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ПРОБЛЕМИ НАШИХ СУГРАЂАНА КОЈИ ПУТУЈУ ЗА БЕОГРАД

ГУЖВЕ ЈОШ ДВАДЕСЕТАК ДАНА?
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Село
ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Помоћ омољичкој

Наши суграђани који због радова на
Панчевачком мосту путују више од
сат времена за Београд и свакодневно губе стрпљење због великих гужви
мораће да се сачекају још око двадесетак дана док се ситуација поново
не нормализује.
Према незваничним информацијама до којих је дошао наш лист, друмски саобраћај на релацији Панчево–
Београд одвијаће се опет као и пре
почетка радова од средине новембра.
– Завршетак свих послова на подвожњаку у Крњачи, који је дуг 63,5 метара, очекује се средином идућег месеца.

Након тога, у плану су испитивања, а
први возови преко новог железничког
моста требало би да крену у првој половини децембра, када ступа на снагу
зимски ред вожње. Радови на подвожњаку су протеклих дана интензивирани, а изводе се и током ноћи да би што
пре били завршени – изјавио је наш саговорник из „Железница Србије” који
је затражио да остане анониман.
Подсећамо, радови на подвожњаку
почели су још почетком септембра.
Редакцији „Панчевца” до сада се јавило више наших суграђана, који су
навикли да у уобичајеним околно-

стима до својих школа, факултета и
радних места у Београду стижу за
највише двадесетак минута, с питањем због чега радови нису завршени
током летњих месеци, када су мање
гужве у саобраћају.
По њиховим речима, ситуација је
најгора у јутарњим шпицевима. Додатну нервозу ствара и то што од почетка радова саобраћајни полицајци
кажњавају наше суграђане који иду
аутомобилима за Београд.
Осим њих, на проблеме се жале и
они који путују аутобусима до главног града. Они кажу да им је најтеже

то што морају да крену и по сат, сат и
по раније да би стигли на жељено одредиште и додају да на панчевачкој
аутобуској станици гужве почињу
већ од раних јутарњих часова.
Подсећамо, реконструкција надвожњака испод Панчевачког моста део је
модернизације петнаест километара
дуге пруге на релацији Панчевачки
мост–Панчево главна станица. Тај посао се финансира из кредита који нам
је одобрила Русија, а обухвата радове
на постојећем колосеку и електрификацију новог, другог колосека.
М. Глигорић

ЖИРИ ОДЛУЧИО О НОВЕМБАРСКИМ ЛАУРЕАТИМА

Награде Десанки Петров Морар, Журићу и Вујачићу
Овогодишњи добитници највећег градског признања – Новембарске награде Града Панчева јесу
сликарка Десанка Петров Морар, писац Вуле Журић и новинар Драган Вујачић.
Жири је одлучио и да јавно похвали раднике погона „Чистачи” ЈКП-а „Хигијена”.
Жири за доделу признања Града Панчева 25. октобра је одлучивао између двадесет једног предлога појединаца и организација. За најпрестижније
панчевачко признање кандидовано је 19 лица, као
и две организације и један колектив.
У области културе и уметности и ове године је
било највише предлога – пет, док су за образовање
стигла три предлога, као и за спорт и новинарство.
У области здравства је био један предлог, колико и
у области архитектуре. За ову градску повељу кандидовано је и једно свештено лице, а за једног кандидата су стигле две пријаве, па су укупно 22 суграђанина послала своје предлоге.
Жири је био једногласан, а на његовом челу је
била мр Вера Царина.
– Награду за целокупан животни рад додељујемо
сликарки Десанки Петров Морар, која је објавила и
три књиге поезије. Писац Вуле Журић, који је добитник мноштва награда, награђен је за свој књижевни
опус. Из области новинарства награду је добио Драган Вујачић, новинар Телевизије Панчево, за дугогодишњи рад, а и с обзиром на то да га чека хиљадита
емисија. Запослени у Радној јединици „Чистачи”
при ЈКП-у „Хигијена” биће похваљени јер, нажалост,
тај предлог за Новембарску награду није у складу с
пропозицијама, па не можемо да им доделимо признање. Они су вредни сваке похвале и обављају незавидан посао – изјавила је председница жирија.

Она је додала да је ове године било квалитетних
предлога, али је жири сматрао да ипак нису били
у рангу награђених.
У образложењу је за уметницу Десанку Петров
Морар наведено да као сликарка наиве ради аквареле, цртеже, графике и уља на платну те да је излагала на преко 60 самосталних изложби у земљи
и иностранству, као и на преко 300 групних. Издваја се изложба у Њујорку на позив Уједињених
нација. Бави се и вајарством и пише поезију. Добитница је бројних признања и награда како из

области уметности, тако и за дугогодишњи хуманитарни рад.
Писац Вуле Журић је аутор многих романа,
прича и драма, а „Република Ћопић” нашла се ове
године у најужем избору за НИН-ову награду. Добитник је више књижевних награда, попут Андрићеве награде за 2015. годину, а по његовом сценарију снима се филм о Петру Кочићу. Сарађује с
Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин”.
У образложењу за новинара Телевизије Панчево
Драгана Вујачића, који је у том медију 22 године,
наведено је да је добио три награде, као и да га
следеће године очекује хиљадита емисија „Је л’
родило?”. Поред пољопривредне емисије, на локалној телевизији уређује и води емисију „Казивање”, а од ове године и „Сеоску разгледницу”.
Право предлагања кандидата за награду, у писаној форми, имала су правна и физичка лица.
Критеријуми су били исти као и ранијих година,
те се ова повеља додељује појединцима, организацијама или предузећима који имају пребивалиште
односно седиште у Панчеву за вредна достигнућа
значајна за град у областима: уметности, науке, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања,
спорта, привреде, социјалног и хуманитарног рада.
Ово градско признање традиционално се додељује поводом 8. новембра – Дана града Панчева, на
свечаној седници Скупштине града. Награда обухвата повељу и новчани део.
„Панчевац” ће у следећем броју објавити интервјуе с троје добитника овогодишње награде Града
Панчева.
М. Димитрић
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КОМЕНТАРИ
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pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Мост на реци Тамиш,
са звиждуком

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Сликарка Десанка Петров Морар, писац Вуле Журић и новинар Драган
Вујачић овогодишњи су добитници Новембарске награде Града Панчева.
Када се у граду од 130.000 становника својим ангажовањем издвоји троје људи, то може да значи само једно – да су посебни.
Честитамо им на томе!
***
Кренеш за недалеки Београд. Послом, на студије, у школу, на представу,
концерт, у кафану, на сплав, или да се, једноставно, промуваш. И – смучи
ти се тај покушај.
Јер, да би прешао петнаест километара потребно ти је минимално 45
минута. И то тако (не)функционише месецима.
Разлог је градња новог железничког моста на потезу пре Дунава. Нису
извођачи лењи, раде, али ствар се, из перспективе свакодневних путника за Београд, отегла. Бенефите реконструкције надвожњака, што је део
модернизације пруге ка Панчеву, ускоро ћемо сви осетити: руски кредит
који ће послужити сврси.
Ускоро, у преводу, гласи – средином новембра. Али, отегло се све то. Рупе, ма, јаме, по алтернативном путу кроз Крњачу знају да ти оштете аутомобил; чекање дуго и по двадесет минута да би се укључио на Зрењанински пут
уме да ти обезвреди логику. Губљење живаца је колатерална штета...
Напред наши, завршавајте посао!
***
Мостови спајају обале. На контраобалама могу да буду, по свим основама, потпуно различити људи. Самосвесни и идолопоклоници; срећни и
трагични; млади и стари; вечито весели и увек надрндани; леваци и дешњаци; прваци и осмаци; задовољни и сморени; опортунистични и емпатични; црни и бели... Јин и јанг.
Кад их неко тако различите спаја, кад им неко песмом објасни да се не
љуте једни на друге, кад им неко стиховима у неистражене делове мозга
убаци потребу да се воле – тај је мост. Тај се, у панчевачком случају, зове Саша Божовић. Човек, људина – песник.
Наш мост преко Тамиша нема име, а Панчево има Комисију за именовање улица и тргова (и мостова). Овим путем потписник овог текста лично и редакција најстаријег живог локалног недељника на Балкану апелују
на Комисију да мосту преко наше реке дају назив: Мост Саше Божовића.
Формални захтев ћемо послати током следеће недеље, а ово је јавни
апел. Сигурни смо да ће чланови градског тела које доноси одлуке у вези с тим ко и шта на најбољи могући начин репрезентује овај град врло
брзо позитивно реаговати, али ако неким чудним случајем не буде било
тако, спремни смо и да организујемо потписивање захтева-петиције.
Убеђени смо да ће се хиљаде суграђанки и суграђана својеручним потписом сложити с тим да је неко ко је и за живота и после смрти (био-јесте)
спона између детета и детета, родитеља и деце, али и бака, дека и родитеља – својим делом завредео вечност у виду именовања моста по њему.
ПОГЛЕДАЈ МЕ ЈЕЛЕНА
Морам прећи и тај мост
у твом срцу бити гост.
Прескочити и тај праг,
да ти будем много драг.
Исковаћу неки план
да те виђам сваки дан.
Знам, куцнуће и тај час
да ти стално слушам глас.
Погледај ме Јелена, са два ока зелена,
твој ме поглед пресеца скочићу до Месеца.
Свака птица тражи луг
зашто сам ти само друг?
Пролеће је, месец мај
ти ми барем шансу дај.

Спона је мост. Мост је симбол. Мост Саше Божовића. Зазвиждимо, као
што су то чинили на реци Квај...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

„Застарели” Боги
Све је ближи и тај „велики” дан – дан
када ће Богољуб Карић, човек који (је)
слови(о) за синoним успешног српског
предузетништва, поново закорачити
на тле своје отаџбине (премда ће његова родна Пећ морати да попричека једног од својих најпознатијих грађана).
И то након више од деценије принудног боравка у братској му Русији, где је
наставио да ниже привредне подвиге и
вишеструко умножава свој капитал.

Тамо је власник „БК групе” избегао након губитка „Мобтела” (који су
доцније Норвежани откупили и прекрстили у „Теленор”), када су овде
против њега покренути кривични
поступци за проневеру новца у износу од „тричавих” шездесетак милиона еврића.
У међувремену је његова странка
најпре упала у тоталну хибернацију, а
потом је упловила у победничку
напредњачку коалицију, па је чак и
госпођа Карић те „преломне” 2012.
године зарадила посланичко место.
Иако су истог момента сви очекивали
повратак драгог јој супруга, дани су
пролазили, али то се није догађало...
И онда, када су неочекивано утихнуле све спекулације о томе, пукла је
вест како ће један од најбогатијих
Срба ускоро најзад поново у Србију.
Можда и „бомбастичније” одјекнуло
је то да је разлог његовог повратка
обично застаревање случаја?! Пуј
пике, не важи... (А ко још мари за
силне милионе еврића...)
Многи политичари, попут Шешеља,
Драшковића и Илића, поздравили су
такав исход и истог трена напали
Динкића и Коштуницу како су, заједно с некаквим рекеташима, прогонили јадног Карића. (Вук и Веља су изгледа заборавили да су тада с Војом и
Млађом били у складној коалицији.)

Најдаље је отишао Чанак и, на изненађење многих, тај чин назвао чистом пљачком имовине „БК групе”!
Има и оних који, попут председника Николића, не крију одушевљење скорашњим доласком драгог
пријатеља. Тома је, чак, поносно истакао да се с Карићем сусрео неколико пута (у Русији и Белорусији) и
присно ћаскао уз кафицу.
Међутим, баш то је саблазнило неке друге, који се питају како је могуће да се први човек једне државе тако руга правосуђу виђањем са оптуженим за проневере, који је притом
у бекству. То повлачи и могућност да
је вршен притисак на судске органе,
па да, сходно томе, застаревање није
дошло природним путем.
А и када се (застаревање) узме као
аргумент за ослобађење од кривичног
поступка, осети се нека болна горчина. Питање и за самог Карића и његову савест јесте: ако је заиста био жртва беспризорног прогона, зашто није
дојурио већ на прво рочиште и разбуцао тужилаштво?! Али не – „стрпљиво”
је чекао да на тај (контроверзан) начин докаже своју невиност.
Нажалост, то је овде баш честа појава. Довољно је присетити се разних
„случајева” – од Марка Милошевића
до Пахомија.
Ј. Ф.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Живим у хранитељској породици, код оца и мајке.
• Радим као коњ, а плаћају ме као магарца, јер ми је послодавац
права лисица!
• Све је мање правих патриота. Нико више неће да ради без плате.
• У Србији је живот јефтин. Скупо је његово одржавање!
• Власт не лаже грађане, већ им само говори оно што они желе
да чују.
• Информативни разговор се отегао до зоре. Причи никад краја!
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Природно осветљене, као и утрениране и даровите.
У Хали спортова, током викенда
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

У НАШОЈ ВЛАДИ НЕМА КОРУПЦИЈЕ.
ТАМО СВЕ ФУНКЦИОНИШЕ КАО ПОДМАЗАНО!
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ПОЧИЊЕ „ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ”

У НСЗ-у

ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ
И БУДУЋНОСТ ЏЕЗА

Додела цертификата

Осам концерата
у четири дана
Извођачи из Србије,
Америке, Италије
и Мађарске
Деветнаести „Панчевачки џез
фестивал” биће одржан у дворани Културног центра, од 3. до 6.
новембра, у организацији Културног центра Панчева, a покровитељ је Град Панчево. Слоган
овогодишње манифестације је
„Past, Present, Future”.
Војислав Пантић, селектор
и уметнички директор „Панчевачког џез фестивалa”, истиче да ће публика имати прилику да чује више великих звезда. Прва од њих је Џон Скофилд, који ће се представити
новим програмом – албум је
изашао пре месец дана. Скофилд готово две деценије истражује разне америчке музичке жанрове и покушава да
џез уклопи у све то.
– Нова станица на његовом
путу је кантри, али то неће бити концерт кантри музике с
мало импровизација, већ ће
публика чути аутентичне кантри хитове у џез обрадама –
каже директор фестивала.
Друга велика звезда је Ли
Кониц, музичар који припада
последњим живим аутентичним ствараоцима џеза четрдесетих и педесетих година. Има
89 година и још увек свира
много добро.
Пажњу заслужује и „Биг
бенд” Радио-телевизије Србије,
с којим ће Ли Кониц наступити.

Пантић најавио Скофилда и Коница
Након њих, исте вечери, наступиће италијански трубач
Енрико Рава. Он је шездесетих
година отишао да шегртује у
Америци, вратио се у Италију
и постао отац италијанског
новог џеза. Фестивал ће отворити америчка пијанисткиња
и композиторка Мајра Мелфорд албумом који је прошле
године добио награду Америчке асоцијације џез критичара
за најбољи мали састав.
Из Мађарске стижу двојица
музичара – Миклош Лукач и
Калман Балог, који представљају „врх” цимбала. Њихов
програм је мешавина мађарске народне музике аранжиране за џез и џез стандарда у
мађарском фазону.
Лазар Тошић, легенда овог
музичког правца у Србији,

представиће нове ауторске
аранжмане и композиције,
али и аранжмане неких познатих нумера.
– Иван Алексијевић, један
од наших најквалитетнијих
пијаниста у џезу свих времена, представиће се својим
композицијама и надам се да
ће после овог наступа објавити и ауторски албум – пожелео му је Пантић.
Од Џемса Картера, мајстора
на саксофонима, који свира и
флауту, очекује се виртуозна
свирка с његовим омиљеним
програмом који има већ петнаест година.
У оквиру пра тећег програма пу блика ће моћи да види
из ло жбу фо то гра фи ја Хо лан ђан ке Joke Schot, три музичке школе ће има ти јав не

ча сове, а учесници фестивала ће држа ти и мо тивацио не
говоре. Сва ке вечери по сле
за вршетка програма на џем
сешну у фоа јеу по сетио ци ће
моћи да слу шају до бар џез
све до ка сно у ноћ.
Бобан Танасијевић, музички
уредник и организатор музичког програма Културног центра, сматра да су Панчеву недостајали дани џеза. Он истиче да је фестивал од оснивања
до сада много напредовао и да
програмски надмашује готово
све сличне фестивале код нас.
Улазнице за концерте на
дан отварања фестивала износе 800 динара, за друго и четврто вече – 600 динара, а за
концерте у суботу биће бесплатан улаз.
М. Манић

ПОЗИВ БРАЧНИМ ПАРОВИМА БЕЗ ДЕЦЕ

Секретаријат за јавне службе
и социјална питања панчевачке Градске управе позвао је
све заинтересоване парове без
деце с територије нашега града да поднесу захтев за остваривање права на суфинансирање трошкова за вантелесну
оплодњу у текућој години за
трећи и четврти покушај. Важна напомена је да Град ову
медицинску процедуру може
финансирати само једном, а
новине су у томе што ће убудуће бити финансиран и четврти, а не само трећи покушај и
да је старосна граница за же-

не, у случају четвртог покушаја, подигнута на 42 године.
Услови за остваривање права
на суфинансирање трошкова
за вантелесну оплодњу у 2016.
години за трећи пут су следећи: да жена у 2016. години буде старосне доби између 40 и
42 године, да парови имају држављанство Републике Србије
и пребивалиште на територији
града Панчева најмање годину
дана пре дана подношења захтева; да испуњавају здравствене критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља
за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију и да је,
по одлуци Комисије, пар био
укључен у поступак вантелесне
оплодње у претходна два покушаја.

Када је реч о онима који на
вантелесну оплодњу желе да
оду четврти пут, услови које
они треба да задовоље исти су
као и гореописани, осим што
жена у 2016. години треба да
има навршене највише 42 године и да је пар већ био укључен у
поступак вантелесне оплодње у
претходна три покушаја.
Парови који испуњавају наведене услове на основу мишљења Комисије за остваривање права на вантелесну оплодњу, након добијања финансија
од Града, могу да, по сопственом избору, обаве поступак
вантелесне оплодње у једној од
16 здравствених установа на
територији Србије. Реч је о пет
државних и једанаест приватних клиника с којима Републички фонд за здравствено

осигурање има уговор и које
имају дозволу здравствене инспекције Министарства здравља РС за обављање наведене
здравствене услуге. Парови ово
своје право могу остварити и у
инoстранству. У том случају
потребно је да Секретаријату
доставе доказ о постојању званичне дозволе надлежне
здравствене инспекције државе у којој изабрана здравствена
организација има пословно седиште, као и доказ о извршеном конвертовању динарских
средстава у званичну валуту
државе у којој се обавља поступак вантелесне оплодње.
Све додатне информације
могу се добити позивом на
број 308-871, а особа задужена
за контакт је Драгана Дачић.
С. Т.

ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ

Афористичарска елита поново у Качареву
Шести фестивал хумора и сатире под називом „Жаока” биће одржан наредног викенда у
организацији качаревачког
Дома културе.
Први дан, петак, 28. октобар,
биће као и досад посвећен малишанима. Почетак је заказан
за 19 сати, када ће у Дому омладине бити изложени награђени
дечји ликовни радови из радионица карикатуре Николе Драгаша, панчевачког уметника.
Уследиће краћи наступ његовог
суграђанина мађионичара Луке
Ивановића, а од 19.30 дечје
афоризме читаће прекаљени
београдски сатиричари Александар Чотрић и Бојан Љубеновић, као и Зоран Т. Поповић, домаћин и иницијатор фестивала.

Наредног дана, у суботу, 29.
октобра, „Жаока” за одрасле
биће отворена у 19 сати, када

ће, такође у Дому омладине,
бити отворена изложба радова
карикатуристе и портретисте

крају успешно положили завршни испит и на тај начин
стекли право на цертификат.
Ускоро се очекује и старт
обука преко пројекта „ЕУ помоћ теже запосливим групама”. Ради се о директном
гранту који је НСЗ-у додељен
из програма ЕУ-ИПА 2012 у
вредности од 6,5 милиона
евра. У Филијали Панчево
биће реализовано пет обука
које ће обухватити 116 кандидата, и то за 20 пекара, 16
посластичара, 20 помоћних
кувара, 20 геронтодомаћица,
а 40 лица ће проћи основну
информатичку обуку. Предност укључивања у ове обуке
имаће припадници ромске
националности, нискоквалификовани, незапослени и
млади.
Полазници обука су задовољни пређеним планом и
програмом и надају се да ће
им ови цертификати бити од
помоћи. Цертификате је доделио директор филијале
Ђорђе Лукач и свима пожелео срећу у тражењу посла.
С. Т.

У СУБОТУ „СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА”

Тамбураши из пет
земаља у Дому културе
Шеснаести Међународни
фестивал малих тамбурашких оркестара „Старчевачка тамбурица” биће одржан у суботу, 29. октобра,
од 19 сати, у Дому културе.
Ове године ће на једној
од најпрестижнијих музичких манифестација у региону наступити састави из

Мађарске, Румуније, Републике Српске, Хрватске и
Србије.
Информације о картама
и резервацијама могу се
добити у библиотеци Дома
културе или на телефон
631-913, радним данима
од 7.30 до 15.30.
Ј. Ф.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГОДИШЊИЦЕ
МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ

Изложена „Сеоба Срба”

У корист наталитета
Новчана помоћ за
трећи и четврти
покушај вантелесне
оплодње

Додела цертификата за полазнике обука за тржиште рада
организована је у среду, 26.
октобра, у просторијама Националне службе за запошљавање – филијала Панчево.
Успешно су завршене две обуке: немачки језик – почетни
ниво и вођење пословних
књига, које су обухватиле 16
лица са евиденције незапослених. Обуке су спроведене
у сарадњи с ОУ „Марко Кулић”, а предуслови које су
кандидати морали да испуне
били су следећи: да буду пријављени на евиденцији незапослених лица, да су обавили
разговор са својим саветницима и да имају најмање
средњу стручну спрему.
Предност су имале теже запосливе категорије особа.
Курс немачког језика обухватио је деветоро суграђана, претежно млађих од 30
година, трајао је близу месец
и по дана и садржао је 70 часова. За вођење пословних
књига обучено је седморо
људи, углавном старијих од
50 година. Полазници су на

Славише Шеврта из Београда,
о чијем лику и делу ће говорити Никола Драгаш.
Након тога ће почети најатрактивнији део манифестације
– ватромет хумора и сатире, када ће, поред селектора фестивала Зорана Т. Поповића, продукте својих оштрих пера представити и Станислав Томић (БиХ),
Марјан Ангеловски (Македонија), Дејан Тофчевић (Црна Гора), Нинус Несторовић и Милан
Тодоров (Нови Сад), као и Београђани – Весна Денчић, Бојан
Љубеновић, Александар Чотрић, Слободан Симић, Владимир Драмићанин и Миодраг
Стошић, познати стендап комичар, који ће уједно бити и водитељ програма.
Ј. Ф.

Слика „Сеоба Срба” Паје Јовановића, која је део сталне
поставке Народног музеја
Панчево, изложена је у Музеју Војводине у Новом Саду
поводом обележавања 169
година од оснивања једне од
најстаријих
институција
културе у Србији. На свечаности која је одржана тим
поводом у среду, 26. октобра, директорка тог музеја
Агнеш Озер је својој колегиници Светлани Мeсицки из
панчевачког музеја уручила
захвалницу у знак признања
за успешну сарадњу тих двеју институција. Новосађани

ће слику моћи да виде до 13.
новембра.
M. M.

КЊИГА АЛЕКСАНДРА СТАНОЈЛОВИЋА

Пешачке зоне у старим
градским језгрима
Урбанистичку и саобраћајну
студију „Пешачке зоне у старим градским језгрима” нашег суграђанина Александра
Станојловића недавно је издао Покрајински завод за заштиту споменика културе
Петроварадин.
– Студија анализира организацију саобраћаја у старим центрима градова и даје различите моделе центра
у пешачкој зони или са интегрисаним јавним саобраћајем и аутомобилима. Приказано је девет најпознатијих примера из Европе и дат
каталошки приказ тринаест
градова у Србији са успешним примерима пешачке
зоне у центру – објашњава
Станојловић.
Он каже да је Панчево изградило довољан број пешачких површина спрам броја

становника и да је у рангу са
европским стандардима из
ове области.
Ликовно уређење за ову
књигу урадио је Немања Вујић, такође наш суграђанин.
M. M.
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РАЗГОВОР СА САНДОМ РАШКОВИЋ ИВИЋ

ИСКЉУЧЕЊЕ ЗБОГ МАЊКА
СЛЕПЕ ПОСЛУШНОСТИ
Растурање посланичке
групе
Панчевци казнили
ДСС

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Више одборника
у Скупштини
Видана Думитру, одборница
„Јединствене Србије”, странке која је у градском парламенту коалициони партнер
СПС-а, прешла је у редове
владајуће партије.
Жељко Сушец, председник Градског одбора и шеф
одборничке групе Српске
напредне странке, потврдио
је ову информацију за „Панчевац”.
– Наша одборничка група
наставиће да ради у интересу грађана Панчева, с појачаним снагама које су приступиле. Новим члановима
СНС-а могу само да пожелим добродошлицу у наш
велики тим – рекао је Сушец.
Видана Думитру потписала је чланску карту СНС-а,
док ће на наредном заседању локалног парламента у
писаној форми предати оба-

вештење председнику Скупштине Тиграну Кишу.
– Сматрам да своју идеју
могу да спроведем једино у
Српској напредној странци.
Родна равноправност и спровођење политике рода су
области којима ћу се бавити
и убудуће – изјавила је Видана Думитру за наш лист у
среду, 26. октобра.
Подсећања ради, током
претходне две недеље одборничкој групи окупљеној око
СНС-а приступили су и Ивица Јовчић из редова Демократске странке, као и Станко Богосављев и Игор Митревски, доскорашњи припадници Српске радикалне
странке.
Укључујући све недавне
преласке одборника у СНС,
у скупштинској сали од 70
одборничких места напредњаци заузимају 44.

КОНЦЕПТ

Братоубилаштво
Док смо и Дачић и ја у СПС-у, до тада је СПС најстабилнији. И то је најважније. Дачић има моју неподељену подршку од почетка до краја. Не видим разлога да се и у
СПС-у догоди братоубилаштво или очеубиство. СПС није као неке друге партије, издаја није наш манир. Нити
ми је изазов да рушим Дачића. Мени је изазов да се борим против неког ко је јак, а не против неког ко ми је саборац. А зна се ко је најјачи у земљи.
(Бранко Ружић, потпредседник СПС-а, „Недељник”)
***
Мислим да треба да схватимо да је Косово постало члан
разних других међународних организација без звездице
и фусноте, па ако мислите да треба нападати овај споразум са звездицом и фуснотом, мислим да не треба. Он је
потписан на основу дијалога са Приштином који се води
свих ових година.
(Ивица Дачић, министар спољних послова, о ратификацији Споразума о формирању Фонда за Западни Балкан, Н1)

Они имају много пара, ја са њима не могу да се борим.
Честитам им, ја сам се борио са много мултимилионера
у прошлости и до сада сам некако успевао, али не верујем да ћу успевати и у будућности. Чуо сам да се сада и
неки Златиборац кандидовао, па да и њему честитам.
Сви су победили, имаћемо 19 председника, само напред,
свима честитам.
(Александар Вучић, премијер Србије, о могућим председничким кандидатурама Вука Јеремића и Милана
Стаматовића, „Блиц”)
***
Поново се иде ка стварању култа личности Александра
Владимировича Вучића, који треба мало да личи на Путина, а мало на неке аутократе из наше прошлости, и да
на тај начин покаже грађанима да има неко да брине о
њима.
(Зоран Живковић, председник Нове странке, „Бета”)

Санда Рашковић Ивић, донедавна председница Демократске странке Србије и шефица
посланичког клуба те партије у
парламенту, по одлуци председништва ДСС-а, искључена је
из странке у петак, 21. октобра.
Тим поводом она је за „Панчевац” изјавила:
– Искључена сам из странке
која у свом називу садржи реч
„демократска”, и то због деликта другачијег мишљења и
мањка слепе послушности. Суштина је да је мојим најуривањем угашен посланички клуб
ДСС-а, који је био запажен и
лепо је радио. Доживљен је
као конкуренција анонимној
централној власти. Настављам
рад у Скупштини као самостални посланик, верна идеалима националног и демократског подједнако – казала
је Санда Рашковић Ивић.
Као разлог за искључивање
из странке чланови Извршног
одбора ДСС-а навели су да је
одбила да из посланичког клуба искључи Ђорђа Вукадиновића, иако су страначки органи то захтевали.
Санда Рашковић Ивић сматра да је сам процес започет када је претходне недеље деветоро људи из председништва
ДСС-а објавило писмо у којем
се она описује као амерички
шпијун и сарадник Соње Бисерко, а оптужена је и да жели
сарадњу с грађанском опозицијом на наредним председничким изборима.
– Сигурна сам да господин
Вукадиновић није главна тема, већ само повод. Сматрам
да сам главна мета била ја, заправо био је посланички клуб
странке – саопштила је она.
Према њеним речима, спорно је то што у председништву
ДСС-а постоји неколико људи
који се залажу за „дозиран”

опозициони рад, прецизирајући како ти појединци сматрају
да се не треба бавити темама
као што су стање у просвети и
здравству, „Београд на води”,
смањење плата и пензија.
– Они сматрају да ДСС треба
да се бави искључиво критиковањем Бриселског споразума и
НАТО-а и да се залаже за сарадњу с Русијом. То није конструктивна опозиција и не
представља ништа више од сателита владајућег режима – рекла је Санда Рашковић Ивић.
Одговарајући на новинарска питања о томе како коментарише стање Градског одбора
ДСС-а, неуспех на локалним
изборима и прелазак појединих чланова у друге партије,
нагласила је:
– Народ у Панчеву казнио је
ДСС управо због бивших функционера који су били најпрепознатљивији и који су давали
тон партији. Преласком у друге странке су нас осрамотили и
људи су због тога изгубили поверење.

Истакла је да се дуги низ година водила погрешна кадровска политика, то јест откако је,
према њеним речима, ДСС постао носећа странка демократске опозиције, када је Војислав
Коштуница победио на изборима. Навела је да су се тада
на његовој грбачи скупили куси и репати који су у партију
ушли из чисте лукративности.
– Ти људи су као „видре”
почели да се лактају и заузели су добре позиције. Више
од једне деценије смо у Панчеву с тим с функционерима,
који заправо нису добро радили, представљали странку
и недавно смо дефинитивно
кажњени, а сматрам и да је
било крађе на изборима. Грађанима смо се смучили због
кадра који је сада награђен
по зицијама у владајућој
странци, јер је растурио ДСС,
као што је, на пример, господин Ти гран Киш. Он није
оставио позитиван траг, није
радио у интересу Панчеваца,
а са да је опет председ ник

Скупштине града – објаснила
је Санда Рашковић Ивић.
Она се овом приликом осврнула и на тренутно стање у држави, прецизирајући како се
све време говори о децентрализацији, а да, напротив, градови
и општине остају „разоружани”.
Подсетила је и да је гласала
против измена Закона о финансирању локалне самоуправе.
– Сматрам да све што се направи, произведе и заради у
једној општини или граду, треба у великој већини да остане
тамо. Дошли смо у ситуацију
да су све локалне самоуправе и
грађани сведени на борбу за
преживљавање, као што је то
случај и у Панчеву – подвукла
је Санда Рашковић Ивић.
Додала је како је наш град
имао сјајну индустрију и финансијску могућност да спонзорише разне манифестације
и догађаје на простору целе
бивше Југославије, да су грађани имали добре плате, а да
те фирме сада или грцају, или
не постоје.

МАРИНИКА ТЕПИЋ, НАРОДНИ ПОСЛАНИК

Здравље или нафта
Мариника Тепић, народни посланик Лиге социјалдемократа Војводине, претходне недеље је у посланичком питању
затражила одговор надлежних
и потврду информације која
се појавила у јавности о томе
да је Нафтна индустрија Србије започела геолошка истраживања нафте и гаса у Делиблатској пешчари.
Том приликом је нагласила
како је потребно да се зна шта
ће бити с тим природним добром, које је јединствено у
Европи и, због вишедеценијског загађења, Панчевцима
представља еколошку оазу.
Тепићева је за „Панчевац”
изјавила да је још пре неколико месеци у том делу јужног
Баната примећено проширење путева.
– Распитали смо се детаљно
о чему се ради, контактирала
сам и са одређеним људима из
Општине Алибунар и тада ми
је речено да су мештани били
затечени и да је реаговао и
њихов локални заштитник
грађана – рекла је Мариника
Тепић.
Она је објаснила и како нема дилему да папир, то јест
дозвола за извођење радова
постоји, али да је спорно то
што НИС који има сагласност
за вршење геолошких истра-

живања у потрази за нафтом и
гасом не ради то из љубави,
већ свакако с намером да касније крене у процес експлоатације.
– За мене је, без обзира на
све сагласности, заиста невероватно да се макар после толико година поново не постави
питање да ли је то оправдано
или није. Схватам обострани

интерес НИС-а и државе да се
пронађе нафта, али, ипак, ми
немамо пет Делиблатских пешчара па да једну можемо да
наменимо истраживању. Такође, то не би биле довољне
количине нафте да нас растерете зависности од увозног гаса – навела је Тепићева.
Додала је и како није тајна
да су све остале бушотине, то

јест извори нафте исцрпљени
и да НИС готово да нема више
никаквих интереса да послује
у Србији, осим уколико не дође до нових налазишта.
– То је оправдано што се тиче пословања поменуте компаније, али не разумем другу
страну, којој у првом плану
треба да буде интерес грађана
и старање о њиховом здрављу
– истакла је Тепићева.
Казала је да је контактирала
с Покрајинском инспекцијом
и да јој је том приликом објашњено да следе истраживања
земљишта која изазивају јаке
вибрације тла, што може довести до пуцања кућа.
– Постоји много аргумената
да се преиспита сагласност, односно потенцијална експлоатација на том терену – појаснила
је она.
Тепићева је нагласила и да
током наредне недеље треба да
добије одговор на постављено
посланичко питање и да ће у
зависности од објашњења планирати следећи корак.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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ВРЕДНОСТ РАДОВА 30 МИЛИОНА ДИНАРА

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАД ТРАЖИ НОВАЦ ЗА ДВА
ИНФРАСТРУКТУРНА ПРОЈЕКТА

Више повлашћених
за бесплатно паркирање

За радове у дворишту
у Браће Јовановић
и у Улици Краљевића
Марка Град очекује око
24 милиона динара
Сви они који у 2017. години
постану пунолетни, добиће
ваучер од 3.000 за посете
културним догађајима
Новац за суфинансирање радова на
изградњи фекалне канализације у
Улици Kраљевића Марка и за трећу
фазу радова на реконструкцији старог градског језгра Панчево ће тражити од Управе за капитална улагања Војводине.
То покрајинско тело је 12. октобра
расписало конкурс за финансирање
и суфинансирање пројеката из више
различитих области. ЈKП „Водовод и
канализација” има урађен пројекат
за изградњу фекалне канализације у
Улици Краљевића Марка, који обухвата радове укупне вредности око
10 милиона динара. С обзиром на то
да Управа за капитална улагања Војводине суфинансира пројекте, учешће Града за ове радове износило би
око два милиона динара.
– Панчево мора да обезбеди новац
за суфинансирање и зато, уколико
буду одобрена средства на овом покрајинском конкурсу, на основу одлуке буџета за 2017. годину требало
би да буде опредељено нешто више
од 20 одсто од укупне вредности, а то
је 2,1 милион динара, на име суфинансирања радова – рекла је Татјана
Медић из Секретаријата за привреду.
На конкурс Управе за капитална
улагања Војводине, али у области
саобраћајне инфраструктуре, Град

ће аплицирати пројектом за завршетак реконструкције старог градског језгра. ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева има урађен
пројекат, у којем су укупни радови у
трећој фази процењени на око 20
милиона динара, а учешће Града би
било нешто веће и износило би око
30 одсто.
– Пројекат за трећу фазу реконструкције старог градског језгра обухвата радове у дворишту код старе
железничке амбуланте, у центру.
Уколико и он буде одобрен, треба
планирати средства у буџету за наредну годину у износу од око 6,1 милион динара, тачније 30 одсто, за суфинансирање. То је доста висок износ за учешће и надамо се да ће нам
управо то помоћи да пројекат буде
одобрен – рекла је Медићева.
Уколико ова два градска пројекта
прођу на конкурсу покрајинске управе, радови би били изведени у 2017.
години. Рок за слање предлога био је
21. октобар, a седница Градског већа
одржана је дан раније. Резултати

СКУПШТИНА СПОРТСКОГ САВЕЗА ПАНЧЕВА

Дарко Јовичић
поднео оставку
На редовној скупштини Спортског
савеза нашега града, која је одржана
у петак, 21. октобра, од сто чланова,
колико их је платило чланарину и самим тим имало право гласа, присуствовало је 66 делегата, па је постојао кворум за несметани рад.
Ова скупштина Спортског савеза,
коју је отворио председник Дарко Јовичић, имала је потпуно другачији
ток од свих претходних. Пошто је
изабрао радно председништво, које

су чинили Предраг Стојадинов и Љубомир Станишић, Јовичић је изашао
за говорницу и обратио се присутнима, који су испунили малу салу у
Градској управи.
– Подносим оставку на место председника Спортског савеза, али ова
установа има све услове да настави да
ради добро. Функција председника
Спортског савеза није јавна, није извршна, мој посао је био да успоставим
добру везу између спортских колекти-

ва и извршне власти. Ово вам говорим да бисте знали кога ћете бирати
на новој скупштини. Нови кандидат
мора да има ауторитет, храброст, мора да има своје мишљење, мора да се
разуме у спорт. Спортски савез без помоћи Града не може да функционише, јер су његови месечни трошкови
250.000 динара. Сматрам да смо много урадили у периоду за нама. Спортски савез треба да остане породица,
јер одговорност је на нама. Одговорност је у нашим рукама.
Хвала колегама из Управног одбора и свим спортистима на досадашњој сарадњи и подршци. Такође,
велику захвалност дугујем
и челницима града и посебно доскорашњем већнику за спорт Александру
Фаркашу – рекао је Дарко
Јовичић.
Делегатима се потом
обратио и градски менаџер,
доскорашњи члан Градског
већа задужен за спорт,
Александар Фаркаш.
– Хвала Дарку на досадашњој сарадњи. Његова
оставка не сме да наруши
систем. Молим вас да се
ванредна скупштина одржи што пре и позивам вас
на јединство, да не дозволимо да се избор новог
председника претвори у рат. Замолио
бих и Телевизију Панчево да убудуће
не објављује непроверене информације, оне које прљају наш спорт. Још једном молим да се ванредна скупштина
одржи што пре – истакао је Фаркаш.
После ове дискусије, једногласном
одлуком делегата, усвојени су извештај о раду, као и финансијски извештај и извештај Надзорног одбора
Спортског савеза за протекли период.
А. Ж.

конкурса биће познати 15 дана након
закључења конкурса.
Већници су на седници усвојили и
предлог да се током 2017. године реализује програм „Kултура на поклон”
(о чему смо већ писали). Наиме, сви
грађани који следеће године напуне
османаест година, добиће од Града
на поклон ваучер од 3.000 динара који могу искористити за посете културним догађајима у граду и селима.
Већник за културу Немања Ротар рекао је да је овај предлог усвојен ради
афирмације правих вредности у култури и подстицања младих људи да
се упознају с културном понудом града. У предлогу се наводи и да ће тек
бити оформљен тим који ће детаљније разрадити ову идеју и спровести је
у дело.
– Ово ће бити велика акција, а да
бисмо грађанство упознали с њом, послаћемо 40.000 флајера. Ово је један
историјски тренутак када је овај град у
питању, јер се ово први пут дешава не
само у Панчеву већ и у нашој земљи –
рекао је Ротар и додао да је потребно
да се укаже на то шта је добра позоришна представа, литература, музика.
Поклон-ваучери важиће годину дана од уручивања. Млади ће моћи да их
искористе за посете гостујућим представама, концертима и фестивалима,
али и за чланство у Градској библиотеци и друге садржаје које организују
градске установе културе.
М. Димитрић

Чланови Градског већа су на седници, 27. октобра, усвојили измену
Одлуке о локалним комуналним
таксама, па ће убудуће повлашћени
положај имати и особе са аутизмом,
вишеструким сметњама у развоју и
оболели од малигних болести. То
значи да ће и ове категорије бити
ослобођене плаћања паркирања на
зонираним градским паркинг-местима у Панчеву. До сада су повлашћене паркинг-карте имале категорије становништва попут инвалида,
ратних војних инвалида, трудница,
ђака са одређеним деформитетима
и други из ове групе.
Усвојена је и Одлука о повећању
економске цене у Предшколској
установи „Дечја радост”, а која ће
ићи на терет Града, односно из касе
градског буџета јер локална самоуправа учествује у суфинансирању
цене боравка деце у вртићима. Оно

нансира ЈП „Србијагас” Нови Сад, а
извођач радова је новосадска фирма „Промонт Гроуп”. Претходни
рок за завршетак радова се већ више пута померао.
Већници су дали сагласност АТП-у
да може да располаже с дозвољеним
минусом у висини од 15 милиона
динара.
Такође, усвојена је и нова одлука
о образовању тима за координацију
активности на увођењу двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у предшколској установи и
основним и средњим школама на
територији Панчева. За координаторку тима именована је чланица
Градског већа за образовање мр Татјана Божић.
Предложен је нови састав Савета
за здравље, који ће чинити 11 чланова, а на чијем ће челу бити др Горан Симоновић. Савет за здравство

што је важно за родитеље јесте то да
ће за њих цене услуга „Дечје радости” остати непромењене. Предшколска установа је повећање економске цене затражила због повећања комуналних и других трошкова, а претходно увећање је било
2013. године.
Већници су усвојили други Анекс
уговора о пословно-техничкој сарадњи у вези са завршетком изградње гасификације у Панчеву. Овим
Анексом се продужава рок до краја
2017. године. Град Панчево је само
партнер у овом послу, а њега фи-

је проширен на захтев Сталне конференције градова и општина, па ће
се у овом телу наћи и представници
Центра за социјални рад. Задаци
овог тела ће бити из области права
пацијената, али и да прате међусекторску сарадњу, извештаје, доносе
предлоге плана јавног здравља.
Већници су дали сагласност да се
седиште Туристичке организације
Панчева пресели у Војводе Петра
Бојовића 2, као и да сувенирница
буде на истој адреси, где се од прошле године налазе и канцеларије
ТОП-а.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ШТА ВОЛИТЕ ДА ЧИТАТЕ?

Разноврсна интересовања

M. БОГИЋЕВИЋ

С. ЛУКАЧ

Поводом овогодишњег Сајма књига,
који се одржава од 23. до 30. октобра, питали смо суграђане да ли воле
да читају, које штиво их највише занима и хоће ли посетити поменуту
манифестацију.
МИЛОШ БОГИЋЕВИЋ,
приватни предузетник:
– Волим да читам, али ретко то радим. Највише пажње посвећујем домаћим ауторима, а последње што
сам читао су „Канџе”, које је написао
Марко Видојковић. Веоватно ћу посетити Сајам књига, то је лепа манифестација која пружа доста квалитетног садржаја.
СНЕЖАНА ЛУКАЧ, незапослена:
– Ниједном нисам ишла на Сајам
књига, али волим да читам. У последње време не посвећујем много
времена књигама, као што сам то раније чинила. Недавно сам читала
књигу Халеда Хосеинија.

М. СТЕВАНОВИЋ

И. РАДАКОВИЋ Ж. НЕДЕЉКОВИЋ

СЛАЂАНА ДРОБЊАК,
дипломирани инжењер саобраћаја:
– Обо жа вам да чи там, али због
де те та тре нут но не мам баш мно го вре ме на. Не дав но смо су пруг и
ја по но во чи та ли књи гу „На Дри ни ћу при ја” и схва ти ли да се
исто ри ја по на вља. Узи ма мо и
деч ју ли те ра ту ру, а Град ска би бли о те ка је за и ста до бро опре мље на. Ви де ла сам да је са јам ска
по ну да ове го ди не бо га та, та ко да
ће мо жда муж оти ћи и ку пи ти
нам не ка де ла.

ИЛИЈА РАДАКОВИЋ, пензионер:
– Највише волим да читам оно
што нисам читао у средњој школи.
Тада ми је све то деловало глупо,
имао сам наводно паметнија посла, а
сад кад сам у пензији, посвећујем доста пажње тој литератури, јер оплемењује човека. Поздрављам то што
на овогодишњем Сајму књига наша
суграђанка Нада Малек представља
своје дело и желим јој много успеха.
Нажалост, имам других обавезa, па
нећу стићи да одем.

С. ДРОБЊАК

МИЛОШ СТЕВАНОВИЋ,
дипломирани менаџер:
– Читам, и то најчешће епску и научну фантастику, а пре свега дела
Џорџа Р. Р. Мартина, Патрика Ротфуса, Брендона Сандерсона и других. Нажалост, ове године нећу отићи на Сајам књига, радим у три смене, тако да због времена не могу да
се организујем.

ЖИВКА НЕДЕЉКОВИЋ,
пензионерка:
– Све волим да читам, не бирам
уопште, дочепам се књиге и уживам.
Желела бих да посетим Сајам књига,
али нисам сигурна да ћу моћи, с обзиром на то да се не осећам баш добро. Сваке године сам ишла, сматрам да сви љубитељи књига увек
ишчекују ту манифестацију.
Анкетирала С. Првуљ
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НАЈАВЉЕН ГЕНЕРАЛНИ ШТРАЈК

ПРАВОСУДНИ СЛУЖБЕНИЦИ ТРАЖЕ
ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА
Плате
административних
радника најниже

У „ХИП–ПЕТРОХЕМИЈИ”

Покренута производња
Стартом фабрике Етилен 19.
октобра успешно је покренута производња у „ХИП–Петрохемији”. У фабрикама
Полиетилен високе густине
(ПЕВГ) и Полиетилен ниске
густине (ПЕНГ) дан касније
почела је производња робе
намењене продаји на иностраном и домаћем тржишту.
Све петрохемијске фабрике
раде стабилно и према оперативном плану производње.
– Производ ња у „ХИП–
Петрохемији” успешно је покренута после двонедељног
застоја, током којег су реализоване ремонтне активности
на процесној опреми у Ети-

лену. Циљ ових радова је
припрема опреме за рад у
континуитету на високим капацитетима у наредном периоду – рекао је Миша Була јић, из вр шни ди рек тор
Функ ци је про из вод ње и
тех нич ке по др шке „ХИП–
Петрохемије”.
Обнављање производње у
овој хемијској фабрици протекло је уз поштовање прописаних безбедносних мера
и у складу с важећим процедурама компаније и стандардима квалитета заштите радне
и животне средине – наводи
се у саопштењу фабрике.
М. Д.

ВЛАДА ЋЕ ОТПИСАТИ ДУГ ФАБРИЦИ

У дефицит због 100
милиона евра
На седници влада Војводине
и Србије одржаној 22. октобра у Новом Саду договорено
је отплаћивање дуга „ХИП–
Петрохемије”.
Премијер Србије Александар Вучић најавио је да ће
Влада отплатити дуг панчевачке фабрике како би она
могла лакше да се прода. Висина дуга који ће бити отписан износи око 100 милиона
евра и због тога ће у децембру државна каса бити у дефициту.
„Петрохемија” је наш највећи извозник, а тренутно

послује позитивно. Дуговања
су се у ранијем периоду гомилала.
Панчевачка „Петрохемија” дугује укупно око пола
милијарде евра, и то највише
НИС-у, „Србијагасу”, Фонду
за развој, ЕПС-у и „Лукоилу”.
Према предложеном плану
реорганизације, за део тих
дугова повериоци ће добити
власништво у тој панчевачкој фабрици.
Поред „Петрохемије”, и
„Азотара” чека разрешење
ситуације.
М. Д.

ДО КРАЈА ГОДИНЕ

Продужен рок за
чишћење канала

Чланови Градског већа прихватили су захтев ЈВП-а „Воде Војводине” да се продужи
рок до краја године за послове уређења каналских мрежа
за потребе одводњавања пољопривредног земљишта на
територији Панчева.
Уговором који је потписан
средином 2015. између Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду
и шумарство, Града Панчева
и ЈВП-а „Воде Војводине” било је предвиђено да радови
на уређењу каналске мреже
буду завршени у року од годину дана, односно до средине 2016. године. У образложењу захтева „Вода Војводине”

наведено је да радови на појединим локацијама нису могли да буду обављени јер је на
околним њивама било усева,
па би у том случају њихова
механизација оштетила род.
Радови су одложени за период након што пољопривредници уберу усеве с њива.
Радови на уређењу каналске мреже ради одводњавања
пољопривредног земљишта у
Глогоњу, Јабуци, Качареву,
Долову, Банатском Новом
Селу, Старчеву, Омољици,
Иванову, Банатском Брестовцу и Панчеву биће обављени до краја ове године, а
њихова укупна вредност је 61
милион динара.
М. Д.

Штрајк правосудних службеника у затворима, тужилаштвима
и судовима најављен је за 1.
новембар због ниских плата,
пре свега у администрацији –
изјавила је за наш лист председница Синдиката правосуђа
Србије Слађанка Милошевић.
Истакла је да они траже да
основица за обрачун буде минимална гарантована цена рада на основу одлуке Социоекономског савета. То значи да
им минимална основица зараде буде 21.000, а не 17.100 динара.
– Плате у правосуђу су најниже у јавном сектору и нису
повећаване пуних шест година, од но сно од по след њег
штрајка. Наш послодавац није био искрено заинтересован
за побољшање нашег материјалног положаја. Не можемо
само ми да сносимо терет
економске кризе, па тако, на
при мер, рад ник у за тво ру
има мању плату од запосленог у полицији – каже Милошевићева.
Уколико се до 1. новембра
не нађе компромисно решење,
генерални штрајк уз поштовање минимума процеса рада

биће одржан и у згради панчевачког суда.

– Овом приликом желим да
обавестим грађане да ће, уколи-

ко ступимо у штрајк, бити обустављен рад са странкама уз
обезбеђен минимум процеса рада. То значи да ћемо радити само хитне случајеве, попут одређивања притвора и привремених мера, а колеге у затвору радиће само притворе. Све друге
послове, док смо у штрајку, нећемо радити – изјавила је Верка
Додић, председница Синдиката
правосуђа Панчева и члан републичког одбора синдиката.
Она је рекла да се плате
панчевачких
правосудних
службеника крећу од 22.000
до 30.000 динара.
Ако се крене у штрајк, у њему би учествовало укупно око
14.000 службеника у Србији.
М. Димитрић

НАД ЛЕ ЖНИ ДА СЕ ИН ФОР МИ ШУ О НА ШИМ ЗАРАДАМА
У Министарству правде је 25. октобра одржан састанак представника Синдиката правосуђа
Србије с министарком правде Нелом Кубуровић.
Председница Синдиката запослених у правосудним органима Слађанка Милошевић изјавила је за „Панчевац” да договор није постигнут.
– На састанку нам је речено да је наш став претенциозан с обзиром на то да су у току преговори с ММФ-ом у току. Пошто они очигледно немају тачан податак о висинама плата, ми
смо им упутили нови захтев за наставак преговора, али до тада би требало да прибаве од
Министарства финансија информације о примањима осталих буџетских корисника, као и о
повишицама које су запослени у полицији, здравству, просвети, војсци и јавним предузећима добијали од 2012. године па до данас. Тек након прибављања наведених података и упоређивања с нашим подацима Синдикат правосуђа Србије биће у могућности да изврши
прилагођавање свог захтева – изјавила је Милошевићева.

НОВИ ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА ОД 1. ЈАНУАРА

Регионалне канцеларије и обавезна чланарина
Коморе губе статус
правног лица
Промене
у систематизацији
Модернизација коморског система Србије део је економских реформи које Србија
спроводи. Нови закон о привредним коморама ступиће на
снагу 1. јануара 2017. и он доноси неколико новина, које ће
дотаћи и Регионалну привредну комору Панчево.
Законска материја је регулисана по угледу на аустријски коморски систем. Најзначајније новине које закон
предвиђа јесу: обавезно чланство и плаћање чланарине
привредних субјеката Привредној комори Србије; одређивање висине чланарине у
консултацијама с привредним
коморама аутономних покрајина; увођење уговорне привредне коморе као новог вида
удруживања привредних субјеката; израда кварталних
анализа примена законских
прописа из области привреде;
стандардизација услуга кроз
јединствен систем; детаљно
регулисано питање страних
привредних комора и њиховог
статуса; увођење центра компетенције, као и део који регулише односе Привредне коморе Србије с Народном скупштином, Владом и органима
државне управе.
Када је реч о овим новинама, треба додати да ће од 2017.
године на територији Србије
постојати Привредна комора
Србије и привредне коморе аутономних покрајина – Војводине и Косова, да уговорну
привредну комору може основати најмање 100 привредних
субјеката с циљем остваривања
заједничког пословног интереса на одређеној територији
или у одређеној привредној
грани, као и да се уводи обавезно плаћање чланарине.

– У овом тренутку још нису
јасно дефинисани начин обрачуна и плаћања те чланарине,
као ни модалитети наплате. У
првом тренутку размишљало
се о томе да и даље начин обрачуна буде на основу бруто
плате. У међувремену се дошло до новог предлога: да буде на основу бруто промета
пословања – рекао је Драган
Босиљ, директор Регионалне
привредне коморе Панчево.
Када је реч о променама у
новом закону у вези с Регио-

обавља у централи у Београду. Битно је да ће привредници моћи да остваре све своје
потребе на једном месту, у регионалним канцеларијама –
рекао је Босиљ.
Реформа коморског система Србије која ће проистећи
из примене новог закона дотаћи ће и унутрашњу реорганизацију комора, односно њену
систематизацију. На питање
новинара „Панчевца” да ли ће
због нове систематизације доћи до промене броја запосле-

налном привредном комором
Панчево, директор је навео да
ће свакако најзначајније бити
то што ће та комора постати
канцеларија, а извршиће се
спуштање јавних овлашћења
на будуће регионалне канцеларије, односно Регионална
привредна комора Панчево изгубиће својство правног лица.
– Очекујемо да ће привредници од 1. јануара моћи да у
тим регионалним канцеларијама прибаве сву документацију која им је потребна за
пословање. У овом тренутку
још није до краја дефинисано
на који начин ће се то обављати, да ли ће бити лица која ће
водити читав поступак јавних
овлашћења, јер се иде ка томе
да се изврши дигитализација
тог пословања, односно да се
документација прима електронски, а да се највећи део

них, директор је одговорио потврдно.
– Нова систематизација је
донела вишкове запослених,
али и друге новине, па ће сви
радници регионалних привредних комора у земљи прећи
у Привредну комору Србије, од
1. јануара 2017. Наша обавеза
је била да утврдимо број запослених у будућим регионалним канцеларијама на основу
броја привредних друштава и
по том критеријуму у Регио-

налној привредној комори
Панчево има троје радника који су вишак – рекао је Босиљ.
Процењује се да ће у 16 регионалних привредних комора у Србији сто педесеторо запослених бити вишак.
На основу новог закона у
плану је и да се на нивоу коморског система формира пословна академија, као и то да
се коморе укључе у процес
увођења дуалног образовања,
тако што ће се у сарадњи с
привредницима одредити која
су занимања дефицитарна. У
плану је и оснивање центара
компетенције (није дефинисано који ће све центри постојати и где ће се налазити), а Регионална привредна комора
Панчево се кандидовала за два
таква центра: за хемијску индустрију и за прераду алуминијума.
У јавности су у протеклом
периоду мишљења поводом
закона била подељена. Одређене организације, попут Делегације немачке привреде у
Србији и Привредне коморе
Аустрије, пружиле су снажну
подршку доношењу овог закона, сматрајући да се њиме успоставља репрезентативност
Привредне коморе Србије и
обезбеђује ефикасно функционисање коморског система као
заступника интереса српске
привреде. С друге стране, Савет страних инвеститора и
Америчка привредна комора
изразили су незадовољство,
истичући да је увођење обавезног чланства супротно принципу добровољности у пословању.
М. Д.

ИЗ МЕ НЕ У НА ЧИ НУ ФИ НАН СИ РА ЊА
Закон предвиђа постојање неколико извора финансирања
комора, и то од чланарина, прихода оствареног на основу
пружања услуга и прихода од пројеката. Пошто Регионална
привредна комора Панчево неће убудуће бити правно лице,
па неће наплаћивати чланарине, очекује да ће Привредна
комора Србије (која ће то радити) део новца доделити и њој.
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PRVÝ FESTIVAL VOJLOVICKÝCH SÓLOVÝCH SPEVÁKOV

VYŠLI HVIEZDY OD DUNAJA
Stretnutie všetkých
sólových spevákov
od založenia Detvana
Nahraté cédečko s
festivalovými piesňami
všetkých interpretov
Slová pochvaly dvojčlennej
poroty
Vojlovičania, to sú ľudia veselí: zaspievajú si na svadobných, narodeninových a meninových oslavách, ale aj
vždy, keď je na to vhodná chvíľa. Niekedy sa spievalo na tanečnej zábave,
v krčme. Mládenci spievali ulicou,
keď išli vo večerných hodinách
k dievčatám. Spievalo sa aj pri ťažkej
práci, v radosti, hrdosti, ale aj v najťažších životných situáciách. Vojlovičania zdedili túto lásku k spevu
a tancu od svojich predkov, ktorí priniesli nádherné slovenské ľudové
piesne a tance do týchto oblastí ako
účinný nástroj na zachovanie vlastnej identity.

Členovia Slovenského kultúrnoosvetového spolku Detvan preukazujú už dlhé roky svoj talent, ale aj lásku
k piesni a hudbe na Folklórnom festivale „Tancuj, tancuj“ – aj ako speváci,
aj ako orchester. Vrcholom úspešnej
práce hudobno-speváckej sekcie bolo
nahrávanie cédečka „Starodávne“
v roku 2014. Bez hudobníkov si nemožno ani len predstaviť aktivity
Spolku. Oni usilovne hrajú, ako vo
folklórnej, tak aj v speváckej skupine.
Prezentujúc z roka na rok vojlovický
spolok Detvan, hudobno-spevácka
sekcia pod vedením Vladimíra Kolárika dosiahla úspech, o ktorom môžeme len s hrdosťou rozprávať. Vladimír Kolárik počas svojej aktívnej práce v Spolku zozbieral veľa starých pôvodných piesní a melódií, a tohto roku dostal nápad, ktorý podporilo vedenie Detvana, zhromaždiť starých
sólových spevákov, ktorí boli aktívni
od založenia spolku. Do tej skupiny
patria aj speváci, ktorí sú aktívni
v speváckych skupinách, debutanti,
ako aj najmladší speváci, t. j. deti, na
ktoré ešte len čaká budúcnosť. Oni sa
zhromaždili a pripravili skvelý umelecký večierok. Bol to prvý vojlovický

festival sólových spevákov „Vyšli
hviezdy od Dunaja“, ktorý sa uskutočnil 24. septembra v Spomienkovom
dome vo Vojlovici. Odzneli krásne
staré pôvodne vojlovické piesne v podaní 22 spevákov vo veku 4 až 68 rokov. Deti spievali piesne, ktoré sa naučili vo folklórnej sekcii, akými sú
„Prší, prší“, „Kázala mi mati“, „Čerešničky, čerešničky“ a iné.
Spevákov, ktorým na konci umeleckého večierka bolo na znak vďačnosti udelené darčekové prekvapenie, neustále podporovalo veľkým
potleskom početné publikum. Počas
festivalu boli nahraté všetky piesne,
ktoré budú tvoriť obsah cédečka
„Vyšli hviezdy od Dunaja 2016“. O
hudobný aranžmán sa postaral Vladimír Kolárik, kým dizajnu sa venovali Katarína Kalmárová, Jovana Borenovićová a Dejan Valek. Nahrávanie, mixáž a produkciu zverili Žeľkovi Suchánekovi z Kovačice. Nemožno zabudnúť ani na hudobníkov,
ktorí prispeli k tomu, aby tento festival bol kvalitný: primáš Ivana Ivaničová, prvé husle Ivan Šandor, druhé
husle Györfi Sándor, klarinet Samu
Kiss, cimbal Vladimír Kolárik, viola

Jószef Kovács a kontrabas Pavel Tomáš ml.
Program moderoval vojlovický herec Michal Kalmár. Festival sledovali
členovia odbornej poroty v zložení
dvoch profesorov hudby, a to Pavla
Tomáša st. z Kovačice a Jaroslava Ivaniča z Vojlovice. Pavel Tomáš na konci festivalu povedal, že všetci interpreti spievali výborne a že festival
možno považovať za jeden krásny
skutok organizátorov. Keďže dlhé roky hráva na svadbách, dodal ešte aj
to, že Vojlovičanov pozná ako ľudí
veselej povahy, vždy pripravených zaspievať si. Vzhľadom na to, že Vojlovičania sa môžu pochváliť jedným
z najaktívnejších spolkov vo Vojvodine, tento festival ho neprekvapil. Vytkol však to, že speváci nespievali dve
piesne, ale iba jednu. Na konci vyvodil záver, že spolu so svojou manželkou si odnášajú krásne dojmy z festivalu. Tento názor zdieľajú aj početní
Vojlovičania, ktorí s pocitmi radosti
a pýchy sledovali prvý vojlovický festival, ukončený spoločnou piesňou
interpretov „Vojlovica, Vojlovica, to
je pekné miesto“.
Alena Kulíková

POHĽAD NA ČINNOSŤ DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO SPOLKU VO VOJLOVICI

POCIT ISTOTY, KEĎ JE POMOC BLÍZKO
Bohatá tradícia spolku
Na súťažiach vždy
medzi špičkou
Dobrovoľný hasičský spolok vo Vojlovici je založený v roku 1933 a jeho
členmi boli mnohé generácie. V prípade požiaru boli hasiči vždy prichystaní
pomôcť svojim susedom, priateľom,
príbuzným. Počas 83-ročnej činnosti
účinkovali na rôznych súťažiach a nacvičovali najmladšie pokolenia hasiť
požiar.
Aj keď sú časy také, že toto povolanie už čoraz menej zaujíma mladých, tí
starší sa nedajú zahanbiť. Keď je potrebné, stretajú sa a upratujú budovu
hasičského spolku. Dlhoročný predseda hasičského spolku Pavel Beracka je
trochu zdržanlivý, keď sa hovorí o dôležitej úlohe, ktorú majú. Niekedy sú
im ruky zaviazané, keď treba poskytnúť pomoc. Majú skromnú výbavu,
dostatočnú len na výcvik mladých hasičov. Je to veľký problém, lebo sa môže stať, že mestská hasičská služba prí-

de neskoro. Dobrovoľný hasičský spolok potrebuje iba jedno vozidlo, aby
svoju úlohu a povinnosť splnilo naplno, obzvlášť počas žatvy. Pokým sa
im prianie nesplní, zostáva im len upozorňovať poľnohospodárov, aby vo
svojich traktoroch, kombajnoch a
iných strojoch i vozidlách vždy mali po

ruke hasiaci prístroj. Každoročne, keď
sa blíži sezóna vykurovania, členovia
spolku preventívne poukazujú Vojlovičanom na dôsledky nevyhovujúcich
vykurovacích inštalácií a radia im, ako
sa majú vyhnúť požiaru.
Cieľom hasičského spolku je prilákať čím viac detí, nacvičiť ich a pripra-

viť na súťaže týkajúce sa požiarnych
schopností. Mládežníci vojlovického
dobrovoľného hasičského spolku obsadili 9. októbra tohto roku na mestskej súťaži v Pančeve prvé miesto. Aj
týmto spôsobom hasiči dobrovoľníci
lákajú mladú posilu. Rokmi dozadu je
najväčším problémom spolku nedostatok inančných prostriedkov, pre
ktorý je sťažená ich práca a znemožnená organizácia rôznych hasičských podujatí. Mnohí Vojlovičania si tak s clivosťou spomínajú na zaujímavé hasičské bály. Členovia spolku sa pravidelne zúčastňujú akcie dobrovoľného
darovania krvi, čím poukazujú na to,
že sú ochotní pomôcť aj vtedy, keď niet
požiarov.
Ochrana života a zdravia spoluobčanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou hasičov. Poslanie spolku
by sa dalo vyjadriť heslom „Bohu na
slávu, blížnemu na pomoc“. Veríme, že
spolok nezanikne a že mladé pokolenia
budú mať záujem o túto dôležitú a zaujímavú ochotnícku činnosť.
Alena Kulíková
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PRÁCA ALEBO HOBBY, KTORÉ JE ČORAZ VIAC POPULÁRNE
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Blíži sa zima, jeseň už dávno zaklopala na dvere, a toto studené,
premenlivé počasie prináša celý
rad vírusov a prechladnutia.
Podľa starých mám najlepším
prírodným liekom, okrem cibule
a cesnaku, je med. Preto sme sa
rozprávali so slovenskými včelármi z Vojlovice, ktorí produkujú
predovšetkým najuznávanejší
agátový, a najzdravší – lúčny
med. Zistíme, aké to je zaoberať
sa včelárstvom, čo ono vyžaduje
a aké vedomosti a skúsenosti sú
vo oblasti potrebné.
PANČEVAC: Kedy ste sa začali
zaoberať včelárstvom?
MICHAL IVANIČ: Včelárstvom som sa viackrát začínal
zaoberať aj skôr, ale aktívne sa
zaoberám od roku 1983. Začal
som so štyrmi alebo piatimi
včelstvami. Na začiatku som dosť obnovoval včelstvá, ale po čase, keď som už bol v tom zabehnutý, ich počet sa zvyšoval. Teraz máme okolo 60.
MIROSLAV IVANIČ: Môj
dedo a ujo sa zaoberali včelárstvom, takže od útleho veku
som mal kontakt s včelami. Väčšinou som im pomáhal pri zbere medu a pri transporte včiel,
ale aj pri iných prácach. Aktívne
som sa začal zaoberať pred štyrmi alebo piatimi rokmi. Najprv
som mal tri úle, a teraz mám asi
40. Po štyroch rokoch môžem
povedať, že sa mi to relatívne
dobre darí.
• Kam premiestňujete včely
na pastvu?
Michal: Premiestňoval som
ich na agátovu pastvu do Piesku (srb. Peščara) a na slnečnicovú pastvu do rítu. To som
robil traktorom, takže som
nešiel ďaleko. Potom som sa
rozhodol kúpiť chatu v Slankamenských Vinohradoch,
kde som presťahoval včely kamiónom v roku 2014. Nepresťahoval som ich ale všetky.
Niektoré som predal, niektoré
rozdelil. Tam ich nepremiestňujem. Nechávam ich na rovnakom mieste počas celého
roka. Najprv som ich nechal
za chatou, ale som zistil, že
tam nie je dobré miesto, tak
som ich premiestnil na jeden

kopec neďaleko chaty – možno tak kilometer vzdialený.
Počas tejto zimy až do jari budú za susedovým domom, asi
päťdesiat metrov vzdialeným
od nášho.
Miroslav: Včely mám v ríte,
pri Dunaji a mám ich aj doma.
Tie včelstvá, ktoré vyrábajú
med sú v ríte, a doma mám
mladé včely. Vyrábam lúčny a
agátový med. Premiestňujem
včely do lokality Devojački bunar na agátovú pastvu a do rítu
na slnečnicovú pastvu. Samostatne sa zaoberám týmto remeslom, nikto z rodiny mi nepomáha aktívne, ale preto môj
sused a ja vykonávame spolu
všetko, čo potrebujeme: premiestňujeme včely z jednej pastvy na druhú a potom ich vraciame späť do bázy, na násyp k
Dunaju.
• Z akého zdroja získavate
informácie o tom, ako by ste sa
mali správať voči včelám a ich
produktom?

Michal: Všetko o včelárstve
som sa učil z kníh a išiel som na
prednášky do včelárskeho spolku v Starčeve. Zvyčajne sú usporiadané počas zimy a prichádzajú prednášatelia z Poľnohospodárskej fakulty z Nového Sadu a Zemuna a z Veterinárnej
fakulty. Je tu možnosť vzájomného informovania sa a výmeny
skúseností s inými ľuďmi. Včelárstvo je oblasť, ktorá sa neustále vyvíja a vždy sa niečo nové
môžeme naučiť. A ja mám rád
byť vždy informovaný.
Miroslav: Prvé vedomosti
som získal v rodine, ale myslím
si, že to, čo som sa zatiaľ naučil,
väčšinou pochádza z osobnej
skúsenosti. V pláne mám zapojiť sa do pančevského včelárskeho združenia – zatiaľ nie som
nikde členom, takže ešte nie
som ani legitímnym včelárom.
Zatiaľ môj najväčší úspech je to,
že sa mi darí udržať včely nažive. Na začiatku sa mi stávalo, že
neprežili, takže som musel kú-

piť niekoľko včelstiev. Teraz už
vyrábam med v malých množstvách a verím, že časom bude
ešte lepšie. Pokiaľ ide o teoretické učenie, najviac informácií
som našiel na internete. Počul
som dosť aj od iných, skúsenejších včelárov. Mám šťastie, že sa
aj môj sused začal zaoberať včelárstvom v rovnakej dobe ako
ja, takže navzájom môžeme
konzultovať tieto otázky.
• Je ľahké zaoberať sa včelárstvom? Motivuje vás k tomu zárobok alebo je potrebné ešte
niečo?
Michal: Z včelárstva sa môže
pekne zarábať a uživiť, ale najmú v prípade, ak sa ním zaoberáte profesionálne a máte približne sto včelstiev. Taktiež je
nevyhnutné ísť na všetky pastvy
a zbierať všetky včelie produkty.
Samozrejme, všetko závisí aj od
počasia. Rok 2014 bol daždivý,
slabý. Minulý rok 2015 bol
uspokojivý, zatiaľ čo tento bol
zase katastrofálny. Zdá sa mi, že
bol dokonca horší ako minulý.
Miroslav: Včelárstvo je pre
mňa ako hobby, to nie je mojím
hlavným zdrojom príjmov. Ja
som ešte začiatočník, musím ešte veľa investovať, pokiaľ ide o
zariadenia, materiály na rámy,
vosk, lieky... Momentálne vytáčam len med a propolis, a v budúcnosti plánujem predávať
mladé roje. Najprv som sa zaoberal rybolovom a keď som sa
začal zaoberať včelárstvom, mal
som veľký strach, ako sa mi bude dariť. Prvé tri včelstvá som
dostal od uja Pavla Kríža z Jánošíka. Časom strach z bodnutia
zmizol a teraz viem, že keď s nimi pracujem pokojne, nebodnú
ma. Keď som dostal prvé tri
včelstvá od svojho uja, už v tom
roku som vytáčal med z nich.
Za peniaze, ktoré som získal z
predaja medu, kúpil som medomet. Mnohí ma vysmiali, že ešte
nemám ani včely a už vytáčam
med a že som už kúpil medomet. Potom sa vo mne prebudil
nejaký druh vzdoru a rozhodol
som sa ukázať im, že môj medomet mi určite v blízkej budúcnosti bude užitočný.
• Koľko práce máte počas zimy okolo včiel?

Michal: Teraz som ich pripravil na zimu. Práve mám v úmysle
navštíviť ich. Zvyčajne to robím
raz za mesiac počas zimy. V zimnom období nie je žiadna práca
okolo včiel. Zvyčajne opravujem
vybavenie počas zimy. Sám robím rámiky a potrebujem ich od
250 do 300. Sám aj kladiem
mriežku na rámiky. Žiaduce je,
aby sa aspoň štvrtina, ak nie aj
tretina vosku, nahradila novými
plástmi s cieľom zabrániť vzniku

podelím o skúsenosti. Vo vinohradoch mám jedného suseda,
mladého chlapca, ktorého učím,
pomôžem mu niekedy, odpoviem na otázky. Skôr než som
premiestnil včely do chaty, začal
som umelo vyrábať matky a rozširovať včelstvá. Pre včelárstvo je
dôležité to, že nesmie neexistovať
žiadny strach z včelích bodnutí.
Ak sa nebojíme, nebežíme, potom ani nebudú útočiť na nás.
Niekedy, keď ma bodli, bol som

chorôb. V nových a mladých
plástoch sa liahnu väčšie včely,
pretože sú hlbšie bunky. Ony nie
sú do tej miery vyplnené plástmi.
Staršie plásty sú viac náchylné na
ochorenia. Keď je chladné, daždivé počasie, včely nechodia von
na pastvu, a potom je dav v úli.
Potom sa javí inštinkt na rojenie.
Existuje niekoľko spôsobov, ako
sa tomu vyhnúť. Včelárstvo potrebuje veľa vedomostí, trpezlivosti a považujem túto prácu za
zaujímavú. Baví ma to a rád sa

opuchnutý, ale teraz už nie som.
Cítim bodnutie, ale niet viac
opuchov.
Miroslav: Pre včelárstvo je
nutné mať aj súvisiace zariadenia. Mám šťastie, že si väčšinu
z nich vyrábam samostatne,
pretože je všetko drahé. Tým sa
zaoberám počas zimy, keď mám
čas, pretože v zime nie je žiadna
práca okolo včiel. Občas ich navštívim a skontrolujem, či majú
dostatok potravy.
Lýdia Jovanovićová

POSLEDNÝ VÍKEND V SEPTEMBRI

KIRVAJ – SLÁVNOSŤ VO VOJLOVICI
Slávnostná kázeň v chráme
s hosťami zo Slovenska

Vojlovické šikovné ženy, niektoré z
nich známe ako rezančiarky na pančevskom a belehradskom trhu, pre
všetkých návštevníkov rezancovej zábavy pripravili chutnú špeciálnu večeru: cesnakovú polievku z rezancami,
tvarohové rezance so slaninou a ako
dezert ponúkli makové rezance.
Nechýbali ani slané ani sladké domáce koláče. Prítomných hostí pozdravila vedúca výšivkárskej odbočky
Anna Pániková a vyjadrila veľkú radosť, že ich mnohé sekcie a spolky neohrdili a prijali ich pozvanie na zábavu
a kamarátenie. Podpredseda Detvana
Miroslav Oravec prečítal úryvok z kni-

Jarmok na ihrisku
FK Mladosť
Vojlovická výšivkárska
odbočka organizovala
rezancovú zábavu
Po dlhšej príprave prišiel aj ten deň,
dlho očakávaný a slávnostný. Uplynulo
už 114 rokov od čias, keď si Vojlovičania postavili a posvätili Boží chrám.
Pri príležitosti tohto sviatku – Kirvaja,
sa mnohopočetní cirkevníci a rodiny s
deťmi s radosťou obvykle zhromažďujú na slávnostných bohoslužbách v Božom chráme. V poslednú septembrovú
nedeľu tohto roku otvoril chrám dokorán svoje brány pre všetkých dedinčanov a hostí.
Domáci farár Mgr. Branislav Kulík
mal česť privítať vzácnych hostí zo Slovenskej republiky z Hlohovca – pána
farára Ľuboša a pani farárku Barboru
Vontorčíkovcov s deťmi. V chráme
ovládlo slávnostné ovzdušie. Každý veriaci ďakoval Pánu Bohu, že 114 rokov
chránil tento chrám, posielal im verných pastierov, varoval ich pred zlom,
obdarúval duchovnými darmi, vierou
a vernou láskou a verne sprevádzal
každodennou cestou.
Kázeň Božieho slova mal hosťujúci
farár Ľuboš, ktorý poznamenal, že
nám je potrebná tá láska nebeská, aby

zohriala naše studené srdcia, ako sa
spieva v nábožnej piesni Šla svetom
láska. Aj cirkevný spevokol svoju vďaku za tento slávnostný deň vyjadril
dvomi piesňami, ktoré nacvičil s pomocou kantorky Evky Brezníkovej. Aj
mládežníci účinkovali na službách čítaním Božieho slova. Tí najmladší na
detskej besiedke pripravili výkresy
svojho kostola pri príležitosti jeho narodenín, ktoré si po ukončení bohoslužby v tú slávnostnú nedeľu mohli
veriaci pozrieť.
Po službách išli všetci domov, na
tradičný rodinný obed, ktorý každá
domáca prichystala. Deti netrpezlivo

očakávali popoludnie, aby sa s rodičmi
poprechádzali po jarmoku, ktorý sa
koná na ihrisku FK Mladosť Vojlovica.
Deťom neprekážal ani dáždik, aby sa
vyšantili na jarmoku.
Slávnosť sa tu nekončila. V Slovenskom kultúrno-osvetovom spolku Detvan tiež bolo veselo. Slovenská hudba,
krásny ľubozvučný slovenský jazyk,
výšivky, rezance... Vojlovické výšivkárky organizovali už po tretíkrát rezancovú zábavu, na ktorej privítali mnohopočetných hostí zo Sriemu, Báčky,
Banátu, a to z Jánošíka, Hajdušice, Kovačice, Padiny, Aradáča, Petrovca, Kysáča, Pivnice, Silbaša, Dobanoviec.

hy Torta s jedným vajcom Vladimíra
Dorču.
Okrem domácich spevákov Michala
Čriepku, Martina Nemčeka, Tomáša
Brezinu, Miroslava Bešku, zaspievala
si aj hostka z Dobanoviec Marijana Vasiljevićová.
Na zábave hral hudobník Vladimír
Hudec z Padiny. Ľudia tancovali, zabávali sa, kamarátili sa… S cieľom mať
ešte zaujímavejší večer organizovali
Vojlovičanky aj tombolu z rôznymi
darčekmi. Mnohé odmeny, ktoré pripravili usilovné výšivkárky boli rozdistribuované po celej Vojvodine.
Alena Kulíková

Панчевачки вишејезичник / Pančevska viacjazyčná príloha

на словачком језику / v slovenskom jazyku
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 28. ОКТОБРА 2016. / V PANČEVE V PIATOK 28. OKTÓBRA 2016
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ПРВИ ФЕСТИВАЛ ВОЈЛОВАЧКИХ СОЛО ПЕВАЧА

ЗВЕЗДЕ СУ ИЗАШЛЕ КОД ДУНАВА
Окупљање свих соло
певача од оснивања
„Ђетвана”
Снимљен ЦД с
фестивалским песмама
свих извођача
Похвалне речи
двочланог жирија
Војловчани, то су људи весели: певају на свадбама, рођенданима,
имендану, али и сваки пут када нађу погодну прилику за то. Некада се
певало на плесу, у крчми. Момци су
певали улицом када су ишли у вечерњим сатима код девојке. Певало
се и на тешком послу, у радости, поносу, али и у најтежим животним
ситуацијама. Љубав према певању и
игри Војловчани су наследили од
својих предака, који су прелепе народне словачке песме и игре донели
на ове просторе, као учинковито
средство за очување сопственог
идентитета.

Свој таленат, али и љубав према
песми и музици, чланови Словачког
културно-просветног друштва „Ђетван” показују већ годинама на
Фолклорном фестивалу „Танцуј,
танцуј”, како певачи, тако и оркестар. Врхунац успешног рада музичко-певачке секције било је снимање
це-деа „Стародавне” 2014. године.
Без музичара, активности Друштва
се не могу ни замислити. Они вредно свирају, како у фолклорној, тако
и у певачкој групи. Презентујући из
године у годину војловачко друштво
„Ђетван”, музичко-певачка секција
је, под руководством Владимира
Коларика, постигла успех о којем
можемо само с поносом причати.
Владимир Коларик је за време свог
активног рада у Друштву сакупио
пуно старих изворних песама и мелодија, а ове године је дошао на
идеју, коју је подржало руководство
„Ђетвана”, да окупи старе соло певаче који су били активни од оснивања друштва. У ту групу спадају и
певачи који су активни у певачким
групама, дебитанти, као и најмлађи
певачи, тј. деца, пред којом је будућност. Они су се окупили и при-

премили предивно уметничко преткирвајско вече. Био је то први војловачки фестивал соло певача „Звезде
су изашле код Дунава”, који је одржан 24. септембра у Спомен-дому у
Војловици. Одјекнуле су предивне
старе изворне војловачке песме у
извођењу 22 певача, узраста од четири до 68 година. Деца су певала
песме које су научила у фолклорној
секцији, као што су: „Пада киша,
пада киша”, „Казала ми мати”,
„Трешњице, трешњице” и друге.
Многобројна публика је великим
аплаузом подржала певаче, који су
у знак захвалности на крају уметничке вечери добили поклон изненађења. На фестивалу су снимане
све песме, које ће се наћи на це-деу
„Звезде су изашле код Дунава 2016”.
Музички аранжман је урадио Владимир Коларик, а дизајн су осмислили Катарина Калмар, Јована Бореновић и Дејан Валек. Снимање,
микс и продукција поверени су
Жељку Суханеку из Ковачице. Не
смемо заборавити ни музичаре који
су допринели да овај фестивал буде
квалитетан: примаш Ивана Ивањич,
прва виолина Иван Шандор, друга

виолина Шандор Ђерфи, кларинет
Шаму Киш, цимбал Владимир Коларик, виола Јожеф Ковач и контрабас Павел Томаш мл.
Програм је водио војловачки глумац Михал Калмар. Фестивал је пратио стручни жири, који су чинили
два професора музике: Павел Томаш
ст. из Ковачице и Јарослав Ивањич
из Војловице. Павел Томаш је на крају фестивала рекао да су сви певачи
одлично певали и да је фестивал једно прелепо дело организатора. Додао
је да познаје Војловчане као веселе
људе, увек орне за песму, будући да
дуги низ година свира на свадбама. С
обзиром на то да Војловица има једно од активнијих друштава у Војводини, овај фестивал га није изненадио. Замерио је што певачи нису певали две песме, него само једну. На
крају је закључио да, са својом супругом, носи дивне уметничке утиске с
фестивала. Ово мишљење деле и
многи Војловчани који су пратили с
радошћу и поносом први војловачки
фестивал, који је затворен заједничком песмом певача: „Војловица, Војловица, то је лепо село...”
Алена Кулик

ПОГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА У ВОЈЛОВИЦИ

ОСЕЋАЈ СИГУРНОСТИ КАД ЈЕ ПОМОЋ БЛИЗУ
Богата традиција друштва
На такмичењима увек у врху
Добровољно ватрогасно друштво у
Војловици основано је 1933. године
и кроз његове редове је прошло много генерација. Ватрогасци су, у случају пожара, увек били спремни да
помогну комшијама, пријатељима,
родбини. Током 83 године рада учествовали су на такмичењима и подучавали најмлађе нараштаје како да
гасе пожар.
И када су таква времена да ово занимање све мање занима младе, они
старији се не дају застидети. Када је
потребно, сусрећу се и сређују зграду
Ватрогасног друштва. Дугогодишњи
председник Друштва Павел Берацка
мало је суздржан када се говори о важној улози коју они имају. Понекад су
им руке везане када треба указати помоћ. Располажу скромном техником,
довољном само за обуку младих ватрогасаца. То је велики проблем, јер
се може догодити да градска ватрогасна служба стигне прекасно. Добро-

вољном ватрогасном друштву је потребно само једно возило како би своју улогу и обавезу испунило у потпуности, поготово у време жетве. Док им се
жеља не оствари, преостаје им само да
упозоравају пољопривреднике да у
својим тракторима, комбајнима и другим машинама и возилима увек имају

исправан противпожарни апарат. Сваке године, када се ближи сезона грејања, чланови Друштва превентивно
указују Војловчанима на последице
неисправних грејних инсталација и
саветују их како да избегну пожар.
Циљ Ватрогасног друштва је да
привуче што више деце, да их обучи

и припреми за такмичења у ватрогасним способностима. Ове године, 9.
октобра, на градском такмичењу у
Панчеву подмладак војловачког Добровољног ватрогасног друштва
освојио је прво место. И на овај начин ватрогасци добровољци привлаче нове младе снаге. Годинама је
највећи проблем Друштва недостатак новца, због чега је отежан рад и
онемогућено организовање разних
ватрогасних манифестација. Тако се
многи Војловчани са сетом присећају занимљивих ватрогасних балова.
Чланови Друштва редовно учествују
у акцијама добровољног давања крви, чиме показују да су спремни да
помогну и када нема пожара.
Заштита живота и здравља суграђана и њихове имовине од пожара и
других природних непогода најважнија је улога ватрогасаца. Мисија
Друштва би могла да се сажме цитатом: „Богу на славу, ближњем на помоћ”. Верујемо да Друштво неће нестати и да ће млада поколења имати
интересовање за ову значајну и занимљиву аматерску активност.
Алена Кулик
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ПОСАО ИЛИ ХОБИ КОЈИ ПОСТАЈЕ СВЕ ПОПУЛАРНИЈИ

СЛОВАЧКИ ПЧЕЛАРИ
Ближи се зима, јесен нам је
већ одавно покуцала на врата
и ово хладно, променљиво
време нам доноси разне вирусе и прехладе. Најбољи природни лек, према речима старих бака, поред црног и белог
лука, јесте мед. Зато смо разговарали са словачким пчеларима из Војловице, који производе, првенствено најцењенији, багремов, као и најздравији – ливадски мед. Сазнаћемо како то изгледа бавити се
пчеларством, шта то све захтева и колико знања и искуства
подразумева.
ПАНЧЕВАЦ: Када сте почели
да се бавите пчеларством?
МИХАЛ ИВАЊИЧ: Пчеларством сам почињао да се бавим
и раније, али активно се бавим
од 1983. године. Почео сам са
четири-пет друштава. У почетку сам доста и обнављао друштва, али с временом, кад сам
се уходао, њихов број се повећавао. Сада их имам око 60.
МИРОСЛАВ ИВАЊИЧ: Мој
деда и ујак су се бавили пчеларством, тако да сам одмалена имао додира с пчелама.
Највише сам им помагао када
се скупљао мед и око селидбе,
али и у другим пословима. Активно сам почео и сам да се
бавим пре четири-пет година.
Најпре сам имао три кошнице, а сада имам око 40. За ове
четири године могу рећи да
ми релативно добро иде.
• Куда селите пчеле на пашу?
Михал: Селио сам их на багремову пашу у Пешчари и на
сунцокретову пашу у риту. То
сам обављао трактором, тако
да нисам ишао далеко. Онда
сам одлучио да купим викендицу у Сланкаменачким виноградима, где сам камионом
преселио пчеле 2014. године.
Нисам их баш све преселио.
Нешто сам распродао, нешто
поделио. Тамо их не селим.
Остављам их целе године на
истом месту. Најпре сам их
ставио иза викендице, али
приметио сам да ту није згодно место, па сам их преселио
на једно брдо недалеко од викендице, можда километар

удаљено. Ове зиме до пролећа
ће бити иза комшијске куће,
на педесетак метара од наше.
Мирослав: Пчеле чувам у
риту, поред Дунава, а имам их
и код куће. Она друштва која
производе мед су у риту, а код
куће имам младе пчеле. Производим багремов и ливадски
мед. Селим пчеле на Девојачки
бунар на багремову пашу и у
рит на сунцокретову пашу. Самостално се бавим овим занатом, нико из породице ми не
помаже активно, али зато мој
комшија и ја чинимо заједнички оно што нам је потребно: селимо пчеле с једне паше на
другу и онда их враћамо у базу,
на насип код Дунава.
• Из ког извора добијате информације о томе како се треба опходити с пчелама и њиховим производима?
Михал: Ја сам све о пчеларству учио из књига и ишао сам
на предавања у пчеларско
удружење у Старчеву. Обично

их организују током зиме и
долазе предавачи с пољопривредних факултета из Новог
Сада и Земуна и ветеринарског факултета. Ту се пружа
могућност информисања и
преношења туђих искустава.
Пчеларство је област која се
стално развија и увек има нешто ново да се научи. А ја волим да сам у све упућен.
Мирослав: Прва знања сам
стицао још у породици, али мислим да знање што сам досад
стекао, највише потиче из личног искуства. У плану ми је да
се учланим и у панчевачко
удружење пчелара, јер нисам
нигде члан, још нисам легитимни пчелар. Засад ми је највећи успех то што успевам да
одржим пчеле у животу. У почетку ми се дешавало да не преживе, па сам морао да купим
неколико друштава. Сада већ
производим мед у мањим количинама и верујем да ће с временом бити још боље. Што се тиче

теоријског учења, највише информација пронашао сам на
интернету. Доста сам чуо и од
других, искуснијих пчелара.
Имам среће што је и мој комшија почео да се бави пчеларством у исто време кад и ја, па
се међусобно консултујемо.
• Да ли је лако бавити се пчеларством? Да ли је довољно да
вас зарада мотивише или мора
постојати нешто више?
Михал: Од пчеларства може
лепо да се заради и да се живи,
али ако се тиме бавите професионално и ако имате барем
стотинак друштава. Такође је
нужно да се иде на све паше и
да се скупљају сви пчелињи
производи. Наравно, све зависи и од временских услова. Година 2014. била је кишовита,
слаба. Прошла, 2015, била је
задовољавајућа, док је ова,
опет, била катастрофална. Чак
ми се чини да је била гора од
прошле.
Мирослав: Пчеларством се
бавим из хобија, није ми то
главни извор зараде. Ја сам
још увек почетник, имам велика улагања што се тиче опреме, материјала за рамове, воска, лекова... Тренутно скупљам само мед и прополис, а у
будућности планирам и да
продајем младе ројеве. Најпре
сам се бавио риболовом и кад
сам прешао на бављење пчеларством, имао сам велики
страх како ће ми ово ићи. Прва три друштва сам добио од
ујака Павела Крижа из Јаношика. С временом је страх од
убода престао и сада знам да
кад сталожено радим с њима,
неће ме убости. Када сам добио прва три друштва пчела од
ујака, одмах те године сам и
вадио мед из њих. За новац који сам зарадио од продаје меда, купио сам врцаљку за мед.
Многи су ми се смејали да још
немам ни пчеле, а већ скупљам мед и купујем врцаљку.
И онда се у мени пробудио неки вид ината и решио сам да
им покажем да ће ми та врцаљка свакако у блиској будућности бити од користи.
• Колико посла има око пчела зими?

Михал: Тренутно сам их
спремио за зимовање. Сад
имам намеру да их обиђем.
Обично то радим једном месечно током зиме. Зими нема
посла око пчела. Обично се
преко зиме поправља опрема.
Сам склапам рамове, а потребно ми је од 250 до 300 рамова.
Сам их и ужичавам. Пожељно
је да се барем једна четвртина,
ако не и трећина воска, замени
сатном основом, због болести.

искуства. У виноградима имам
једног комшију, младог момка
којег подучавам, помогнем понекад, одговорим кад ме нешто пита. Пре него што сам
преселио пчеле у викендицу,
почео сам вештачки да производим матице и проширујем
друштво пчела. За бављење
пчеларством је важно да нема
страха од убода пчела. Ако их
се не плашимо, не бежимо, онда нас неће ни напасти. Некад

У новом и младом саћу се легу
крупније пчеле, зато што су
дубље ћелије. Оне нису толико
попуњене саћем. Старије саће
је подложније болести. Када је
напољу хладно, кишовито,
пчеле не излазе на пашу и онда је унутра гужва. Тада добијају нагон за ројењем. Постоји
више начина да се то спречи.
За пчеларство је потребно пуно знања, стрпљења и мени је
овај посао занимљив. Уживам
у њему и волим да размењујем

раније кад би ме уболе, то место би ми отекло, али сада више не. Осетим убод, али више
нема отока.
Мирослав: За бављење пчеларством потребна је и пратећа опрема. Имам среће што већи део правим сам, јер је све
скупо. Тиме се бавим преко зиме, кад имам времена, јер око
пчела зими нема посла. Повремено их обиђем и проверим да
ли имају довољно хране.
Лидија Јовановић

ПОСЛЕДЊЕГ ВИКЕНДА У СЕПТЕМБРУ

КИРВАЈ У ВОЈЛОВИЦИ
Свечана проповед у цркви
с гостима из Словачке

ца, Петровца, Кисача, Пивница, Силбаша, Добановаца.
Војловачке спретне жене, неке познате као „rezančiarky” на панчевачкој или београдској пијаци, за све посетиоце забаве припремиле су укусну специјалну вечеру: чорбу од белог лука с резанцима, резанце са сиром и сланином, а за десерт су понудиле резанце с маком.
Нису недостајали ни слани и слатки домаћи колачи. Све присутне је
поздравила и угостила председница
секције везиља Ана Пањик, која је
изразила велику радост што су се
многе секције и друштва одазвали
позиву на забаву и дружење. Потпредседник „Ђетвана” Мирослав

Вашар на игралишту
ФК-а „Младост”
Секција војловачких
везиља организовала
забаву с резанцима
После дужег припремања дошао је и
тај дан, дуго очекиван и свечан. Већ
је 114 година откако су Војловчани
саградили цркву и освештали је. Поводом празника Кирваја, по обичају,
многобројни верници, породице с
децом, с радошћу се окупљају на свечаном богослужењу у божјем храму.
Ове године последње недеље у септембру црква је широм отворила своја врата за све мештане и госте.
Домаћи свештеник мр Бранислав
Кулик имао је част да прими госте из
Словачке Републике, из Хлоховеца,
свештеника Љубоша и свештеницу
Барбору Вонторчик с децом. У цркви
се осећао свечани дух. Сваки верник
је захваљивао Господу Богу што је
114 година чувао ову цркву, што је
слао верне пастире, чувао их од зла,
удељивао духовне дарове, веру, истиниту љубав и спроводио их вером путевима свакодневним.
Свечану проповед је имао гост –
свештеник Љубош, који је нагласио
да нам је потребна она љубав небеска да би угрејала наша хладна срца,

како је то и у црквеној песми „Šla
svetom láska” опевано. И црквени
хор је своју захвалност за овај свечани дан изразио двема песмама које
је увежбао уз помоћ канторке Евке
Брезњик. Богослужењу се прикључила и евангеличка омладина читањем
Светог писма. Они најмлађи су на
веронауци нацртали своју цркву поводом њеног рођендана, а ту изложбу су могли погледати верници те
свечане недеље по завршетку богослужења.
Затим су сви отишли својим кућама, где је свака домаћица припремила традиционалан породични свечани ручак. Деца су с нестрпљењем

ишчекивала подне како би се са својим родитељима прошетала по вашару који се налазио на игралишту ФК-а
„Младост” у Војловици. Деци није
сметала ни кишица да се забављају у
луна-парку.
Свечаност поводом Кирваја није се
тиме завршила. У Словачком културно-просветном друштву „Ђетван” је
такође било весело. Словачка музика, диван милозвучни словачки језик, вез, резанци... Војловачке везиље су, наиме, трећи пут организовале
забаву с резанцима, на којој су дочекале многобројне госте из Срема,
Бачке и Баната, и то из Јаношика,
Хајдучице, Ковачице, Падине, Арад-

Оравец прочитао је један одломак из
књиге „Торта с једним јајетом” Владимира Дорче.
Поред домаћих певача Михала
Чриепока, Мартина Њемчека, Томаша Брезине и Мирослава Бешке, запевала је и гошћа из Добановаца Маријана Васиљевић.
На забави је свирао музичар Владимир Хуђец из Падине. Људи су
плесали, забављали се, дружили... Да
би вече било још занимљивије, Војловчанке су организовале и томболу
са свакојаким поклончићима. Многе
награде које су припремиле вредне
везиље „разлетеле” су се по целој
Војводини.
Алена Кулик
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НЕПРЕВАЗИЂЕНА ЈЕДНОСТАВНОСТ И УПОТРЕБЉИВОСТ СТАРИХ ВОЈВОЂАНСКИХ КУЋА

СУЖИВОТ

ОЛАКО ПОТИСНУТА ГРАДИТЕЉСКА ТРАДИЦИЈА

ПОРЕКЛО НАЈПОЗНАТИЈЕГ МАЂАРСКОГ
ПЕСНИКА ШАНДОРА ПЕТЕФИЈА

МАЂАРСКИ, А НАШ

Како је саграђена
Војловица
Позајмиште глине
на крају села

Словачки корени
песника
и револуционара

Предности куће
од стабилизоване,
непечене земље

Мађарски идентитет
и учешће у револуцији

Једна Словакиња из Новог Сада, пажљиво разгледавши стару фотографију на којој некадашњи Војловчани праве цигле, упитала је: „А где се налазила та ваша циглана? Шта
значи реч опекарница на фотографији?” На наш одговор
да је то назив локације на јужном крају Војловице где су
се правиле цигле, опет је запитала: „Зар се не каже циглана?
И где је ту зграда? Машине?”
Пре више од 130 година први колонисти – Немци, Словаци и Мађари – уз огромне напоре подизали су своје село
Хертеленду, тј. Војловицу.
Требало је најпре раскрчити
Војловачку шуму и ослободити
простор за градњу. После бројних покушаја пронађена су два
места с квалитетном глином за
вађење. Једно се налазило на
подручју данашње Рафинерије
нафте, а друго, Циглана, на самом крају Војловице, непосредно поред Пољске улице. И
тај простор, нажалост, данас
припада Рафинерији. А некада
је то било велико позајмиште
глине, пространа радионица
на отвореном, где је много нараштаја копало иловачу и правило цигле од непечене земље
(ћерпич) помоћу дрвених калупа. Поред тога, ископана
глина, помешана с водом, употребљавана је, као везивни
малтер, приликом зидања, а
када су тој смеши додате и
плева или чекиње, коришћена
је за малтерисање зидова и поправку мањих оштећења на зи-

довима, што је у неколико наврата учинио и потписник
ових редова. С друге стране,
тзв. куће набијаче су, из технолошких разлога, прављене
углавном од глине ископане у
сопственим окућницама. Како
је расла Хертеленда, односно
Војловица, тако се повећавала
и Циглана, површински и запремински, све док, како се
претпоставља, у јаму није продрла подземна вода. С временом се позајмиште претворило
у овећу бару, одакле су марљиви повртари заливали своје баште у близини. Прича се у Војловици да су се старије генерације ту и купале, а неки момци, штавише, играли ватерполо. Доле потписани може само

Од Петровича
до Петефија
Посетом музеју и етнокући
Шандора Петефија (18231849) у Кишкерешу у Мађарској потписница ових редова је
разрешила једну своју дилему
о пореклу чувеног мађарског
песника Шандора Петефија.
Пажљивим слушањем кустоса музеја, темељним разгледањем и снимањем музеја и куће
у којој је живео Петефи може
се поуздано утврдити порекло
великог песника. У књизи Јода посведочи да су се током
оштрих зима деца и тинејџери
на Циглани клизали, а дечаци
играли хокеј, прво у чизмама,
а касније на правим клизаљкама. Иако је с временом бара
загађена одбаченим стварима
из домаћинства и рафинеријским отпадом, тако да се нико
није купао, у њој је увек било
рибе, а око ње, наравно, пецароша.
Да ли због нестанка главног
позајмишта глине и отежаног
проналажења новог, да ли због
повећања животног стандарда
и веће доступности модерних
грађевинских материјала, све
мање се градило набојем и
ћерпичем, а све више печеном
и силикатном опеком, блоковима, бетоном и сл. Много
старих домова од непечене земље је срушено, да би уступили место наоко савременијим,
удобнијим и лепшим кућама.

Некако су напречац потцењене мудрост, домишљатост и
вештине наших предака у подизању кућа и превиђене
предности и непревазиђена
једноставност употребе непечене земље у грађевинарству.
Изградња грађевинског објекта од глине је крајње проста и
у сопственој режији, а камоли
из угла занатске или индустријске производње. У питању је један од најстаријих начина израде објеката, стар
преко 10.000 година, од времена настанка првих градова,
када су од непечене земље подизане куће, палате, споменици, храмови, цркве, џамије,
складишта, дворци и утврђења. Чак је и велики Кинески

зид делимично саграђен од земље. То показује да постоји
врло дуга и развијена традиција градње глином на свим
континентима, на свим географским ширинама, у свим
климатским условима и у готово свим културама и цивилизацијама прединдустријског доба. Да је ова традиција
дубоко укорењена и да се с
временом потврдила, сведочи
не само низ очуваних објеката
од непечене земље из минулих времена, који се и данас
успешно користе, него и очуван конвенционални начин
градње (око 30% светског становништва живи данас у кућама од ћерпича или набоја) и
разграната савремена пракса
подизања, првенствено стамбених објеката у високоразвијеним земљама света (САД,
Немачка, Холандија, Француска, Шпанија, Аустралија, Но-

ви Зеланд и др.). Нове куће од
непечене глине задовољавају
најстроже стандарде у погледу
безбедности и одрживости
(економске и еколошке): веома су отпорне на пожар, иако
је основна сировина често помешана с влакнима органског
порекла (слама, плева, пруће,
струготине или суво корење –
дрво, суво лишће, иглице бора, маховина, стабљике кукуруза или лана, трска или цвет
трске, тзв. метлица, животињска длака) и испољавају веома
добру сеизмичку отпорност,
која често може бити већа него код класично грађене куће
(примери с Новог Зеланда то
потврђују). Поправка и одржавање објеката од непечене зе-

мље крајње су једноставни и
не захтевају нека посебна знања и вештине, нити специјални алат и материјале.
Своје убедљиве, супериорне
предности зграде од глине показују, нарочито, на плану заштите животне средине, јер се
њима доследно остварује темељна идеја индустријске екологије да треба подражавати
природне цикличне процесе и
природне системе, у којима
нема неискористивог отпада.
Непечена глина је природни
материјал, често локалног, аутохтоног карактера, нешкодљива по здравље и околину,
погодна за поновну употребу и
рециклажу, потпуно разградива (након престанка коришћења зграда од земље се лако
„враћа” у првобитно стање) и
енергетски мало захтевна. За
израду зидова од набоја и ћерпича потребно је утрошити пет
до десет пута мање енергије
него за производњу обичне
(печене) цигле, јер се ћерпич и
набој припремају и добијају
природним очвршћавањем на
сунцу. Куће од глине „троше”
30% до 50% енергије мање него слични објекти изграђени
од класичне, печене цигле због
бољих термичких особина непечене земље и њене веће термичке инерције. Према једном
упоредном истраживању, за
загревање зграде од непечене
земље може се уштедети од
70% до чак невероватних
250% енергије. С друге стране,
током топлијег дела године у
таквим кућама, нарочито ако
су зидови дебели, лако је очувати пријатну свежину јер због
њихове велике термичке инерције унутрашња температура
врло мало осцилира.
Већина зграда у нашој земљи зиданих класичном, печеном циглом „потроши” током године у просеку 250
kwh/m2 за одржавање климе
(температуре), док је за нове
куће од непечене глине довољно око 130 kwh/m2 годишње.
Поједине куће у Немачкој, саграђене од земље крајем прошлог столећа, изискују тек између 77 и 95 kwh/m2 за дванаест месеци!
Куће од непечене, стабилизоване земље пружају оптималну влажност у просторијама у свим годишњим добима и
у свим околностима и обезбеђују квалитетну микроклиму.
Из разговора с ковачичким
домаћинима и некадашњим
мајсторима за градњу кућа од
набоја могли смо наслутити да
жале што су срушили старе
набијаче и саградили нове куће од цигле и бетона, иако то
неће јавно да признају.
Иван Зафировић

на у словачкој евангеличкој цркви у Пешти, на словачком језику. Као студент, Петефи је
био исмеван због лошег изговора мађарског језика, убацивањем словачких речи.
С временом је почео себе
сматрати Мађаром и како је
сам истицао: „И да Мађар нисам, ја припадам само њима”.
Мађарску верзију свог имена
почео је да користи од своје
двадесете године, када први

жефа Киша (1923-1992), који
се веома темељно бавио истраживањем Петефијевог порекла, изнети су докази о словачком пореклу његових родитеља, чији корени, са обе стране,
досежу до 1685. године. Обе
гране чине евангелици.
Петефијев отац Штефан Петрович (István Petrovics) био је
месар који је мађарски говорио веома лоше. Мајка Марија Хризова слабо је знала мађарски и комуницирала је на
словачком језику. Ово, за Србе
карактеристично презиме Пе-

пут потписује своје песме мађарским именом. Био је један
од најпознатијих вођа Мађарске револуције и националног
покрета у XIX веку и, за разлику од других трибуна, није био
искључиви националиста, него заговорник активне сарадње с другим, потлаченим немађарским народима.
Презиме Петефи је узео у
знак захвалности једном сеоском обућару, по имену Пете,
који је уз свој обућарски посао,
стрпљиво, с пуно разумевања,
слушао амбициозног Шандора,
његове песме и драмска извођења. Петефи је мађарски песник,
али је и наш, словачки, а неки су
уверени да је баш српски. Његове песме, херојство, револуционарни жар, непоколебљива оданост идеји слободе и једнакости
припадају свима нама. Много су
нам корени блиски и животи
повезани да бисмо се делили.
Нађ Ева

СЛОБОДА, ЉУБАВ

ПЕСМА КУРЈАКА

Слободе, љубави
Њих мени фали,
За љубав ћу и живот
Дати
За слободу и љубав
жртвовати.
трович (код Словака постоје
многа презимена која се завршавају са ч: Сладкович, Иванич итд.) лако завара, тако да
је немали број Срба убеђен да
је отац Шандора Петефија био
њихов земљак.
Петефи је био ученик словачког родољуба, учитеља Штефана Корења. Похађао је словачку
школу у Асоду. Добар друг у
разреду Петефију је био Андреј
Сладкович, чувени словачки
песник, по чијој песми „Ђетван”
је војловачко словачко културно-просветно друштво и добило
име. Причестио се с десет годи-

Мећава риче сад,
под небом лежи брег:
близанци зиме зли
бију: киша и снег.
Пуста је пустиња
где станујемо ми,
нема ни жбуна где
бисмо се сакрили.
Споља је зима зла,
изнутра страшна глад,
па та два проклетства
нас муче бедне сад.
А тамо треће је,
пушка напуњена,
капље на бели снег
крв наша црвена.
Море нас зима, глад
и рањени смо сви.
Свако нас чека зло.
Ал’ слободни смо ми.
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Петак, 28. октобар 2016.
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ДРУЖЕЊЕ И САРАДЊА ВОЈЛОВЧАНА С ПРИЈАТЕЉИМА ИЗ СЛОВАЧКЕ

ЛЕПОТА ЗБОГ КОЈЕ ПРОШЛОСТ
НЕ МОЖЕ БИТИ ЗАБОРАВЉЕНА

ПРИЈАТЕЉСТВО ЈАЧЕ ОД ПРЕПРЕКА

ПРВИ ФЕСТИВАЛ ТРАДИЦИОНАЛНЕ
СЛОВАЧКЕ НОШЊЕ

Предлог словачког
амбасадора на
фестивалу у Пазови

Четири програмске целине

Прво гостовање
у Словачкој, девет
представа у осам
дана

Оцењиване лепота и аутентичност одеће
Носилац традиције и идентитета
У Кисачу је 1. октобра ове године одржан први Фестивал традиционалне словачке ношње, на којем су учествовали представници једанаест словачких места из Војводине. Као на каквој модној ревији, деца, девојке и младићи, али и зреле жене и мушкарци, носили су традиционалну ношњу својих предака и представили је посетиоцима фестивала и трочланом жирију. Оцењиване су аутентичност ношње и њена лепота, тј. укупан утисак. Добар део представљених ношњи је врло очувана, аутентична одећа, углавном из
периода између два светска рата, или после Другог светског рата,
али је било и комада одеће из XIX столећа.

Дочек гостију на
фијакеру у Војловици
Подршка из Словачке
током ратова
у Југославији
Почело је ненамерно пре више од четврт века, тј. пре 27
година, када су глумци позоришне секције тада четрнаестогодишњег „Ђетвана” наступили на Словачком војвођанском позоришном фестивалу у Старој Пазови. Четрнаест година постојања је
произвело четрнаест премијера. Квалитет у глуми се назирао. То је запазио и амбасадор Словачке Републике у
Београду, који је пратио фестивал и после представе у
разговору с глумцима понудио је Војловчанима гостовање у Словачкој. Предложио
је сарадњу с позоришним
аматерима из Хубове, који су
имали сличан репертоар као
Војловчани. Изводили су,
углавном, комедије словачких писаца класике. Изазов
је прихваћен и већ у новембру 1989. путовало се с представом „Из живота једнога
калфе” („Zo života jedného
tovariša”). У питању је био
превод текста наших суграђана Мирослава Жужића и
Зорана Ротара „Писма из Јевропе а са вандровања”, у којем је описан живот старог
Панчева. Аутори представе
су били и успешни глумци у
извођењу на српском језику,

тако да се идеја да Зоран Ротар буде режисер представе
на словачком језику показала добром, јер је ова верзија
достигла 27 извођења, од којих чак девет, тада, на гостовању у Словачкој.
Ни четрнаесточасовно путовање са чекањима на „источним границама”, ни девет
извођења представе за осам
дана, ни разгледање оближњих знаменитости није
представљало напор тадашњим глумцима, јер су гостопримство и искрен пријатељски однос домаћина били
снажнији од сваког напора.
На крају гостовања, пре самог
одласка, у свечаној сали је
приређена свечана вечера,
након које је три сата одлаган
растанак. На растанку су размењена чврста обећања за сусрет догодине у Војловици.
Пошто тада још није било интернета, комуницирано је писмима, честиткама за јубилеје и празнике. Тако је и прецизно договорен датум узвратне посете. На дан посете
на прузи код Железничке станице Војловица „ђетвановци”

су сачекали глумце из Словачке. Председница Хубове,
председник друштва и режисер позвани су да напусте аутобус и да се свечано, фијакером који их је ту чекао,
превезу до Словачког дома у
Војловици. Уследила је дирљива размена загрљаја, поздрава и пољубаца у знак добродошлице „старим” пријатељима. Шест дана је трајало
ново дружење, извођење
представе, гостовање позоришне трупе из Хубове по околним словачким местима.
Узвратна посета Словачкој, планирана за 1991. годину, није, међутим, остварена. Почео је рат у тадашњој СФРЈ. Уследили су телефонски позиви из Хубове:
„Како сте? Да ли вам треба
помоћ?” „Не, хвала. То је
далеко од нас. Све је у реду.”
Али рат се приближавао
Србији. Почело је бомбардовање. Влада Словачке Републике је одмах реаговала и
организовала је, током бомбардовања, одлазак деце из
војловачке Основне школе
„Братство–јединство” на Ви-

соке Татре на опоравак, аутобусима у три групе, по 30 дана. Аутобуси су у повратку
доносили хуманитарну помоћ Војловчанима од становника пријатељске Хубове.
Срећом, све пролази, тако
да су ружна времена и ратови остали за нама. Они који
су започели ово дружење, сада имају одраслу децу, која
стварају нова пријатељства,
јача и чвршћа. При пропутовању кроз Словачку, односно
Србију, неизоставно се узајамно свраћа у посету и нормално је да се пријатељима
иде на свадбу. Засад није било орођавања, тј. склапања
бракова, иако је симпатија и
љубави било.
Протеклих дана, између
19. и 24. октобра, Војловчани
и Хубовчани су се поново
срели. Овог пута на „неутралном терену”, у селу Јакловце, у источној Словачкој, где су одржани позоришни сусрети неколико аматерских дружина. Причу о
томе објавићемо првом приликом.
Михал Калмар

„ДЕЧЈА СВАДБА” У КОВАЧИЦИ

О ЉУБАВИ, ТРАДИЦИЈИ И ХУМАНОСТИ
Стари сеоски обичај
обновљен 2006.
Мали гости из
Србије, Словачке
и Чешке
Ковачичка „Дечја
свадба” гост домаћих
и иностраних
манифестација
Организовање дечје свадбе
спада у старе сеоске обичаје.
То је у ствари игра свадбене
свечаности у којој су заступљени сви елементи праве
словачке свадбе, где деца
опонашају одрасле.
Председник Меморијалног
центра „Др Јанко Булик” (први председник Матице словачке у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца) у Ковачици и потпредседник Матице
словачке у Србији за Банат
господин Павел Балаж иницијатор је и главни организатор „Дечје свадбе”. Он нам је
испричао нешто више о овој
јединственој манифестацији.
„Дечја свадба” је значајан
подухват из неколико разлога. Она је била и остала игра.
Некада давно, када није било много играчака, односно
када су наши преци били деца, ова игра је представљала
забаву за сву децу из суседства и рођаке.
Све је почело 2006. године. Игра дечја свадба пред-

ставља старе, изворне обичаје Словака у Србији и Ковачици, али и осталих средина
из којих на ову манифестацију долазе мали свадбени
гости. Програм „Дечје свадбе” састоји се од позивања на
свадбену свечаност, здравице старог свата – старојка,
свадбене песмице, плесања с
младом, гусан-плеса, плеса с
метлом, свадбене песме...
Ове године је пре почетка
централне приредбе отворена изложба дечјих радова
„Била једном једна Бибијана”
у галерији „Бабка”. Млади
аутори најбољих ликовних
радова су од директора „Бибијане” добили врло вредне
награде – паметне телефоне.
После тога је свечана свадбена поворка деце у народним
ношњама кренула према бини у близини галерије.
У протеклих десет година
организатори „Дечје свадбе”
су угостили децу и њихове
учитељице из многих места:

Белог Блата, Падине, Војловице, Арадца, Хајдучице, Јаношика, Кисача, Новог Сада,
Бачког Петровца, Старе Пазове, Добановаца, Ердевика,
Бингуле, Љубе, Шида, Банске
Бистрице, Крушчића, Братиславе, Надлака из Румуније и
Ропица из Чешке. На фестивалу је до сада учествовало
више од 1.000 деце. Учесници првог фестивала су сада
девојке и момци. Некима од
Словака је ово саставни део
живота; с њиме се одраста.
Фестивал „Дечја свадба”
имали су прилику да доживе
многи, како у Србији, тако и
у иностранству. Најмлађи из
Ковачице су, наиме, гостова-

ли у „Делта ситију”, београдској „Скадарлији” и на „Данима отвореног срца” 1. јануара, на „Тренчанском културном лету” у Словачкој,
„Паради у Хонту” у Хрушову,
на 78. „Вуковом сабору” у
Тршићу, „Дечјем фестивалу”
у Баваништу, у Сабинову,
Левочи, Лученцу, Братислави, као и у Чешкој.
Балаж каже да је с децом
увек занимљиво радити. Ту су
пробе на којима се све увежбава. Али и поред тога на
представи се дешавају комичне и занимљиве згоде. Једном
приликом је девојчица, сходно обичају, изрецитовала
здравицу пре спуштања чиније с јелом старојку, али је после здравице отишла с послужењем. Пошто старојко није
добио јело, појурио је за девојчицом, узео чинију и ставио је
пред себе на сто, што је изазвало смех и коментаре раздраганих гледалаца.
Меморијални центар „Др
Јанко Булик” је током прве
деценије „Дечје свадбе” приспеле прилоге и донације
стално усмеравао у хуманитарне сврхе.

Фестивалски програм се састојао из четири целине. Прво је у
Словачком народном дому отворена изложба фотографија Петра
Дешића из Челарева, под називом „Словачка народна ношња у
свакодневном животу”. Након тога је поворка представника словачких места у старим ношњама раздрагано прошла улицама Кисача. Предвече је главни део фестивала отворен у сали Културног
центра Кисач. Позорницом нису само немо продефиловали модели, него су модератори из сваког словачког места подробно описали сваки комад ношње и објаснили њено порекло и начин ношења.
Често су прикази ношње били обогаћени додатним појединостима
о тканинама, трговцима који су је продавали, пригодној обући, марамицама, украсним детаљима, накиту који је уз одећу ношен (најчешће перле), одговарајућим фризурама, начину везивања марама
и кецеља. За поједине свечане одевне комплете изнети су, чак, прецизни подаци о томе колико су пута обучени. Програм је био прошаран наступима фолклорних и певачких скупина.
Жири није имао нимало лак посао. Смењивале су се девојке у
лепршавим, широким сукњама, гиздаве невесте с венцима на главама, даме у отменим свечаним комплетима, момци с везеним
кошуљама и украшеним шеширима, али и у једноставним радним
оделима. За најлепшу ношњу је проглашена одећа коју је носила
Андреа Седлакова из Старе Пазове, док је за аутентичност ношње
жири награду доделио Тамари Влчек из Кисача. Фестивал је окончан отварањем централне изложбе великих фотографија – паноа
Бранислава Кокавца из Кисача, под називом „Словачка лепота у
ношњи”, у летњој сали Културног центра, када су и свечано уручене награде.

Према речима Павела Суровог, директора Културног центра
Кисач и аутора Фестивала, циљ ове манифестације је да на један
нови начин унапреди свест о традицији и пробуди занимање младих за властиту прошлост и културу облачења у словачким местима у Војводини. Ношња је важан симболички носилац традиције
и словачког идентитета у историји војвођанских Словака. Од наших прабака, бака и мајки до данашњих девојака и жена, традиционална словачка ношња је ту да истакне њихову љупкост и лепоту и велича радост живљења.
Иван Зафировић

Михал Марко

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Уредник издања: Иван
Зафировић • Технички уредник: Александар Милошевић •
Фотографије: ,,Ђетван,, и приватне колекције • Преводиоци и
лектори: др Марина Хриб и Лидија Јовановић (словачки)
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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NEPREKO NATEĽNÁ JEDNODUCHOSŤ A VYUŽITEĽNOSŤ STARÝCH VOJVODINSKÝCH DOMOV

PRIĽAHKO POTLAČENÁ STAVITEĽSKÁ TRADÍCIA
Ako je vybudovaná
Vojlovica

Slovenské korene
básnika
a revolucionára

Výhody domov zo
stabilizovanej,
nepálenej hliny

riadkov. Na druhej strane sú tzv.
nabíjané domy z technologických dôvodov stavané hlavne
z hliny vykopanej na vlastnom
pozemku. Ako sa rozrastala
Hertelenda, teda Vojlovica, tak
sa rozrastala aj Tehlovňa, povrchovo adovtedy, ako sa predpokladá, kým do jamy nezačala
prenikať podzemná voda. Po
čase sa požičovňa zmenila na
väčší rybníček, odkiaľ snaživí
pestovatelia zeleniny zalievali
svoje neďaleké záhrady. Vo Vojlovici sa hovorí, že sa tam staršie generácie aj kúpali, kým
niektorí mládenci hrali dokonca aj vodné polo. Dolu podpísaný môže len prisvedčiť tomu, že
sa počas ostrých zím deti a tínedžeri pri Tehlovňi korčuľovali

PÔVOD NAJZNÁMEJŠIEHO MAĎARSKÉHO
BÁSNIKA SÁNDORA PETŐFIHO

MAĎARSKÝ, A PREDSA NÁŠ

Požičovňa hliny
na konci dediny

Pozorne pozorujúc starú fotograiu, na ktorej niekdajší Vojlovičania vyrábali tehly, jedna
Slovenka z Nového Sadu sa opýtala: „A kde sa nachádzala tá vaša tehelňa? Čo znamená slovo
„tehlovňa“ na fotograii?“ Na
našu odpoveď, že je to názov lokácie nachádzajúcej sa na južnom konci Vojlovice, kde sa vyrábali tehly, opäť zareagovala:
„Nepovie sa to tehelňa? A kde je
tu vôbec budova? Stroje?“
Pred viac než 130 rokov prví
kolonisti – Nemci, Slováci
a Maďari – s obrovským úsilím
vybudovali svoju dedinu Hertelendu, t. j. Vojlovicu. Bolo potrebné najprv vyrúbať Vojlovický les a uvoľniť priestor na výstavbu. Po početných pokusoch
boli nájdené dve miesta s kvalitnou hlinou, ktorú možno ťažiť.
Jedno sa nachádzalo na území
dnešnej Rainérie ropy Pančevo
a ďalšie – Tehlovňa – na samotnom konci Vojlovice, v bezprostrednej blízkosti Poľskej ulice.
Bohužiaľ, aj tento priestor dnes
patrí Rainérii. V minulosti to
bola veľká požičovňa hliny, rozľahlá dielňa na otvorenom priestranstve, kde mnohé pokolenia
kopali íl a vyrábali tehly z nepálenej hliny (adobe) pomocou
drvených kokíl. Okrem toho
bola vykopaná hlina, zmiešaná
s vodou, používaná ako spojovacia malta počas budovania,
a keď boli k tejto zmesi pridané
aj pleva a štetiny, používala sa
na omietanie a opravu menších
poškodení stien, ktoré niekoľkokrát vykonal aj autor týchto

SPOLUNAŽÍVANIE

Maďarská identita
a účasť v revolúcii
Od Petroviča
po Petőfiho
Návštevou Múzea a Etno domu
Sándora Petőiho (1823 – 1849)
v Malom Kereši (Kiškereš) v
Maďarsku vyriešila autorka týchto riadkov jednu svoju dilemu týkajúcu sa pôvodu chýrneho maďarského básnika Sándora Petőiho.
Pozorným počúvaním kustóda múzea, dôkladným prezeraním si a snímaním častí múzea i

a chlapci hrali hokej, najprv
v čižmách a neskôr na skutočných korčuliach. Hoci bol časom rybníček znečistený odhodenými vecami z domácností a
odpadom z rainérie, takže sa
v ňom nik nekúpal, ale vždy bolo v ňom množstvo rýb, a vôkol
neho, samozrejme, rybárov.
Či už pre zánik hlavnej požičovne hliny a sťaženého vyhľadávania novej, alebo pre rast životného štandardu a väčšiu dostupnosť moderných stavebných
materiálov, čoraz menej sa stavalo z náboja a z adobe, a čoraz
viac z pálenej a silikátovej tehly,
blokov, betónu a pod. Mnohé
staré domy z nepálenej hliny boli zbúrané, aby sa uvoľnil priestor pre naoko modernejšie,
komfortnejšie a krajšie domy.
Nejako sú ad hoc podcenené
múdrosť, nápaditosť a zručnosti

našich predkov v stavbe domov
a prehliadnuté sú aj výhody
a neprekonateľná jednoduchosť
využívania nepálenej hliny
v stavebníctve. Výstavba stavebného objektu z hliny je krajne
jednoduchá aj vo vlastnej réžii,
nieto z pohľadu remeselníckej
alebo priemyselnej výroby. Ide
o jeden z najstarších spôsobov
stavby objektov, starý viac než
10 000 rokov, z čias vzniku prvých miest, keď boli z nepálenej
hliny stavané domy, paláce,
pomníky, chrámy, kostoly, džámije, sklady, zámky a opevnenia. Dokonca aj Veľký čínsky
múr je čiastočne vybudovaný
z hliny. Toto poukazuje na to, že
existuje veľmi dlhá a pestovaná
tradícia výstavby z hliny na

všetkých kontinentoch, na všetkých zemepisných šírkach, vo
všetkých podnebných podmienkach a u takmer všetkých
kultúr a civilizácií predindustriálneho obdobia. O tom, že
je táto tradícia hlboko zakorenená a že sa s odstupom času
potvrdil jej význam, svedčí nielen rad zachovaných objektov
z nepálenej hliny z minulých
čias, ktoré sa aj dnes úspešne
využívajú, ale aj zachovaný konvencionálny spôsob výstavby
(približne 30 % ľudskej populácie žije dnes v domoch stavaných z adobe alebo z náboja)
a rozvetvená súčasná prax výstavby, predovšetkým obytných
objektov vo vysoko rozvinutých
krajinách sveta (USA, Nemecko, Holandsko, Francúzsko,
Španielsko, Austrália, Nový Zéland a iné). Nové domy z nepá-

lenej hliny spĺňajú najprísnejšie
štandardy z pohľadu bezpečnosti a udržateľnosti (ekonomickej a ekologickej): veľmi sú
odolné voči požiarom, hoci je
základná surovina často pomiešaná s vláknami organického
pôvodu (slama, pleva, prútie,
štiepky alebo suché korene –
drevo, suché lístie, ihličie borovice, mach, stonky kukurice alebo ľanu, trstina alebo kvet trstiny, tzv. metlina, zvieracie chlpy)
a vykazujú veľmi dobrú seizmickú odolnosť, ktorá často
môže byť väčšia než v prípade
klasicky stavaných domov (príklady z Nového Zélandu to potvrdzujú). Oprava a údržba objektov z nepálenej hliny je krajne jednoduchá a nevyžaduje si

nejaké osobitné vedomosti
a zručnosti, ako ani špeciálne
náradie a materiály.
Svoje presvedčivé, superiórne
prednosti budovy z hliny vykazujú najmä v oblasti ochrany životného prostredia, lebo sa nimi dôsledne uskutočňuje dôkladný plán priemyselnej ekológie, že je potrebné napodobňovať prírodne cyklické procesy
a prírodné systémy, v ktorých
niet nepoužiteľného odpadu.
Nepálená hlina je prírodný materiál, často lokálneho, autochtónneho charakteru, neškodná pre zdravie a životné prostredie, vhodná na opätovné použitie a recykláciu, úplne rozložiteľná (po ukončení užívania budov z hliny sa ľahko „vracia“ do
pôvodného stavu) a energeticky
nenáročná. Na výstavbu omietok z náboja a z adobe je potrebné spotrebovať päť - až desaťkrát menej energie než na výrobu obyčajnej (pálenej) tehly, lebo sa adobe a náboj pripravujú
a získavajú prirodzeným stuhnutím vďaka pôsobeniu slnečných zrakov. Domy z hliny spotrebujú 30 % až 50 % menej
energie než podobné objekty
stavané z klasických, pálených
tehiel pre lepšie termické vlastnosti nepálenej hliny a jej väčšiu
termickú inerciu. Podľa jedného porovnávacieho výskumu je
na vykurovaní budovy z nepálenej hliny možné ušetriť 70 % až
neuveriteľných 250 % energie.
Na druhej strane, počas teplejšej časti roka v takých domoch,
najmä ak sú steny hrubé, je ľahké zachovať príjemnú čerstvosť,
lebo vnútorná teplota pre ich
veľké termické inercie pomerne
málo osciluje.
Väčšina budov v našom štáte,
ktoré boli stavané z klasických,
pálených tehiel spotrebuje počas roka v priemere 250
kwh/m2 na údržbu klimatizácie, zatiaľ čo v nových domoch
z nepálenej hliny je spotreba
približne 130 kwh/m2 ročne.
Jednotlivé domy v Nemecku,
ktoré sú vybudované z hliny
koncom minulého storočia,
spotrebujú len 77 až 95 kwh/m2
počas dvanástich mesiacov!
Domy z nepálenej, stabilizovanej hliny poskytujú optimálnu vlhkosť v miestnostiach počas všetkých ročných období i
za všetkých okolností a zabezpečujú kvalitnú mikroklímu.
Z rozhovoru s kovačickými hostiteľmi i niekdajšími majstrami
na stavbu domov z náboja, sme
mohli vytušiť sťažovanie sa, že
sú zbúrané staré nabíjané domy
a vybudované nové domy z tehiel a betónu, aj keď si to verejne nepriznali.
Ivan Zafirović

domu, v ktorom žil Petői možno spoľahlivo určiť pôvod veľkého básnika. V knihe Jozefa
Kiša (1923 – 1992), dôkladne sa
zaoberajúceho výskumom Petőiho pôvodu, sú predložené dôkazy o slovenskom pôvode jeho
rodičov, ktorých korene z oboch
strán siahajú až po r. 1685. Obe
vetvy tvoria evanjelici.
Petőiho otec, Štefan Petrovič
(István Petrovics), bol mäsiar,
ktorý hovoril veľmi zle po maďarsky. Matka Mária Hrizová
slabo ovládala maďarčinu a ko-

SLOBODA, LÁSKA!
Sloboda, láska! Mne
tie dve sú potrebné,
za lásku ja obetujem
život sám,
za slobodu lásku svoju
v obeť dám.

munikovala po slovensky. Toto,
najmä pre Srbov charakteristické priezvisko Petrovič (početné
slovenské priezviská sa končia
na -č: Sládkovič, Ivanič atď.)
ľahko privedie do pomykova, a
preto je nemalý počet Srbov
presvedčený, že otec Sándora
Petőiho bol ich rodákom.
Petői bol žiakom slovenského
vlastenca, učiteľa Štefana Koreňa. Navštevoval slovenskú školu
v Aszóde. Dobrým spolužiakom
Petőiho bol Andrej Sládkovič,
chýrny slovenský básnik, podľa
ktorého básne Detvan aj vojlovický kultúrno-osvetový spolok
dostal názov. Vo veku desať ro-

kov bol konirmovaný v slovenskej evanjelickej cirkvi v Pešti, v
slovenskom jazyku. Ako študent
bol Petői zosmiešňovaný pre
zlú výslovnosť maďarského jazyka a chyby vznikajúce používaním slovenských slov.
Po čase sa začal považovať za
Maďara a ako sám podotýkal:
„Aj keby som Maďarom nebol,
patrím iba im“. Maďarskú verziu svojho mena začal používať
vo veku dvadsať rokov, keď po

prvýkrát podpísal svoje piesne
uvádzaním mena v maďarčine.
Bol jedným z najznámejších
vodcov maďarskej revolúcie
a národného hnutia v 19. storočí abúnov nebol výhradne nacionalista, ale zástanca aktívnej
spolupráce s inými, utláčanými
nemaďarskými národmi.
Priezvisko Petői si vzal na
znak vďačnosti jednému dedinskému obuvníkovi menom Pete,
ktorý pri svojej obuvníckej práci trpezlivo, s u porozumenia
počúval ambiciózneho Sándora,
jeho piesne a dramatické texty.
Petői je maďarský básnik, ale je
aj náš – slovenský, a niektorí sú
dokonca presvedčení, že je práve srbský. Jeho piesne, hrdinstvo, revolučný zápal, neochvejná vernosť myšlienke slobody a
rovnosti patria všetkým nám.
Korene sú nám príliš blízke a životy prepojené, aby sme sa o
niečo delili.
Eva Nagyová

SPEV VLKOV
Hvízda víchor, kvíli,
nebo mraky halia;
dve blížence zimy,
dážď a sneh, sa valia.
Pusté vyhnanisko
bydlo naše v poli,
nikde hlavu skloniť,
nikde ni krík holý.
Zvonku hryzie zima,
zdnuka hlad nás zviera:
dvaja nepriatelia
na jedného zvera.
A tamto zas tretí:
flinta na nás cieli;
červená krv naša
crčí na sneh biely.
Mráz a hlad nás mori,
dych náš v biede mizne
bokom prestreleným;
ale slobodní sme!
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KAMARÁTENIE A SPOLUPRÁCA VOJLOVIČANOV S PRIATEĽMI ZO SLOVENSKA

KRÁSA PRE KTORÚ MINULOSŤ
NEMÔŽE BYŤ ZABUDNUTÁ

KAMARÁTSTVO SILNEJŠIE NEŽ PREKÁŽKY
Návrh slovenského
veľvyslanca na
festivale v
Starej Pazove

Štyri programové celky
Hodnotená krása a autentickosť odevu

Prvé hosťovanie na
Slovensku, deväť
predstavení
v priebehu ôsmich dní

Nositeľ tradície a identity
V Kysáči sa 1.októbra tohto roku usporiadal prvý Festival tradičného
slovenského kroju, na ktorom účinkovali predstavitelia jedenástich
slovenských lokalít z Vojvodiny. Ako na akejsi módnej prehliadke deti,
dievky a mládenci, ale aj dospelé ženy a dospelí muži nosili tradičný
kroj svojich predkov a predstavili ho návštevníkom festivalu a trojčlennej porote. Hodnotená bola autentickosť kroja a jeho krása, t. j. celkový dojem. Veľká časť predstavených krojov je veľmi zachovaná, je to
autentický odev, hlavne z medzivojnového obdobia, alebo z obdobia
po druhej svetovej vojne, avšak bolo aj kúskov odevu z 19. storočia.

Privítanie hostí na
drožke vo Vojlovici
Podpora zo Slovenska
počas vojen v
Juhoslávii
Začalo sa to neúmyselne pred
viac než štvrť storočia, t. j. pred
dvadsiatimi siedmimi rokmi,
keď herci divadelnej sekcie
vtedy štrnásťročného Detvana
vystúpili na Slovenskom vojvodinskom divadelnom festivale v Starej Pazove. Štrnásť
rokov existencie sa nieslo
v znamení štrnástich premiér.
Herecká kvalita bola viditeľná.
Všimol si to aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade,
ktorý sledoval festival a po
ukončení predstavenia v rozhovore s mladými hercami ponúkol Vojlovičanom, aby hosťovali na Slovensku. Navrhol
spoluprácu s divadelnými
amatérmi z Hubovej, ktorí mali podobný repertoár ako Vojlovičania. Hrali prevažne komédie slovenských klasických
autorov. Výzva bola prijatá
a už v novembri r. 1989 sa cestovalo s predstavením „Zo života jedného tovariša“. Išlo
o preklad textu nášho spoluobčana Miroslava Žužića a Zorana Rotara „Listy z Európy
a staré vandrovania“, v ktorom
je opísaný život starého Pančeva. Autori predstavenia boli aj
úspešnými hercami v predstavení v srbskom jazyku, takže

sa nápad, aby Zoran Rotar bol
režisérom predstavenia v slovenskom jazyku, ukázal ako
veľmi dobrý, pretože táto verzia predstavenia sa hrala dvadsaťsedemkrát, z toho až deväťkrát práve vtedy počas hosťovania na Slovensku.
Ani štrnásťhodinová cesta
s čakaním na „východných hraniciach“, ani deväť predstavení
v priebehu ôsmich dní, ani prehliadka neďalekých pamiatok
nepredstavovali pre vtedajších
hercov žiadnu námahu, pretože
pohostinnosť a úprimný priateľský vzťah zo strany hostiteľov
boli silnejší než hocijaká námaha. Na konci hosťovania, pred
samotným odchodom, v slávnostnej sále bola pripravená
slávnostná večera, po ktorej bol
tri hodiny posúvaný odchod domov. Na odchode boli vymenené pevné sľuby, že sa o rok stretnú vo Vojlovici. Keďže vtedy nemali k dispozícii internet, komunikovali prostredníctvom
listov a blahoželaní k jubileám
i sviatkom. Takým spôsobom je
aj presne dohodnutý dátum
opätovanej návštevy. V deň návštevy Detvanovci počkali her-

cov zo Slovenska na trati pri železničnej zastávke Vojlovica.
Predsedníčka Hubovej, predseda spolku a režisér boli vyzvaní
opustiť autobus a na drožke,
ktorá na nich už tu čakala, sa
slávnostne zaviesť do Slovenského domu vo Vojlovici. Nasledovala dojemná výmena objatí, pozdravov a bozkov na
znak privítania „starých“ priateľov. Šesť dní trvalo nové kamarátenie, hranie predstavenia,
hosťovanie divadelnej skupiny
z Hubovej v okolitých slovenských lokalitách.
Opätovná návšteva Slovenska, plánovaná na r. 1991, nebola
však realizovaná. Vo vtedajšej
Spolkovej federatívnej republike Juhoslávii sa začala vojna.
Nasledovali telefónne hovory
z Hubovej: „Ako sa máte?“,
„Potrebujete pomoc?“ „Nie,
vďaka. Je to ďaleko od nás. Všetko je v poriadku.“
Avšak vojna sa približovala. Začalo sa bombardovanie.
Vláda Slovenskej republiky
ihneď reagovala a počas bombardovania zorganizovala
odchod troch skupín detí
z vojlovickej Základnej školy

Bratstva a jednoty autobusom
na tridsaťdňové zotavenie do
Tatier. Autobusy po návrate
priniesli Vojlovičanom humanitárnu pomoc od obyvateľov
priateľskej Hubovej.
Našťastie, všetko prechádza,
a tak sú aj zlé časy a vojny už za
nami. Tí, ktorí nadviazali toto
kamarátenie, v súčasnosti už
majú dospelé deti, ktoré nadväzujú nové kamarátstva, silnejšie a pevnejšie. Počas ciest
cez Slovensko, resp. Srbsko sa
záväzne realizujú aj vzájomné
návštevy a normálne je ísť aj
priateľom na svadbu. Doposiaľ
sa neuskutočnilo nadväzovanie rodinných zväzkov, t. j.
uzavieranie manželstiev, aj keď
sympatií a lásky vždy bolo.
Počas predchádzajúcich dní,
od 19. do 24. Októbra, sa Vojlovičania a Hubovčania znovu
stretli. Teraz však na „neutrálnej pôde“, v obci Jaklovce na
východnom Slovensku, kde sa
konali divadelné stretnutia
niekoľkých amatérskych súborov. Príbeh o tom uverejníme
hneď ako sa nám naskytne prvá príležitosť.
Michal Kalmár

DETSKÁ SVADBA V KOVAČICI

O LÁSKE, TRADÍCII A HUMANITE
Stará dedinská obyčaj
obnovená v roku
2006
Malí hostia zo Srbska,
Slovenska a Česka
Kovačická Detská
svadba hosťom
na domácich a
zahraničných
manifestáciách
Organizácia detskej svadby
patrí medzi staré dedinské
obyčaje. To je teda hra svadobnej slávnosti, v ktorej sú
prítomné všetky prvky skutočnej slovenskej svadby, v
ktorej deti napodobňujú dospelých.
Predseda Memoriálneho strediska Dr. Jankо Bulík (prvý
predseda Matice slovenskej v
Kráľovstve Srbov, Chorvátov a
Slovincov) v Kovačici a podpredseda Matice slovenskej v
Srbsku v Banáte, pán Pavel Baláž, je iniciátorom a hlavným
organizátorom Detskej svadby.
On nám porozprával niečo viac
o tejto jedinečnej manifestácii.
Detská svadba je významným dobrodružstvom z viacerých dôvodov. Ona bola aj
zostala hrou. Kedysi dávno,
keď nebolo mnoho hračiek,
teda keď naši predkovia boli
deťmi, bola táto hra zábavou
pre všetky deti zo susedstva
a pre príbuzných.

PRVÝ FESTIVAL TRADIČNÉHO
SLOVENSKÉHO KROJA

Všetko sa začalo v roku 2006.
Hra detská svadba predstavuje staré, pôvodné obyčaje Slovákov v Srbsku a v Kovačici,
ale aj v ostatných lokalitách,
odkiaľ prichádzajú malí svadobní hostia. Program Detskej svadby sa skladá z pozvania na svadobnú slávnosť, prípitku starejšieho, svadobných
vinšov, tancovania s nevestou,
gunáracieho tanca, tanca s
metlou, svadobných piesní...
Tohto roku pred začiatkom
centrálneho programu bola
otvorená výstava detských
prác Bola raz jedna Bibiana v
galérii Babka. Mladí autori
najlepších výtvarných prác od
riaditeľa Bibiany dostali veľmi
hodnotné odmeny – smartfóny. Potom slávnostný svadobný sprievod detí v ľudových
krojoch zamieril k javisku v
blízkosti galérie.
Počas minulých desiatich

rokov organizátori Detskej
svadby uhostili deti a ich učiteľky z mnohých lokalít: z Bieleho Blata, Padiny, Vojlovice,
Aradáča, Hajdušice, Jánošíka,
Kysáča, Nového Sadu, Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy,
Dobanoviec, Erdevíka, Bingule, Ľuby, Šídu, Bánskej Bystrice, Kruščića, Bratislavy, Nadlaku z Rumunska a Ropice z
Česka. Na festivale zatiaľ účinkovalo viac ako 1000 detí.
Účastníci prvého festivalu sú
zatiaľ dievčatá a mládenci. Pre
niektorých Slovákov je toto súčasťou života; s ním sa vyrastá.

Festival Detská svadba mali
možnosť zažiť mnohí, ako v
Srbsku, tak aj v zahraničí. Najmladší z Kovačice hosťovali v
Delta City, belehradskej štvrti
Skadarlija a na manifestácii
Dní otvoreného srdca 1. januára, na Trenčianskom kultúrnom lete na Slovensku, Paráde v Honte v Hruščove, na
78. Vukovom sábore v Tršići,
Detskom festivale v Bavaništi,
v Sabinove, Levoči, Lučenci,
Bratislave, ako aj v Česku.
Baláž hovorí, že je s deťmi
vždy zaujímavé pracovať. Sú
tu skúšky, na ktorých sa všetko nacvičuje. Okrem toho sa
však na predstavení dejú aj
komické a zaujímavé udalosti.
Raz dievča, ako to bolo zvykom, vyrecitovalo vinš pred
spúšťaním misky s jedlom starejšiemu, ale po vinši odišla s
jedlom. Starejší šiel za dievčaťom, lebo nedostal jedlo, vzal
jej misu a položil na stôl pred
seba, čo vyvolalo smiech a komentáre veselých divákov.
Memoriálne stredisko Dr.
Janka Bulíka počas prvého desaťročia Detskej svadby vždy
poskytovalo príspevky a donácie na humanitné účely.

Festivalový program sa skladal zo štyroch častí. Na začiatku bola v
Slovenskom národnom dome otvorená výstava fotograií Petra Desića z Čelareva s názvom Slovenský kroj v bežnom živote. Potom sprievod predstaviteľov slovenských lokalít v starých krojoch radostne
prešiel ulicami Kysáča. Predvečerom bola otvorená hlavná časť festivalu v kinosále KC Kysáč. Javiskom nielenže predeilovali modely, ale
aj moderátori z každej slovenskej lokality podrobne opísali každý prvok kroja a vysvetlili jeho pôvod a spôsob nosenia. Často prezentácie
krojov boli obohatené dodatočnými podrobnosťami o tkaninách, obchodníkoch, ktorí ju predávali, priliehavej obuvi, ručníčkoch, dekoratívnych doplnkoch, šperkoch, ktoré boli nosené s tým oblečením
(zvyčajne perly), vhodných účesoch, spôsobe, akým sa viazala šatka a
zásterách. Pre niektoré sviatočné odevy dokonca sú stanovené aj presné údaje o tom koľkokrát boli nosené. Program bol spestrený vystúpeniami folklórnych a speváckych skupín.
Porota nemala vôbec ľahkú prácu. Striedali sa dievčatá vo vlajúcich, širokých sukniach, parádne nevesty s vencami na hlavách, dámy
v vyberaných slávnostných kompletoch, chlapci s vyšitými košeľami a
ozdobenými čiapkami, ale aj v jednoduchých pracovných odevoch.
Za najkrajší kroj bol vyhlásený odev, ktorý mala Andrea Sedláková zo
Starej Pazovy, zatiaľ čo za autentickosť udelila porota odmenu Tamare
Vlčekovej z Kysáča. Festival bol ukončený otváraním centrálnej vernisáže fotograií Branislava Kokavca z Kysáča, s názvom Slovenská
krása v kroji, na letnom javisku KC Kysáč, kde boli aj slávnostne udelené odmeny.

Podľa slov Pavla Surového, riaditeľa KC Kysáč a autora festivalu,
cieľom tejto manifestácie je iným, novým spôsobom povýšiť povedomie o tradícii a prebudiť záujem mladých ľudí o ich vlastnú minulosť a kultúru obliekania v slovenských lokalitách vo Vojvodine.
Kroj je dôležitým symbolickým nositeľom tradície a slovenskej
identity v dejinách vojvodinských Slovákov. Od našich prababičiek, babičiek a matiek až po dnešné dievčatá a ženy, tradičný slovenský kroj bol tu, aby zvýraznil ich roztomilosť i krásu a velebil
radosť zo života.

Michal Marko

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Уредник издања: Иван
Зафировић • Технички уредник: Александар Милошевић •
Фотографије: ,,Ђетван,, и приватне колекције • Преводиоци и
лектори: др Марина Хриб и Лидија Јовановић (словачки)
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Ivan Zafirović

Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО НА САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

ЕКО-КАМПАЊА

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

Природа једнако ти

Држава ће унапредити
практичну наставу
Ученици и професори Машинске школе Панчево били
су у среду, 26. октобра, гости
на штанду Министарства просвете, науке и технолошког
развоја на овогодишњем Сајму
образовања и наставних средстава, који се одржава у Београду до 30. октобра. Позив
Министарства је уследио јер је
идеја да се на овом сајму
практично, кроз конкретне
примере и на непосредан и
креативан начин, посетиоцима приближе разноврсне и актуелне теме образовања, а ова
панчевачка школа је одличан
пример за то. Поред Машинске школе, на стручном скупу
посвећеном дуалном образовању учествовале су и Техничка школа Ужице, ваљевска
пољопривредно-угоститељска
стручна школа и Техничка
школа Зрењанин.
Министар просвете, науке
и технолошког развоја Младен Шарчевић је у поздравном говору приликом свечаног отварања рекао да је акценат Сајма на афирмацији
дуалног образовања и да се
увелико ради на томе да у Србији заживе модели савремених пракса помоћу којих ће
ђаци стећи одређене категорије радних навика, способности и компетиција.
„Дуал” у Панчеву
На штанду Министарства првог дана било је речи о моделима дуалног образовања, а
своја искуства на том пољу
представила је Машинска школа Панчево. Директор те обра-

зовне установе мр Милорад
Илић и професори Светислав
Секулић, Драгана Васовић и
Владимир Божичковић одржали су једночасовну презентацију о вишегодишњем раду
и труду запослених у тој школи у области унапређивања
наставног и образовног процеса.
Они су истакли да се у тој
школи већ шест година примењује модел дуалног образовања и да њени ђаци имају
прилику да на конкретним
решењима примене стечено
знање. До сада је реализовано
шест про је ка та у обла сти
пројектног инжењеринга, који су захваљујући средствима
панчевачке локалне самоуправе и компаније НИС угледа ли све тлост да на. Пре ко
сто ученика различитих струка учествовало је у пројектовању и прављењу справа за
вежбање, бициклофона (тре-

нажног бицикла прерађеног
да про из во ди елек трич ну
енергију), ветротурбине и ветросола.
Национални модел
Саветница министра просвете
за дуално образовање Габријела Грујић рекла је за „Панчевац” да Министарство у сарадњи с Привредном комором
Србије активно ради на концепту националног модела дуалног и предузетничког образовања.
– У оквиру овог националног модела реализоваће се
програм унапређивање теоријске и практичне основе
кроз пројектно образовање.
Одличан, угледни пример је
оно што се ради у Машинској
школи Панчево, где деца која
имају идеју, захваљујући капацитетима и наставном кадру,
имају прилику да реализују
своју замисао – рекла је Габријела Грујућ.

Гости штанда Министарства имали су прилику да сазнају више о реализованим и
будућим пројектима, стручности кадра, неговању тимског
рада и духа, као и о амбициозним циљевима којима заједно теже ученици и професори
ове школе. Машинци су приказали квалитет технологија
које ова образовна установа
има и представили се јавности
као модерна стручна средња
школа у којој ученици стичу
знања на конкретним инжењерским пројектима.
Запослени у Машинској школи Панчево посебно су поносни
на то што су ђацима омогућили
да прођу кроз комплетан систем стварања производа, од
идеје до реализације, и што је
Министарство просвете сагледало овај концепт рада у школи
и уврстило га у национални модел дуалног и предузетничког
образовања.

ПРОБЛЕМ ОТПАДНИХ ВОДА

Учимо од најбољих
Развијени систем је
кључ успеха
У наредних 25 година
биће изграђено 320
пострoјења
Недавно је Министарство пољопривреде и заштите животне
средине Републике Србије организовало једнодневни семинар на тему „Преглед историје
загађења и противмере које су
предузете у Јапану”. Стручни
скуп је одржан у Амбасади Јапана у сарадњи с јапанском
агенцијом за међународну сарадњу ЈИЦА, а уз подршку
Привредне коморе Србије.

Предавачи Такео Кано и Који Хатаја из токијског „Центра
за промоцију поновне употребе” представили су српској јавности проблематику загађења
у Јапану, нарочито у области
вода, као и методологију и системе за пречишћавање отпадних вода који су у Јапану успостављени у претходних сто година. Било је речи о технолошким поступцима за добијање
воде за пиће и о третману комуналних и индустријских отпадних вода. Приказане су и
мере које су предузете да би се
смањило коришћење воде из
природе, нарочито у индустрији, применом принципа
смањене потрошње, рециркулације и поновне употребе, као

и мере за ефикасно коришћење воде у домаћинствима и
пословним објектима. Општи
закључак скупа је да је у Јапану, упркос ограниченим воденим ресурсима, захваљујући
развијеном систему за управљања водама и коришћењу
напредних технологија за
третман воде обезбеђена довољна количина чисте воде за
кућну употребу, индустрију и
пољопривреду. Јапан има само половину светског просека
расположиве воде по становнику, што је, на пример, четири пута мање од САД.
Док се у Јапану пречишћава
преко 90 одсто отпадних вода,
у Србији се третира свега осам
одсто. Представници еколо-

шког министарства најавили
су да је од 10 милијарди евра,
колико у наредне две деценије
треба уложити у животну средину, осам милијарди евра
потребно за постројења за
прераду воде. Србија ће следеће године добити из европских фондова 100 милиона
евра, што ће бити уложено у
три велика инфраструктурна
пројекта. Конкретно, више од
50 одсто тих средстава биће
употребљено за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Нишу. Планирано је да се у наредних 25 година изгради 320 постројења
за пречишћавање отпадних
вода, а међу њима је и постројење у Панчеву.

Чланови удружења грађана
„Натура eко тим” реализовали су пројекат „Природа =
ти”, који је подржао Секретаријат за заштиту животне
средине Града Панчева. Током септембра и окто бра
успешно су одржане радионице у шест основних школа
на територији Панчева на
тему заштићена природна
добра и њихово угрожавање. Више од 150 ђака је активно учествовало у дискусији и радионици, а најуспешнији полазници имали
су прилику да посете Парк
природе Поњавица у суботу, 22. октобра.
Том приликом ученици су
могли да се детаљније информишу о реци Поњавица.
О значају и одликама тог

панчевачког парка природе
ђацима су говорили чланови
удружења грађана „Натура
еко тим” и „Љубитељи Парка
природе Поњавица”. Основци су видели тренутно стање
заштићеног природног добра
и учествовали у акцији узорковања воде и земљишта око
Поњавице и упознали се с
различитим типовима анализа покретне лабораторије.
Одређивали су pH вредност,
присуство нитрата, нитрита,
амонијума итд.
Према речима организатора,
ово је била идеална активност да се заокруже циљеви
пројекта на тему заштићених
природних добара и њиховог
стања, а пре свега да се подигне свест деце о значају
природе.

НИС И ЕНЕРГЕТИКА

Развој геотермалних
извора
Српска енергетска компанија НИС и „Betec”, фирма за
геотермални развој, потписали су 26. октобра у Београду Споразум о сарадњи у
области развоја геотермалне
енергије у Србији. Компаније ће заједнички развијати
геотермалне активне зоне у
северној Србији отварањем
нових производних бушотина и изградњом електрана на
бази технологије производње
електричне енергије на бушотинама.

расту употребе обновљивих
извора енергије у Србији.
– Током претходних година
развили смо велики број пројеката из области енергетске
ефикасности, посебно пројекте когенерације – производње
електричне енергије из гаса.
У сарадњи с нашим партнерима ми ћемо наставити да
развијамо пројекте експлоатације геотермалних извора и
доприносити повећању производње енергије из обновљивих извора, као и енергетској

Планирано је да радови на
бушењу почну следеће године, а пуштање у рад прве
електране планирано је за
2018. Пројекат предвиђа
комбинацију производње топлотне и електричне енергије. „Betec” је фирма за развој
геотермалне енергије, а недавно ју је преузео „KS Orka
Renewables Pte Ltd” из Сингапура – заједничка компанија „Zhejiang Kaishan Compressor Co Ltd-а” и исландске фирме „Hugar Orka ehf”.
Циљ „Betec-а” је да постане
светски лидер за производњу
енергије из геотермалних
извора и отпада.
Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а, истакао је да српски нафтни
лидер жели да допринесе

стабилности Србије – рекао је
Кравченко.
НИС је једна од највећих
енергетских компанија у југоисточној Европи, чија је
основна делатност истраживање, производња, прерада, продаја и дистрибуција широког
спектра нафтних деривата,
као и реализација енергетских
пројеката. У складу с дугорочном стратегијом развоја пословања НИС реализује велики број пројеката у области
производње електричне енергије и геотермалне енергије.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

Едукативне радионице у Петници
Огранак Светске организација
за природу (WWF) у Србији
прошле недеље је покренуо
програм „WWF aкадемија за
природу”, којим је обухваћена
реализација едукативних радионица у Истраживачкој станици Петница. Наставници и
ученици из десет основних и
средњих школа из Србије учиће о креативним и одрживим
начинима и моделима заштите природе.
Полазни ци акаде ми је ће
целе школске године, заједно
с представницима националних пар кова Fруш ка го ра,
Ђердап и Тара, као и Специјалним резерватом природе
Горње Подунавље и Пределом
изузетних одлика Авала, радити на промоцији њихових
природних и културних вредности. Организаторе је посебно об радовао вели ки број

пријава школа и планирано је
да – ако не овогодишњим циклусом, онда неким наредним – и оне буду укључене у
овај пројекат. Програм академије обухвата теме о заштићеним подручјима, њиховом
значају за људе и природу, о

животном стилу и утицају људи на окружење, као и о учешћу грађана у очувању животног простора.
„WWF академија за природу” део је образовне компоненте великог регионал ног
пројекта „Заштићена подруч-

ја за природу и људе”, који је
започет у октобру 2015. и трајаће до октобра 2019. Реч је о
програму чији је циљ да се
побољша комуникација локалне заједнице и институција, да се гра ђа ни актив но
укључе у управљање заштићеним подручјима, као и да се у
локалним срединама развију
конкретни образовни програми за децу посвећени природи. Поред тога, идеја је да се
унапреди туристичка понуда
градова и општина на чијим
територијама се налазе заштићена подручја. Овај пројекат у Србији се спроводи у
сарадњи с националним парковима Тара, Ђердап и Fрушка гора и јавним предузећима
„Србијашуме” и „Војводинашу ме”, а финансира се из
програ ма Шведске међународне развојне агенције.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Како изаћи на крај
с агресијом?

Пише:
др Мирослав Тепшић
У великом броју интервенција ургентне службе, сусретање с вербалном и физичком агресивношћу немогуће
је избећи. У тим случајевима
најчешће је реч о особама
које злоупотребљавају психоактивне супстанце или болују од психијатријских болести и поремећаја.
Треба, међутим, нагласити да неке инфективне, неуролошке, метаболичке и ендокринолошке болести могу проузроковати агресивна
стања. Супстанце које најчешће изазивају агресију су
алкохол, халуциногени, амфетамин, кокаин и анаболички стероиди. Алкохолне
и хероинске кризе могу
исто тако проузроковати
агресивност. Лаицима је
обично јасна повезаност
злоупотребе психоактивних
супстанци и необичног, то
јест агресивног понашања.
Многима је позната повезаност схизофреније и параноидних психоза с агресијом. Проблем настаје оног
тренутка када особа, за коју
евентуално знамо да болује
од неке акутне или хроничне
болести, одједном испољи
знаке агресивног понашања
и дезоријентисаности. У
основи оваквог стања могу
бити запаљења централног
нервног система, повреде
главе, тумори главе, епи-

лепсија, деменција, шлог,
поремећаји електролита,
анемије, авитаминозе, тиреотоксикоза, Кушингова
болест.
С овим се не исцрпљује
списак болести и стања која
могу проузроковати агресивно понашање пацијента, а
што су сасвим довољни разлози за уплашеност лаика и
недоумице лекара. Поремећаји личности које карактеришу недостатак способности за емоционално разумевање других, сумњичавост
према другима без реалног
разлога, тешкоће у контроли
сопствених импулса и страхова, могу проузроковати
агресивно понашање и веома
слабу толеранцију на фрустрације.
У поступању с агресивним
или потенцијално агресивним пацијентом мора се водити рачуна о томе да се могући провоцирајући фактори сведу на најмању могућу
меру. Недостатак приватности, сувише ауторитативно
или ригидно понашање и
мањак поштовања и комуникације могу да буду окидачи агресије. Ако до агресије и насиља већ дође, мора
се реаговати чим пре како
би се пацијентова агитација
држала под контролом. При
томе се води рачуна пре свега о сопственој сигурности.
Вербална комуникација мора бити смирујућа, јасна, без
конфронтација, али с јасним
ставом да насиље није прихватљиво. Не сме се прилазити пацијенту с леђа, нити
му треба окретати леђа. Треба држати адекватно одстојање, а сваки физички контакт мора се најавити. Методе хемијског и физичког обуздавања, као и демонстрација снаге примењују се у
ситуацијама када наведени
поступци немају жељено
дејство.

Петак, 28. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ПОСТАЛО ЧЛАН EASPD-А

„НА ПОЛА ПУТА” КА ЕВРОПИ
Једини званични
представници Србије
у асоцијацији
Искуства из Брисела
Удружење „На пола пута” доби ло је овог ме се ца пу но правно чланство у Европској
асоцијацији пружалаца услуга за особе с инвалидитетом
(EASPD) и тиме постало једини званични представник
Србије у овој асоцијацији. То
је, мора се признати, велика
вест, не само за наш град,
већ и за читаву државу.
Званичан пријем нових чланица уприличен је од 19. до
21. октобра у Бриселу, на свечаној Генералној скупштини
EASPD-а, када је обележена и
двадесетогодишњица постојања те асоцијације.
Тамо је боравила Сузана Јовановић, стручни консултант
удружења „На пола пута”. О
искуствима из Брисела Јовановићева је говорила на конференцији за новинаре приређеној у среду, 26. октобра, у
књижари Културног центра.
– Европска асоцијација пружалаца услуга за особе с инвалидитетом окупља преко дванаест хиљада удружења и
агенција, који се баве свим питањима и аспектима живота
особа с инвалидитетом. Они

Једна од бројних активности чланова удружења
долазе из земаља чланица ЕУ,
али и оних које су кандидати.
Чланство у овој асоцијацији је
значајно због тога што она, захваљујући својој репрезентативности, представља главног
социјалног партнера у дијалогу у самој Европској комисији.
Србија се јасно одлучила за
европске интеграције и сада је
код нас актуелан низ активности везаних за отворено По-

ПРОЈЕКАТ ИНИЦИЈАТИВЕ „ВЕЛИКИМАЛИ”

Лични пратиоци на делу

главље 23, где је управо наша
делатност у фокусу. Присуство
на Генералној скупштини било је добра прилика за размену искустава с представницима пружалаца услуга намењених особама с инвалидитетом
из развијених земља. Зачудо,
показало се да Србија не заостаје много за њима и да се сусрећемо са сличним изазовима – истакла је Јовановићева.
Основни циљ EASPD-а је
промовисање једнаких могућности за особе с инвалидитетом кроз ефективан и висококвалитетан систем услуга.
Асоцијација осим посредовања, односно повезивања чланица у циљу рада на великим
пројектима, током године организује и минимум две велике европске конференције, чије се теме тичу рада с особама
с инвалидитетом.
Како је на конференцији подсетила Марина Куриљ, главна
координаторка Удружења „На
пола пута”, ово удружење постоји више од десет година.
– Наш главни задатак јесте
пру жа ње услу га со ци јал не

заштите и то, пре свега, услуге становања уз подршку за
особе с интелектуалним поте шко ћа ма ко је до ла зе из
примарне породице. Поред
тога, пружамо и услугу помоћ у кући, а за ове две услуге смо и лиценцирани. Прошле године смо оформили и
Сервис за рану интервенцију
у оквиру којег најмлађа популација може добити терапијске услуге – навела је Марина Куриљ.
Удружење „На по ла пута”
бро ји 40 до 50 по време них и
сталних члано ва, а активисти се тру де да им орга ни зују радно-окупацио не активно сти, одно сно да реше један од кључних проблема с
који ма се они су срећу, а то
је запо шљавање. Уз то, ми сли се и на остале сегменте
њиховог живота, па тако они
могу да уживају и у различитим културним и спортским
активностима, као што су куглање, фитнес, оријентиринг
и пливање, а тре нут но је у
припреми и њихо ва четврта
по зо ришна представа.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

ЗДРАВА ИСХРАНА

Воћне киселине

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Воћне киселине су по саставу алфа хидрокси киселине,
познатије као AHA (alpha
hydroxy acids). Углавном се
добијају из воћа, а најпознатије су гликолна, млечна и
винска киселина. Све чешће
се у ову групу убрајају и бета
хидрокси киселине, познатије као BHA (beta hydroxy
acids), од којих се највише
користe салицилна и лимунска киселина.
Воћне киселине помажу
код обнављања свих типова
коже на епидермалном и
дермалном нивоу. Побољшавају структуру епидермиса,
ублажавају проблеме масне
и нечисте коже (уз помоћ
салицилне киселине), смањују пигментацију и рељефне неправилности, интензи-

вирају синтезу колагена и
хијалуронске киселине, смањују израженост бора и видљиво учвршћују кожу.
Третман се ради тако што
се прво одмасти кожа, а потом се, ако је потребно (у
случају масне и нечисте коже), нанесе BHA. Након два
минута се наноси AHA и
остави се да делује око пет
минута (време зависи од врсте коже и проблема који се
третира). После тога је обавезно ставити неутрализатор
и испрати лице водом. Ваљало би завршити маском на
бази витамина Ц, нијацинамида и пептида карнозина.
Ова комбинација активних
састојака из маске и саме
воћне киселине смањујe меланогенезу у великом проценту, што као резултат има
умањење пигментних флека,
посветљење тена и даје свеж,
видљиво подмлађен изглед.
Идеално време за третман
воћним киселинама је управо сада и током целе зиме.
Најбоље би било урадити четири третмана – по један на
недељу дана. Резултати су
одмах видљиви, а не постоји
период опоравка. Кожа је лепа одмах и нема перутања.

Лепо и пријатно преподне за
децу са сметњама у развоју,
њихове родитеље и личне пратиоце приређено је у суботу,
22. октобра, у играоници
„Острво с благом”, у оквиру
манифестације „Дан дружења”, коју су организовали чланови Иницијативе за инклузију „ВеликиМали”.
Овај сусрет заправо је само
један од сегмената пројекта
„Развој услуге лични пратилац”, који од маја до децембра
реализују „ВеликиМали” уз
финансијску подршку Града.
На дружењу се окупило око
двадесеторо деце из тринаест
породица, а друштво им је правило двадесет личних пратилаца и седморо представника
Иницијативе „ВеликиМали”.
– Циљ „Дана дружења” је
боље упознавање личних пратилаца и породица са сарадницима Иницијативе „ВеликиМали”, као и приказ приступа и односа према деци
кроз ову врсту рада. Малишани су презадовољни оваквим
активностима. Оне им пуно
значе, пре свега због тога што
се тако поспешује њихова социјализација – истакла је Марија Мацакања, координатор-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ка и једна од организаторки
манифестације.
Према њеним речима, кроз
овај пројекат је услуга личног
пратиоца обезбеђена за око
двадесеторо деце с територије
нашег града. Она су на тај начин добила подршку, која им
омогућава већу самосталност
и лакшу комуникацију с другима у предшколској установи
или школи, било током целодневне наставе, било током
ваннаставних активности, извођења наставе у природи, излета, екскурзија, одмора и
слично.
Како је истакла Марија Мацакања, у оквиру пројекта је
раније већ организована тродневна обука за личне пратиоце, као и једнодневна обука за
наставнике, професоре и учитеље, а до краја његовог трајања преостало је да се реализују још два радна састанка с
личним пратиоцима.
Иницијатива за инклузију
„ВеликиМали” још од 1999.
године ради на промоцији и
заштити права деце с тешкоћама
у развоју и њихових породица
у складу с Конвенцијом УН о
правима детета. „Развој услуге
лични пратилац” је само један
у низу пројеката и активности
које они спроводе, а у овој организацији се надају да ће он
бити настављен и догодине,
што зависи искључиво од тога
да ли ће бити финансијски подржан.

Пише: Драгана Јоцовић

Пудинг с рогачем
Класичан пудинг
из кесице обележио је многа детињства, јер су га
маме
спремале
очас посла када
год се деци приједе нешто слатко.
И данас деца имају потребу за слаткишима, али се
наша свест о томе
шта им дајемо
умногоме променила. Већ је добро
познато да је већина ствари којe
се купују у кесици, конзерви и слично пуна адитива и
штетних састојака, који нису препоручљиви ни за кога. Да би маме и даље могле да спреме деци укусан

и брз пудинг, осмислили
смо овај, који је здрав. Још
једну погодност за модерну
домаћицу представља и чињеница да се овај пудинг не
кува.

Састојци: две мање банане, једна супена кашика млевеног рогача,
једна супена кашика ораха и две супене кашике исцеђеног сока од
наранџе.
Припрема: За припрему ће бити потребан блендер или сецко. Орах
уситните или крупније самељите. У блендер убаците банане и миксајте док се не претворе у густу пенасту течност. Додајте орахе, рогач и наранџин сок, па добро промешајте. Сипајте у чашу за сладолед и украсите свежом наранџом.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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УСКОРО

УСКОРО

УСКОРО

ОСНИВА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
(Завод за медицину рада)
ПРВИ И ЈЕДИНИ ПРИВАТНИ У ВОЈВОДИНИ, ВУКА КАРАЏИЋА 1
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицински прегледи радника
на радном месту с повећаним ризиком по здравље
(претходни, периодични, ванредни, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
Професионална оријентација и селекција.
Едукација из области прве помоћи.
Промоција здравља на радном месту
и здравих стилова живота.

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ
И КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА:
– за заснивање радног односа
(на радном месту с повећаним ризиком и без њега);
– за возаче (аматери, професионалци, возачи таксија,
виљушкаристи, инструктори, ванредни прегледи);
– за суд и на захтев државних органа;
– за приватно предузетништво;
– код усвајања деце, за старатељство и хранитељство;
– за смештај лица у дом старих;
– за држање и ношење оружја;
– за упис у школу или на факултет;
– за склапање брака страних држављана
или малолетних лица;
– за продужење боравка страних држављана;
– за рад у просвети;
– за животно осигурање;
– за одлазак у иностранство;
– за послове комуналног полицајца;
– издавање дупликата уверења;
– за управљање моторним чамцем.

УСКОРО

Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије
Спец. офталмологије
Спец. урологије
Спец. гинекологије

Спец. хирургије
Спец. ОРЛ
Стоматолог
Психолог

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА
РЕГИСТРОВАНИХ
У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”
ЛОЈАЛИТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за заштиту здравља радника;
– Ауто-сервиса „Зоки”;
– недељника „Панчевац”.
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

УСКОРО

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР,
НАЈБОЉА УСЛУГА.

УСКОРО

10

ХРОНИКА

Петак, 28. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

САОПШТЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ОДРЖАНА ТРИБИНА О САМОУБИСТВИМА

Пронађени дрога
и оружје

НАЈБИТНИЈИ СУ ПОДРШКА И ЛЕПА РЕЧ
Суицидима претходе
стресови и депресије
Финале животних
криза осећање
безнађа и повлачење
у себе

Панчевачка полиција поднеће кривичну пријаву надлежном тужилаштву у нашем
граду против двадесетогодишњака из околине Опова.
Приликом претреса куће у
којој живи откривени су: 20
таблета екстазија, око 160
грама марихуане и пушкоми-

траљез који је био закопан у
дворишту. Он је осумњичен
да је починио кривична дела
неовлашћена производња и
стављање у промет опојних
дрога, као и недозвољена
производња, држање, ношење
и промет оружја и експлозивних материја.

ПРИЛИКОМ КОНТРОЛЕ ЈЕДНОГ АУТОМОБИЛА

Заплењено
500 таблета екстазија
Панчевачки полицајци открили су 500 таблета екстазија приликом рутинске контроле аутомобила којим је
управљао двадесетдвогодишњак из нашег града. Полиција ће против њега поднети
кривичну пријаву, јер постоје
основи сумње да је починио

на којима су нацртане разне
шаре или симболи популарних брендова.
Оне почињу да делују 20–
40 минута након узимања, а
њихово дејство траје више
сати. Млади често узимају
таблете екстазија на рок концертима или техно и рејв

– Од почетка године у Панчеву
је регистровано десет самоубистава. Међу онима који су дигли
руку на себе је девет мушкараца
и једна жена, а најчешћи разлози за њихове одлуке да на такав начин прекрате живот били
су: психичке болести, немогућност да се нађе излаз из животних криза, смрт брачног партнера, губитак посла и боравак
на ратишту. Самоубиства су
најчешће вршена вешањем,
утапањем, пуцањем из пиштоља, ножевима и тровањем лековима – изјавио је начелник
Хитне помоћи др Мирослав
Тепшић на трибини о самоубиствима одржаној 20. октобра.
Трибину су организовали часопис „Видело” и његова уредница Мара Недељков, која је
била и водитељ, а поред Тепшића, учествовали су и др Дарко Станковић, неуропсихијатар и психотерапеут, Сандра
Станојевић, председница панчевачког удружења за превенцију самоубистава „Направи

Учесници трибине
корак”, и мотивациони говорник Виктор Јеремић. Присутнима се обратио и Марко Косић, студент из Беле Цркве, који
је захваљујући одлучности успео да се одупре животној кризи
кроз коју је пролазио и размишљањима о самоубиству.
На трибини се чуло да живимо у тешком времену, испуњеном свакодневним стресовима.
Постоје људи који, када се суоче с тешкоћама, одлучују да
нађу решење тако што ће се изборити с њима. Међутим, све је
више оних који то не успевају,
па зато осећају узнемиреност,
губе интересовање за дотадашње хобије и за контакте са

околином и све више се повлаче у себе. Проблеми које имају
у највећем броју случајева не
завршавају се само на томе,
јер они губе апетит, спавају
докасно или пате од несанице,
предају се седативима и почињу да пију или да узимају наркотике.
У поодмаклој фази животних криза кроз које пролазе
осећају потребу да их неко саслуша, подржи и каже им лепу
реч. У случају да им не буде
узвраћено на тај начин, код
њих се јављају самоубилачке
жеље, осећања апатије и безнађа, и тада доносе одлуке да
прекрате себи живот.

– Физичка активност и хобији су одлични за пражњење
од стреса; могућа је и јога,
шетња... Данас се превише
пажње придаје материјалним
стварима, а не духовности.
Важно је и да се окружимо
позитивним људима, да не
будемо изоловани. Када доживимо неки пораз, не треба
да очајавамо, већ на то треба
да гледамо као на лекцију из
које би ваљало извући поуке
за будућност. Кад нам дођу
суицидне мисли, веома је важно да их не потискујемо,
већ да се обратимо стручњаку
за помоћ – рекао је Виктор
Јеремић.
Сандра Станојевић је истакла да је у животу довољно да
имамо једну особу од поверења, некога коме пружамо и од
кога примамо љубав.
Она је рекла да удружење
„Направи корак” постоји неколико месеци и да је одржало неколико предавања у просторијама Туристичке организације Панчево. Говорећи о
наредним плановима, најавила је да ће то удружење организовати радионице и едукације, те понудити свим заинтересованим Панчевцима могућност да у просторијама
удружења без заказивања и
плаћања разговарају с педагогом и психологом.

ОДЛУКА ВРХОВНИХ РЕПУБЛИЧКИХ ПРАВОСУДНИХ ИНСТИТУЦИЈА

Признање за панчевачки Основни суд

кривично дело неовлашћена
производња и стављање у промет опојних дрога.
Подсећамо, екстази или
„ексер”, како се ова дрога назива у уличном жаргону, спада у јаче психоактивне наркотике и дериват је супстанце метилен-диоксиметамфетамин (МДМА). На уличном
тржишту се продаје у облику
таблета у различитим бојама

журкама, јер је у питању психостимуланс који повећава
физичку снагу и обезбеђује
лепши доживљај реалности.
Конзумирање екстазија има
и бројне негативне последице,
јер дуготрајна изложеност том
наркотику изазива дехидратацију, срчане проблеме, запаљење јетре и бубрега, страх, депресију, халуцинације и друге
здравствене проблеме.

РЕАГОВАЊЕ НА ЈЕДНУ ИЗЈАВУ

Већина полицајаца
ради часно
Независни синдикат полиције осудио је изјаву адвоката Боже Прелевића да је српска полиција девастирана у
кадровском и другом смислу
и окарактерисао ју је као злонамерну и тенденциозну.
„Означавање припадника
Министарства унутрашњих
послова као скупине неписмених и полуписмених људи који нису сервис грађана
представља у најмању руку
увреду за полицајце који часно и поштено обављају свој
посао и свакодневно свој живот излажу ризику како би
очували мир и безбедност
грађана. Српска полиција
стоји уз свој народ и ту је да
му пружи пуну заштиту. Полицајци су ту да брину о својим комшијама и свима који
се на било који начин осећају
угроженим. Зато је изјава
адвоката Прелевића у којој
позива грађане да не пријављују кривична дела полицији веома опасна. Он као адвокат треба да буде свестан да
такви непромишљени ставови

не могу донети ништа добро
грађанима Србије. Питамо се
који је интерес Прелевића да
урушава углед полицији, посебно сада када смо сведоци
да сва истраживања указују
да поверење грађана у полицију расте. У полицији раде у
највећем броју случајева часни и поштени људи који су
свој живот посветили борби
против криминала и осигурању безбедности грађана. Изузетака, као и у свакој друштвеној сфери, има, али полиција је одлучна да се с криминалом и корупцијом у својим редовима обрачуна и није нам јасно зашто то некоме
смета. Независни синдикат
полиције пружа пуну подршку Министарству унутрашњих послова у намери да се
обрачуна с криминалом у полицијским редовима, јер они
који прљају полицијску значку не заслужују да се баве
овом часном и можда најтежом професијом”, пише у саопштењу Независног синдиката полиције.

Основни суд у Панчеву је један од добитника признања
за допринос унапређењу ефикасности и квалитета судског
система у Србији – саопштено је на саветовању „Судијски
дани 2016”, које је одржано у
Врњачкој Бањи у организацији Врховног касационог суда
(ВКС).
По ред пан че вач ког су да,
признања су додељена и право суд ним ин сти ту ци ја ма у
неким другим градовима у
Србији. Како је изјавио председник ВКС Драгомир Милојевић, то је учињено да би се
наградили најбољи и најажурнији првостепени судови у нашој држави.
Милојевић је додао да је награђивање судова уведено у
складу с међународном праксом, како би се створила позитивна атмосфера у нашем правосуђу. Рекао је и да награде
нису за председнике судова,

већ за колективе којима они
руководе, као признање за
тимски резултат.
Поводом овог признања у
панчевачком Основном суду је
24. октобра одржана конференција за медије на којој су говориле председнице Вишег и
Основног суда у Панчеву Станка Симоновић и Јасмина Петровић, као и Драгана Злоколица, портпарол Основног суда.
– Циљ додељивања награда
био је да се промовишу ефикасност и квалитет судског система. Морам нагласити да је,
поред Основног суда у Новом
Саду, Основни суд у Панчеву
једини добитник те награде у
Војводини, због чега смо још
више поносни на уручено признање. Често смо сведоци критика на рачун рада правосудних органа. С једне стране то
је добро, јер нас критика мотивише да отклонимо проблеме. Међутим, критике често

прелазе у критизерство, што
није добро, јер то онда дестимулише савесне и одговорне –
истакла је Станка Симоновић.
Према речима Јасмине Петровић, панчевачки Основни
суд је похваљен први пут на састанку председника судова у
Србији који је одржан средином јуна ове године, када је она
изнела податке о раду панчевачке правосудне институције.
– Признање које смо недавно
добили је похвално за наш град
и за све запослене у панчевачком суду, државне службенике
и намештенике. Пре три године у Основном суду је било
39.235 извршних предмета.
Најпроблематичнија нам је
била извршна реферада и она
је кварила укупан резултат рада запослених у суду. Када
смо то увидели, Станка Симоновић и ја смо се фокусирале
на решавање тог проблема.
Тридесетог јуна, пре ступања

на снагу Закона о извршењу и
обезбеђењу, тај број је пао на
9.098 предмета, што значи да
је за мање од три године решено скоро 30.000 предмета. То
драстично смањење се догодило захваљујући пуном ангажовању свих запослених у суду и
њиховој мотивацији. Највећа
жеља им је била да овај суд и
наш град буду што бољи. Ово
нам је велика почаст и велико
признање – рекла је Јасмина
Петровић.
Драгана Злоколица је изјавила да у Основном суду ради
26 судија и 116 државних службеника и намештеника. Додала је да иза свих њих стоји
велики рад и пожелела да
Основни суд због тога и у будућности добија признања.
Захвалила је новинарима свих
локалних медија у Панчеву и
дописништава београдских и
новосадских медија на коректној сарадњи.

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У НАШЕМ ГРАДУ

Војска добила нове подофицире
– Бити припадник Војске Србије представља највиши степен
морала, дисциплине и љубави
према отаџбини. Ми подофицири данас стојимо пред вама,
спремни да своје животе предамо на услугу свом народу и
држави – рекао је водник Ђорђе Миладиновић, један од четворице најбољих полазника
курса за подофицире, који је
свечано завршен 21. октобра у
касарни „Стевица Јовановић”.
Поред Миладиновића, за најбоље у осмој класи проглашени
су водници Вукашин Ничковић, Бојан Пешић и Дејан Росић, а у деветој класи су се највише истакли водници Борко
Јовановић и Срђан Митић. Због
високих оцена с којима су завршили обуку, за награду су добили бусоле, двогледе и ручне сатове од министра одбране.
Свечаности у касарни „Стевица Јовановић” на којој су промовисана 154 нова подофицира,
међу којима је и петнаест жена,
присуствовали су начелник

Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић, министар одбране Зоран Ђорђевић и
многи други гости.
На добијању првог чина будућим подофицирима је честитао генерал Диковић. Он је рекао да бити подофицир представља велику част и носи бреме одговорности, јер од подофицира зависе обука, ред и дисциплина у јединици.

Додао је да ће подофицири
војницима којима буду командовали бити вође и људи на
које ће се угледати у извршавању наређења, због чега морају бити стручни, доследни,
часни и професионални.
Диковић је поручио будућим подофицирима да професионално и савесно извршавају своје обавезе, јер ће их само
у том случају војници којима

буду командовали поштовати.
Додао је да у свакодневном раду
треба да их надахњују патриотизам и херојство истакнутих војсковођа и подофицира из богате
и славне историје српске војске.
Подофицири наше војске обучавају се у касарни „Стевица
Јовановић” од 2010. године. Полазници курса кроз који пролазе бирају се од најбољих војника
у јединицама, а када заврше
обуку, свечано се унапређују у
чин водника. Током подофицирског курса обучавају се да
буду вође, строги и захтевни инструктори својим војницима и
веза с вишим официрима. Уче и
да буду пример својом пожртвованошћу, дисциплином, личним интегритетом и оданошћу
Војсци Србије. Подофицире имају све светске армије.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ЉУДИ ДОБРЕ ВОЉЕ УЧЕСТВУЈУ У РАДОВИМА

ПОМОЋ ОМОЉИЧКОЈ ШКОЛИ СА СВИХ СТРАНА
Санација грејања,
сале, тоалета...
Пре отприлике две недеље
Основну школу „Доситеј Обрадовић” задесио је веома непријатан проблем – у згради
те установе дошло је до прекида грејања. И док су се неколико дана ђаци и особље смрзавали, а родитељи оправдано
негодовали и реаговали, установљен је разлог поменуте
блокаде – у резервоарима за
лож-уље наталожило се много
муља и прљавштине, који су
запушили довод горива.
Директор омољичке школе
Владимир Ристић навео је да
они нису чишћени преко тридесет година, па је за то било
неопходно много новца.
– Систем смо санирали за
три дана захваљујући предусретљивости људи из фирме
„Еко Мабер”, који су нам очистили оба резервоара, продували цео систем, а муљ депоновали у своје цистерне. Све
то је урађено потпуно бесплатно, чиме смо уштедели око
150.000 динара, али од материјалне компоненте за нашу
школу је много вредније то
што смо веома брзо нормализовали процес грејања – истакао је Ристић.
Након ове изнуђене хитне
интервенције нужно је испитати да ли у лож-уљу има још
каквог лошег материјала, што
би коштало још стотинак хиљада динара. На срећу, овог
пута је у помоћ прискочио

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Приведени су крају радови на асфалтирању Улице Моше Пијаде, а завршен је и пројекат
за изградњу моста на Поњавици.
Банатско Ново Село: Стручни тим Дирекције за изградњу и уређење Панчева обишао је у среду, 26. октобра,
зграду Месне заједнице како
би сагледао у каквом је стању
и испланирао њену реконструкцију. У току је снимање
материјала за израду компакт-диска Великог народног оркестра Дома културе.

Резервоари прочишћени за топле радијаторе
НИС, који ће, такође без икакве накнаде, обавити неопходна узорковања.
И ту није крај када је реч о
добрим делима у омољичкој
образовној установи. Тако су у
реконструкцији тоалета при
фискултурној сали помогли
Стеван Грчић Кики и Божидар
Бојић. Ови професионални керамичари су припремили зидове и поставили плочице (радови у вредности од 600 евра).
Поред тога, млади из удружења „Сунцокрет” учествовали су
у чишћењу и разбијању старе
керамике, а укључила су се и
бројна предузећа: фирма „Мерац скеле” позајмила је алате
„макита”, чије је изнајмљивање веома скупо; „Омопетрол”
је донирао лепак и десет џако-

ва „церезита”; „Божић 988” је
дао попуст на сву санитарију;
„Рен-дизајн” је уплатио 10.000
динара, а допринос су дали и
многи појединци.
Управа омољичке школе
свима њима захваљује и апелује на људе добре воље да помогну у даљој акцији прикупљања средстава како би били
уређени и тоалети за дечаке.
Поред тога, због свеприсутне позитивне енергије одлучено је да се оформи фондација
под називом „Срцем за децу
Омољице” (оснивање је у току), с циљем да се у наредне
четири године прибави новац
за обнову спортских терена. У
знак успомене на прерано преминулог једног од најомиљенијих омољичких педагога бу-

дући центар школског спорта
звао би се „Наставник Драган
Дивац”.
Тим поводом је у реновираној фискултурној сали омољичке школе у четвртак, 20.
октобра, часом сећања обележена друга годишњица од прераног одласка поменутог наставника физичког васпитања.
Меморијалне мечеве у кошарци одиграле су екипе мешовитих састава ученика и наставника школа из Јабуке,
Брестовца, Старчева и, наравно, домаћина.
У тој „највећој учионици”
кратким поменом вероучитељ
и сви присутни молитвом су се
подсетили на смисао живота и
потребу да се драги људи чувају од заборава.

ТЕШКА ПРОВАЛА У СТАРЧЕВУ

Долово: У току су радови на
асфалтирању Улице ЈНА. У
литерарној радионици за наградни конкурс „Мала жаока”, коју је водио Никола Радоњин, одржаној у четвртак,
20. октобра, у Дому културе,
малишани су писали афоризме и сатиричне стихове. Рукометашице су поражене у
Мокрину, али су задржале
прво место у Другој српској
лиги, а већ у недељу, 30. октобра, од 15 сати, предстоји
им нови изазов на домаћем
терену.
Глогоњ: Окончани су радови
на асфалтирању Улице Бориса Кидрича, а ускоро ће
почети реконструкција водоводне мреже у делу Улице
ослобођења. Једанаесто издање манифестације „Дани
повртара – глогоњска јесен”
биће одржано у недељу, 30.
октобра, на платоу покрај
Цркве Светог Петра и Павла.

Лопови однели телевизоре из кладионице
Недавно се у Старчеву одиграла тешка провала, када је
организована група покрала
добар део инвентара у тамошњој кладионици „Зеро бет”.
Власница поменутог угоститељског објекта у Партизанској
улици Елена Гаврилов каже да
је кафић отворен два дана раније, па још увек није био адекватно обезбеђен, иако је био опскрбљен свом неопходном и скупим апаратима, а то оштрим лоповским очима није промакло.
– Нисмо стигли да поставимо камере, јер смо журили да
почнемо да радимо. Већ након неколико дана догодила
се провала. Било је то у ноћи
између петка и суботе, два сата после поноћи, када је затворен локал. Лопови су ушли са
задње стране објекта, из правца дворишта католичке цркве.
Врата су отворили шрафцигером. Тај део је изузетно мрачан, не покривају га камере
суседних локала, а није ни у
видокругу портира пољопривредног комбината преко пута
– навела је предузетница.
Очигледно је реч о добро
организованој групи, која је

је обавестила власницу, која је
истог момента звала полицију. Припадници органа безбедности су убрзо обавили опсежан увиђај, а форензичари
су узели ДНК узорке и отиске,
чак трагове обуће. Према неким информацијама, истрага
је при крају, па се ускоро може очекивати хватање преступника.
Индикативно је да је на сличан начин, пре извесног времена, опљачкана кладионица
у Омољици, када је направљена штета у приближно истом
износу.
ову пљачку пажљиво испланирала, а имала је и адекватно
превозно средство с обзиром
на то да је реч о кабастој роби.
Било их је најмање тројица,
будући да су однели осам LED
телевизора (два су остала, јер
су била пречврсто зашрафљена) и лаптоп, што заједно с десет хиљада динара пазара од
претходне ноћи чини укупну
штету од око двеста педесет
хиљада динара.
Сутрадан ујутро, одмах по
доласку на посао, конобарица

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Качарево: У току су радови
на асфалтирању Македонске
улице. Шести фестивал хумора и сатире под називом
„Жаока” биће одржан у петак и суботу, 28. и 30. октобра, у организацији качаревачког Дома културе, а програми почињу у 19 сати.
Омољица: Промоција књиге
под називом „Само небо зна”
Радмиле Тимотијевић биће
приређена у четвртак, 27. октобра, од 18 сати, у Дому
културе. Запослени у тој
установи посетили су Сајам
књига с намером да набаве
нове наслове за библиотеку.
Старчево: Фестивал малих
тамбурашких састава биће
одржан у суботу, 29. октобра,
од 19 сати, у Дому културе. У
тој установи у четвртак, 3.
новембра, биће одиграна
представа „Бајка о рибару и
рибици”.

ПО КОНКУРСУ НИС-а

Јабуци два пројекта

Све у знаку купуса
„Дани повртара – глогоњска
јесен”
биће
одржани
jеданаести пут у недељу, 30.
октобра, у Глогоњу.
Тог дана у раним јутарњим
сатима на платоу испред Цркве Светог Петра и Павла почеће продајна изложба поврћа, од којих се свакако издва-

„Мали принц” и гости
глуме у Јабуци
на програму ће бити две представе. Најпре ће београдски
„Максимус арт” извести комад „Спаса досада”, а одмах
затим ће домаћини, Позориштанце „Мали принц”, показати малишанима „Ко се шета
око света”.
Другог дана, у недељу, 30.
октобра, војловачки „Ђетван”
приредиће представу под називом „Пепино”. За сам крај
чланови јабучког дечјег театра
направиће „Прву журку”.

Јабука: Хуманитарни турнир у малом фудбалу биће
одржан у суботу, 29. октобра, од 10 сати; биће постављена кутија за добровољни
прилог грађана који ће ићи
на рачун Цркве Светог Илије за изградњу храма. Дечји
позоришни фестивал биће
одржан у данима викенда, а
почетак програма је заказан
за 12 сати. Повеља о братимљењу Јабуке и Македонског Брода биће потписана у
недељу, 30. октобра, у Градској управи Панчева. Основано је удружење „Балтазар
2016 Јабука”, које окупља
љубитеље реке, наутике, лова и риболова.

У НЕДЕЉУ ЈЕДАНАЕСТА „ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН”

ЗА ВИКЕНД ТРИНАЕСТИ ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ

Тринаести Дечји позоришни
фестивал биће одржан идућег
викенда у Јабуци, у организацији Дома културе.
Првог дана, у суботу, 29. октобра, од 12 сати, у великој сали зграде поменуте установе

Иваново: Очекује се почетак
изградње ограде око школ-

ског дворишта. У току је израда документације објекта
у којем ће бити вртић. Традиционална чајанка у организацији МКУД-а „Бо наз
Шандор” приређена је у недељу, 23. октобра, у Дому
културе.

јају локални брендови кромпир и, посебно, купус, којем је
ова манифестација и посвећена. Глогоњски повртари ће за
ту прилику одредити промотивну цену производа. Драж
овог догађаја је и у томе што
ће посетиоци моћи да пробају
јела од купуса, као и разнолике традиционалне специјалитете које ће припремити удру-

жења жена.
Поред тога, биће приређен
и низ пропратних догађаја,
попут избора за најбољи купус
и кромпир, као и за најукусније јело од поменутог поврћа.
На овогодишњој манифестацији учествоваће и Удружење
жена „Глогоњке” с гошћама из
сличних организација. Многи привредници и организације
представиће тог дана
своје фирме и производе.
Свечано отварање
манифестације заказано је за 10 сати, након чега ће у порти
уследити пригодан
културно-уметничко
програм, који ће заједнички организовати Дом
културе, Основна школа „4.
октобар” и КУД „Веселија” из
Глогоња. То је и битна разлика
у односу на све претходне године, јер ће се сада све одржавати на једном месту.
Овогодишња „купусијада”
биће окончана проглашењем победника и свечаним
ручком.

На последњем конкурсу
НИС-а под називом „Заједници заједно 2016” одобрено је финансирање пројеката
који ће значајно унапредити
живот грађана Јабуке.
Први је дело Месне заједнице и односи се на периодично одржавање пешачких
стаза уз Основну школу „Гоце Делчев” између улица
Змај Јовине и Иве Лоле Рибара. За пројекат „Удахните
здрав живот” рафинеријски
гигант је Месној заједници
одобрио износ од 1.847.661
динара. Уговор је потписан у
четвртак, 20. октобра; следи
уплата на текући рачун поменуте јабучке институције,
а рок за реализацију свих активности је 31. март 2017.
Према речима председника Скупштине Месне зајед-

нице Јабука Слободана Илића, крајњи циљ ове идеје је
да се деци, младима и осталим мештанима олакша активније бављење спортом.
– Повезивањем битних
објеката у селу чинимо ове
садржаје доступним деци
предшколског и школског
узраста, као и особама са инвалидитетом и свим другим
суграђанима. Реализацијом
овог пројекта даћемо подстрек свим мештанима да
заједнички унапредимо средину у којој живимо и радимо – навео је Илић.
По истом конкурсу је и
Удружењу грађана македонске националне заједнице
„Илинден” одобрено четиристо хиљада динара за уређење летње позорнице на стадиону испред школе.
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Културни телекс

Музика
Петак, 28. октобар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бендова „Напред у прошлост”, „Камене каре”, „Трула романса” и „Мрка капа”, у оквиру фестивала
„Токсик викенд”.
Субота, 29. октобар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бендова „Б. И. П. – Банда из предграђа”, „No
Discipline”, „По кратком поступку”, „Replicunts” и „Цигла ин
д вугла”, у оквиру фестивала „Токсик викенд”.
Субота, 29. октобар, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт поводом обележавања 70 година КУД-а „Шандор
Петефи” из Панчева. Гости: фолклорни ансамбл „Szarkalаb”
(Румунија), ансамбл РКУД-а „Јединство” и дечји фолклорни ансамбл МКУД-а „Тамаши Арон”.
Уторак, 1. новембар, 18.30, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: концерт младих харфиста (класа проф. Ане Марије Франц). На репертоару су дела М. Тедеска, П. И. Чајковског, А. Хаселманса и других аутора.
Четвртак, 3. новембар, 20.30, дворана Културног центра: отварање „Панчевачког џез фестивала”; концерти Мајре Мелфорд
„Snowy Egret” и Џона Скофилда „Country for Old Man” (САД).

Представе
Уторак, 1. новембар, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Пијани” „Атељеа 212”. Режија: Борис Лијешевић.

Тематски програм
Петак, 28. октобар, 10 сати, клуб у Јосифа Маринковића 25:
предавање „Лепота природе старења” др Дубравке Николовски.
Субота, 29. октобар, 18 сати, дворана Културног центра:
међународно такмичење у мажорет спорту и модерним плесовима „Дијамантски штап”.

НОВИ КУД У НАШЕМ ГРАДУ

Име добио по оснивачу
ансамбла „Коло”
Од 1. октобра у нашем граду ради нови КУД – „Добривоје Путник”. Назив је добио
по Добривоју Добри Путнику, који је велики део живота провео у Панчеву, једном
од оснивача и првом кореографу ансамбла „Коло”.
Програм рада овог друштва
састављен је од кореографија
Добривоја Путника, међу којима су игре из Тимока, Врања и
циганске игре, а остале би радио директор КУД-а и уметнички руководилац Драган Мићић,

наставник народне игре у БШ
„Димитрије Парлић” Панчево.
Засад су чланови клуба ветерани и први ансамбл, а он
је отворен и за пријем нових
полазника свих узраста. Просторије КУД-а су у Месној заједници Котеж 1. Сви они који желе да науче или усаврше
играње, певање или свирање,
могу да се пријаве или добију више информација у поменутој месној заједници, од 18
до 22 сата, или путем телефона 064/12-55-361.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Драгуљарева кћи”
Рефика Халида Караја
Прича о осећањима која се
не могу купити, о неизбежном сукобу правих људских вредности и вредности данашњег времена.
На перону железничке
станице у Истанбулу Атаефендија са стрепњом дочекује помало неспретну, стидљиву и неугледно обучену
девојку из провинције, кћерку свог рођака Јашара, којег
годинама није видео. Добио
је писмо од њега, у којем га
моли да прими његову Ајшен јер он због пословних
обавеза не може да се брине
о њој. Ата и његова жена Уфтаде испрва нису одушевљени идејом да хране још једна
гладна уста, али због новца
који је Јашар убацио у писмо
и обећања да ће послати још,
њихов став се ипак мења.
Ата и Уфтаде, њихова
кћерка Фериде и зет Атиф,
који живе под истим кровом, спремају мали кревет
за млађану рођаку. Али чека
их изненађење: она није девојчурак, већ предивна девојка од осамнаест година.
И сам очаран Ајшенином

Петак, 28. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА „КАМЕРАТА”

КВАЛИТЕТНО, ПРОФЕСИОНАЛНО
И АМБИЦИОЗНО
Успешно извођење
најзахтевнијих
композиција
Ове године први
фестивал камерне
музике
Концерт камерног оркестра
„Камерата” одржан је у четвртак, 20. октобра, на малој сцени Културног центра. Наступили су Александра Јовић,
Милош Чорлија, Јелена Матовић, Душица Младеновић (виолине), Сретен Јовић и Тамара
Маринковић (виоле), Павле
Савић и Горан Мрђеновић
(виолончела) и Миладин Стојковић (контрабас).
Соната „Арпеђоне” Франца
Шуберта и Менделсонов гудачки октет, композиције које
је публика имала прилику да
чује, веома су захтевни, али их
је панчевачки оркестар извео
ефектно и убедљиво, за шта је
награђен аплаузом.
– Шубертова соната је једна
од најлепших соната која може да се изводи на виоли, а
Менделсонов октет спада у
најзахтевнија дела за камерне
ансамбле. Свира га осморо људи – свако посебно, а опет, да
бисмо „донели” исту идеју, сви
морамо да се „слушамо” и да
будемо заједно. Изводе га највећи светски музичари, а ни

Шест година постојања
њима није лако да се изборе с
тим делом – каже Сретен Јовић, оснивач и уметнички руководилац оркестра.
Ове године, 30. октобра,
„Камерата” обележава шест
година постојања. Иза себе
има бројне наступе, највише у
Панчеву, а свирала је два пута
и у великој дворани „Коларчеве задужбине”, као и у новосадској Синагоги. Окупља најперспективније младе уметнике, а принципи којих се држи
су висок квалитет извођења
музике, максималан професионализам и велика амбиција.
– „Камерата” је основана с
циљем да промовише класич-

ну музику, првенствено међу
млађом популацијом. Идеја
нам је била и да град добије
камерни оркестар како би музичари могли да се представљају бољим програмима. Моја жеља је да што више концерата буде за публику у нашем
граду. У наредном периоду на
репертоару ће бити доста
озбиљне камерне музике, а почећемо да изводимо и дела савремене српске музике, за шта
смо добили подршку СОКОЈа, организације музичких аутора Србије – прича Јовић.
Ове године ће Јовић и „Камерата” направити и први фестивал камерне музике, за који

је обезбеђена и подршка Града
Панчева.
– „Фестивал класичара” је
нови фестивал класичне музике у Панчеву. Ове године ће
бити одржан у децембру и трајаће три дана, а концерти ће
бити извођени у Културном
центру, дворани „Аполо” Дома
омладине и Народном музеју,
који су уједно и партнери у
овом пројекту. Наступиће различити камерни састави, а на
програму ће бити класична,
савремена и танго музика –
најављује Јовић.
Следећи наступ „Камерате”
биће 8. новембра на свечаности поводом Дана града.

МОНОДРАМА „БИБЛИОТЕКАРКА”

Невидљива побуна малих витезова
Монодрама „Библиотекарка”
одиграна је у понедељак, 24.
октобра, у читаоници Градске
библиотеке. Представа је настала по тексту нашег бившег
суграђанина Мирка Марковића, угледног библиотекара и
писца, који је и аутор истоименог сајта. Улогу библиотекарке тумачи Александра Манасијевић. У питању је мултимедијални пројекат који обухвата књигу, драму и сајт.
– Реч је о монофазној комедији која се дешава у сваком нашем малом месту. Она открива

у којој мери су библиотекари, у
ствари, мали витезови – Дон
Кихоти, који се у свом малом
огранку боре за правду. Ово је
једна побуна, која се вероватно
не види, а дешава се свакодневно поред нас. Комедија „Библиотекарка” је и освежавајуће горка, јер показује и како се страда,
али и како нека стремљења не
могу да наиђу на разумевање –
каже Мирко Марковић.
До сада је ова монодрама
играна само у Београду, а панчевачким наступом је започета турнеја по Србији.

ПИЈАНИСТИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН БАНДУР”

Композиције из земље чуда
Концерт „Музика у земљи чуда” пијаниста основне и средње
музичке школе „Јован Бандур”
из класе спец. проф. Марије
лепотом, Ата се плаши да ће
његов зет покушати да је заведе. Међутим, ускоро ће
сазнати да му је Атиф најмања брига: Ајшен је привлачна девојка, са оком за
моду, материјално обезбеђена, и неће проћи много
пре него што многобројни
просци почну да се боре за
њену наклоност. Да ли ће
Ата и његова породица преживети сву ту пажњу? Којег
ће ђувегију Ајшен изабрати?
Сазнајте у овој дирљивој саги о правој вредности новца
и лепоте и љубави која може
да преброди све препреке.

ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ – ЕЛИЗАБЕТА ЈАГИЦА

Музика мог срца
Наслов „Музика мог срца” песме коју је написала и компоновала ученица седмог разре-

Два читаоца који до среде, 2. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Која вредност вам је најпривлачнија: новац, лепота или
љубав? Зашто?”, наградићемо по једним примерком књиге „Драгуљарева кћи” Рефика Халида Караја. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Лигети Балинт одржан је у понедељак, 24. октобра, у сали те
школе. Био је подељен у четири
дела: „Зита у земљи чуда”, „Вре-

да ОШ „Јован Јовановић Змај”
Елизабета Јагица, наша млада
суграђанка, послужио је као

назив за овогодишњи, двадесет први Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори” –
ФЕДЕМУС 2016. Ова музичка
манифестација одржана је у
четвртак, 20. октобра, у Дечјем
културном центру Београда, а
млада музичарка је до сада
учествовала на више републичких такмичења.
Најбоље песме, по оцени
жирија, наћи ће се на це-деу, а
финалисти ће певати у такмичарском програму.
Фестивал афирмише самостално дечје музичко стваралаштво и креативан рад одраслих с децом, а организован је
под покровитељством Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Министарства културе и информисања Републике Србије.

менска капија”, „Мистериозна
привиђења” и „Сви заједно”.
На репертоару су се нашле
композиције из прошлог и
овог века, с малим освртом на
музику минулих времена. Публика је у првом делу концерта имала прилику да премијерно чује минијатуре из циклуса „Зита у земљи чуда”
Стефана Бенекинга – бајковите кратке комаде инспирисане
романом „Алиса у земљи чуда” Луиса Керола...
У другом и трећем делу,
„Временска капија” и „Мистериозна привиђења”, изведене
су композиције Моцарта, Шо-

пена, Бертинија, али и домаћих савремених композитора
Драгана Петровића и Вељка
Ненадића.
За крај концерта млађи пијанисти су у осам руку одсвирали „Бајку о чаробњаку” Марије Лигети Балинт, а старији
су у шеснаест одсвирали „Хепи сонг”, такође дело своје
професорке.

Стране припремила

Милица
Манић
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„РЕТРОСПЕКТИВА” ЗДРАВКА МАНДИЋА

ПЕЈЗАЖИ ДУШЕ И УНУТРАШЊЕГ
УМЕТНИЧКОГ ПРОСТОРА
Слике великог
пространства
инспирисане
Војводином
Изложено 26 уља
на платну, акварела
и цртежа
Изложба слика „Ретроспектива” Здравка Мандића отворена
је у уторак, 25. октобра, у Галерији савремене уметности. Изложено је двадесет шест уметничких дела, од чега је седамнаест уступио Легат у Новим
Козарцима, који се налази при
музеју у Кикинди, пет је позајмљено из Галерије савремене уметности у Зрењанину, а по
две су из опуса Културно-просветне заједнице и Галерије савремене уметности из Панчева.
Технике којима се Мандић
користио су уље на платну,
акварел и цртеж, а радови су
већег и мањег формата. На
његовим пејзажима пуца бескрајно пространство у коме се
готово губи граница између
неба и земље. Нестварна, чу-

десна измаглица, сивило, усамљени људи... Пејзаже је почео да слика када је „упознао”
Војводину.
– Први пејзажи су биле слике великог пространства, које
га је опчињавало, и оно се задржало све до последњих његових
дела. У том пространству постоји пејзаж. Мандића можемо
сматрати једним од настављача
и актера традиције војвођанског пејзажа, започете са Шу-

мановићем, Коњовићем и другим великим мајсторима из тог
периода. У другој половини
стваралачког века направио је
своју варијацију пејзажног сагледавања света – његов пејзаж
је имагинаран, неухватљив, постоји и не постоји... То је пејзаж
душе, унутрашњег уметничког
простора. Ти пејзажи имају
сфуматичну атмосферу и све је
некако у дијалектичком односу
настајања и нестајања, јутарње

измаглице, вечерњег смркавања, сумрака... Оно што је мање
запажено на Мандићевим сликама и о чему се мање говори,
јесте то да на њима, заправо,
постоје људи – усамљеници који ходе по великом пространству. Маркузе је говорио да је
основна одредница друге половине двадесетог века усамљени
човек. Здравко је потпуно усаглашен с нечим што је тада било актуелно стање света, друштва. То су слике с ликовним и
садржинским дигнитетом – закључује Сава Степанов, ликовни критичар.
Ивана Маркез Филиповић,
уредница Галерије савремене
уметности, истакла је да је неколико изложених дела из његове „раније фазе”. На тим
сликама су заступљене јарке
боје, попут црвене и розе, тако
да се може видети да није био
увек у „сивој фази”, да је имао
„колоритни почетак”.
Здравко Мандић је био члан
УЛУС-а. За живота је приредио више од 120 самосталних
и учествовао на преко 500
групних и колективних изложби у земљи и иностранству.

ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР ПАНЧЕВА

Романтичари у староградској музици
Тамбурашки оркестар Панчева одржао је у уторак, 25. октобра, концерт „Српски песници романтичари у староградској музици”, којим је
промовисан и први, истоимени албум овог ансамбла.
– Многи наши великани,
као што су Ђура Јакшић,
Бранко Радичевић, Велимир
Рајић, прота Васа Живковић и
други, писали су песме које су
остале за сва времена, а опеване су у староградској музици.
Желели смо да оживимо те
стихове и мелодије, да их поново вратимо на репертоар, с
обзиром на то да имају и своју
уметничку дубину, права,
искрена, романтичарска осе-

ли у Панчеву, тако да су се на
репертоару нашле и песме везане за наш град – рекао је
Михајло Јовић, уметнички руководилац оркестра.
Тамбурашки оркестар је
основан пре две године с циљем да негује и изводи српску
традиционалну музику.
Подршку на концерту су му
пружиле младе колеге из тамбурашког оркестра „Невен”,
који чине основци Музичке
школе „Јован Бандур”.
ћања. А и музика је прелепа.
Не треба заборавити да су Никола Ђурковић, прота Васа
Живковић, Јован Јовановић
Змај и Мита Топаловић живе-

САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА СЛИКА
НАДЕ ОЊИН ЖУЖИЋ

Пешчарске дине
и огољени предели

У галерији Градске библиотеке
у уторак, 25. октобра, отворена
је педесет друга самостална изложба слика Наде Оњин Жужић, под називом „Летњи пејзажи”. Многобројни посетиоци
имали су прилику да погледају
двадесет четири дела мањег
формата, рађена техником уље
на платну, а настала током
претходна два лета у Делиблатској пешчари. Специјални
резерват природе надомак
Панчева, својеврсна оаза мира
и природних лепота, њена је
неисцрпна инспирација.
– Имам тамо атеље, волим
природу, а посебно кад одем

међу дине. Дражи ми је део
Пешчаре који је огољен, који
има ниско растиње с понеким
жбуном, него њени шумовити
предели. Та ширина и ваздух
који ме опија инспиришу ме
годинама, а надахнуће никако
не престаје – рекла је ауторка.
Нада Оњин Жужић је до сада излагала на више од три
стотине групних изложби у земљи и иностранству. Чланица
је УЛУС-а и УЛУВ-а. Учествовала је у раду многих ликовних колонија. Дипломирала је
на Академији за ликовне уметности у Београду. Добитница
је више награда и признања.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Андрићева лествица
ужаса” Светиславa Басарe
Калоперовић, главни јунак
новог Басариног романа
„Андрићева лествица ужаса”, полазећи из Београда у
Загреб на промоцију своје
књиге, свраћа код пријатеља, али сусрет двају старих
знанаца претвара се у овој
параболи балканског менталитета у необуздан и беспоштедан дијалог, уз темељно сецирање свих локалних националних светиња и митова под ауром
борбене глупости, примитивизма и искварености.
Како на сопственом примеру, тако и на примеру
Иве Андрића, кога Балканци и својатају и одбацују
кад им се прохте, два пријатеља ће својим коментарима читаоце опет насмејати до суза и истовремено
им приуштити гротескну
визију овдашњих нарави.
Истим стилским средствима и књижевним поступком Басара проширује
циклус романа, јединствен
у савременој српској књижевности, којим се духовито и бритко обрачунава ка-

ко са српском митоманијом, на феноменолошком
плану, тако и са оковима
постмодерних књижевних
трендова, на унутрашњем,
стваралачком плану.
Светислав Басара (1953,
Бајина Башта), романсијер, приповедач и драмски
писац, аутор је више од
тридесет књига – романа,
збирки приповедака, драма и есеја. Био је амбасадор Србије на Кипру 2001–
2005. године.

Два читаоца који до среде, 2. новембра, у 12 сати, СМСом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на
питање: „Како бисте у неколико речи описали балкански
менталитет?”, наградићемо по једним примерком књиге „Андрићева лествица ужаса” Светислава Басаре. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
За стрпљиве, заљубљиве
Татјана Ристић,
студенткиња
књижевности

ПЕСМЕ И ПРИЧЕ ИВАНКЕ РАДМАНОВИЋ

Где је моја кућа
Збирка поезије и прича „Где је
моја кућа” Иванке Радмановић недавно је изашла из
штампе, а читаоцима је први
пут представљена на Београдском сајму књига.
Ово је трећа самостална књига наше суграђанке – „Амарант
или О бесмртној љубави” и „Рајски кавез” збирке су у којима се
представила љубавном поезијом, а песме које су се нашле у
овој збирци су рефлексивне.
– Књига има шест циклуса,
од којих сваки почиње причом.
Кроз симболику, сликање природе, кроз ликове оних који су
минули, циљ ове књиге је био
да на несвакидашњи начин
прикажем физичко и духовно
окружење у којем обитавамо,
трагања с којима се суочавамо,
однос према пролазности живота, људској судбини. Отуђеност, лутања, откривање неслућеног, драгоценост тренутка, а
затим и проналажење светло-

сти и смираја у сопственој души неки су од мотива који се
појављују у песмама – каже ауторка.
Академик Матија Бећковић
о књизи је рекао:
– Као што ме је руковет стихова Иванке Радмановић објављена у збирци ’Амарант или О
бесмртној љубави’ својевремено навела на помисао да постоји независан живот језика, тако
ме нови рукопис исте ауторке,
’Где је моја кућа’, наводи да помислим како је наше време демантовало теорију да више нема истинских, а камоли великих песника које ће откривати
тек будућа времена. Чини се да
ће Иванка Радмановић на питање ’где је моја кућа’ добити
одговор тек кад се нађе у сазвежђу истинских песничких звезда српског језика.
Издавачи књиге „Где је моја
кућа” су „Прометеј” Нови Сад и
Удружење књижевника Србије.

КУД „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП”

Најбољи у Војводини
Први ансамбл КУД-а „Станко
Пауновић НИС–РНП” донео је
„Златну плакету” из Руме, јер је
био најбољи на педесет трећем
Фестивалу музичких друштава
Војводине. Освојио је и више
награда – жирија уметничких
руководилаца, за најбоље певање фолклорног ансамбла и за
најбољу нову кореографију за
игре Срба из румунског дела
Баната. За најбољу играчицу је

проглашена Милица Алтеров,
чланица панчевачког друштва.
У конкуренцији 14 ансамбала
наши аматери су од сто могућих
освојили чак 98,07 бодова. Једна од најзначајнијих музичких
манифестација у уметничком
аматеризму у Војводини је бијеналног карактера – једне године
то је фестивал фолклорних ансамбала, а наредне фестивал
хорова и оркестара.

ПОЕЗИЈА: Кишовито и ветровито време нас наводи да се
„скућимо”, а мени
поезија помаже да
то учиним унутар
себе. Негде између
јесени и меланхолије која је прати,
намећу се као избор
велике оде Џона
Китса. Поред очигледне алузије на
имена његових песама које одговарају
овом добу, њега бирам и због невероватне чињенице да
је са свега двадесет три године био способан да напише поезију која можда крије
и најтоплију мисао за овакве дане: „Лепота је истина,
истина – лепота. То је све
што знаш на земљи и све
што треба да знаш”.
ВИДЕО-ИГРА: Ако смо нешто закључили из тога што
је Боб Дилан добио Нобелову награду за књижевност, онда је то да је књижевност све и свуда. Зато
бих овом приликом доделила награду „Мој избор”
за поезију видео-игри „Дете све тло сти” („Child of
Light”), која исписује наратив у стиховима док летите
кроз осликан и колажиран
свет у улози мале Ауроре и
трагате за украденом светлошћу. Игра је занимљива
из на ра то ло шког аспек та
управо због своје поетске
форме, али има и сјајну механику потезне игре и иновативну функцију могућег,

али не и обавезног, другог
играча.
АНИМИРАНИ ФИЛМ: И
као пример вечитог сукоба
поезије срца и прозе прилика, поменућу филм „Дечак и
свет” („O Menino e o Mundo”). Наратив овог филма се
испреда без речи, те бих још
једном цитирала Китса:
„Звук је чујан сладак, ал’ још
слађи нечујан је”. Оно што
сматрам поетичним у овом
филму, јесте смена кадрова
попут стихова, с врло јасним
целинама-строфама. Прича
се песма о одрастању, о преласку из безбрижног, шареног и разиграног света дечаштва у једноличан, тмуран и
озбиљан свет одраслих, у којем треба да покушамо да не
изгубимо себе тиме што ћемо пробудити своје унутрашње дете. Сама анимација
је, такође, детињаста, али се
често управо у једноставности детињег израза крију
истина и лепота.
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ДАНИЛО БЈЕЛИЦА, НОВИ ДИРЕКТОР „ЗЕЛЕНИЛА”

ПАНЧЕВО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ ЈОШ ЛЕПШЕ

Награђени за
публикације

У плану уређивање
и озелењавање
тамишког кеја
и приобаља
И даље ће бити лепих
цветних поставки

Туристичка
организација
Панчева ових дана је на Међународном фестивалу туристичких публикација у Крушевцу освојила два признања.
Представницима ТОП-а
уручене су награде за најбољу
туристичку мапу и најоригиналнију туристичку публикацију, које су још значајније
када се узме у обзир да су
освојене у конкуренцији педесетак туристичких организација из Србије, Грчке, Румуније, Бугарске, Словеније
и Републике Српске.
Подсећамо, на мапи активног туризма коју је ТОП урадио
заједно с нашим суграђанином архитектом Александром Станојловићем представљени су локалитети зна-

чајни за туристичку промоцију Панчева, попут Беле стене и Градске шуме, с бициклистичким стазама, као и
најпопуларније туристичке
манифестације у нашем граду и другим местима јужног
Баната.
Туристичка организација
Панчево је награђена и за
атрактиван промотивни материјал који је одштампан за
манифестацију „Дани Вајферта”, чији је аутор Немања
Вујић.
Ово је већ друга година заредом како ТОП осваја прва
места за своје туристичке публикације. То није чудно, с обзиром на то да награде долазе
после великог уложеног труда
и захваљујући квалитету.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ко је наручио шербет
с буником?
У прошлом броју нашег листа питали смо вас како
освојити султана. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Харемске сузе” Роберте Рич за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Бити ’султан’ свом султану – неизбрисив задатак сваке харемске играчице.”
063/7417...
„Хиљаду и једну ноћ причате султану бајке о светлој
будућности којој хрлимо. Уз
шербет с буником, можда ће
поверовати, поклонити вам
камилу и молити да буде
српски зет.” 069/7229...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање шта их привлачи у историјским биографијама. Они
ће освојити по један примерак књиге „Сестре Романове”
Хелен Рапапорт.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Могућност да се сазна
што више о животу, навикама, размишљању, вери у неким другим епохама, нама
недокучивим, и тиме од себе
направити бољег човека.”
063/2351...
„Привлачи ме разлика.
Различите особе различито
пишу о истој биографији.”
060/6672...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

Нови директор „Зеленила” Данило Бјелица изјавио је да ће
приоритет запослених у том
јавном комуналном предузећу
бити не само да одрже висок
ниво услуга које пружају грађанима већ да га додатно побољшају.
Он је рекао да ће након
сагледавања досадашњих пословних резултата „Зеленило”
од почетка наредне године
започети реализацију више
идеја с циљем да наш град изгледа још лепше него сада.
Према његовим речима, наставиће се и организовање манифестација које су увек наилазиле на добар одзив грађана, као што су избори за најлепши балкон и башту, као и
„Дани зеленила”.
Бјелица је најавио да ће јавно комунално предузеће које
он предводи и у предстојећем
периоду организовати хуманитарне акције за помоћ болесној деци и додао да охрабрује
то што ће „Зеленило” имати
максималну подршку надлежних у градској власти у пословању.
На захтев новинара да открије неки од будућих планова, он је навео уређење тамишког кеја и приобаља. Додао

Градска управа нас подржава – каже Бјелица
је да Панчевци воле шетње у
том делу града, по обали Тамиша, и да би он могао много
лепше да изгледа.
– Нагласак ће нам бити на
уређењу горњег дела приобаља, на који не утичу промене
водостаја Тамиша. На пример,
планирамо да од тамишког
моста па до „Бродоремонта” и
војних зграда целом дужином
посадимо парковско зеленило,
а да на обали Тамиша направимо малу марину за чамце –
истакао је Бјелица.
Он је додао да ће радници
„Зеленила” наставити да постављају лепе цветне поставке

по Панчеву зато што је наш
град по томе био познат и ван
граница Србије.
На питање шта је највећи
проблем у раду „Зеленила”,
одговорио је да је то смањење
прихода од бувљака. Рекао је
да је тај тренд посебно био изражен претходних година, али
да је сада заустављен.
– Захваљујући томе планирамо да побољшамо квалитет
услуга које пружамо закупцима тезги и посетиоцима бувљака. Желимо да се осећају
пријатно како они који долазе
у наш град да продају робу, тако и купци, и да осећају сигур-

ност. Хоћемо да организујемо
ред на свим пијацама којима
газдује „Зеленило”. За то не
треба пуно пара – истакао је
Бјелица.
Он је изјавио да ће „Зеленило” унети новине у одржавање
градских гробаља. Прецизирао је да ће то јавно комунално предузеће понудити нове
услуге грађанима, као што су
кремирање посмртних остатака, уређење гробних места и
прилазних стаза до њих, сађење и заливање цвећа итд. Најавио је и да ће „Зеленило” настојати да побољша наплату
од закупа гробних места.

ИНИЦИЈАТИВА ПЕТРА ЈОЈИЋА

Обештетити раднике „Развоја и инжењеринга”?
„Развој и инжењеринг” некад је био најмоћнија фирма у Панчеву, која је обављала велике послове у Либији, Кувајту и
другим земљама на Блиском истоку, па
су радницима исплаћиване високе плате.
Међутим, то је сада далека прошлост, јер
је „Развој” пао на најниже гране.
Наши суграђани који су некада радили
у овом гиганту још увек, већ годинама,
чекају да стечајни управник прода некретнине „Развоја” па да им буде исплаћен новац који им та фирма дугује.
То је био повод нашем суграђанину,
адвокату и посланику у Скупштини Србије Петру Јојићу да постави посланичко
питање.
„Какав је садашњи правни статус некадашњег предузећа ’ХИП – Развој и инжењеринг’? Колико је радника и када добило отказ? Ко су све до сада били стечајни
управници и да ли је тачно да неки од
њих нису имали лиценцу за обављање тог
посла? Од када се радницима не исплаћују зараде? Да ли су им у периоду од
2004. до 2008. године исплаћивани доприноси за пензионо и инвалидско осигурање? Да ли је и колико је пута до сада
расписиван оглас за продају зграде у
строгом центру града у којој је некада би-

Од некадашњег гиганта остала само зграда
ло седиште ’Развоја’, површине која је већа од 3.000 квадратних метара? Какве су
обавезе према бившим радницима, има
ли дуговања према њима и колика су?
Колико новца је до сада исплаћено стечајним управницима? Колико тренутно
има запослених у ’Развоју’? Колики су
трошкови стечајног поступка од покретања стечаја па до данашњег дана? Молим
председника Скупштине да ова питања

достави министру привреде и очекујем
на њих прецизне одговоре”, пише у посланичком питању Петра Јојића.
На питање новинара шта га је мотивисало да се заинтересује за „Развој”, рекао
је да је несхватљиво да огроман канцеларијски простор годинама стоји празан у
најстрожем центру града, а да некадашњи радници „Развоја” још увек чекају да
им та фирма исплати огромна дуговања.
Јојић је додао да би требало питати и
коме иде новац од закупа дела некадашњих просторија „Развоја”, који сада користе „Идеа” и компанија за осигурање
„Дунав”.
– Зашто тражим одговоре на та питања? Запосленима у „Развоју” се дугује
огроман новац на име неисплаћених зарада и доприноса, а имовина те фирме
већ годинама неумитно пропада. Друго,
зашто Министарство привреде није дало
на продају зграду „Развоја”, него још увек
траје стечајни поступак? Колики су његови трошкови, а колико је исплаћено и још
увек се плаћа стечајним управницима?
Не може се дозволити да имовину „Развоја” черупа како ко стигне, а да то никога
од надлежних не интересује – изјавио је
Јојић.

ИНИЦИЈАТИВА КОМИСИЈИ ЗА ПРОМЕНУ НАЗИВА УЛИЦА

Одужити се добротвору Петру Милорадовићу
Наш суграђанин Ненад Милорадовић, један од наследника
великог панчевачког добротвора Петра Милорадовића, поднео је молбу градској Комисији за именовање улица и тргова
да се насеље Котеж 2 преименује у Котеж Милорадовић.
Он је образложио тај предлог тиме да су његови преци
далеке 1940. године склопили
споразум с градским Поглаварством Панчева на основу
кога су нашем граду поклони-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ли 32 парцеле земље, укупне
површине 61.352 квадратна
метра, да би се на месту данашњег Котежа 2 изградило насеље. У Милорадовићевом писму Комисији за именовање
улица и тргова пише и да од
тога није било ништа, с обзиром на то да је измењен регулациони план за Котеж.
Ненад Милорадовић је у иницијативи коју је поднео подсетио и на то да је Петар Милорадовић августа 1925. године поклонио три црквена звона, укупне тежине 1.149 килограма, која
су постављена на Светоуспенски
храм и звоне и дан-данас.
„Петар Милорадовић је био
донатор и за израду иконостаса у Преображенској цркви,

који је дело Уроша Предића, а
поклонио је и више од 100.000
цигала за порту Светоуспенске цркве и још много тога.
Због тога се надамо да ћете

нашу молбу повољно решити”,
наводи се такође у писму Ненада Милорадовића.
О богатству његових предака довољно говори то што се

данашња зграда Градске управе налази на земљишту које је
било у власништву Петра Милорадовића. Поред тога, припадали су му и Закова кућа,

једна од најлепших панчевачких грађевина, такође у најстрожем центру града, некадашња Бахманова циглана, која
се простирала на 34 хектара
пре него што је додељена
„Конструктору”,
пољопривредно земљиште у Банатском
Брестовцу и још много тога.
Након Другог светског рата
Петар Милорадовић и његови
најближи рођаци доживели су
сличну судбину као и хиљаде
угледних предузетника које је
нова партизанска власт прогласила за непријатеље режима. Све што су имали, одузето
им је на основу закона о
аграрној реформи и национализацији, и лишени су свих
грађанских права.

Петак, 28. октобар 2016.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ЗАСТАВА 101, 2007. годиште, регистрован до
јуна 2017. Тел. 064/16799-86. (СМС)
ПОЛО 1.4, 1998, 3 В, регистрован, 1.150 евра.
062/856-64-94. (229911)
ПРОДАЈЕМ опел сузу.
063/294-273. (229924)
НА ПРОДАЈУ застава
101, метална гаражна
врата, кип. 065/656-4993. (229955)
ГОЛФ 2007, плин, бензин, 1.400 кубика, петора врата, могућа замена. 347-140. (230249)
ПУНТО 1.2, 2004. годиште, у одличном стању,
на име купца. 064/32760-52. (12302299
КЛИО 1.2, 16 В, 2004.
петора врата, све од
опреме, на име.
064/130-36-02. (230181)
КЛИО 1.5, ДЦИ, 2002,
троје врата, клима, регистрован. 064/130-3602. (230181)
ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет, 2006, петора врата, све од опреме, на
име. 064/130-36-02.
(230181)

ПУНТО 1.2, 1998. годиште, атестиран плин,
електро подизачи, централна, металик.
064/142-55-93.
(230022)
ФИЈАТ пунто 2002. годиште, у одличном стању, регистрован, 1.200
кубика. 062/193-36-05.
(230024)
СИТРОЕН берлинго,
2005. годиште, бензин,
плин, теретни. 063/329340. (230061)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 –
800 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(229966)
ОТКУП свих врста возила комбија и страних
возила, долазим по позиву, од 100 до 3.000
евра. 064/552-31-19.
(229962)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила
од 100 до 1.500 евра.
Долазим по позиву. Исплата одмах. 069/20300-44. (229962)

ОГЛАСИ

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ повољно
очуван четворосед са
фиокама за постељину.
060/406-80-02. (СМС)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 064/386-5187. (219917)

ПРОДАЈЕМ преостало
тврдо дрво, превоз.
064/049-51-93. (228453)

ГАРАЖУ издајем, велика
дупла, грејање гратис,
испод зграде. Тесла.
061/225-16-43.
(230111)

ПРАСИЋИ, јагањци, на
продају, вршим печење
на дрва, ражањ, повољно. 064/997-79-09.
(229344)

АПАРАТИ

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст. Мерење на
лицу места. 065/501-5651. (2284446)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(229929)

КОКЕ носиље старе десет месеци, носе; тритикал 20 динара. 060/05467-70. (227812)

ПРОДАЈЕМ телевизор
плазма, LG, екран 50 инча, 200 евра. 063/74329-54. (229942)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (230014)
СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних, програмирање даљинских. „Плус”, Туцовића, 353-463. (250141)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2005.
годиште, бензин, 1/3
врата. 064/439-60-40.
(230033)
НА ПРОДАЈУ опел корса, 1996. годиште, 1.7 Д,
регистрован до 1. јуна
2017. 064/248-88-71.
(230045)

ПРОДАЈЕМ ћуране од
15 до 30 кг. 064/357-8208, звати после 17 сати.
(228704)
ИНДУСТРИЈСКЕ професионалне машине за шивење на монофазну
струју, јуки. 064/493-8560. (229663)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (229604)

ПВЦ прозор, двокрилни
са венецијанерима, продајем. 343-563,
063/288-278. (229929)

ПУНТО 1.2, 2008, 5 В,
као нов, металик, 2.450
евра, секвенти плин.
064/051-51-61. (230105)
ФОРД фокус караван,
1.8, 85 кв, 2003. годиште, ТДЦИ, регистрован, зимске гуме.
064/580-45-18.
(230086)

БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци, свиње, могућност клања и печења.
060/037-11-96, 064/29050-29. (229888)

ПАСАТ Б 5 +, 2002. Годиште, 1.9 ТДИ, 4 х 4, у
одличном стању.
061/200-73-09. (230139)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 м2,
цер, исправна. 063/84165-39. (229936)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 80 до
1.500 евра. 062/193-3605. (230024)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ сејалицу за
кукуруз „нода”, у добром стању. Тел.
063/321-707. (229908)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КОПИР апарат Infotec
9026z . Штрикаћа машина „регина”, плинска
пећ, черупаљка.
064/159-49-26. (СМС)
ПРОДАЈЕМ дечји креветац, нов душек, хранилицу, колица. Тел.
064/400-00-99. (СМС)
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ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, као нове,
достава, монтажа, гаранција. 062/170-43-10.
(229913)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ АЕГ,
величина 108 цм, висина 65 цм, 100 евра фиксно. 063/800-01-96.
(229914)
БУКВА цепана у џаковима, преостала, повољно.
064/026-13-26. (229891)
ПРОДАЈЕМ домаћу живину: гуске, ћурке, патке, кокошке, морке.
063/894-84-23. (229902)
ЕЛЕКТРИЧНА тестера
стил 2000 вати, у супер
добром стању, 170 евра.
063/743-29-54. (229942)
ПРОДАЈЕМ гламокс
норвешки радијатор, 2
кв. 060/408-57-09.
(229952)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи, од
3 кв и 4 кв. Тел.
013/318-224, 064/38435-80. (229959)
ПОЛОВАН кревет, сто,
столице, итисони, клупа,
смедеревац, мост, кауч,
металне табле. 013/321596. (Њ29956)
ШТЕНЦИ бигла нике,
шампионског порекла,
тробојци и двобојац.
064/856-60-19.
(229976)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава,
монтажа, повољно.
061/198-81-42.
(2299975)
ПРОДАЈЕМ плински котао 24 кв, и ел. котао 12
кв. Тел. 062/101-31-73,
345-565.
(2299829)

ПРОДАЈЕМ машину за
веш „горење”. 065/46199-01, 251-63-61.
(229979)

МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања
гратис. 060/444-55-03.
(230179)

ПРОДАЈЕМ крека весо
пећ са каљевима, у супер стању. 064/191-0665. (229990)

СЛИКЕ, кристал, стилски намештај, лампе,
лустери, теписи, стазе,
дводелна судопера.
061/444-26-36. (230180)

КОМПЛЕТНО ремонтоване ТА пећи свих кв,
достава, монтажа, гаранција. Најповољније.
065/284-11-86.
(229996)
ПРОДАЈЕМ полован намештај, Швајцарска.
065/592-78-75. (230010)
ПРОДАЈЕМ преостала
дрва, козу, шиљеже, полован кауч. 064/901-8614. (230017)
КРЕКА, собни бицикли,
навигација, мали бојлер,
стубни усисивач.
064/354-69-76. (230171)

КАУЧ, кревет, столови,
столице, телевизор, сточићи, витрина,полице,
фотеља. 065/353-07-57.
(230134)
ПРОДАЈЕМ пасирану
кашу за џем од шипка,
балони од 5 л. 064/97907-19. (230136)

КОМБИНОВАНИ фрижидер с два мотора,
веш-машине, ТВ 51 цм,
угаона гарнитура, мања,
већа, кауч, тросед мојца, трпезаријски сто са
столицама, сточићи.
063/861-82-66. (230140)

РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од
1.000, столови од 3.000,
кревети од 9.000, судопере 3.500, угаоне клупе од 7.000. Стара утва,
060/600-14-52.
(230110)

КОКЕ носиље, 200 динара комад, тритикал 20
динара килограм.
060/054-67-70. (230151)

ВАГА, два стола СТР,
кола ауди 80, млин за
кафу. 013/631-708.
(230113)

СУДОПЕРА, шпорет,
краљица, ТВ, дрвена
врата, каучеви, орман,
оградица. 062/154-5654. (230165)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва, ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(230107)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈА јаја јапанских
препелица, Милоша
Обреновића 4. 062/18636-08. Раша. (230100)
ПРОДАЈЕМ шиваћу машину багат и ТВ LG, 54.
Тел. 063/883-43-73.
(230087)
ХИТНО продајем повољно тросед, две фотеље и сточић. Тел. 23152-91, моб. 064/057-4035. (230090)
ПРОДАЈЕМ прекрупач,
кавез за носиље. Тел.
063/822-04-11. (230094)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал,
сто + столице, спаваћа
соба комплет, ел. шпорет, ТА пећи, теписи,
амерички плакари, разно. 063/107-78-66.
(230003)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, нова кухиња
10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (230042)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМО прасад,
припуштамо нерасте,
пиетрен, јоркшир, природна оплодња крмача.
063/311-277. (230216)
МЕСНАТА прасад пиетрен, стална продаја,
могућност клања и резервисања. Позовите.
063/311-277. (230216)
ПОВОЉНО продајем
прекрупач, мешалицу,
казан за маст. 013/321373. (230216)
ПРОДАЈЕМ виолину,
стара 40 година, школска, производена у Чехословачкој. 063/498981. (230207)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп
и казан за ракију.
064/568-95-76. (230199)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, монтажа,
достава, годину дана гаранција. 065/344-49-30.
(230193)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, фрижидер комбинацију, замрзивач, може
ваше неисправно уз доплату. 013/346-790,
064/129-73-60. (230262)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(230048)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне и неисправне.
335-974,
063/705-18-18.
(230050)

КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, флаше сифон соде, стару бижутерију,
стари новац, покућства.
335-930, 063/705-18-18.
(223050)
КУПУЈЕМ исправне/неисправне ТА пећи свих
величина. 064/366-5787, 335-930. (223050)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2, 3, 4 и 6
кв, достава, монтажа,
гаранција. 064/366-5787, 335-930. (230050)
ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе, шпорет на дрва (некоришћени), дечји
креветић. 064/040-8272. (230060)
МЕСНАТИ прасићи уређени и живи, на продају, кућна достава.
065/410-97-34. (230242)

ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина на продају. Мића, 064/303-2868. (2302429)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(230243)
ДЕЧЈИ кревети на спрат,
сто + 6 столица, кухиња,
ТА пећ 6 кв, комоде, витрине, ормани, ТВ полица, кауч, француски лежај, шанк. 064/155-3813. (230231)
ПРОДАЈЕМ тритикал,
горење пећ ЦГ, 24 кв.
064/618-44-10.
(230232)
НА ПРОДАЈУ преостала
дрва, топола и врба.
064/503-31-35. (230236)

marketing@pancevac-online.rs

КУПУЈЕМ очувано покућство, столове, столице, кухиње, плинске боце, остало. 066/900-7904. (229913)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, добро плаћам, долазим.
062/170-43-10. (229913)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, остало
покућство. 062/148-4994. (229975)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи свих
кв, добро плаћам.
065/284-11-86. (229996)

КУПУЈЕМ половне очуване кухиње, судопере,
кухињске клупе, столове, столице.
062/170-43-10.
(230244)
КУПУЈЕМ исправне/неисправне ТА пећи свих
величина. 065/344-4930. (230193)
КУПУЈЕМ ордење, медаље, пенкала, сатове, сабље, орем баште фергусоном. 064/867-48-11.
(230072)
КУПУЈЕМ гвожђе, месинг, старе славине,
веш-машине, фрижидере, акумулаторе и остали метални отпад.
060/521-93-40.
(230088)

ПРОДАЈЕМ кућу, 60 м2,
Б. Брестовац, башта
1800 м2, 15.000 евра
011/241-31-08. (СМС)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Јабуци, 300 м2, 6.5 ари
плаца, геотермичко грејање, клима. 063/378357. (223545)
КУЋА, није за рушење,
на 8 ари, Панчево, Јове
Максина 31, погледај па
позови – 064/813-00-21.
(229435)
КУЋА, повољно, 70 м2,
плац 5,40 ари, Србијанска 55. 064/651-16-22.
(228688)
КУЋА на продају, са намештајем и уређајима,
Горњи град, П + ПК, 100
м2, са зиданом гаражом
15 м2. 068/522-69-12.
(228984)

ПЛАЦ на Кудељари, 5
ари, хитно, повољно.
060/434-45-01, 343-390.
(229920)
ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7,5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. Одлична. 064/928-89-68.
(2299169
ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, један плац са
воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (229938)
ШИРИ центар, грађевински плац 50 ари, комунално опремљен,
укњижено, 1.000 м2.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (229946)
МИСА, Кудељарац, 85
м2, ПР + ПК, 29.000, одмах усељиво. 062/88656-09. (229946)
КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (229973)
КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15. Легализовано, повољно.
063/307-674. (229964)

ЦЕНТАР, кућа са ајнфором, 130 м2, комфорна,
лепа, Карађорђева. 25806-47. (230080)

ХИТНО продајем плац,
Скробара, 10 ари, подрум, водовод, струја.
060/346-52-18. (и)

ХИТНО, Омољица, нова
кућа, 130 м2, 7 ари,
35.000. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/83623-83. (230297)

СЕОСКЕ куће, Старчево,
Омољица, Дебељача, Јабука и др. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(230132)

НОВА МИСА, кућа, 150
м2, 46.000, може замена. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(230009)
ТЕСЛА, нова кућа, 130
м2, 1.5 ар, 95.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(230009)
ВИКЕНДИЦА, баваништанац, 30 ари до асфалта, трофазна, бунар,
воће. 064/493-00-47.
(230018)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено.
061/333-31-19, 062/86080-94, 063/277-025.
(229604)

ТЕСЛА, кућа на 4.7 ари,
62.000; Баваништански
пут, кућа на 10 ари,
30.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(230099)

ДОЊИ ГРАД, кућа сређена са два стана, ЕГ,
плац. 061/224-47-97.
(229758)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан 62
м2, са централним грејањем, лифтом и прелепим погледом на Тамиш. 063/786-98-86.
(229721)

СТАРЧЕВО, И. Л. Рибара, 100 м2, 9 ари,
22.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230068)
БРЕСТОВАЦ 70 м2, 6
ари, спратна, 15.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (230068)
ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,
викенд зона у Долову.
Тел. 060/022-60-45.
(230078)
ЈАБУКА, кућа приземна
120 м2, 4 ара плаца, гаража + помоћни објекти. 063/185-47-82.
(230095)

75 АРИ уз асфалт, грађевинско земљиште, северна зона, близу Скробаре. 066/354-791.
(230040)
ПРОДАЈЕМ кућу, Котеж
1, власник. 062/102-3246. (230041)
НА ПРОДАЈУ два ланца
земље у Качареву. Тел.
013/601-281.
(230062)

ОДЛИЧНА локација, кућа преправљена у два
локала, 2 ара, 55.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(230009)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 40 ари, Пелистерска, асфалт до плаца.
065/630-59-25.
(229527)

НА ПРОДАЈУ кућа 100
м2, строги центар Панчева, Војводе Живојина
Мишића 6. Може и издавање за агенције, ординације, канцеларије и
слично. 023/857-315,
023/857-069, 064/57557-04. (229494)

ТЕСЛА, кућа у мирном
крају, 80 + 40 м2, гаража, трофазна, канализација. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(230034)

ПРОДАЈЕМ викендицу и
ланац земље, билијарски
сто – шест рупа. 320545, 064/565-82-34.
(230039)

ПОВОЉНО, новоградња, кућа две стамбене
јединице, договор.
063/784-71-34,
063/771-75-96. (230108)

УЖИ центар, 70 м2, 3
ара, ЕТ, колски улаз,
75.000. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/83623-83. (230297)

НОВА МИСА, 112 м2,
две етаже, 54 м2. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(230025)

СОДАРА, 52 м2, ТА, IV,
сређен, ПВЦ, само
26.000. (679), „Трем”
01, 332-031,
063/836-23-83.
(230297)

ДЕО куће, укњижен, почетак Стрелишта, замена за стан, кућа без улагања. 064/952-19-80.
(230114)

ЦЕНТАР, кућа 166 м2, 4
ара плац, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(230025)

КУЋА, Тесла, екстра локација за бизнис, хитно
– одлазак у иностранство. 063/329-464.
(230283)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ХИТНО продајем кућу у
Банијској 63, Панчево.
066/345-023. (230225)
ПРОДАЈЕМ плац на
углу, са две куће, шири
центар. 060/034-19-58.
(230215)
ЈАБУЧКИ пут, продајем
грађ. плац. 069/213-9737. (2130228)

КАРАУЛА 43 м2, на 100
ари, 41.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (230163)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99. (229488)

ПРОДАЈЕМ њиву у Војловици, 44 ара, дозвољена градња. Тел.
064/256-35-40. (230135)

ПРОДАЈЕМ стан 65 м2,
27.000 евра, центар,
зграда. 064/958-33-21.
(228983)

ПЛАЦ 15 ари и започета
кућа 100 м2, вода, струја, 55.000 евра, Караула. 063/751-67-02.
(230196)
КУЋА, Омољица, 120 м2,
28 ари, модеран распоред, гаража, централно.
064/961-00-70.
(2302039
КУЋА трособна, Стрелиште, 11 ари, сређена,
грејање, 45.000. (661),
„Весна 2”, 066/937-0013. (230190)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. „Гоца 013”,
063/899-77-00. (230188)
ДВЕ одвојене стамбене
јединице са гаражом и
грејањем. Повољно.
064/124-48-15. (230261)
ПРОДАЈЕМ један хектар
земље између Сефкерина, Црепаје и Дебељаче.
064/163-07-66. (230172)

ЦЕНТАР, кућа за рушење, близина три школе,
2,2 ара, 35.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(230145)
ПОЧЕТАК Војловице,
лепа, 115 м2, два стана,
7.5 ара, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(230145)
ПРОДАЈЕМ две куће у
Банатском Брестовцу.
Тел. 064/143-64-35.
(230250)
2

КУЋА, 120 м , на 6.5
ари, центар Качарева.
065/820-90-15. (230255)

ДВОРИШНИ једнособан
стан са грејањем и баштом, продајем, 12.000.
062/885-43-20. (229499)
КОТЕЖ 2, 68,46, укњижен, двоипособан, уграђен плакар, подрум,
41.000 + ПДВ, централно, бојлер, близу београдског пута. 013/317565, 062/860-79-71.
(229901)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан на Содари, 37 м2, II спрат, ЦГ,
лифт, повољно.
064/866-20-78,
063/737-62-52.
(4685)

МАРГИТА, плац 6.5 ари
са кућом, 26.000, договор. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(230143)

УЖИ центар, станови 53
-120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВом. 063/323-584.
(228184)

ПЛАЦ на Кудељарском
насипу, повољно, хитно.
063/724-13-90. (230152)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
једнособан за двособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (229358)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м , на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (230163)

СОДАРА, двособан,
27.000; трособан,
39.000; Ж. Зрењанина,
двоипособан, 33.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (230014)

ТЕСЛА, 35 м2, II, 22.500;
Стрелиште, 23 м2,
13.000; 7. јули, 39 м2,
17.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (230014)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, II, 32.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (229946)

ИЗНАД СДК-а, двоипособан, 52.000; Карађорђева троипособан,
62.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (230014)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, II,38.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/88656-09. (229946)

СТРЕЛИШТЕ, леп троипособан, 50.000; почетак Тесле, 110 м2,
75.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (230014)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 60 м2, Стрелиште,
ЦГ. 065/824-39-44,
064/170-57-10. (и)

САЛОНСКИ, 114 м2,
62.000; 86 м2, 39.000,
104 м2, 50.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(230014)

ПРОДАЈЕМ на новој
Миси, две усељиве етаже + подрум и тавански
простор, зидано циглом,
ПВЦ, 42.000 евра, може
замена за мањи стан.
060/821-15-87. (230004)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште,
гаража, укњижен.
064/938-41-99. (230124)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1, без посредника. 061/158-5596. (230084)

МАРГИТА, новији, 60
м2, трособан, поткровље, II, плин, 30.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (230132)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230084)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
85 м2, новија градња,
VII, 41.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230084)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
66 м2, IV, 32.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/88656-09. (229946)

ПРОДАЈЕМ у центру града станове у завршној
фази. 060/634-01-26.

НОВА МИСА, близу
школе, 47 м2, I, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (230025)

ВОЈНА ЗГРАДА, троипособан, ЦГ, добра зграда, 56.000. (679), 332031, 063/836-23-83.
„Трем 01. (230027)

КУЋА, центар, комплетно сређена, 180 м2,
95.000, евра. 060/03431-11. (230258)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
зграду, 1.700 м2, погодна за старачки дом, хотел. 060/312-90-00.
(230117)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230084)

ТЕСЛА, 62 м2, ЦГ, ВП,
тераса, 33.000. (679),
332-031, 063/836-23-83.
„Трем 01.
(230027)

ДЕО салонске куће,
Максима Горког 29,
комплетно сређена, 87
м2, 58.000 евра.
063/142-31-62. (230258)

СОДАРА, једноипособан, 45 м2, V, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (230025)

ХИТНО, Стрелиште, 2.0,
58 м2, ЦГ, V, лифт, тераса, 31.000. (679), 332031, 063/836-23-83.
„Трем 01. (230027)

ТЕСЛА, троипособан,
ЦГ, III, 63.000. (679),
332-031, 063/836-23-83.
„Трем 01. (230027)

ПРОДАЈЕМ стан у центру, 55 м2, II спрат, гас,
власник. 063/337-895.
(229968)

2

СОДАРА, војне, двоипособан, 43.000; Доситејева, троипособан, 56.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(230014)

ХИТНО, Содара, двоипособан, 66 м2, ВП, тераса, ЦГ, добра зграда.
(679), 332-031, 063/83623-83. „Трем 01.
(230027)

ПЛАЦ 8 ари, Новосељански пут, 200 м од
„Кутка”. 064/808-72-51.
(230251)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
Котеж 1. 064/235-69-32.
(2299967)

ПРОДАЈЕМ плац на Новосељанском путу.
064/199-00-62. (230167)

МЕЊАМ стан у Сомбору за стан у Панчеву, 45
м2, продајем астраган
бунду. 065/519-33-21.
(230047)

СТАН, 40 м2, нова Миса,
реновиран, одмах усељив, 17.500 евра.
064/668-97-77.
(2299409)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
реновиран, две терасе,
гаража. 064/914-73-00.
(229977)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву у непосредној близини основне шоле, дома здравља, вртића, локал у приземљу.
064/125-35-11. (230154)

СТРОГИ центар, двособан, ТА, III спрат, усељив, одмах. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (230032)
ТЕСЛА, стан трособан,
повољно. Тел. 251-7110, мобилни: 063/82917-54. (230052)

СТАН, 65 м2 и гаражу,
ново, Ул. Таковска.
063/342-220, 063/70119-77. (229654)
СТАН, нова Миса, близу
школе, 52 м2, власник.
062/485-502, 063/310822. (229662)
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ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/82287-67. (229007)

КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара. 064/348-05-68.
(230163)

КУЋА 60 м2, сређена, 2
ара, стара Миса, 17.000
евра. 063/751-67-02.
(230196)
КУЋА 70 м2, 3 ара,
22.000 евра, стара Миса. 063/751-67-02.
(230196)

ОГЛАСИ

ЈЕДНОСОБНИ, Стрелиште, 34 м2, 21.500; Тесла, 19.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (230032)
СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, одличан,
22.000. (324), „Медиа”,315-703, 064/22399-20. (230032)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
изузетно, сређен, ТА,
АЛУ столарија, две терасе, ЕГ, кухиња, усељив
одмах. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(230032)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
двострано орјентисан,
36.000, 36.000, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(230032)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, V,
ЦГ, 21.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230084)

ТЕСЛА, леп двоипособан, 68 вм, I, TA, 37.000,
договор. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(230132)
КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, II, 31.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(230132)
ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни двособан, 50
м2, 1/1, 21.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(230132)
МИСА, леп једнособан,
37 м2, II, велика тераса,
20.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (230132)
САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран,
прелеп, 13.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658.

СОДАРА, 57 м2, ЦГ, VII,
27.000, 37 м2, II, ЦГ,
23.000. (679), 332-031,
063/836-23-83. „Трем
01. (230027)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, VII, две терасе,
28.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230084)

ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, 75 м2, нижа спратност, 700 евра/м2. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (230025)

КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, Радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229(230084)738)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, ВП, ЦГ, тераса,
подрум, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (230084)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
ТА, II, тераса, 30.000.
(324), „Медиа”,315-703,
064/223-99-20.
(230032)
ДВОСОБНИ, Содара,
ЦГ, први спрат, 24.000,
замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(230032)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 46 м2, I, тераса,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230084)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 45 м2, ВП, ЦГ,
27.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (230132)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП,
ЦГ, тераса, одмах усељив, 18.500.(677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (230084)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
III, ТА, 23.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(230025)
СТРЕЛИШЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, 34.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (230025)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
61 м2, усељив, 31.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(230025)

ПЕНЗИОНЕРИ! Стручно
саветовање, доживотно
издржавање, купопродаја некретнине са вашим плодоужитком.
Консалтинг тим „Елпис”
удружења, Мите Топаловића 6. 061/324-4085. (230104)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
20 м2, Ул. М. Пијаде 43.
063/728-36-78.
(230109)

СТАН 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, IV спрат, ЦГ,
усељив. 063/272-152.
(230128)

ПРОДАЈЕМ стан, 70 м2,
Тесла, 520 евра/квадрат. 062/702-280. (230)
КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (230009)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, 37.000, одличан.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(230009)
ТЕСЛА, 40 м2, ЦГ, ВПР,
26.500. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
СТРЕЛИШТЕ, двособан
комфоран, 61 м2,
31.000, договор. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.(230009)
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ТЕСЛА, двоипособан, 63
м2, 37.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15.(230009)
ТЕСЛА, двоипособан, 69
м2, 45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15.(230009)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 27.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (230009)
ТЕСЛА, троипособан, 79
м2, 49.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (230009)

ОГЛАСИ
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СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 43 м2, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(230009)

СОДАРА, једнособан,
37 м2, 23.000; двособан
57 м2, 26.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (230143)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једноипособан, V, лифт,
ЦГ, 26.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (230168)

ТЕСЛА, двособан, IV, 49
м2, ЦГ, 24.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(230168)

ТЕСЛА, једнособан, 42
м2, III, ЦГ, сређен, усељив, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (230150)

ЦЕНТАР, већи једнособан, 47 м2, II, ЦГ, усељив, 28.500, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.

ТЕСЛА, гарсоњера, 23
м2, 10.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (230009)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
25.000; једноипособан,
39 м2, 24.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (230143)

КОТЕЖ 2, Моше Пијаде,
двособан, II, ЦГ, 35.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(230168)

ПОЧЕТАК Котежа, изузетан трособан, 76 м2,
II, 53.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (230145)

ТЕСЛА, двоипособан, 57
м2, ВП, ТА, сређен,
35.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34 м2, III, ЦГ,
23.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(230143)

СОДАРА, једнособан,
IV, 32 м2, ЦГ, 17.500.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(230168)

СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V,
43.000; трособан, 74 м2,
VI, 45.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(230145)

КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(230150)

КОТЕЖ 2, једноипособан, I, 51 м2, ЦГ, 29.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(230168)

ЦЕНТАР, двособан,
IV/V, 56 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(230168)

ЦЕНТАР, сређен дворишни, 81 м2, трособан,
гаража, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(230145)

СТРЕЛИШТЕ , трособан,
72 м2, II, ЦГ, 40.000; 62
м2, 33.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (230143)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 23 м2, 12.500; Самачки, 17 м2, 11.500.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(230143)

НОВОГРАДЊА, Цара
Лазара, једноипособан,
48 м2 и трособни, 65 м2,
усељиви, до нове године. 063/274-951. (2301)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, IV, ЦГ, лифт,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(230150)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, ЦГ, одмах усељив, 32.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(230150)
ДОСИТЕЈА Обрадовића,
четворособан, 83 м2, I,
ЦГ, 58.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(230150)
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КОТЕЖ 1, двособан, 59,
I, договор; једнособан,
40, 24.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(230166)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 28, 12.500; двособан, ЦГ, 56, 28.000; Тесла, двособан, 54, I, TA,
25.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (230166)
ПРОДАЈЕМ стан, 57 м2,
Савска 14/27, власник,
солидан, 26.000.
060/321-53-60. (230178)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, 58 м2,
сређен, близу школе.
Тел. 064/968-56-80. Хитно. (230176)
ЦЕНТАР, једноипособан, 47, гаража, 25.000;
шири центар, једноипособан, 46 м2, 20.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (230163)
КОТЕЖ, једноипособан,
45 + 12 м2, 24.000; једноипособан, 45 м2,
27.000. (097), 064/34805-68. (230163)
КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан
61 м2, 27.000. (097)
064/348-05-68. (230163)

СТАНОВИ, Тесла, двособни, 20.000; 29.000;
центар гарсоњера,
12.000. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13.
(230190)

КОТЕЖ, једноипособан,
50 м2, 28.000, једнособан, 37 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (230163)
КОТЕЖ 1, Ослобођења,
56 м2, двособан, 36.000,
трећи спрат. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (230163)
ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.000; двособан, 49
м2, 25.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
38.000; двособан, 61 м2,
30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двособан 53
м2, 19.500. 097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(230163)

СОДАРА, двоипособан,
70 м2, 36.000; двоипособан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (230163)
МАРГИТА, новоградња,
двособан, 60 м2, двособан, 650 евра, са ПДВом. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(230163)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65 м2, 31.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(230163)
ПРОДАЈЕМ нов стан, 21
м2, 11.000 евра, центар,
ЦГ, хитно. 064/551-7805. (230237)
ПРОДАЈЕМ нов стан, 52
м2, 22.000, Тесла.
064/551-78-05. (230237)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, са нуспросторијама, без улагања. Тесла.
060/488-21-15.
(230220)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
061/223-98-41. (230227)
ПОТКРОВЉЕ, 50 м2, поред Зелене пијаце и Архива, хитна продаја,
9.000 евра. 064/317-1754. (230210)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, 22.000, једнособан 36 м2, 21.000; двособан 55 м2, 25.000.
(661), „Весна 2”,
066/937-00-13. (230190)

ВЕЛИКИ избор станова,
све структуре, све локације. „Гоца 013”,
063/899-77-00.
(230188)
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ЦЕНТАР, дворишни стан
46 м2, 18.000. „Гоца
013”, 063/899-77-00.
(230188)
КОТЕЖ, 39 м2, једнособан, 20.000; 58 м2, двособан, 30.000; 74 м2,
трособан, 43.000. „Гоца
013”, 063/899-77-00.
(230188)
2

ЦЕНТАР, 60 м , двособан, 39.000; 74 м2, трособан, 45.000. „Гоца
013”, 063/899-77-00.
(230188)
ЈЕДНОСОБАН, 35 м2, I
спрат, 21.000 евра, нова
Миса, усељив.
063/751-67-02.
(230196)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
26 м2, на приземљу, Светозара Милетића 91.
065/209-09-11.
(230186)

НОВОГРАДЊА, троипособан стан, продајем,
може замена за мањи,
доплата. 063/327-884.
(230224)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНИ једнособни
и двособни стaнови на
свим локацијама. „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(230025)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ нов двособан
комфоран стан, зграда,
I, нова Миса. Тел.
063/801-09-85.
(1229541)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, Содара, за ученике и студенте. 064/43940-89. (229921)

СТАН, 49 м2, новоградња, укњижен, шири центар, двособан, 35.000.
061/572-93-17. (230254)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове, куће на свим локацијама,
исплата одмах. „Трем
01”, 332-031, 063/83623-83. (230027)

КУПУЈЕМ мањи стан на
Котежу, ниже спратности, без посредника,
кеш.
064/246-05-71,
345-534, 320-969.
(230033)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБАН већи опремљен или реновиран
стан на Тесли. 063/670982. (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
уз депозит.
064/842-92-11. (29980)

ИЗДАЈЕМ прелепу кућу
на главном путу, 130 м2,
са локалом 120 м2, Граничарска. 064/370-79-47.
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у Книћаниновој
улици, на Котежу 2.
063/334-703. (229668)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ТА, телефон, Ул. Моше Пијаде. 063/295-935.
(229941)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, двособан, у кући,
ТА грејање, близу
„Бранкове школе”.
063/248-729, 063/12692-77. (229943)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту. 063/884-92-62,
061/175-87-71. (229949)

ЈЕДНОСОБАН, дворишни, намештен стан у
Горњем граду издајем.
343-300, 063/632-774.
(229948)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан са грејањем.
063/532-389. (229985)

ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно намештен
стан, ТА грејање, шири
центар. 065/288-00-08.
(229947)

ИЗДАЈЕМ дворишну намештену гарсоњеру код
Болнице, wi/fi, сателитска. 060/023-08-54.
(229995)

НАМЕШТЕН стан, 37 м2,
Содара, III спрат, усељив 1. новембра.
062/801-35-61.
(229950)

ИЗДАЈЕМ собу запосленим лицима, самицама.
064/988-99-10, 061/18900-93. (230003)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, ТА,
70 евра. 069/113-00-73.
(229987)

ИЗДАЈЕ се нова полунамештена дворишна кућа, 50 м2, на дужи период. 065/865-66-70,
013/334-827. (230006)

СТРЕЛИШТЕ, преко пута „Авив парка”, на дуже, издајем стан.
060/706-01-11.
(229988)

СТАН, нова Миса, идеалан за самце, намештен,
близу „беовоза”.
013/370-033, 064/20719-88. (229994)

ИЗДАЈЕМ комплет намештен двособан стан,
Тесла, близу „Авива”.
062/600-365, 064/48218-14. (229989)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан на Миси, Јадранска 46. 063/728-3678. (229994)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
58 м2, насеље Пепељаре,
Максима Горког 39/а.
069/106-24-28. (229982)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву, на главном путу,
повољно. 064/125-8686, 064/842-91-11.
(229984)

ПОВОЉНО, издајем намештен мањи стан-гарсоњеру. Ужи центар.
063/810-92-39.
НАМЕШТЕН једнособан, Котеж 1, кабловска,
грејање, погодан за самце, студенте.
064/228-98-90.
(229994)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
комфоран стан на Стрелишту. 060/721-21-04.
ИЗДАЈЕМ новију кућу
120м2 са окућницом у
центру Старчева.
063/502-211.
ИЗДАЈЕМ стан, стара
Миса. 060/011-96-66.
ПОТРЕБАН полунамештен једно-или једноипособан, стан са ЦГ.
361-575, 063/712-99-63.
НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код хотела
Тамиш, 70 еура.
064/122-48-07.
ИЗДАЈЕМ празан стан
58 м2 плус подрум. Насеље Пепељаре.
069/166-24-28.
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан 50 м2, Котеж 1.
064/545-55-81.
ЈЕДНОСОБАН комфоран, намештен, I спрат,
зграда близу центра.
063/890-90-60, 681-235.
ИЗДАЈЕМ кућу на Стрелишту. 065/899-97-70.
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
централно грејање,
лифт. 064/439-60-07.
ИЗДАЈЕМ празан једнособан, комфоран стан,
клима, SBB, Котеж 2.
064/672-11-74.
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Котежу 1, ЦГ. 063/71712-79, 062/144-72-46.
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, ЦГ грејање,
Котеж 1. 065/975-00-20.
(230138)
У САМАЧКОМ издајем
комплетно намештену
гарсоњеру, самцу, 80
евра. 065/353-07-57.
(230134)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру града. 063/71942-71. (230133)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан на Миси, Јадранска 46. 063/728-3678. (230109)
ПОВОЉНО, издајем намештен мањи стан,гарсоњеру. Ужи центар.
063/810-92-39.
(230063)
НАМЕШТЕН једнособан, Котеж 1, кабловска,
грејање, погодан за самце, студенте. 064/22898-90. (230067)

Петак, 28. октобар 2016.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан,
комфоран стан, на
Стрелишту. 060/721-2104. (230070)
ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2 са окућницом, у
центру Старчева.
063/502-211. (230074)

ИЗДАЈЕМ собу, шест
месеци унапред, Краљевића Марка 9, Панчево.
063/811-73-75, 063/15248-36. (230202)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
В. П. Бојовића 19, до
улице. 063/314-803.
(230119)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу. 061/23632-87, 060/319-05-77.
(230071)

ПОТРЕБНИ возачи са Б
и Ц категоријом.
066/377-351. (229892)

ЛОКАЛИ

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код хотела
„Тамиш” 70 еура.
064/122-48-07. (230089)
ИЗДАЈЕМ празан стан,
58 м2 плус подрум. Насеље Пепељаре.
069/166-24-28. (230092)

ИЗДАЈЕМ прелеп локал
у Тржном центру „Трубач”. 064/370-79-47.
(229484)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, 150 м2, Браће Јовановић 10. 060/157-7366. (229602)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева.
060/333-52-60. (229851)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан 50 м2, Котеж 1.
064/545-55-81.(230041)

ПОТРЕБАН простор 150
-300 м2, купујем, изнајмљујем градски део,
села не. 062/140-67-16.
(229679)

ЈЕДНОСОБАН комфоран, намештен, I спрат,
зграда близу центра.
063/890-90-60, 681-235.
(230043)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, Тржни центар
„Трубач”, 21 м2, приземље. 063/751-07-79, од
18 сати. (229937)

ИЗДАЈЕМ кућу на Стрелишту. 065/899-97-70.
(230023)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан, комфоран стан,
клима, SBB, Котеж 2.
064/672-11-74. (230058)
НАМЕШТЕНА гарсоњера, централно, кабловска, нова градња, шири
центар, повољно.
063/809-34-18. (230256)
ИЗДАЈЕМ собу у вили,
ученицима. 064/245-1597, 065/235-14-68.

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште, за све намене,
заштићен металним ролетнама. 064/959-98-83.
(229933)
ИЗДАЈЕМ локал 36 м2,
Лава Толстоја 39.
062/823-58-94. (229900)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, нова Миса, Тимочка 32. 013/371-635,
064/297-81-68, 064/99371-74. (2130241)

ИЗДАЈЕМ локал 26 м2,
клима, ве-це, судопера,
расвета штедиша, велики излог, керамички
под, тенда. Ж. Зрењанина 29. 062/193-72-86,
063/771-42-95. (229970)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, ЦГ, 70 м2.
064/570-64-57. (230248)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16. (229997)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан у новијој кући.
064/130-36-02. (230181)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
70 м2, грејање, телефон,
клима, роло, аларм, 300
евра. 060/456-465.
(230252)

ИЗДАЈЕМ леп, топао мали једнособан намештен
стан једној особи, центар. 063/124-10-18.
(230162)
ДВОСОБАН намештен
стан, на Стрелишту, ЦГ,
IV спрат. 069/405-40-66.
(230161)
ИЗДАЈЕМ мањи дворишни стан за самце или
ученике. Тел. 013/331827. (230234)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Тесла, централно
грејање, клима.
062/170-13-19. (230230)
ИЗДАЈЕМ мањи стан на
новој Миси, намештен,
80 евра. 063/700-70-63.
(230219)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру и већи стан
намештен, у центру.
060/040-48-11. (230221)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру на Котежу
1. Тел. 064/420-77-46.
(230209)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу, одлични
услови, пријава.
062/195-99-39.
(2302059)
ПРОДАЈЕМ разрађен
објекат за смештај, 450
м2, у центру. 060/31290-00. (230117)
ИЗДАЈЕМ локал код
„Максија”, 27 м2.
065/464-35-38. (230117)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци.
064/116-38-83. (230139)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ Змај
Јовина 2. 060/562-6296. (230106)
ЛОКАЛ поред Дома
омладине, 80 кв, 120
евра месечно. 064/31717-54. (230210)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
пословни простор, 450,
800 м2. 060/312-90-00.
(230117)
НА ПРОДАЈУ продавница здраве хране у раду.
062/658-100. (230118)

ПОТРЕБНА радница за
ибердек и ендлерицу са
искуством. 064/127-5701. (230075)

ПОСАО

(230030)

ПОНУДА

ПОТРЕБАН конобар или
конобарица у Винарији
„Ђурић”, Максима Горког 71. 063/329-340.
(230061)

ПОТРЕБНЕ старије жене
сликару за позирање,
300дин/сат. 064/967-6649.(СМС)
АУТО-ПЕРИОНИЦА
„Антика” тражи раднике
са искуством. Тел.
061/808-68-25. (228803)

CAFFEU „Петица”, код
Аутобуске станице, потребне раднице у кафићу. 064/997-79-09.
(223107)
КИОСКУ брзе хране
„Gril Bum”потребно особље за рад. 064/323-9277 (код Кеве). (230115)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне раднице за роштиљем.
063/834-88-10.
(2296919
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице за роштиљ и у
кухињи. 063/897-55-04.
(229690)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Дача” потребан радник
са искуством, могућност
солидне зараде.
063/508-090. (230208)
КРЧМА „Шареница”
тражи озбиљне конобарице. 064/349-93-43.
(230212)
ПОТРЕБАН варилац,
стругар и бравар са пет
година искуства.
064/640-32-85, од 8 до
15 сати. (230200)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДАЈЕМ часове гитаре,
повољно. 063/846-6081. (СМС)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ и АЛ столарија, ролетне, комарници,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (228648)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(226093)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад новоотвореном казину „Coloseum game”.
CV са фотографијом
слати на
bojan976@icloud.com
069/220-27-07. (230021)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (228693)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (228491)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам гуртне.
064/181-25-00.
(2291559)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(229115)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел.
060/691-01-13. (229077)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у брзој храни.
063/830-10-06. (229957)
ПОТРЕБНА жена за рад,
са искуством у обућарској или ташнерској индустрији. 066/931-7085. (229904)
МАСЕРКА, релакс, парцијална и антицелулит.
Тел. 062/817-17-31.
(230065)
ПОТРЕБАН тапетар, тапацирање намештаја,
Панчево. 060/600-1452. (230110)

ЧАСОВИ енглеског и немачког, за све узрасте,
пословни енглески, преводи. 064/486-05-98.
(229926)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (229927)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније. 065/361-13-13.
(229935)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан, позовите. 064/235-08-15.
(229697)
ШАМОТИРАМ шпорете
за ложење, пећи, чистим
каљеве пећи, димњаке.
064/437-64-33. (229951)

НЕГОВАЛА бих старе,
болесне особе у поподневним часовима.
013/377-321, 063/234857. (229960)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња
нове инсталације, машинска одгушења санитарија. 062/382-394.
(229961)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, чисто квалитетно, повољно. 063/864-67-16,
061/288-20-19. (229993)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања. Професор. Центар, 353-569,
066/405-336, 061/60394-94. (229991)
ДУБИНСКО прање намештаја, аутомобила,
тепиха, керхер, кирби.
Наташа, 361-474,
066/361-474, 060/36147-41. (229998)

ПОТРЕБНО особље за
рад у производњи пекаре, није потребно искуство. CV послати на
mail: pekarasmiljanic@mts.rs или донети у
локал, Ул. Иве Курјачког
87. (230253)

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством на индустријским машинама за шивење. 061/721-54-11.
(1230174)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, замена поломљених
црепова, бетонирање,
кречење. 063/865-80-49.
(229925)

БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.

ПОТРЕБАН помоћни
радник за рад у штампарији. Предност познавање рада на рачунару.
063/295-789, од 16 до
20 сати. (230260)

ПОТРЕБАН комерцијалиста са искуством.
013/377-230, 064/64341-22. (230173)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (229918)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (229932)

ПОТРЕБАН кувар.
064/126-83-53. (230131)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ потребан перач. 063/86527-76, „Flash VB”.
(229938)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима
попуст. 065/557-81-42,
013/235-78-82. (229911)

ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор
са искуством. 062/80197-58. (228418)

ПОТРЕБАН мушко-женски фризер, фризерском салону. Тел.
061/320-68-38. (230127)

ХИТНО продајем разрађен локал у Банатском
Карловцу, преко пута
школе. 063/367-750.
(230255
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
трафику у центру, повољно. 066/377-351.
(228892)

ПРИВАТНОЈ апотеци у
Панчеву потребан фармацеутски техничар.
060/353-99-20. (230069)

ПОТРЕБНИ молери, фасадери са искуством, за
стални радни однос
фирми „Enter centar
013”. 065/228-78-66.
entercentar@gmail.com

ПОТРЕБНА озбиљна жена за негу и послове око
баке (4 дана – 24 сата,
викенд слободан првих
месец дана). 064/87159-21.

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
централно грејање,
лифт. 064/439-60-07.
(230048)

ФРИЗЕРКА са искуством потребна мушкоженском фризерском
салону. 065/521-72-87.
(230235)
ПОТРЕБАН возач са искуством Б и Ц категорије, познавање Београда.
062/311-651. (230213)

ИЗДАЈЕМ или продајем
старију кућу са двориштем, Козарачка улица.
Тел. 064/959-42-79.
(230195)

ИЗДАЈЕМ стан, стара
Миса. 060/011-96-66.
(230079)
ПОТРЕБАН полунамештен једнособан или
једноипособан, стан са
ЦГ. 361-575, 063/71299-63. (230083)
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МОЛЕРСКИ радови.
Мајстор Неша. 069/44423-76. (228229)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60. (229360)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци и средњошколци). Искусна дипломирана професорка математике. Центар.
343-370.
(229912)

ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(230002)
ТЕРАПЕУТСКА, релакс
масажа, медицински и
естетски педикир. Јасмина. 013/351-907,
061/308-95-86.
(230125)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ОЗБИЉНА, искусна жена чувала би старе особе или децу. 064/25990-80. (230129)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе,
врата, капије, рукохвати, роштиљи по мери,
врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(230013)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (230019)
РАДИМО све физичке
послове, рушења, разбијање бетона, ископи, одношење ствари, утовари,
обарање стабала.
064/122-69-78. (4685)
КОШЕЊЕ траве, шибља,
обарање стабала, одношење ствари, чишћење
тавана, подрума, итд.
060/035-47-40. (4685)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 013/361-601,
064/866-25-76. (239123)
МАТЕМАТИКА, часови
за основце. 060/676-3637. (230085)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, поправља
старе, замена грејача и
остале поправке.
060/521-93-40. (230088)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, одгушење канализације одмах.
063/269-173. (230028)
ЕНГЛЕСКИ и српски
основцима и средњошколцима. Успешно дугогодишње искуство.
343-749. (230029)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила, итд. Тел. 061/13285-43, 062/271-661.
(230004)
ВОДОВОДНЕ инсталације за пнеумо-системе,
све за купатило, санитарије. 060/550-96-00.
(230057)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације,
адаптације купатила, замена вирбли, водокотлића, бојлера, монтажа
туш-кабина, сервис повољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (230059)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
прозора, комплетне
адаптације. 063/893-3994. (230024)
ФРЕЗИРАЊЕ баште, сечење дрвећа, вађење пањева, крчење и кошење.
064/196-17-32. (230183)
СВЕ врсте физичких послова: утовар/истовар,
селидбе, сечење, цепање, дрва, копање, одвоз
шута, непотребног намештаја, чишћење подрума, тавана, шупа и слично. Дејан. 065/440-9700, 061/626-14-50, 341571. (230263)
КЕРАМИЧАР, повољан и
квалитетан и молер тражи посао. 061/203-7087. (230257)
СТУДЕНТ математичког
факултета држи часове
математике. Долазим.
060/052-28-34. (230258)

ОГЛАСИ
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РОЛЕТНЕ, венецијанери, тракасте завесе, комарници. 065/337-0409, 013/370-409.
(230148)
ХАУЗМАЈСТОР, сви послови у кући и стану.
061/692-10-14. (230155)
ХАУЗМАЈСТОР у вашем
стану, кући, долазим по
позиву. 063/717-12-26.
(230156)
ХОБЛОВАЊЕ и фуговање, поправка и лакирање паркета. 064/341-7960, 065/543-21-53.
(230164)
РЕЗЕРВИШИТЕ орезивање воћака на време.
069/130-35-91. (230239)
ОРЕМ и фрезујем баште, малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(230224)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (230214)
ЗАМЕНА црепа, поправка крова, чишћење олука. 065/535-24-56.
(230191)
УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38.
ПРЕВОЗ песка, шљунка,
сејанца, ризле, мањим и
већим камионом.
064/648-24-50. (227659)
УТОВАР и превоз шута,
рушење објеката, најповољније у граду.
064/648-24-50. (227659)
СЕЛИДБЕ 1.000, попуст
ванградске, радници.
064/482-65-53. (227653)
ПРЕВОЗ песка, шљунка,
сејанца, ризле, мањим и
већим камионом.
064/648-24-50. (227659)

КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, 1.300 динара, песак, шљунак.
062/355-154. (229043)
РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих, нових кровова, фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89.
(2294269)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (229033)
СЕЛИДБЕ и превоз друге
робе. Панчево, даље, цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(229704)
КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материја, шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58. (229625)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (229628)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (229928)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних, електричар, ауто-електричар
разних електро уређаја.
063/800-01-96. (229914)

УТОВАР и превоз шута,
рушење објеката, најповољније у граду.
064/648-24-50. (227659)

КИРБИ, дубинско усисавање и прање возила,
тепиха и намештаја.
„Гоша”, 064/338-49-78.
(229971)

СЕЛИДБЕ 1.000, попуст
ванградске, радници.
064/482-65-53. (227653)

ИСКОПИ мини багером
на свим теренима.
064/648-24-61. (229999)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117,
013/365-051.
(228972)

ПРЕВОЗ малим кипером
до 20 м³, повољно (пролаз на 2,2 метра).
064/648-24-61. (229999)

СЗР „МАКИ”. Паркет:
постављање свих врста
паркета, хобловање, полирање и лакирање. Дугогодишње искуство.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(228341)
ПОВОЉНО! Превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311514. (228254)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење канализације,
купатила, адаптације,
поправке, замене.
013/331-657, 063/77718-21, 064/495-77-59.
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.

ДОО „Хидровод”, Панчево
Ул. Боре Шипоша 25, (Топола)
013/347-938

тражи:
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (230031)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74.(230031)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професионално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(230031)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (230031)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере,
поправљамо квалитетно
са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (230153)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (230081)

1. Руковаоца багером-скипом
2. Возач Ц и Е категорије
3. Водоинсталатер
4. Керамичар
5. Зидар-тесар
6. Физички радник
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима

ДРУЖЕЊЕ и масажа за
госпође. 064/069-72- 45.
(СМС)

МАСЕРКА потребна за
релакс, опуштајућу масажу. Позив или СМС,
ВОДОИНСТАЛАТЕР, од061/298-96-69. (228751)
гушење купатила и канаСПОРТСКИ тип, 66, дулизације, водоводне
адаптације, замена вир- хован, духовит, тражи
бли, батерија, вентила и пристојну жену до 60.
санитарија, све за воду, 069/654-780. (229972)
0-24, пензионерима екс- ДЕВИЗНИ пензионер,
тра попуст, долазим од- ситуиран, 64 познанство
мах. 013/348-139,
шланг даме до 52.
064/493-44-63, 061/317- 061/167-77-46. (229931)
26-33. (230046)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
СЕЛИДБЕ и превоз робе жели да упозна жену или
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара. 024 сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић. (230073)
ПРЕВОЗИМ кипером,
повољно: песак, шљунак,
сејанац, ризлу, одвозим
шут. 064/354-69-94.

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(230031)

ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану.
Прање тепиха, одвоз-довоз. 063/329-464,
066/001-050. (230238)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (230031)

РАЗНО

ДЕЧКО, 27 година, лепог
изгледа тражи девојку
или даму из Панчева.
Дискреција загарантована. 061/196-16-37. (СМС)

девојку до 40 година,
ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат.
013/352-203. (230146)
СИТУИРАН пензионер,
70 година, жели познанство госпође ради заснивања брака. 251-77-15,
060/150-17-15. (230223)
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(229953)

Петак, 28. октобар 2016.

Са жаљењем обавештавамо породицу и
пријатеље да је преминула наша драга, вољена и племенита мама и бака

ОГЛАСИ

Вољеној сестри

Kompanija RADIJUS VEKTOR je jedan od vodećih kablovskih operatora, koja ima preko 200 zaposlenih i svojim uslugama pokriva veliki broj opština širom Srbije. Ukoliko Vas zanima posao u oblasti telekomunikacija, stremite najvišim rezultatima, volite dinamično radno okruženje, uživate u
timskom radu, težite stalnom usavršavanju, uporni ste, komunikativni, željni uspeha – dobrodošli
kod nas!
BUDITE DEO JAKOG TIMA
Potrebni su nam

ЗОРИЦИ НЕСТРОВ

АЛЕКСАНДРА ЦАНА
БЕБА

рођ. Цветков
Са тобом сам делила и радост и тугу, и осмехе и
сузе.
Увек ћеш живети у мом срцу.
Ожалошћена сестра НАДА и зет ЛАЗАР ШИКЛ
из Борче
(81/230194)

1925–2016.
службеник СДК-а у пензији
Сахрана је обављена 22. октобра на Старом
православном гробљу у Панчеву.
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С тугом у срцу се опраштамо од вољене сестре

„И обрисаће Бог сваку сузу
од очију њихових, и смрти неће
бити више, ни туге, ни вике, ни боли

SARADNICI DIREKTNE PRODAJE
Za teritoriju Pančeva, Jabuke, Kačareva, Glоgonja, Sefkerina i Opova
Opis posla:
Saradnik direktne prodaje vrši promociju i prodaju usluga kompanije RADIJUS VEKTOR na terenu (zgrade i stambeni objekti na dodeljenoj teritoriji) i direktno komunicira sa potencijalnim korisnicima sa ciljem pružanja informacija o uslugama i aktuelnim promocijama, kao i realizacije prodajnih ugovora.
PROFIL KANDIDATA
·
Poželjno radno iskustvo na poslovima u oblasti prodaje ili promocija
·
Minimum IV stepen stručne spreme, bez obzira na usmerenje
·
Dobre komunikacione i prezentacione veštine
·
Profesionalan stav, disciplina i dobre organizacione sposobnosti
USLOVI RADA
·
Honorarno angažovanje + mogućnost stalnog zaposlenja
·
Obezbeđena fiksna zarada tokom obuke
·
Rad na terenu
·
Akcenat na timskoj saradnji
·
Mogućnost fleksibilnog radnog vremena
Sve informacije na telefon 069/828-3670

ЗОРИЦЕ НЕСТОРОВ

рођ. Цветков
Сестре ЉИЉА и СНЕЖАНА, сестричине ЈОВАНА,
ЈЕЛЕНА и АЛЕКСАНДРА из Борче

неће бити више, јер стари свет
је нестао.”

Последњи опроштај од

(95/и)

Ожалошћени: син МИОДРАГ, снаја НАДА,
унуке МИЛИЦА и ДРАГАНА, брат МИЛОШ
с породицом, снаја КАЋА с породицом

ПОТРЕБНИ ПРОДАВЦИ
СА ИСКУСТВОМ

(18/2299)

ЗОРИЦЕ
НЕСТОРОВ

19. октобра 2016. године умро је наш драги брат

Остаћеш нам у трајној
успомени.

1936–2016.
Наш вољени преминуо је 23. октобра, али ће заувек живети у нашим срцима.

ВЕСНА, ИВИЦА,
ОЛИВЕР и ДАНИЈЕЛ
(93/230222)

Ожалошћени: син МИЛАН, ћерка МИЛКА, зет
ДЕЈАН, унука МИЛА и сестра БОСИЉКА
(87/230198)

Сахрана је обављена 21. октобра 2016. године, у
14 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Успомену на драгог брата чуваће његов брат од
стрица ДРАГАН БАНЂУР с породицом

Последњи поздрав куми

Последњи поздрав нашој драгој прији

(96/230246)

ЗОРИЦИ
НЕСТОРОВ

Вољеној тетки

ЗОРИЦИ
НЕСТОРОВ

од кумова ЈОВАНКЕ
и ИВАНА с породицом
(94/230240)

1950–2016.

ЗОРИЦИ НЕСТОРОВ

рођ. Цветков
Хвала за неизмерну љубав и нежност коју си нам пружала.
Сестричина ТИЈАНА ПЕТРОВИЋ ШИКЛ из Борче с
породицом

Породица
СТЈЕПАНОВИЋ

Обавезно познавање електроматеријала.
Контакт телефон 013/215-54-44
(ф)

МАНЕ ЂЕРИЋ

ЂУРА БАНЂУР

„Термомонтелектро” д. о. о.
Баваништански пут 247
Панчево

Вољеној тетки

„TEHNOMARKET” DOO
PANČEVO

RASPISUJE KONKURS ZA SLEDEĆE
RADNO MESTO
1) MENADŽER PROIZVODNJE NA POVRŠINSKOJ
ZAŠTITI ALUMINIJUMA
- INŽENJER ILI TEHNIČAR HEMIJE ILI TEHNOLOGIJE SA RADNIM ISKUSTVOM
- POŽELJNO ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA
Ukoliko ste zainteresovani pošaljite svoj
CV sa fotografijom (veličina kao za l.k.) na e-mail
ljilja@tehnomarket.com ili se javite lično na adresu
Skadarska 73, Pančevo Kontakt telefon 013/307-700
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

(84230194)

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
израде студије о процени утицаја на животну
средину

(83/2130194)

С великим болом и тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је
25. октобра 2016, преминула наша драга

ЗОРИЦИ НЕСТОРОВ

рођ. Цветков
Хвала за сву љубав и нежност коју си нам давала.
Сестричина АНДРИЈАНА ШИКЛ ЕРСКИ из Борче с
породицом
(82/230194)

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo, raspisuje konkurs
za radna mesta:

ЗОРИЦА НЕСТОРОВ
1950– 2016.
Сахрана ће бити обављена 27. октобра 2016, у 12 сати на Католичком гробљу.
У мислима с тобом заувек: супруг ЉУБОМИР, мајка ВЕРА, син
ДРАГАН, унуци НЕМАЊА, и ЛЕНКА и снаја ДУШКА
(80/230194)

·
·
·
·
·

Poljoprivredni tehničar
Traktoristа/kombajner
Kuvar
Mesar
Spremačica na farmi svinja
Mail adresa na koju možete slati biografiju je:
zaposlenje@staritamis.rs
Ili poštom na adresu: „Stari Tamiš”, a.d. Pančevo, Kestenova 004, 26 000 Pančevo sa naznakom: ZAPOSLENjE
Konkurs je otvoren do 31. 10. 2016. godine.

Носилац пројекта Енерго – Долово Један
д.о.о., Улица Игманска бр. 15, из Београда поднео је захтев за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину пројекта Изградња
три ветротурбине појединачне снаге до 3,3 MW
на к.п. бр. 12283, 11256 и 11269/2 КО Долово, са
енергетским и оптичким кабловима за међуповезивање и инсталацијом уземљења на к.п. бр.
11239, 12307, 12283, 11256 и 11269/2 КО Долово.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 28. октобар 2016.

После кратке и тешке болести преминуо је наш вољени

С неизмерном тугом заувек смо се опростили од нашег вољеног

НИКОЛА ГЛОДИЋ
1931–2016.

НИКОЛЕ ВУКАДИНОВИЋА
НИЏЕ

Наш вољени преминуо је 19. октобра, али ће заувек живети у нашим срцима.

1936–2016.

Ожалошћени: син НИКОЛА с породицом, ћерке ЕВА
и КАТАРИНА са породицама и супруга ЈУЛИЈАНА
(1/229903)

Последњи поздрав

Свуда ће нас пратити његова доброта,
смех и музика.
Ћерка КАТАРИНА, зет СТЕВА
и унук ЛУКА
(35/230034)

НИКОЛИ ЂУРИШИЋУ
Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав оцу

Последњи поздрав оцу

20. октобра 2016. године преминуо је наш

Организација синдиката Рафинерије
нафте Панчево
(43/ф)

НИКОЛИ
ГЛОДИЋУ

НИКОЛИ
ГЛОДИЋУ

НИКОЛИ
ГЛОДИЋУ

НИКОЛА ВУКАДИНОВИЋ

од ДРАГАНА
с породицом
и ДАНИЈЕЛЕ
с породицом

од сина НИКОЛЕ
с породицом

од ћерке КАТАРИНЕ
с породицом

(2/229903)

(5/229903)

(4/229903)

1936–2016.

НИКОЛА ЂУРИШИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Отац ЛАЗА, остала родбина и пријатељи
(75/230181)

Живот је сан који си најлепше одсањао.
Заувек у срцима.
Последњи поздрав оцу

20. октобра 2016, преминуо је

Син БОРКО, снаха КСЕНИЈА
с породицом

Последњи поздрав драгом колеги и пријатељу

(30/230011)

Заувек у сећању на тебе

НИКОЛИ
ГЛОДИЋУ

КОНСТАНТИН ВИЛОТИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

од ћерке ЕВИЦЕ
с породицом

ДРАГАНУ ЈОВИЧИЋУ МУЊИ

1932–2016.

БРАЦА НИЏО

Ћерка ВЕСНА, зет МИЛОРАД и унук МАРКО
(12/229930)

Ансамбл „Златна јесен” и синдикат пензионера
„Независност”

(56/239193)

(53/230098)

(3/229903)

Последњи поздрав брату

од колега из Рафинерије нафте Панчево,
РЈ „Манипулација”

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав Ниџи

Драгом течи

19. октобра опростили
смо се од наше драге
мајке, сестре и баке

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је у 75. години
преминула наша драга

НИКОЛА ВУКАДИНОВИЋ

ВЛАДИМИРУ
РИСТИЋУ
РИЛЕТУ

КОСТИ
ВИЛОТИЋУ

„Банатски кицоши” и другови – колеге музичари
(15/229944)

КОНСТАНТИНУ
ВИЛОТИЋУ

од МИКИЈА, ПРИКЕ,
БУБЊА, РАДЕТА,
ДРАГАНЕ и ЗЕКЕ

СТОЈАН ТАДИЋ
с породицом

СТЕВИЦА и БРАНКА

(97/230247)

(17/229954)

(44/230066)

19. октобра 2016 престало је да куца срце
моје мајке и бабе

Последњи поздрав.

Последњи поздрав

ДАНИЦЕ
ЖАЛАЦ
1938–2016.

КЕВА
НИКОЛИЋ
1941–2016.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Отишла си, а у нашим
срцима живећеш вечно.

Последње збогом прија

НИКОЛА

ЧЕДА МАЋЕЈ ЖИКА
1930–2016.
Никад те неће заборавити супруга ВУКА, ћерка
СЛАВИЦА и син САВА с породицама
(90/230206)

од ЛЕЛЕ и ЂУРЕ
БУГАРСКИ

Увек ће нам недостајати твоја дружељубивост, шарм и надасве
племенитост.
Од тебе је могло много да
се научи и зато нека ти
Бог да „рајско насеље”.
МАРИА и ТОМА

Ћерка БОРИЦА и унука
НЕДА

(37/230037)

(52/230096)

(91/230211)

ДАНИ

СТАНИЦЕ
ЦАКОВИЋ

Твоја ћерка САЊА, син
СРЂАН и брат ЈОВА
с породицама

Ожалошћени: син
РАДЕ, снаја ВИЛМА,
унучад ВУК и МИЛЕНА

(36/230036)

(42/230056)

1932–2016.

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 28. октобар 2016.
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Последњи поздрав најдражој баби и тетки

Последњи поздрав најдражем тати

МАРИЈИ
РАДОШЕВИЋ

МИЛАНУ КОВАЧЕВИЋУ
16. V 1938– 24. X 2016.
Драги тата, живот је тренутак, сећање је вечност, а заборав не постоји за нас који смо те волели.

од БОРИСА, НАТАШЕ
и ЖАРКА

ЂОРЂЕВИЋ

ВУКОСАВА

СТАНКО

рођ. Суботички
дипл. инж. агрономије
1924–1997–2016.
1919–1995–2016.
Хвала је мала реч за све оно велико и лепо чиме су нас даривали.
Ћерка ВЕРИЦА, унук ДРАГАН и зет ВЛАСТИМИР МОЦА
(73/230174)

(8/22912)

Заувек ћеш бити у мом срцу.
Последњи поздрав течи

Твоја ћерка ВЕСНА

У недељу, 30. октобра навршава се пола године
откада није с нама наш отац и деда

Мом другу, мом Давору

(49/230011)

24. октобра 2016, у 79. години престало је да куца срце нашег драгог супруга, тате и деке

ЈОВАНУ
ЉУБОЈЕВИЋУ
од БОБЕ и БОЈАНА
с породицама

ДИМИТРИЈЕ ПАВЛОВ

(86/230197)

Последњи поздрав течи

С поштовањем и поносом чувамо успомену на
њега.
Син НИКОЛА, снаја ЗОРИЦА, унуци
ДИМИТРИЈЕ и БОГОЉУБ

Сећање које траје и
туга која траје.

БОКИ

(88230201)

(92/230218)

ЈОВАНУ
ЉУБОЈЕВИЋУ

МИЛАНА КОВАЧЕВИЋА
16. V 1938 – 24. X 2016.

27. октобра навршавају се четири године откада
није с нама наш вољени

СЕЋАЊЕ

од МАЈЕ и ИВАНА
с породицама
(85/230197)

У тишини вечног мира нека те прати наша љубав јача од заборава.
Твоји: супруга ДЕСАНКА, ћерка ВЕСНА и унука АЛЕКСАНДРА

18. новембра 2016. навршавају се две године
од смрти драгог

(48/2130091)

СВЕТОЗАР МАКСИМОВИЋ

СЛАВОМИР
РАЈАКОВ ЛАЛА

1937–2012.

28. X 1993 – 28. X 2016.

Вољени не умиру, они живе у срцима и мислима
најмилијих.
Твоја породица

Последњи поздрав

(70/230160)

МИЛАНУ КОВАЧЕВИЋУ
од комшија у Улици Ослобођења 31
(76/230184)

Последњи поздрав дугогодишњем пријатељу

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЈОСИПА
ЈОШКЕ

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

ВРАЊОШЕВИЋА

Увек си присутан у нашим срцима и мислима,
волимо те.
Супруга с децом
(68/230156)

2. новембра, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо годишњи помен нашој

СЕЋАЊЕ

МАНДИ МИЛЕУСНИЋ

МАНОЈЛО
МИЋАНОВИЋ

Живот нестаје у трену,
али осећања и љубав
остају док живе они који те воле.
Увек ћеш бити у мом
животу. Хвала ти за све!
Твоја ВУКИЦА
(89/230205)

2015–2016.

4. XI 2013 – 4. XI 2016.

Заувек ћеш остати у нашем сећању.
Твоји: унук ДРАГАН, праунук НИКОЛА и снаје
НАТАША и ЗОРИЦА

МИЛАНУ КОВАЧЕВИЋУ
од породице СТАНИШИЋ

78/230187)

(77/230185)

(61/230126)

Прошле су три тужне године од смрти наше драге и непрежаљене

Деветогодишњи помен

БОЈАН
МИЛЕНКОВИЋ
Твоје прелепе очи, лик,
душа... у нама је док по-

ЈАСМИНЕ ПОПОВ
С поштовањем породица

стојимо. Живот је баш

(51/230096)

био суров, према теби.
Али ми те неизмерно

БОЈАН
МИЛЕНКОВИЋ
Боки најдражи, сјај у
твојим очима, постојаће заувек.
Доброта твог великог
срца постојаће заувек.

1. XI 2006 – 1. XI 2016.
Време пролази, али осећања и успомене заувек
остају.
Супруга АНЂА, ћерке
ИВАНА и ЗОРИЦА
с породицом
(74/230175)

САКИ и твоја КЕВИЦА

Твоја МАКИЛЕ заувек...

(71/230169)

(72/2301709

(79/230189)

Ових годину дана није

волимо баш увек. У на-

прошло, време је стало,

ма ћеш вечно живети.

заувек.

РАДОВАН
ДЕБЕЉАЧКИ

ВЕСЕЛИНКИ
НИКОЛОСКИ
Мама, само ми који те
волимо знамо колико
нам недостајеш.
Заувек у срцима твојих:
ИВАНЧЕ, ПЕРЕ
и ЉИЉЕ

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

Син МАРИНКО
с породицом

ИШТВАН ЖОК
1989–2016.
Ако је смрт јача од живота, није од љубави
према теби.
Супруга ЈУЛИЈАНА
с децом
(69/230157)
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31. октобра навршава се десет година откако је преминуо наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошле су четири тужне године откад није с нама

ДАНИЛО КУЈУНЏИЋ

26. октобра навршило се тринаест година
откако није с нама наш драги

ДРАГОЈЕ ЗАРИЋ

ОСТОЈИ
ЖУНИЋУ

ЖИВАН КАНАЧКИ

1923–2006.

2003–2016.

Увек га се сећају с љубављу
и поштовањем: ВУКИЦА, ДУШИЦА,
МИЛИЦА и ВАСА

У суботу, 29. октобра, у
11.30, даваћемо годишњи помен нашем драгом

Љубав и доброта коју си
нам пружао, заувек ће
остати у нашим срцима.

Чувамо сећање на тебе.
Твоји најмилији

С љубављу и болом његови најмилији

(32/230015)

(21/229974)

(33/230016)

СЕЋАЊЕ

Осам година без тебе

Твоји: супруга
ЉУБИЦА, синови
МИРКО и ЖИВКО
с породицама
(41/230054)

СЕЋАЊЕ

АТАНАСОВСКИ

МИЛИЦА БАРИЋ

др ЂУРИЦА ГЛУВАКОВ

МЕТОДИЈЕ
МЕНДО

1929–2008.
Остале су љубав, туга и успомене.
Твоја породица
(38/230038)

СПАСЕНИЈА
СПАСА

1923–1980.
1924–1999.
Никад вас нећемо заборавити.
Ваши најмилији

1981–2011–2016.
2. новембра 2016. навршава се пет година како
није с нама.
Вечно тугују њени најмилији

(59/230122)

5. новембра 2016, у 11 сати, даваћемо годину дана нашем вољеном

(60/230120)

СЕЋАЊЕ

У суботу, 29. октобра 2016, у 11 сати, на Старом
православном гробљу, даваћемо годишњи помен нашем драгом

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
29. IV 2016 – 29. X 2016.
У мом срцу си и мислима заувек бесмртна.
Кума МИКА

МИЛАДИНУ БАНЂУРУ

(66/(230147)

Био нам је понос и велики ослонац, предиван супруг, отац и деда.
Нека те анђели чувају. Почивај у миру.
Твоји најмилији: супруга ВАСКА, ћерка
СНЕЖАНА, син НЕНАД, снаја ЗОРИЦА, унучад
ТИЈАНА, ЛУКА, ВЛАДА и ДУЊА

ПРЕДРАГУ СТОЈКОВИЋУ
С љубављу и поштовањем породица
СТОЈКОВИЋ

29. октобра 2016. је две
године откако ниси са
нама Лаки

(58/230116)

Годишњи помен оцу
Светозару, даваћемо 29.
октобра 2016, у 11 сати,
на Новом гробљу

ЦВИЈО ЂУРИЋ
30. X 1973 – 30. X 2016.
Љубав и сећање на тебе,
драги тата, никад не
умиру.
Ћерка ЉИЉАНА
(6/229907)

(62/230130)

29. октобра 2016, у 11
сати, обележићемо полугодишњи помен нашој вољеној

ПОМЕН

ИВАНКА
БУДИШКА

НАДКА
МИЛЕНКОВ

Заувек у нашим срцима.
Супруг МИЛОРАД
с децом и њиховим
породицама

1909–1996.
Прошло је двадесет година откада није с нама
наша мајка. Чуваћемо је
вечно у нашим срцима.
Унука ЉИЉА
и праунука АНЂЕЛА

26. X 2015 – 26. X 2016.
Нећемо никад престати
да те волимо истим жаром као и пре овог немилог догађаја.
Ћерке ЉИЉА
и БРАНКА с породицама

(11/229239

(63/230137)

(67/230149)

ВЕРИ РАДОЈЕВ

Твој лик и дело и даље
живи у нама

РАДИЦА
ЛАЗАРОВ
БАЦКО
1993–2016.
С љубављу
и поштовањем син
МИЛОШ, супруга
БРАНКИЦА, браћа
ЗЛАТКО и МИЛЕ
с породицама

ЉУБОМИР
НИКОЛИЋ
ЛАЛА
Не постоје речи у које
сав бол може стати. Не
постоје дани, године,
које могу сећања на тебе избрисати.

СВЕТОЗАР
ЖИВКОВ

С љубављу твоји
најмилији

У срцу те чува и од
заборава, поносна на
оца свог, кћерка МАЦА,
зет ДРАГАН, унуке
МАГИ, ТЕА и АНДРЕА

(34/230027)

(50/230093)

СВЕТОЗАР
ЖИВКОВ
Много нам недостајеш.
Твоји ПОПАДИЋИ
(57/2301129

(54/230101)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се четрдесетодневни помен одржати у понедељак, 30. октобра, у
11 сати, на Новом гробљу у Панчеву

Драги

СЕЋАЊЕ

БРАНКО СТАНОЈЕВИЋ

ГОРДАНА СПРЕМИЋ
Породица СПРЕМИЋ
(40/2300532)

2008–2016.
У среду, 2. новембра, окупићемо се код твог вечног почивалишта и одати ти пошту.
Породица
(24/229986)

Најдражи

Помен свом течи

СВЕТОЗАРУ
ЖИВКОВУ

МРЦИ

МИРКО АНОВИЋ

15. I 1953 – 28. IV 2016.
Твоји: МИЛОВАН, СНЕЖАНА, БОЈАН и ДАМЈАН

3. II 1961 – 26. X 1994.
Твоји: МИЛОВАН, СНЕЖАНА, БОЈАН и ДАМЈАН

Увек си у нашим мислима.
МИРОСЛАВ, ГОЈКО и МИЛКА

(65/230142)

(64/230141)

(39/230051)
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Драга наша
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26. октобра навршава се пет година откако смо се опростили од нашег драгог

БАЈКА

НЕДЕЉКА ДЕАНОВИЋА
ДЕНДИЈА
1935–2011.
Године и дани пролазе, а ниједан без сећања на тебе. Остаје туга и празнина у срцима свих који Те неизмерно волимо.

увек ћеш нам недостајати.

Породице ДЕАНОВИЋ, ВОЈВОДИЋ,
СТОЈАНОВИЋ и ПЕРИЋ

УРОШ, ЛУКА, МИЛИЦА и МАРКО
(27/230007)

26. октобра 2016. навршава се шеснаест година
од преране смрти наше драге

(23/229981)

25. октобра навршава се девет тужних година
откад нас је напустила наша вољена

УРОШ ПОДУНАВАЦ
У суботу, 29. октобра 2016, на Новом гробљу у Панчеву обележићемо четрдесетодневни помен мом
вољеном супругу. Захваљујем се медицинском особљу Болнице Панчево, такође особљу амбуланте
Доњи град и Хитној помоћи на љубазности. Али
болест беше јача, па те оте од нас. Уки мој, лепото
моја и доброто моја, никад незаборављена.
Твоја супруга МИЛКА и остала родбина
Почивај нам у миру вољени наш.
(7/229910)

МИРЈАНЕ БАЛТИЋ

ДАНИЦА
СТОКИЋ

РАДМИЛА ЕЋИМОВИЋ

1. I 1949 – 26. X 2000.
С љубављу и поштовањем, заувек захвални супруг, ћерка, син, зет, снаја и унуци.

СЕЋАЊЕ
27. октобра 2016. навршило се осам година

2008–2016.

Вечно ће нам остати у срцима.

Осам година спава наша девојчица.

Њена породица ЕЋИМОВИЋ
Породице БУРИЋ и БАЛТИЋ

(13/2299349

29. октобра навршава се двадесет осам година
од изненадног одласка нашег драгог, вољеног и
никад незаборављеног сина и брата

С тугом њени најмилији
(45/230076)

(28/230005)

БРАНКА БОЈАТ
1950–2008.
Хвала ти за љубав коју си нам пружала и улепшавала сваки тренутак заједничког живљења.
Била си оно без чега живот сад нема исту вредност. Недостајеш нам.
Твоји најмилији

У среду, 2. новембра 2016, у 11.30, на гробљу у
Сефкерину обележићемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

(14/2129938)

ДУШАН
РУЖИЋ

Драги наш вољени Бобо, вечно ћеш живети са
нама.
Твој тата ЉУБО, мајка ЈОВАНКА и сестра
СЛАВИЦА с породицом

СТОЈАНОВ МИРОСЛАВУ

1934–2006.

1941–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: супруга ЦЕЦА, ћерка СЛАВИЦА, зет
СЛАВКО и унук ПЕЂА

Већ десет година није
више с нама наш диван
супруг, отац, деда и зет.
Твоја неутешна
породица

(55/468)

(31/230012)

(10/229922)

Обавештавамо фамилију и пријатеље да ћемо
29. октобра 2016, у 11 сати, на гробљу у Војловици, дати полугодишњи
помен нашој драгој

ЖУЈИЦА
МЛАДЕНОВИЋ
Прошло је пола године,
али сећање остаје. Памтићемо те по доброти и
с љубављу заувек чувати успомену на тебе.
Твоје ћерке ГОРДАНА
и СУЗАНА
с породицама
()19/229965)

31. октобра 2016. навршавају се две године
откако ниси с нама

(25/229992)

1993–2016.

ЗОРАН
УРОШЕВСКИ

ЖУЈИЦИ
МЛАДЕНОВИЋ

Сећање на твој лик и доброту не бледе.

Време пролази, али туга
остаје.
Супруг ЖИВОЈИН

Твоја мајка МИЛКА

1968–2014.
а туга за тобом не престаје.
Твоји: ТИНА, ВЛАДИЦА
и мајка НАЦКА

(22/2299978)

(20/229965)

(26/230000)

1968–2014.
Увек си у нашим мислима.
Твоја сестра
с породицом

26. X 2010 – 26. X 2016.
Заувек у нашим срцима.
ФЕКА, АНДРА, БИЉА, БАРНА, МАРИНА, ВЛАДА,
НЕНАД, ДРАГАНА и НАДА

(47/2300829

(29/230008)

МИЛЕНКО ПЕТРОВИЋ

ПОМЕН

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

РАДОВАН СЕКУЛИЋ

2002–2016.
С љубављу и поносом супруга ЛАТА с децом

ЗОРАН
УРОШЕВСКИ

(46/230082)

СЕЋАЊЕ

ЖИВУ ВУЛИЋА

Вољени наш, оставио си нам мудрост, дела и речи и то је смисао нашег живота.
Твоји најмилији

БОРИСЛАВ
ЖАРКОВ

Сећање на драгог супруга, оца и деду

СЕЋАЊЕ
Прошло је две године

НИКИЦИ РАШАЈСКОМ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга БОРИСЛАВА, синови ДАРКО и ДЕЈАН
с породицама
(16/229945)

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

(9/229919)

БОШКА ГВОЗДЕНОВИЋА
БОБАНA

29. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен

ШАРАЦ

МАРИЈА
1933–1976.
40 година

ЈОВАН

1934–1999.
17 година
Син СЛОБОДАН с породицом
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ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева”, Панчево, на основу члана 9. став 2. Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 15/2014, 29/2014, 11/2015, 28/15 и 22/2016)
и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Дирекција” Панчево број 01-3407/2016-1/2 од 25. 10. 2016. године, расписује

ОГЛАС

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева”, Панчево, на основу члана 9. став 2. Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 15/2014, 29/2014, 11/2015, 28/15 и 22/2016) и Одлуке Надзорног одбора
ЈП ,Дирекција”, Панчево број 01-3407/2016-1/1 од 25. 10. 2016. године, расписује

ОГЛАС

За давање у закуп пословног простора у државној својини чији је корисник град Панчево
путем јавног надметања, на период од 5 година
Огласом је обухваћен следећи пословни простор

Р. бр.

Адреса

Површина и
структура м2

Зона

Висина почетне
закупнине по м2
која се лицитира без
пореза

1

Марка Краљевића бр.
1

60,00

1

300,00 дин/м2

2

Савска бр. 6

41,40

1

300,00 дин/м2

3

Војводе Радомира
Путника бр. 25

44.54

1

300,00 дин/м2

321,75 пословног
Марка Краљевића бр.
и 66,22
18
магацинског
простора

1

5

Вељка Влаховића бр.
17

40,96

2

200,00 дин/м2

6

Генерала Петра
Арачића бр. 2

18,74

1

300,00 дин/м2

7

Ослобођења бр. 27

77,15 пословног и
63,89
магацинског
простора

1

300,00 дин/м2

8

Савска бр. 4

57,15

1

300,00 дин/м2

4

300,00 дин/м2

Делатност
занартска
трговинска
канцеларијска
занартска
трговинска
канцеларијска
занартска
трговинска
канцеларијска
занартска
трговинска
канцеларијска
занартска
трговинска
канцеларијска
занартска
трговинска
канцеларијска
занартска
трговинска
канцеларијска
занартска
трговинска
канцеларијска

за давање у закуп пословног простора
у државној својини чији је корисник град Панчево ван поступка
јавног надметања, на период од 5 година
Огласом је обухваћен следећи пословни простор

Депозит/дин

36.000,00

Висина
почетне
Површина и
закупнине по
Зона
структура
м2 без пореза
на додату
вредност

Р.
бр.

Адреса

1

Новосадска бр.
6

18,00

1

2

Новосадска бр.
8

17,40

1

3

Новосадска бр.
10

17,23

1

24.840,00

26.724,00
193.050,00
20.466,00
213.516,00
16.384,00

11.244,00
46.290,00
19.167,00
65.457,00
34.290,00

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица.
Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног простора без накнаде могу остварити према Закону о буџету за 2016. годину односно према Одлуци о буџету града Панчева за 2016. годину
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа, а наведени износ представља
збир две почетне месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун број: 840-488641-69 код Управе за јавна плаћања, број модела 97, позив на број 04-226-00.
Поступак јавног надметања започиње објављивањем почетне закупнине за стицање права на закуп, који представља почетну висину закупнине по м2.
Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м2 је најповољнији понуђач.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину исти се враћа понуђачима који не успеју
у јавном надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем понуђачу у року од
пет дана од дана закључења Уговора о закупу.
Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању.
На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату вредност као и све трошкове коришћења пословног простора (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период трајања закупа.
Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке.
Такође је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:
1. Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив” са клаузулом о урачунавању валоризације у
гаранцију,
2. Сопствену (соло ) меницу
Банкарска гаранција доставља се у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења који не
може бити краћи од 12 месеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције продуже пре
истека рока, на период који не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида Уговора.
Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, под претњом раскида.
Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни простор набројан у Огласу може се погледати у периоду
од 31. 10. 2016. године до 03. 11. 2016. године од 10 до 14 сати. Све информације се могу добити на тел. 013 /21903-00 локал 202.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, најдуже на период од 5 година. Уколико понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће узимати у разматрање.
Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора који је био предмет ранијег оглашавања, у року од три године од дана одустанка.
У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног простора ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања.
Пријава треба да садржи :
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број;
б) за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од шест месеци,
2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси - површину и редни број из Огласа,
3) делатност која ће се обављати (уколико је то занатска написати тачан назив занатске делатности)
4) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,
5) доказ о уплати депозита за учешће,
6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода од Секретаријата
за пореску администрацију Градске управе града Панчева (не признају се потврде Министарства финансија - Пореска управа Панчево).
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице.
Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки простор
поднесе потпуну пријаву и уплати тражени депозит.
Током самог поступка јавног надметања, председник Комисије објављује висину почетног износа и утврђује да сваки наредни лицитациони корак не може бити мањи од 5% од претходно највише излицитираног износа.
Пријаве слати у затвореном омоту путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП
„Дирекција” Панчево, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ__НЕ ОТВАРАЈ”, име и адресу односно седиште лица које се пријављује на Оглас.
Рок за подношење пријава је закључно са 04. 11. 2016. године до 10 сати.
Јавно надметање ће се одржати 04. 11. 2016. године у 12 сати, у соби бр. 108 у ЈП „Дирекција” Панчево, Змај Јовина бр. 6.
Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се Уговор о закупу на одређено време.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступкујавног надметања, а за пуномоћника
уредно пуномоћје оверено у суду.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији, и не сме бити старија од шест месеци.

Делатност

Непрофитне
75,00 дин/м2 организације и
удружења
Непрофитне
75,00 дин/м2 организације и
удружења
Непрофитне
75,00 дин/м2 организације и
удружења

Депозит/дин

2.700,00

2.610,00

2.584,50

Право учешћа у поступку имају домаће хуманитарне организације, организације и
удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне
и дечије заштите и бриге о младима.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ:
- да се пословни простор не користи за остваривање прихода
- да подносиоци пријава нису закупци пословног простора којим управља ЈП „Дирекција” Панчево.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР :
- број реализованих програмских пројеката у последње 3 године,
- време регистрације код надлежног органа,
- број чланова организације или удружења.
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа,
а наведени износ представља збир две месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун бр. 840-488641-69 код Управе за јавна плаћања број модела 97 позив на број
04-226-00 ЈП „Дирекција” Панчево.
Поступак избора закупца за давање у закуп пословног простора ван поступка јавног
надметања спроводи Комисија за давање у закуп пословног, магацинског простора и
гаража.
На основу пристиглих пријава, Комисија врши вредновање у складу са задатим критеријумима, утврђује предлог одлуке о давању у закуп пословног простора и исти доставља градоначелнику града Панчева на одлучивање.
Учесник који је остварио право на закуп пословног простора ван поступка јавног
надметања, у обавези је да плаћа поред месечне закупнине, порез на додатну вредност на износ закупнине као и све трошкове коришћења пословног простора (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.).
Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке.
Учесник који је остварио право на закуп пословног простора ван поступка јавног
надметања у обавези је да достави сопствену (соло) меницу у року од 8 (осам) дана
од дана закључења Уговора, под претњом раскида, као средство обезбеђења плаћања
закупнине за период трајања закуподавног односа.
Пословни простор се издаје у виђеном стању.
Пословни простори набројани у огласу могу се погледати у периоду од 31. 10. 2016
године, до 04. 11. 2016 године, од 9 до 12 сати. Све информације се могу добити нател. 013/219-03-00, локал 202.
Учеснику који је остварио право на закуп пословног простора ван поступка јавног
надметања, уплаћени депозит се не урачунава у закупнину и биће враћен у року од
пет дана од дана потписивања уговора.
Учесницима који нису остварили право на закуп, уплаћени депозит се враћа у року
од пет дана од дана јавног отварања пријава. Депозит неће бити враћен учеснику који није приступио јавном надметању.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, најдуже на период од 5 година.
Уколико учесник има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних
прихода, његова пријава се неће узимати у разматрање.
У случају одустајања од закључења уговора од стране учесника који је успео у поступку давања у закуп пословног простора ван спровођења јавног надметања, закључење уговора о закупу пословног простора биће понуђена првом следећем учеснику.
Пријава треба да садржи :
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
б) назив и седиште, оверену копију Решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије
од шест месеци,
2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси - површину и редни број из Огласа,
3) делатност која ће се обављати,
4) изјава да пословни простор преузима у виђеном стању,
5) доказ о уплати депозита за учешће,
6)доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних
прихода од Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева,
7) документација којом се потврђује број реализованих пројеката у последње три године
8) извод из евиденције чланова удружења.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Поступак давања у закуп пословног простора ван јавног надметања ће се одржати
уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом
или предајом на писарницу ЈП „‘Дирекција’”, са назнаком ,,ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ__НЕ ОТВАРАЈ”, назив и
адресу седишта организације или удружења које се пријављује на Оглас.
Рок за подношење пријава је закључно са 07. 11. 2016. године до 10 сати.
Јавно отварање приспелих пријава ће се одржати 07. 11. 2016. године, у 12 сати у соби бр. 108, у ЈП „Дирекција”‘ Панчево, Улица Змај Јовина бр. 6.
Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се Уговор о закупу на одређено време.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме
бити старија од 6 (шест) месеци.

29

ФОТО-РЕПОРТАЖA
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„ПАНЧЕВАЦ” НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА

СВЕТКОВИНА ПИСАНЕ РЕЧИ
Почео је још један Међународни сајам књига у Београду. Као
и многа претходна и овогодишње, шездесет прво окупљање
поштоваоца писане речи, привукло је велики број људи.
Свакодневно је промовисано
на десетине нових наслова, а
било је и неколико оних које су
потписали панчевачки аутори.
У непрегледном мору штандова нашло се места и за онај
који представља наш град.
У то каква је била атмосфера уверила се и екипа „Панчевца”...
Шездесет први Међународни
сајам књига отворен је у суботу, 23. октобра, а три дана касније посетила га је екипа
„Панчевца”.
Већ на уласку могао се стећи утисак да се није штедело
на гламурозном украшавању
штандова, али и да, бар првих
дана, није било неких спектакуларних попуста.
С друге стране, посетилаца
није мањкало, као ни познатих личности. Тако је нову
књигу промовисала водитељка Весна Дедић, док је чувени
шмекер Неле Карајлић стрпљиво потписивао прошлогодишњи бестселер „Фајронт у
Сарајеву”. Сајам није пропустио ни вођа радикала Војислав Шешељ, који се са својим
присталицама фотографисао

Књиге из нашег града
Знатижељници су, поред
осталих, могли да виде радове
као што су „Живот и рад Константина Пејчића” Др Миховила Томандла, Сабране песме Душана Вукајловића, „Јевреји у Панчеву 1794–1872”,
„КЦП првих пола века”, „Пивара у Панчеву 1722–1972”

уз књиге (велике, а јефтине?!)
настале за време његовог боравка у Хашком затвору.
Било је места и за наше суграђане, па је, чак, у Хали 4,
у та ко зва ној Ули ци Ме ше
Селимовића, обезбеђен простор за штанд под називом
„Пан че вач ко чи та ли ште”.
Тамо су изложена дела која
се баве историјом и културом
нашег места, а издали су их
пре свега Историјски архив,
Градска библиотека и Културни центар.

Панчевачко читалиште

Нелетов „Фајронт”

И СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ ВО ЛЕ ДА ЧИ ТА ЈУ
Панчевци радо посећују Сајам књига, што
појединачно, што колективно. Највише организованих група је из средњих школа, а
можда најбројнија је Машинска са шездесетак ученика.
Један од њих, Милош Јаћимовски који
већ пет година редовно долази да види шта
се ново нуди у свету књиге; очекује велику
посету и много познатих личности, а нада се
и попустима. Највише воли дела која су на-

писали Меша Селимовић, Иво Андрић,
Бранко Ћопић, па ће, у зависности од личног буџета покушати да попуни колекцију
књига ових аутора.
Валентина Вујовић воли, пре свега, акционе романе и романтичаре. Сматра да је добро
читати и зато што се тако обогаћује фонд речи.
С друге стране, Александар Остојић је први пут на сајму и жели да сазна како све то
изгледа.

ПРВИ ФЕСТИВАЛ ПИТА И БУРЕКА ОДРЖАН У ОМОЉИЦИ

И млади вешто развлачили и теглили тесто
Први Фестивал пита и бурека
приређен је у суботу, 22. октобра, у Омољици, а организовала га је у последње време изузетно активна организација
„Сунцокрет”, која махом окупља младе ентузијасте. У томе
су им помогли Удружење жена „Омољчанке” и Основна
школа „Доситеј Обрадовић”, у
чијој трпезарији је манифестација и одржана.
Поред вредних мештанки,
велики допринос овом догађају дале су и чланице удружења
из Јабуке и Брестовца, затим
фирма за кетеринг „Шерпица”, као и млади из Омољице,
који су непрестано избацивали пекарске производе, на радост свих гурмана. И свако од
посетилаца имао је прилику
да се опроба у разним техникама развлачења и тегљења
теста, прављења надева и, на
крају, завијања пите.

Јордан
Филиповић

Не купуј – удоми!

Млада женкица је преживела
страшну ситуацију – завршила је у ужасном стању на улици у насељу Миса, с канапом
око врата и без ока. Након
операције и неколико недеља
интензивне неге вратило јој
се расположење – поново је
весела и дружељубива.
Мила је предобра куца, а
најбоље би се могла описати
као душа од пса. Сада је
спремна за нови дом у којем
ће је коначно волети и поштовати. Стерилизација и чиповање су обезбеђени.

Мали миш

„Љубимци” запажени у Дубровнику

Страну припремио

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Мила
И напослетку, најдужу питу
направио је Актив жена „Сосе”
из Брестовца, а најтежа је била дело Удружења жена
„Омољчанке”.
Треба истаћи да су у реализацији ове необичне али, показало се, веома занимљиве и
атрактивне гастрономске манифестације удружењу „Сунцокрет” подршку дали и локална Месна заједница и
млин „Банатски клас”.

чевачко друштво „Љубимци”.
Његов председник Иван Курајов имао је част да на поменутом скупу одржи пригодно
пре давање. Пред више од
триста учесника из целог света он је представио дугогодишњи рад за животиње у Панчеву и земљи, као и неке од
успешно спроведених акција
и кампања.
Након тог запаженог излагања многи учесници су, инспирисани
презентираним

литерарних уметника који
следе наредних дана.
Већ у среду своја дела представили су Немања Ротар и Нада Малек, а Дом омладине издања „Рукописи” и „Драфт”. До
краја Сајма то ће учинити и
Живана Крејић, Регионални
центар за таленте „Михајло
Пупин”, Градска библиотека, а
Васа Павковић предочиће нови
уметнички часопис „Квартал”.
Стога, не пропустите праву
светковину писане речи.

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.

На фестивалу су организована и такмичења у више категорија. Тако је плакету за најбољу слатку питу добило јабучко
удружење „Златна јабука”, док
је укуснију слану питу од осталих имао кетеринг „Шерпица”.
Огњен Марковић је победио у
категорији сланог бурека, док
су за сладак специјалитет те
врсте првонаграђене две Милице – Фара и Јованов.

ПАНЧЕВЦИ НА СВЕТСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

Рено ми ра на ор га ни заци ја
„Dogs Trust” средином октобра је у Дубровнику приредила једну од највећих светских
конференција за заштиту животиња и њихове добробити,
за коју је позив добило и пан-

или најновије „Ветрењаче Војводине – некад и сад” младе
ауторке Живане Крејић.
О штанду брине млађана
Зорана Маџаревић, која није
незадовољна посетом првих
дана, будући да јој је у просеку
навраћало десетак људи на
сваких сат.
– Најпродаванији су дефинитивно стрипови, пре свега „Ураган” Ранхера и Лазића, као и
„Век стрипа у Србији” аутора
Здравка Зупана, чији је предговор написао Саша Ракезић Зограф. Посетиоцима је занимљива
и књига Бранке Драгосавац –
„Јавне библиотеке у Србији од
1901. до 1918. године”. Већина
дела је на продају по ценама од
сто до хиљаду и двеста динара,
а нека и поклањамо – навела је
ова студенткиња економије.
Напослетку, није згорег још
једном позвати суграђане да
посете „Панчевачко читалиште”, као и промоције наших

информацијама, ступили у
контакт с „Љубимцима” у намери да сличне пројекте за заштиту животиња и промоцију
њихове добробити покрену и у
својим срединама.
С друге стране, панчевачко
друштво је договорило бројне
регионалне акције, остварена
је сарадња с више организација из целог света, а изражена је
и жеља да се у наредном периоду слична конференција одржи и у нашој земљи.

Два месеца старо штене пронађено је, заједно са својом
сестрицом, у пластичној канти у једној напуштеној панчевачкој хали. О њима привремено брину хумани волонтери, али је неопходно да буду
удомљени и склоњени са улице до првих зимских дана.
Веселе су нарави и средњег
раста, а обезбеђене су стерилизације када за то дође време.

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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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЗВЕЗДА ПАДАЛИЦА НА СТРЕЛИШТУ...
Велика победа екипе
Ивана Петковића
Панчевке
„прошетале” кроз
Александровац

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ИЗНЕНАЂЕЊЕ ИПАК ИЗОСТАЛО
Сусрет трећег кола Кошаркашке лиге Србије, које је било
на програму прошлог викенда, екипа Тамиша је одрадила у Београду против домаћег
Динамика. Панчевци су на
тај дуел отишли као аутсајдери, али свакако су се потајно
надали изненађењу. Ипак,
фаворит се није дао. Искористио је све грешке Панчеваца
и дошао до убедљиве победе:
Динамик–Тамиш 78:55, по
четвртинама 18:15, 21:19,
21:7 и 18:14.
Сам поглед на коначан исход довољно говори о утакмици у нашем главном граду.
Момци које предводи Бојан
Јовичић су у првом полувремену успешно парирали домаћину, држали су резултатски прикључак, а онда, у наставку сусрета, као да је на терен истрчао неки други тим.
Најефикаснији у редовима
Тамиша били су Кесар и Витковац, са по десет поена, а по
осам пута прецизни су били
Милошевић и Вулетић. После три утакмице у овогодишњем првенству КЛС-а Тамиш је остварио скор од једне победе и два пораза, а
предстојећег викенда у Хали
спортова на Стрелишту дочекује екипу Константина.

У четвртом колу Прве српске лиге Крис-крос је на свом
терену одмерио снагу с лидером на табели и главним фаворитом за улазак у виши
ранг, екипом Светог Ђорђа из
Житишта.
Гледаоци у Хали спортова
на Стрелишту имали су прилику да виде снажан и добро
организован гостујући тим.
Домаћин је пружио јак отпор у
прве три четвртине, али није
имао снаге да парира до краја:
Крис крос– Свети Ђорђе 77:97,
по четвртинама 17:25, 20:20,
27:27 и 13:25.
Крис-крос ће морати да
тражи бодове у утакмицама
са себи равноправним тимовима. Прилику за то имаће
већ наредног викенда, када
ће гостовати у Црвенки.
Кошаркаши Динама су у
локалном дербију, у оквиру
четвртог кола Друге српске
лиге, убедљиво савладали Јединство из Качарева – са
88:65.
Гости су веома добро започели овај дуел, чак су и водили после прве четвртине, али
је у наставку сусрета фаворит
додао гас и већ до полувремена је преокренуо резултат, а у
наставку је рутински стигао
до тријумфа.

НАДМЕТАЊЕ У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ

Нема више непоражених екипа у најјачем рукометном надметању у нашој земљи, и то захваљујући феноменалним рукометашима Динама, који ове
сезоне померају границе у Суперлиги Србије. Прошлог викенда је у нашем граду гостовао лидер каравана, велика
Црвена звезда. Био је то још
један спортски спектакл, који
је у Халу спортова на Стрелишту привукао преко 1.000 љубитеља игре с лепљивом лоптом. Тим који предводи Иван
Петковић у дерби је ушао после пораза од Војводине, али
силно мотивисан да покаже
како има квалитет за највеће
домете. Бранко Радановић и
његови саиграчи поново су у
томе успели. На плећа су оборили још једног фаворита: Динамо – Црвена звезда 27:25.
Панчевачки „вукови с Тамиша” одиграли су феноменално
прво полувреме. На крилима
фантастичних одбрана Радула
Радуловића, „севали” су брзи
контранапади, које су у сјајне
поготке претварали Срђан Комланов, Миљан Буњевчевић,
Јован Стојановић, Милош Ивошевић, Миломир Радовановић,
Петар Жујовић... Црвена звезда је била на коленима. Покушао је Ненад Перуничић тајм-аутом да промени ситуацију
на терену, али није успео. Овог
пута га је надмудрио колега с
Динамове клупе... Петкова казнена експедиција наставила је
да „меље” ривала. На одмор се
отишло с предношћу Динама
од чак шест голова (16:10).
Ипак, наставак дербија донео
је много узбуђења и неизвесности. Београђани су брзо препо-

ПАНЧЕВКЕ НАЈБОЉЕ У СРБИЈИ
Свилајнац је прошлог викенда био организатор финала
Првенства Србије у ритмичкој гимнастици, на којем је
учествовало десет најуспе-

шнијих клубова из наше земље. У најјачој конкуренцији
наше суграђанке из секције

ГД-а Палилула оствариле су
сјајне резултате.
Најмлађе такмичарке су се
пласирале на четврто место.
Кадеткиње су сјајно извеле
кореографију с обручем па су освојиле
сребрну медаљу, док
су јуниорке бриљирале у вежбама с лоптом
и заслужиле су најсјајније одличје.
– Јако сам поносна
на моје девојчице. Ово
је диван почетак сезоне, после дуге летње
паузе. Најважније је
да смо у доброј форми, а сада имамо и
подстрек за још бољи
рад – истакла је Јелена Гачић Милић, тренер сјајних панчевачких гимнастичарки.
Од наших младих суграђанки тек треба очекивати
добре резултате.

се договорили да нас „бију”,
али ми смо издржали. Стигли
су нас, али нисмо им дозволили да поведу ни у једном тренутку – истакао је најбољи
играч дербија Јован Стојановић.
Видно исцрпљен од шетања
и скакања поред аут-линије
током целог меча, задовољство није крио ни командант
„жуто-црне” чете, творац ових
феноменалних резултата, тренер Иван Петковић.
– Одлично смо играли у првом полувремену, али се у
другом делу меча увукла нервоза у наше редове. Покушао
сам с младом бековском поставом, с момцима који имају
деветнаест година. Они су били изузетно храбри и ризик се
исплатио. Ово је била јако тешка утакмица за нас и психички и физички, а били смо
и под огромним притиском,
јер смо у претходном колу изгубили од Војводине. Чести-

там мојим момцима. Показали су да имају квалитет, да
играју добар рукомет и да нисмо незаслужено ту где јесмо.
Они су ово зарадили, имају срце као Русија и од свег срца им
честитам на победи – у даху је
говорио популарни Петко.
Рукометаши Динама заузимају треће место на табели Суперлиге, са 12 бодова, једним
мање од првопласиране Војводине и Црвене звезде, која је
на другом месту.
У петом колу Супер Б лиге
рукометашице Панчева су у
Александровцу победиле Жупу са 28:19.
Најефикаснија играчица у
редовима тима који предводи
Марко Крстић била је Мила
Беадер, са шест голова. Ивана
Танелов је пет пута савладала
противничког голмана, док су
Светлана Ничевски и Маја Радојчин биле прецизне по четири пута.

ПОЛА ВЕКА С ЛЕПЉИВОМ ЛОПТОМ
Наши суграђани, некадашњи
чланови Рукометног клуба Динамо, генерација која се 1966.
године „заразила” лепљивом
лоптом, ових дана су прославили леп јубилеј – педесет година од почетка тренирања
омиљеног спорта.
Прослава је организована у
сали КУД-а „Петефи Шандор”, где се иначе, сваког
уторка, „класићи” и окупљају.
Пре почетка официјелног дружења екипа је обишла гробове
првог тренера Боривоја Бродана Бацка и саиграча Драгана Вујовића, чији је брат близанац Слободан такође члан
генерације и био је присутан
на прослави.
Присетили су се вечити
младићи и генерације која је
1966. године носила жуто-црни дрес, а чинили су је:

„НУЛА” У МИТРОВИЦИ, „КАНОНАДА” У ПАДИНИ
су добили и Црномарковић,
Савков и Трифковић.
Железничар је у последње
време имао неколико лошијих
резултата, па би бод из Сремске Митровице могао да буде и
прекретница ка враћању на
прави колосек. Панчевци су
тренутно на десетом месту на
табели, с једанаест бодова, а
наредног викенда опет играју у
гостима, овог пута у Новим Бановцима, против Омладинца.
У Војвођанској лиги група
„Исток” фудбалери Динама
1945, под вођством новог тре-

ловили заостатак (16:13), па је
Иван Петковић морао да реагује већ после четири минута игре
у другом полувремену. Динамо
је успео да одржава предност
све до 52. минута, када је Звезда
изједначила на 21:21. Уследили
су нови тајм-аут тренера Петковића и нови задаци за његове
момке... Исплатило се. Захваљујући головима Ивошевића и
Комланова Динамо је повео са
23:21, а гости су успели још једном да изједначе (23:23), али за
више нису имали снаге. Головима Жујовића и Стојановића,
уз сјајне одбране голмана Радуловића и Николе Радовановића, Црвена звезда је морала да
честита бољем од себе...
– Играли смо изузетно јако, а
били смо веома спремни и
опрезни на почетку утакмице.
Мислим да је Звезда ушла
много опуштеније у дуел и да
смо због тога стекли високу
предност. На полувремену су

ЛЕПО ДРУЖЕЊЕ РУКОМЕТАША

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

Једанаесто коло Српске лиге
група „Војводина” донело је
још један реми фудбалерима
Железничара. Овог пута панчевачка „дизелка” је освојила
један бод у Сремској Митровици, где је с домаћим Радничким играла нерешено 0:0.
Тренер панчевачког тима
Александар Стевановић поверење за овај дуел указао је
екипи у саставу: Јевтић, Текијашки, Спасковски, Илић, Јовановић, Стајчић, Шалипуровић, Симоновић, Руњајић, Ковачевић и Новаков, а прилику

Није кондор, али лети – Јоца у акцији

нера Бранка Ђокића, поново
решетају мреже ривала.
Панчевци су били врло расположени и ефикасни у Падини, где су домаћу Долину савладали са 8:0. Голове за тим
из нашега града постигли су
Александар Стојановски (два),
Немања Ахчин, Бранислав Тошић, Вукашин Милановић и
Немања Николић (три).
Динамо 1945 је и даље на другом месту на табели, али сада
има 26 бодова. Још увек је лидер
Козара из Банатског Великог
Села, која има само бод више.

Риба, Џоги, Перке, Келе, Сриле, Факси, Кића, Јоца, Зорић,

Белмондо, Паја, Брња, Маринко, Пера Фајфрић, Бранче,

Вук Рогановић, Наума, Крле,
Рендуља, Кока, Бубе и Рака.
Слављеничку екипу су сачињавали: Синиша Влајић, Слободан Вујовић, Милан Марјановић, Љубиша Винкић, Андрија Комланов, Јован Оташ,
Душко Бојковић, Драган Вујовић, Бранко Нишавић, Љубиша Кесић, Драгослав Братић,
Љубомир Јанковић, Ненад
Братић, Станиша Вукајловић,
Карољ Ранц, Душан Беч, Миле
Мајсторовић, Александар Перишић, Милутин Нешић и
Миливој Рупић.
Тако то раде рукометаши.
Свака част!

АКТУЕЛНОСТИ С ТАТАМИЈА

ЏУДИСТИ ЗАЧАРАЛИ РУМУ
На међународном турниру у
Руми, на којем је учествовало
350 џудиста из Хрватске, Словеније, БиХ, Мађарске и Србије, ЏК Динамо се представио са 20 такмичара, који су

освојили петнаест медаља,
али и пехар намењен најбољој
екипи полетараца.
Највредније трофеје су заслужили: Алекса Ђуровић,
Матеја Зубовић, Филип Француз и Андријана Кртенић.
Сребром су се окитили: Милош Ђорђевић, Тијана Стојанов, Ђорђе Јакимовски и Петар Мљач, а бронзе су зарадили: Вукашин Дамњановић,
Никола Мирковић, Милена
Секуловић, Немања Јурица,
Милош Стојановић, Вид Милановић и Урош Ћућа.
На турниру у Руми одличне
резултате су остварили и чланови ЏК-а Јединство из Качарева.
Златне медаље су освојили
Максим Стојановски и Александра Димитровска, сребром се

окитио Огњен Јаћимовски, а
бронзе су зарадили: Сергеј Цветковић, Катарина Бјелчевић, Марија Пеневски, Новак Стојановски и Михајло Анђеловић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОДЛИЧНИ МАРКОВИ
КЛИНЦИ
Чланови ЏК-а Панчево, које
предводи тренер Марко Атанасов, имали су још један
успешан викенд.

На турниру у Бору, 22. октобра, златне медаље су освојили Лазар Албијанић и Александар Лупулов, сребром се
окитила Нина Албијанић, а
брон за је при па ла Ани Лу пу лов.
Међународни турнир у Руми
одржан је 23. октобра, а на том
такмичењу су заблистали Михајло Вуковић и Филип Паланачки, који су освојили сребрну односно бронзану медаљу.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ОПЕТ ОДУШЕВИЛЕ
Одбојкашице Динама
боље од Црвене звезде
Борац победио ВГСК
Одбојкашице панчевачког Динама, предвођене тренером
Александром Владисављевим,
још једном су пријатно изненадиле истинске поклонике спорта у нашем граду. После тријумфа у Футогу популарне „лавице” су прошлог викенда биле
на још већем искушењу, јер су у
другом колу Суперлиге угостиле
београдску Црвену звезду. Гошће су пре почетка меча словиле за апсолутног фаворита, али
то није уплашило млад и полетан тим из нашега града. Око
500 гледалаца у Хали спортова
на Стрелишту могло је да ужива
у резултатским преокретима,
али и да се радује победи својих
миљеница: Динамо – Црвена
звезда 3:2, по сетовима 12:25,
25:23, 14:25, 25:20 и 15:13.

шле са убедљивим резултатом од 25:12.
У другом сету слика на терену се потпуно променила.
Динамо је појачао сервис, пореметио је пријем Црвене звезде и натерао ју је да почне да
греши. Сјајно су у тим моментима играле Јелена Лазић и
Драгана Марковић, Ања Вла-

ЗЛАТО ЗА САЊУ
Млади атлетичари Тамиша
настављају да нижу успехе на
свим такмичењима на којима
учествују.
Они су се прошлог викенда
над ме та ли у По жа рев цу, у
трећој трци из серије Кроса
РТС-а. У конкуренцији 1.000
младих тркача из Србије, Кеније, БиХ и Мађарске нашим
суграђанима су припале три
медаље.
Најуспешнија је била Сања
Марић, која је, поред злата,
освојила и титулу шампиона
Кроса РТС-а. Сребрним одличјима су се окитили Стефан
Марић и Ана Драгојевић, који
су заузели друго место у укупном пласману.
Већ у недељу, 23. октобра,
Ана Драгојевић је освојила
бронзано одличје на уличној
трци под називом „Трофеј Београда”.

БАДМИНТОН
У ВРШЦУ
Бадминтон клуб Фанатик из
Вршца организовао је прошлог викенда турнир за млађе
категорије, на којем је учествовало 70 играча.
Када је реч о БК-у Панчево,
Анђела Витман је освојила
златну и бронзану медаљу, Сања Перић се окитила сребром,
а бронзе су зарадили Маша
Алексић, Миона Филиповић и
Стефан Мијатовић.

31

СПОРТ

Петак, 28. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Почетак утакмице припао
је гошћама из Београда. Можда су одбојкашице Динама
превише респектовале великог ривала, па им зато у првом сету ништа није полазило за руком. „Црвено-беле”
су кажњавале сваку грешку
Панчевки, освајале су лаке
поене, па су до вођства до-

дисављев је била одлична у
одбрани, а разиграла се и Милена Спремо, па се предност
„лавица” увећавала из минута
у минут. Панчевке су водиле с
19:12, затим су мало посустале, Звезда се приближила на
23:21, а онда је Нина Коцић
освојила можда најважнији
поен...

Трећи сет био је готово идентичан првом. Динамо је имао
лош пријем, напади су били
слабо организовани, није било
блока... Црвена звезда је такву
игру ривала зналачки кажњавала, па је лако, са 25:14, дошла до нове предности у сетовима. „Лавице” се нису предавале, храбро су ушле у четврти
сет, а тренер Владисављев је
поверење поклонио Милици
Јовановић на месту техничара.
Играло се поен за поен све до
7:7, а онда је Драгана Марковић спасла једну већ изгубљену
лопту, коју је у поен претворила Јелена Лазић. Трибина је
прокључала од одушевљења, а
Панчевке су почеле да нижу
поене... Николина Ашћерић и
Нина Коцић су загосподариле
тереном, али је и даље све конце игре у својим рукама држала Јелена Лазић. Захваљујући
фантастичним сервисима Милице Јовановић у финишу сета,
Динамо је дошао до новог изједначења и једног бода.
Ношене подршком с трибине, психолошки много јаче,
Панчевке су у петом сету потпуно доминирале. Повеле су
са 8:2 и када се чинило да ће
све бити брзо готово, Звезда је
запретила, стигла до 14:12,
уследио је тајм-аут Александра Владисављева... Коначни
ударац Црвеној звезди задала

је Милена Спремо, за 15:13 и
велики тријумф.
– Црвена звезда је институција у нашој женској одбојци,
зато је ово огроман успех за
нас. Играчице Црвене звезде су
физички доминантне и за главу више од мојих одбојкашица,
али то им није било довољно да
победе. Драго ми је што је моју
екипу красио борбени дух, чак
и у тренуцима када је све ишло
наопако. Наша главна дијагонала Миловановић–Коцић није функционисала, али успели
смо да нађемо модел. Када добијете екипу која је реално јача од вас, то је велики подстрек за даљи рад, јер ми знамо где је наше место, али нећемо се предавати пре него
што падне последња лопта на
паркет – истакао је Александар
Владисављев.
Другу победу у шампионату
остварили су и одбојкаши
Борца. Они су у Хали спортова
на Стрелишту савладали ВГСК
из Великог Градишта с 3:0, по
сетовима 25:21, 25:18 и 25:17.
Екипа коју предводе тренери Душан Јовић и Богдан Сретеновић била је апсолутни фаворит и пре почетка утакмице,
али треба рећи да су одбојкаши Борца морали да се намуче и да зараде сваки поен како
би савладали младу и талентовану екипу ВГСК-а.
Тим из Старчева играо је у
саставу: Мирослав Фаркаш,
Александар Гаврилов, Марко
Синђелић, Немања Милетић,
Саша Рајковић, Владимир Луковић, Давор Милошевић, Радо Спасојевић, Абид Хаџибеговић, Стефан Владисављев,
Владимир Кнежевић и Бојан
Познић.
У Другој лиги група „Север”
Одбојка 013 остварила је сигурну и убедљиву победу у Вршцу против истоименог домаћина – 3:0.
Девојке које предводи Иван
Крговић сада имају четири бода, а наредног викенда на
свом терену дочекују Футог.

ПЛИВАЧИ ДИНАМА СЈАЈНИ У БЕЧЕЈУ

бронзу у штафети на 4 x 50 м
краул. Петар Ранковић је
освојио четири златне медаље:
на 100 м краул, 50 м прсно,
100 м мешовито и у штафети
на 4 x 50 м краул. Катарина
Белић је освојила злато као
члан штафете на 4 x 50 м краул, сребрне медаље је заслужила на 100 м краул и 50 м
прсно, а бронзу на 100 м мешовито. Виктор Нађ је био
најбржи у тркама на 50 м леђно и 100 м мешовито, а сре-

бро му је припало на 50 м
делфин. Андреа Нађ је освојила злато на 50 м прсно и сребрне медаље на 50 м делфин
и 100 м мешовито. Тара Шормаз је била прва на 50 м делфин, а Миа Пољак друга у истој трци.
Дуња Стоев је зарадила сребро на 50 м леђно и бронзе на
50 м краул и 100 м мешовито.
Данијел Келеман је други стигао на циљ у трци на 50 м делфин, док је Јелена Врховац

била члан победничке штафете на 4 x 50 м краул, а сребро
је заслужила на 50 м делфин.
Огњен Стојшић је освојио
златне медаље на 50 м леђно и
у штафети на 4 x 50 м краул, а
сребрне на 50 м делфин и 100
м мешовито. Огњен Стојанов
је био други на 50 м леђно и
трећи на 100 м мешовито и у
штафети 4 x 50 м краул. Маша
Видаковић и Ања Гвозденовић
освојиле су бронзе у штафети
4 x 50 м краул.

СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ У ОБАЛНОМ ВЕСЛАЊУ

СТАНЧЕ НА ШЕСТОМ МЕСТУ
Одлични су били и чланови
БК-а Динамо. Највреднији
трофеј је заслужила Марија
Самарџија, Михајло Виг се
окитио сребром, а Вања Бокан
је освојио бронзу, победивши
клупског друга Петра Радонића. Добре партије су пружиле
и Катарина Виг и Анастасија
Мирковић.

Стране припремио

Александар
Живковић

Душан Богичевић и Милош
Станојевић су освајањем шестог места остварили запажен
резултат на Светском првенству у обалном веслању, које је
одржано од 20. до 22. октобра
у Монаку. Србија је први пут
имала представнике на том
такмичењу.
– Не можемо да будемо незадовољни пласманом, без обзира на то што смо могли
много боље у финалу. У квалификацијама смо имали одлично наштелован чамац и то
је значајно допринело да будемо на изузетно високом нивоу.
У финалу нам је запао други
чамац, који је био знатно лошије наштелован, што смо
осетили чим смо сели у њега.
Од почетка трке смо се мучи-

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Ваљево: ВА 014 – БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ
недеља, 19 сати

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ–ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Нови Сад: МИНАКВА–ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЦРВЕНКА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Оџаци: ДЕРОЊЕ–ЈЕДИНСТВО
Долово: ДОЛОВО–ЖЕЉА
мушкарци
Нови Сад: СЛАВИЈА–ВЛАДИМИРОВАЦ
Долово: ДОЛОВО–ПУТИНЦИ
ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Уздин: УНИРЕА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОНСТАНТИН
субота, 19 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Црвенка: ЦРВЕНКА – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Пећинци: ЛОКОМОТИВА–ДИНАМО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС
субота, 20 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА
субота, 13.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА
Бела Црква: БАК–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–СТРЕЛА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ТЕМПО
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР
Баваниште: БСК–ДОЛОВО
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

3:2

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ВГСК

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Вршац: ВРШАЦ – ОДБОЈКА 013

0:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

27:25

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Александровац: ЖУПА–ПАНЧЕВО

19:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Врбас: ВРБАС–ЈАБУКА

24:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Мокрин: МОКРИН–ДОЛОВО
Апатин: АПАТИН–ЈЕДИНСТВО
мушкарци
Б. Паланка: ЛАВОВИ–ДОЛОВО
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–БУДУЋНОСТ

ПУН КОФЕР МЕДАЉА
Међународни митинг „Ђорђе
Предин Баџа” одржан је прошлог викенда у Бечеју. Тренери Динама Биљана Шондић и
Живко Паранос предводили
су сјајну екипу Динама, која је
освојила чак 31 трофеј.
Хелена Рајић и Мартин
Ћирковић били су трећи на 50
м прсно, а Игор Игњатов је
тријумфовао у истој трци.
Страхиња Шондић је био најбржи на 50 м леђно, сребро је
зарадио на 100 м мешовито и

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ли и сваки сваки пут када смо
спуштали весла у воду, имали
смо осећај да ударамо у бетон.
Први пут у каријерама Богичевић и ја смо веслали на оваквој трци и заиста смо уживали три дана у Монаку – рекао
је Милош Станојевић, члан
ВК-а Тамиш.
Такмичења у обалном веслању одржавају се на отвореном мору, по таласима. Нема
равне стазе, већ се весла у троуглу око бова, слично као у једрењу. Чамци су тежи, чвршћи и шири. Од 2005, под
окриљем Светске веслачке федерације (ФИСА), сваке године се одржавају светска првенства, а највише успеха до сада
имали су такмичари Француске и Италије.

27:21
22:23
31:24
36:23

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Црепаја: ЦРЕПАЈА – ОРК ПАНЧЕВО

19:20

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ

78:55

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СВ. ЂОРЂЕ

77:97

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

88:65

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Падина: ДОЛИНА–ДИНАМО

0:8

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–МЛАДОСТ
Иваново: СТРЕЛА–БАК
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА
Уљма: ПАРТИЗАН – ЈЕДИНСТВО (К)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (С)

3:1
0:1
3:1
2:2
2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ

1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО – С. ТАМИШ

7:0

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф3)
Избор Р. Радојевић
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СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

ПЕЂА, БОБА И НИЏА У ЛИНЦУ
Репрезентација
Србије отпутовала
у Аустрију
У саставу нашег националног тима су и каратисти
Динама Никола Јовановић
и Слободан Битевић, као и
шеф стручног штаба Предраг Стојадинов, који је у
Аустрији у својству спортског директора Карате федерације Србије. Јовановић
ће наступити у категорији
до 75 кг, а Битевић у категорији преко 84 кг и у
екипном надметању.
У Београду је прошлог
викенда одржан Куп Србије у каратеу за млађе категорије. У веома јакој
конкуренцији одличне резултате су остварили и млади борци из нашега града.
КК Динамо се представио са 26 такмичара, а најуспешнији је био Миљан
Варсаковић, који је освојио
златну медаљу у категорији
до 45 кг. Бронзана одличја

у катама заслужили су Милица Гагић и Марко Спасић. Иако су били одлични,
без трофеја су остали: Нађа
Николић, Тамара Драгичевић, Павле Милошев, Јова-

на Стоилковски, Данијел
Станковски, Катарина Шаренац, Вања Чекеревац, Софија Бубало, Антоније
Ћулибрк, Андрија Радивојев, Анђела Ђекић, Борисав

Јевремовић, Симон Дангубић, Стефан Стојковић, Филип Љиљак, Лука и Матеја
Степанов, Јелена Милентијевић, Катарина Петковић,
Мартина Волчески, Горан
Обућина, Александар Здешић и Сергеј Пантовић.
Карате клуб Младост се
на овом такмичењу представио са осам појединачних наступа и четири
екипне категорије, а освојено је пет медаља.
Анастасија Јаредић се
окитила сребрним одличјем, а бронзе су зарадиле:
Јована Новаков, Анђелина
Јаредић, Милица Драгичевић и ката-тим женских нада (сестре Јаредић и Ј.
Новаков). Одличан утисак
су оставили и: Сара Жунић,
Тара Ђурђевић, Наталија
Гавриловић, Николина Исаиловић, Нађа Штрбац, Милица Амановић, Наташа
Пап Марковић, Бранислав
Срећков и Лука Станојковић.
А. Живковић

Редослед
Шта је старије на овом стаклу: графит или рупа? Ако су то натпис и нацртано срце, њихов аутор надахнут је мирољубивошћу и
љубављу, а вандал који је створио рупу најобичнији је џибер-насилник. Ако је то рупа, онда је, опет, вандал који је створио
рупу најобичнији џибер-насилник, а творац графита гласник мирољубивости и љубави.
Небитно је шта је старије, какав је редослед, ствар се своди
на исто.

КУП ПАНЧЕВА У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

ЧЕТВРТИ ТРИЈУМФ ЈАБУЧАНА
Ловачко удружење Панчево је у суботу, 22. октобра, у Старчеву организовало традиционално надметање у
гађању глинених голубова, познато
под називом „Куп Панчева”.
Учествовало је десет екипа с територије нашега града, а највећи „кривци” за сјајну организацију и лепо
дружење су Милан Дозет, први човек
Ловачког удружења Панчево, и Александар Најдановић, председник секције за ловно стрељаштво.
У екипној конкуренцији, четврти пут
узастопно, тријумфовали су Јабучани
(Јовица Чавка, Зоран Додић и Дејан
Смилески). Друго место је припало

Безвредно

старчевачким ловцима (Зоран Козаченко, Томислав Брозина и Јован Ердељанац), а бронзане медаље је
заслужила екипа из Глогоња (Саша Секуловски и Игор и Маријан Стоилковић).
Појединачно је најуспешнији био
Дејан Смилевски из Јабуке, друго место је освојио Иван Иванић из Војловице, а треће Зоран Додић из Јабуке.
Признања је најбољима уручио Милан Дозет, први човек панчевачких
ловаца, који је поздравио све учеснике и пожелео им добар поглед, што је
традиционалан ловачки поздрав.
А. Ж.

Много је било бегунаца од правде на овим просторима у последње две деценије. Сами нису могли да се сакрију од бројних служби које су их, с већом или мањом озбиљношћу, вијале. Зато је
реч јатак имала велику специфичну тежину.
Сада је изгубила употребну вредност, па је преостало да се,
гледајући је на зиду, присећамо ратова и злочинаца. Да се јатаци не понове!

ХУМАНИТАРНО КУВАЊЕ ПАСУЉА

ПОМОЋ ДЕЧЈЕМ ОДЕЉЕЊУ
Чланови Куварског друштва Панчево
су прошлог викенда на платоу код Зелене пијаце спровели хуманитарну
акцију за помоћ Дечјем одељењу Опште болнице Панчево.
У котлићима се крчкао пасуљ, а
присутни су за порцију овог специјалитета поклонили колико су могли.
Планирано је да се од прикупљеног
новца купе јастуци, јоргани и постељина, који ће бити поклоњени болници.

– Одзив грађана био је веома добар, па ћемо наставити организовање
оваквих акција. Дошли смо на идеју
да помогнемо, јер знамо да услови у
нашој болници и нису баш најбољи –
рекао је Драган Јеротић, један од
главних организатора.
Акцији су се одазвали и искусни
кулинари као што су Гавра, Брана,
Пера Наум, екипа „Пан-ловац плус”,
Џипси, екипа бифеа „Чоби”, Пера и
штампар Бојан.
А. Ж.

Ребус
Као да је двоје седело на овим столицама. Као да су се с временом удаљили. Као да је између њих остао крш и лом. Као да је
једно од њих двоје имало потребу да све то овековечи цртањем
анђеоског срца које нестаје, лети ка небу.
Или то неко, сасвим случајно на овом месту, најављује узлет
нове љубави...
В. Ђурђевић
С. Трајковић

µ

?

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Јелена Жарковић,
ученица:

Урош Радмановац,
ученик:

Роберт Геце,
ученик:

– За викенд ћу изаћи
с друштвом,
а највероватније ћемо
отићи до Народне
баште. Такође, имаћу
тренинг хип-хоп
плеса. Остатак
времена ћу искористити за одмарање.

– С обзиром на то да
тренирам ватерполо,
за викенд ћу бити на
базену. Планирам и
да изађем с друштвом,
као и да се одмарам
колико је могуће.

– Тренирам фудбал,
а за викенд ћу ићи на
тренинг. Слободно
време ћу искористити
и да прошетам
с другарима по
„Авив парку”,
као и да учим
за школу.
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