши бригадири са Чардака, јавите се!
Удружење грађана „Банатска
акција” обележиће ове године
200–годи шњи цу од почет ка
пошу мља ва ња Дели блат ске
пешчаре и 40-годишњицу од
изградње насеља Чардак и прве
омладинске радне акције на
тој територији.
Стога је „Банатска акција”
започела прикупљање података о свим радним акцијама
„Делиблатски песак” које су

одржане и о њиховим учесницима из Панчева и осталих
места на територији јужног
Баната.
Поред основ них лич них
података, као што су име и
презиме, назив бригаде, година учешћа, функција у бригади и додељена признања, они
који су заинтересовани да се
при кљу че овој акци ји могу
послати и фотографије с рад-

них акција, сачуване књижице
бригадира, дипломе које су им
додељене, бригадирске униформе, амблеме радних бригада...
Адреса за слање је banatska.akcija@gmail.com а детаљније информације могу се добити на телефоне 063/252-748
(Светозар Ђерић), 063/887-8459
(Злата Ђукић) и 064/16-35-960
(Вишња Недић).
М. Г.

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

тестове. Слика је тада била још
јаснија Гоци. Никад хуманији
однос према људима и према
животињама нисам ни видела
ни доживела.
Причала је с нама о нашим
осећањима и односу према тој
малој, верној животињи, која
од нас очекује милост и ослобађање од патњи које су је већ
тешко притискале. Видела је
наш бол и учествовала у њему
с нама. Верујем да се то већ
догађало и раније и да ће се и

убудуће догађати. Просто, ова
жена је велики човек, човек
који воли свој позив, а још
више воли људе и животиње,
човек који је спреман да помогне, топло и људски.
Ипак, требало ми је времена да све ово преболим и да
успем да ста вим на папир.
Можда би све још сачекало да
се нисам и сама разболела.
Јесењи радови, моје године,
тек, јако сам се уко чи ла.
Мислила сам да ће мало попу-

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Гнездо” Синтије д’Апри Свини
Беа, Мелоди, Џек и Лео
немају много тога заједничког – сем примамљивог
наследства које им је отац
оставио, а које ће им коначно припасти оног дана када
најмлађи међу њима напуни
четрдесет година. Једног
хладног поподнева у Њујорку сви се кисело осмехују.
Троје млађих открива да је
Лео, себични заводник који
се управо вратио с рехабилитације, спискао очев новац.
Маске су спале, заборављена непријатељства се пробудила: био је то почетак рата
међу најближима, сукоба који
ће поново отворити старе
ране, разбити породичне
табуе, али и обновити везе

за које су мислили да су заувек прекинуте.

Два читаоца који до среде, 29. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који је ваш
омиљени јесењи колач?”, наградићемо по једним примерком књиге „Гнездо” Синтије д’Апри Свини. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Стручњаци и „стручњаци”
Пре три недеље имали смо
веома тужан догађај у породици. Наиме, наша вољена куца
била је тешко болесна. Данима смо гледали у њу, а и она у
нас, очекујући помоћ. Покуша ли смо прво сами да јој
помогнемо како смо најбоље
знали, па смо је ипак одвели
код ветеринара. И даље смо
били у великој недоумици.
Пошли смо у другу ветеринарску станицу. Била је гужва,
субота, пуно малих и великих
кућних љубимаца. Примила
нас је ветеринарка Гордана Блитва, позната већини Панчеваца. Од првог тренутка знала је
какав исход мора да буде. Али
није то саопштила. Видела је
нашу тугу, нашу везаност за
Малену, како смо звали малу
мешанку. Пришла је и нама и
нашој куци с пуно топлине,
пажње, нежности у опхођењу.
Као да сви остали нису постојали, причала је само с нама.
Покушала је да нам објасни
које могућ но сти сто је пред
нама. За то време, скоро неприметно, њене асистенткиње су
узеле и неке узорке и урадиле

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

стити до ујутру, али било је све
горе. Некако сам, уз помоћ
сестре, стигла до изабраног
лекара као хитан случај. Била
сам немало изненађена питањем зашто нисам нешто сама
узела за болове. Рекох, било је
већ касно кад смо дошли из
села, живим сама. Ипак, преписане су ми инјекције, уз напомену да ћу за викенд чекати са
бар још 200 и више људи у
амбу лан ти „Гор њи град”, а
могла сам то да избегнем. Замолила сам за упут код физијатра, не бих ли добила неке адекватне вежбе за моје проблеме. „Па то можете и на интернету да видите”, чула сам и
нисам веровала својим ушима!
Напомињем да сам пензионер и за све године до пуне
пензије издвајано ми је из личног дохотка за пензионо и социјално осигурање. Нисам овај
фонд пуно рабила, али сад су
стигле године и здравље ме
помало попушта. Извињавам
се због тога!
Име и адреса
познати редакцији

Зашто да се
само ја нервирам
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас какве поклоне носите када идете на славе. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Слоница која је
изгубила срећу” ађана Брама
за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Пиће је обавезно, а да ли
ће бити и кафе, слаткиша и
цвећа за домаћицу зависи од
тога ког датума је слава и
колико је тај дан удаљен од
првог у месецу.” 064/3656...
„Носим осмех на лицу и
много љубави. Наравно, ни
руке ми нису празне, али
мислим да су прва два поклона пресудна.” 069/1505...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање шта најчешће поклањају
пријатељима за рођендан. Они
ће освојити по један примерак књиге „Судбине плешу
танго” Младена Стевановића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„За рођендан пријатељима поклањам Рубикову коцку, јер зашто само ја да се
нервирам.” 060/0848...
„Сваком поклањам оно што
знам да воли, а већина њих,
попут мене, обожава књиге.
Ето, не кажу узалуд – с ким
си, такав си. Права смо дружи на књи шких моља ца.”
064/3656...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ДО ПЕТКА АКЦИЈА
„ИСПРАВНО ВОЗИЛО – БЕЗБЕДНО ВОЗИЛО”

Бесплатни технички
прегледи за аутомобиле
Ауто-мото савез Србије, Управа саобраћајне полиције МУПа Србије и Асоцијација техничких прегледа и ове године, од 20. до 25. новембра,
спроводе акцију „Исправно
возило – безбедно возило”.
Током њеног трајања возачи ће моћи да про ве ре
исправност својих аутомобила у сто центара за техничке

прегледе у више од шездесет градова широм Србије.
О томе који центри учествују у акцији возаче ће обавештавати саобраћајни полицајци, а важно је напоменути и то да ће контроле техничке исправности возила
бити бесплатне.
Ова акција је изузетно значајна с обзиром на то да су
аутомобили који се возе у
Србији због ниске куповне
моћи наших возача стари и
чешће се кваре него нови
четвороточкаши које се возе
по Европи. Иако засад нема
прецизних података о томе

колико је саобраћајних несрећа изазвано због неисправности возила, сигурно је да
је тај број велики.
Резултати досада шњих
акција „Исправно возило –
безбедно возило” показали су
да су на испитаним аутомобилима најчешће били неисправни управљачки системи,
кочнице и осветљење.

У тексту измена и допуна
Закона о безбедности саобраћаја који ускоро треба да буде
усвојен у Скупштини Србије
пише и то да ће возачи убудуће морати једном годишње да
„доведу у исправно стање аутомобиле”, а да ће они који возе
аутомобиле старије од петнаест година, то морати да ураде двапут годишње. Информације о томе који технички
центри су укључени у ову акцију могу се наћи на интернет
страници www.amss.org.rs, а
могу се добити и на број телефона Оперативног центра
Ауто-мото савеза Србије 1987.

ОБЕЛЕЖЕН ВАЖАН ЈУБИЛЕЈ

Панчевачки борци
били на Батини
Делегација панчевачке организације Удружења бораца
Народ но о сло бо ди лач ког
рата ових дана је присуствовала обележавању 73-годишњи це Батин ске бит ке,
осамнаестодневног сукоба
партизана и црвеноармејаца против нацистичких војни ка, у коме је поги ну ло
више од 2.000 људи. Панчевачки борци су били део тог
догађаја захваљујући помоћи ЈКП-а „Зеленило”.
Батинска битка је била од
једна од најважнијих битака
у нашој земљи током Другог
светског рата. До ње је дошло
због тога што су нацисти хтели да зауставе пробој партизана и црвеноармејаца и да

тако омо гу ће повла че ње
немачке армије у правцу Словеније и Аустрије.

АКЦИЈА МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ

Заштита деце и
младих на интернету

У жељи да још више допринесе заштити деце и младих
од напада на интернету и да
саветима помогне њима и
њиховим родитељима, Министарство трговине, туризма
и телекомуникација покренуло је веб-сајт www.pametnoibezbedno.gov.rs и отворило телефонску линију 19833.
На том сајту се, између
осталог, могу прочитати одго-

вори на питања у вези са
узнемиравањем на интернету и савети о томе шта радити уколико се тако нешто
доживи. Могуће је и директно пријавити узнемиравање,
а директори основних и средњих шко ла могу позва ти
представнике Националног
центра за безбедност деце на
интернету да одрже предавање о овој теми.

Петак, 24. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

МУП ИЗВЕО ВИШЕ АКЦИЈА ШИРОМ СРБИЈЕ

УХАПШЕНЕ 93 ОСОБЕ
Заплењено 3,3 кг
марихуане, 170 грама
хероина, 53 грама
кокаина, 280 грама
амфетамина, као и
17 комада екстазија
У више акција спроведених у
понедељак, 20. новембра, на
територији читаве Србије, полицајци су ухапсили 93 особе, а
против 38 су поднели кривичне пријаве. Сва хапшења су извршена у оквиру борбе за сузбијање криминала и корупције.
Међу ухапшенима су и шест
полицајаца, руководиоци Полицијске станице у Бачу и Полицијске испоставе у Кањижи,
бивши челник општине Трстеник, инспектор Министарства
за заштиту животне средине,
запо сле ни у Мини стар ству
правде, службеници у градским
управама у Врању и Нишу и у
пореским управама у Зајечару
и Лесковцу, као и више одговорних лица у „ХИП–Азотари”
у Панчеву и неки запослени у
Електродистрибуцији у Нишу.
У окви ру бор бе про тив
општег криминала и кријумчарења наркотика укупно је
ухапшено 56 особа. Од њих је
заплењено 3,3 кг марихуане,

170 грама хероина, 53 грама
кокаина, 280 грама амфетамина, као и 17 комада екстазија.
Од тих лица је одузето и 510
грама смеше која се користи
за увећање количине наркотика и осам дигиталних вагица.
Полиција је такође открила и
запленила пет пиштоља, једну
аутоматску и две ловачке пушке,
од којих једна са оптиком, затим
1.582 комада муниције разли-

читих калибара, једну експлозивну направу са око 60 грама
пластичног експлозива и једну
тромблонску мину. Од осумњичених је одузето и осам возила,
један мотор, торба са алатом и
софистицираним уређајем за
обијање возила, 16 мобилних
телефона и одређена количина
компјутерске опреме.
У оквиру борбе за сузбијање корупције и привредног

кри ми на ла ухап ше но је 37
особа због постојања основа
сумње да су у периоду од 2009.
годи не до данас извр ши ли
више кривичних дела којима
су причинили штету буџетима Републике Србије, АП Војводине, више локалних самоуправа и другим привредним
субјектима и физичким лицима у укуп ном изно су од
8.350.106 евра.

ТРИ МЕСЕЦА ПОСЛЕ УДЕСА НА ПУТУ ЗА ВЛАДИМИРОВАЦ

Зашто су погинула три лица?
Ни после више од три месеца
од стравичног удеса на путу
Банатско Ново Село – Владимировац који се догодио 17.
августа око 23 сата, још увек
није утврђено шта је био узрок
те трагедије, у којој су на лицу
места погинуле три особе, а
две су повређене.
До ове несре ће је дошло
након што су се у пуној брзини
сударили багер у коме су били
мушкарац и десетогодишњи
дечак и џип марке „туарег” с
немачком регистрацијом у коме
су се налазили два мушкарца
и једна девојка.
Ударац је био толико јак да
се багер преврнуо и упао у оближњи јарак, а „туарег” се запалио и потом се преврнуо на
кров. Лица која су била у њему
су изгорела, а када је дошла
полиција, лешеви су били потпуно угљенисани и није било
могуће идентификовати их.
Након ДНК ана ли зе на
Институту за судску медицину
утврђено је да су у „туарегу”

страдали Драган Младен (44),
који је живео с породицом у
Немач кој, а допу то вао је у
Банатско Ново Село на одмор,
Владимир Топић (37), становник тог места, и Дани је ла
Човић (42) из Долова, а у багеру су повређени Дејан Масловарић (38) и његов десетогодишњи син.
Масловарић је хитно превезен у панчевачку болницу, а

његов син у Институт за здравствену заштиту мајке и детета
у Београду. Животи им нису
били угрожени. Према писању
„Вечерњих новости”, Масловарић је возио багер тако касно
зато што је пре саобраћајне
несреће радио том машином
неке послове за једног човека
на његовом плацу.
По информацијама објављеним у медијима, који су се

позвали на изворе из истраге,
до несреће је дошло када је
„туарег”, који се кретао изузетно великом брзином, налетео
на багер и ударио предњим
делом у задњи део тог возила.
Засад се не зна да ли је багер
пре судара био осветљен и да
ли је његов возач пре почетка
вожње укључио ротационо светло, што је морао да уради.
Уколико то није урадио, могуће је да га возач „туарега” уопште није видео, с обзиром на
то да се несрећа десила на
делу пута који је слабо осветљен.
Према информацијама које
смо добили у Основном јавном
тужилаштву, после несреће сијалице с багера су скинуте и однете на вештачење у Национално-криминалистичко-технички центар МУП-а Србије, који
обавља сва полицијска вештачења. Међутим, резултати још
нису стигли у Тужилаштво, као
ни извештај саобраћајне полиције.

ЗАХТЕВ ЗА МИНИСТРА ФИНАНСИЈА

Тужиоци траже повећање плата
Државно веће тужилаца, организација које обједињује све
основне и више јавне тужиоце
у Србији, упутило је званичан
захтев за састанак с министром
финансија Душаном Вујовићем како би се разговарало о
повећању плата за оне који обављају ту дужност.
У захтеву ДВТ пише да у
наредној години није планирано повећање плата онима
који обављају тужилачку функцију иако су оне смањене пре
три године.
„Нејасно је због чега су само
носиоци правосудних функција изузети од планираног повећања, односно враћања зарада
на ниво од пре 2014. године,
посебно ако се узме у обзир да
се наведено повећање односи
и на буџетске кориснике законо дав не и извр шне вла сти.
Иако у потпуности подржавамо повећање плата државних
службеника и намештеника у
јавним тужилаштвима, истичемо да ће уколико се ништа
не промени, државни службе-

Ту се може прочитати и став
Државног већа тужилаца да
плата оних који обављају ту
дужност није само економска
категорија, већ и материјална
гаранција њихове самосталности. Због тога се, како сматра
ДВТ, најављеним селективним
повећањем зарада за запослене који раде у другим деловима власти дискриминишу јавни тужиоци и нарушава баланс
у систему поделе власти.
У писму ДВТ мини стру
финансија пише и да у ситуацији када је државни буџет стабилан, нема разлога да се не
пове ћа ју пла те основ ним и
вишим јав ним тужи о ци ма.
Истиче се и да то повећање не
би у великој мери оптеретило
државни буџет.
ници у рангу вишег и самосталног саветника у вишим и
апелационим тужилаштвима
имати већу основну плату од
заме ни ка јав ног тужи о ца у
основ ном и вишем јав ном
тужилаштву. Тиме би се нару-

шио баланс у зарадама, имајући у виду степен сложености посла и одговорност носилаца јавнотужилачке функције и тужилачких саветника”,
пише између осталог у писму
министру Вујовићу.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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НА ВИДИКУ ДОЛАЗАК ПОЗНАТЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ КОМПАНИЈЕ

НЕМЦИ НАМЕРАВАЈУ ДА ОТКУПЉУЈУ
НАШЕ КОРНИШОНЕ
Позив интересентима
на децембарску
презентацију
у Градској управи

да би на тај начин однос с будућим откупљивачима био знатно олакшан, а било би реално
очекивати и да Град тако нешто
мак си мал но подр жи у виду
разних олакшица.
На сва три скупа начелник
градског Секретаријата за пољопривреду истакао је да ова еминентна компанија као циљну
групу види породична газдинства на парцелама до једног
хектара, а да би њихова била и
комплетна логистика – од семена и хемије, преко агронома,
до откупа.
– Представници те немачке
фирме с централом у Хамбургу недавно су нас замолили да
о њиховим потребама обавестимо потенцијалне интересенте. Заузврат смо добили информацију о њиховом пословању,
које се протеже од Француске
до Турске, рачунајући и Босну
и Херцеговину и Србију. Кад
нас им је дистрибутивни центар у Сремској Митровици, у
чијој околини је ове године
производња корнишона заснована на 16 хектара, углавном

по технологији хоризонталних
флет-фолија, уз приносе између 20 до 40 тона по хектару.
Коришћен је и такозвани шпалир, а тамо је поменута бројка
ишла и до 90 тона. Примера
ради, у послу је и митровачки
КПЗ, који на око 4,5 хектара у
току тромесечне сезоне дневно зарађује од 1.500 до 2.000
евра – каже Грба.
Гарантовани откуп и цена
Он је наговестио да ће на поменутој презентацији бити подељени примерци уговора интересентима, који ће, уколико се
одлуче на сарадњу, након тога
кон так ти ра ти искљу чи во с
Немцима.
– Намера ове компаније на
нашој територији јесте да обезбеди око 30.000 тона корнишона
годишње. За почетак би да заснују производњу на пет хектара, а
потом би се ишло корак по корак.
Најмања површина коју спомињу је 20 ари, док је стандардна
цена око 80 центи по килограму за прву класу корнишона.
Споменуо сам им и то да смо
раније установили потребу за

хладњачом и мини-кванташем,
за шта су се такође заинтересовали, будући да се овде секу
многи транспортни путеви. У
томе би сасвим сигурно имали
и сву могућу подршку Града.
Што се наших повртара тиче,
велика предност овог потенцијалног посла био би уговорени
откуп, као и обезбеђење целокупне логистике, чиме би произвођачи стекли неку врсту стабилности, то јест почетни обртни капитал, што би им било од
велике помоћи и приликом
изласка на разне конкурсе за
субвенције – истиче Грба.
Напослетку је у сва три места
направљен списак за децембарску презентацију немачке
компаније у Градској управи,
под називом „Понуда малим
газдинствима за уговорену производњу и откуп корнишона на
површинама до једног хектара
по газдинству”.
Позив је отворен и за све
друге заинтересоване, а „Панчевац” ће их благовремено обавестити о тачном датуму догађаја.

ТРЕЋА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ ОМОЉИЧКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Постављање главног вода у два крака
Већ три године у Омољици
тра ју радо ви на изград њи
фекал не кана ли за ци је. Пре
извесног времена почела је трећа фаза, која подразумева завршетак постављања главног вода.
Тај посао треба да буде окончан за деведесет радних дана,
а тешке машине су од пре једног месеца распоређене у два
крака – у Улици патријарха
Арсенија Чарнојевића (на потезу од земљорадничке задруге
до скретања за Иваново), као и
у Улици Петра Кочића. Инвестицију води ЈП „Урбанизам”,
а посао је добио „Финнет”, који
је као подизвођача ангажовао
фирму „Хидровод”. Планирано је да се у овој фази пређе
око три километра трасе, што
ће коштати између двадесет пет
и тридесет милиона динара. То

значи да ће свеукупно бити
урађено близу седам километара главног вода, што је највећи удео у целој овој капиталној инвестицији.
Према речима председника Скупштине Месне заједнице Омољица Душана Лукића,

време погодује радовима, јер
нема кише, па се све одвија
веома брзо, с тек понеким проблемом.
– На једном месту пресечена
је водоводна инсталација, за чију
санацију су била неопходна тричетири дана. Да не би дошло до

хаварије, морали смо за који
метар да одступимо од пројекта. Мали проблем је складиштење ископане земље, али
довијамо се, па део односимо
на депонију, део на хиподром.
Поред тога, још једном обавештавам грађане да ће сви порушени прелази бити враћени у
првобитно стање, а ко год се
сматра оштећеним, може то да
рекламира у Месној заједници
или у комуналном предузећу.
Засад је било тек неколико ситних пријава – истакао је Лукић.
Први човек Месне заједнице најавио је да ће, ако све и
даље буде ишло по плану, за
отприлике две године бити урађен пречистач отпадних вода,
а одмах затим би кренуло и
прикључивање корисника на
канализацију.

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ОДРЕДУ ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ”

Најбољи „орлови” су из Старчева
ОИ „Надел” је на редовној
годи шњој мани фе ста ци ји
„Извиђачки строј”, одржаној
средином новембра у Ваљеву, четвр ту годи ну заре дом
добио вредно признање под
називом „Одред орлова”, које
се додељује најбољим јединицама у држави. Успех добија
на значају ако се зна да су у
тај елитни круг ушли још једино Бечејци.
На тај начин Савез извиђача
Србије вреднује рад одреда у
одлазећој години, а поред добре
орга ни зо ва но сти, посеб ну
пажњу посвећује квалитетном
спровођењу програма, као и

Банатски Брестовац: Прелиминарни скуп поводом интересовања немачке компаније за откуп корнишона одржан је у суботу, 18. новембра, у Месној заједници. Ових
дана треба да почне замена
прозора на школској згради.
Банатско Ново Село: Књига
Синише Којића под насловом „Ко је био Никола Зега”
представљена je у петак, 17.
новем бра, у про сто ри ја ма
Српско-цинцарског друштва
у Београду. Концерт ансамбла „Бело платно” одржан је
у неде љу, 19. новем бра, у
Дому културе.

Предност ће имати
породична
газдинства
Компанија „Карл Кун”, која се
већ триста година успешно бави
производњом сирћа, конзерви
и сенфа, од пре неколико година откупљује краставце корнишоне пољопривредника у Србији, тачније у Сремској Митровици и околним местима.
С наме ром да сре ди ном
децембра приреди презентацију заинтересованима за кооперацију у вези с тим послом,
поменута немачка фирма је
контактирала са запосленима
у градском Секретаријату за
пољопривреду, чији је начелник Зоран Грба тим поводом
одржао прелиминарнe скупове
у три села протеклог викенда.
Увертире у три места
У Дому културе у Глогоњу у
петак, 17. новембра, окупило
се двадесетак превасходно чланова тамошњег удружења повртара. Они су показали интересовање за сарадњу, а као најпозитивнију ствар видели су
сигуран откуп и гарантовану
цену. Занимали су се и за неки
пример добре праксе, као и за
елементе уговора.
Сутра дан је у омо љич кој
месној заједници било десетак
већ искусних повртара сличног размишљања, а потом се
међу исто толико Брестовчана
родила идеја о иницијативи за
оснивање задруге. Представник
локалне самоуправе сложио се

Месне актуелности

сарадњи с другим јединицама
код нас и у иностранству.
Чланови ОИ „Надел” су током
целе годи не били изузетно
активни у свим сегментима –

од редовног одржавања састанака, преко рада с полетарцима, до одлазака на таборовање.
Поред традиционалних акција
„Дани дружења” и Меморијал

„Ивица Прањић”, били су успешни домаћини Државног извиђачког вишебоја, а угостили су
и драге пријатеље из Грчке. На
разним такмичењима освојени
су бројни пехари.
После свечаног чина доделе
признања у Центру за културу
Ваљева Старчевци су обишли
тај прелепи град, а акценат је
стављен на његов аутентични
стари део – Трешњару. Након
успона до споменика Стевану
Филиповићу уследио је и обилазак Маркових столица и преле пог види ков ца, ода кле се
шири изузетан поглед на панораму целог места.

Долово: Хуманитарна журка
с музиком из деведесетих
година прошлог века приређена је у петак, 17. новембра,
у Дому културе, с циљем да
се прикупи новац за лечење
Ненада Гаве. Тим поводом већ
у петак, 24. новембра, од 19.30,
у Дому културе биће одржано
вече влашке и румунске музике, а велики концерт КУД-а
„Банатски вез” биће на програму у среду, 29. новембра,
од 19 сати.
Глогоњ: Прелиминарни скуп
поводом интересовања немачке компаније за откуп корнишона одржан је у петак,
17. новембра, у Дому културе. На истом месту у недељу,
26. новембра, полазницима
курса румунског језика биће
уручене дипломе.
Ива но во: Књи жев но вече
Немање Ротара одржано је у
недељу, 19. новембра, од 19
сати, у просторијама Дома
културе. На истом месту у
суботу, 25. новембра, од 18
сати, биће приређена хуманитарна приредба; улазница
ће коштати сто динара, а сав
приход биће употребљен за
лечење петогодишње Сање
Јелисијевић, тешко оболеле
од тумора на плућима.
Јабука: У току су радови на
канализацији, а поново је очишће на депо ни ја. Пово дом
Светског дана детета, обележеног у понедељак, 20. новембра, у дворани „Аполо”, уче-

ници ОШ „Гоце Делчев” извели су пригодан рецитал на
македонском језику. Трибина „Спортом против наркоманије” биће одржана у петак,

24. новембра, од 18 сати, у
Дому културе, у организацији те установе, Месне заједнице, Градске управе и „Српске Спарте”, а учествују и школа и спортисти из Јабуке.
Качарево: Поводом Светског
дана детета, обележеног у
понедељак, 20. новембра, у
дворани „Аполо”, представу
на македонском језику извела је Драмска дружина „Видоје Дојчиновски Даскалот”, која
ради при качаревачком удружењу „Вардар”. Голубарско
друштво СС-79 у суботу, 25.
новембра, приређује традиционалан бал.
Омо љи ца: Пре ли ми нар ни
скуп поводом интересовања
немачке компаније за откуп
корнишона одржан је у суботу, 18. новембра, у Месној
зајед ни ци. Чуве ну кафа ну
„Шаран” однедавно је под
закуп узео Одбојкашки клуб
„Младост 1973”, како би тиме
покушао да обезбеди новац
за лигашко такмичење.
Старчево: У организацији Друштва пчелара, у среду, 22.
новембра, у свечаној сали
Месне заједнице професор
београдског пољопривредног
факултета Миладин Шеварлић гово рио је о мера ма
аграрне и руралне политике
у Срби ји и декла ра ци ји о
ГМО. Далибор Мергел одржао је предавање под називом „Историја старчевачког
школства” у петак, 17. новембра, у ККК-у, а у истом простору у четвртак, 23. новембра, од 19 сати, Предраг Станковић испричаће „Причу о
свемиру”.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У ТОКУ

Долово за Гаву
Како би помо гли
што бржем оздрављењу суграђанина
Ненада Гаве, Доловци покушавају на
раз не начине да
обезбеде неопходан
новац за њего во
лечење. Одређена
свота прикупљена
је у петак, 17.
новембра, на журки уз музику деведесетих година прошлог века у организацији Месне
заједнице и Дома културе.
Нажалост, тих 24.000 динара неће решити проблем двадесетдеветогодишњака оболелог од тумора лимфних чворова, који је притом и отац
двоје деце. Ипак, радује то
што је овај догађај хуманитар ног карак те ра, назван
„Долово за Гаву”, само први
у низу, а иницирао га је председник локалне месне скупштине Драгослав Глигоријев.
Највише труда у организацију је уло жи ла чла ни ца те
институције Миљана Царан,
а веома се истакао и волонтер Иван Миленовић.
Акција се наставља већ у
петак, 24. новембра, од 19.30,

када ће у Дому културе бити
при ре ђе но вече вла шке и
румунске музике. Велики концерт КУД-а „Банатски вез” на
програму ће бити у среду, 29.
новембра, од 19 сати, а још
једна журка за Ненада биће
одржана у петак, 1. децембра, у 22 сата.
Организатори позивају све
племените људе да дају допринос како би овај млади живот
био сачуван.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Четвртак, 23. новембар, 11 сати, Културни центар: гостовање представе „Шкрти берберин” Александра Поповића.
Среда, 29. новембар, 19.30, дворана Културног центра:
позоришна представа „Мој деда је аут” Душана Јанковића.

Музика
Четвртак, 23. новембар, 18.30, Музичка школа: музички
колаж „Музичког кутка Габи Дин’”.
Петак, 24. новембар, 19 сати, Културни центар: концерт
„Кораком традиције 2017”. Наступа КУД „Неолит” Старчево.
Петак, 24. новембар, 21.30, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт састава „Зона Б”, специјални гости Дејан Цукић
и Иван Алексијевић.
Субота, 25. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бенда „Бркови”.
Субота и недеља, 25. и 26. новембар, 9 сати, Културни центар: „International Festival Dance Open Pančevo”.
Недеља, 26. новембар, 17 сати, Дом војске: концерт дечјих
ансамбала КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.
Уторак, 28. новембар, 19 сати, Музичка школа: јавни час
ученика Музичке школе.
Уторак, 28. новембар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.

Тематски програм
Уторак, 28. новембар, 19 сати,читаоница Градске библиотеке: представљање књиге „Увод у филозофију религије” др
Зорана Кинђића.

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ

Стихови на страним
језицима

Додељене награде
и за најбољу кратку
причу, песму
и афоризам
На другом Фестивалу хумора
и сатире под називом „Велика
празнина за велики лет”, одржаном у Центру за културу и
образовање Раковица 16. и 17.
новембра, злато за најбољу
карикатуру освојио је илустратор и карикатуриста из Панчева Никола Драгаш.
У последња три месеца он је
добио четири награде, а ово је
први пут у његовој каријери да
је првонагра ени.
- Леп је осећај кад добијете
неко признање, али самим тим
то ствара код вас и већу одговорност према свему томе што
радите, јер самим тим што сте
награђени вама је указана нека
врста поверења да то што радите има неког смисла и квалитета и да то треба да наставите. Искрено, не цртам због
награда, већ зато што ме цртање чини срећним – рекао је
Никола Драгаш. Он је истакао
да је „Сатирични штап” за њега
посебно признање, јер је трофеј право уметничко дело.
Стручни жири у саставу академик Павле Ковачевић, Алек-

сандар Чотрић и Витомир Теофиловић бирао је најбоље радове у областима карикатуре,
кратке приче, песме и афоризма, за које су додељене бронзана, сребрна и златна диплома. Победник у свакој категорији добио је и уникатни сатирични штап, рад академског
вајара Стеле Марковић. Иза-

брани су и радови за похвалу у
свакој области.
Златну диплому из области
карикатуре добио је Никола
Драгаш. Из области кратка сатирична прича златну диплому је
добила Лела Милосављевић из
Ужица, а златну диплому за
афоризам освојио је Милојко
Стојковић из Смедеревске

Паланке. Подгорички књижевник Владислав Влаховић добио
је златну диплому из области
сатирична песма, као и признање „Победник победника
фестивала 'Велика празнина за
велики лет'”.
Ове године је на такмичење
стигло више од триста радова из
Србије и земаља у окружењу.

Музиком против климатских промена

хентес” и Градска библиотека
уз подршку Града Панчева.

избор

Невена Цаковић,
студенткиња књижевности

КЊИГА: „Хобит”, ремек-дело
Џ. Р. Р. Толкина, говори о
Билбу Бегинсу, који креће у
авантуру са чаробњаком Гандалфом и тринаест патуљака. Овај хобит прекида вековима дугу традицију своје
велике и значајне породице,
напушта удобан и топли дом
у Округу и креће на путовање свог живота. Са својим
сапутницима се упућује ка
Самотној планини како би је
ослободили од Смауга, великог и опасног змаја, који је
запосео дом многим патуљцима. Билбо, неспретан и
неснађен, ипак се проналази

ДРАГАШУ „САТИРИЧНИ ШТАП”
ЗА КАРИКАТУРУ

ПИЈАНИСТИ УЈЕДИЊЕНИ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МОЈ
МОЈ
Сумњиво лице
ПРЕДСТАВА: „Сумњиво лице”
спада у класик српске драматургије. Рефлектор театар
је поставио на сцену комад
који је рађен по тексту, али и
о самом делу Брани сла ва
Нушића. Ово свевремено дело
написано је 1888. године, а
на своје прво извођење чекало је читавих 35 година. Зашто
се то десило и зашто се ништа
није променило у 2017. години? Ово је представа о вечитим променама и доживотном чекању на њих. Али и о
генијалности писца који је
дијаг ности ковао друштво
Србије, а чија процена и даље
важи у 21. веку.

НА ФЕСТИВАЛУ ХУМОРА И САТИРЕ У РАКОВИЦИ

Да би скренула пажњу на еколошке проблеме, композиторка и пијанисткиња Лола Перин
осмислила је пројекат под називом „Climate Keys”, с циљем да
се уметници и стручњаци из
читавог света укључе у борбу
против климатских промена.
Она се овом тематиком бави
од 2005. године, а од 2013. компонује искључиво на тему очувања животне средине.
У Културном центру Панчева у четвртак, 16. новембра,
овим поводом одржан је концерт под истим називом, који
је у нашем граду организовала
проф. Марија Лигети Балинт
из Музичке школе „Јован Бандур”. Она је нашим суграђанима приредила концерт с пажљиво бираним нумерама које су

на неки начин у вези с природом, након чега је уследио разговор с присутнима.
Публици се прво обратила Лола
Перин путем видео-поруке и
изразила велико одушевљење што
се и Панчево придружило поменутој акцији, с обзиром на то да
се овај град због индустрије суочава с великим загађењем.

Она је истакла да се сва триде сет три кон цер та у девет
земаља дешавају у периоду одржавања светске Конференције
кли мат ских про ме на UN
COP23 у Бону и да је циљ да
се што већи број пијаниста,
композитора, као и стручњака
за заштиту животне средине
укључи у овај пројекат. Идеја

је да људи почну да размишљају о заштити животне средине и да понуде своја решења у борби с климатским променама.
Након концерта одржан је и
едукативни део, у којем су учествовале Јованка Вићентић и
Наташа Секулић, професорке
Техничке школе „23. мај” Панчево, које су говориле о климатским променама, о ефекту
стаклене баште, гасовима који
нарушавају стање у атмосфери, као и о факторима што
доводе до промена у клими.
Панчевци су овом приликом
показали велику заинтересованост за тему и поделили с
присутнима нека своја решења и начине на које они штите
своју животну средину.

СВИРКА У „АПОЛУ”

Обележен шести рођендан бенда „Бас и стега”
у улози провалника дружине, помера границе своје издржљивости и изненађује како
себе, тако и све остале својом
невероватном упорношћу.
ФИЛМ: „Дру штво мртвих
песника” је филм који ме је
упутио на студије књижевности. Робин Вилијамс тумачи улогу либералног професора Китинга који долази да
предаје у једној крајње конзервативнoj мушкој гимназији. Професију предавача
диже на виши ниво и преузима улогу ментора младим
студентима. Он их је учио
много више од књижевности, учио их је животу и
показао им за шта су све способни. Невероватна је Китингова страст и љубав коју осећа према књижевности, она
је за њега као вода и ваздух.
Неопходна је и кључна за
човечанство.

Концертом који је одржан у
суботу, 18. новембра, у „Аполу”, обележен је шести рођендан панчевачког састава „Бас
и стега”.
Рођенданску свирку отворио
је панчевачки музичар Сава
Маринковић, који је изводио
своју ауторску музику, а за њим
је наступио мађарски састав
„Сардинели”, који је настао
раних деведесетих година. Бенд
изво ди спејс-рок музи ку, а
познат је по сјајним импровизацијама фронтмена Сиката,
које су наши суграђани први

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

У читаоници Градске библиотеке Панчево у суботу, 25.
новембра, биће одржана пета
„Стиховизија”, регионално
такмичење у рецитовању на
страним језицима и језицима националних мањина за
ученике средњих школа.
Том приликом биће изабрано двадесет најбољих такмичара из Панчева, Ковина,
Ковачице и Алибунара, који
ће се наћи у финалу такмичења у уторак, 28. новембра.
На финалној вечери, поред
жирија, и публика ће бирати
свог победника. „Стиховизију” организују удружење „Лас

Петак, 24. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

пут могли да чују. Овим наступом атмосфера се загрејала за
„Бас и стегу”, којем се на сцени као гост придружио и бивши басиста и пријатељ бенда
Мирослав Секулић Бата. Наступила је и Сања Угрчић, која је
вокал на новом синглу „Анкара”, објављеном у августу ове
године.
Бенд „Бас и стега” настао је
2011. године, а данас га чине
Драган Гале Влајић (гитара,
вокали), Стеван Ђорђевић (бас),
Марина Грујић (синт) и Синиша Ступар (бубњеви).

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

Делимо карте за представу „Мој деда је аут”
У дворани Културног центра
Панчева у среду, 29. новембра,
биће одиграна позоришна представа „Мој деда је аут” Душана
Јанковића.
Комад „Мој деда је аут”
деконструише породичне односе и испитује границе искључивости и разумевања. Јунаци
ове драме откривају колико су

заправо спремни да се мењају,
упознају и прихвате различитост када је она део њихове
породице. У представи играју
Борис Ком не нић, Сло бо дан
Бода Нинковић, Љубинка Кларић, Мило рад Дамја но вић,
Сузана Лукић и Срђан Дедић.
Два најбржа читаоца који
пошаљу СМС поруку у петак,

24. новембра, у 11 сати, наградићемо са по две карте за представу „Мој деда је аут”, које ће
моћи да преузму на билетарници Културног центра.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и презиме и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48

динара у ВИП мрежи, 39,60
дина ра у Теле нор мре жи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

Страну припремила

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије

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

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

ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед
урина)
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 дин. fT4- цена: 450 дин. fT3- цена: 450 дин.
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ИНФО/ЗАБАВА

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку

Ован

Вага

15. октобра: Милицу – Маријана Андоновски и Слободан Савић; 26. октобра: Нику – Маја Антевски и Ранко Марковић; 27. октобра: Петру – Александра и Ставре Цветановски; 1. новембра: Јелену – Маријана Ника и
Никола Глумац; 2. новембра: Елену – Маја и Бојан Тошић, Сару – Сања
Савичић и Бојан Живков; 3. новембра: Софију – Мирјана Тишма Радош и
Бојан Стојановић; 4. новембра: Николину – Ванеса Вршка и Петар Недељков, Јану – Марија и Бојан Димитриоски, Дуњу – Марија Лончар и Игор
Мадић; 5. новембра: Анђелу – Оливера и Драган Станковић, Марију –
Маријана и Илија Нонковић, Дуњу – Драгана и Жељко Вранић, Круну –
Татјана Обрадовић Печеничић и Милосав Печеничић, Исидору – Анђелија
и Драган Урошев; 6. новембра: Лану – Јана Шимак Шиљковић и Љубомир
Шиљковић; 8. новембра: Еву – Тања и Мирослав Влчек; 10. новембра:
Лану – Наташа и Ненад Латић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Добили сина
17. октобра: Бењамина – Зорица Симић и Александар Мартинов; 28.
октобра: Јусуфа – Ђејљан Гозани и Бирсон Абедини; 30. октобра: Томаша
– Зузана и Јан Урбан Хусарик; 2. новембра: Зорана – Милена и Слободан
Павлов, Павла – Сања Шајн и Борис Чакован; 4. новембра: Матеју – Вања
и Владимир Алексић; 5. новембра: Петра – Ана Марија и Дејан Чизмаш;
10. новембра: Вукашина – Светлана и Слободан Љотић.

ВЕНЧАНИ
11. новембра: Милена Цвијан и Дејан Кокаи, Мирјана Војка и Перо Вукојевић, Александра Марчетић и Данило Мановски; 16. новембра: Александра Миладиновић и Горан Панић, Невена Мајкић и Живојин Ђујић, Сандра
Вучковић и Андрија Трефалт.

9. новембра: Милан Јевтић (1929); 10. новембра: Соломија Мартин
(1952), Лепосава Јовановић (1950); 11. новембра: Васа Илић (1960), Зуза
Виљачик (1943); 12. новембра: Бранка Барбуловић (1923), Мариш Киш
(1933), Стојанка Митров (1939); 13. новембра: Стана Вуловић (1939), Влада Пејачки (1950), Милован Милосављевић (1951); 14. новембра: Јован
Игњац (1944), Љубо Миљковић (1986), Владо Петкоски (1945); 15. новембра: Драган Путник (1955), Раденко Туцовић (1932), Косана Адамов
(1929); 16. новембра: Ана Денчан (1942).

КОКТЕЛ

УКРШТЕНИЦА

КОЊИЋЕВ СКОК

ВОДОРАВНО: 1. установа за образовање и васпитање деце предшколског узраста (мн.), 2. одобрење, сагласност, 3. вeћe удубљење у земљи
– град на југу Русије, 4. Aталија одмила – веће прозно дело, 5. школски одбор (скр.) – потврда о пријему робе у складиште, 6. седамнаесто слово азбуке – коме је трајање неограничено – симбол урана, 7.
ветровка Ескима – Нушићева комедија, 8. голем – пракантон у Швајцарској, 9. грчки кошаркашки клуб – глас, вест (турц.), 10. накнада аутору уметничког дела, 11. правац у филозофији.
УСПРАВНО: 1. разјашњавати, коментарисати, 2. расквашена земља –
ленчарење, 3. нajjaчa шаховска фигура – велики волови, 4. турски великаш – присталица веризма, 5. мeђутим – место на Космету код
Штимља – симбол илинијума, 6. кoрак напред или у страну – река у
Ирану, 7. немачки археолог, oткрио Троју и Микену, Хајнрих – омот,
пoвез, 8. шпански шахиста, Роман – врста књижевног дела, 9. склоност пустоловинама.

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња, почев од посебно обележеног поља, као
решење ћете добити једну стару латинску сентенцу о
поштењу и злоби.
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Кад најави школско звоно
кратак предах после часа,
са другаром MИЛОРАДОМ
најрадије јурца Васа.

(2) ЛЕПА ПИСАЉКА
За школу је мајка
сина ПРЕНОВИЛА:
пенкало му фино
она подарила.

(3) НАЈБРЖА
ЕВРОПЉАНКА

7
8
9
10
11

Новац вам долази с више стра-

Ових дана бићете толико опте-

на, али за планове које имате, то
је недовољно. Ипак, одолите
како знате и умете и немојте се
задуживати. Могуће су респираторне инфекције због пада имунитета.

рећени својом финансијском
ситуацијом да ће вас на тренутке
хватати паника. Разговори и
преговори о послу пољуљаће
ваше самопоуздање. Проблеми с
грлом.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пословно сте ангажовани, а уз

Звезде су вам наклоњене.

помоћ блиског пријатеља можете
очекивати и повољан развој
догађаја. Могућ је и премештај
на боље радно место. Смирите се
и пазите шта причате.

Ватрени љубавни однос само ће
вам дати ветар у леђа. Решићете
своје пословне прилике на најбољи начин, па ћете и сами бити
изненађени сопственим успехом.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Најбоље би било да се мало
одвојите од свега. Ако можете,
отпутујте некуд и пустите да се
ствари смире, па ћете имати и
бољу слику свог емотивног живота. Ново познанство могуће је
током вечерњих излазака.

Помало сте напети, али нема
разлога за то. Опустите се и уживајте у вези која има све шансе
да прерасте у нешто трајније.
Још мало се стрпите и планови
које имате оствариће се боље
него што сте очекивали.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Ове седмице ће вас мучити проблеми с грлом. Нажалост, нећете
имати времена да се одмарате
јер вам следи једна интензивна
пословна недеља. Имаћете контакт са страним фирмама, а
могућ је и одлазак на пут.

Тренутно најмање размишљате
о љубави, али особа с којом сте
у неформалном односу све више
вам заокупља срце и мисли.
Ненадани добитак ће вас пријатно изненадити.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)
Опустите се и покажите партнеру своја осећања. Пословна
ситуација није сјајна, али немате
много разлога да се жалите.
Пробајте да одвајате нешто новца са стране. Измирите своје
обавезе.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
ВОДОРАВНО: 1. лек за умирење, 2. раздвојити по шаву, 3. особа пред
којом се полаже испит, 4. узраст – богиња смрти у индијској митологији, 5. надимак сликара Драгана Малешевића – интернационални шаховски мајстор, Дарко.
УСПРАВНО: 1. старогрчки филозоф, 2. Настасија одмила, 3. трговачка роба, 4. службени документи, 5. лопов, крадљивац, 6. име швајцарске скијашице Хес, 7. простор под кровом, 8. прастановници Апенинског полуострва, 9. наш глумац (Гордан).
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(23. 10 – 21. 11)

већи финансијски добици. Будите
опрезни коме се поверавате –
никако не износите јавно своје
идеје и планове. Могућа је страсна
авантура, без обзира на статус.

НЕ

(1) ПРЕДАХ У ШКОЛИ

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

У изгледу су добри послови, а и

ДА

Мањи стомачни проблеми
почетком седмице последица су
напетости у вези. Бићете пословно ангажовани. Све што планирате, ићи ће вам од руке. Већи
добитак очекујте крајем месеца.

Бик

ЗЛИХ

1
2

проблеме са синусима и повремене главобоље, али то вас неће
спречити да се максимално ангажујете на пословном плану.
Могућ сусрет са старом љубављу.

УМРЛИ

ЕНИГМАТСКИ

1

Захлађење ће вам донети мање

ИСПАДЕ
ШЕРИФ
(И = Н)

3
4

(4) НЕСЛОГА СУПРУЖНИКА

БУЧНЕ СЦЕНЕ – ГРЛАТА СИ
(5) ПОСЛОВОЂА

ДРЕКНИ: ДРПА!

5
РЕШЕЊА – Укрштеница: обданишта, благослов, јама, Кира. Ата,
роман, шо, варант, њ, вечан, у, анорак, „Др”, велик, Ури, Арис, аваз,
тантијема, идеализам. Коњићев скок: Ко поштено живи, тај не треба да брине о речима злих људи. Мини-укрштеница: анестетик, распарати, испитивач, стас, Кали, Тапи, Анић. Анаграми: (1) мали одмор, (2) наливперо, (3) Дафне Шиперс, (4) брачне несугласице, (5)
предрадник.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ТВИНГО, 2004, 8 В,
регистрован до октобра 2018. године, клима, нове гуме. Централна, даљинско,
1.850 евра.
064/144-27-40.
(251225)
ПЕЖО 206/2005, 1.4,
бензин, сребрни, гаражиран, власник, прешао 140.000 км, изузетан. 064/123-63-65.
(251255)
КОМБИ опел виваро
1.9 ЦДТИ, путнички,
2004, одличан, 6.100.
064/928-89-68.
(251238)
ОПЕЛ зафира 2003,
фабрички метан,
изванредно стање, власник. 063/320-670.
(2512899)
ПРОДАЈЕМ голф 6.
063/892-08-35.
(251265)
РЕНО КЛИО 1.5 ДЦИ,
2001, регистрован до
15. маја 2018, у одличном стању.
065/808-40-48.
(251350)
ТОЈОТА јарис 2003,
1.4, дизел, регистрован, власник. 064/56483-35. (251401)
ОПЕЛ астра G, 1.8,
2002, бензин, плин,
металик плав. 06485660-65. (251430)
ЈУГО корал 1.1, 2005,
атестиран плин, металик, црвен, одличан.
064/142-55-93.
(251430)
ХЈУНДАИ и 20, 2011.
годиште, 52.000 км,
бензин, 1248 цм, под
гаранцијом, са сетом
четири челичне фелне,
са зимским гумама,
5.700 евра. 063/83191-93. (251440)
БЕСПРЕКОРНА астра
Ј, 1.6/115, 38.000 км,
2010. годиште, гаражиран. 063/810-86-94.
(251428)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2002.
у одличном стању,
регистрован, 1.250
евра. 061/200-73-09.
(251444)
АУТО-ПРИКОЛИЦА,
повољно.
061/200-73-09.
(251444)
ЈУГО корал 1.1, 2005,
годиште, гаражиран,
73.000 км, први власник, регистрован до
маја 2018, 700 евра.
063/836-23-83. (4748)
ПРОДАЈЕМ голф 2,
бензин, плин, атестиран у возном стању.
Тел. 063/744-08-24.
(251452)
ПРОДАЈЕМ аута
исправна, од 700 до
2.200 евра. Тел.
063/751-07-79.
(251462)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, петора врата,
динамик опрема, на
име. 064/587-50-24.
(251468)
ПУНТО 1.9, дизел,
2002, петора врата,
клима, регистрован.
064/587-50-24.
(251468)

ОГЛАСИ

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ,
2002. годиште, дизел,
74 м2, 101 кс, 200.000
км, силвер, регистрован до септембра
2018, 3.200 евра.
064/056-97-67.
(251518)
ПАСАТ Б 5,5, 2002,
караван, 3.000 фиксно. 064/374-98-55.
(251534)
ПРОДАЈЕМ рено клио
3, 2007. годиште, регистрован. 061/353-0077. (251537)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, 4.000
евра. 064/514-05-06.
(251541)
ПЕЖО 307 sw, 1.6,
бензин, 2004. годиште,
3.000 евра. 064/51405-06. (251541)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ
откуп свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим
на адресу. 069/203-0044, 066/409-991.
(250448)

ПНЕУМАТСКА сејалица нодет плантер 2, 4
реда. Тел. 063/320670. (251289)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на Содари.
061/273-10-45. (СМС)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1. 069/409-8342. (251304)
ИЗДАЈЕМ металну
гаражу на Содари. Тел.
063/290-712. (251272)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 064/38651-87. (251182)
ПРОДАЈЕМ гаражу код
Клуба пензионера, Ул.
Др Касапиновића. Тел.
063/764-49-23.
(251358)
ГАРАЖУ, магацин,
издајем, 47 м2, испод
зграде, Котеж 2.
061/225-16-43.
(251443)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278. (251246)
ТЕЛЕВИЗОР фумаи
ЛЦД, 80 цм, JVC, ЛЦД,
50 цм. 060/550-59-76.
(251519)
КУПОПРОДАЈА

ПУНТО гранде 1.3,
дизел, мултиџет, 2006,
петора врата, фул
опрема. 064/587-5024. (251468)
АСТРА Г, 2002, караван, клима, кука, нове
гуме, на име, 1.400
евра. 064/587-50-24.
ПРОДАЈЕМ југо ин,
2006. годиште.
062/174-70-67.
(251515)

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15.
(250448)
МАШИНЕ

НА ПРОДАЈУ мотокултиватор ИМТ 506 С.
Зоран. 013/355-538.
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ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ТА пећ
АЕГ од 6 кв, половна,
исправна, 80 евра.
063/802-22-26. (СМС)
ВЕШ-МАШИНА горење и двосед на продају. 064/280-22-78
(СМС)
БУКОВ пелет биомакс
краљево, форест Ивањица, С-биом Лозница,
достава на кућну адресу. 065/234-16-10.
(250228)
БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32.
(250142)
МАНГУЛИЦЕ, 300
жива мера, 400 полутка. Имам и јариће.
062/167-16-81.
(250290)
СВЕ врсте огревног
дрвета. Мерење код
вас кући.
065/501-56-51.
(246600)
ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
печење на дрваражањ. 064/997-79-09.
(249437)
КЕСЕ свих врста,
повољне цене, производња. „Атлантис
плус”, 064/255-57-86.
(249614)
ДРВА исечена и исцепана, повољно.
064/080-86-99.
(250310)
БУКВА, багрем, цер,
услужно сечење и
цепање. 064/357-8208, Босанац. (250314)

ПРОДАЈЕМ кожну гарнитуру симпо и сингер
машину, исправну, са
мотором. 063/301-160.
(250951)
СВИЊСКЕ полутке,
прасићи, назимад,
могућност клања, кућна достава. 065/61474-40, 064/317-35-29.
(250999)
БУКОВ брикет у џаковима , преостали, квалитетан. 063/267-328,
063/174-77-69.
(251174)
КРЕКА, тучана, као
нова, 90 евра, замрзивач 50 х 60 х 60, три
фиоке 2.000 динара.
064/354-69-76.
(251235)
ПРОДАЈЕМ дебелу
свињу, може полутке,
220 динара. 619-329.
(251258)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(251244)
ДЕБЕЛА месната свиња на продају. Тел.
064/337-18-97.
(251242)
ПРОДАЈЕМ половна
двокрилна, улазна врата храстова, 120 х 205.
063/155-85-95.
ПРОДАЈЕМ двосед,
тросед, фотељу у
одличном стању,
повољно, хитно. Тел.
064/291-19-23.
(251241)
ПРОДАЈЕМ пећ економик лукс, дим. 39 х 35
и фрижидер комбиновани. 0647437-63-59.
(251316)

ПРОДАЈЕМ балирану
детелину. 064/402-7796. (251285)
ПРОДАЈЕМ две класичне фотеље, повољно, у добром стању.
064/149-78-24,
013/311-006. (251293)
ПРОДАЈЕМ бицикл
немачки, микроталасну нову, усисивач,
плинску боцу.
063/886-85-21.
(251300)
ПРОДАЈЕМ дебелу
белу свињу, 10 месеци
стару. Тел. 013/618093. (251271)
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење. 063/892-0835. (251265)
ПРОДАЈЕМ преостали
пелет са сертификатом
– буква, храст.
065/953-22-06.
(251364)
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КУПОПРОДАЈА

КУПОПРОДАЈА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

ПОНУДА

КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске
боце, кухињске угаоне
клупе, старо перје.
066/900-79-04.
(2512050)
КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, старо гвожђе, веш-машине.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(251275)
КУПУЈЕМ пенкала,
медаље, ордење, сатове, разни алат, стари
новац. 064/867-48-11.
(251375)
КУПУЈЕМ старе вешмашине, фрижидере,
акумулаторе и остали
метални отпад.
060/521-93-40.
(251384)
КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала,
разгледнице, књиге,
ситне антиквитете...
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(251420)

ПРОДАЈЕМ локацију
за градњу у Ул. Бранка
Ановића 8, плац 5,6
ари. Извађена информација о локацији. На
плацу укњижено 260
м2, фронт 15 м.
063/704-89-18. Надица. (249447)
ПРОДАЈЕМ испарцелисано грађевинско
земљиште, Јабучки пут.
060/504-54-44,
061/187-55-13.
(250510)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. 062/415-359.
(251145)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 8 ари, Козарачки просек. 060/60160-23. (251184)
КУЋА на продају, Омољица, цена повољна.
Тел. 167-331. (250169)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара,
добар прилаз и ширина ПЛАЦА. 069/21397-37. (252323)
ДВЕ куће на плацу 150
м2, Тесла, пословни
простор, гаража, продаја, замена за стан,
договор. 064/123-6365. (251255)
ПРОДАЈЕМ у Долову,
Ливадице, осма дуж,
1.5 ланац земље. 319754, 061/153-34-61.
(251249)
ДЕБЕЉАЧА, 130 м2,
7,5 ари, продајем/мењам за панчевачки стан. 064/92889-68. (251238)
КУЋА на продају, 66
м2, Карађорђева 82-а,
власник, усељива.
061/249-76-10.
(251280)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ар, без улагања, усељива, 70.000.
„Нишић”, 362-027,
064206-55-74.
(251287)
КУЋА, Старчево, 80 м2,
8 ари, укњижена,
одмах усељива.
064/323-91-01,
065/363-12-05.
(251289)

ПОВОЉНО пећ за етажно грејање алфа
плам, модел централ
23 кв, на чврсто гориво, са опремом и претварачем. 011/274-8264, 064/138-47-60.
(251318)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(251357)

ПРОДАЈЕМ меснате
прасиће и товљенике
од 120 до 200 кг. Клање, достава. 063/81236-04. (251368)
КОМБИНОВАНИ фрижидер са два мотора,
електролукс, исправан,
80 евра. 064/144-8844. (251365)
ПРОДАЈЕМ преостала
дрва храст и цер, цена
5.500 динара. 065/95322-06. (251364)

ФРИЖИДЕРИ, вешмашине, електрични
шпорет, угаона гарнитура, орман, двосед,
тросед, фотеља, плакар са ципеларником,
душеци, комоде,
грејалице. Тел.
063/861-82-66.
(251388)

ПРОДАЈЕМ бојлер на
дрва, погодан за
викендице. Тел.
065/616-49-42.
(251381)
ДРВА: багрем, јасен,
топола, преостала,
повољно.
060/035-47-40.
(251417)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња, 10.000
динара. 371-568,
063/773-45-97.
(251426)
ПРОДАЈЕМ тросед,
двосед, фотељу, табуре, гарнитура, очувано. 064/140-65-99.
(251402)
МЕСНАТА прасад на
подају. Услуга клања
гратис. 060/444-55-03.
(251403)
ПРОДАЈЕМ ТА 5 и 6
кв. 069/361-51-12.
(251406)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 2
кв, фрижидер, вешмашину. 013/346-790,
064/129-73-60.
(251540)
КОМПЈУТЕРСКИ сто,
дрвена врата са штоком, акрилна када.
013/313-576,
064/582-22-85.
(251435)

ПРОДАЈЕМ индустријске шиваће машине,
штеперица и ендлерица. 060/761-78-88.
(251457)
СВИЊЕ дебеле, продајем, 150 – 200 кг.
064/172-44-10,
372-768. (251460)
ДВА ПРОЗОРА балконска са вратима, два
двоседа, нова, повољно. 064/172-90-92.
(251455)
ПРОДАЈЕМ кревет 2 х
2, златно месинг, изузетан дизајн. Тел.
063/751-07-79.
(251462)
ПРОДАЈЕМ врло
повољно угаону гарнитуру и електрични
шпорет.
062/226-61-33.
(251469)
ТРОСЕД, фотеља,
делови за пежо 206
ХД, таблет.
069/251-16-18.
(251480)
ПРОДАЈЕМ букву,
храт, цер, са резањем.
063/364-310, „Топлина
ММА”. (251484)

ПРОДАЈЕМ продавницу здраве хране, у
раду, са робом.
061/235-17-50.
(251499)
НА ПРОДАЈУ свиње од
120 до 150 кг. Тел.
065/961-92-14.
(251502)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава/монтажа, гаранција,
повољно. 061/641-3036. (251509)
ЗАМРЗИВАЧ сандучар
300 литара, први власник. 060/550-59-76.
(251519)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6
кв. 063/804-57-99.
(251531)

ПАНЧЕВАЦ

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
добро плаћам.
061/641-30-36.
(251509)
КУПУЈЕМ старе: сатове, пенкала, стрипове,
плоче, фото-апарате,
играчке, новац, књиге,
ситне антиквитете.
063/804-57-99.
(251531)
КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре. 061/321-77-93.
(251535)
КУПУЈЕМО гвожђе,
месинг, алуминијум,
олово, веш-машине,
замрзиваче, фрижидере, телевизоре.
064/484-13-76.
(251535)
КУПУЈЕМО обојене
метале, гвожђе, акумулаторе, замрзиваче,
веш-машине и све
остало. 061/206-26-24.
(251535)
КУПУЈЕМО гвожђе,
олово, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре, креке
весо и остало.
061/322-04-94.
(251535)

ПРОДАЈЕМ плац 10
ари, Јабучки пут, код
Пивашевића, цена
15.000. 060/353-99-10.
(251298)
БАШТА, воћњак, кућа,
гаража, 20 ари, 18
евра. 064/866-22-98.
(251267)
КУЋА, Омољица, 6.5
ари, легализована,
помоћни објекти.
064/961-00-70. (2593)
ДОЊИ ГРАД, кућа са
два стана, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97.
(251432)

НОВА КУЋА, 156 м2
бруто, на 4,13 ари плаца, Стрелиште – у
насељу, власник 1/1,
објекат укровљен са
спољном столаријом.
Сва инфраструктура,
за сваку препоруку.
063/637-673. (251266)
ДВЕ одвојене стамбене
јединице, гаража, грејање, ПВЦ, паркет,
легализовано. 064/12448-15. (251313)
ХИТНО продајем кућу
у Долову на 29 ари
земље. 371-274,
064/176-88-52.
(251330)
ЕЛИТНИ крај, 300 м2,
4 ара, нова, усељива,
130.000. 063/836-2383, „Трем 01”.
(251334)
УЖИ центар, 130 м2, 5
ари, 65.000. 063/83623-83, „Трем 01”.
(251334)
НОВА МИСА, етажа
куће, гаража, подрум,
део дворишта, 39.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(251354)
НОВА МИСА, кућа 160
м2, подрум и гаража
60.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(251354)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Војловици. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(251028)
ПРОДАЈЕМ плац 12
ари, Баваништански
пут, до пута, орем
баште. 064/867-48-11.
(251375)
ТЕСЛА, кућа 140 м2, 4
ара, 55.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(251364)
ТЕСЛА, кућа 65 м2, 1.8
ари, 42.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(251364)
САМОШ, кућа 80 м2,
10 ари, 7.500. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(251364)
ОМОЉИЦА, плац 11,5
ари, сруја, вода, гаража, започет објекат.
064/260-05-34.
(251390)
КОТЕЖ, самостална,
110 м2, четворособна,
паркети, 3 ара, 38.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (251397)
БАВАНИШТАНСКИ, до
пута, новија, 60 м2,
13,5 ари, укњижена,
25.500. (49),
„Мустанг”,
064/151-18-93.
(251397)
СТАРЧЕВО, усељива,
лепа трособна, 70 м2,
6.5 ари, 21.500. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (251397)
КУЋА, Маргита, две
стамене јединице, на
три ара. Тел. 065/51387-30. (251405)

БЛИЗУ центра кућа на
3,6 ара, 58.000; Миса
– више повољних кућа.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(251410)
ПОЧЕТАК Кудељарца,
новија, 70 м2, 12,5 ари,
46.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(251398)
НОВИ СВЕТ, прелепа
салонска, 178 м2, 5.5
ари, 87.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(251398)
НОВА породична кућа,
стара Миса, 98 м2; две
стамбене јединице, ПР
+ I, 29.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(251433)
ПРОДАЈЕМ ланац и по
земље у Омољици.
060/761-78-88.
(251457)
ПРОДАЈЕМ кућу са
баштом у Војловици,
Спољностарчевачка.
Може и замена за
стан. 062/842-48-10.
(251489)
75 АРИ уз асфалт,
северна зона и балирана тулузина. 066/354791. (251508)
ПОРЕД Гимназије приземни део куће, 50.000
евра. 061/114-11-34.
(251510)

ВЕЛИКИ избор кућа,
са плацевима, Панчево
и околина; Миса, 100
м2, 33.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(4740)
КУЋА, шири центар, П
+ Пк, 135 м2, двориште, нова фул, грејање, одмах усељива.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(4740)
ЈУЖНА ЗОНА, плац 36
ари, ограђен, кућа фул
100 м2, идеално за
било који бизнис. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66. (4740)

ПРОДАЈЕМ плацева,
укњижени, Пелистерска и Кајмакчаланска.
063/894-88-11. (25151)
ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2 + локал 30
м2 на 7,29 ари, 31.000
евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(251513)
КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 м2,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (251513)
БАНИЈСКА, дворишна
спратна укњижена два
стана, 120 м2, 29.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(251513)
ПРОДАЈЕМ ланац и
четврт, стари црепајски пут, ланац и по у
петој дужи, ¾ ланца у
шестој дужи. 065/28353-01. (251521)
ВОЋЊАК, Јабука,
један хектар и 3 ара.
Засад ораха, кајсија.
Понуде на шифру
„Добра понуда”.
(251528)

СТАНОВИ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац на
Јабучком путу, минимално 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)
АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине” потребне
куће и станови на
бољим локацијама.
(238),
064/668-89-15.
(251366)

ПОНУДА

ТАМИШ КАПИЈА, нов,
троипособан, III спрат,
72 м2 + остава, до
Тамиша, власник.
061/264-80-00 (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан без
посредника, Радомира
Путника 14, 62 м2. Тел.
063/272-913. (СМС)
МИСА, 34 м2, 17.500;
ПР, 70 м2, 24.000.
063/377-835.
(248790)
ЦЕНТАР, продаја станова, 40 – 120 м2, 650
– 850 евра/квадрат, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)
ПРОДАЈЕМ одмах усељив салонски стан, у
мирном крају, 104 м2
укњижен, зграда старије градње, први
спрат, два улаза потпуно сређен, плус зидана
гаража, велики
подрум.
064/422-42-63.
(250912)

Петак, 24. новембар 2017.

СТАНОВИ
ПОНУДА

МЕЊАМ стан, 40 м2, I
спрат, уређен, БорчаКовилово, за Панчево.
063/470-817. (251219)
НОВ двособан стан, 56
м2, нова Миса, укњижен, власник, 1/1,
27.900. 064/144-27-40.
(251225)
КОТЕЖ 2, трособан,
екстра сређен, повољна цена, хитно. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(4740)

СТРЕЛИШТЕ, двособан; Тесла двособан;
Котеж двособан.
„Весна 2”, 066/937-0013. (4740)
ГАРСОЊЕРА, 36 м2,
Котеж, полунамештен,
ЦГ, кабловска, интернет. 064/189-50-99.
(251296)
ИЗДАЈЕМ празну кућу,
етажно грејање.
066/807-10-40.
(251301)
ПРОДАЈЕМ зграду у
центру, 1.650 м2 и 500
м2. 060/312-90-00.
(251315)

ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(251287)
СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, други спрат,
тераса, 24.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(251287)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 63 м2 + тераса,
трећи спрат, 40.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(251287)
КОТЕЖ 1, једнособан
28 м2, пети спрат, ЦГ,
15.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(251287)
ТЕСЛА, једнособан, 33
м2, високо приземље,
ТА, 18.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(251287)
ПРОДАЈЕМ једнособан
приземни стан са двориштем у 7. јула.
066/813-46-06,
062/153-32-34.
(251262)
ПРОДАЈЕМ два стана,
хитно, договор.
064/130-27-34,
064/386-92-86.
(251261)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у Панчеву, Тесла,
двособан, 38 м2, за
стан у Краљеву.
063/891-25-70.
(251327)

ОГЛАСИ

НОВА МИСА, 47 м2,
новија градња код
школе, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (251354)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, ВП, Т,
24.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(251354)
СТРЕЛИШТЕ, 34 м2,
једнособан, 21.000;
двособан, 55, 26.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(251352)
ДВОСОБНИ, Котеж, 55
м2, 28.000; центар,
нов, 35.000; Миса,
31.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(251352)
ТЕСЛА, 51 м2, двособан, 29.000; гарсоњера, 16.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(251352)
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ!
Куповина куће, стана,
са плодоужитком (где
продавац, старије
лице, задржава плодоужитак за живота).
Искључиво уредна
документација. Најповољнији услови.
061/324-40-85.
(251362)

ЛУКС двоетажни стан,
новији, 115 м2, I, ЦГ,
79.900 евра, Аксентија
Максимовића, код
„максија”. 061/324-4085. (251362)

ДОЖИВОТНО издржавање за старија лица.
Финансијска помоћ,
брига и нега. Комплетна организација пословања. „Елпис”,
061/324-40-85.
(251362)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан, 46 м2, приземље, етажно грејање.
Тел. 064/267-71-74.
(251295)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, ПР, сређен, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250930)
ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250930)
СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, други спрат,
тераса, 24.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250930)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 63 м2 + тераса,
трећи спрат, 40.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(250930)
КОТЕЖ 1, једнособан
28 м2, пети спрат, ЦГ,
15.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250930)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, ПР, сређен, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (2512)

СТАН 24 м2, стропги
центар, други спрат,
ЦГ, власник, 18.500
евра. 065/200-62-24.
(251333)
УЖИ центар, двоипособан, 57 м2, ЦГ, III,
екстра сређен, 43.500.
063/836-23-83, „Трем
01”. (251334)
ХИТНО продајем стан
трособан, у центру
Стрелишта, 40.000
евра. 060/566-19-50,
Рајко. (251344)
ХИТНО, Содара, двоипособан, 75, ЦГ, II,
лифт, три собе, два
мокра чвора, две терасе, усељив, 38.000.
063/740-79-95,
063/836-23-83, „Трем
01”, (679).
(251334)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, VI,
лифт, није задњи, усељив, укњижен, први
власник, 30.000.
063/836-23-83,
063/740-79-95. „Трем
01”, (679). (251334)
ТЕСЛА, 36 м2, једнособан, I, TA, 21.000.
063/836-23-83, „Трем
01”, (679). (251334)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.00.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(251354)

17

marketing@pancevac-online.rs

ТЕСЛА, једнособан,
новији, 33 м2, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(251364)
ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(251364)
ГОРЊИ ГРАД, једноипособан, новији, 40 м2,
25.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (251364)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
трособан стан на
Содари,74 м2, I спрат,
ЦГ, за мањи. Власник.
064/616-47-67.
(251369)
ГАРСОЊЕРА, 20 м2,
први спрат, зграда,
ПВЦ прозори, може и
са намештајем, договор, 12.500 евра.
064/887-14-12.
(251371)
СТАНОВИ и куће на
свим локацијама.
(300), Агенција „Ћурчић”, 063/803-10-52,
362-816. (251373)
ЦЕНТАР, нов укњижен,
37 м2, власник.
063/208-352. (251374)

ТЕСЛА, једноипособан,
преко пута Дис-а, 45
м2, V, ЦГ, СББ, кухиња,
клима, тераса са оставом, сређен, усељив,
власник. 063/254-638.
(251379)
СТАН на продају.
064/290-45-09.
(251378)
ПРОДАЈЕМ, Содара,
двоипособан, 63 м2, IV
спрат, ЦГ. Тело.
344.254. (251382)
КОТЕЖ 2, двособан
стан, 65 м2, III спрат.
060/067-03-11.
(251380)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ, уредан, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (251397)
КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двоипособан, 68 м2,
III, 42.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (251397)
КОТЕЖ 2, двособан,
57 м2, квалитетно
реновиран, VI, 36.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(251397)
ТЕСЛА, двособан, 52
м2, ЦГ, VI, светао,
30.000. (49),
„Мустанг”,
064/151-18-93.
(251397)
ЈЕДНОСОБАН, нов, 30
м2, приземље, 18.500,
договор, нова Миса,
власник. 063/304-222.
(251394)
ДВОСОБАН, нов, 55
м2, први спрат, 33.000,
договор. Миса, власник. 063/304-222.
(251399)
КОТЕЖ 2, 60 м2, VI,
договор, Содара, војне, нов, надоградња,
лифт, ЦГ, 72 м2,
44.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(251410)
ТЕСЛА, двоипособан,
IV, ЦГ, 42.000; Котеж
1, двособан, I, ЦГ,
35.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(251410)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, I, ТА, за сређивање, 28.000; центар,
нов двособан, 42.000 и
трособан, 72.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(251410)

СОДАРА, двособан,
ЦГ, 30.000; двоипособан, II, 38.000 и трособан, III, са гаражом,
договор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(251410)
ПРОДАЈЕМ стан, центар Стрелишта, 38 м2,
ЦГ, власник. 063/16195-53. (251411)

СТРОГИ центар, двособан, ЦГ, војна, усељив одмах, тераса.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(251413)
ДВОСОБАН, Котеж,
ЦГ, тераса, 30.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (251413)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
новоградња, 40 м2, С.
Саве, усељив, 18.500
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (251413)
ЈЕДНОСОБАН, I спрат,
сређен, ПВЦ, кухиња,
22.500 евра или мењам
за већи. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (251413)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2, сређен. 069/129-19-87.
(251415)
СТРЕЛИШТЕ, 39 м2,
једнособан, ПР,
19.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(251433)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
двособан, III, 30.000,
комплет реновиран.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(251433)

СТРЕЛИШТЕ, 74 м2,
трособан, III, 38.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(251433)
СТАН, Маргита, 61 м2,
новоградња, трећи
спрат, грејање, власник. 064/136-42-00.
(251438)
СОДАРА, једноипособан, 46 м2, V, ЦГ, лифт,
30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (251443)
ТЕСЛА, гарсоњера, 25
м2, III, ТА, 16.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(251443)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 48 м2, IX, ЦГ, усељив, 24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(251443)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, III, ТА, тераса,
28.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(251443)
КОТЕЖ 1, двособан,
62 м2, III, ЦГ, сређен,
35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (251443)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, VII, ЦГ, сређен,
24.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (251443)
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, IV, ЦГ, лифт,
14.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (251443)

ЦЕНТАР, двособан, ТА,
32.000; двоипособан,
ЦГ, 40.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(251447)
СОДАРА, 28, ЦГ,
18.000; Котеж 1, једнособан, договор. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(251447)
КОД Стакларе, 60,
улично, 23.000; Котеж
2, 53, ЦГ, 27.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (251447)
СТАН, нова Миса, 39
м2, 22.000 евра, власник. Приморска 27,
код школе.
063/711-41-89.
(251454)
СТРЕЛИШТЕ, стан 66
м2, I спрат, В. Влаховића, 37.000 евра.
064/305-92-00.
(251475)
ТЕСЛА, дуплекс, 90 м2,
ЦГ, тераса, паркинг, од
инвеститора, новоградња, двостран.
069/822-48-24.
(251487)
ТЕСЛА, двоипособан,
поткровље, тераса, гас,
новоградња, усељив,
паркинг, двостран.
069/822-48-24.
(251487)
СОДАРА, трособан,
усељив, ЦГ, тераса,
паркинг, VIII, са лифтом. 069/822-48-24.
(251487)
СВЕТОГ САВЕ, 200 м2,
пет спаваћих, два
купатила, две гараже,
гас, усељив. 069/82248-24. (251487)

ТЕСЛА, двоипособан,
64 м2, IV, ЕГ, усељив,
без улагања, 35.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(251443)
КОТЕЖ 2, двособан,
преуређен у двоипособан, 63 м2, ВП, ЦГ, сређен, 35.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(251443)

ПРОДАЈЕМ стан у
Пепељари, сређиван,
ПВЦ прозори, сређено
купатило, замењене
све цеви и сигурносна
врата, ТА грејање, трећи спрат. Цена договор. Вајбер:
00386/7059-97-64.
(251474)
СОДАРА, троипособан, уређен, I, усељив,
44.000 евра.
063/690-269.
(251500)

18

Петак, 24. новембар 2017.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, двособан,
ВПР, II, ТА, 55 м2,
31.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(251448)
СКУПШТИНА станара
продаје неуређен
тавански простор, 140
м2, Содара. (320),
„Премиер”, 063/80044-30. (251448)
ТЕСЛА, двособан, 52
м2, III, ТА, ПВЦ,
29.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(251448)
НОВА МИСА, двособан, III, 58 м2, ТА,
23.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(251448)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(251448)
ПРОДАЈЕМ стан, једнособан, код Хотела
Тамиш, приземље, ТА.
064/829-29-02.
(251511)
ТЕСЛА, двособан, 49
м2, 26.0000; двособан,
53 м2, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (251513)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 м2, ТА, 25.000;
двособан, 53 м2,
21.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(251513)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2, 37.500; двособан, 60 м2, 33.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(251513)
МИСА, двоипособан,
63 м2, 32.000; двособан, 49 м2, 24.500; једноипособан, 40 м2,
22.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(251513)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
25 м2, 16.000; двособан, 50 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (25151)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, 34.000; једноипособан, 35 м2,
20.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(251513)

ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, хитно и
повољно. 064/867-4861. (251517)
ДВОИПОСОБАН, Маргита, ПР, фул, 64 м2,
Пепељаре, I, 58 м2,
23.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4740)
ТРОСОБНИ: центар, V,
, 85 м2, Котеж 2, II, 78
м2; Маргита, I, 102 м2.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4740)
ГАРСОЊЕРА, Доњи
град, 16 м2, 8.500;
тесла, II, ЦГ, 25,
23.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4740)
ЈЕДНОСОБНИ, центар,
I, 34 м2, 26.500; Миса,
ПР, 31, 17.500. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4739)
ЈЕДНОИПОСОБНИ:
Маргита, 42 м2, фул,
18.500; Тесла, I, 51,
нов, тераса. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(4740)

ДВОСОБНИ, Котеж 2,
прелеп, ПР, 38.000;
Миса, I, ЦГ, прелеп.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.(4740)
ПОТКРОВЉЕ, Миса,
100 м2, укњижено,
сива фаза са свим прикључцима. 065/333-5525. (251538)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан
стан без посредника,
Тесла, Котеж 1, Котеж
2, центар. 063/873-0360. (250239)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74.
(251287)
ПОТРЕБНИ станови
свих структура, брза
исплата. „Нишић”,
362-027, 064206-5574. (251287)
КУПУЈЕМ једноипособан, двособан стан.
062/207-004. (251354)

АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине” потребни
станови, брза реализација. 064/668-89-15.
(251366)
КУПУЈЕМО двособан и
једнособан станл у
згради. „Дива некретнине”, Жарка Зрењанина бр. 14. 345-534,
064/246-05-71.
(251413)
КУПУЈЕМ једноипособан-двособан стан,
Котеж 2. 060/551-6450. (251398)
АГЕНЦИЈА „Кров”,
потребни станови,
куће. 060/683-10-64.
(251398)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. Брза
исплата. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (
(251448)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура.
Брза и сигурна исплата. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(251513)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
062/978-34-26. (СМС)
ИЗДАЈЕМ спрат куће
100 м2, посебан улаз.
064/894-12-58. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Миси, 100
евра, плус депозит.
064/458-94-96. (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан Спортски центар нова Миса,
45 м2, све посебно.
064/363-60-08. (25063)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на
Котежу 2. 063/321130. (251213)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ИЗДАЈЕМ двоипособан
празан стан, Б. Јовановић 102, први спрат.
063/804-15-97.
(251`125)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, кућа,
Стрелиште. Тел. 311071, 064/587-25-35.
(251234)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан, кућа, централно грејање, интернет. Книћанинова 103.
Тел. 064/224-16-25.
(251278)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, ученици, ученику, Котеж 2. 318-321,
064/908-02-94. (25128)
ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2, са окућницом у
центру Старчева.
063/502-211. (251292)
ГАРСОЊЕРА, 36 м2,
Котеж, полунамештен,
ЦГ, кабловска, интернет. 064/189-50-99.
(251296)
ИЗДАЈЕМ празну кућу,
етажно грејање.
066/807-10-40.
(251301)

ИЗДАЈЕМ на дуже
намештен једноипособан стан, строги центар, III спрат, лифт,
интерфон, телефон,
интернет, кабловска.
Тел. 063/190-71-45.
(251272)
НАМЕШТЕНА гарсоњера, Содара, клима,
интерфон, усељива 1.
децембра. Обавезан
депозит. Звати од 16
до 20 сати, 013/61554-48. (251269)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на новој
Миси, 80 евра + депозит. 063/281-891.
(251305)
СТАН, Тесла, 38 м2,
двособан, без грејања,
ненамештен. 064/42627-09, 064/238-09-46.
(251306)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж
2. 064/226-23-71.
(251312)
СТАН четворособан,
новији, грејање, високо
приземље, балкони,
башта, Котеж.
061/225-16-43.
(251450)

ИЗДАЈЕМ једноипособан полунамештен
стан на Тесли.
060/344-43-00.
(251441)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву са баштом.
060/617-15-66.
(251329)
ЈЕДНОСОБАН стан,
Стрелиште, намештен,
ЦГ, звати после 18
сати. 063/442-025.
(251336)
ИЗДАЈЕМ нов стан,
100 м2. 062/207-004.
(251354)
ПОВОЉНО издајем
намештену гарсоњеру,
ужи центар.
063/810-92-39.
(251376)
ГАРСОЊЕРА, Миса,
Тимочка 32, све посебно, сат, улаз.
064/993-71-74,
311-007. (251383)
ИЗДАЈЕМ полунамештен велики двособан
стан, посебно бројило,
улаз. Карађорђева.
064/994-13-16.
(251425)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

НАМЕШТЕНИ: једнособан, једноипособан,
новоградња, двориште,
80 евра, код Хотела
„Тамиш”. 064/122-4807. (251391)
ИЗДАЈЕМ потпуно
намештену гарсоњеру
у кући на Стрелишту,
ТА. 061/202-29-69.
(251436)
СТАН на дужи период,
опремљен, једноипособан, зграда, приземље,
центар. 063/262-127.
(251453)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, намештен,
грејање ТА, центар.
061/131-79-04.
(251463)
ИЗДАЈЕМ већу собу са
кухињом и трпезаријом + спаваћа соба,
намештено. 064/13036-02. (251468)
ИЗДАЈЕМ мању кућу
на старој Миси.
062/859-10-98. (25143)

ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни стан, Тесла,
код Електровојводине,
80 евра, депозит.
064/595-98-01.
(251485)
ИЗДАЈЕМ или продајем намештен дворишни стан у Максима
Горког 33/4. 065/95676-13. (251488)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан са централним грејањем на
Содари.
060/655-50-77.
(251503)
ИЗДАЈЕМ празан стан,
Котеж 2, други спрат,
74 м2.060/488-38-15.

ИЗДАЈЕМ стан на
Содари, 61 м2, ЦГ, клима. 063/217-133. (251)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Марка Кулића 38.
063/827-26-20. (25151)
ИЗДАЈЕМ двособну
комфорну кућу на старој Миси, празну.
061/321-70-83,
064/359-54-42.
(251525)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Миса, 50 м2,
интернет, кабловска,
грејање. 063/309-344.
(251526)
ИЗДАЈЕМ стан, 37 м2,
Котеж 1, парно грејање. 065/334-32-80,
013/343-280. (251530)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком, самици или
самцу. Тел. 060/51911-14. (251532)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два локала,
170 м2 и 70 м2, Јабучки, главни пут.
063/759-12-47.
(250663)
ЛОКАЛ за издавање,
17 м2, Стрелиште. Тел.
063/478-480.
(251340)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
центар Стрелишта. Тел.
064/267-71-74.
(251295)
ИЗДАЈЕ се локал у
Димитрија Туцовића
55-а, 55 м2. Тел.
063/281-954. (251208)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу.
060/351-03-56.
(251297)
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ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16.
(251268)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, 22 м2, са зиданом
гаражом, има струју.
063/801-09-85.
(251320)
ИЗДАЈЕМ локал, центар Стрелишта, В. Влаховића 14, 16 м2,
повољно.
065/966-66-61,
013/362-135.
(251421)
ИЗДАЈЕМ локал и
магацин у најстрожем
центру. 064/267-72-17.
(251404)
ПРОДАЈЕМ разрађен
локал у Жарка Зрењанина 32, 25 м2 + 8 м2.
345-534, 064/246-0571. (251413)
ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 13 м2, 13.000
евра. Агенција „Ћурчић”, 063/803-10-52.
(251431)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
одлична локација,
велики излог, прометна улица.
063/217-130.
(251460)
ИЗДАЈЕМ нов локал 27
м2, у центру. Тел.
063/751-07-79.
(251462)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски простор преко
пута Електровојводине,
на Тесли. 064/595-980’1. (251485)
ИЗДАЈЕМ локал у
Немањиној 8, 26 м2,
локал у Његошевој 2,
15 м2. 064/184-87-50.
ПОРЕД Дома омладине, 80 м2, опремљено,
18.000 евра. 061/11411-34. (251510)

ИЗДАЈЕМ фризерскокозметички салон,
нов, комплетно
сређен, на Тесли,
200 евра.
064/514-05-06.
(251541)
ЦЕНТАР, атрактиван
локал 43 м2,
издајем,
Светог Саве 29.
063/892-67-31.
(251190)

ПОСАО
ПОНУДА

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ –
потребне раднице за
рад у кухињи и за
роштиљем, локал у
центру.
063/834-88-10.
(250105)
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ПОСАО
ПОНУДА

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ –
потребне раднице за
рад за роштиљем и у
кухињи, локал у Браће
Јовановић. 063/89755-04. (150105)
ПОТРЕБНА два радника за печење роштиља.
063/855-65-56, „Идеал”. (251006)
ПОТРЕБНА конобарица Caffe Picasso Панчево. 065/504-91-07,
065/504-91-09.
(251194)
ШИВАРИ потребне
раднице за рад на
индустријским шиваћим машинама.
069/238-07-65.
(250667)

ПОТРЕБАН радник и
радница за рад у прехрамбеној радњи –
унос, излагање робе,
рад на каси, итд. Услови: општа култура,
комуникативност,
уредност, тачност.
Кратку биографију са
сликом слати на адресу – Цара Лазара 9, за
конкурс. (250681)

СТОЛАРСКА радионица „Намештај Комови”
која се налази на Панчевачком путу, 4 км од
Панчева, тражи столара са искуством.
064/128-88-80, Александар. (251270)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу.
060/312-90-00.
(251315)
ФИРМИ NEXT LOGISTICS потребан возач
Ц и Е категорије, са
искуством у међународном транспорту.
Никола, 063/271-907.
(251303)
ПОТРЕБАН мушкоженски фризер, може
и са мање исккуства.
Тел. 316-505, 064/13462-62. (251314)
ПОТРЕБНИ радници
обезбеђења, са и без
искуства. Контакт тел.
064/658-23-45,
011/317-71-74. (ф)
ЛИМАРИЈИ „МАРКОВИЋ” потребни помоћни радници. 064/27155-22. (251539)

ПОТРЕБНИ електрозаваривачи, ЦО 2 заваривачи, аутогени секачи, бродомонтери,
бравари.
Тел. 060/575-55-02,
060/575-55-18.
(251386)
ПОТРЕБАН радник за
рад на Спортском
објекту, сезонски зими,
дневна и ноћна смена,
предност студенти.
065/311-31-33.
(251387)
ПОТРЕБНА радница за
рад на тезги на Зеленој
пијаци. 060/035-47-40.
(251417)
ПОТРЕБНА радница у
пекари. 062/404-144.
(251418)
КАФИЋ „Спортисимо”,
Котеж 2, тражи девојку
за замену слободних
дана. 063/361-777.
(251392)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари.
Доћи лично,
Ж. Зрењанина 148 б,
од 10 до 12 сати.
(251419)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским
шиваћим машинама.
069/238-07-65.
(251465)

ПОРЕБАН prepres/графички дизајнер, обавезно знање Adobe пакета (илустратор, photoshop, indesign). CV
послати на
acc.infinity@gmail.com
(251481)
КУВАР-ица са искуством, рад на дневни
кетеринг и сале за прославе. 069/822-48-23.
(251487)
CAFFE FLAMINGO тражи девојку за рад са
искуством. 069/36410-04. (251494)
ПОТРЕБНА озбиљна
жена-девојка за рад у
кафани. Тео.
063/525-115.
(251506)
ОТВАРАЊЕ студија
лепоте на Копаонику.
Све делатности су
отворене (потребно је
више особа за масажу). Сезонски посао од
15. децембра до 1.
априла. Заинтересовани своју CV могу
послати на email:
de_luxe_body@yahoo.com
ПОТРЕБНА радница са
искуством „Шиш Ћевапу”. Жарка Зрењанина.
064/960-44-21.
(251542)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПРУЖАМ помоћ старијим особама.
Информације на тел.
060/131-13-01
(СМС)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-2500. (249404)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета,
разводних табли, индикатора, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(250339)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића. 063/83684-76. (246610)
ПОПРАВЉАМО ПВЦ
АЛУ и дрвену столарију, ролетне, венецијанери, стаклорезачке
услуге. Сигурносна
врата. 060/545-34-04.
(250652)
ЧАСОВИ немачког
језика, конверзација за
рад на немачком
говорном подручју.
062/816-33-78.
(230562)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, стиропор, фасаде,
бетонирање. Повољно.
063/865-80-49.
(251223)
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, 064/49344-63, 061/631-51-41.
(251247)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и
каљевих пећи. 06315585-95. (251242)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих, монтажа нових цеви, одгушења, монтажа санитарије. 062/382-394.
(251240)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова.
064/866-25-76.
(251276)
МАСАЖА за жене.
064/375-78-76. (25129)
СЕРВИС веш-машина,
ел. пећи, бојлера, ТА
пећи. Тел. 061/667-4448. (251310)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-13-13.
(251273)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, фарање
столарије, веома
повољно. 064/280-2615. (251257)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића. 063/83684-76. (251257)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност
месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(251324)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање.
061/314-90-18,
601-892. (251325)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука,
висински радови.
065/535-24-56.
(251328)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика.
Часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
(251323)
ПРЕВОЗИМ кипером
повољно: песак, шљунак, сејанац и остали
грађевински материјал. 064/354-69-94.
СТОЛАРСКЕ услуге:
кухиње и плакари по
мери, поправке и преправке. 371-274,
064/176-88-52.
(251330)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
гипс, радови, чисто,
квалитетно-повољно.
063/304-476. (251337)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи
посао. 064/120-77-64.
(25343)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-20-03.
(251347)
ПРЕВОЗ робе, ствари,
селидбе комбијем 3.5
тоне. Јоца, 061/616-2787. (251347)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(251355)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
вентили, славине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09.
(251356)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 23 године, искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(251370)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета.
063/369-846.
(251377)
ЈЕСЕЊИ попуст 20%,
на демит фасаде.
061/625-97-90.
(251384)
ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације, поправља
старе, повољно.
060/521-93-40.
(251384)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс обраде
око прозора, комплетно адаптације.
063/893-39-94.
(251385)
КРЧЕЊЕ плацева, обарање стабала, воћњака, одношење, рушења
кућа, чишћења подрума, однос непотребних
ствари. 064/122-69-78.
(251417)
СПРЕМАЊЕ, чишћење
стана ако вам треба,
позовите.
064/278-71-20.
(251425)
СРПСКИ језик, часови,
припреме за пријемне
испите. Професор.
063/115-38-50.
(251410)
РАДИМ изолацију равних кровова, тераса,
гаража, купатила. 345874, 062/235-839.
(251389)

МОНТЕР централног
грејања (све врсте
поправки). 065/60808-57. (251393)
СРПСКИ језик, часови,
основношколци, средњошколци, факултетски програм. Искусна
професорка. Повољно.
064/322-46-79.
(251412)
ТЕРАПЕУТСКА, релакс
масажа, медицински
педикир, урасли нокти,
курје очи. 061/308-9586. (251434)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика. 065/334-23-38.
(251442)
ОДГОВОРНА млада
жена са искуством у
чувању деце. 065/50949-78. (251446)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-5175, 062/153-37-06.
(251470)
ХЕМИЈА, физика,
математика, статистика, соновцима, средњошколцима и студентима. Професорка.
063/842-81-90.
(251458)
НЕГА старих и непокретних лица.
061/725-85-61.
(251533)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење канализације, адаптације купатила, нове инстлаације,
сервис славина, вентила, водокотлића, замена истих,с ервис и
замена бојлера, уградња туш-кабина, одмах.
063/115-71-67.
(2514599
ДУБИНСКО прање,
усисавање намештаја,
тепиха, душека, аутомобила. Наташа,
361-474,
060/361-47-41.
(251471)
ДУБИНСКО прање
тепиха, превоз
бесплатан. 302-820,
064/129-63-79.
(251491)
ФРЕЗИРАЊЕ баште,
крчење и кошење,
сечење дрвећа, чишћење олука. 064/196-1732. (251494)
ПАРКЕТАР, хобловање, фуговање, лакирање, поставка паркета,
бродског пода, ламината. 060/476-81-55.
(251505)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, педантно и
квалитетно. 061/41244-50. (251522)
ДЕФЕКТОЛОГ са искуством пружа помоћ
деци у учењу. 060/53533-57. (251529)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација, ТА пећи, бојлера,
најјефтиније у граду.
063/804-57-99.
(251531)
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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)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар.
063/246-368.
(250962)
РАДИМО зидање,
бетонирање, поправка
старих нових кровова,
разне фасаде.
013/664-491, 063/16253-89. (251099
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље.
Цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (251153)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замена
одмах. 013331-657,
064/495-77-59.
(251322)
ПЕРФЕКТ – демит
фасаде, зидање, малтерисање, глетовање,
кречење, керамика,
кров. 063/122-14-39.
КИПЕР превоз до два
кубика, песак, шљунак,
шут, 1.300 динара.
062/355-154. (247875)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, екипа радника, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117. (250058)
СЕЛИДБА, 1.000 динара, могућност радника.
063/174-77-69.
(250194)
СЕРВИС телевизора
ЦО 2 апарата и продаја, сервис ауто-кључева, ремонт аку бушилица. 063/800-01-96.
(251245)
СЕЛИДБЕ на свим
дестинацијама, екипа
радника, превоз, одвозимо непотребне ствари, чистимо подруме,
шупе. 063/731-77-67,
064/280-30-16,
Владимир.
(250957)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, машалице за бетон.
064/351-11-73.
(251272)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с
вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
„РОЛО НАЈ” вам нуди
поправку, уградњу
ролетна, венецијанера,
тракастих завеса,
роло-комарника, хармо-врата, туш-кабина,
роло-челична заштитна
врата, тенда. Ми смо
најквалитетнији, најјефтинији, са највећом
гаранцијом. Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80.
(251348)

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, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (251363)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. (251363)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. (251363)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари,
кутије за паковање,
фолија за заштиту
намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (251363)

РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (251400)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и
демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење
непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата. 064/04755-55. (251429)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо са гаранцијом,
овлашћени сервис.
„Фриготехник”,
013/361-361, 064/12268-05. (251439)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/77124-16. (251490)
ЛИМАРИЈА грађевинска, израда, монтажа,
преправке лимарије,
хидроизолација кровова, преправке, алпинистички радови. Најјефтиније. 064/929-19-46.
(251476)
ПЕРФЕКТ – демит
фасаде, зидање, малтерисање, глетовање,
кречење, керамика,
кров. 063/122-14-39.
РАЗНО

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(251363)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-7866.(251363)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата,
пензионерима екстра
попуст. Долазим
одмах. 013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(251378)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима
екстра попуст.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(251378)

ЕСТРАДНА школа,
хармоника, клавијатура, виолина, певање.
УЕУ „Балкан” Панчево.
060/632-46-90.
л(251106)
УСТУПАМ фиксни
телефонски број.
063/354-520. (241299)
БРАЧНИ пар тражи да
чува старију особу,
доживотно, по договору. 065/643-83-04.
(251302)
УСТУПАМ гробно
место на Православном гробљу, договор.
064/130-27-34,
064/386-92-86.
(251261)
БРАЧНИ пар са дететом гледао би старију
особу за кућу или стан.
069/158-29-45.
(251479)
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ двособан
апартман на Златибору, центар, интернет,
КТВ, паркинг, ново.
Тел. 063/759-98-77.
(250812)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора,
повољно.
063/709-44-97.
(251291)

marketing@pancevac-online.rs

На основу члана 11. Одлуке о располагању становима града
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 19/2014,14/2015 И
20/2016) на предлог Комисије за давање у закуп градских
станова, Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција”
Панчево на својој 1. седници одржаној дана 26. 10. 2017.
године, расписује и објављује:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04)

КОНКУРС

ОГЛАШАВА

за давање закуп на одређено време градских станова
1.
У закуп на одређено време на период од 5 година дају се следећи станови:
1. Качарево, Маршала Тита бр. 49, дворишни стан, једноипособан, укупне површине 49 м2; са грејањем у сопственој
режији,
Трошкови закупа приближно: 2.823,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће...) у приближном износу од: 4.000,00 динара.
2. Качарево, Херцеговачка бр. 20, дворишни стан једнособан, укупне површине 27 м2; са грејањем у сопственој режији,
Трошкови закупа приближно: 1.555,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће...) у приближном износу од: 3.000,00 динара.
3. Панчево, Жарка Зрењанина бр. 13, дворишни стан, једноипособан, укупне површине 31,00 м2; са грејањем у сопственој режији,
Трошкови закупа приближно: 4.464,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће...) у приближном износу од: 4.500,00 динара.
4. Панчево, Цара Лазара бр. 10, дворишни стан, једнособан, укупне површине 23,00 м2; са грејањем у сопственој
режији,
Трошкови закупа приближно: 3.311,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће...) у приближном износу од: 3.000,00 динара.
5. Панчево, Вељка Влаховића бр. 54, стан бр. 8, први спрат,
гарсоњера, укупне површине 26,28 м2; са централним грејањем,
Трошкови закупа приближно: 4.089,00 динара, остали комунални трошкови (грејање, струја, вода...) у приближном
износу од 6.000,00 динара.
6. Панчево, Вељка Влаховића бр. 54, стан бр. 2, приземље,
гарсоњера, укупне површине 27,00 м2, са централним грејањем,
Трошкови закупа, приближно: 4.218,00 динара , остали
комунални трошкови (грејање, струја, вода...) у приближном
износу од 6.000.00 динара.
2.
Право учешћа на конкурсу има појединац/породица без
решеног стамбеног питања, а који живе најмање 5 година на
територији града Панчева (пријављено пребивалиште), имају држављанство Републике Србије или имају поднет захтев
за стицање држављанства и који не остварују приходе на
основу којих би стамбено питање могли да реше на тржишту.
3.
Поступак избора закупца станова и доношења решења о додели градских станова у закуп на одређено време спроводи
Комисија за давање у закуп градских станова.
4.
Пријава на конкурс подноси се Комисији за давање у закуп
станова у ЈП „Градска стамбена агенција” Панчево у року од
30 дана од дана објављивања конкурса у затвореној коверти
са документацијом и назнаком „пријава на конкурс”. Образац пријаве преузима се у ЈП „ГСА” Панчево. Образац пријаве садржи списак потребне документације за учешће на конкурсу.
На Обрасцу пријаве назначити адресу и број стана за који се
конкурише.
У складу са Законом о становању може се конкурисати за
стан мање површине али не мањи од 10 м2 по члану домаћинства, односно, не мањи од 20 м2 у случају једночланог
домаћинства.
5.
Критеријуми за давање станова у закуп су:
1. стамбени статус
2. услови становања
3. висина примања
4. имовинско стање
5. број чланова породичног домаћинства
6. једнородитељско домаћинство
7. инвалидност или телесно оштећење
Редослед на ранг листи утврђује се бројем бодова. Број бодова на ранг листи утврђује се стањем на последњи дан рока за
подношење пријаве.
6.
Пријава за конкурс мора бити попуњена у свим елементима
обрасца. Пријава мора бити уредна и благовремено предата
са свом документацијом којом се потврђују наводи у пријави
по елементима.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве биће одбачене и неће се разматрати.
7.
Комисија за давање у закуп градских станова након разматрања и бодовања свих благовремених и уредних пријава на
конкурс донеће Одлуку о давању у закуп градских станова на
основу сачињене ранг листе која је саставни део Одлуке и
објавити исту на огласној табли ЈП „ГСА” Панчево у року од
30 дана од дана закључења конкурса.
Подносиоци пријава имају право на подношење приговора
на Одлуку о давању у закуп градских станова у року од 8 дана
од дана њеног објављивања.
Приговор се подноси Градском већу града Панчева путем
Комисије за давање у закуп градских станова. Приговори за
Градско веће се предају ЈП „ГСА” Панчево.
Градско веће града Панчева одлучује о приговорима након
истека рока за подношење приговора.
По наступању коначности Одлуке о давању стана у закуп
Комисија доноси решења о додели станова у закуп на одређено време.
На основу решења закључује се са ЈП „ГСА” Панчево уговор
о закупу стана на одређено време.
8.
Закупац стана дужан је да плаћа месечну закупнину у складу
са Законом о становању, Правилником о методологији обрачуна непрофитне закупнине, Уредбом о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима
за коришћење и одржавање станова за социјално становање и
другим прописима који регулишу стамбену област.
9.
Права и обавезе закуподавца и закупаца ових станова регулисаће се уговором о закупу стана на одређено време који
закључују ЈП „ГСА” Панчево као закуподавац и учесник конкурса као закупац.
За све информације можете се обратити ЈП „ГСА” Панчево
на телефон 304-932.
НАПОМЕНА: Конкурс траје 30 дана од дана објављивања
на огласној табли ЈП „Градска стамбена агенција” Панчево, почев од пoнедељка 27. 11. 2017. године, а закључно са
средом 27. 12. 2017. године.

јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, улица Народног фронта бр. 12, поднео je захтев за
давање сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину ПРОЈЕКТА Искоришћење топлоте
алкилата са дна колоне DA-2601, у склопу РНП на к.
п. број 3559 КО Војловица.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта
могу се добити на увид радним данима од 10 до 14
сати у просторијама Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе града Панчева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 25. 12. 2017.
године. За време трајања јавног увида заинтересована
јавност може у писменом облику поднети примедбе и
мишљења на изложену студију о процени утицаја на
адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 26. 12.
2017. године у згради Владе АП Војводине (приземље,
канцеларија бр. 39) у 12 сати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ПАНЧЕВО
Поштовани,
Град Панчево у сарадњи са Туристичком организацијом града Панчева ове године организује седми
НОВОГОДИШЊИ БАЗАР у периоду од 28. децембра
до 30. децембра 2017. године.
Идеја је да се на једном месту – на платоу испред
Градске управе, у том периоду, представи велики број
локалних произвођача (установа, удружења, предузетника и физичких лица) и организује богат културно-уметнички програм, како би наши суграђани
могли да уживају у једном новом, другачијем концепту обележавања Нове године, примереном грађанском духу Панчева, а по узору на сличне манифестације у европским градовима.
Концепт Новогодишњег базара је такав да ће он
представљати место на којем ће наши суграђани моћи
да набаве оно што им је потребно за организацију новогодишње прославе, купе поклоне, али и да уживају у
забавним програмима које смо за њих припремили:
· Новогодишње радионице за децу у холу Градске
управе током сва три дана трајања Базара;
· Културно-уметнички програм за децу и одрасле
на платоу испред Градске управе града Панчева
током сва три дана трајања Базара.
За све учеснике Базара Град је обезбедио бесплатне штандове, који ће бити распоређени унутар шатора
са амбијенталним светлом и грејним телима.
Град позива све заинтересоване да активно учествују у организацији Новогодишњег базара као излагачи-продавци на штандовима под условима и на
начин који су дефинисани Конкурсом и на тај начин
дају свој допринос овој јединственој манифестацији.
Право учешћа на Базару имају правна и физичка
лица која сама производе и израђују своје производе.
Програм Манифестације, Пријавни формулар са
потребном документацијом и Критеријуми за одабир
излагача можете наћи:
· на сајту града Панчева www.pancevo.rs
• фејсбук
страници
Новогодишњег
базара
https://www.facebook.com/Novogodisnji.bazar013/
РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕ 15. ДЕЦЕМБАР 2017.
ГОДИНЕ
БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН, А ПРЕДНОСТ ЋЕ
ИМАТИ ИЗЛАГАЧИ КОЈИ ИСПУНЕ
КРИТЕРИЈУМЕ КОНКУРСА.
За више информација везаних за саму организацију овог догађаја обратите се Гордани Ћирић, координатору Тима за реализацију Новогодишњег базара
на телефоне 065/866-22-73 и 013/308-961 или електронским путем na e-mail адресу:
gordana.ciric@pancevo.rs.
ГРАД ПАНЧЕВО

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

Петак, 24. новембар 2017.

ОГЛАСИ
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На основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14,58/2015 и 12/16 - аутентично тумачење) Одлуке о буџету општине Ковачица за 2017. годину („Сл. лист Општине Ковачица”
22/16, 03/17 и 08/17), и члана 4. став 1. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр.16/16 и 8/17), Општинско Веће Општине Ковачица, на седници одржаној дана 17.11.2017. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2017. ГОДИНУ – 2 КРУГ
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет овог јавног конкурса је суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Ковачица путем медија о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа
Општине Ковачица као локалне самоуправе, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, људским и мањинским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине, особа са инвалидитетом и уметничком стваралаштву, на српском језику и на језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији општине Ковачица.
Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја и подизања квалитета информисања.
Конкурс се расписује за спровођење пројекта у 2017. години.
Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима износи 5.000.000,00 динара.
II ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ, НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Право учешћа на конкурсу има:
1. Издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2. Правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.
3. Правно лице, односно предузетник који поседује важећу дозволу Регулаторног тела за електронске медије.
Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом. Ако је учесник издавач више медија, може учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.
Минимални износ средстава који се може одобрити по пројекту је 20.000,00 динара, а максимални износ средстава по пројекту је 3.500.000,00 динара.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима средства ће се додељивати у складу са одредбама чланова 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени Гласник РС” бр. 13/10,100/11,91/12,37/13,97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане
медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ СРЕДСТВА НА КОНКУРСУ
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс (за сваку категорију посебно) су:
Основни критеријуми за оцењивање пројеката:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима;
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
– остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
– остваривање намене конкурса;
– усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
– степенa утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
– мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
– разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
– степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
– степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
– неопходни ресурси за реализацију пројекта;
– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
– прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:
(1) Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стане државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
(2) Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.
Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:
1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;
2. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса;
3. Tехничка и кадровска опремљеност на територији општине Ковачица;
4. Реализација пројекта на територији општине Ковачица;
5. Да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника на правовремену и тачну информацију буду једнаке и увећане;
6. Усмерење медијског стваралаштва и остваривања права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група, националних мањина, као и поштовање професионалних и етичких медијских
стандарда;
7. Економична дистрибуција релевантних медијских садржаја;
8. Бржа и боља интеракција са корисницима;
9. Бржа и комплетнија дистрибуција-лакша исправка, допуна и објава нових информација.
IV ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који је објављен на сајту Министарства културе и информисања Републике Србије, с обзиром да се годишње мења, а од фебруара текуће године се налази на сајту Министарства нов
Образац 1- пријава и Образац 1- табела буџета који су објављени на сајту општине Ковачица www.kovacica.org::
1. Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (Образац 1)
2. Табела за пројектно суфинансирање из области јав. инф. - Буџет пројекта ( Образац бр.1 - табела буџета)
Уз горе наведене обрасце неопходно је приложити и :
·
фотокопију решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре,
·
фотокопију решења о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре;
·
дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издата од стране Регулаторног тела за електронске медије,
·
визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
·
потписану оверену изјаву о техничкој опремљености за реализацију пројекта, (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
·
потписану оверену изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години, и у претходне две фискалне
године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције,
·
потписану изјаву учесника на конкурсу, о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ, у текућој фискалној години и по ком основу за производњу медијских садржаја
·
оверену изјаву медија или више медија, преко којих ће се програмски садржај емитовати (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма).
Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Ковачица www.kovacica.org и у недељним новинама „Панчевац” који се дистрибуирају на подручју органа који расписује конкурс.
Пријаве на Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијског садржаја из области јавног информисања у 2017. години подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у недељном листу „Панчевац”
односно најкасније до 09. 12. 2017. године.
Пријаве на Јавни позив се подносе на писарници Општинске управе – општине Ковачица или путем поште – на адресу: Општина Ковачица, Општинска управа Ковачица, Маршала Тита 50, 26210 Ковачица, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2017. годину – 2. круг”.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране. Конкурсни материјал се не враћа.
V ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА
Оцену пројеката поднетих на конкурс, као и Предлог о расподели средстава са образложењем, доноси Конкурсна комисија коју Решењем именује руководилац органа, који је расписао Јавни позив.
Предлог комисије о расподели средстава из става 1. овог члана, потписује се од стране сваког члана комисије.
Уколико руководилац органа који је расписао конкурс уочи да је комисија дала предлог супротно одредбама закона, овог правилника и услова утврђених у јавном позиву за учешће на конкурсу, или да садржи другу очигледну грешку, затражиће писменим путем од комисије да исправи неправилности или грешке и исправи предлог у одређеном року.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Ковачица – www.kovacica.org и скенирана – достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Након доношења Решења, Општина Ковачица закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.
VI ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА РАД У КОМИСИЈИ
На основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС”, број 83/14, 58/2015 и 12/16-аутентично тумачење), и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. Гласник РС”, број 16/06 и 08/17) Општинско Веће Општине Ковачица, након усвајања садржине Јавног позива, позива сва новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања
конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да доставе своје предлоге за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2017. годину- 2. Круг. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.
За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији.
Рок за подношење предлога кандидата је 15 дана од дана објављивања у недељном листу )„Панчевац” односно најкасније до 09. 12. 2017. године.
Предлоге доставити у писаној форми на адресу: Општина Ковачица, Маршала Тита број 50, 26210 Ковачица, са назнаком: за Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у медијима за 2017. годину-2. круг предлог за Комисију, или предати лично на писарници општине Ковачица , Маршала Тита број 50, Ковачица.
VII ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства у обавези је да достави наративни и финансијски извештај о утрошку
тих средстава, на Образац 2 – наративни и финансијски извештај прописаним Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије” 16/16
и 8/17), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта или до 31. 01. 2018. године.
Уз наративни извештај, доставља се и доказ о реализацији пројекта, у складу са законом и закљученим уговором.
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Последњи поздрав

ЉУБУ
МИЉКОВИЋУ

ЉУБО МИЉКОВИЋ

ЉУБО МИЉКОВИЋ
од стрица БУДА, стрине
ЗЛАТЕ и сестара
БОЈАНЕ и ИВАНЕ
с породицама

Анђеле наш. Толико смо те чували, ал те
нисмо сачували.
Био си диван супруг и најбрижнији отац.

Отишао си на небо.

Последњи поздрав драгом другару

(13/251256)

Видећемо се.
Последњи поздрав драгом куму

Заувек твоји: БИЉЕ, ТАТА и ЋИРЕ

Заувек твоји: КАШКА и ЂОЛЕ

(23/251281)

(22/251281)

ЉУБУ МИЉКОВИЋУ
1986–2017.

С тугом се опраштамо од нашег драгог колеге

ЉУБУ
МИЉКОВИЋУ
1986–2017.
ДРАГАНА РИСТИЋА
1952–2017.
Последњи поздрав уз искрено саучешће породици од
колега и колегиница из Лабораторије ХИП „Азотаре”

ЉУБО МИЉКОВИЋ

(28/251317)

Драги наш Љубо, када умиру они које волимо они не одлазе заиста, јер наша срца памте лик, чују осмех, осећају загрљај...

(46/251361)

Последњи поздрав

(48/251372)

16. новембра напустила
ме је моја сестра

И ти ћеш вечно остати ти, у теткином
срцу, мој трећи сине, као део братске
четворке, поред Неше, Талета и Аце.
Поносни смо на тебе што смо те имали. У
нашим сећањима остаћеш бесмртан.

ДРАГИЦИ БОРОЈЕВИЋ
7. IV 1936 – 16. XI 2017.
После краће болести преминула је у 82. години
наша мајка, бака и прабака.
За њом жале: супруг ЈОВАН, син МИЛАН
и снаја СЛОБОДАНКА, ћерке ДУШАНКА
и МИЛАНКА с породицама

ЉУБИЦА БУБА ДИКЛИЋ
1952–2017.

Нека те анђели чувају јер то заслужујеш!
Твоја тетка ЈАГОДА, теча ДРАГАН
и браћа НЕША и ГАЛЕ

Остаћеш вечно у нашим
срцима.
Од породице
МАКСИМОВИЋ

Поносни смо што смо те познавали, а тужни што
си нас прерано напустио.
Нека те анђели чувају!
Учитељица ВЕСНА и другари из разреда

Мајко, оставила си велику празнину у мојој души.
Твој син ЦАКА, унука БАРБАРА и снаја МОНИКА
(41/251346)

АНА ДЕНЧАН

(63/251456)

(68/251486)

Последњи поздрав куми

16. новембра заувек нас је напустила наша драга

С тугом и болом последњи поздрав драгој сестри
Ани.

Последњи поздрав снаји

Последњи поздрав куми

и ујни

Сестра ШТЕФИЦА
(62/251451)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

АНА ДЕНЧАН
1942–2017.

АНИ ДЕНЧАН

Нека те у тишини вечног мира чува наша љубав јача од заборава.
Ожалошћени: супруг МИЛАН, ћерка СНЕЖАНА, унука САЊА
и зет ЈОВАН

од МИМЕ и СНЕЖЕ

(15/251260)

РЕПАЈИЋ

013/301-150

ДРАГИЦИ
БОРОЈЕВИЋ
Породица ТУЛИЋ

од кумова МИШИЋ

(65/251467)

(20/251277)

(40/251342)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 21.
новембра 2017, у 83. години, преминула наша
драга

ЗЛАТИЈИ
ИЧИН

БЕЦЕНА ТОМИЋ
1935–2017.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав баки

Сахрана ће бити обављена 23. новембра 2017, у 13
сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг ЂОКА, ћерке ЉИЉАНА
и СЛАЂАНА, унуци АЛЕКСАНДРА и ИГОР

Од унука БОБАНА
и ЗОРАНА, снаја
АЛЕКСАНДРЕ
и МИЛИЦЕ и праунука
ДУШАНА, МИЛИЦЕ
и ТАМАРЕ

(69/

(67/251477)

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

СЛОБОДАНКА
ПЕЧЕНОВИЋ
1944–2017.
Сахрана је обављена 31.
октобра 2017, на Старом
православном гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени: супруг
ЂОРЂЕ, ћерка
ГОРДАНА, синови
ГОРАН и ПРЕДРАГ, зет
ЛУКА и унуци
ДАЛИБОР и ДИЈАНА
(21/251279)

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

Петак, 24. новембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

18. новембра 2017. године преминула је, а 20. новембра 2017.
сахрањена наша драга мајка, бака и свекрва
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После краће болести преминуо је

Отишао је наш вољени

МИЛОЈЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ

МИЛИЦА РАДОЈЧИЋ
1936–2017.

РАДЕНКО ТУЦОВИЋ
1932–2017.

Нека те анђели воде до места вечитог покоја, мира и блаженства.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији: син БОГОЉУБ, снаје ЉУБИЦА и МИЛОЈКА,
унуци БОЈАН и ЖАРКО и унука САЊА

31. X 1934 – 21. XI 2017.
Био је најбољи супруг, отац, дека и пријатељ. Био је наш узор и наш заштитник.
Чуваћемо успомену на њега као највећу
драгоценост.
Сахрана је обављена на панчевачком
Новом гробљу, 23. новембра 2017.

Твоји: НЕША и БИЉАНА с породицама

Његова породица

(75/251524)

(76/251525)

(66/251473)

Прошло је три године
откако није с нама

Почивај у миру наша

ИЛИЈА КОРАЋ
Увек ћемо те се сећати.
Твоји: супруга ЈОВАНКА, синови САША
и СРЂАН, снаја ИВАНА, унуци ЈЕЛЕНА,
НИКОЛИНА и ДАРКО и брат СИНИША
с породицом
(72/251497)

БИЉО
Волимо те.
Заувек твоји: МАЈА, САРА, МИЛЕНА, СРЕТА
и ВЛАДА

БИЉАНА
МИЈАТОВИЋ

БИЉАНА
МИЈАТОВИЋ

Последњи поздрав
драгој Биљи
од колектива MOBIX,
MAXI

Последњи поздрав
нашој драгој Биљи од
другарица: СЛАЂЕ,
ИВАНЕ, ДИЈАНЕ,
ИВАНЕ и ТАМАРЕ

(71/251494)

(70/251494)

(77/251536)

Драги деда

Последњи поздрав тати и
свекру

КОСТА РАЦИЋ
Живе ћеш зау век
нашим срцима.

у

Син ЈОВИЦА
с породицом
(74/251520)

Последњи поздрав ћерки

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

МИЛАДИН
ИЛИЋ БРКА
Био си прави родитељ и
добар човек. Почивај у
миру.

МИЛАДИН
ИЛИЋ БРКА

МИЛАДИНУ
ИЛИЋУ БРКИ

МИЛАДИН
ИЛИЋ

22. новембра 2017. у 11 сати, обележићемо пола
године откад нас је напустио наш вољени

ЂУРЂИНИ
БАСТА

Ћерка ВОЈИНА и зет
НИКОЛА

Остаћеш вечно вољен и
незаборављен. Нека те
анђели чувају.
Унук НЕНАД, снаја
ЈЕЛЕНА и праунук
СТЕФАН

од сина ВОЈЕ и снаје
ЈОВАНКЕ с породицом

Брат ЗДРАВКО
с породицом

од мајке ЕТЕЛКЕ

(36/251338)

(37/251338)

(38/251338)

(60/251437)

(32/251331)

1933–2017.

Зау век ћеш оста ти у
нашим срцима.

Последњи поздрав супрузи и мајци

Последњи поздрав супругу,оцу и деди

Послед њи
сестри

поздрав

МИЛАН ЛАЦКОВИЋ ЛАЋА
Драга су нам сећања на деда Лаћу.
Твоји најмилији
(25/251290)

27. новембра 2017. на Новом гробљу, одржаћемо четрдесетодневни помен

ЂУРЂИНИ БАСТА

ПРЕДРАГУ БЕЛАНЧИЋУ

од супруга ЈОВЕ, ћерке ГОРДАНЕ и сина ДРАГАНА
с породицама
(31/251331)

18. II 1951 – 18. XI 2017.

Од супруге БРАНКЕ, ћерки МИЛИЦЕ
и СНЕЖАНЕ с породицама

Последњи поздрав нашој
драгој мајци и баки

Последњи поздрав драгој

ЂУРЂИНИ
БАСТА
од брата МИХАЈЛА
с породицом

(55/251408)

МАРИЈА АНКУЦИЋ
Сећање и молитва је у 11 сати.
Захвална њена деца

(33/251331)

Последњи поздрав брату

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
КОСАНИ
АДАМОВ
ЦВЕЋЕ

ПРЕДРАГУ БЕЛАНЧИЋУ
18. II 1951 – 18. XI 2017.
Сестре БОЈАНА и КАТИЦА с породицама
(56/251408)

БУБИ ДИКЛИЋ
из Црепаје

1929–2017.
од сина СТЕВАНА
и унука МИЛАНА
и ИВАНА

Остаћеш вечно у нашим
срцима.
Твоја ЂУКА
и ДРАГИША

(39/2513389

(35/251335)

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

(17/251263)

Прошле су три године, а ми те нисмо и никада нећемо
заборавити.

САВО КУТЛАЧА САВЧЕ
Твоји најмилији
(437251353)
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У суботу, 25. новембра 2017, у 11.30, на православном гробљу у Банатском Брестовцу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

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

Навршава се шест година откако си нас напустио, а твој драги лик,
изузетан дух и доброта остаће заувек у нама.

НЕМАЊИ СИМОВИЋУ
Твоје колеге из „Almex” д. о. о. Панчево
(64/251465)

Ти ниси ту, а јесен је у жутом сну, све замире
24. новембра 2017. навршава се шест година
откада нас је напустио

кад губимо, ноћ постаје мера за бол и дубине.
А тако нам недостајеш, у ова тешка времена,

У суботу, 25. новембра
2017. дајемо четрдесетодневни помен нашем

са тугом једно постајеш и живиш од успомена.
И увек када чујемо смех, све мислимо да си негде ту,
ти тако добро увек знаш да црне мисли нестану!

МИЛАН АЛЕКСА
1986–2011.

ДРАГАНУ
МИТИЋУ

Воле те твоји: отац МИРОСЛАВ, мајка СЛАВКА, сестре НЕДА
Остаће заувек у нашим срцима и мислима.

и НАТАША, зет НЕША и твоје буразенгије НИКША и ВУК
(44/251359)

Колектив „Стари Тамиш” а. д. Панчево
(50/ф)

СВЕТИСЛАВ

МИЛОШ ЗЛАТКОВИЋ
2006–2017.

НЕМАЊЕ СИМОВИЋА

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
време не лечи.
Твоји најмилији

Можда спава са очима изван сваког зла,
Изван ствари, илузија, изван живота,

(19/251274)

МИЛЕНА

Прошло је годину дана откако нису с нама. У
нашим срцима и мислима живеће заувек. У
суботу, 25. новембра, у 11 сати, на Новом гробљу
у Панчеву, даваћемо годишњи помен Светиславу и освештати споменик.
Породица СТАНКОВИЋ
(18/251264)

И с њим спава, невиђена, његова лепота,

(49/И)

Поводом четрдесет дана

СТАНКОВИЋ

Прошло је тужних четрдесет дана од
одласка нашег

Много нам недостајеш...
Твоји: ДРАГИЦА,
НЕНАД, ВЕСНА
и ДРАГАН, МАРИЈА,
МАРКО и МАРИЈА

ЗДРАВКУ
КОЈИЋУ
ЂЕРИЈУ
Увек ћемо те се сећати с
поштовањем.
ЗЕЛЕ, ДРАГОЉУБ,
ТОМА, БАМБИ, ГОМБИ
и КРЕША
(51/251314)

Можда живи и доћи ће после овог сна,
Можда спава са очима изван изван сваког зла.
Воле те: тетка ДРАГА, теча УРОШ, сестра
АНЂЕЛИЈА и брат СТРАХИЊА с породицама

СЕЋАЊЕ

25. новембра 2017. одржаће се шестомесечни
помен

ЖИВОЈИН ТОМИН ЖИКА
2013–2017.

БРАНКУ
ВУЈАСИНОВИЋУ

26. новембра навршавају се четири године откако није с нама наша вољена

(45/251354)

МИКУЛИЋ

АНЂЕЛИЈА ГЛУМАЦ
1938–2013.
МИЛАН

Ожалошћени: супруг ДАНЕ, син МИЛЕ, снаха
БЕБА, унуке МИЛИЦА и МАРИЈА

СТЕВАН

1977–2017.
Године туге и бола.

1987–2017.

(61/

С љубављу и поштовањем твоја породица

Неутешна мајка и супруга МАРА

(73/251498)

(30/

Драга наша

БИКАР

ДИМИТРИЈЕ

Сећање на драге родитеље

У срцима и мислима
супруге БЕБЕ и сина
ПРЕДРАГА
с породицом
(54/251407)

СЕЋАЊЕ

ЛАКИЋ

РАДОМИР

1904–1961–2017.
1913–1986–2017.
С љубављу и поштовањем братић МИЛУТИН с породицом
(4/251227)

МИЛИЦЕ БАНЧАК
Један део нас преселио се с тобом у вечност.
Твоји најмилији
(27/251307)

ИВАН ТАСИЋ
МИЛАНА

МИЛАН
С поштовањем ваши најмилији

2001–2017.
Породица ТАСИЋ

(58/251419)

(59/251423)

Петак, 24. новембар 2017.
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Навршава се година откада није с нама
наш вољени

ЧИЗМАШ

ТОЗА МУЊА
ПЕТАР НИКОДИМОВИЋ
Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо годишњи помен обавити 25. новембра, у 12 сати, на Старом правослвном
гробљу у Панчеву.
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ЈОВА МУЊА

1936 – 7. XI 2008.
1970 – 29. XI 2000.
Нека су вам лакши небески салаши, а
болни и тужни су сви дани наши.
Породица

29. новембра навршава се тужна годишњица

(26/259

29. новембра навршава се четрдесет дана откако
нас је напустио наш драги

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији

РАДМИЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ

(1/251158)

СЕЋАЊЕ

ВАСИЉЕВСКИ

СЛОБОДАН
СТОЈКОВИЋ

САША МАРСЕНИЋ

ДАНИЦА

СТОЈАН

1927–2015.

1927–1997.

Четрдесетодневни помен ће се одржати на Католичком гробљу у Панчеву, са почетком у 11 сати.
Живиш у нашим мислима и срцима.
Отац МИЛАН, мајка АНЂЕЛИЈА, супруга
ЈУЛИЈА, ћерке ДИЈАНА и ТАМАРА и брат
СРЂАН с породицом
(5/251236)

28. XI 2012 – 28. XI 2017.
Навршава се пет тужних
годи на отка ко није с
нама.
Волимо те и чувамо од
заборава.
Супруга РАДМИЛА
са ћеркама

(2/251121)

СЕЋАЊЕ

РУЖИЦА СТАНИМИРОВ
1930–2016.
У суботу, 25. новембра, у 11 сати, на Старом православном гробљу, одржаћемо годишњи помен
нашој драгој мајци и баки.
С љубављу и тугом ћерка ЉИЉАНА с децом
(52/251395)

23. XI 2015 – 23. XI 2017.
Поносни смо што смо те имали, тужни што смо
те прерано изгубили.
Успомену на тебе с љубављу чувају: твоја сестра
СЛАВИЦА с породицом

ЗОРАН
АНАСТАСОВ
Вре ме про ла зи, бол и
туга остају вечни.
Много нам недостајеш.
Отац АЛЕКСАНДАР,
сестра АЛЕКСАНДРА,
зет ДАНИЛО и унука
МАРТА

МАЛИНКИ РАНЧИЋ
Твоји најмилији
12/251254)

МИТА

МЕРА

ОЗРЕН

1926–1992.

1926–1992.

1952–2012.

С љубављу и поштовањем ћемо се сећати ваше
доброте и племенитости.
Снаја и супруга ГОРДАНА и снаја ЈОВАНКА с
породицама
(6/251237)

Прошла је тужна откада ниси с нама

(24/251284)

Прошло је шест година
откако ниси с нама

ИВАН РАКИЏИЋ

(34/251332)

25. новембра, у 11 сати, на Старом гробљу, даћемо
годишњи помен нашој вољеној

СТОЈКОВ

(42/251349)

Ваша деца НАДА и МИЛАН

ЛЕПА АНГЕЛОВСКА

(16/251260)

Двогодишњи помен

СЕЋАЊЕ

Много нам недостајете.

С љубављу и поштовањем сећаће те се твој
син ЈОЦА, снаја СНЕЖАНА, унука САЊА
и пријатељ МИЛАН

27. IX 1948 – 24. XI 2016.

САНДРА
ТОШИЋ
УРОШЕВ
23. XI 2011 – 23. XI 2017.
Увек у мислима, лепим
сећањима, срцу. Превише тужни, сачуваћемо
сваку успомену на тебе.
Твоји: син НИКОЛА,
мама, тата и сестра
с породицом

САНДРА
УРОШЕВ
Време пролази, али туга
и бол због твог одласка
никада.
У срцу те чува твој син
НИКОЛА с татом,
деком и баком
(57/251414)

ДОБРИЛА
ШАРАЦ

С вечном тугом за тобом, остајеш да живиш у
сећањима оних који су те волели и поштовали.
Заувек ћеш нам недостајати.
Твоји најмилији
(11/251225)

С љубављу и поштовањем
чувамо те од заборава.

ПОМЕН

Твоји најмилији
(53/251396)

(29/251319)

2008–2017.
СЕЋАЊЕ

25. новембра 2017. наврша ва се девет годи на
отка ко је пре ми ну ла
наша

Прошло је десет година
откако ниси с нама

СЕЋАЊЕ

ЉУБА АНКИЋ
26. новембра је четири године, четири године мили сине
како мајка сина нема.
Остала сам да тугујем
(14/251259)

СЕЋАЊЕ

РИСТА
ПОПОВИЋ
24. XI 2002 – 24. XI 2017.

ДРАГИ
СТОЈАНОВИЋ

СИМО МУЊАС
ЈАСМИНА
ГОЛУБОВ

Заувек у нашим сећању.

14. VIII 1952 – 25. XI 2008.

Мајка НАДА и сестра
МИЛЕНА с породицом

Супруга и синови

Породица ГОЛУБОВ

Заувек у нашим
срцима: ћерке
МИЛИЦА и ЈАСМИНА
с породицама и сестра
МИЛИЦА с породицом

(9/51251)

(10/251252)

(7/251239)

(8/2451284)

Петнаест година неверице, бола и туге.

САДАК
НАТАЛИЈА

ИЛИЈА
1984.

2014–2017.
С љубављу
и поштовањем твој
супруг АНДРЕЈА, унук
САВО и МИЛАНКА
(47/251367)

ЖИВИЦА
БРАНКОВ

2011.
Бол за вама исти.

МИЛА
2006.

Сестра и ћерка СПАСА
(3/251214)
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ЈУБИЛЕЈИ И УСПЕСИ

МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ НА СТРЕЛИШТУ

БАДМИНТОН ЈЕ У МОДИ

ИЗ ПАНЧЕВА НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО
Најбоље српске
рукометашице
угостиле Словачку
Пут Немачке
1. децембра

У Крагујевцу је прошле суботе одржан турнир у бадминтону, на којем су наши суграђани постигли запажене резултате.
Такмичари БК-а Динамо
били су најуспешнији на Б и
Ц турниру.
У кон ку рен ци ји мушких
парова друго место освојио је
Милорад Мисимовић у дублу
с Немањом Станимировићем
из кру ше вач ких Зма је ва.
Софија Карановић је зарадила сребрно одличје у пару с
Дејаном Милошевићем у конкуренцији мешовитих дублова, у којој је и Горан Јелесијевић заузео треће место у пару
с Тином Ракић из београдског
Клира.
Дејан Милошевић је освојио две титуле на Ц-турниру, и
то у конкуренцији мушког сингла, али и мушког дубла, заједно с Вељком Цуканићем. Цука-

нић је титули у мушком дублу
додао и друго место у конкуренцији мешовитих парова с
Јулијом Поповић, у којој су
треће место освојили Огњен
Поповић и Маја Сердар. Јулија Поповић и Маја Сердар освојиле су друго место у конкуренцији женских парова.
БК Панчево је наступио с
пет играча, који су освојили
исто толико медаља.
На Б-турниру су Милица
Ускоковић и Стефан Мијатовић зарадили бронзано одличје у мешовитом дублу. Стефан Мијатовић и Михајло Борка, као и дубл који су чиниле
Милица Ускоковић и Полина
Линдина освојили су сребрне
медаље.
Сашка Петковић се окитила сребром у синглу на Ц-турниру, а заједно с Филипом
Малицом освојила је бронзу у
мешовитом дублу.

У Хали спортова на Стрелишту
у уторак, 21. новембра, одигран је пријатељски сусрет женских рукометних репрезентација Србије и Словачке. Била
је то прва припремна утакмица нашег националног тима
пред Светско првенство, које
ће бити одржано у децембру.
Око седамсто љубитеља игре
с лепљивом лоптом у нашем граду дошло је на Светог Аранђела
да поздрави и подржи екипу коју
предводи Панчевац Љубомир
Обрадовић. Иако је Србија играла у некомплетном саставу, без
повређене Јоване Стоиљковић и
одсутних Катарине Томашевић
и Андрее Лекић, приказала је
добру игру. Ипак, после шездесет минута на семафору панчевачког „храма спорта” стајао је
резултат 30:30.
Иако је први део меча припао рукометашицама Словачке, Катарина Крпеж и њене
саиграчице успеле су у наставку сусрета да побољшају своју
игру и преокрену резултат. Тако
је Србија у 38. минуту водила
и са 22:18, али није има ла
довољно концентрације да издр-

– Леп је ово дан за панчевачки бадминтон. Клуб је пуно
урадио за ових десет година и позиционирао се на српској бадминтон мапи као један врло успешан колектив.
Красе га стручност, креативност и вредан рад. Надам се
да ћемо истим путем наставити и у наредних десет година
– рекао је Иван Ковачевић, председник и оснивач БК-а
Панчево.

Дру го коло Купа Срби је у
гађању из ваздушног оружја
по А-програму одржано је прошлог викенда у Смедереву.
Конкуренција је и овог пута
била веома јака, али то није
сметало члановима Стрељачке дружине „Панчево 1813”
да постигну добре резултате
и освоје нове важне бодове за
финални меч.
Дејан Пешић је заузео четврто место у гађању из ваздушне
пушке. Погодио је 622,5 кругова, а зарадио је и седам бодова за финале. Екипа сениора
из нашег града пласирала се
на седмо место, што јој је донело два нова бода. Пуцали су:
Дејан Пешић, Далибор Павловић и Александар Павловић.
Седмо место је заузела и
екипа панчевачке „дружине”

која се надметала у гађању из
пиштоља. Овом тиму су такође припала два нова бода, а
чинили су га: Александар Зубовић, Јован Павлица и Ђорђе
Јовчевић.

Најбоље српске рукометашице припремаће се у Ковилову,
наредног викенда путују на пријатељске дуеле с Црногоркама,
а потом следи одлазак у Немачку на Светско првенство, које
ће трајати од 1. до 17. децембра. Наше репрезентативке ће
се надметати у Д-групи, а за
ривале ће имати: Холандију,
Немачку, Јужну Кореју, Кину
и Камерун.
А. Живковић

ИСКУСТВО ЗА СВА ВРЕМЕНА
Главни град Мађарске је од 4.
до 12. новембра био домаћин
најбољим кик-боксерима на
планети. У Будимпешти је одржано Светско првенство, а у
конкуренцији међу најбољим
борцима, као репрезентативац
Србије, нашао се и наш суграђанин, члан КБК-а „Српска
Спарта” Огњен Драгојерац.
Два де сет че тво ро го ди шњи
Панчевац се надметао у категорији до 81 кг. Био је то његов
дебитантски наступ на планетарној смотри кик-боксера, који
ће му свакако остати дуго урезан у сећању. Вољом жреба
Огњен се већ у првом мечу
намерио на борца из Израела,
који је, касније ће се испоставити, имао заштиту делилаца
(не)правде. Наш суграђанин је
с много жара ушао у дуел, био
је потпуно спреман, али је борилиште напустио погнуте главе. И то не својом заслугом...
Одмах после борбе на свом
„Фејсбук” профилу је написао:
„Ево овако, људи – у мечу против борца из Израела на Свет-

ском првенству у Будимпешти
буквал но сам ’покра ден’ од
судија, који су ме оштетили за
више од осам бодова. На крају
треће рунде сам потпуно неправедно добио негативне поене,
који су ме коштали победе.
Знам да сам био бољи и да је
ово моја победа, као што зна и
мој тим, али неправди има мно-

го. Идемо даље, из свега ћу
изаћи још јачи и мотивисанији, с вером у нове победе”.
Светско првенство је било и
прошло. Огњен се већ окренуо
новим изазовима. За њега је
најважније да је постао стандардни члан српског националног тима, што значи да ће
тек учествовати на великим

такмичењима. Већ наредног
викенда предстоји му турнир
у Београду, потом и надметање у Нишу, а почетком нове
године и Светски куп, који ће
такође бити одржан у нашем
главном граду.
И док се Огњен припрема за
нова искушења, са својим тренерима Зораном Ставревским,
Зораном Савићем и Зораном
Рајачићем, чланови удружења
„Српска Спарта” настављају да
одржавају трибине под називом „Спортом против наркоманије”.
После великог скупа у Хали
спортова на Стрелишту трибина ће у петак, 24. новембра, од
18 сати, бити одржана у Дому
културе у Јабуци. Посетиоцима ће се обратити лекари, правници, припадници полиције и
спортисти, а организатори очекују пуну дворану.
Идеја је да се трибине на
којима се говори о штетности
дрога одржавају сваке недеље
у неком дру гом насе ље ном
месту.
А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ ТЕНИСЕРКИ

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

НОВИ БОДОВИ ЗА „ДРУЖИНУ”

јевић, Марија Обрадовић (пет),
Дра ги ца Тата ло вић, Жељ ка
Николић (један), Драгана Цвијић (три), Марија Чолић, Милица Ранчић (један) и Марина
Дмитровић (један гол).
Челници Рукометног савеза
Србије захвалили су Градској
управи Панчева, Спортском савезу и рукометним клубовима из
нашег града на указаном гостопримству и помоћи у организацији ове међународне утакмице.

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У КИК-БОКСУ

ДЕЦЕ НИ ЈА ПОСТО ЈА ЊА
Бадминтон клуб Панчево је недавно прославио свој десети рођендан. Прослава је одржана у сали Спортског савеза, уз презентацију слика, као ретроспектива свих активности током прве деценије постојања клуба.
Тридесетак присутних могло је да погледа албум са исечцима из листа „Панчевац”, који је свих десет година писао
о успесима чланова клуба.

жи до краја, па су Словакиње
успеле да изједначе.
Селектор нашег националног тима Љубомир Обрадовић
на располагању је имао следећи састав: Сања Радосављевић
(четири гола), Катарина Крпеж
(шест), Јована Милојевић, Сандра Куриџа, Дијана Штевин
(пет), Јелена Лавко (један),
Сања Дам ња но вић (један),
Тамара Радојевић (два), Слађана Поп Лазић, Дијана Радо-

ЕМИЛИЈА ВИЦЕШАМПИОНКА
У Чачку је прошлог викенда
одржано дворанско Првенство Србије у тенису за јуниорке. У веома јакој конкуренцији, али и у дуелима са старијим ривалкама, шеснаестогодишња тенисерка панчевачког Динама Емилија Којчић
остварила је изванредан успех
пласиравши се у финале тог
престижног турнира А-категорије.
Ема је имала проблема у
првом колу да се навикне на
вештачку траву, па је с Марјаном Рагастовац из Новог Сада
одиграла три сета, али како се
навикавала на подлогу, из кола
у коло је играла све боље. У
полуфиналу се састала са актуелном шампионком и репрезентативком Србије до 16 и 18
година, Еленом Миловановић
из Чачка. Ема је максимално
концентрисано ушла у овај меч

оствари победу с резултатом
7:5, 6:4. У борби за највреднији
трофеј наша суграђанка је одмерила снагу с годину дана старијом Саром Гвозденовић из
Ваљева, која је такође била чланица јуниорских репрезентација Србије. У тешком мечу, који
се од самог почетка играо у
јаком темпу, Емилија ипак није
могла да издржи да игра на
свом нивоу и Сара је тријумфовала с резултатом 6:3, 6:4.
И поред разочарања због тога
што није успела да дође до престижне титуле, Ема је ипак
задовољна својом игром и другим местом у Србији.

Стране припремио
и држала је прикључак до самог
краја оба сета, а онда је успела

да направи брејк, преокрене
сетове у своју корист и тако

Александар
Живковић
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„МАЛЕ” НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У ПАНЧЕВУ (2)

ЈЕВРЕЈИ УПРКОС СВЕМУ ОПСТАЈУ НА ОВИМ ПРОСТОРИМА
И док „Панчевац” наставља да
изда је додат ке на јези ци ма
већих националних заједница
– Румуна, Мађара, Словака и
Македонаца, ова рубрика посвећу је пажњу мало број ни јим
народима са ових простора –
банатским Бугарима, Јеврејима и Цинцарима.
Своје виђење широког дијапазона тема од историјата до
актуелног тренутка даће добри
познаваоци прилика у поменутим заједницама.
У овом броју о Јеврејима
говоре Давид Монтијас и Мирослава Кон Панић.
Јевреј ска општи на Пан че во
(ЈОП) егзистира близу 150 година, а највећу кризу, не рачунајући Холокауст у Другом светском рату, имала је између
шездесетих и деведесетих година прошлог века.
Тада је председник постао
Давид Монтијас, који је веома
брзо успео да анимира чланство
и поспеши рад организације. За
то време урађено је много, у
чему су му свесрдно помагали
многи ентузијасти, пре свих
његова дугогодишња заменица
Мирослава Кон Панић.
У плану списак страдалих у
Холокаусту
Давид Монтијас: Озбиљније
насељавање Јевреја у Панчеву
дошло је у другој половини 19.
века, а 1870. године оформљена је Јеврејска црквена општина. Њен назив је више пута
мењан, да би се након Другог
светског рата усталио садашњи
облик. Гробље је отворено 1840,
прва синагога направљена је
1876, а друга – 1910. Чињеница да су у Панчеву постојала
два вер ска објек та довољ но
гово ри о тада шњем раз во ју
Јевреја на овим просторима.
Насупрот томе данас постоје
само остаци једног од њих.

Редовни састанци у просторијама Општине
Колико је жртава однео Холокауст – страдање Јевреја под
нацизмом – потврђује и податак да их је у Краљевини СХС
живело око 70.000, а након
Другог светског рата седам пута
мање.
Мирослава Кон Панић: Један
запис у књизи Борислава Јанкулова говори да се из Угарске
1729. године у Панчево доселила породица извесног Давида
Левија. Ипак, Јевреји се у нашем
граду у већем броју настањују
после пораза Турака у рату против Аустроугарске почетком 18.
века. Нажалост, живели су под
сталним притиском, а њихов
опстанак веома је угрозила „такса толеранције”, коју им је 1743.
године увела царица Марија
Терезија. Позитивне промене за
Јевреје почеле су 1867. године,
с доласком на аустроугарски престо Фрање Јосифа Другог, а највећа корист догодила се 1881.
године, вођењем њихових матичних књига.
Д. Монтијас: Почетком 20.
века панчевачки Јевреји углав-

Традиционално обележавање Европског дана јеврејске културе

Акценат на раду с младима
Председник ЈОП-а на Стратишту са
студентима из Француске и Ужица

ном су се бавили трговином, а
међу њима је било и много индустријалаца, занатлија, лекара,
чиновника, адвоката... Постоји
списак према којем је, пред Други светски рат, Јеврејска општина бројала око 630 чланова, у
шта не спадају они који су били
изван организације. Ти подаци
се баш не слажу с бројем жртава Холокауста, јер их је сасвим
сигурно било много више. Након
пада фашизма у Панчево се у
јуну 1945. године вратио 51
члан, а у августу још седамнаесторо.
М. Кон Панић: Због свега тога
редовно посвећујемо комеморације страдалим Јеврејима из
Панчева и околине. Као један
од важних датума, обележавамо догађај када су, између 14. и
15. августа 1941. године, махом
сви Јевреји из Баната похапшени и транспортовани у логоре,
попут Топовских шупа или Старог сајмишта. Одатле се углавном нису врати ли, а према

неким проценама, од око 4.000
јужнобанатских Јевреја страдало је 93 одсто. Занемарљив број
њих је преживео – у Панчеву
свега десетак жена удатих за
аријевце. Бројке варирају, па
планирамо један пројекат којим
ћемо од свих тих архива да
сачинимо поуздани списак оних
коjи су овде живели, а посебно
оних пострадалих.
Приоритети синагога
и Стратиште
Д. Монтијас: Иако малобројни,
Јевреји су се релативно брзо
организовали по повратку из
логора. Нажалост, синагога је
била неупотребљива, јер је служила као магацин панчевачког
позоришта, па је верски живот
почео да замире. То је резултирало „алијама” 1948/49. године, када су три четвртине чланова ЈОП-а отишле за Израел.
Рад Општине се након рата
базирао на социјалној помоћи
члановима, а потом је она три-

СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА ОБЕЛЕЖЕН И У ДВОРАНИ „АПОЛО”

Малишани рецитовали
и глумили на македонском језику
Светски дан детета обележен
је и у организацији Националног савета македонске националне мањине у понедељак, 20.
новембра, у дворани „Аполо”.
Том приликом уприличен је
програм првенствено намењен
деци из Јабуке, Качарева, Пландишта, Хајдучице и Гудурице
која уче језик поменутог народа са елементима националне
културе.
Догађај је почео кратким
уводом о значају дана установљеног 1954. године у Генералној скупштини Уједињених
нација с превасходним циљем
да се скрене пажња на проблеме деце. За то је била задужена Зорица Митровић, главна
организаторка програма испред
Националног савета македонске наци о нал не мањи не, а

Страну припремио

Јордан
Филиповић

потом се председник те институ ци је Бор че Велич ков ски
малишанима обратио на матерњем језику пожелевши им да
успешно савладају наставни
програм. Он је том приликом
најавио и састанак с новим
премијером Републике Македоније Зораном Заевим, који
је у званичној посети Србији,
и додао да ће том приликом
бити речи о уна пре ђи ва њу
образовања, а високи државник донираће и већу количину учила.

десетак година била у потпуној
хибернацији. Ствари су кренуле набоље деведесетих година
прошлог века, јер су се у Панчево као индустријски град доселили многи људи, међу којима
и поједини сународници, након
чега се и Општина константно
увећавала.
М. Кон Панић: Акце нат
наших активности је на култури, као и на очувању успомена
на страдале у Холокаусту, социјалној бризи о старијим особама, одржавању гробља, а можда
је најбитнији задатак да омладину вратимо у општине. Трудимо се да одржавамо добре
односе с другим заједницама,
као и с локалном самоуправом. Треба истаћи да је Завод
за заштиту споменика добио
14 милиона динара за ревитализацију Стратишта код Јабуке, које је било прилично оскрнављено. Много смо радили
како бисмо скренули пажњу
на то место, на којем је страдало небројено људи – само
током два дана убијено је око
две хиљаде Јевреја. Врло мало
чак и Панчеваца зна нешто о
томе. Сада очекујемо да ће ту

нићи озби љан мемо ри јал ни
комплекс.
Д. Монтијас: Најбоља ствар
у последње време догодила нам
се почет ком годи не када је
Народна скупштина једногласно донела закон о ублажавању последица жртвама Холокауста. Тиме смо добили финансијску подршку, коју можемо
трошити по строго наменским
тачкама. Међутим, када се то
подели на све општине, то није
много, посебно што су се страни спонзори због тога повукли.
Интенција је и да побољшамо
религијски живот, али кад год
обе ле жа ва мо неки пра зник,
морамо да идемо у Београд. А
с обзиром на то да функционишемо у изнајмљеним просторијама, годинама смо се, нажалост безуспешно, борили да нам
Град обезбеди адекватан простор. Стога улажемо велике
напоре да добијемо остатке
синагоге, па су наши планови
првенствено везани за реконструкцију тог објекта. Тиме
бисмо решили питање просторија, али и ревитализовали и
верски живот, јер то нам је једина нада за опстанак.

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.

Колинда
Мла да жен ки ца злат ног
ретривера, стара око годину
и по дана, тражи новог власника. Стерилисана је, вакцинисана и микрочипована, тако
да власник потпуно бесплатно добија сређеног и лепо васпитаног пса.
Колинда је мирна и добра с људима и другим псима, а
тренутно се налази у градском прихватилишту у Панчеву и
жељно ишчекује некога ко ће јој пружити сигуран дом.
Све информације могу се добити на контакт-телефон 352-148.

Изгубљени Звонко
Сам програм почео је рециталом ученика ОШ „Гоце Делчев” из Јабуке, а њима је у томе
помогла Љиљана Лазаревска.
Након тога је драмска дружина „Видоје Дојчиновски Даскалот”, која ради при качаревачком удружењу „Вардар”, извела представу у режији наставнице Александре Милошевски.
Напослетку су свима подељени дечји часопис на македонском језику „Суница” и производи из асортимана прилепске
фабрике „Витаминка”.

Овај мужјак мешанац пронађен је
на Новосељанском путу пре неколико дана, и то с плавом огрлицом и
звонцем око врата. Вероватно је побегао власнику из оближњег дворишта
или је шмугнуо током шетње, па се
затекао поред прометног пута.
Уколико га неко препозна, може
позвати службу „Зоохигијене” на
352-148 или по њега отићи у Власинску 1. Уколико се нико не појави
до истека законског рока, биће понуђен на удомљавање.

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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ПРЕМИЈЕР ЛИГА У КАРАТЕУ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ДИНАМО НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

ПАКЛЕНИ РИТАМ ТАМИША
Важан тријумф
у Београду
У уторак против
Војводине

Трећи шампионски
пехар
Успешни млади борци
Сениорска екипа Карате клуба Динамо, трећи пут у историји клуба, освојила је титулу
шампиона у Премијер лиги
Србије.
У недељу, 19. новембра, у
спортској хали на Бањици одржан је турнир Премијер лиге
за сениоре и сениорке, а КК
Динамо је још пре почетка
такмичења истакао кандидатуру за највиши пласман, с
обзиром на то да у екипи има
четири сјајна државна репрезентативца.
Панчевци су у првом колу
савладали екипу Студентског
града с 3:2, да би у борби за
највреднији трофеј победили
и одличну младу екипу Борца из Чачка са 2:0.
Освајање треће титуле екипног шампиона Србије остварио је тим предвођен капитеном Слободаном Битевићем,
а за титулу су се изборили и:
Никола Јовановић, Дејан Цвркота, Ђорђе Салапура, Стефан

Лугић, Александар Анђелковић и Александар Тинтор.
Поред самих бораца, велике заслуге за освајање шампионског ловора припадају и
стручном штабу КК-а Динамо, с Предрагом Стојадиновим и тренерима Љубишом
Миленковићем и Немањом
Лугићем на челу.
Најбољи српски каратиста
Слободан Битевић ове недеље путује у Окинаву, где ће
наступити на великом турниру Серије А. Биће то његов
први наступ на такмичењу на
том јапан ском остр ву и
последње велико надметање
у овој години.
Мала али одабрана екипа
мла дих так ми ча ра Дина ма
наступила је у недељу, 19.
новембра, на турниру „Арена
опен” у Београду.
Клуб из нашег града представио се са четири такмичара, који су освојили четири
медаље. Сребром се окитио
Стефан Стојковић (нада) у
катама, а бронзане медаље су
зарадили пионирка Милица
Гагић, нада Јелена Милентијевић и кадет Александар Здешић, сви у катама.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПОБЕДА ПРЕД ЗИМСКУ ПАУЗУ
Рукометашице Панчева су и
прошлог викенда обрадовале
сво је нај вер ни је нави ја че.
После важног тријумфа над
екипом „Халаса Јожефа” на
свом терену, девојке које предводи тренер Марко Крстић
заблистале су и у Инђији, где
су одиграле сусрет осмог кола
Супер Б лиге: Железничар –
ЖРК Панчево 19:29 (10:14).
– Честитам девојкама, све
су играле изузетно добро, а
када је тако, онда ривали попут
Железничара заиста немају

никакву шансу. У свим елементима игре надвисили смо
домаћи тим и ниједног тренутка нисмо дозволили да нас
резул тат ски угро зи. Сања
Павловић је поново била феноме нал на на голу и сво јим
интервенцијама је потпуно
разоружала играчице Железничара, мада, понављам, све
девој ке заслу жу ју похва ле.

Сада смо ухватили прикључак са екипама из средине
табеле и „скочили” смо на
шесто место. Први део сезоне
је за нас завршен. Предстоји
нам дужа пауза у првенству,
јер наредну утакмицу играмо
тек у фебруару – рекао је тренер ЖРК-а Панчево Марко
Крстић.
Утакмицу у Инђији обележила је и Невена Станишковић, која је дала чак девет
голова. Светлана Ничевски је
шест пута погодила мрежу

ривала, а Јована Јанковић је
постигла пет погодака. Невена Џелајлија и Катарина Шуберић су се по три пута уписале
у листу стрелаца, а по једном
су биле прецизне Јована Рикановић, Невена Којић и Драгана Чакмак.
ЖРК Панчево је сада на
шестом месту на табели, са
шест бодова.

Шесто коло Кошаркашке лиге
Србије вратило је осмех на лица
љубитељима игре под обручевима у нашем граду. После
серије лоших резултата кошаркаши Тамиша издигли су се
изнад свих проблема и забележили су веома важну победу.
Момци које предводи тренер
Бојан Јовичић били су најбољи када је било најпотребније,
у дуелу с популарним „клонферима”, и то на њиховом терену: ОКК Београд – Тамиш 61:74,
по четвртинама 13:20, 18:18,
11:23 и 19:13.
Екипа из нашег града држала је све конце игре у својим
рукама од самог почетка утакмице. Младен Витковић и његови саиграчи повели су од првог
поена и предност нису испуштали до краја сусрета. Београђани су покушавали на све начине да сустигну ривала и били су
надомак изједначења, али више
од тога нису могли. Прошле
суботе у хали „Шумице” намерили су се на бољег противника. Панчевци су посебно надмоћни били у трећој четвртини, када је и дефинитивно одлучен победник ове утакмице.
Тамиш је у првом полувремену предводио сјајни Стефан
Савић, да би у наставку утакмице улогу „диригента” преузео капитен Младен Витковић.
Наравно, сви момци заслужују
похвале за овај важан тријумф,
а поготову због чињенице да
су после четири пораза играли
под вели ким при ти ском и
императивом победе.
– Иако смо и у овом мечу
имали одређене проблеме у
нападу, у одбрани смо испоштовали све задатке и то нам
је донело бодове. Уопште није
било лако одиграти ову утакмицу. Требало је издићи се

после четири изгубљена меча.
Ово је веома важна победа.
Вратили смо „брејк” од Металца, па много мирније улазимо
у наставак шампионата, а очеку је нас пакле ни ритам у
наред них неко ли ко дана –
рекао је тренер Тамиша Бојан
Јовичић после меча са ОКК
Београдом.
Панчевачки тим играо је у
саставу: Ђорђевић (седам поена), Сочанац (осам), Илкић
(шест), Кањевац, Баловић, Витковић (21), Раичевић (шест),
Смиљанић (два), Савић (15),
Кнежевић (девет поена), Раденковић и Митровић.
Већ у среду, 22. новембра,
када је овај број „Панчевца”
био закључен, Тамиш је на свом
терену одмерио снагу са еки-

пом Златибора, а током викенда гостоваће у Краљеву, где ће
поделити мегдан са Слогом.
Девето коло Кошаркашке лиге
Србије биће на програму већ у
уторак, 28. новембра. Тада ће
у Хали спортова на Стрелишту
гостовати Војводина из Новог
Сада. Тај сусрет почиње у 19.30.
Овај тим Тамиша заслужује
подршку публике, а уз помоћ с
трибине панчевачког „храма
спор та” лак ше ће доћи до
важних бодова.
У осмом колу Прве регионалне лиге Крис-крос је поражен у Бачкој Тополи од истоименог домаћина са 74:60, по
четвртинама 24:11, 14:15, 24:18
и 12:16.
Дерби зачеља у потпуности
је припао домаћем тиму, који

је на најбољи начин искористио то што је Крис-крос у Бачкој Тополи играо некомплетан.
У наредном колу Крис-крос
дочекује Слован из Руме. Утакми ца се игра у неде љу, 26.
новембра, од 18.30, у Хали спортова на Стрелишту.
Кошаркаши Динама стигли
су до шесте победе у шампионату Друге регионалне лиге.
Тим који предводи Иван Радовановић савладао је Локомотиву са 87:41. Панчевачка екипа играла је у саставу: Николић, Слепчевић (четири поена), Андрић (14), Гли шић
(девет), Секулић (10), Стојиљковић (14), Кањевац (осам),
Павловић (осам), Машић (четири), Петровић (10) и Нешић
(шест поена).

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

УОЧЉИВ НАПРЕДАК У ИГРИ
Утакмицама шестог кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Суперлиги за одбојкашице. Екипа панчевачког Динама гостовала је у Обреновцу, где је одмерила снагу с домаћим Тентом и
претрпела шести пораз. Ипак,
популарне „лавице” успеле су да
освоје један сет, а да су имале
само мало више вере у сопствене могућности, могле су стићи и
до првог бода у елити, па и до
победе: Тент–Динамо 3:1, по сетовима 25:22, 27:25, 18:25 и 26:24.
Био је то заиста узбудљив,
неизвестан, па и невероватан
меч. Када се саберу сви поени
на утакмици, долази до изједначеног скора – 96:96, али шта
то вреди када су сва три бода
остала у Обреновцу. Девојке које
предводи Никола Јерковић још
једном су, баш као и у Клеку,
прокоцкале високо вођство, па
су на крају остале празних шака.
Динамо је имао предност и
у првом сету (20:18), али није
успео да поведе. У другом делу
сусрета Панчевке су прве стигле до сет-лопте, али је нису
искористиле, што је противник умео да казни и стигне до
високог вођства од 2:0. Коначно, популарне „лавице” су у
трећем сету заиграле онако
како то од њих очекују и навијачи. Успеле су да искористе
све грешке ривала, али и да
стечену предност мирно очувају до краја сета. А онда је
наишао период игре који се
ретко виђа на одбојкашким
теренима. Динамо је у четвр-

том сету водио са 20:10, али
није успео да га освоји! „Лавице” су пропустиле чак четири
сет-лопте и на крају су терен
дворане у Обреновцу напустиле погнутих глава.
И поред новог пораза, има
разлога за оптимизам у редовима панчевачког суперлигаша...
Изузетно важну победу остварили су одбојкаши Борца у
шестом колу Прве лиге. Они
су прошлог викенда у Хали
спортова на Стрелишту савладали Клек с 3:0, по сетовима
25:19, 25:21 и 25:16.

Био је то тре ћи три јумф
момака које предводи тренер
Душан Јовић, с којим су ухватили прикључак за водећим
екипама на табели. Од самог
почетка утакмице било је евидентно да је Борац изразити
фаворит у овом дуелу, иако у
еки пи Кле ка има неко ли ко
искусних одбојкаша који су се
надметали и у Суперлиги.
Овог пута блок је био врло
моћ но оруж је стар че вач ког
тима, а Бојан Познић и његови
саиграчи пореметили су ритам
ривала и одличним сервисима.

Готово цео меч Борац је одиграо у саставу: Милан Зиндовић, Јован Кова чић, Ненад
Мадић, Александар Гаврилов,
Немања Дукић, Бојан Познић
и Лазар Петковић.
У важним тренуцима тренер
Душан Јовић правио је одличне измене, па је тако у финишу првог сета, уместо Петковића, на сервис-линију стао
Иван Булић, а на тој позицији
остао је све до сет-лопте за
Борац. Иста ситуација поновила се и у другом сету, када је
Булић заменио Ковачића.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДУПЛИ МАТ
МИЛАНОВИЋА
Водећа шаховска школа у Србији, под вођ ством селек то ра
кадетске репрезентације Србије, интернационалног мајстора
Дејана Несторовића, прошлог
викенда је у Београду организо ва ла тур нир под нази вом
„Шах је имитација живота”.

Надметало се 40 учесника,
који су били подељени у две
ста ро сне кате го ри је. Мар ко
Милановић се такмичио у старијој класи, а његов брат Павле
у млађој.
Током седам кола браћа из
Панчева су доминирала у обе
категорије. Иако је у старијој
класи био један од најмлађих
такмичара, Марко је са седам
поена из седам партија био
апсолутни победник турнира.
У млађој категорији Павле је
такође био неумољив, освојивши на овом значајном такмичењу своју прву златну медаљу.

ШЕСТ ВРЕДНИХ
ТРОФЕЈА
Државно првенство у пливању
у категорији школског спорта
одржано је у Крагујевцу. Панчево је имало чак 43 представника, који су освојили шест
медаља.

Највреднији трофеј зарадио
је Страхиња Шондић из ОШ
„Братство–јединство”. Сребром
су се окитиле Катарина Белић
(ОШ „Стевица Јовановић”),
Дуња Нишић (ОШ „Мика
Антић”) и Андреа Пољак (ОШ
„Вук Караџић”, Старчево), а
бронзе су освојиле Дуња Стоев
(ОШ „Мика Антић”) и Петар
Ранковић (ОШ „Исидора Секулић”).

КУП СИРМИЈУМ
Најмлађи такмичари Џудо клуба Панчево постигли су запажене резултате на турниру „Куп
Сирмијум”, одржаном прошлог
викенда у Сремској Митровици.
Сребрне медаље су освојили: Владимир и Матеја Михајлов, Вук Вељковић, Алексан-
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПАУЕРЛИФТИНГУ

ФИЛИП ОБАРАО РЕКОРДЕ

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

Одлични резултати

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
субота, 17 сати

Трофеји за Динамо и
Спартанс
У организацији клуба Гладијатор из Елемира, у суботу, 18.
новембра, у том месту је одржано Првенство Србије у пауерлифтингу. Број учесника био
је рекордан до сада, а такмичари су се надметали у дисциплинама чучањ, бенч-прес и
мртво дизање. Пласман се одређивао према укупно подигнутој килажи у све три дисциплине (такозвани тотал).
Боје КДТ-а Динамо бранили су: Кристина Цвјетићанин,
Андреи Настасије, Филип Влајић, Иван Ковачевић, Стефан
Дрпа и Мирослав Лончаревић.
Кристина Цвјетићанин надметала се у категорији до 63 кг и
освојила је сребрна одличја и
у јуниорској и у сениорској
конкуренцији. Андреи Настасије зарадио је златну медаљу
у јуниорској конкуренцији и
бронзу у надметању сениора, у
категорији до 74 кг телесне
тежине. У истој категорији надметао се и Филип Влајић. Он

ПРВА ЛИГА
Јагодина: ЈАГОДИНА–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВОЛЕЈСТАР
недеља, 13.45

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Краљево: СЛОГА–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА
уторак, 28. новембар, 19.30
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВАН
недеља, 18.30
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–ДИНАМО
С. Пазова: С. ПАЗОВА – ЈЕДИНСТВО

је тријумфовао у сениорској
конкуренцији, а поставио је и
два нова државна рекорда, у
дисциплини мртво дизање и у
тоталу, односно збирном рекорду свих трију такмичарских
дисциплина. Иван Ковачевић
је био пети у категорији до 83
кг телесне тежине, док је Мирослав Лончаревић био шестопласиран у категорији до 105

кг. Стефан Дрпа у категорији
тешкаша преко 120 кг телесне
тежине освојио је два сребрна
одличја.
За СК Спартанс из нашег града наступили су: Милица Орешковић, Тамара Ћаћић, Саша
Јерчић и Новак Лукић.
Милица Орешковић је у категорији до 72 кг телесне тежине
освојила бронзу у сениорској одно-

сно сребро у јуниорској категорији. Тамара Чачић је проглашена за апсолутно најјачу такмичарку, освојивши златну сениорску медаљу у категорији до 84
кг. Саша Јерчић је зарадио сребро у јуниорској категорији до
74 кг, док је Новак Лукић победио у категорији сениора до 93
кг. Поред тога, он је тријумфовао и у јуниорској конкуренцији.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

вини терена која припада гостима, лопта је најчешће шетала
испред казненог простора Црвене звезде, било је неколико
идеалних прилика, али једноставно – „бубамара” није хтела у мрежу. Фудбалери из Новог
Сада су се грчевито бранили и
кад год су били у могућности,
испуцавали су лопте што даље
од свог гола, често и ван терена... Била је то антипропаганда

фудбалске игре. На крају утакмице бурно су прославили изборени реми, радовали су се као
да су победили...
– Била је то још једна веома
тешка утакмица за нас. Опет
смо играли под великим притиском. Свуда у свету негује се
офанзивни фудбал, а само код
нас, и то неки други актери,
штите декадентни фудбал. Жао
ми је због момака што нисмо
остварили нову победу, али идемо даље. Следи нам тешко гостовање у Бачком Јарку, па зимска
пауза. Мислим да нам је јесења
полусезона показала колики су
нам домети и колико можемо –
рекао је тренер „брзог воза”
Александар Стевановић.

Иако није успео да освоји
сва три бода, и меч с Црвеном
звездом остаће забележен у
фудбалским алманасима Динама 1945. Наиме, била је то десета узастопна утакмица у којој
тим из нашег града није примио гол!
Финиш јесењег дела шампионата у Српској лиги „Војводина” прија и фудбалерима
Желе зни ча ра.
Попу лар на

„дизелка” из нашег града гостовала је прошлог викенда у Суботици, где је с домаћом Бачком
1901 играла нерешено 1:1.
Први тренер тима из нашега града Ненад Стојчић поверење за овај дуел поклонио је
екипи у саставу: Николовски,
Ђорђевић, Текијашки, Спасковски, Јани ћи је вић, Стај чић,
Костић, Шобот, Јова но вић,
Ковачевић и Аничић, а прилику су добили и Савков, Целин
и Томашевић.
Осокољен победом над Радничким из Сремске Митровице, Железничар је пут севера
Бачке кренуо с много оптимизма, па и са жељом да се врати
са сва три бода. Од самог почетка

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПРИГРЕВИЦА
недеља, 16.30

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Јарак: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (З)
недеља, 13 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – ВРШАЦ Ј.
недеља, 13 сати

БОДОВИ ТУГЕ, БЕСА И НАДЕ
Јесењи део првенствене трке
за бодове у Српској лиги група
„Вој во ди на” ушао је у сам
финиш. Прошлог викенда су
на програму биле утакмице
претпоследњег кола, а представници нашег града у трећем рангу такмичења наставили су континуитет освајања
бодова. И Динамо 1945 и Железничар играли су нерешено са
својим противницима. Истина, можда су љубитељи најважније споредне ствари на свету у Панчеву и околини очекивали и више, али шта је – ту је.
Нови бодови су освојени, а да
је било мало више спортске
среће, али и мање нефудбалских елемената на утакмицама, исходи су можда могли да
буду и другачији...
Панчевачки „брзи воз” је на
свом терену угостио Црвену
звезду из Новог Сада. По веома хладном, правом јесењем
времену, на Градском стадиону у Панчеву окупило се око
300 посетилаца, који ипак нису
могли да се радују новој победи својих миљеника: Динамо
1945 – Црвена звезда 0:0.
Овај меч обележили су делио ци (не)прав де. Сре ди ном
првог полувремена Стојановски је постигао погодак за домаћи тим, а главни судија Никола Бикић из Зрењанина најпре
је признао гол и показао руком
на центар, али је после неколико тренутака, на асистенцију свог помоћника Дрндаревића, променио одлуку и поништио погодак Динама 1945.
Панчевци су и у другом полувремену наставили да свим
силама кидишу ка голу ривала, играло се углавном на поло-

Рукомет

утак ми це „дизел ка” је била
бољи так мац, дик ти ра ла је
ритам утакмице, а у правом
тренутку дошла је и до почетне предности. У самом финишу првог полувремена, у 42.
минуту, Милош Јанићијевић
је погодио мрежу Суботичана,
па су Панчевци на одмор отишли с предношћу од једног
гола.
Наставак сусрета донео је
нешто офанзивнију игру Бачке 1901, али је Железничар
наставио да игра у свом ритму
и да одбија нападе ривала. Да
није било једанаестерца у 67.
минуту, после којег су домаћи
фуд ба ле ри изјед на чи ли и
поставили коначан резултат,
питање је да ли би Суботичани успели да савладају веома
доброг голмана Илију Николовског.
После четр на е стог кола
Желе зни чар зау зи ма осмо
место на табели, са двадесет
бодова. У последњем колу јесењег дела шампионата, у недељу, 26. новем бра, на СЦ-у
„Младост” гостоваће седмопласирани Раднички из Зрењанина. Утакмица почиње у
13 сати.
Претпоследње коло одиграно
је и у Војвођанској лиги група
„Исток”. Младост из Омољице
је гостовала у Накову, где је победила домаћи Полет са 4:0.
Голове за тим који предводи
тренер Душан Ђокић постигли
су: Гиговић, Јавор, Додић и
Пештерац.
Омољчани су сада на петом
месту на табели, са 22 бода, а у
последњем колу на свом терену дочекују другопласирани
Вршац јунајтед.

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Селеуш: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ
Б. Паланка: ДУНАВ–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (К)
Ц. Црква: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Обреновац: ТЕНТ–ДИНАМО

3:1

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК

3:0

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ПАНЧЕВО

19:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Долово: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ
Темерин: МЛАДОСТ–ЈАБУКА

29:29
21:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Шид: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

37:31

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР

61:74
83:75

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС

74:60

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС
Панчево: ДИНАМО–ЛОКОМОТИВА

83:60
87:41

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – Ц. ЗВЕЗДА
Суботица: БАЧКА 1901 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:0
1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Наково: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ

0:4

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ
Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Старчево: БОРАЦ–ПАРТИЗАН

0:0
2:1
0:1
4:1

ШАХОВСКИ КУТАК

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

Miller

МЕДАЉЕ, МЕДАЉЕ...
дар Лупулов и Филип Паланачки, а бронзама су се окитили Снежана Самарџић и Вук
Бабић.

Стране припремио

Александар
Живковић

Млади борци ЏК-а Динамо учествовали су прошлог викенда
на два турнира и на оба такмичења били су веома успешни.
На надметању у Нишу, у конкуренцији 343 борца из 29 клубова из Бугарске, Грчке, Македоније и Србије, Панчевцима
је припало осам трофеја.
Златне медаље су освојили:
Алекса Ђуровић, Милош Ђорђе вић, Ђор ђе Јаки мов ски и
Урош Ћућа. Сребром су се оки-

8
7

тили Филип Француз и Матеја
Зубовић, а бронзе су зарадили
Вид Милановић и Петар Мљач.
Млади динамовци донели су
шест меда ља из Срем ске
Митровице.
Матеја Стојановски је освојио највреднији трофеј, Кристијан Лехни и Марија Стојановски окитили су се сребром,
а бронзана одличја су заслужили Немања Ђуришић, Алекса Лехни и Милош Божић.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де8)
Избор Р. Радојевић

ОКОНЧАНО НАДМЕТАЊЕ У TCR ШАМПИОНАТУ

ДУШАН БОРКОВИЋ НА ОСМОМ МЕСТУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Пријатељство
Нова симпатија.
Оцене.
Мамина нова блам шминка. Необријани седи тата.
А заједничка другарица се променила...
Има и онај високи из седмог два...
Оцене свега тога.
Шта год да је тема, овде је јасно једно: пријатељство.

Ипак успешна сезона
Десет бодова из Дубаија
Почињу припреме за
наредна искушења
Наш сугра ђа нин, нај бо љи срп ски
аутомобилиста Душан Борковић успешно је завршио своју другу сезону у
TCR шампионату. Он је са 118 бодова у гене рал ном пла сма ну зау зео
осмо место, после два де сет трка.
Нови светски шампион је Жан Карл
Верне.

Последњи тркачки викенд одржан
је у Дубаију. Борковићу је на почетку
првог дела квалификација пукла гума,
после чега је морао у бокс. По изласку на стазу поправљао је своје време, а у једном тренутку је избио чак и
на девето место. Ипак, због проблема
с предуправљањем и подуправљањем
аутомобила он није био у конкуренцији за други део квалификација на
стази у Дубаију.
– Већ на слободним тренинзима
знао сам да не могу много да очекујем на овој стази, с обзиром на то да
је трећи сектор веома спор. Након
што ми је пукла гума, потпуно се променио баланс и аутомобил је заносио
задњим делом. Мислио сам да ће бити
боље, али шта је ту је. Боље није могло
са аутомобилом који се понашао јако

лоше. Ипак, имам и лепих вести за
наредну годину, о којима још не могу
много да причам – рекао је Дуца после
квалификација.
Панчевачки ас је у главној трци
стартовао с петнаесте позиције, једног места више у односу на квалификације, јер је Тарквини, због промене
мотора, послат на зачеље.
Већ у првом кругу дошло је до контакта са аутомобилом Алана Менуа у
„хјундаију”, када је Борковићу оштећен аутомобил, што га је коштало
губитка неколико позиција и пада на
19. место. Већ у четвртом кругу Дуца
је морао да се помири са чињеницом

да му је предњи леви точак толико
страдао после контакта на старту да
је једва успевао да скреће.
Ипак, свестан ограничења свог аутомобила, наш ас је возио стрпљиво и
из круга у круг поправљао је пласман.
Заједно с клупским колегом Каџајом
пробијао се напред, остављајући иза
себе једног за другим бројне конкуренте. На крају је прошао кроз циљ
као деветопласирани, али је након
казни изречених другим возачима у
коначном пласману завршио као осми,
што му је донело четири бода и велику сатисфакцију на стази која никако
није одговарала „алфама”.
Дуца је на старту друге трке био
четрнаести, међутим ни такав сценарио није га обесхрабрио, па је и у
последњој трци шампионата успео да

повећа бодовни салдо. Не попуштајући ниједног тренутка, он је возио својим темпом и полако напредовао у
пласману. Три круга пре краја пробио се међу првих десет возача на
стази, што му је гарантовало поене,
али чак ни тада није помишљао да
стане. Сав труд, борба с проблемима
на које никако није могао да утиче,
на крају су му се исплатили и Борковић је кроз циљ прошао као осми.
С обзиром на то да возачи „хјундаија” нису били у конкуренцији за бодовање, Душанов коначан резултат у
последњој трци био је седмо место. Тако
је увећао свој салдо за још десет бодова.
– Ово је било још једно велико искуство за мене. Не могу да кажем да сам
презадовољан, али уз све околности које
су ме пратиле ове сезоне, мислим да
боље није могло. Знам да сам у сваком
тренутку давао све од себе и надам се
да нисам разочарао навијаче који су
били уз мене и ове године. Велику
захвалност дугујем свом тиму и спонзорима и верујем да ћемо наредне године у још јачем саставу репрезентовати
Србију у свету. Следе нови изазови, спреман сам да се ухватим укоштац с најјачима на планети. Мислим да су и моји
овогодишњи наступи добар показатељ
да ми је место међу највећим светским
возачима. Још једном, хвала на подршци и једва чекам да се догодине заједно радујемо новим успесима – истакао
је Борковић након последње трке у овогодишњем TCR светском шампионату.
Наступи нашег аса током ове сезоне остаће уписани великим словима
у историји српског аутомобилског
спорта. Иако због техничких проблема на аутомобилу није завршио половину од 20 овосезонских трка, чак три
подијума у шампионату и две победе,
у Бахреину и Аустрији, када се слушало „Боже правде”, резултатски су
обележили сезону.
Панчевачком асу и његовом тиму
сада предстоји напоран период припрема за следећу сезону. Према последњим информацијама, FIA WTCC и TCR
наредне године треба да се споје у један
шампионат. То је сјајна вест за све љубитеље ауто-спорта, али и за спонзоре,
пошто би тај шампионат био под окриљем FIA, али и „Еуроспорта”, са ТВ
дистрибуцијом у више од 180 земаља.
А. Живковић

Завршетак
Док је било чупаво у земљи, бавила сам се креативним стварима, путовала сам у иностранство...
Упала ми онда у стан нека агенција.
Од тад сам под присмотром.
Агената. За некретнине. За покретне мисли.
Оних модних.
Агенција се примила на мене.
Баш ту је завршетак њених мисли.

Нема
Ограда пред воденом провалијом, нема даље.
Нема.
Када бих скочио и запливао, да ли би ме дочекала друга обала?
Ње нема.
Чак и да се за то пита река, она не би умела да одговори.
Она је нема. Све и да проговори, шта би рекла...
Друга обала се буди.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ксенија
Бирманац,
гимназијалка:
– Бићу код куће
и одмараћу се.
Увече ћу вероватно
изаћи у град.

Предраг Пејчић,
продавац:

Милица Тимић,
гимназијалка:

– Викенд ћу провести
радно. Увече
ћу можда отићи
до једног од
локалних ресторана.

– За викенд
ћу се такмичити
на „Стиховизији”.
Рецитоваћу песму
на енглеском. Увече
ћу ићу у Београд
на пробу хора.
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