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Церемонији присуствовао
председник Србије
Инвестиција од 160
милиона евра
Свечаном церемонијом постављања
камена темељца која је одржана у четвртак, 21. јуна, немачка компанија
„ZF Friedrichshafen” обележила је почетак изградње фабрике за производњу погонских система за електрична
возила, у коју ће бити инвестирано
160 милиона евра и где ће се запослити око хиљаду радника.
Том догађају су присуствовали председник Србије Александар Вучић,
Михаел Ханкел, члан управног одбора компаније ZF и одговорни за
подручја производње и електромобилности, Јерг Гротендорст, руководилац ZF дивизије „E-Mobility”, председник Покрајинске владе Игор Мировић, градоначелник Панчева Саша
Павлов и амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман.
На новој производној локацији,
која је прва велика инвестиција у
Панчеву након неколико деценија,
од 2019. производиће се првенствено електричне машине и генератори за хибридне и електричне погоне, као и прекидачи за мењаче и микропрекидачи. Фабрика у нашем граду је у овом тренутку једина локација компаније ZF у Србији, водећег
кооперанта аутомобилске индустрије у свету.
– Стално радимо на проширењу
наше глобалне производне мреже,
како бисмо у оквиру целокупног концерна створили структуре способне
за такмичење на тржишту, нарочито
у сфери нових технологија, као што
је електромобилност – рекао је Михаел Ханкел, члан управног одбора
компаније ZF и одговорни за под-

ручја производње и електромобилности. Он је истакао да су се за ову
локацију одлучили јер су наишли на
веома добре инфраструктурне оквирне услове.
Председник Републике Србије Александар Вучић, видно задовољан због
тога што ће једна од највећих немачких компанија започети производњу
нашој земљи, изјавио је:
– Дуго времена смо се надали оваквој инвестицији и већ смо разговарали да после овог производног погона ZF запосли додатних сто људи у
научноистраживачком центру. Да гледамо у будућност, јер ZF није фабрика јефтиних делова, ZF је технологија будућности.
Градоначелник Саша Павлов у свом
обраћању објаснио је да је локална самоуправа Панчева, пратећи актуелне
напоре председника Републике Србије у правцу привлачења инвестиција,
успела да направи значајан заокрет у
размишљању и начину трошења буџетског новца. Како је нагласио, у
претходне три године интензивно се
радило на финансијски изузетно захтевној инвестицији опремања локације северне индустријске зоне.
– Град Панчево ће по основу реализације само ове инвестиције у периоду од наредних пет пословних година
имати увећање јавних прихода од 1,5
милиона евра, али и много значајних
бенефита, као што су оснивање развојно-истраживачког центра и сарадња са средњошколским образовним
институцијама у граду с циљем адекватне едукације и обуке кадра кроз
дуално образовање. Ту је и сарадња с
постојећим привредним субјектима с
територије града као логистичком подршком, као и повећање тражње у
области услужних делатности, што ће
бити последица отварања већег броја
радних места – рекао је Павлов.
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић Величковић

Срамота
Када шетам улицама великих европских градова, поред прелепих
знаменитости које се брижно чувају и одржавају, увек ме опчини и
следећа ствар – чистоћа. Свуда око себе видиш канте за смеће, у које људи цивилизовано одлажу отпатке. Тротоари су чисти, а зелене
површине уређене. Помислиш: боже, када се неко пробуди у центру
Цириха и погледа кроз прозор, поред Алпа, види и прелепе улице
пуне ужурбаних људи који одлазе на посао, и то је то. Нема папирића, милион опушака од цигарета, кеса, бачене хране, препуних контејнера,... И не само у великим градовима већ и у неким малим, попут Мемингена у Немачкој, куда пролази канал који подсећа на онај
у Венецији, а у којем је вода бистра, без кеса, ђубрета... Улице су чисте, фасаде живописних боја, занимљиве и лепе за око. Знам, богате
земље, може им се. Лако је њима кад имају новца. Лако је, али није
само новац у питању...
Наша земља је сиромашна. За нама су године лоше материјалне
ситуације. Велика је незапосленост, људи једва преживљавају и сналазе се како знају и умеју. Али чезнемо ли за лепим, пријатним и
другачијим стварима? Желимо ли да нам насеља, села и градови буду уређени? Чистији? Желимо ли да проводимо квалитетно време
поред река, у парковима? Сигурна сам да сви то желе. А како се осећате када прођете кроз центар Панчева, где на сваком кораку видите папириће, целофан, кесице од поједених кондиторских производа, псећи измет, тротоаре који смрде на урин? Јесте ли некада
закорачили кроз пролазе преко пута Градске управе, код Железничке амбуланте или код Сокачета?
То је центар. Центар једног града. Града који је на седамнаест километара од Београда. Оног града који покушавамо да промовишемо као место богато историјом, индустријским наслеђем, одакле су
потекле неке од најзначајнијих личности које су обележиле не само
историју Панчева већ целе наше земље и шире.
У протеклом периоду одржане су две велике градске манифестације на отвореном – „Дани Вајферта” и карневал. Било је заиста лепо. Улице препуне раздраганих људи. Музика. Храна. Пиво.
Дружење.
Након дивних концерата кренули сте кући. Неко се вратио у своје
село, други град, неко на периферију нашег града, а неко у своје станове у оближњим зградама. Кроз пролазе (читај: јавне тоалете) до
својих домова. Не може се порећи чињеница да је било монтажних
тоалета, неколико комада на више хиљада људи. Било је и канти,
мали број на толико људи. Пролазиле су фестивалске ноћи, долазила јутра, смеће је уклоњено, урин је остао. По центру града се ширио
„опојни мирис”, свега двадесетак метара од Градске управе. Урин се
не чисти јер је органског порекла? Киша је спасла ствар...
Не знам за друге људе, али мене буде мало срамота када шетам
центром и видим да људи врше нужду у парку, на кеју, када власници паса не чисте за својим љубимцима, када неко згужва папир и
баци насред улице. Посебно ако је у близини неки гост из друге земље где је такво понашање непримерено. Заправо, где вршити нужду ако не живите у центру или ако немате новца да платите пиће
у кафићу?
Према подацима који се могу пронаћи у законима, нигде није посебно прецизирано да је уринирање на јавном месту забрањено. Ипак,
то подлеже Закону о јавном реду и миру, а надлежна служба која
може да интервенише је Комунална полиција. Према количини урина у центру града, не би се рекло да је било оваквих примера у нашем граду.
Право питање је: где су јавни тоалети у граду надомак метрополе?
У Стратегији развоја Града Панчева за период од 2014. до 2020.
пише да је било планирано да се у периоду 2015–2017. године изграде јавна гаража и тоалети. Буџетом за ову годину је предвиђено
да за шест милиона динара мобилни објекти у функцији јавних тоалета буду набављени (пише: уговор потписан). Чекамо...
Више пута смо анкетирали суграђане и они су нам рекли да су
јавни тоалети неопходни. Рекли су и да старији људи не смеју да се
упуте у град јер немају где да врше нужду, а зна се да они који имају здравствених проблема, имају чешћу потребу за тим. То није хир
и није луксуз. Некоме је из овог разлога квалитет живота нарушен.
А ако то и учини „негде где нема никога”, вероватно ће бити под нечијим прозором или терасом, испред нечијег улаза.
Зачарани круг? Немогућа мисија? Скупо?
Срамота.

ФОТОГРАФИЈА Амфибија на Тесли.
У нашем граду, прошлог петка
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

ШТА ДА РАДЕ МАЛИ НАРОДИ КАДА
ВЕЛИКИ РАТУЈУ?
Уместо да, као што је то уобичајено
на почетку сваке нове године, преовлађују позитивна енергија, лепе жеље и оптимизам, 1. јануара 1872, на
почетку четврте године постојања
„Панчевца”, на насловној страни нашег листа објављен је текст препун
песимизма и страховања за будућност.
Поводи за то били су ратови између неких тадашњих великих сила који су се водили у Европи. Иако су се
одиграли далеко од нас, аутор текста
је поставио питање где смо у сукобљавању великих ми, мали народи, и шта
нам ратови моћних и великих могу
донети у будућности.

Међутим, он ипак није хтео да на
крају остави читаоце у тмурном расположењу и песимизму. Зато им је поручио: „Не смемо да се предамо и да
клонемо духом. Уверени смо да садашња политичка ситуација неће вечно
трајати и да ће доћи боља времена.
Мора да наступи промена која ће донети равноправност свим народима”.
Читаоци тадашњег „Панчевца” могли су да читају и о томе како је главни уредник тог листа, славни Јован

Павловић, поново морао да се због
свог оштрог пера јави у суд. Замерено му је то што се дрзнуо да критикује једног моћника и што га је својим
писањем увредио. Међутим, Јована
Павловића то није поколебало, па се
жалио вишем суду у Бечу.
Да су тадашње локалне вести попреко гледале Јована Павловића због
његове новинарске храбрости и да му
нису дале мира, сведочи и извињење
читаоцима „Панчевца”. У њему је писало: „Због честога зивкања на суд
уредник је ове недеље био јако спре-

чен у својим редовним пословима, па
није могао да посвети сву пажњу листу. Молимо читаоце да нам не замере на грешкама”.
Један од текстова у тадашњем „Панчевцу” био је извештај с предавања
доктора Пеичића о породичним вредностима одржаног у „Трубачу”. Он је
оштро замерио тадашњим младићима што им је важније из каквих су кућа и породица девојке и имају ли добар мираз него да ли су питоме,
скромне, невине и вредне.

Доктор Пеичић је критиковао тадашње родитеље зато што сувише мазе
своју децу и у свему што им траже,
излазе им у сусрет. Рекао је и да се од
самовољних и необузданих девојака
не може очекивати да буду благе, тихе и смерне супруге. А с друге стране,
по његовим речима, од размажених и
самозаљубљених дечака и младића,
када постану мужеви, немогуће је очекивати било шта друго него да буду
насилници.
М. Глигорић
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У СУБОТУ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

ПОСЛАСТИЦА ЗА ЉУБИТЕЉЕ ФОЛКЛОРА
Наступа „Абрашевић”
с гостима из Аустрије
и Банатског Карловца

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

Игре које спајају
људе
Ако волите фолклор, немојте
пропустити праву посластицу
у суботу, 30. јуна, од 19.30, у
дворани Културног центра. На
заједничком целовечерњем концерту наступиће панчевачки
КУД „Абрашевић”, те СКУД
„Босиљак” из Велса у Аустрији
и КУД „Добрица Милутиновић” из Банатског Карловца.
На програму ће бити игре из
Шумадије, Димитровграда, Пирота, околине Београда, „Шопске игре”, „Пчињска заврзлама”, „Водарке” и „Влашке игре”,
а „Абрашевић” ће извести и
предивну „Пашону”, старо уметничко дело у поставци наше
Панчевке, покојне Олге Сковран. Програм ансамбла „Абрашевић” поставио је уметнички
директор Горан Митровић, професионални играч и првак Националног ансамбла „Коло”, па
ће и најизбирљивији музички
сладокусци несумњиво уживати у суботњем концерту.
Го сте из Вел са чла но ви
„Абрашевића” дочекаће дан уочи концерта, а ово није први
пут да Аустријанци бораве у
Панчеву.
– С пријатељима из КУД-а
„Босиљак” имамо лепу сарадњу већ неколико година, а спојио нас је Горан Митровић, наш
уметнички директор. Наиме,

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Боје и ритмови који греју срце
он на позив СКУД-а „Босиљак”
често одлази у Велс и помаже
том ансамблу у раду. Зато се
на репертоару тог друштва и
налазе игре из околине Београда и „Црна Трава” у кореографији Горана Митровића. С колегама из „Босиљка” први пут
смо се срели пре тачно две године, када смо одржали заједнички концерт у Београду. Исте
године, у новембру, и „Абрашевић” је гостовао и наступао
у Велсу. Пријатељство одржавамо кроз контакте путем друштвених мрежа, а договорили
смо се да се сваке или бар сваке друге године узајамно посећујемо и размењујемо искуства

– истакла је Лела Стојнов, председница „Абрашевића”.
Она је појаснила да су оваква дружења један од начина
да се наша култура и традиција промовишу и ван граница
Србије.
– Играчи су смештени једни
код других по кућама, па се самим тим и боље упознају и друже. Организујемо и целодневна
дружења, облазимо град, а увече приређујемо журке. Надамо
се да ћемо се показати као добри домаћини. Такође, врло нам
је важно да пружимо подршку
нашим људима у дијаспори који се труде да негују нашу културу, без обзира на границе које

нас деле. Чињеница је да је наш
фолклор један од запаженијих
у свету. „Абрашевић” је ове године то већ показао својим гостовањем на Сицилији – додала
је Лела Стојнов.
Као што је поменуто, на концерту у Културном центру наступиће и гости из КУД „Добрица Милутиновић“ из Банатског Карловца, а чланови „Абрашевића” ће искористити прилику да посредују у упознавању и спајању ансамбала из Велса и Банатског Карловца, како
би и они наставили пријатељство, дружење и међусобну едукацију и након овог сусрета.
Д. Кожан

гле ди код др Не бој ше Та си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло шки пре глед кошта 2.000
динара, ултразвучни уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Од маја, сваког радног
дана, у Заводу „Панчевац”
могуће је урадити и колор
доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
пре гле де вра та и ме ких
ткива. Ове прегледе искљу-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
ИМУНОХЕМИЈСКИХ
АНАЛИЗА
АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА
ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА
ПРЕДСТАВА КЛУБА ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

Максимална тачност, поузданост и брзина

Комедија „Сестре Дангубић”
У дворишту Народног музеја
Панчево у суботу, 30. јуна, од
21 сат, биће одиграна представа „Сестре Дангубић”, чиме ће
бити отворена овогодишња манифестација „Културно лето”.
„Сестре Дангубић” представљају савремену комедију која се на шаљив начин бави нашим карактерима и међусобним односима у породици и

друштву. Основна порука
представе је развијање љубави и толеранције са жељом
да људима укажемо на лепоту једноставних, малих дневних радости које нас могу,
макар на тренутак, учинити
срећним. Овај лајтмотив је
најупечатљивије изражен у
речима Душка Радовића:
„Срећа је мала, обична и

Радним данима 7–14, суботом: 7–12
Вука Караџића 1

неупадљива и многи не умеју да је виде”.
Драмска секција Клуба за
одрасла и стара лица, под
управом Весне Јовановић, већ
четврту годину заредом припрема представе које пише и
режира Александра Ксенија
Милосављевић, руководилац
драмске секције.
М. М. В.

Телефон: 013/21-90-900

У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Једанаеста „Банатска
труба”

Доживите спој науке
и уметности

Аутентична музичка манифестација која годинама негује
звук дувачких инструмената –
Фестивал трубача „Банатска
труба / Trompeta banatana” биће одржана у суботу, 30. јуна,
од 18.30, у Новом Селу.
Једанаести скуп такозваних
фанфара из региона почеће заправо, по устаљеном обичају, сат
раније у центру села увек веома
атрактивим дефилеом бројних

оркестара, који ће се потом постројити на платоу испред споменика, где ће бити уприличено
официјелно отварање фестивала.

Након тога сви пријављени
састави одсвираће по неколико нумера у блоковима од по
десетак минута, када ће љубитељи „плехане” музике моћи
да виде на делу врсне јужнобанатске трубаче, а поред десет
домаћих састава, наступиће и
гости из Новог Сада, као и три
фанфаре из Румуније.
Због тако богатог програма
организатори из удружења „Ба-

натска труба” позивају све људе добре воље да дођу у суботу
и уживају у веселим нотама.
Ј. Ф.

Од са мог отва ра ња, кра јем
2016. године, Центар за хитну
и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се
по квалитету услуга, савременој опреми, професионалном
и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи број наших суграђана одлучује се за
услуге ове стоматолошке ординације, којом руководи др
Ђорђе Николић, због атрактивних цена и могућности плаћања на одложено.
Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки, у „Никоденту” су одлучили

да поново покрену акцију у
оквиру које сви они којима су
неопходне услуге из области
протетике остварују право на
чак 30% попуста.
Искористите ову прилику и
закажите преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2.
Посетите „Никодент медик”,
осетите спој науке и уметности, оживите свој осмех и живите за исти, јер је управо осмех
ваш најбољи адут!
Д. К.

ника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу урадити и све
врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у Заводу „Панчевац” радити и
преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевач ке Оп ште бол ни це, а
уролошке његов колега из
исте установе др Небојша
Тасић, док је за прегледе
из области гинекологије задужен др Јован Рудић из
ГАК „Народни фронт”. Треба на по ме ну ти да су пре -

чиво радним данима обавља др Ненад Маргитин,
специјалиста радиологије,
шеф одсека CT дијагностике и за ме ник на чел ни ка
Службе радиолошке дијагностике у Општој болници
Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до са да, и
овог месеца су у Заводу за
клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додатним погодностима које остварују сви они који
поседују лојалти картице
Ауто-центра „Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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У НЕДЕЉУ, 24. ЈУНА

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Основан ГО Народне
странке

ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДБОРНИКЕ

На оснивачкој скупштини Градског одбора Народне странке у
Панчеву, одржаној у недељу,
24. јуна, изабрани су председник, три потпредседника и дванаест чланова и чланица ГО.
За председника Градског одбора Народне странке изабран
је наш суграђанин Станко Пужић, дипл. инжењер менаџмента, а потпредседници су
Панчевци Слободан Бугарин,
дипл. менаџер, Мирослав Лукић, адвокат, и Милан Рајин,
дипл. економиста мастер из

Банатског Новог Села. У Градском одбору су: др Дубравка
Минић, Ана Марковић, Жива
Жебељан, Миодраг Јовичић,
Миша Секулић, Ранка Мишић,
Мирослав Главич, Немања Попшогоровић, Немања Терек, Марија Лазаревска, Стојан Ристић
и Анка Стаматовић.
Оснивачкој скупштини су
присуствовали и делегатима се
обратили потпредседник Народне странке Никола Јовановић, председник Извршног одбора Владимир Добросављевић,

повереник Покрајинског одбора Борислав Новаковић и генерални секретар Напредног
клуба Игор Вуковић.
Јовановић је, између осталог,
рекао да наш град мора поново
постати индустријски центар
Баната, те да је „потребно вратити БГ воз до Панчева, завршити друмску обилазницу и
проширити пешачке и бициклистичке зоне у граду”.
Пужић је упитао где се данас налази српско друштво, куда нас усмерава садашња власт

и куда идемо. По њему, „људи
од струке и интегритета се стављају по страни, док се науштрб свих грађана послови завршавају мимо правила и процедура”.
Народна странка наставиће
с јачањем инфраструктуре и у
наредном периоду бавиће се
оснивањем месних и ресорних
одбора, а исто тако посветиће
се раду на терену како би свој
програм представила и приближила нашим суграђанкама
и суграђанима.

КОНЦЕПТ
Лидер у производњи ауто-компоненти, немачка компанија
ZF, почиње изградњу фабрике у Панчеву. То је прва инвестиција у овом граду после неколико деценија.
(Председник државе Александар Вучић, „Твитер”, 21. јун)
***
Од последњег нашег боравка овде пре три и по године Србија је кренула напред и доста тога се променило набоље. Створиле су се нове околности за раст и напредак.
(Шарл Паради, члан Француско-српског пословног
савета, РТС, 25. јун)
***
Све што је било уништено и оштећено у НАТО агресији и после дугих година намерног запостављања, планског уништавања и намерног умањивања Војске Србије биће обновљено
и поново стављено у функцију.
(Министар одбране Александар Вулин, у изјави
за агенцију „Танјуг” у Сремској Митровици, 23. јун)

Панчево ће имати
новог градског
правобраниоца
На дневном реду
Скупштине града чак
65 тачака
Већници су се током претходних дана трипут сусретали. Разлог за то је приближавање седнице Скупштине града, која ће
бити одржана 29. јуна.
Допуне ценовника
Локална влада је најпре прошле недеље усвојила извештаје о реализацији Акционог плана за 2017. годину Стратегије
развоја града од 2014. до 2020,
а потом и акт истог типа за текућу годину, који је припремио Тим за имплементацију
Стратегије. Већници су изнели мишљење да одборници могу да дају сагласност на две одлуке Надзорног одбора ЈКП-а
„Хигијена”, које се тичу допуне ценовника за услуге паркирања на посебним паркиралиштима и омогућавања корисницима зонског система паркирања плаћање дневне карте
по 50 од сто ни жој це ни од
основне цене карте.
Прихваћен је предлог Уговора о заједничком извођењу
радова на постављању заштитне пешачке ограде на разделном острву у Првомајској улици. Инвеститор ће бити ЈП „Путеви Србије” из Београда, а финансијер Град Панчево. Градско веће је гласало за текстове
одлука о спровођењу поступка
јавне набавке од стране више

наручилаца за реализацију пројеката о изградњи недостајуће
водоводне мреже на Јабучком
путу и канализационе мреже у
Пелистерској улици у Панчеву. На крају је дата сагласност
на прву измену финансијског
плана МЗ Глогоњ за 2018.
На следећој седници, 22. јуна, упућен је Скупштини града на разматрање и доношење
Предлог одлуке о изменама и
допунама Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене. У том документу је, рецимо, прецизирано да се башта објекта у пешачкој зони поставља тако да
обезбеди најмање три метра за
кретање пешака, односно пола
метра више за пролаз ватрогасног возила.
Пренос права својине
Пред одборнике ће и измена
одлуке о одређивању спратно-

Важне новине у Закону
Предвиђене казне за
прекршаје од 50.000
до два милиона динара
У поступку припреме Нацрта
закона о родној равноправности за усвајање, Министарство
за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања спроводи
његову презентацију. Нацрт закона је доступан за увид и пре-

рада за исти рад или једнаке
вредности, социјални дијалог.
Забрањује се отказ, односно
раскид радног односа, као и
проглашење вишка запослених
по основу пола, трудноће, породиљског одсуства или одсуства с рада ради неге детета...
Координатори за родну равноправност се одређују на свим
нивоима власти, чиме се ствара ефикасна структура која из-

***
Око 15.000 људи присуствовало је прошлог викенда спектакуларном концерту Београдске филхармоније на Ушћу. Током 140 минута њених 150 музичара свирало је другу годину
заредом ремек-дела класичне музике.
(„Српски телеграф”, 24. јун)

Влада се доношењем Закона
стратешки определила за даље
унапређење родне равноправности, а преузете обавезе ће се
остварити у разумном и кратком року – прича Милица Тодоровић.
Наша саговорница додаје да
ће се формирати координисан
институционални оквир, те да
то значи да грађанке могу да
очекују конкретне одговоре на
њихове потребе. Али...
– Ово је процес у коме ћемо
заједно учествовати, мењати

свест, себе, стандарде и заједничким напорима стварати друштво по мери сваког од нас.
Сигурна сам да ће неке нове
генерације имати праведније
перспективе, много више једнаких могућности и непропуштених шанси – закључила је
Милица Тодоровић.
Заинтересована јавност може да до 5. јула достави своје
сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре у вези с Нацртом закона на имејл javnarasprava.rodna@minrzs.gov.rs.

У ХОЛУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 27. ЈУНА

О опстанку Летње
позорнице

***
Бивши египатски фудбалер и спортски коментатор Абдел
Рахим Мохамед преминуо је након утакмице између Египта
и Саудијске Арабије. Он је доживео срчани удар након што
је репрезентација те земље изгубила тај меч.
(Сајт Б92, 26. јун)

***
Како приметити децу у школи која су под утицајем наркотика? Уколико дете у дужем периоду редовно узима неке дроге, то се свакако одражава на његов изглед, на његово понашање, успех у школи, однос према родитељима и пријатељима. Просто, оно се промени и то се некако лако види. Проблем је што многи родитељи не желе да се суоче с тим и онда дуго избегавају да погледају истини у очи.
(Др Мира Ковачевић, директорка Специјалне болнице за
болести зависности, РТС, 25. јун)

одлуком о преносу права јавне
својине Републике Србије у јавну својину града непосредном
погодбом, без накнаде. Милован Ановић, представник градских секретаријата, објаснио је
да је реч о парцели од 24,5 ари
која је била у поступку реституције, а сада се стварају услови да уђе у рејон изградње пута у околини Долова. Другим
закључком отворена је могућност да се пословни простор у
Улици браће Јовановић да у
закуп удружењу „Прерада дрвета” из Ужица.
Бројне од овде поменутих
тема, као и оних обрађених у
претходним извештајима са
седница Градског већа, иду пред
одборнике, као што смо навели, у петак, 29. јуна. На дневном реду Скупштине града биће чак 65 тачака.

МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

***
Из Тадићевог интервјуа за сајт „Online Danas” сазнао сам да
„он и Ђилас имају неоспорну заједничку идеју”. Како она
гласи, то ме не питајте, јер не знам.
(Небојша Крстић, „Твитер”, 26. јун)

***
Први пут од када сам у репрезентацији, осетио сам да су уз
нас медији, народ, сви. Огромна су очекивања, постоји вера
да можемо да остваримо добар резултат. И треба да будемо
захвални Богу што смо дошли у ситуацију да победимо Бразил. Ми то можемо, ми то желимо.
(Голман фудбалске репрезентације Србије Владимир
Стојковић на конференцији за медије
у Светлогорску, 25. јун)

сти објеката у поступку њиховог озакоњења. Сада ће стајати
да „предмет озакоњења може
бити изузетно и објекат који
има спратност већу од спратно сти про пи са не ва же ћим
планским документом, и то
највише две етаже”.
Представници грађана у локалном парламенту ће изменити и допунити План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве
изворе енергије на подручју
„Бела Анта” у Долову; ово се
чини ради проширења зоне грађевинског земљишта за изградњу биогасних електрана.
Панчево ће имати и новог
градског правобраниоца. Уместо Божидара Копривице, који је испунио услове за одлазак у пензију, на ту функцију
ће ступити Зоран Коврлија.
Већници су се трећи пут састали 26. јуна да би усвојили
два закључка. Први је у вези са

узимање на сајту Министарства: www.minrzs.gov.rs. До сада су одржане две јавне расправе, а на другој, у Народној
скупштини РС 26. јуна, учествовала је и Милица Тодоровић, председница Савета за родну равноправност Скупштине
града. Питали смо је какве су
новине у односу на постојећи
Закон о равноправности полова из 2009. године.
Одговорила је да су значајне и објаснила:
– Уводе се мере против дискри ми на ци је у раз ли чи тим
областима, спречавање и сузбијање родно заснованог насиља, шире се дефинишу институционални механизми за
родну равноправност. Уводи се
обавеза употребе родно осетљивог језика у општим и појединачним актима, једнака за-

вр ша ва по сло ве пред ви ђе не
овим законом.
Она каже да је дугорочан
циљ Закона постизање минимално 40 одсто представника
мање заступљеног пола у органима управљања и надзора,
као и у јавним, научним, културним и информативним организацијама, те у областима
спорта, образовања и васпитања...
– Важно је истаћи да Закон
предвиђа примерене казне за
прекршаје послодаваца, органа јав не вла сти, по ли тич ке
странке, синдикалне организације, струковна удружења и
прав на ли ца, у ра спо ну од
50.000 до два милиона динара. Такође, обезбеђује надзор
над његовом применом, који
ће вршити ресорна министарства и инспекцијски органи.

Представници одборничке групе „Слободно Панчево” и неколико покрета и партија –
Народне странке, Двери, Нове
странке, Демократске странке, Покрета слободних грађана, „Толеранције Србије” и Демократске странке Србије –
одржали су 27. јуна конференцију за новинаре у холу Градске управе.
Изнели су заједнички став
да се „противе намери градске власти да се простор на
коме се налази Летња позорница претвори у парцелу на
којој се планира изградња пословно-стамбених објеката”.
Додали су да је „Летња позорница простор с културном тра-

дицијом који је потребан граду”. Поставили су и питања:
из ког разлога се последњих
година не организују догађаји
на летњој позорници; чији је
посао да то чини; да ли је постојала намера да се овај простор запусти како би данас постојао аргумент да нам није
потребан?
На крају, подсетили су на
то да је „власт дужна да ради у
интересу града”.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

5

ХРОНИКА

Петак, 29. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПАНЧЕВО

ИЗ ПОВЕРЕНИШТВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

ЗА НЕОПХОДНУ ОПРЕМУ
32 МИЛИОНА ДИНАРА

Пакети грађевинског
материјала

Биће набављени
дигитални радиографски
систем, хируршки
инструментаријум и тзв.
вештачка плућа...
Апарат за општу
анестезију купује се након
десет година
Покрајински секретар за здравство др
Зоран Гојковић и директор Опште
болнице Панчево др Слободан Овука
потписали су у Новом Саду, 22. јуна,
уговор о додели средстава у износу
од 32.212.900 динара по основу јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа чији је оснивач АП Војводина у
2018. години.
О томе шта ће конкретно за тај новац бити набављено, разговарали смо
с др Слободаном Овуком, који каже
да су се његови сарадници и он приликом састављања листе неопходне
опреме „руководили приоритетима,
јер је она веома дугачка”, и додаје:
– Дигитални радиографски систем
с плафонским носачем цеви, бежичним флет панелом и дијагностичком
радном станицом коштаће 13.200.000
динара. Нови рендген апарат доноси
софистицирану варијанту, с неупоредиво бољом дијагностиком и мање
зрачења, као и могућност архивирања података, те слања пацијената у
друге установе ради консултације и
даљег третмана. За набавку инструмената за хируршке гране биће издвојено 7.437.240 динара. Хируршки
инструментаријум је стар неколико
деценија, никад није купљен у овом
износу. Излишно је говорити о потреби такве опреме.
Такође, биће купљени респиратор
за механичку вентилацију плућа одраслих пацијената и деце с функцијом адаптивне вентилационе потпоре
за 3.800.000 динара, као и систем за
анестезију с пратећим пацијент монитором за пет милиона динара.

За интерно расељена лица с боравиштем/пребивалиштем на територији града Панчева из Повереништва за избеглице Градске управе
стиже важно обавештење: 25. јуна
расписан је јавни позив за избор корисника помоћи за доделу пакета
грађевинског материјала. Отворен је
до 24. јула и истакнут је на огласној

табли Повереништва, као и на сајту
Града.
Образац пријаве за јавни позив, као
и сва додатна обавештења могуће је
добити радним данима од 8 до 15 сати у канцеларији Повереништва за
избеглице, која се налази у згради
Градске управе, на Тргу краља Петра
I 2–4. Телефон је 013/308-818. С. Т.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Упис у „Кефалицу”
од петка
– Апарат за општу анестезију купује се након десет година, као и респиратор – такозвана вештачка плућа.
Аутоматски парни стерилизатор запремине петнаест литара коштаће
1.229.820 динара, чиме ће се у Очној
болници повећати број оперисаних
од катаракте и додатно смањити листа чекања; постојећи је стар преко
четири деценије. Наш систем бургија
за ортопедију користи се преко двадесет пет година, па ћемо за 1.545.840
динара набавити батеријски моторни
систем са измењивим главама за бургију и тестеру – објашњава др Слободан Овука.
Он је казао да је веома задовољан
оваквим исходом конкурса и нагласио
да је захвалан Покрајинској влади на
томе што је овим омогућила знатно
боље лечење пацијената с територије
целог јужног Баната, који гравитирају
ка панчевачкој Општој болници.
Иначе, вредност свих уговора који
су прошлог петка потписани по окончању јавног конкурса за финансирање и суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме

износи милијарду динара. Овим поводом председник Покрајинске владе Игор Мировић рекао је да је тиму
који предводи један од приоритета
улагање у област здравства, па је подсетио на то да се тренутно реконструишу Општа болница Панчево и неколико клиника у оквиру Клиничког
центра Војводине и потом најавио да
ће ускоро бити започети радови на
уређењу болница у Сремској Митровици, Суботици и Сомбору.
Током мандата владе коју предводи, још интензивније ће се, како је
Мировић рекао, улагати у ефикасност
здравственог система у АП Војводини, што подразумева и унапређење
примарне здравствене заштите и здравствених процедура.
С. Трајковић

Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе Панчева, поводом реализације Одлуке о
праву на накнаду дела трошкова
боравка деце у предшколској
установи чији је оснивач друго правно
или физичко лице на територији
града Панчева, обавештава грађане
чија се деца налазе на листи чекања
за упис у Предшколску установу
„Дечја радост” или на листи чекања
за упис у вртиће у основним школама у насељеним местима града Панчева да документацију за упис деце
у вртић „Кефалица” могу предати
од петка, 29. јуна.
Родитељи почев од уторка, 26. јуна, у поменутим установама могу да
преузму потврде да је њихово дете
на листи чекања. С наведеном по-

тврдом, потом, од четвртка, 28. јуна,
у Предшколској установи „Кефалица”, у Улици Светозара Милетића 17,
добијају потврду да се њихово дете
може уписати у ту установу. Иначе, у
обавештењу Секретаријата се наводи
да вртић овим путем може примити
највише до десеторо деце.
Након прибављања обеју потврда и
комплетирања документације грађани треба да, од петка, 29. јуна, поднесу захтев за упис детета у Услужном
центру Градске управе града Панчева, у канцеларији број 21. Образац
захтева може се преузети на сајту Града или у Услужном центру. Све додатне
информације могу се добити путем
телефона 308-871, а лице у
Секретаријату задужено за контакт је
Драгана Дачић.
Д. К.

НАША АНКЕТА
КАКО СПРЕЧИТИ ДА МЛАДИ КОРИСТЕ ДРОГУ?

Више разговора и едукација

АКЦИЈА „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Изложба одбијених закона
Н. ДРЕЗГИЋ

Новоизабрани председник странке
„Доста је било” и народни посланик
Бранислав Михајловић био је са сарадницима у Градском парку у уторак, 26. јуна, како би присуствовао
отварању „Изложбе одбијених закона”, којом је Форум младих ДЈБ хтео
да покаже како су прошле прве две
године откако је партија постала парламентарна.
У фокусу су била 24 „експоната”,
односно предлога измена и допуна
закона које је поднела посланичка
група ДЈБ, а који нису усвојени у Народној скупштини јер нису имали подршку. Ради се, на пример, о законима у вези са свим нивоима образовања, буџетским системом, судством...
Михајловић је рекао да ће ДЈБ сарађивати са странкама које су му про-

грамски сличне и долазе из корпуса
оних демократске провенијенције и
додао:
– Изнећемо сет нових предлога и
допуна закона, јер мислимо да без
побољшања законске основе нема ни
напретка друштва и система. Засад
владајућа већина одбија сваку иницијативу опозиције.
Народна посланица ДЈБ Ана Стевановић казала је да овом изложбом
желе да утичу на грађане „како би
схватили у коликој мери скупштинске одлуке утичу на њихову свакодневицу”.
Изложба је имала премијеру у Београду, па је стигла у Панчево, а биће
одржана у још неколико градова у земљи.
С. Т.

М. МИШИЋ

Злоупотреба и последице злоупотребе
психоактивних супстанци погађају све
друштвене слојеве у свим земљама света. Употреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи,
подстиче криминал и прети одрживом
развоју. Резолуцијом 42/112, 1987. године, Генерална скупштина УН прогласила је 26. јун Међународним даном борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу
у борби против злоупотребе и трговине
дрогама. Овај дан обележава се широм
света с циљем мобилисања појединаца
и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.
Питали смо наше суграђане зашто
млади све чешће посежу за дрогом и
како то спречити.
НАДА ДРЕЗГИЋ, пензионерка:
– Дрога је порок данашњице. Мислим да су млади незапослени и недовољно ангажовани. Требало би да
раде више од малих ногу и да имају
више обавеза као што су спорт, учење језика, школа. Онда не буде толико времена за кафиће и такве ствари. Битно је, такође, да породица
прати дете од малих ногу, да родитељ буде ту за њега у сваком тренутку и ако се било шта догађа, да је родитељ први који ће то сазнати. Ако
се дете прати, могу и да се примете
неке промене. То је врло тешко, али
је неопходно.

Д. ПАВЛОВИЋ

Ј. ВЛАХОВИЋ

МАЛИША МИШИЋ, пензионер:
– Родитељи су криви. Деца данас
нису добро васпитана. Мени, на пример, такве ствари нису ни падале на
памет. Неопходно је и да буду оштрији закони, да се спроводе и да буду и
једнаки за све. Можда млади треба и
више да буду физички активни и да
раде, јер онда не би мислили на то.
Међутим, проблем је што нема посла као што је некада било.
ДЕСАНКА ПАВЛОВИЋ, наставник
биологије:
– Млади имају потребу да се докажу у
друштву, а данас је све доступно. Неопходно је вршити едукацију и спроводити више кампања. Породица је прва која
би тиме морала да се бави, јер све креће
из ње. У школи покушавамо да решимо
те проблеме, али ако нема подршке из
породице, онда је посао узалудан.
ЈОВАН ВЛАХОВИЋ, ваздухопловни
инжењер:
– То је веома компликовано, али је
чињеница да млади више немају организације у којима су заједно. Људи су
сада усамљени и окрећу се свему и свачему. Нуди им се материјално благостање до ког се лако долази. Деца која су у
спортским удружењима, у културно-уметничким друштвима или певају у хоровима мање су подложна таквим стварима. Све што долази са Запада је супер,
гута се некритички. Мада, мислим да се
мерама принуде неће решити ништа,

М. МЛАЂЕНОВИЋ

С. ЂУРИН

ни хапшењима ни царинама, већ само
тако што ће се млади више укључивати
у колективе. Породица је ту кључна, а
она се разара систематски.
МАРИЈА МЛАЂЕНОВИЋ,
преводилац:
– Млади желе да буду популарни у
друштву и често желе да побегну од
неких проблема. Породица има велики удео и требало би да родитељи
више обраћају пажњу на децу. Јасно
је да је због целе економске ситуације све некако отишло низбрдо и неке
вредности су се пореметиле. Неопходно је више кампања и да родитељи више причају с децом о дрогама,
да то не буде табу тема. Едукација је
више него потребна.
САША ЂУРИН, дипл. агроном:
– Коришћење дрога је општедруштвени проблем. Велика је незапосленост,
па је апатија ушла у старије, а посебно
у децу. Младима је најлакше да се препусте опојним супстанцама. Мислим
да би породица на првом месту морала
да се бави овом проблематиком. Родитељи морају да контролишу своју децу,
иако је то вероватно веома тешко приметити. Школе морају такође да врше
бољу едукацију. У моје време је тога
било, не знам како је сада. Данас је све
много доступније него некада, и у материјалном смислу.
Анкетирала Мирјана Марић
Величковић
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НЕМАЧКА КОМПАНИЈА ЗАПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊУ ФАБРИКЕ У ПАНЧЕВУ

ПОСАО ЗА ВИШЕ ОД ХИЉАДУ РАДНИКА
» Наставак са стране 1

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Инкарнатска
детелина
Још једна од биљака изузетних сакупљача азота. Инкарнатска или италијанска
детелина (Trifolium incarnatum L.) јесте једногодишња
врста која припада фамилији лептирњача (Fabaceae).
Назив рода потиче од сложенице латинских речи tria,
што значи три, и речи folium, што значи лист. Назив
врсте incarnatum значи црвен као месо. Стабљика је
усправна, разграната или
слабо разграната у доњем
делу, обрасла густим длачицама, висока до 50 цм. Корен је вретенаст и разгранат, с бројним квржичним
бактеријама. Листови су наизменични, троделни, обрнуто јајасти, дуги 8–25 мм,
са обе стране длакави. Цветови су двополни, неправилни, седећи, скупљени у дугуљасте цвасти јаркоцрвене
боје. Цвета у мају и јуну. Дужина цветања је око двадесет дана. Плод је мала јајаста махуна, која садржи једно јајасто, глатко, сјајно, зеленкасто-жуто семе.

ри се подудара с технологијом гајења осталих детелина. Сетва се обавља кад и
сетва беле и црвене детелине, у рану јесен почетком
септембра и у пролеће. Јесења сетва је оправданија,
пре свега зато што инкарнатска детелина у ранијим
фазама развоја може да издржи ниске температуре и
до – 10° Ц. Уколико се сеје
самостално, потребна количина семена за сетву је око
30 кг/ха. Ако се пак сеје у
здруженој сетви са осталим
леп тир ња ча ма, жи ти ма
и/или травама, количина семена за сетву је мања и, у
зависности од броја врста
које се користе у овој врсти
сетве, количина варира од
пет до петнаест кг/ха. Међуредни размак варира, што
зависи од начина сетве (самостално или здружено), и
износи 12–18 цм, а дубина
сетве је два центиметра.
Изузетно је корисна као
међуредни усев у воћњацима и виноградима, јер обогаћује земљиште азотом и

Нова фабрика компаније ZF,
водећег кооперанта аутомобилске индустрије у свету, која ће
бити изграђена у Панчеву, налазиће се на површини од двадесет хектара у северној индустријској зони. На тој локацији производиће се пре свега
електричне машине и генератори за хибридне и електричне погоне, као и прекидачи за
мењаче и микропрекидачи.
Како је објаснио Јерг Гротендорст, руководилац ZF дивизије „E-Mobility”, возила на хибридни и чисто електрични погон имаће све већи удео на глобалном тржишту моторних возила, а проширењима њихових
производних капацитета они
настављају тај тренд. Њихов циљ
је да клијентима понуде нове
погонске концепте с ниским
степеном штетних емисија.
У изградњу и опремање погона који ће радити у Панчеву
ZF инвестира укупно преко сто
милиона евра. Дугорочно ће на
локацији радити више од хиљаду запослених. Како је најављено, почетак производње планиран је за крај лета 2019. године, а из нашег града ће се
испоручивати роба клијентима широм Европе.
Градоначелник Панчева Саша Павлов рекао је да је веома
значајно то што је локална самоуправа показала спремност
и што је у координацији с кабинетом председника, Развојном агенцијом Србије и инвеститорима у историјском року
реализовала све административно-формалне предуслове који су били неопходни да се изда грађевинска дозвола за овако велику инвестицију.
Председник Покрајинске владе Игор Мировић нагласио је

да половина свих немачких инвеститора послује управо на територији АП Војводине и да
сви они заједно запошљавају
око осамнаест хиљада људи,
али да се тај број константно
повећава.
Велика помоћ у реализацији сарадње с немачким гигантом дошла је из немачке амбасаде, захваљујући залагању амбасадора Немачке у Србији Аксела Дитмана.
– Ова инвестиција, којом се
улаже у иновативне технологије у области е-мобилности,
одличан је пример непрекидног унапређења наших билатералних економских односа,
како по квалитету, тако и по

квантитету. Дубоко сам убеђен
да можемо овај тренд чак продубити кроз блиску сарадњу с
нашим партнерима у Србији.
Јачање владавине права је кључно како за одржив развој економије, тако и за напредак Србије ка чланству у Европској
унији. Немачка ће и убудуће
подржати Србију на њеном путу као поштен и поуздан партнер – истакао је амбасадор Немачке.
Немачком амбасадору Акселу Дитману захвалио је и
председник Републике Србије
Александар Вучић, јер доприноси привлачењу немачких инвеститора, и подсетио да су
немачке компаније на овом

тржишту у време кад је Дитман дошао у Србију, запошљавале 23.000 људи, а сада их је
47.508. Он је објаснио да Срби ја тре ба да ме ња си стем
образовања, како би било више стручних људи, али и занатлија који ће бити у могућности да раде у модерним производним капацитетима.
Додао је да је Србија економски стабилна земља и да
већ трећу годину заредом има
суфицит у буџету, а да ће до
краја године јавни дуг пасти
на испод педесет одсто бруто
домаћег производа (БДП).
Отварање фабрике је једна
од највећих инвестиција у Панчеву након неколико деценија.

СЕМИНАР У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

Примена нових прописа о ПДВ-у
У уторак, 2. јула, од 9 сати, у
Регионалној привредној комори Јужнобанатског управног
округа биће одржан семинар
под називом „Примена нових
прописа о ПДВ-у”.
Семинар је намењен књигово ђа ма, ад ми ни стра тив ним
радницима и свима који у свом
делокругу рада прате измене
закона и прописа из сегмента
књиговодства, пореза и прописа. Циљ је да се учесници упознају с начином вођења евиденција, начином попуњавања
прегледа обрачуна ПДВ-а и
подношења ПДВ пријаве и припреме за практичну примену
од 1. јула 2018. године.
Семинар се организује у сарадњи с „Привредним саветИзузетно је цењена као
биљка која „оставља” велике количине азота у земљишту, као изузетна пчелиња
паша, као крмна биљка богата протеинима потребним
у сточној исхрани, као биљка погодна за зеленишно ђубрење, као врста погодна за
вишепољне плодореде (нарочито у органској и њој
сличним производњама), а
све се више користи и као
покровни усев. У бившој Југославији су постојале две
сорте инкарнатске детелине – инкара и лудбрешка,
које су се гајиле у истраживачко-развојним установама и код појединих произвођача. Није захтевна према типу земљишта, мада јој
највише одговарају она с pH
вредношћу од 5,5 до 7,5.
Технологија гајења ове врсте детелине у великој ме-

органском материјом, али
и привлачи пчеле и не дозвољава коровима да заузму
међуредни простор. Искуства неких воћара потврђују наведено, нарочито у случајевима када су плантаже
засноване на сиромашним
и неструктурираним земљиштима.
Као медоносна биљка инкарнатска детелина је веома цењена пчелиња паша за
изванредан квалитет меда
и осталих пчелињих производа. Ипак, највећи привредни и еколошки значај
увођења ове врсте у постојеће сетвене структуре огледа се пре свега у великој
продукцији органске масе,
захваљујући симбиози с квржичним бактеријама које
врше азотофиксацију атмосферског азота приступачног
биљкама.

ником” из Београда, а учешће
на семинару је бесплатно за
чланове Коморе и претплатнике „Привредног саветника”.
Учесници на семинару имаће
прилику да купе нове публикације „Привредног саветника”: приручник за вођење евиденције ПДВ и за састављање
обрасца ПОПДВ, као и „Збирку прописа о порезу на додату
вредност”.
Учешће треба потврдити најкасније до 29. јуна.
Особе за контакт су Љиљана
Јеленковић (013/343-25, ljiljana.jelenkovic@pks.rs), Мирјана
Штелер (013/343-449, mirjana.steler@pks.rs) и Ненад Ћалић (013/342-878, nenad.calic@pks.rs).

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ

Лиценца за професионалног управника
Привредна комора Србије саопштила је да испитни рок
VII/2018. за полагање испита за
стицање лиценце професионалног управника почиње 6. септембра, када ће бити одржан писмени део испита, а рок за подношење пријава с комплетном
документацијом је 24. август.
Заинтересовани могу послати своје пријаве електронским
путем (https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje) или поштом на адресу: Привредна комора Србије, Комисија за спро-

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

вођење испита за стицање лиценце професионалног управника, Ресавска 13–15, 11000
Београд.
Кандидати подносе фотокопију очитане личне карте, доказ о томе да имају најмање
средњу школу у четворогодишњем трајању (оверену копију
дипломе) и доказ о извршеној
уплати накнаде.
Кандидати који електронски
достављају документацију у обавези су да на дан полагања испита донесу оверену копију дипломе у папирној форми, коју
ПКС задржава трајно у документацији. Уколико је кандидат променио презиме у односу на оно које се налази на дипломи, неопходно је да на дан

полагања испита приложи и копију венчаног листа.
Накнада за полагање испита, издавање лиценце и упис у
Регистар износи 15.600 динара (са урачунатим ПДВ-ом).
Обавештење о распореду полагања писменог дела испита,
са списком кандидата који полажу, биће објављено на сајту
ПКС, и то најмање пет дана пре
термина одржавања писменог
дела испита, о чему ће сви кандидати бити обавештени мејлом.
Распоред полагања усменог дела испита за кандидате који су
положили писмени део испита
биће објављен најкасније у року
од осам дана од дана завршетка
писменог дела испита, на сајту
Привредне коморе Србије.

Кандидати на полагање морају са собом понети важећу личну исправу ради идентификације. Испит се састоји из писменог
и усменог дела, а полажу се четири области које су предвиђене
Правилником. Писмени део испита има четрдесет питања, односно по десет за сваку тематску област. Укупан број бодова
на писменом делу испита је 100.
Писмени део испита траје најдуже 120 минута. Кандидат је
положио писмени део испита
уколико је остварио најмање 70
бодова. Усмени део испита полаже кандидат који је претходно положио писмени део. Усмени део испита има најмање по
три питања из сваке тематске
области.
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ÚSPECH, KTORÝ BUDE ZAPÍSANÝ DO HISTÓRIE
Porota nadšená z
vystúpenia v slovenskej
televíznej šou
Finále súťaže nesúce sa v
znamení vystúpenia
Detvanovcov
Ocenenia na festivale
„Tancuj, tancuj“
Naše prianie, v rade článkov o Detvane,
aby sa príbeh o úspechu v najväčšom folklórnom šou programe Slovenskej národnej televízie „Zem spieva“ neskončil
– sa splnilo. Vo štvrťfinálových kolách
odborná porota, zložená z eminentných
odborníkov v oblasti folklóru, hudby a
spevu, dala Detvanovcom zelenú na postup medzi 20 najlepších, čo znamenalo
postup do semifinále. Bol to neuveriteľný úspech, keďže byť vybraný medzi 20
najlepších z 2000 účastníkov a 350 vystúpení, sa zdalo nepredstaviteľné. Stal
sa však zázrak, a tak nasledovala ďalšia
cesta do Bratislavy, 1. marca, na vystúpenie, tentokrát s priamym televíznym
prenosom semifinále.
Pripravená bola vtipná choreografia
slovenskej svadby po polnoci s názvom
„Pán starejší“. Tentokrát sa v dvoch semifinálových kolách, v rámci ktorých
vystupovali desiati účastníci, porota vyjadrovala o každom účastníkovi, pričom
diváci mohli hlasovať iba prostredníctvom SMS. Tak semifinalista s poradovým číslom 4, Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan zo Srbska, presvedčivo získal najväčší počet hlasov divákov.
K tomu sa priznal jeden z členov poroty,
hoci bolo dohodnuté, že nebudú oznamovať počet hlasov, iba samotné mená
účastníkov, ktorí získali dostatočný počet hlasov na postup do finále.
Keďže sa nedalo hlasovať zo Srbska,
týmto sa chcel poďakovať všetkým Slovákom, ktorí ukázali veľké srdce pre svojich krajanov z Dolnej zeme. Druhý člen

poroty povedal, že vôbec nemal pocit, že
tento súbor nepochádza zo Slovenska –
zdalo sa, že je „náš“. Tretí sa vyjadril, že
sa mu takáto svadba páčila, vychádza z
duše, pre svoju veselosť a ľahkosť, s akou
bola predvedená. Všetko to potvrdzovalo, že Detvan zaslúžene postupuje do finále. Členovia Detvana nedokázali skryť
svoje nadšenie, údiv, slzy šťastia. Oslava
na hotelovej chodbe trvala až do úsvitu
nového dňa. Zvyšný čas do odchodu využili na niekoľkohodinový oddych, po
ktorom vyrazili späť do Pančeva s cieľom
pripraviť sa na finálové vystúpenie.
Finále sa konalo 24. marca tohto roku.
A 23. marca r. 1975 bol usporiadaný zakladateľský snem, na ktorom vznikol
Detvan. Všetko vyšlo tak, že sa mohla
uskutočniť ideálna oslava 43. narodenín
Detvana na scéne Slovenskej televízie.

Vymysleli novú choreografiu, ktorá bola
starostlivo nacvičovaná v rámci každodenných nácvikov. S narodeninovou tortou, majúcou tri poschodia a na vrchu
veľké čísla 4 a 3, nastúpili členovia Detvana do autobusu a vyrazili na finále.
V Bratislave ich vítajú už starí priatelia
z národnej televízie. Vstupujú do známych miestností, všetko je ako doma. Nikomu ťažko nepadli úmorné vyčkávania
v rade na priestorové a zvukové skúšky,
skúšky v krojoch, obliekanie, prezliekanie a pod. Všetci si uvedomujú, že ide o
finále najväčšieho folklórneho programu
v strednej Európe a najpopulárnejšej relácie na Slovensku, za ktorú režisér Peter
Núňez získal mnohé ocenenia.
Podľa programovej schémy Detvan vystupuje ako posledný, s poradovým číslom 10. Víťazstvo kúskom srdca očaká-

vajú všetci Detvanovci, ale nikto v to neverí. Štvorhodinový prenos sa na Slovenskej televízii začína. Znovu o všetkom rozhodujú diváci. Na scéne sa striedajú výnimoční tanečníci, hudobníci a
speváci s perfektnými choreografiami.
Po každom vystúpení publikum v štúdiu
nadšene pozdravuje účastníkov, kým
porota nešetrí pochvalami. A na konci
relácie – účastník s číslom 10. Náš Detvan. Na scéne dominuje oslava so spevom a tancom. Hostia z Hubovej a Hriňovej, dlhodobí priatelia Detvana, prišli
na oslavu so svojimi piesňami a tancami.
Choreografia sa končí piesňou „Po nábreží“, ktorú Matica slovenská v Srbsku
vybrala za svoju hymnu. V publiku všetci rad-radom vstávajú a, s rukou pri
srdci, spievajú s členmi Detvana. Člen
poroty komentuje, že toto je vrchol hodný ukončenia finále. Avšak najväčší počet hlasov získava 15-ročný žiak z Terchovej Martin Repaň.
Po vyhlásení víťaza nasledoval spoločný koktail a zábava pre všetkých účastníkov finále v televíznom štúdiu. Okrem
víťaza, odmenení boli aj ostatní finalisti
revuálnym vystúpením na najväčšom
folklórnom festivale na Slovensku vo
Východnej 28. júna tohto roku. Aj túto
udalosť bude Slovenská televízia priamo
prenášať.
Tu by sa príbeh mohol končiť, keby sa
členovia Detvana nepostarali o to, aby
tak nebolo. Získali ešte jedno významné
ocenenie. Na tohtoročnom festivale slovenského folklóru v Srbsku, v obci Hložany, vystúpili v štyroch kategóriách:
ženská spevácka skupina, mladšia mužská spevácka skupina, staršia mužská
spevácka skupina a folklórna skupina.
Odmeny získala mužská spevácka skupina (druhé miesto) a folklórna skupina
(prvé miesto). Detvan sa tak stal absolútnym víťazom festivalu. Predsedníčka
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová odovzdala predsedovi spolku
Michalovi Spišiakovi sošku a zlatú i
striebornú plaketu. Gratulujeme!
Michal Kalmár

VIAC SÚ
CHRÁNENÍ
OBYČAJNÍ
ĽUDIA
» strana VIII

OSEM DESAŤROČÍ
AKTÍVNEHO
ŽIVOTA
» strana VIII

II
Piatok 29. júna 2018
pancevac@pancevac-online.rs

NA NAVŠTEVE U RODINY HOLOKOVCOV

VŠESTRANNÁ A ŠIKOVNÁ ANDREA
Andrea Holoková má deväť rokov a práve končí druhý ročník
Základnej školy Bratstva a jednoty vo Vojlovici. Je výbornou žiačkou. V jej triede sú dvadsiati
dvaja žiaci srbskej, maďarskej a
slovenskej národnosti. Väčšiu
časť učiva im prednáša ich učiteľka Jasmina Mladenovićová v
srbskom jazyku. Andrea už dva
roky v škole navštevuje aj hodiny
slovenského jazyka v rámci fakultatívnej výučby. Materinský jazyk
ju, okrem rodičov a príbuzných,
učí vyučujúca Mgr. Marína Hríbová, PhD. Na jej adresu má nielen Andrea, ale aj ostatní žiaci a
žiačky, ako aj ich rodičia, iba pochvalné slová, napriek tomu, že sa
výučba slovenského jazyka v ZŠ
Bratstva a jednoty uskutočňuje v
nie celkom optimálnom termíne,
raz týždenne, v stredu, ako dvojhodinovka. Rozprávali sme sa s
Andreou a jej matkou Boženou.
• Ako si začala navštevovať hodiny slovenského jazyka?
Andrea: Matka a otec ma zapísali na hodiny slovenského jazyka. Pre mňa nie je ťažké učiť sa
slovenčinu. Naozaj mám rada
diktáty, na základe ktorých nám
naša učiteľka Marína Hríbová
udeľuje známky. Ona sa mi veľmi

páči. Pri nej sme sa naučili omnoho viac ako predtým. Okrem slovenčiny, z predmetov mám najradšej anglický jazyk a výtvarnú
výchovu. Rada kreslím.
• Máš veľmi široké záujmy. Ako
sa ti darí všetko stíhať?
Andrea: Moji rodičia sú veľmi
dobre zorganizovaní, takže zatiaľ
všade stíhame. V pondelok a v
stredu chodím na angličtinu do
jednej súkromnej školy v meste.
Večer mám nácviky v rámci folklórnej sekcie Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan. V
piatok chodím na hodiny kreslenia k Emilovi Sferovi. Predvlani
ma matka a otec zaviedli k nemu,
aby posúdil, či som výtvarne nadaná, lebo si všimli, že pekne kreslím. On bol nadšený mojimi prácami, takže už viac než rok a pol
navštevujem jeho výtvarnú školu.
Približne desiati sa učíme od neho
používať rozličné výtvarné techniky. V sobotu a v nedeľu chodím na hodiny gymnastiky, ktoré
sa konajú v Strojníckej škole. V sobotu chodím aj do našej slovenskej evanjelickej cirkvi na dodatočné hodiny náboženstva. Pripravujeme sa na konfirmáciu. Zvyčajne prídeme zhruba dvadsiati, ale
keď sa blížia najdôležitejšie cirkevné sviatky, akými sú Vianoce a
Veľká noc, sme aj päťdesiati dvaja.

Božena: Manžel Jaroslav a ja
sme chodili na slovenčinu v základnej škole a vôbec sme nemali
dilemu, či bude na ňu chodiť aj
Andrea. Ak sa teraz, týmto spôsobom, nenaučí po slovensky, tak
kedy sa naučí? V rodine sa nerozprávame spisovne po slovensky a
používame značný
počet
srbských slov, takže škola je tým
správnym miesto na učenie sa. Jazyky sa treba učiť a ovládať ich
čím viac. Ktovie, čo všetko bude
raz potrebovať v živote.
• Niektorí rodičia slovenského
pôvodu sa domnievajú, že dodatočná výučba slovenčiny zaťažuje
deti, takže ich na ňu neprihlasujú.
Čo si o tom myslíte vy?
Božena: Slovenčina nie je náročnou povinnosťou pre našu
dcéru. Keby sme to Jaroslav a ja
mohli fyzicky zvládnuť, Andrea
by navštevovala a učila sa ešte niečo, lebo ju bavia rôzne veci.
Ivan Zafirović

NOVINA
Čujte, ľudia, aká u nás
novinôčka
hnedky zrána:
v našej izbe zrazu stojí
kolísočka maľovaná!

• Tvoja učiteľka Marína Hríbová mi povedala, že si vynikajúca
recitátorka a že si sa zúčastnila na
súťažiach. Do akej miery si bola
úspešná?
Andrea: Vlani som sa zúčastnila
na mestskej recitačnej prehliadke v
Pančeve, ktorú organizovala Kultúrno-osvetová spoločnosť v Pančeve, ale nebola som odmenená,
lebo som recitovala po slovensky.
Organizátori totižto takúto možnosť vôbec nepredpokladali. Mama, otec a ja sme boli dosť sklamaní. Napriek tomu som sa prihlásila
aj tohto roku na 49. mestskú recitačnú prehliadku, ktorá sa konala
24. marca, s úmyslom, že sa proste
len zúčastním. V kategórii žiakov
prvého a druhého ročníka základnej školy, na naše veľké prekvapenie – keďže som znovu recitovala

po slovensky, som získala prvé miesto. Vystúpila som s básňou Ľudmily Podjavorinskej Novina. Pred
časom mi učiteľka Marína Hríbová
vytlačila niekoľko básní v slovenskom jazyku, z ktorých som si vybrala práve túto. (Pravdepodobne
aj preto, lebo sa Andrei pred deviatimi mesiacmi narodil brat Dário
– poznámka novinára). Vďaka vybojovanému prvému miestu na
mestskej súťaži som získala právo
zúčastniť sa na regionálnej recitačnej prehliadke, ktorá sa tentokrát
konala v susednom Kovine. Tam
mi bolo udelené poďakovanie. Aj v
budúci rok sa prihlásim na prehliadku, pretože rada súťažím.
• Ty teda dobre ovládaš slovenský jazyk?
Andrea: Viem čítať aj po slovensky aj po srbsky. Bibliu pre

deti čítam v slovenskom jazyku,
zatiaľ čo iné knihy čítam v srbčine. Knihy v škole sú hlavne v
srbčine. Posledná kniha, ktorú
som prečítala je Hello Kitty. Dostala som ju do daru ako prvú
odmenu na mestskej recitačnej
súťaži.
• Blíži sa koniec školského roka. Už vieš, aký budeš mať prospech na konci druhého ročníka?
Andrea: Viem. Budem výborná. Zajtra je posledný deň riadnej
výučby. V utorok ideme na exkurziu do rekreačného strediska
Čardak. Päť dní.
Aj matke Božene sme položili
otázky týkajúce sa učenia jej dcéry po slovensky.
• Ako ste sa manžel a vy rozhodli zapísať dieťa na hodiny slovenčiny?

Na kolíske – kde sa vzalo,
tam sa vzalo,
milý pane –
leží čosi, pekné čosi,
u nás nikdy nevídané!
Ružové je celučičké
a má oči –
očká sivé...
Spinká pekne ani z cukru
a je živé – a je živé!
Plakalo to v kolísočke,
vzbudilo nás skoro k ránu,
má to rúčky, má to nôžky
ani bábka z porcelánu!
Malinké je, malilinké
ako hračka –
ale v hneve,
ak mu hnedky papať nedáš,
ako plače! Ako reve!
Ľudmila Podjavorinská

VEĽKÁ SLÁVNOSŤ V SLOVENSKEJ KOMUNITE

Konfirmácia vo vojlovickom cirkevnom zbore
Významná udalosť pre
každé dieťa

máciou si zodpovednosť voči cirkvi preberajú nielen deti, ale aj
rodičia, starí rodičia, ako aj krstní
rodičia.
Po kázni nastala slávnostná
chvíľa, keď deti Aňa Bešková, Lana Kucháriková, Dária Beracková, Anna Mária Cesnaková, Elena
Gajanová, Nikoleta Šofranková,
Anđela Jovanovová a Ivan Stojanov prijali osobné požehnanie a
po prvýkrát pristúpili k sviatosti
Večere Pánovej. K Večeri Pánovej
pristúpili aj rodičia, starí rodičia a
krstní rodičia. Nových dospelých členov cirkevného zboru
oslovil aj dozorca cirkevného
zboru Martin Marko, ktorý im
zaželal, aby neustále vyhľadávali
Krista a poprosil ich, aby pravidelne chodili na stretnutia cirkev-

Osem detí v strede
pozornosti
Žiť podľa naučeného
zo Svätého písma
Jednou z najväčších slávnostných
udalostí vo vojlovickej evanjelickej a. v. cirkvi je konfirmácia.
Tohto roku sa konala v prvú májovú nedeľu. Toho 6. mája slnko
svojimi lúčmi objímalo a ohrievalo Vojlovicu, ako aj tváre veriacich, ktorí si našli svoju cestu do
kostola. Predsa slnko pocítilo, že
práve v kostole a v mnohých rodinách sa deti pripravujú na veľkú a
významnú udalosť vo svojom živote. Táto nedeľa bola pre osem
detí výnimočná, lebo sa všetci točili okolo nich. Sedeli vpredu v
kostole, aby sa každý mohol pozerať na nich. Všetko bolo vyzdobené. Nové šaty, obleky, účesy. Na
túto príležitosť rodičia konfirmandov pripravovali slávnostný
obed. Prišli priatelia, príbuzní.
Mnohí dostali zaujímavé darčeky.
Konfirmácia je veľmi dôležitá
udalosť – významný krok viery.
Niekedy musíme sami pouvažovať nad tým, kto vydrží v tomto
svete plnom výziev a kto spadne a
už sa nikdy nepostaví. Takýmto
krokom by sme sa všetci mali naučiť veriť v Boha, spoliehať sa na

neho, obracať sa na neho v každej
chvíli nášho života. Nevyhnutné
je, aby sme pochopili, že ho všetci potrebujeme aj vtedy, keď sa
nám zdá, že to aj sami zvládneme.
Práve tieto životné lekcie a
mnohé vedomosti deti získali počas konfirmačnej prípravy. Ony s
úprimným srdcom potvrdili svoju krstnú zmluvu a samy pre seba
vyznali vieru v Trojjediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého.
Ježiš Kristus ich pozval do svojho
spoločenstva veriacich, aby samostatne zodpovedali za svoj

kresťanský život. Boh ich neustále
pozýva, aby sa stali súčasťou Jeho
dobrodení. Do nádherne vyzdobeného kostola, v nových šatách a
oblekoch, vošli deti so svojim
duchovným pastierom s piesňou
„Vojdite, plesajme“. Pripravil ich a
slávnosť konfirmácie vykonal
kňaz Branislav Kulík. Ťažké bremeno detských obáv, súvisiacich
s tým, či budú vedieť zodpovedať
na otázky, opadlo z nich, a tak sa
mohli plne sústrediť na spoločné
vyznanie viery pred Bohom a cirkevným zborom. Všetky deti

zvládli previerku, niektoré medzi
nimi dokonca aj prekvapili svojimi vedomosťami. Ešte by bolo
potrebné, aby podľa toho, čo sa
naučili, aj konali a žili, t. j. aby
tým svoju vieru dokazovali. Vojlovický kňaz práve to aj zdôraznil
– že cieľom konfirmácie nie je len
naučiť sa niečo naspamäť.
Konfirmačná príprava by mala
deti naučiť prijímať živého Boha
vo svojom živote, počítať s ním a
žiť s ním. Konfirmácia predstavuje začiatok života s Bohom. Popri
tom, zdôraznil pán Kulík, konfir-

nej mládeže, podobne ako predtým na náboženstvo. A keď začujú kostolné zvony, bez ohľadu
na to, či vyzváňajú v nedeľu alebo
počas sviatkov, nech nezabúdajú
na to, že tie zvony aj ich volajú do
kostola na bohoslužbu.
Konfirmácia týchto, teraz už
dospelých členov cirkvi svojim
sľubom pred Bohom zaväzuje,
aby sa nerozišli, ale vytrvali vo viere, pomáhali cirkevnému zboru
a naďalej navštevovali nedeľné
bohoslužby. Tam, kde sa káže Božie slovo, tam sú požehnané chvíle s Bohom. V Svätom písme pramení požehnanie pre všetkých.
Dúfame, že noví členovia cirkvi
toto nikdy nezabudnú a že splnia
sľub, ktorý dali pre Bohom počas
opísanej slávnosti.
Alena Kulíková
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ФИНАЛИСТИ У БРАТИСЛАВИ, ПОБЕДНИЦИ У ГЛОЖАНУ

УСПЕХ КОЈИ ЋЕ БИТИ УПИСАН У ИСТОРИЈУ
Жири одушевљен
наступом у словачком ТВ
шоуу
Финале надметања
обележила „Ђетванова”
тачка
Награде на фестивалу
„Танцуј, танцуј”
Наша жеља, у серији написа о „Ђетвану”, да причи о успеху на највећем
фолклорном шоу-програму Словачке
националне телевизије „Земља пева”
не буде крај – остварила се. У четвртфиналним емисијама стручни жири,
састављен од најеминентнијих стручњака из области фолклора, музике и
певања, дао је зелено светло „Ђетвану” за пролазак међу 20 најбољих,
што је значило улазак у полуфинале.
То је представљало невероватан
успех, јер бити изабран у 20 најбољих
међу 2.000 учесника, у чак 350 наступа, деловало је незамисливо. Пошто
се чудо догодило, уследило је ново путовање у Братиславу, 1. марта, на наступ, овог пута уз директан телевизијски пренос полуфинала.
Припремљена је шаљива кореографија словачке свадбе после поноћи под
називом „Господин старојко”. Овог пута у две полуфиналне емисије, са по десет такмичара, жири се изјашњавао о
сваком учеснику, при чему су гледаоци
могли да гласају само путем СМС-а.
Тако је полуфиналиста с редним бројем 4, Словачко културно-просветно
друштво „Ђетван” из Србије, добио
убедљиво највећи број гласова гледалаца. Ово је признао један од чланова
жирија, иако је договорено да се не саопштава број гласова, већ само имена
учесника који су добили довољно гласова за улазак у финале.
Пошто није могло да се гласа из Србије, овим је хтео да захвали свим

Словацима који су показали велико
срце за своје сународнике из Доње земље. Други члан жирија је изговорио
да уопште није имао осећај да овај ансамбл не потиче из Словачке, већ да је
„наш”. Трећи се изјаснио да му се оваква свадба допада, да има душу, због
веселости и лакоће с којима је изведена. Све је ово потврђивало да „Ђетван” заслужено улази у финале. Чланови „Ђетвана” нису могли да прикрију одушевљење, неверицу, сузе радоснице. Прослава у ходнику хотела
трајала је до сванућа новог дана. Преостало време до поласка искористили
су да се одморе неколико сати, после
чега су кренули назад за Панчево ради
припремања финалног наступа.
Финале је било 24. марта ове године. А 23. марта 1975. одржана је оснивачка скупштина, када се родио „Ђетван”. Све се поклопило за идеалну
прославу 43. рођендана „Ђетвана” на
сцени Словачке телевизије. Осмишљена је нова кореографија, која је
пажљиво увежбавана на свакоднев-

ним пробама. С рођенданском тортом
на три спрата, која је на врху имала велике цифре 4 и 3, чланови „Ђетвана”
су се укрцали у аутобус и кренули на
финале.
У Братислави их дочекују већ стари пријатељи с националне телевизије. Улази се у познате просторије,
тако да је све као код куће. Никоме
не падају тешко напорна чекања у
реду за просторне и тонске пробе,
пробе у ношњама, облачење, пресвлачење и сл. Сви су свесни да је то
финале највећег фолклорног програма у средњој Европи и најпопуларније емисије у Словачкој, за коју је
режисер Петер Нуњез добио многа
признања.
По програмској шеми „Ђетван” наступа последњи, с редним бројем 10.
Победу крајичком срца очекују сви
„ђетвановци”, али нико у њу не верује.
Четворочасовни пренос на Словачкој
телевизији почиње. Опет о свему одлучују гледаоци. На сцени се смењују
изванредни играчи, свирачи и певачи

у савршеним кореографијама. После
сваког наступа публика у студију одушевљено поздравља учеснике, а жири
не штеди похвале. И, на крају емисије, учесник под бројем 10. Наш „Ђетван”. Сценом доминира прослава с
песмом и игром. Гости из Хубове и
Хрињове, дугогодишњи пријатељи
„Ђетвана”, на прославу долазе са својим песмама и играма. Кореографија
се завршава песмом „Po nábreží”, коју
је Матица словачка у Србији прогласила за своју химну. У публици сви до
једног устају и, с руком на срцу, певају са „ђетвановцима”. Члан жирија даје коментар да је ово врхунац достојан завршетка финала. Ипак, највише
гласова гледалаца добија 15-годишњи
ученик из Терхове Мартин Репањ.
После проглашења победника уследио је заједнички коктел и забава у
студију телевизије за све учеснике
финала. Поред победника, награђени
су и сви остали финалисти ревијалним наступом на највећем фолклорном фестивалу у Словачкој „Východná” 28. јуна ове године. И овај догађај
Словачка телевизија ће директно преносити.
И ту би причи могао бити крај да
се чланови „Ђетвана” нису побринули да не буде. Освојили су још једно
велико признање. На овогодишњем
фестивалу словачког фолклора у Србији, у месту Гложан, наступили су у
четири категорије: женска певачка
група, млађа мушка певачка група,
старија мушка певачка група и фолклор. Награде су освојили мушка певачка група (друго место) и фолклорна скупина (прво место). Тако је „Ђетван” постао апсолутни победник
фестивала. Председница Националног савета словачке националне мањине Ана Томанова Маканова уручила је статуу и златну и сребрну плакету председнику друштва Михалу
Спишјаку. Честитамо!
Михал Калмар
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У ПОСЕТИ ПОРОДИЦИ ХОЛОК

СВЕСТРАНА И ВРЕДНА АНДРЕА
Андреа Холок има девет година
и управо завршава други разред
Основне школе „Братство–
jединство” у Војловици. Одлична је ученица. У њеном разреду
има 22 ђака српске, мађарске и
словачке националности. Већи
део градива им предаје њихова
учитељица Јасмина Младеновић на српском језику. Андреа у
школи већ две године, у виду
факултативне наставе, похађа и часове словачког језика.
Матерњем језику је, поред родитеља и родбине, учи учитељица др Марина Хриб. За њу не
само Андреа него и друге ученице и ученици, као и родитељи,
имају само речи хвале, упркос
томе што се настава словачког језика у ОШ „Братство–јединство” одвија у не баш оптималном термину, једном
седмично, средом, као двочас.
Разговарали смо са Андреом и
њеном мамом Боженом.
• Како си почела да похађаш
часове словачког језика?
Андреа: Мама и тата су ме
уписали на наставу словачког. Није ми тешко да учим
словачки. Ја баш волим диктате на основу којих нас наша учитељица Марина Хриб
оцењује. Она ми се много допада. Поред ње смо научили
далеко више него раније. Поред сло вач ког, од пред ме та
ми се највише свиђају енгле-

Божена: Супруг Јарослав и ја
смо ишли на словачки језик у
основној школи и није било дилеме да иде и Андреа. Ако сада,
на овај начин, не научи словачки, када ће? Ми у кући не говоримо књижевни словачки језик
и користимо немали број српских речи, тако да је школа право место за учење. А језике је
корисно учити и што више их
знати. Ко зна штa ће јој једног
дана требати у животу.
• Понеки родитељи словачког порекла сматрају да додатна настава словачког језика оптерећује децу, тако да их не уписују. Шта ви мислите о томе?
Божена: Словачки није велика обавеза за нашу ћерку. Да Јарослав и ја можемо физички да
постигнемо, Андреа би похађала и учила још нешто, јер је
много тога занима.
Иван Зафировић

НО ВИ НА
ски језик и ликовно. Волим
да цртам.
• Имаш врло широка интересовања. Да ли успеваш све да
постигнеш?
Андреа: Моји родитељи су се
добро организовали, тако да засад свуда стигнемо. Понедељком
и средом идем на енглески језик у
једну приватну школу у граду.
Увече имам пробе у фолклорној

секцији Словачког културно-просветног друштва „Ђетван”.
Петком идем на часове цртања
код Емила Сфере. Претпрошле
године су ме мама и тата одвели
код њега да процени да ли сам
надарена за ликовну уметност,
јер су приметили да лепо цртам.
Он је био одушевљен мојим радовима, тако да већ више од једне и по године похађам његову
ликовну школу. Има нас десетак
који учимо од њега употребу различитих ликовних техника. Суботом и недељом идем на часове
гимнастике у Машинској школи.
Суботом идем и у нашу словачку
евангеличку цркву на додатне
часове веронауке. Припремамо
се за причест. Обично нас дође
двадесетак, а када се приближавају наjважнији верски празници, као што су Божић и Ускрс,
буде нас педесет двоје.
• Твоја учитељица Марина
Хриб ми је рекла да си врсна
рецитаторка и да си учествовала на такмичењима. Колико си
била успешна?
Андреа: Прошле године сам
учествовала на градској смотри

рецитатора Панчева коју је организовала Културно-просветна заједница Панчева, али нисам била оцењена, јер сам рецитовала на словачком језику. Организатори такву могућност, наиме, уопште нису предвидели.
Мама, тата и ја смо били прилично разочарани. Упркос томе
пријавила сам се и ове године за
49. градску смотру рецитатора,
која је одржана 24. марта, с намером да само учествујем. У категорији за први и други разред
основне школе, на наше велико
изненађење, јер сам поново рецитовала на словачком језику,
освојила сам прво место. Наступила сам с песмицом Људмиле
Подјаворинске „Новина”. Својевремено ми је учитељица Марина Хриб одштампала више песама на словачком језику, од којих
сам ја изабрала баш ту. (Вероватно и зато што је Андреа пре
девет месеци добила брата
Дариjа – прим. нов.). Захваљујући освајању првог места на
градском такмичењу, стекла сам
право учешћа на зонској смотри
рецитатора, која је ове године

уприличена у суседном Ковину.
Тамо сам добила захвалницу.
Пријавићу се и наредне године
за смотру, јер волим да се такмичим.
• Ти, значи, добро владаш
словачким језиком?
Андреа: Умем да читам и на
словачком и на српском језику.
Библију за децу читам на словачком језику, а остале књиге на
српском. Књиге у школи су,
углавном, на српском језику. Последња књига коју сам прочитала је „Хелоу Кити”. Њу сам на дар
добила као првонаграђена на
градској смотри рецитатора.
• Ближи се крај школске године. Знаш ли већ с каквим
успехом ћеш завршити други
разред?
Андреа: Знам. Бићу одлична.
Сутра је последњи дан редовне
наставе. У уторак идемо на екскурзију на Чардак. Пет дана.
Питали смо и маму Божену о
учењу њене кћери словачком
језику.
• Како сте супруг и ви одлучили да упишете дете на наставу словачког језика?

Чујте, људи, каква је у нас
новина
одмах изјутра:
у нашој соби одједном стоји
колевчица осликана!
На колевци – како дошло,
тако дошло,
господе драги –
лежи нешто, лепо нешто,
код нас никад невиђено!
Ружичасто је цело-целцато
и има окице –
окице сиве...
Спавуцка лепо као од шећера
и живо је – и живо је!
Плакало је то у колевчици,
пробудило нас рано ујутру,
има то ручице, има то ножице
попут лутке од порцелана!
Малено је, маленкасто
као играчка –
али у љутњи,
ако му одмах не даш да ручка,
како плаче! Како рида!
Људмила Подјаворинска

ВЕЛИКА СВЕЧАНОСТ У СЛОВАЧКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Причест у војловачкој црквеној општини
Важан догађај за
свако дете

рија Берацка, Ана Марија Цеснак, Елена Гајан, Николета
Шофранко, Анђела Јованов и
Иван Стојанов примили личан
благослов и први пут приступили свечаности Тајне вечере.
Тајној вечери су се прикључили и родитељи, стари родитељи и кумови. Новим одраслим
члановима црквене општине
обратио се председник црквене
општине Мартин Марко, који
им је пожелео да непрестано
траже Христа и замолио их је
да редовно долазе на сусрете
црквене омладине као што су
долазили на веронауку. А када
чују црквена звона, без обзира
на то да ли одзвањају недељом

Осморо малишана у
центру пажње
Живети према
наученом из Светог
писма
Један од већих свечаних догађаја у војловачкој евангеличкој
а. в. цркви је и причест. Ове године је одржана прве недеље у
мају. Тог 6. маја сунце је својим
зрацима грлило и грејало Војловицу, као и лица свих верника који су пронашли свој пут у
цркву. Ипак је сунце осетило да
се управо у цркви и у многим
породицама деца припремају
за велики и значајан догађај у
свом животу. Ова недеља је за
осморо деце била изузетна јер
су се сви вртели око њих. Седели су напред у цркви, тако да
свако гледа у њих. Све је било
украшено. Нове хаљине, одела,
фризуре. За ту прилику родитељи деце су спремали свечани
ручак. Дошли су пријатељи,
родбина. Многи су добили занимљиве поклоне. Причест је
веома важан догађај – значајан
корак вере. Некада морамо сами размислити ко ће опстати у
овом свету пуном изазова, а ко
ће пасти и никада више неће
устати. Сви треба оваквим ко-

раком да научимо да верујемо
Богу, да се ослањамо на њега, да
му се у сваком моменту нашег
живота обраћамо. Неопходно
је да разумемо да нам он свима
треба и онда када нам се чини
да ћемо то сами савладати.
Управо ове животне лекције
и многа знања деца су усвојила
током припреме за причест.
Она су искреног срца потврдила крштење и сама за себе изговарала веру у Свету Тројицу,
Бога Оца, Сина и Светога духа.
Исус Христ их је позвао у своју
заједницу верника, како би
свако индивидуално одговарао
за свој хришћански живот. Бог
их непрестано позива да поста-

ну део његових дела. У предивно украшену цркву, у новим хаљинама и оделу, деца су ушла
са својим духовним пастиром
уз песму „Vojdite, plesajme”.
Припремао их је и свечаност
причести обавио свештеник
Бранислав Кулик. Тешко бреме
страха деце да ли ће знати да
одговоре на питања пало је с
њих и тако су могла у потпуности да се усредсреде на заједничко признање вере испред
Бога и црквене општине. Сва
деца су испитивање савладала,
док су нека међу њима чак и изненадила својим знањем. Само
би требало да се према томе
шта су научила, и понашају и

живе, тј. да тиме своју веру доказују. Војловачки свештеник
је управо то истакао – да циљ
конфирмације није само да деца науче нешто напамет.
Припрема за причест треба
да научи децу да примају живог Бога у свом животу, да рачунају на њега и живе с њим.
Причест представља почетак
живота с Богом. Поред тога,
истакао је господин Кулик, с
причешћу одговорност према
цркви имају не само деца него
и родитељи, баке и деке, као и
кумови.
После проповеди уследио је
свечани тренутак када су деца
Ања Бешка, Лана Кухарик, Да-

или за време празника, да не
забораве да их та звона позивају у цркву на богослужење.
Причест ове сада већ одрасле
чланове цркве везује својим
обећањем испред Бога, како се
не би разишли, већ опстали у
вери, помагали црквеној општини и убудуће посећивали
недељна богослужења. Тамо где
се проповеда Свето писмо, тамо су благосиљани тренуци с
Богом. Из Светога писма извире благослов за све. Надамо се
да нови чланови цркве ово никада неће заборавити и да ће
остварити обећање које су дали
пред Богом на описаној свечаности.
Алена Кулик

V

Петак, 29. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ

О НАШИМ СУСЕДИМА И СУНАРОДНИЦИМА

ИСТОРИЈАТ ДОЛАСКА СЛОВАКА
НА ОВЕ ПРОСТОРЕ

Снажна асимилација
мањих група

Доња земља као
географски и
културноисторијски
појам
Насељавање јужних
подручја тадашње
Угарске
Миграције до
Бугарске
Географски појам Доња земља,
који се у стручној литератури
усталио пре свега у вези са сеобом становништва у јужније
области Угарске, води порекло
од синонимног мађарског назива Алфелд. Реч је о простору
Велике дунавске котлине, у чијој су колонизацији у великој
мери учествовали управо Словаци. У ширем смислу речи под
Доњом земљом подразумева се
пространа територија угарских
региона који су се налазили јужно од граница данашње Словачке, а у ужем смислу речи
овај термин означава територију јужно од замишљене линије Будимпешта–Мишколц–
Шатораљаујхељ.
Стручњаци који се баве овом
проблематиком често упозоравају на то да овај назив не би
требало схватати само стриктно из географског аспекта, као
извесну територијалну формацију, јер садржај појма добија
на значају и с културноисторијског гледишта. Према њиховом мишљењу, потпуно је неприхватљив претежно на северу Словачке устаљен назив Доња земља који се односи на јужне низијске области Словачке. Предметни термин је стога
недвосмислено ознака за горе
дефинисану територију, коју су
већ током 18. и 19. века називали и Доњоземска Словачка.
Веће погодности за живот

Насељавање појединих подручја Доње земље трајало је два и
по века (од краја 17. века све до
почетка 20. века). Био је то дуготрајан историјски процес који је као социјално-економска
појава погодио политички и
културни живот словачког народа и уврстио се међу значајна

угњетавања, тенденција мађаризације и верског прогона, насељавали су пространа, али у
потпуности депопулисана доњоземска подручја. У периоду
све веће кризе феудализма ове
области постале су уточиште
првенствено за бројно поданичко становништво. Подстицај за ову масовну миграцију
биле су погодније могућности
за живот, сопствено остварење
и егзистенцију у јужнијим деловима тадашње угарске државе.
Облици одласка били су различити. Повољни услови живота и плодно земљиште привукли су овамо најпре избегле
поданике и сезонске пољопри-

регионима. Масовну сеобу су
убрзале војне победе Хабзбуршке монархије над Османским
царством у последње две деценије 17. века. Паралелно с процесом повлачења турске војске
са севера на југ почело је насељавање ових подручја. Циљ каснијих акција пресељавања, које су организовали представници државне управе, био је да се
у јужне, турском окупацијом
девастиране области државе
привуче радна снага која би их
што пре стабилизовала и начинила продуктивним, а насељавањем дуж границе повећала
чак и одбрамбену моћ земље.
Заинтересованим лицима су

Градња куће у Илоку, 1952. године

Насељавање
католика, касније и
евангелика
Године 1921. у
Осијеку је основан
Чешко-словачки савез

Др Марина Хриб

вредне раднике. У том периоду
слобода пресељења била је готово у потпуности укинута и
стога су многи поданици одмах по доласку променили
своја имена и презимена. Такву
одлуку су донели плашећи се
освете бившег земљопоседника, али после одређеног времена то је дефинитивно отежало

заузврат пружене бројне економске и социјалне погодности
у облику пореских олакшица,
веће слободе и сл., али гарантовано и идеолошки толерантније окружење.
Из горенаведеног произлази
да су постепено створени повољни услови за масовну сеобу
поданика (тзв. migratio colonorum) и остварење велике колонизације јужних подручја државе. Према подацима који се наводе у стручној литератури, у
миграцији је током 18. и 19. века
учествовало 200.000 становника, тј. приближно шестина тадашњег становништва данашње
Словачке. Предметну територију су насељавали и припадници
других, најчешће суседних народа. Заједничким оснивањем, односно насељавањем локалитета
овим колонистима формирао се
мултиетнички мозаик, који је до
данас карактеристичан за дату
средину.
Улога Марије Терезије и
Јосифа II

Марија Терезија

поглавља не само његове историје већ и историје других народа с којима су Словаци у новом окружењу почели да живе.
Припадници словачког народа, тражећи спас од феудалног

оне – Бачку, Банат и Срем у Војводини. Западно од те територије, између Саве на југу, Драве на
северу и даруварске регије насељене Чесима на западу, Словаци
су населили Славонију, у чијем
саставу су и граничне области
западног Срема. С обзиром на то
да је на том подручју било потребно не само начинити земљиште плодним већ и искрчити густе шуме, земљопоседници су се
трудили да тамо привуку словачке католике из пренасељених
планинских подручја северне
Словачке (претежно из региона
Орава и Кисуце).
На овом месту је немогуће не
споменути пресељења у румун-

утврђивање порекла њихових
потомака.
Касније је краљевска комора
дозволила пресељење становништва, које се ту запослило
углавном у пољопривредним

Крећући се у правцу југа, колонисти су најпре прелазили словачко-мађарску етничку границу и у етапама насељавали
регионе који су данас саставни
део Мађарске. Граница се пак
постепено померала јужније.
Генерално се може констатовати да је становништво из северне и централне Словачке насељавало углавном области између Тисе и Дунава, док су ка
Прекодунавској регији и северном Прекотисју инклинирали
претежно становници западне,
односно источне Словачке.
Словачка колонизација је постала интензивнија за време владавине Марије Терезије и Јосифа
II. Средином 18. века Словаци су
дошли у најјужније угарске реги-

ски део Баната и у Трансилванију (Ердељ), који су били насељавани приближно у истом периоду када и већ поменута Славонија. У равничарску арадско-банатску регију доселили
су се претежно Словаци из
пренасељених, географски најближих локалитета Доње земље. Ердељско рудогорје је било из социјалних и професионалних разлога (квалификована радна снага у тек основаним
постројењима за производњу
руда метала и стакла) насељавано Словацима који су потицали претежно с територије источне и северне Словачке. Словаци који су населили друге,
углавном североисточне области данашње Румуније постепено су се асимиловали. Због
повећане густине насељености
и последичног недостатка земљишта у многим горенаведеним регионима неколико стотина насељеника се поново одлучило на миграцију даље на
југ и југоисток.
После настанка самосталне
бугарске државе (1878) у њеним северним деловима, готово у срцу Балкана, затекли су се
и Словаци. Њихов долазак из
најразвијенијих пољопривредних подручја Аустроугарске
монархије подржавала је и бугарска влада, која се трудила да
подигне сопствену пољопривредну производњу на виши
ниво. Тамо су се преселили
претежно Словаци из банатских насеља, који су се дуго суочавали са економским проблемима – овде већ верски разлози нису представљали фактор који би проузроковао миграцију.
Др Марина Хриб

Током многих деценија Словаци
су се концентрисаније населили
у ове градове и њихова окружења: Ријеку, Загреб, Пакрац, Пожегу, Ораховицу, Нашице, Даково, Осијек и Илок. У подручјима где су представљали нижи
проценат становништва, Словаци су брже подлегали асимилацији. Није реткост да у тим градовима данас о њиховом словачком пореклу сведоче само презимена у регистрима. Словаци
долазе из претежно планинских
подручја северне Словачке, која
су била пренатрпана и економски заостала.
У подручју Вуковарскосремске жупаније остварили су
посебан напредак Словаци који живе и раде у заједницама,
пре свега у Илоку, Радошу, Сољанима и Бапској. Први Словаци који се ту појављују крајем
17. века као сезонски радници,
војници и трговци били су католици, а данас о њима сведоче

који су се ту по одласку Турака
постепено насељавали (укључујући и аутохтоне народе који се
враћају након турске експанзије) бавили су се пољопривредом, посебно виноградарством.
У већини општина Словаци
дуго нису имали своје школе с
предавањима на словачком језику. Иако су били укључени у
изградњу школа, недостајали
су им словачки учитељи. Већином су тек тридесетих година
20. века оснивана словачка одељења у локалним школама.
Друштвени и културни живот Словака у појединим регионима формирао се споро због
недостатка словачке интелигенције, која је била одсутна у
друштвеној структури словачких имиграната. Најдужу традицију (од 1914. године) има
словачки театар у Илоку.
Године 1921. у Осијеку је
основан Чешко-словачки савез
у Краљевини СХС, који је преузео под покровитељство школе
и иницијативно формирање библиотека и читаоница. Словаци
у Илоку ширили су културу и
просвету кроз Друштво чешкословачких академика Људевита
Штура (1925) и Словачког читачког друштва (1928), од којих
је спајањем настало Словачко
културно-просветно друштво

Чланице друштва Људевита Штура из 1929. године

само презимена њихових потомака. Друга група Словака
евангелика из Војводине, тзв.
секундарна миграција, дошла је
у Илок тек у другој половини
19. века. Посебно су били посвећени пољопривреди – узгоју
хмеља и грожђа. У подручју Вуковарско-сремске жупаније већина припадника словачке националне мањине живи у Илоку и околним селима.
Словаци у Илоку, западносремском граду дуж Дунава, на
граници Хрватске с Војводином, имају посебну историју. У
ту регију, богату виноградима,
први Словаци су долазили на
имање кнезова Odescalchi. Они

Људевита Штура. Године 1952.
Илочани су изградили културни
дом – Словачки народни дом.
У већим градовима у којима
је словачка заједница живела
заједно са чешком тридесетих
година 20. века оснивала су се
чешко-словачка друштва. Централно друштво Чеха и Словака у Хрватској, са седиштем у
Дарувару, било је активно од
1944. године. У послератном
периоду су се тек од раних седамдесетих година интензивније активирале плесне, певачке и музичке групе, које су касније учествовале на бројним
фестивалима у Словачкој.
Милушка Фабри
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НАШИ „ГАСТАРБАЈТЕРИ” У СЛОВАЧКОЈ

ВИШЕ СЕ ШТИТЕ ОБИЧНИ ЉУДИ
Наш суграђанин Мартин Берацка међу првима је отишао из
Војловице у Словачку у потрази
за бољим животом. Видео је како његови родитељи тешко зарађују за живот. Мајка Злата
ради у продавници, а отац Мартин после дугог низа година рада у посрнулој Стаклари већ је
две и по године, као незапослен,
на бироу рада. Испрва је и млади
Мартин пробао овде да нађе запослење и поштено ради. Било
му је све теже, није желео више
да се „сналази” и пристаје на нерегуларне и нелегалне услове рада и одлучио је да посао потражи у Словачкој. Тамо непрестано траже нове, вредне раднике, а
познавање језика представља
важну упоредну предност.
• Колико си дуго већ у Словачкој? У ком граду? Да ли си од
почетка тамо или си мењао пребивалиште?
– У Словачкој сам преко шест
година. Живим у главном граду
Словачке, Братислави, од почетка све до сада.
• Шта си по занимању и чиме
се бавиш у Словачкој?
– Квалификовани сам инсталатер грејања и климатизације,
а радим у фабрици аутомобила
„Фолксваген”. Почео сам најпре
у мањем складишту, где сам припремао делове по наруџбини.
Касније сам монтирао поједине
ауто-делове на монтажној траци, нпр. стакла, од чега су ме болели прсти. После неколико година сам добио запослење на
неодређено време. Тренутно
обављам лак, али веома одговоран посао. Имам возић којим
разносим скупоцене делове по
свим халама на потпис поузећем.
• Шта је био основни разлог
твог одласка у Словачку?
– Одлучујуће је било то што
више нисам желео да радим на
црно, суботом, недељом, празницима, без иједног дана да сам
пријављен. Хтео сам да доживим
заслужену пензију.
• Како су те примили послодавци, а како колеге на послу?
Допада ли ти се посао?

које је на листи UNESCO.
Лепо је уређено, опкољено
шумама, са чистим ваздухом. Кроз Бардејов протиче
река Топља, богата рибом.
Свуда је чисто, као мало где.
Корпе за отпатке су на сваких 10–15 метара. Имају
„плешућу” фонтану с разним бојама. Трг и читав градић су опасани зидинама.
• Можеш ли да упоредиш
стање у Србији и Словачкој?
Које су предности и недостаци живота тамо и овде?
– Разлика је велика. Ипак
је Словачка Европска унија,
са својим законима који ви-

Иван Зафировић

ВОЈЛОВАЧКИ МОМС ПРОСЛАВИО ЈУБИЛЕЈ

Осам деценија
активног живота
Мартин Берацка (други слева) са супругом и родитељима

– На почетку ми је било мало
теже да се привикнем на рад у
сменама, али послодавац је имао
много разумевања и на радном
месту су ми веома помогли. Колегама је било потребно време
да ме прихвате и „пусте” у своје
животе. Али такви су Словаци.
Треба им времена да се навикну.
Посао ми није био тежак кад сам
у Србији навикао на 14 до 16 сати рада. Та осмочасовна радна
смена ми брзо пролази. Био сам
одевен од главе до пете, јевтини
оброци, редовне паузе, 13-14.
плата, витамини зими, режим
освежавања лети. Коме се то не
би допало. А још сам био пријављен од првог дана.
• Да ли си планирао да тамо
краће или дуже останеш? Желиш ли да се вратиш овамо једног дана или ћеш се трајно преселити у Словачку?
– Ово је мало теже питање. Наравно да бих желео да се вратим

кући. Имам у Србији породицу,
родбину, пријатеље, али у њој не
видим будућност. Нема перспективе. Ако доживим пензију, планирам да се вратим кући.
• Имаш ли нове пријатеље тамо у Словачкој или си и даље
странац за њих?
– Да. Имам много пријатеља и
из Србије и из Словачке. Менталитет је овде мало другачији,
али сам већ навикао. Сви дословце имају систем посао–кућа.
Мало иду на излете и одмор.
Они немају тако честа сусретања
као ми, на пример на роштиљању. Много штеде. Све имају пребројано до последњег цента.
• Да ли је велика разлика у језику и култури између Словака
тамо и овде, у Војводини? Како
на Словаке из Доње земље гледају локални Словаци?
– Разлика је у језику. То сам
схватио зато што ја њих перфектно разумем, а они мене ма-

ње. И то због мог посрбљеног
словачког језика. Словаци у
Словачкој нас сматрају Србима.
Они то не схватају, све док се
лично не увере да и код нас има
словачких села, у којима се у
школама учи на словачком језику. Што се тиче словачке културе, Словаци у Словачкој могу да
буду поносни на Словаке у Војводини, јер им ми чувамо обичаје и традицију, који у Словачкој
већ изумиру. Моја жена је Словакиња из Словачке и први пут у
свом животу је обукла стару народну ношњу управо у Србији,
на свадби мог брата.
• Да ли си раније путовао у
Словачку? Који део Словачке и
који град ти се највише допадају?
– И раније сам путовао по Словачкој од истока до запада. Братислава је диван град, с више језера, паркова и шума у центру. Али
к срцу ми је прирасло мање место
Бардејов у источној Словачкој,

ДЕМОГРАФСКА КРЕТАЊА У ЗАЈЕДНИЦИ И ДРУШТВУ

Падина испред свих
Словака има свуда у
нашој земљи
Општина Ковачица
као најважнији центар
Погледају ли се подаци пописа
из 2011. године о броју грађана
словачке националности у Србији, могу се уочити неке занимљивости. Те године је у нашој
земљи живело 52.750 Словака.
Наравно да је највећи број њих
настањен у Војводини. Чак
50.321. Ту је њихова највећа концентрација. Остатак Словака је
разасут по другим деловима Србије. И има их свуда – од Неготина на истоку, где их је шесторо,
или Кладова, где станује двоје,
до Пријепоља на западу, где живи четворо, односно до Трговишта на југу Србије, где је свој
дом пронашао/пронашла један
Словак или Словакиња.
Словаци у Војводини већ дуго
имају три своја средишта, три
насељена места у којима и око
којих живи највећи број Словака. То су Бачки Петровац, Стара
Пазова и Ковачица. У општини
Бачки Петровац су 2011. живела
8.722 Словака, а у самом насељу
4.982. Већа села у околини су
Гложан, с 1.725, и Кулпин, с 1.952
житеља словачке националности. Дуго је Стара Пазова била
највеће словачко место. Последњи попис показује да то више
није тако, јер у њој обитава 5.105

ше штите обичне људе. Сви
су пријављени, на време добијају плату. Има ту поприлично посла и може се лепо
живети. Цене су разноврсне:
нешто је јевтиније ту, а нешто у Србији. Већином је у
Словачкој повољније, нарочито у поређењу с платама.
Станови су овде скупи, а и
њихов најам. Електронска
роба, намештај и намирнице
су јевтини на распродајама.
И гориво је јевтиније него у
Србији. Лепо се да уштедети
и ми стално пратимо снижења, као и већина Словака.

Основна школа у Падини

Словака. Уколико би се у обзир
узимао само број становника,
највеће средиште Словака је општина Ковачица, где их живи
10.577. Вођени истим критеријумом можемо рећи да је Падина
највеће словачко место у Србији,
јер у њему станује 5.276 Словака.
У Ковачици их је нешто мање –
5.142. Падина је у још нечему изузетна. То место је у етничком и
верском погледу најхомогенија
словачка заједница у Србији, јер
у њему живе највећим делом
Словаци и евангелици. Падини
једино недостају значајне културне установе и развијенија
привреда да постане истинско
средиште војвођанских Словака. Оно што је кључно – људе –
Падина има. И то какве: Падинци се сврставају међу најмарљи-

вије, најпедантније и најпредузимљивије Словаке у Србији.
Питање је да ли ће тако и убудуће бити, јер све више радно способних људи одлази из наше земље на рад у Словачку.
Почело је стидљиво пре десетак и више година, када су девојке и младићи који су студирали у
Словачкој почели све чешће да
остају тамо након студија, јер им
је било лакше да нађу посао у

својој прадомовини него у матичној земљи Србији. Како се
економско стање код нас погоршавало, а Словачка почела све
више да потражује квалификовану радну снагу, талас миграција војвођанских Словака се
појачао. Нема места у Србији из
кога није најмање једна словачка
породица отишла на рад у Словачку. Из појединих села и градова су нам се наши сународници жалили да се трајно иселило
мноштво породица, чак читаве
улице.
Сличне бриге море и мађарску
заједницу у Србији. Због тога је
мађарска влада у сарадњи с нашом покренула програм „Просперитати” за конкретну финансијску помоћ предузетницима,
пољопривредницима и домаћинствима с намером да их кроз
економско оснаживање и побољшање животног стандарда задржи овде, у њиховој домовини.
Хоће ли нешто предузети и
словачка влада или ће се појачан
увоз радне снаге из Србије наставити?
Иван Зафировић
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Мала свечаност
поводом
рођендана
Ане Кухарик
Живот је састављен из много малих дана који доносе
своје радости, али и свакодневне бриге. С времена на
време у животу сваког човека дође дан који је на неки начин посебан, значајан.
Оваквих дана има можда
неколико и они остају у сећању. Управо овакав посебан дан био је и прослава
значајног јубилеја – предивних осамдесет година
које је доживела свима позната тетка Ана Кухарик,
војловачки етнограф, колекционарка старих фотографија, дугогодишња везиља и кореограф у Словачком културно-просветном
друштву „Ђетван” и неуморна чланица Матице словачке у Војловици. Тим поводом су у просторијама
Месног одбора Матице словачке чланови извршног
одбора организовали својој
драгој колегиници прославу, на којој су биле присутне и председнице црквеног
кола жена и секције везиља
СКПД-а „Ђетван” у Војловици.

Могли бисмо много тога
да кажемо о тета Ани и не
бисмо могли да опишемо на
једној страни новина све оно
што је она учинила у свом
животу, не за себе, већ за све
Војловчане, своје Словаке.
Она је до данас као стена која чврсто стоји и не да се лако сломити. Оно што је најбитније, у тој стени скрива
се једно велико срце, у коме
има места за све. Поред Војловчана, и други њени познаници диве се њеној снази,
чврстом карактеру, осећају
правде, а највише упорном
раду. Цео свој живот била је
веома активна. Данас се може окренути у прошлост и
бити поносна на себе, јер је
са свима блиска. Управо због
тога је заслужила и много
већу пажњу за овако значајан јубилеј.
Поред поклона за тета
Ану, чланови Матице, као
њена друга породица, припремили су јој укусну вечеру и незаборавну забаву и
дружење. Није недостајала
ни торта с ватрометом, коме се она највише обрадовала. Желимо јој још много
здравља и снаге. Нек ужива
у плодовима које су јој донеле године истрајног и напорног рада.
Алена Кулик

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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POHĽAD DO MINULOSTI

O NAŠICH SUSEDOCH A KRAJANOCH

HISTÓRIA PRÍCHODU SLOVÁKOV
NA TOTO ÚZEMIE

Silná asimilácia
menších skupín

Dolná zem ako
geografický a
kultúrnohistorický
pojem
Osídľovanie južných
oblastí vtedajšieho
Uhorska
Migrácie až po
Bulharsko
Geografický pojem Dolná zem,
ktorý sa v odbornej literatúre zaužíval predovšetkým v súvislosti
so sťahovaním obyvateľstva do
južnejších oblastí Uhorska, má
pôvod v rovnoznačnom maďarskom názve Alföld. Ide o priestor
Veľkej dunajskej kotliny, na ktorého kolonizácii sa vo veľkej miere podieľali práve Slováci. V širšom zmysle slova sa pod Dolnou
zemou rozumie rozsiahle územie
uhorských regiónov nachádzajúcich sa južne od hraníc dnešného
Slovenska, v užšom zmysle slova
označuje tento termín územie na
juh od pomyselnej čiary Budapešť
– Miškovec – Nové Mesto pod Šiatrom.
Odborníci, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, často upozorňujú na to, že tento názov netreba chápať len striktne z geografického aspektu ako istý teritoriálny útvar, pretože obsah pomenovania nadobúda na význame aj z
kultúrnohistorického hľadiska.
Podľa ich názoru je úplne neakceptovateľné predovšetkým na severe Slovenska zaužívané pomenovanie Dolná zem vzťahujúce sa
na južné nížinné oblasti Slovenska. Predmetný termín je teda jednoznačne pomenovaním pre vyššie vymedzené územie, ktoré už v
priebehu 18. a 19. storočia nazývali aj Dolnozemské Slovensko.

prenasledovaním, osídľovali rozsiahle, avšak úplne vyľudnené
dolnozemské oblasti. V období
narastajúcej krízy feudalizmu sa
tieto oblasti stali útočiskom predovšetkým pre početné poddanské obyvateľstvo. Podnetom
pre túto masovú migráciu boli
výhodnejšie možnosti obživy, sebarealizácie a existencie v južnejších častiach vtedajšieho uhorského štátu.
Formy odchodu boli rôznorodé. Priaznivé životné podmienky
a úrodná pôda prilákali sem najprv utekajúcich poddaných a sezónnych poľnohospodárskych
robotníkov. V tom období bola
sloboda sťahovania takmer úplne

sové sťahovanie urýchlili vojenské víťazstvá habsburskej monarchie nad Osmanskou ríšou v
posledných dvoch desaťročiach
17. storočia. Paralelne s procesom
ustupovania tureckých vojsk zo
severu na juh začalo sa osídľovanie týchto oblastí. Cieľom neskorších presídľovacích akcií, organizovaných predstaviteľmi štátnej
správy, bolo prilákať do južných,
tureckou okupáciou zdevastovaných oblastí štátu pracovnú silu, ktorá by ich čo najskôr stabilizovala a sproduktívnila a osídľovaním pozdĺž hranice zvýšila dokonca aj obrannú moc krajiny.
Záujemcom bolo za to poskytnuté množstvo ekonomických a so-

ci 18. storočia sa Slováci dostali
do najjužnejších uhorských regiónov – Báčky, Banátu a Sriemu vo Vojvodine. Na západ od
toho územia, medzi Sávou na
juhu, Drávou na severe a daruvarskou oblasťou, obývanou
Čechmi na západe, osídlili Slováci Slavóniu, súčasťou ktorej sú
aj okrajové územia západného
Sriemu. Vzhľadom na to, že na
tom území bolo potrebné nielen
zúrodniť pôdu, ale aj vyklčovať
husté lesy, zemepáni vyvíjali
úsilie prilákať tam slovenských
katolíkov z preľudnených horských oblastí severného Slovenska (najmä z regiónov Orava a
Kysuce).
Zámok Ilok

Osídľovanie územia
katolíkmi, neskôr aj
evanjelikmi
V roku 1921 bol v
Osijeku založený
Československý zväz
V priebehu mnohých desaťročí
Slováci koncentrovanejšie osídlili
tieto mestá a ich okolie: Rijeku,
Záhreb, Pakrac, Požegu, Orahovicu, Našice, Ďakovo, Osijek a
Ilok. V regiónoch, v ktorýchtvorili nižšie percento populácie, Slováci rýchlejšie podliehali asimilácii. V súčasnosti v takýchto mestách o ich slovenskom pôvode neraz svedčia iba priezviská v matrikách. Slováci pochádzajú z prevažne hornatých regiónov severného Slovenska, ktoré boli
preľudnené a ekonomicky zaostávajúce.
Na území Vukovarsko-sriemskej župy dosiahli osobitný pokrok Slováci, ktorí žijú a pracujú v
komunitách, predovšetkým v Iloku, Radoši, Soľanoch a Babske.
Prví Slováci, ktorí sa tu koncom
17. storočia objavujú ako sezónni
pracovníci, vojaci a obchodníci,
boli katolíkmi a dnes o nich sved-

Väčšie životné výhody

Osídľovanie jednotlivých oblastí
Dolnej zeme trvalo dve a pol storočia (od konca 17. storočia až do
začiatku 20. storočia). Bol to
dlhodobý historický proces, ktorý
ako sociálno-ekonomický jav zasiahol do politického a kultúrneho života slovenského národa a
zaradil sa k významným kapitolám nielen jeho histórie, ale aj
histórie ďalších národov, s ktorý-

Mgr. Marína Hríbová, PhD.

zrušená, a preto si mnohí poddaní hneď po príchode zmenili svoje mená a priezviská. Také rozhodnutie priniesli obávajúc sa
pomsty bývalého zemepána, no
po určitom čase to definitívne

ciálnych výhod vo forme daňových úľav, väčšej slobody a pod.,
ale aj garantované ideologicky tolerantnejšie prostredie.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že
sa postupne vytvorili priaznivé
podmienky na masové sťahovanie poddaných (tzv. migratio colonorum) a uskutočnenie rozsiahlej kolonizácie južných oblastí
štátu. Podľa údajov uvádzaných v
odbornej literatúre migrácie sa v
priebehu 18. a 19. storočia zúčastnilo približne 200 000 obyvateľov, t. j. približne šestina vtedajšieho obyvateľstva územia dnešného Slovenska. Predmetné územie osídľovali aj príslušníci
iných, najčastejšie susediacich národov. Spoločným zakladaním,
resp. osídľovaním lokalít týmito
kolonistami sa formovala multietnická mozaika, ktorá je dodnes charakteristická pre dané
prostredie.
Úloha Márie Terézie
a Jozefa II.

Máriа Teréziа

mi Slováci v novom prostredí začali spolunažívať.
Príslušníci slovenského etnika,
hľadajúc záchranu pred zemepanským útlakom, maďarizačnými tendenciami a náboženským

sťažilo určenie pôvodu ich potomkov.
Neskôr kráľovská komora povolila sťahovanie obyvateľstva,
ktoré sa tu uplatnilo najmä v poľnohospodárskych regiónoch. Ma-

Pohybujúc sa južným smerom,
kolonisti prechádzali najprv slovensko-maďarskú etnickú hranicu a etapovite osídľovali regióny,
ktoré sú dnes súčasťou Maďarska.
Hranica sa však postupne
posúvala južnejšie. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že sa
obyvateľstvo zo severného a
stredného Slovenska usádzalo
hlavne v oblasti medzi Tisou a
Dunajom, zatiaľ čo k Zadunajsku
a severnému Zátisiu inklinovali
najmä obyvatelia západného,
resp. východného Slovenska.
Slovenská kolonizácia sa zintenzívnila počas panovania Márie Terézie a Jozefa II. V polovi-

Na tomto mieste nemožno nespomenúť sťahovanie do rumunskej časti Banátu a do Transylvánie (Sedmohradska), ktoré boli
osídľované približne v rovnakom
období ako už spomenutá Slavónia. Do rovinatej aradsko-banátskej oblasti sa prisťahovali predovšetkým Slováci zo zaľudnených, geograficky najbližších
dolnozemských lokalít. Sedmohradské rudohorie bolo zo sociálnych a profesionálnych dôvodov (kvalifikovaná pracovná sila
v novozakladaných hutách)
osídľované Slovákmi, ktorí pochádzali najmä z územia východného a severného Slovenska. Slováci, ktorí sa usadili v
iných, hlavne severovýchodných
oblastiach dnešného Rumunska,
sa postupne asimilovali. V dôsledku zvýšenej hustoty zaľudnenia a následného nedostatku pôdy v mnohých vyššie uvedených
regiónoch sa niekoľko stoviek
osídlencov znovu rozhodlo migrovať ďalej na juh a juhovýchod.
Po vzniku samostatného bulharského štátu (1878) sa v jeho severných častiach, takmer v srdci
Balkánu, ocitli aj Slováci. Ich príchod z najvyspelejších poľnohospodárskych oblastí rakúsko-uhorskej monarchie podporovala aj
bulharská vláda, ktorá sa snažila
pozdvihnúť vlastnú poľnohospodársku výrobu na vyššiu úroveň.
Presťahovali sa tam prevažne Slováci z banátskych sídel, ktorí
dlhšie čelili ekonomickým problémom – religiózne dôvody tu už
neboli faktorom spôsobujúcim
migráciu.
Mgr. Marína Hríbová, PhD.

kniežat Odescalchi. Tí, ktorí sa tu
po odchode Turkov postupne
usádzali (vrátane pôvodných národov, ktoré sa sem vracali po tureckej expanzii), začali sa zaoberať poľnohospodárstvom, najmä
vinohradníctvom.
Vo väčšine okresov Slováci
dlho nemali školy so slovenským
vyučovacím jazykom. Aj keď sa
zapájali do výstavby škôl, chýbali
im slovenskí učitelia. Slovenské
triedy boli v miestnych školách
zakladané väčšinou až v 30. rokoch 20. storočia.
Spoločenský a kultúrny život
Slovákov v jednotlivých regiónoch sa formoval pomaly v dôsledku nedostatku slovenskej inteligencie, ktorá absentovala v sociálnej štruktúre slovenských prisťahovalcov. Najdlhšiu tradíciu
(od roku 1914) má slovenské divadelné ochotníctvo v Iloku.
V roku 1921 bol v Osijeku založený Československý zväz v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov, ktorý si vzal pod patronát
školy a iniciatívne zakladanie
knižníc a čitární. Slováci v Iloku
šírili kultúru a osvetu prostredníctvom Spolku československých
akademikov Ľudovíta Štúra (1925)
a Slovenského čítacieho spolku
(1928), ktorých zlúčením vznikol

Ľudovít Štúr

čia len priezviská ich potomkov.
Ďalšia skupina Slovákov – tentokrát evanjelikov z Vojvodiny,
predstavujúca tzv. sekundárnu
migráciu, prišla do Iloku až v druhej polovici 19. storočia. Venovali
sa hlavne poľnohospodárstvu –
pestovaniu chmeľu a vínnej révy.
Na území Vukovarsko-sriemskej
župy väčšina príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny žije v
Iloku a v okolitých dedinách.
Slováci v Iloku, západosriemskom mestečku pozdĺž Dunaja,
na hranici Chorvátska s Vojvodinou, majú osobitnú históriu. Prví
Slováci prichádzali do tejto oblasti, bohatej na vinice, na panstvo

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra. V roku 1952 si
Iločania vybudovali kultúrny stánok – Slovenský národný dom.
Vo väčších mestách, v ktorých
žila slovenská komunita spolu s
českou, boli v 30. rokoch 20. storočia zakladané Československé
besedy. Ústredný spolok Čechov
a Slovákov v Chorvátsku so sídlom v Daruvare vyvíjal činnosť od
roku 1944. V povojnovom období
sa až začiatkom 70. rokov intenzívnejšie aktivizovali tanečné,
spevácke a hudobné skupiny, ktoré sa neskôr zúčastňovali na mnohých festivaloch na Slovensku.
Miluška Fábryová
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NAŠI „GASTARBEITRI“ NA SLOVENSKU

VIAC SÚ CHRÁNENÍ OBYČAJNÍ ĽUDIA
čie rieka Topľa, ktorá je bohatá na ryby. Všetko je čisté, ako
málokde inde. Odpadkové
koše sú na každých 10 – 15
metrov. Majú farebnú tancujúcu fontánu. Námestie a
celé mestečko je obkolesené
hradbami.
• Mohol by si porovnať situáciu v Srbsku a na Slovensku? Ktoré sú prednosti a nedostatky života tam a tu?
– Rozdiel je veľký. Predsa je
Slovensko Európska únia, so
svojimi zákonmi, ktoré viac
chránia obyčajných ľudí.

Náš spoluobčan Martin Beracka
odišiel medzi prvými z Vojlovice na
Slovensko za lepším životom. Uvedomil si, ako si jeho rodičia ťažko
zarábajú na živobytie. Matka Zlata
pracuje v potravinách, kým otec
Martin po mnohých rokoch práce v
stroskotanom podniku Staklara
(slov. skláreň) je už dva a pol roka v
evidencii nezamestnaných na úrade
práce. Najprv sa aj mladý Martin
pokúsil nájsť si tu zamestnanie a
poctivo pracovať. Bolo mu čoraz
ťažšie, nechcel sa už „vynachádzať“
a súhlasiť s neregulárnymi a nelegálnymi pracovnými podmienkami,
a tak sa rozhodol vyhľadať si prácu
na Slovensku. Tam neustále potrebujú nových, šikovných pracovníkov a znalosť jazyka predstavuje
dôležitú komparatívnu výhodu.
• Ako dlho si už na Slovensku?
V ktorom meste? Bol si tam od
začiatku alebo si menil miesto pobytu?
– Na Slovensku som už viac ako
šesť rokov. Žijem v Bratislave,
hlavnom meste Slovenskej republiky, od začiatku až doteraz.
• Aké je tvoje povolanie a čím sa
zaoberáš na Slovensku?
– Som vyučený inštalatér kúrenia a klimatizácie a pracujem v automobilke Volkswagen. Najprv
som začal pracovať v menšom
sklade, kde som vychystával diely
podľa objednávok. Neskôr som
montoval jednotlivé autosúčiastky
na montážnej linke, napr. okná, z
čoho ma boleli prsty. Po uplynutí
niekoľkých rokov stal som sa zamestnancom na dobu neurčitú.
Momentálne vykonávam ľahkú, ale
veľmi zodpovednú prácu. Mám
svoj ťahač, ktorým rozvážam drahý
materiál po všetkých halách, ale
iba na podpis pri dodávke.
• Aký bol hlavný dôvod tvojho
odchodu na Slovensko?
– Rozhodujúce bolo to, že som
už nechcel pracovať načierno, soboty, nedele, sviatky, bez jediného
dňa prihlásenia. Chcel som sa dožiť zaslúženej penzie.
• Ako ťa prijali zamestnávatelia
a ako kolegovia v práci? Páči sa ti
tá práca?
– Zo začiatku mi bolo trošku
ťažšie zvyknúť si na prácu na zme-

Ivan Zafirović

VOJLOVICKÝ MOMS OSLÁVIL VÝZNAMNÉ
JUBILEUM

Osem desaťročí
aktívneho života

Martin Beracka s rodinou

ny, ale zamestnávateľ mal veľa pochopenia a na pracovisku mi veľmi
pomohli. Kolegovia potrebovali
nejaký čas, aby ma prijali a „pustili“ do svojich životov. Ale takí sú
Slováci. Potrebujú čas zvyknúť si.
Práca nebola ťažká, keďže som v
Srbsku bol zvyknutý na 14 až 16
hodín práce. Tá osemhodinová
pracovná zmena mi rýchlo ubehla.
Bol som oblečený od hlavy po päty,
lacné obedy, pravidelné prestávky,
13. – 14. plat, vitamíny v zime, pitný režim v lete. Komu by sa to nepáčilo. A ešte som bol prihlásený
od prvého dňa.
• Plánoval si tam kratšie alebo
dlhšie zostať? Chcel by si sa raz
vrátiť sem alebo sa natrvalo presťahuješ na Slovensko?
– Toto je trochu ťažšia otázka.
Samozrejme, že by som sa chcel
vrátiť domov. V Srbsku mám rodinu, príbuzných, kamarátov, ale nevidím v ňom budúcnosť. Nie je
tam perspektíva. Ak sa dožijem

dôchodku, plánujem sa vrátiť domov.
• Máš nových kamarátov tam na
Slovensku alebo si pre nich ešte
vždy cudzinec?
– Áno. Mám veľa kamarátov aj
zo Srbska aj zo Slovenska. Mentalita je tu trochu iná, ale už som si
zvykol. Všetci doslova majú systém práca – domov. Málo chodievajú na výlety a dovolenky. Oni nemajú také časté stretávky ako my,
napríklad na grilovačke. Veľa šetria. Všetko majú spočítané do posledného centa.
• Je veľký rozdiel v jazyku a kultúre medzi Slovákmi tam a tu, vo
Vojvodine? Ako sa na Slovákov z
Dolnej zeme pozerajú miestni Slováci?
– Je rozdiel v jazyku. To som
pochopil, pretože ja im perfektne
rozumiem a oni mne menej. Na vine je moja posrbčená slovenčina.
Slováci na Slovensku nás považujú
za Srbov. Oni to nechápu, až kým

sa osobne nepresvedčia, že aj u nás
sú slovenské dediny, v ktorých výučba na školách prebieha v slovenskom jazyku. Čo sa týka slovenskej
kultúry, Slováci na Slovensku môžu byť hrdí na Slovákov z Vojvodiny, lebo im my udržiavame zvyky a tradície, ktoré na Slovensku už
vymierajú. Moja manželka je Slovenka zo Slovenska a po prvýkrát
vo svojom živote si obliekla starý
ľudový kroj práve v Srbsku, na
svadbe môjho brata.
• Cestoval si aj predtým na Slovensko? Ktorá časť Slovenska a
ktoré mesto sa ti najviac páči?
– Aj predtým som cestoval po
Slovensku od východu po západ.
Bratislava je nádherné mesto, s viacerými jazerami, parkmi a lesmi v
centre mesta. Avšak k srdcu mi
prirástlo menšie mesto Bardejov
na východnom Slovensku, ktoré je
aj na zozname UNESCO. Krásne je
zariadené, obkolesené horami, s čistým vzduchom. Cez Bardejov te-

DEMOGRAFICKÉ POHYBY V SPOLOČENSTVE A SPOLOČNOSTI

Padina pred všetkými
Slováci sú všade v našej
krajine
Okres Kovačica ako
najdôležitejšie stredisko
Keď si pozrieme údaje zo sčítania v
roku 2011 týkajúce sa počtu obyvateľov slovenskej národnosti v Srbsku, hneď si všimneme niektoré zaujímavosti. V našej krajine žilo v
tom roku 52 750 Slovákov. Samozrejme, najväčší počet z nich žije
vo Vojvodine. Až 50 321. Tu si možno všimnúť ich najväčšiu koncentráciu. Zvyšní Slováci sú roztratení
po iných častiach Srbska. Nájdeme
ich všade – od Negotina na východe, v ktorom sú šiesti, alebo Kladova, kde bývajú dvaja, až po Prijepolje na západe, v ktorom žijú štyria,
resp. Trgovište na juhu Srbska, kde
svoj domov našiel/našla jeden Slovák alebo jedna Slovenka.
Slováci vo Vojvodine majú už
pomerne dlho svoje tri strediská –
tri lokality, v ktorých a okolo ktorých žije najväčší počet Slovákov.
To sú Báčsky Petrovec, Stará Pazova a Kovačica. V okrese Báčsky Petrovec žilo v r. 2011 celkovo 8 722
Slovákov, z toho 4 982 v samotnej
obci. Väčšie lokality v jeho okolí sú
Hložany majúce 1 725 a Kulpín
majúci 1 952 obyvateľov slovenskej
národnosti. Najväčšou slovenskou
lokalitou bola pomerne dlho Stará
Pazova. Posledné sčítanie ukazuje,
že tomu už tak nie je, lebo v nej žije 5 105 Slovákov. Keby sme brali

Všetci sú prihlásení, platy dostávajú načas. Je tu celkom
dosť práce a dá sa pekne žiť.
Ceny sú rôznorodé: niečo je
lacnejšie tu, niečo v Srbsku.
Väčšinou je na Slovensku výhodnejšie, hlavne berúc do
úvahy platy. Byty sú tu drahé,
ako aj podnájom. Elektronické výrobky, nábytok a potraviny sú lacnejšie na výpredaji. Aj palivo je tu lacnejšie
než v Srbsku. Ušetriť sa dá
pekne a my stále sledujeme
akcie, ako aj väčšina Slovákov.

Etnodom v Padine

do úvahy iba počet obyvateľov, najväčším slovenským strediskom by
bol okres Kovačica, v ktorom žije
10 577 Slovákov. Rešpektujúc rovnaké kritérium môžeme povedať,
že Padina je najväčšou slovenskou
lokalitou v Srbsku, keďže v nej žije
5 276 Slovákov. V Kovačici je ich o
čosi menej – 5 142. Padina je ešte v
niečom výnimočná. Táto lokalita je
z etnického a religiózneho aspektu
najhomogénnejšou slovenskou komunitou v Srbsku, pretože v nej žijú väčšinou Slováci a evanjelici. V
Padine absentujú jedine významné
kultúrne inštitúcie a rozvinutejšie
hospodárstvo potrebné na to, aby
sa mohla stať ozajstným strediskom vojvodinských Slovákov. To,
čo je kľúčové – ľudí – Padina má. A
to akých: obyvatelia Padiny patria
medzi najpracovitejších, najpe-

dantnejších a najpodnikavejších
Slovákov v Srbsku. Otázkou je, či
tomu tak bude aj naďalej, keďže čoraz viac práceschopných ľudí z našej krajiny odchádza pracovať na
Slovensko.
Začalo sa to ostýchavo pred desiatimi a viac než desiatimi rokmi,
keď dievčatá a chalani, ktorí študovali na Slovensku, začali tam čoraz
častejšie po ukončení štúdia aj zostávať, pretože si ľahšie vyhľadali

prácu vo svojej pravlasti ako v materskej krajine – Srbsku. Postupné
zhoršovanie ekonomickej situácie
u nás a čoraz väčší dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile na Slovensku vplývali na to, že sa migračné
vlny vojvodinských Slovákov zintenzívnili. Už neexistuje miesto v
Srbsku, z ktorého najmenej jedna
slovenská rodina neodišla pracovať
na Slovensko. Naši krajania z jednotlivých dedín a miest sa nám sťažovali, že sa z nich natrvalo vysťahovali početné rodiny, dokonca celé ulice.
Podobné starosti trápia aj maďarskú komunitu v Srbsku. Práve
preto maďarská vláda v spolupráci
s našou vládou spustila program
„Prosperovať“ na konkrétnu finančnú pomoc podnikateľom, poľnohospodárom a domácnostiam
so zámerom udržať ich tu, vo svojej
domovine, prostredníctvom ekonomického posilnenia a zlepšenia
životného štandardu.
Podnikne niečo aj slovenská vláda alebo trend zvýšeného dovozu
pracovnej sily zo Srbska bude pokračovať?
Ivan Zafirović
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Malá oslava pri
príležitosti
narodenín Anny
Kuchárikovej
Život je poskladaný z mnohých
malých dní, ktoré prinášajú
svoje radosti, ale aj každodenné
starosti. Z času na čas príde v
živote každého človeka deň,
ktorý je nejakým spôsobom výnimočný, významný. Takých
dní, ktoré sa uchovávajú v pamäti je možno niekoľko. Práve
takým výnimočným dňom bola aj oslava významného jubilea
– nádherných 80 rokov, ktorých sa dožila všetkým známa
teta Anna Kucháriková, vojlovická etnografka, zberateľka
starých fotografií, dlhoročná

výšivkárka a choreografka v
Slovenskom kultúrno-osvetovom spolku Detvan a neúnavná členka Matice slovenskej vo
Vojlovici. Pri tejto príležitosti
členovia výkonného výboru
zorganizovali pre svoju milú
kolegyňu oslavu v miestnostiach Miestneho odboru Matice
slovenskej, na ktorej boli prítomné aj vedúce oltárneho
krúžka žien a výšivkárskej
sekcie SKOS-u Detvan vo
Vojlovici.

O teta Anne by sa dalo povedať veľa, no nedalo by sa na
jednej strane novín opísať
všetko to, čo vykonala vo svojom živote, nie pre seba, ale
pre svojich Vojlovičanov, svojich Slovákov. Ona je dodnes
ako skala, ktorá pevne stojí a
nedá sa ľahko zlomiť. Avšak
to, čo je najpodstatnejšie – v
tej skale sa skrýva jedno veľké
srdce, v ktorom je miesta pre
všetkých. Okrem Vojlovičanovaj mnohí jej známi obdivujú jej silu, pevný charakter,
zmysel pre spravodlivosť a
najmä húževnatú prácu. Celý
svoj život bola veľmi aktívna.
Dnes sa môže pozrieť do minulosti a byť hrdá na seba, lebo si je so všetkými blízka.
Práve preto si zaslúžila aj ove-

ľa väčšiu pozornosť pri takomto významnom jubileu.
Okrem darčekov pre teta
Annu, členovia Matice, ako
jej druhá rodina, pripravili aj
chutnú večeru a nezabudnuteľnú zábavu i družbu. Nechýbala ani torta s ohňostrojom,
ktorému sa najviac potešila.
Prajeme jej ešte veľa zdravia a
sily. Nech si užíva plody, ktoré
priniesli roky jej vytrvalej a
namáhavej práce.
Alena Kulíková

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО

ЗАВРШЕНА БОРБА ЗА БОДОВЕ
Пажљиво попунити
листу жеља

Зелена острва
ЈКП „Хигијена” и Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” одржали су у уторак, 26. јуна, конференцију
на којој је званично предста-

лиона динара с циљем сузбијања непрописног одлагања
отпада из домаћинстава, дивљих депонија и лошег управљања отпадом.

вљен пројекат „Зелена острва за чистије Панчево”. Том
скупу су присуствовали Предраг Живковић, заменик градоначелника Панчева, Стефан Деспотовић из компаније НИС, представници Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин” и ЈКП „Хигијене” Панчево, као и многобројни партнери у пројекту.
Руско-српски нафтни гигант је у оквиру програма друштвено одговорног пословања „Заједници заједно” подржао ову еколошку иницијативу Регионалног центра за
таленте „Михајло Пупин”, која ће допринети успостављању интегралног система управљања комуналним отпадом.
Компанија НИС је у пројекат
„Зелена острва за чистије Панчево” уложила близу три ми-

– НИС и Град Панчево имају изузетно добру дугогодишњу
сарадњу. Поред пословања Рафинерије нафте Панчево, НИС
је присутан у граду и путем
великог броја подржаних пројеката. Истакао бих да је значај овог пројекта што осликава наш слоган „Будућност на
делу” и генерацијама које долазе оставља здравију животну средину. Могу да кажем засигурно да ће НИС и Панчево
кроз друштвено одговорне пројекте наставити своју сарадњу
– изјавио је том приликом Стефан Деспотовић, директор Дирекције за екстерне комуникације НИС-а.
ЈКП „Хигијена” Панчево
добила је донацију од НИС-а
у виду 24 велика метална контејнера за одлагање шута и
другог кабастог отпада.

Има места за све
панчевачке
матуранте
Матуранти панчевачких основних школа полагали су прошле недеље завршни испит, односно решавали су три теста:
из српског односно матерњег
језика и математике, као и комбиновани тест из природних и
друштвених наука (биологија,
географија, историја, физика и
хемија). Према речима Горана
Боканића, координатора Окружне уписне комисије, малу матуру најбоље су урадили ученици ОШ „Исидора Секулићи”.
Резултати показују да су панчевачки матуранти на пријемном из математике у просеку
осво ји ли 10,09, на срп ском
11,88, а на тесту опште културе просечан број освојених бодова у школској 2017/2018. био
је 12,51. Када је реч о успеху
на пријемном испиту, одмах
иза „Исидорине школе” налазе се осмаци ОШ „Доситеј Обрадовић” из Омољице и ОШ
„Јован Јовановић Змај”.
Бивши осмаци трудили су се
да током шесточасовног тестирања освоје што више бодова
како би им бодовна залиха била довољна да упишу жељене
средње школе. Основне школе,
на основу конкурса за упис ученика у први разред средње школе за 2018/2019. годину, за установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, биле су у обавези да у
четвртак, 28. јуна, до 20 сати,
објаве коначне резултате.
Наредни корак
Према плану уписа, матуранти ће од 29. до 30. јуна, у матичним школама, прилагати
списак жеља за упис у средње
стручне школе и гимназије на
територији Србије. Листа жеља садржи шифру ученика, назив и место школе, шифру и
назив образовног профила и
тип или смер средње школе
или гимназије. Надлежни апелују на кандидате и њихове родитеље да пажљиво попуњавају листе како би се избегле евен-

Школа за пример
туалне грешке и саветују им да
одабир школа ускладе с резултатима пријемног и могућностима детета.
Када је о Панчеву реч, бивши
основци могу наставити школовање у девет средњих школа, а то
су: Машинска школа Панчево,
Електротехничка школа „Никола Тесла”, Економско-трговинска
школа „Паја Маргановић”, Техничка школа „23. мај”, Медицинска школа „Стевица Јовановић”,
Пољопривредна школа „Јосиф
Панчић”, Гимназија „Урош Предић”, Музичка школа „Јован
Бандур” и Балетска школа „Димитрије Парлић”. Mатуранти
који се определе за панчевачке
средње школе могу конкурисати на више од 40 различитих
профила.
Уписна рачуница
За успех током школовања у
основној школи ученици могу
да освоје највише 60 бодова, а
на основу успеха на малој матури кандидат може да освоји
укупно 40 бодова, односно највише 13 из математике и матерњег језика и 14 бодова на
комбинованом тесту. Поред салда са завршног испита, у уку-

пан број бодова за коначно рангирање кандидата улазе и они
које је он добио на основу општег успеха од шестог до осмог
разреда основне школе. Наиме,
овај број се исказује тако што се
општи успех остварен на крају
шестог, седмог и осмог разреда,
заокружен на две децимале, помножи бројем четири. Том рачуницом бивши осмаци на основу општег успеха могу да остваре највише 60 бодова. С друге
стране, кандидати који су завршили шести разред основне школе у иностранству или који су у
Републици Србији завршили шести разред у страној школи,
остварују 20 бодова на основу
општег успеха у шестом разреду основне школе.
Наградни бодови
На основу Правилника о мерилима и поступку за упис ученика будући средњошколци могу да остваре највише 100 бодова, а право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем
трајању стичу они који су освојили најмање 50 бодова на основу успеха на матури и успеха у
основној школи.

Држава је омогућила припадницима ромске националне заједнице да се у средње
школе уписују под повољнијим условима. Идеја је да се на
овај начин постигне пуна равноправност. Наиме, кандидатима који су пријављени за упис
под овим условима број бодова који остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита биће увећан за 30
процената од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.
Уколико ови ученици живе у
породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број
бодова који остваре на основу
успеха из школе и на основу
завршног испита увећава се за
35 посто.
Родитељи и старатељи ђака
са сметњама у развоју имали
су могућност да пријаве своје
штићенике образовној установи. Школе су биле у обавези да
спроведу поступак провере поднетих захтева и њихову усклађеност са општим актима школе и посебним захтевима који
проистичу из наставног плана
и програма и након тога да
упишу ученика.

САРАДЊА КОМПАНИЈЕ ZF И МАШИНСКЕ ШКОЛЕ ПАНЧЕВО

Људски ресурси по немачком стандарду
Осавремењавање и
унапређивање
наставе у стручним
школама
У северној индустријској зони
прошле недеље је постављен
камен темељац фабрике „ZF E-Mobility” (видети текст на насловној страни). Том приликом је Михаел Ханкел, члан
Управног одбора компаније ZF,
у свом поздравном говору истакао да је много тога допринело да немачки гигант инвестира у наш град. Издвојио је
одличну инфраструктуру, довољно простора за изградњу
фабрике и ширење производних погона, као и могућност
запошљавања обучених људи.
Панчево има дугу традицију
када је реч о васпитању и образовању у струковним школама. Панчевачке стручне школе подариле су индустрији велики број радника машинске
и електро струке, хемијских
техничара, стаклара итд. Последњих година и сам град издваја средства, у складу са својим могућностима, за осавремењавање и унапређивање наставе у стручним школама, како би ђаци по окончању школовања били конкурентни на

Директор Машинске школе Ненад Дојчиновић
тржишту рада. Стога не треба
да чуди што је немачка компанија изабрала наш град, јер
су панчевачке стручне школе
непресушни извор неопходне
радне снаге. Наравно, много
тога мораће да се промени,
унапреди и побољша.
Када је реч о будућим радницима ZF-a, панчевачка Машинска школа имаће важну
улогу у креирању кадра по стандардима ZF-a. Ненад Дојчино вић, ди рек тор Ма шин ске

школе Панчево, рекао је за
„Панчевац” да је у протеклих
неколико месеци одржан велики број састанака с представницима те компаније. Разговарало се остваривању сарадње између ове угледне панчевачке средње стручне школе и
немачке компаније.
– Немачке инвеститоре су
интересовали потенцијали Машинске школе и у наредном
периоду биће представљени резултати разговора и конкретни

циљеви које ми, као образовна
установа, треба да остваримо
на пољу унапређивања наставе
и обуке ђака – рекао је Дојчиновић и додао да је у Панчево
дошла фирма која је у самом
врху највећих светских добављача опреме за аутомобилску
индустрију.
Он сматра да њихов долазак
није случајан, јер је Панчево
већ деценијама познато по врсним стручњацима машинске
струке који су своје каријере
градили како у панчевачким
погонима авио-индустрије, у
комплексу јужне индустријске
зоне, тако и широм света, у познатим светским компанијама.
Према његовим речима, ова
стручна школа имала је важну
улогу у стварању овог препознатљивог имиџа нашег града,
јер су запослени увек тежили
да технолошки иду у корак са
савременим светом – унапређивали су наставни процес и
прилагођавали га потребама
тржишта.
Само у последњих неколико
година ова школа је направила велики број пионирских корака, почев од увођења новог
смера – мехатронике, па до
употребе 3D штампе у образовне сврхе.

СКУПШТИНА НИС-а

Расподела добити
Прошле недеље је одржана
десета редовна седница Скупштина акционара НИС-а, на
којој је донета одлука о расподели добити за 2017. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити. У складу с
том одлуком НИС ће, шесту
годину заредом, исплатити
дивиденду акционарима у висини од 25 одсто нето добити
Друштва за 2017. годину. Према речима менаџмента руско-српског нафтног гиганта,
за ту намену ће укупно бити
издвојено 6,9 милијарди динара, односно 42,61 динар по
акцији. Вреди напоменути да
је нето добит НИС-а у 2017.
години износила 27,8 милијарди динара. Право на дивиденду за 2017. годину имају сви акционари који су упи-

сани у Централном регистру,
депоу и клирингу хартија од
вред но сти на дан 11. ју на
2017. На основу одлуке Скупшти не ак ци о на ра, дан и
поступaк исплате дивиденде
акционарима одредиће Одбор директора НИС-а.
Скупштина акционара је
усвојила и Годишњи извештај
НИС-а за 2017. годину. Такође, усвојени су финансијски
извештаји, консолидовани финансијски извештаји, као и
извештаји о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину. На предлог већинског
ак ци о на ра, ЈАД „Га спром
њефта”, на седници Скупштине изабрани су и нови чланови Одбора директора.

ЕКО-ИЗЛОЖБА

Дунаву с љубављу

Овогодишња градска манифестација „Дан Дунава” окончана је 26. јуна, када је у холу
градске куће отворена изложба ликовних радова чланова Удружења ликовних уметника „Светионик”, удружења
„На пола пута”, Удружења оболелих од мултипле склерозе,
Удружења инвалида рада и
Клуба за стара и одрасла лица из Панчева, насталих 16.
јуна током реализације акције „Активни на реке”.

Аутори су радовима изразили своју љубав према природи и тиме пружили подршку заштити животне средине на дирљив и великодушан
начин.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА

Х РАНА З А Д У ШУ

Бука

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, научени да повећавамо брзину у складу са
зах те ви ма сва ко дне ви це,
прихватамо и све гласније и
ин тен зив ни је „на па де” на
способност да самостално и
у тишини доносимо одлуке
којима дефинишемо смер
нашег кретања кроз лавиринт звани живот.
По правилу, на повећање
буке у окружењу не реагујемо јер се постепено навикавамо, прихватајући је као
саставни део живљења. Жртве смо сопствене илузије
да „уживамо” у свакодневном „добровољном” излагању разним изворима буке,
почев од агресивних реклама или примитивно неартикулисаних и некултурних
по на ша ња и из ра жа ва ња
учесника разноразних серијала. Најјачи утицај има директно „убризгавање” буке
преко слушалица и, кроз чуло слуха, њено отпремање у
центар који покреће мисли
и ствара емоције и преко
којег постајемо све оно што
од нас очекују креатори буке, хаоса и деструкције –
овисници о таквим и јачим
стимулусима.
Постоји и бука коју сами
стварамо, а која је јача и опаснија од оне којој смо свакодневно изложени од стране
других. Својим мислима креирамо подлогу за настајање
разједајуће буке којом хранимо уверења-водиље. По нављањем истих мисли доводимо себе у сличне ситуације у којима реагујемо на
сличан начин правећи, ко
зна који пут, грешке из ко-

јих опет нећемо ништа научити и предајемо се неподношљивим изворима буке уз чију помоћ можемо
само закључити да боље и
не за слу жу је мо. Та ко ис праног мозга можемо само
да „помирени са судбином”
још приљежније радимо за
туђе снове, забрањујући себи да живимо своје.
Наше унутрашње ја огрнуто сврхом вришти у непрекидној тежњи да надгласа буку којом страх управља свакодневном рутином
коју потапа у све дубљи муљ
кроз који гацамо заблесављени. Колико год да је бука гласна, постајемо је свесни тек када престане. Решеност да чујемо свој „унутрашњи глас” први је и најзначајнији корак који нам
може омогућити отклон од
буке којој смо све време изложени. Утишавање себе може да делује немогуће, јер
ће нам „рођени ум”, издресиран по мери и стандардима модерног времена, бити највећа препрека. Поставиће испред нас недостижна очекивања уз чију помоћ гра ди мо уве ре ње бе смислених покушаја. Прављење заклона од тишине
или њој блиских и драгих
звукова омогућиће нам да
се тамо вратимо кад год пожелимо да са себе стресемо
муљ који упија мелодију наше душе. Када нам сопствени ритам постане водиља,
тишина постаје жеља и хтење, а не само бекство од разарајуће буке. С временом
научимо како се од нежног
ритма љубави према себи
прави најбоља звучна изолација према споља. Кроз
њу пролази само оно што
допустимо.
Само упорност и истрајност у намери да спознамо
своју сврху помаже да у инат
свему и свима осетимо благодет тишине. Бука или утишавање – избор је, као и увек,
на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Да ли се правилно
негујете лети?

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Лето је годишње доба када
смо највише изложени штетним УВ зрацима и високим
температурама, што доприноси исушивању коже и убрзаном старењу. Поред контролисаног и заштићеног директног излагања сунчевим зрацима, коришћења крема с високим заштитним фактором
(од 30 до 50) и ношења лагане заштитне одеће, постоји
још неколико ствари које можете учинити за своју кожу
током лета, али и иначе.
Основно је правилно чишћење коже ујутру и увече
благим средствима (млеко,
мицеларна вода, пене или
благи сапуни). Кожу увек добро исперите како не би било остатака сапунице који
би додатно изиритирали и
пресушили кожу. Избегавај-

те препарате који садрже алкохол.
Током лета употреба тоника доприноси освежавању и
хидрирању коже те враћа нормалну pH коже. Препорука је
и с времена на време напрскати лице термалном водом.
Пилинг лица је пожељан једном недељно како би кожа
могла да дише. Најбоље је користити пилинге на биљној
бази (невен, алоја, камилица) који имају умирујуће, антиупално дејство на кожу и
помажу јој при регенерацији.
Маске за лице лети се наносе како би се кожа додатно нахранила и хидрирала.
Креме за лице лети су хидратантне, лагане текстуре,
богате хијалуроном, који везује воду, а садрже антиоксидансе, као што је, на пример, витамин Е, те природне
састојке који ће кожу неговати, нахранити, заштитити
и регенерисати. Ипак, ако излазите ван куће, обавезно нанесите преко те креме и крему са УВ заштитом како бисте спречили појаву флека и
пигментације.
Шминка у летњем периоду
треба да је што лаганија, у виду ББ крема, и у што тањем
слоју. Када одете на одмор,
одморите и ваше лице. Не користите декоративну козметику и уживајте растерећени
и од брига и од шминке.

Петак, 29. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАШТИТИМО ДЕЦУ ПРЕ НЕГО
ШТО БУДЕ КАСНО
Свету прети све већа
опасност од
психоактивних
супстанци
У Србији 100–150
особа годишње умре
од предозирања
Једна од најтужнијих кратких
прича икад написаних могла
би да гласи отприлике овако:
„Троје деце у Србији је у протеклих неколико дана умрло
због предозирања дрогом”. Још
тужнија је чињеница да ово није никаква прича, већ сурова
истина и разлог више да се поводом 26. јуна, Међународног
дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама, о овој проблематици проговори с посебном пажњом и
да се с још више одлучности
приступи изналажењу и примени адекватних решења како
би се овој пошасти данашњице
стало на пут.
Tачна статистика о броју преминулих од прекомерне употребе дроге на нашим просторима
не постоји, али је Светска здравствена организација проценила
да у Србији од 100 до 150 особа
годишње умре услед овердозирања. До прецизнијег броја је тешко доћи углавном због тога што
породица често крије проблем
наркоманије, али и зато што се у
случају употребе хемијских дрога и лекова као узроци смрти
најчешће наводе срчани и мождани удар, при чему се не узима у обзир да ли је до застоја у
раду срца или мозга дошло због
конзумирања наркотика.
Рекреативно зло
Београдска невладина организација „Ре генерација” упозорава да читавом свету, па и Србији, данас све већа опасност
прети не толико од опијата, колико од различитих врста психоактивних супстанци које млади узимају рекреативно, углавном викендом – на журкама,
фестивалима, код куће.
Како је закон репресиван и
забрањује ствари попут екстазија, спида и сличних супстанци, сада се у свету константно
појављују нове психоактивне
суп стан це као екви ва лен ти
оним забрањеним. Оне су изузетно опасне за организам и
разликују се од традиционалних супстанци, против којих
се систем до сада борио и имао
какве-такве програме за смањење штете и едукацију. На
нове хемијске дроге апсолутно
нико нема одговор ни у смислу превенције ни у смислу медицинске помоћи.
– Предвиђам да ће за две до
три године у Србију стићи нове
дроге, а систем за њих неће бити
спреман, као што је то био случај
са опијатима пре неколико деценија. Проблем је у томе да се ми
бавимо само последицама, што
изгледа као да свакодневно чистимо паучину уместо да убијемо паука – истиче Александар
Жугић, председник Удружења за
подршку у превенцији и рехабилитацији зависника од опојних
средстава „Излазак” из Београда.
Прво саслушај
Овогодишња кампања којом се
обележава Међународни дан
борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама фокусирана је пре свега на омла-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Најопасније супстанце млади узимају на фестивалима и журкама
дину, а њен слоган „Прво саслушај” има циљ да укаже на
то да је од посебног значаја саслушати дете или младу особу
и да је то први и основни корак који треба учинити како
би им се пружила помоћ у њиховом здравом одрастању и безбедном развоју.
Кампањом се скреће пажња
јавности на то да су управо детињство и адолесценција периоди када су деца и адолесценти
посебно осетљиви на ризична
понашања, укључујући и употребу дувана, алкохола и дрога.
Већина младих никада неће користити дроге, али они који хоће често су погођени и факторима који су ван њихове контроле, као што су сиромаштво,
изложеност насиљу, недостатак
родитељске бриге и љубави, те
провођење времена с вршњацима који се ризично понашају и
криминал. Стога је посебно важно развијати и спроводити
програме намењене осетљивим
групама младих, али и укључивати родитеље у превентивне
активности.
Радионице за основце
Панчевачки Завод за јавно здравље већ дуги низ година, с циљем превенције наркоманије,
у основним школама спроводи предавања и радионице намењене ученицима седмих разреда – „Дрога је коцкање са
животом” и „Како одбити понуђену дрогу”.
– Циљ едукација је да деца
развију осећај самопоштовања,
да науче како да одбију дрогу,
али и како да организују своје
слободно време и испуне га
адекватним активностима. Да
би се све ово постигло, у системски рад с младима укључују се образовне и здравствене установе, омладинске организације, медији… Од 2004. године, од када Завод спроводи
едукације на тему превенције
наркоманије, обављен је здравствено-васпитни рад са преко
10.000 младих особа, родитеља и просветних радника у Јужнобанатском округу. Током
управо завршене школске године овим активностима обухваћено је око 700 деце у тринаест основних школа и једној
установи – наводи се у саопштењу Завода за јавно здравље.
Бирај опоравак
Удружење „Излазак” је, с неколико партнерских организација, пре тачно годину дана, на
Међународни дан борбе против
злоупотребе дрога, у Србији,
Црној Гори и Босни и Херцеговини покренуло бесплатну телефонску линију 0800/104-100,
као и сајт www.biramoporavak.rs.
Реч је о анонимном саветовалишту за проблематику злоупотребе дрога, у оквиру кога
се пружа подршка сваком појединцу током целог пута опо-

равка, од првог позива па све
до посттретманског процеса и
ре со ци ја ли за ци је. Чла но ви
удружења „Излазак” и бивши
зависници скрећу пажњу на то
да је наркоманија излечива болест и да је опоравак могућ.
– Сви ми у „Изласку” били
смо суочени са страхотама наркоманије, али смо изабрали
живот. Наш рад је волонтерски и ништа од својих услуга
не наплаћујемо. Желимо да наше искуство и оно добро што
смо примили, бесплатно пренесемо даље онима који су због
специфичности овог проблема
дискриминисани и напуштени
– каже Александар Жугић.
Бесплатно и анонимно
У склопу саветовалишта постоји широка мрежа подршке кроз
разне институције, терапијске
заједнице, групе самопомоћи и
слично.
– Наше саветовалиште је основано у оквиру пројекта „Бирам
опоравак”, који спроводимо за-

једно са организацијама „Препород” из Никшића и „Прослави
опоравак” из Сарајева, као одговор на тренутну ситуацију на пољу проблематике зависности у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. Одлучили смо се на реализацију овог пројекта јер смо
уочили недостатке у системима
пружања подршке не само маргинализованој групи зависника
и опорављених зависника него и
деци и свима онима који су погођени злоупотребом дрога у заједници – додаје Жугић.
Тим саветовалишта се састоји од стручњака, али и од бивших зависника, који кроз своје
лично искуство помажу свима
онима који им се обрате за помоћ. Након индивидуалне процене потреба корисника чланови тима дају им информације о могућностима опоравка, а након тога се уговарају
опције третмана у широкој мрежи локалних и регионалних
институција/центара за опоравак од зависности.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Пилећа паштета у тесту
Састојци за тесто: 500 г брашна,
два децилитра киселе павлаке, 80
г маслаца, једно јаје и мало соли.
За надев: 300 г ћурећих (или
пилећих) груди, 50 г сланине,
два децилитра киселе павлаке,
једно беланце, со, бибер, три пилећа бела меса, две-три шаргарепе, 50 г сувих печурака, веза
першуна, мало нарибане лимунове корице и мускатни орашчић.
За прелив са желатином: три децилитра пилеће супе, кесица желатина (10 г) и 50 мл блажег шерија.
Припрема: Замесити тесто од брашна, мало соли, листића маслаца и павлаке, додати једно јаје и, ако је потребно, још мало млека.
Тесто замотати у фолију и ставити у фрижидер да стоји сат времена.
Пилеће бело месо скувати у супи заједно са шаргарепицом, на
класичан начин, уз додатак остале зелени. Кад је месо кувано, извадити га из супе и оцедити, а шаргарепу коју смо скували целу, засећи на четири-пет места по дужини (да би касније у пресеку изгледала као цветић) или је исећи на коцкице.
Суве печурке потопити у воду и оставити да стоје један сат. Кад
мало омекшају, исећи их на мање коцкице. Ћуреће груди и сланину
ситно исецкати (или самлети на машини), измешати с павлаком и
умућеним беланцетом, посолити и побиберити по укусу, па додати
сецкани першун, печурке, нарибану лимунову корицу, мускатни орашчић и по жељи мало вустершир соса.
Тесто растањити, обложити правоугани подмазани калуп (за хлеб),
а оставити део теста за поклопац. Сипати пола фила, поређати комаде куване пилетине и шаргарепе, ставити други део смесе и поклопити остатком теста.
Мањом модлицом направити неколико рупица на врху да би пара
могла да излази. Премазати умућеним јајетом и пећи на 180–200
степени 60–70 минута.
Кад се паштета охлади, уколико је остало празног простора између теста и надева, може се растопити желатин у топлој супи, додати мало шерија и кроз рупице полако сипати преко паштете. Охладити у фрижидеру. Послужити уз тартар сос или сос од лимуна.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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СПОРТСКИ СУСРЕТИ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ

„АЗОТАРИ” ПОБЕДНИЧКИ ТРОФЕЈ
Фудбалери начинили
истински подвиг

Екипу је предводио селектор-играч Драган Божић, а наступили су и: Зоран Арсић,
Марко Вурдеља, Александар
Савановић, Ђорђе Божић, Ненад Митровић, Ненад Танасић
и Дејан Веселиновић.
Успех азотараца још више
добија на значају ако се зна да
су побеђивали фирме с много
већим бројем запослених и богатијим буџетом за спорт. Пред

њима је поклекао и „Тигар”, у
протеклих десетак година неприкосновени владар у малом
фудбалу. Поред свега тога, тим
из нашег града имао је пех да
му се пре финалне утакмице
један играч разболи, а други
повреди задњу ложу, и то обојица из стартне поставе. Један
је завршио на инфузији, с које
је „скинут” пола сата пре финала, па је играо под темпера-

туром. Други момак је такође
стиснуо зубе и с повредом задње ложе одиграо целу финалну утакмицу. Свака част!
Не треба изоставити податак да је „Азотарина” екипа у
малом фудбалу недавно била
победник турнира поводом дана Војске Србије који је одигран у касарни „Стевица Јовановић”.
А. Живковић

ТУРНИР У СТРЕЛИЧАРСТВУ

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ РВАЧА

Панчевци запажени
у Београду

Злато, сребро, бронза

Иако су се сусрели с бројним пеховима у виду здравствених проблема такмичара и техничке неисправности опреме, чланови
Стреличарског клуба Панчево
имали су много успеха на меморијалном турниру „Александар
Саша Кнежевић” у Београду.

Наши суграђани су освојили
чак 30 бодова више од другопласираног СК-а „Велос”.
Златне медаље су освојили
Стефан Кљајић и Ива Јакоб, а
Јован Шпехар се окитио сребрним одличјем.
А. Ж.

Такмичари Рвачког клуба „Динамо” настављају да нижу успехе. Они су се прошлог викенда
надметали на међународном
турниру у Младеновцу, у конкуренцији са преко 300 бораца из десет земаља, и опет су
били веома запажени.
У групи четрнаестогодишњака, у категорији до 39 кг, Огњен Тодосијевић је освојио нај-

вреднији трофеј, док је његов
брат Стефан, у категорији до
46 кг, зарадио сребрно одличје. Сјајна је била и Јелена Вићентић, која се надметала у категорији до 66 кг и успела је
да се окити бронзаном медаљом.
На пета места су се пласирали Алекса и Александра Јовић.
А. Ж.

И овог лета избор за најлепши балкон и башту
пошаљу фотографије својих башта
и балкона.
Циљ ове манифестације је
подизање свести
о заштити животне средине и промовисање наших
суграђана који
воде рачуна о

бајтера Џонија, читалац ће
у његовом „холивудском” аутобиографском роману препознати трагове београдске
штрафте.

Два читаоца који до среде, 4. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који моменат у
фудбалу је оставио на вас највећи утисак?”, наградићемо по једним примерком књиге „Дан када је Мијатовић погодио пречку”
Радована Настића. 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.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Поход”
Карол Бушар
Каријера Новака Ђоковића
је прича о успеху. Његова коначна победа на „Ролан Гаросу” је прича о тријумфу
унутар тријумфа. Дошла је
уз много бола, суза, несигурности, преиспитивања и проливеног зноја. За Новака је
то био веома важан поход,
окончан победом. Како је успео да се поврати? Како је
успео да се отресе свих оних
демона који су му се непрекидно враћали?
Када је 2016. године освојио „Ролан Гарос”, Новак Ђоковић је постао легенда тениса. Након десетогодишње
офанзиве најзад је подигао
трофеј Отвореног првенства
Француске, а та победа била
је само кулминација једног
од најимпресивнијих периода доминације у историји.

Ниједан тенисер за четрдесет седам година није освојио сва четири гренд слема
заредом. У вероватно најтежој ери ове игре Новак је постигао немогуће, и то након
што је гвозденом руком владао читавом сезоном. Како
одолети таквој причи?

Два читаоца који до среде, 4. јула, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Чему
се највише дивите код Новака Ђоковића?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Поход” Карол Бушар. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

„ЗЕЛЕНИЛО” НЕ ЗАПОСТАВЉА ТРАДИЦИЈУ
ЈКП „Зеленило” и овог лета
организује избор за најлепшу
башту и балкон, манифестацију која увек наилази на велики
одјек међу нашим суграђанима. Заинтересовани могу да се
пријаве до 1. јула мејлом, телефоном, писмом или преко
стране „Зеленила” на „Фејсбуку”. Важно је да грађани који
се пријаве нису обавезни да

Дан када је Мијатовић
погодио пречку
Упознајте Џонија Фејворита. Лако се памти. Дорћолац, навијач „Рада” и фан
бокса који у Лос Анђелесу
живи свој амерички сан. Нашао је посао у фирми за обезбеђење ноћних клубова. Ноћу је двоструко боља лова, а
троструко плаћена сатница
ако се пролази кроз „угрожена” подручја шире околине града. А није се умртвио,
постао џангризав, нису му
светла Холивуда ударила у
главу. И даље му се јуре рибе, излази, слуша нова добра музика. И увек му очи
засузе кад погледа пенал Мијатовића и ту пречку. Чак и
када статус познате београдске фаце Радована Настића
потоне у анонимност гастар-

Жестока
конкуренција
Седамнаести спортски сусрети
Самосталних синдиката хемије и неметала Србије, познати
и под називом „Хеминс 2018”,
одржани су од 13. до 17. јуна у
Кладову.
Учествовало је преко 20 фирми из наше земље, али и из земаља у окружењу, као што су:
„Лек” из Љубљане, „Крка” из
Новог Места, „Алкалоид” из
Скопља, „Бучим” из Радовиша,
те пиротски „Tigar Tyres”, вршачки „Хемофарм”, крушевачки „Хенкел” и „Трајал”, шабачка „Зорка”, „Митас” из Руме,
као и „Aзотара” и „Петрохемија” из Панчева.
„Азотару” је представљало
тринаест такмичара, који су се
надметали у малoм фудбалу и
стоном тенису. Ипак, највећи
успех остварили су фудбалери
из те фирме, који су освојили
прво место.
Фудбалски тим „Азотаре” је
у четвртфиналу победио „Зорку” с 1:0, у полуфиналу је, после бољих извођења пенала,
савладао „Tigar Tyres” с 3:2, а
онда су наши суграђани у борби за највреднији трофеј тријумфовали над „Хемофармом”
са 2:1.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

свом животном простору.
Право учешћа имају сви који
живе на територији града
Панчева.
Избор најлепше баште и
балкона трајаће до 6. јула, када ће најбољима бити додељене награде на свечаности
која ће бити одржана у Народној башти.
М. Г.

Проклетство на венчању
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је за
вас нај ве ће про клет ство.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Проклетство породице Палмизано” Рафела
Надала Фарераса за два наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Проклетство је изгубити
себе и не моћи пронаћи се.”
064/1792...
„Када на венчању наконче
баци пеглу на венчаницу, смотани конобар испусти младину торту. Отац добије инфаркт.
Сву ноћ шетам испред интензивне и вичем: ’Проклетство!
Проклетство!’...” 060/6672...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање да ли су икада икоме били муза. Они ће освојити по
један примерак књиге „Гала
– Дали” Кармен Доминго.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„О, јесам! Муза сам мом
мужу откад сам се удала, и
то сваког првог и петнаестог,
кад треба да ми измузе плату из нов ча ни ка. Ух!”
064/2343...
„Мој бивши ми је једном
написао песму. Десет година касније чула сам је на радију. Да ли се то рачуна?”
063/1012...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ИДУЋЕ СРЕДЕ У ГРАДСКОМ ПАРКУ

ПОЧЕЛА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПУТЕВИМА

Обележавање Дана
борца

ФИРМЕ КОЈЕ ОДРЖАВАЈУ
САОБРАЋАЈНИЦЕ МОРАЈУ ДА СЕ УОЗБИЉЕ
До сада никада није
узимано у обзир шта
је основни узрок
неког удеса

Из архиве „Панчевца”
Градски одбор Удружења бораца Народноослободилачког рата, као и остале борачке и ветеранске организације које постоје у Панчеву обележиће идуће среде у Градском парку 4. јул, Дан борца.
Они ће тог дана положити
венце и цвеће на споменике
народним херојима у парку
у центру града.
– Најпре ћемо се у 10 сати
окупити у нашим просторијама, које се налазе у Улици
др Светислава Касапиновића
1, одакле ћемо организовано
поћи до Градског парка, где
ћемо у 11 сати положити венце и цвеће на споменике нашим некадашњим суграђанима који су херојски страдали

у борби против фашизма. Очекујемо да нам се том приликом обрати градоначелник
Панчева или неко од његових најближих сарадника. Позивамо и друге наше суграђане који нису чланови борачких организација да присуствују овом догађају – рекао
је Тодор Тоша Стојановић,
председник Градског одбора
Удружења бораца НОР-а.
Подсећамо, Дан борца се
обележава у знак сећања на
седницу Политбироа Централног комитета Комунистичке партије Југославије
одржану у Београду 4. јула
1941. године. На њој је донета одлука о подизању оружаног устанка.

ЗА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА РАТНИХ ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА

Држава обезбедила
нове олакшице
Панчевачко удружење ратних
војних инвалида и породица
погинулих бораца обавештава чланове да је држава Србија донела одлуку којом се омогућава бесплатан одлазак у бање члановима тих удружења.

Поред тога, обезбеђено је
и једно летовање у Сутомору. Информације о овоме могу се добити сваког дана од
председника удружења Новице Дукадиновског, на број
телефона 063/821-78-71.

СЛУЧАЈНОСТ ИЛИ ПОЧЕТАК НОВЕ
ПРАКСЕ?

Прва казна за напад
на припадника МУП-а
Независни полицијски синдикат Србије похвалио је то
што се десило да је први пут у
суду у неком граду у нашој
држави недавно изречена прва, засад само неправоснажна
казна за напад на полицију.
Судије у Новом Пазару изрекле су казну од десет година затвора за Џ. К., јер је
пуцајући из пиштоља ранио
једног полицајца у стомак и
тешко га повредио. Неколико месеци пре тог догађаја
Џ. К. је осуђен на шест месеци затвора због покушаја уби-

ства, а на снимцима са сигурносних камера испред једног локала јасно се види да
је мирно посматрао док је
рањеном полицајцу указивана помоћ.
– Очекујемо да ће ова пресуда подсетити све надле-

жне у правосуђу да је неопходно спроводити оштру и
доследну казнену политику
према свим нападачима на
полицајце. Само у том случају могуће је смањити степен криминала и обезбедити мир на нашим улицама.
Ако су полицајци представници државе, сви напади на
њих морају се третирати као
напади на државу. С друге
стране, адекватним кажњавањем за нападе на полицију заштитиће се и сви грађани наше земље. Онима ко-

ји се усуде да нападају полицајце, не представља никакав проблем да то учине
и према било ком грађанину – изјавио је Милош Јеленковић, председник Независног полицијског синдиката Србије.

Од 1. јуна примењује се Закон
о путевима којим су први пут у
нашој земљи прописане казне
за фирме које не одржавају добро међумесне и државне саобраћајнице па због тога дође
до тешке саобраћајне несреће.
Убудуће, сваки пут када се догоди неки тежак удес, провераваће се да ли је до њега дошло
због рупа, оштећења на путевима или неког трећег разлога.
Уколико се утврди та веза,
фирме задужене за управљање
путевима у том случају мораће
да плате казну у распону од
200.000 до 2.000.000 динара, а
санкције ће сносити и њихови
директори. Они ће бити кажњавани са 10.000–150.000 динара.
Ово је позитивна новост, с
обзиром на то да до сада, након
трагедија на саобраћајницама,
никада није узимано у обзир да
ли су лоше стање пута, неосветљеност, поледица, наноси снега или неодговарајућа сигнализација били узрок неког удеса.
Како пише ревија „Сат”, иако је и до сада била предвиђена одговорност путара ако се
на деоницама које одржавају

Шта ако је до овог удеса
догоде тешке саобраћајне несреће, то је најчешће било само мртво слово на папиру.
По новом Закону о путевима,
у случају саобраћајне несреће
која се заврши трагичним исходом и страда најмање једна
особа, Министарство унутрашњих послова у року од 60 дана мора да достави извештај о
увиђају фирми управљачу пута
на коме се догодила та несрећа.
Ка да до би је тај из ве штај,
управљач пута је обавезан да
обезбеди независно вештачење
о томе колико је стање пута допринело удесу и да резултате
достави инспекцији за путеве.

дошло због лошег пута?
Ако се утврди да је саобраћајна несрећа изазвана стањем
пута, фирма која је задужена
за његово одржавање мора да у
року од 60 дана унапреди безбедност на тој саобраћајници
како више не би долазило до
тешких несрећа.
Важно је напоменути и да
ће на основу одредби новог закона управљачи путева морати да шаљу Министарству за
саобраћај извештаје о томе у
каквом стању су саобраћајнице које одржавају. Биће обавезни и да достављају програм
радова на одржавању путева и
да обезбеде стручни надзор над

њима.
Мораће да обезбеде и слободно отицање воде, постављање привремене опреме за заштиту јавних путева од снежних сметова, као и чишћење
и одлагање снега с јавног пута.
Међу обавезама управљача
путева сада су и обавештавање
јавности о постављању саобраћајне сигнализације и о изменама режима саобраћаја у зимским месецима.
Надзор над спровођењем Закона о путевима и подзаконских аката донетих после његовог усвајања требало би да
врше Министарство унутрашњих послова и Министарство
саобраћаја преко републичких
инспектора за јавне путеве, али
њих још увек нема довољно.
Треба очекивати да ће тај проблем бити решен.
Законом о путевима јасно се
прецизирају обавезе управљача путева и која су предузећа
надлежна за одржавање одређених деоница, па више неће
бити могуће да се одговорност
пребацује с једних на друге.
Позната је чињеница да је
одржавање државних путева I
и II реда на територији јужног
Баната посао „Штрабага”, чија
се испостава налази у нашем
граду. Одсад ће морати да раде
мало озбиљније.

ОД 25. ЈУНА ВЕЛИКА АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Контрола брзине и пролазака на црвено светло
Припадници панчевачке полиције ће од понедељка, 25. јуна, на територији града контролисати брзину кретања возила која учествују у саобраћају и проласке на црвено светло
на семафору.
Панчевачка полиција је саопштила да ће те контроле бити вршене уређајима за аутоматску детекцију и документовање прекршаја који су постављени ради тога. Полицијска управа Панчево је апеловала на учеснике у саобраћају
да поштују прописе како не би
били кажњени.
Подсећамо, директорка
Агенције за безбедност саобраћаја Јасмина Милошевић ових
дана је изјавила медијима да
је пребрза вожња један од кључних узрока саобраћајних несрећа.
Она је додала да је у једном
недавном истраживању које је
вршено на 5.000 испитаника

чак 80 одсто њих признало да
вози брзином већом од дозвољене. Резултати тог истраживања показали су да су узроци
саобраћајних удеса и високе
температуре, умор возача, вожња под дејством алкохола и
неисправност аутомобила.
С обзиром на то да се највећи број саобраћајних несрећа
на нашим путевима и улицама

дешава у летњим месецима,
Агенција за безбедност саобраћаја и компанија „Еко Србија” покренуле су превентивну кампању „Вози одморан”.
Њен циљ је указивање на важност прављења пауза током
вожње и она је намењена свим
возачима током летње сезоне
без обзира на то да ли су само
у транзиту кроз нашу земљу

или возе на локалним релацијама.
Током трајања кампање возачима ће на бензинским пумпама „Еко Србија” бити дељени леци са саветима да на путовања полазе одморни, да праве паузе у вожњи на свака два
сата, као и да избегавају вожњу током ноћи и у најтоплијим деловима дана.
Поред тога, возачи ће на бензинским пумпама „Еко” моћи
бесплатно да провере притисак у гумама, светлосну сигнализацију, уље и расхладну течност. То ће им бити додатна
помоћ у припремама за путовања.
Иначе, од 3. априла ове године, када су ступиле на снагу
Измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја на путевима, број погинулих у саобраћајним несрећама смањен је
за 48 одсто у поређењу са истим
периодом прошле године.

ПРИЛИКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

Расписани конкурси за нове полицајце и ватрогасце
Министарство унутрашњих послова и Сектор за ванредне ситуације расписали су крајем
прошле недеље конкурсе за једногодишње школовање нове
класе полицајаца у Центру за
основну полицијску обуку у
Сремској Каменици и ватрогасаца-спасилаца у Националном тренинг центру за ванредне ситуације у Земуну.
Када се заврше те обуке, Полицијска управа Панчево имаће двадесеторо нових људи, а
Ватрогасно-спасилачки батаљон
у нашем граду шесторо. Један
број кандидата из нашег града
је већ у Сремској Каменици завршио једногодишње школовање за полицајце и они ће од
септембра ступити на дужност.
Захваљујући томе, као и кандидатима који ће ове године бити
примљени на једногодишње
оспособљавање, делимично ће
бити ублажен стални мањак особља у панчевачкој полицији.

Оба конкурса трају месец
дана, а најважнији услови су
да су заинтересовани држављани Србије, да станују на
територији Панчева, као и да
нису млађи од 18 и старији
од 24 године на дан закључења конкурса. Од њих се тражи да су завршили средњу
школу, да нису осуђивани и
да испуњавају критеријуме
здравствене, психолошке и

физичке способности за рад
у полицији.
Процедура избора будућих
полазника у Центру за основну
полицијску обуку трајаће три
дана, а током њеног трајања заинтересовани ће полагати квалификациони испит и бити подвргнути општем и специјалистичком лекарском прегледу.
Исти услови уз минималне
разлике важе и за будуће ва-

трогасце. Лимит за пријављивање за обуку за тај посао је
30 година, а заинтересовани
ће бити подвргнути провери
психичког и базично-моторичког статуса и интервјуу.
Полазници обуке за ватрогасце који је успешно заврше и
заснују стални радни однос биће у обавези да најкасније годину и по након запошљавања
положе возачки испит за возила Ц-категорије.
Важно је напоменути и то да
они који успешно заврше обуке за полицајце и ватрогасце и
буду примљени на посао морају да остану на тим местима
најмање пет година. У супротном, мораће сами да надокнаде трошкове школовања.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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КРЕАТИВНО УЛЕПШАВАЊЕ ЦЕНТРА ДОЛОВА

ШИРОКО ЈЕ ЛИШЋЕ ОР’ОВО
На аутобуском
стајалишту недавно
освануо живописан
и едукативан колаж
Последњих месеци Доловци су
се озбиљно посветили улепшавању центра свог места, пре свега платоа испред локалног Дома културе, који је уређиван у
две фазе. Након успешно обављеног поступка јавне набавке
и избора најповољнијег извођача започето је с тим, пре свега у естетском смислу значајним послом, а није згорег напоменути да је у међувремену
омладина из села, у садејству с
Месном заједницом и комуналним предузећем, волонтерски
уређивала главни део села.
По завршетку поплочавања
поменутог платоа на том месту је постављено дванаест нових клупа за седење и пет металних (украсних) канти за смеће. С друге стране, засејана је
трава на земљаним површинама парка и посађено цвеће у
бетонским жардињерама.

Ипак, можда и највеће (пријатно) изненађење за грађане
Долова јесте оно што што се
догодило у суботу, 23. јуна, када је за многе неочекивано на
кућици аутобуског стајалишта
освануо живописан фото-колаж. Ова упадљива слика на
којој се налази архитектура знаменитих јавних објеката у селу дело је Владице Ђорђевића,
шездесетогодишњег мултиу-

метника из Долова, дугогодишњег делатника у култури, тамбураша, рок музичара, фотографа, дизајнера...
На тој креацији приказане
су све три сеоске цркве посвећене Преносу моштију Светог Николаја, као и зграда Месне заједнице „Мита Вукосављев”, у којој су пре много
времена деца похађала ниже
разреде. Ту је и објекат нека-

дашње општине и земљорадничке задруге, па споменици
Доловцима страдалим у Првом светском рату и палим
бор ци ма На род но о сло бо ди лачке борбе, а напослетку и
чесма под називом „Морава”,
која се налази у делу села „долина”.
Овај колаж постављен је на
иницијативу Месне заједнице
и њеног председника Драгослава Глигоријева, док је за
праћење реализације био задужен директор Дома културе
Мирослав Првуљ.
– Циљ нам је био да овим
лепим детаљем апелујемо на
суграђане да чувају и унапређују оно што имају. Због тога
смо се од лу чи ли да ко лаж
има две симболичне поруке
у том духу, па на врху слике
стоји стих из народне песме:
„Широко је лишће ор’ово, најлепше је село Долово”, а испод, што је и логично: „Чувајмо наше Долово” – наводи
Првуљ.
Све у свему, позитиван пример који многи треба да следе.

СЕОСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – КАЧАРЕВО (1)

И лични ресурси у служби увећања
књижног фонда
Током најтоплијег годишњег
доба и летње шеме „Панчевац”
ће се бавити актуелним стањем сеоских библиотека, које
годинама функционишу под
окриљем домова културе.
С тим у вези, биће речи и о
интересовању житеља насељених места за књигу, о томе колико и шта се чита, као и о
перспективама у будућности.
Прва библиотека коју смо посетили је она у Качареву. Тамо
су нас дочекале директорка Дома културе Невена Спремо и
књижничарка Радојка Станојковић, које као једну од горућих потреба истичу физичко
уређење простора. Тако би, поред осталог, тамо требало поставити нове полице и рачунаре, а интересантно је да је директорка сама урадила идејно
решење, јер је, како каже, лакше објаснити шта се хоће сликама него речима.
– Уочили смо да све више
деце тражи неке информације
с интернета, јер код куће немају рачунаре. Кад год имамо

времена, ми им то пронађемо
и одштампамо, чиме им помажемо приликом учења. Због
тога нам се у последње време
појављује све већи број основаца, па и средњошколаца, који чак нису ни знали да овде
могу да изнајме књигу, а ову
зграду су везивали искључиво
за Месну заједницу, не слутећи да је ту и Дом културе. Зато
смо решили да их макар и на
овакав начин привучемо, па
док чекају неку информацију,

обично узму и неку књигу –
каже Невена Спремо.
И то је један од разлога што
кроз библиотеку свакодневно
продефилује солидан број људи с разним захтевима.
– У последње време нам долазе жене домаћице, које су,
будући да им класична књижевност није претерано интересантна, тражиле нешто прикладно њиховим потребама, попут актуелне белетристике. И
како смо им изашли у сусрет,

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У ИВАНОВУ?

Све се врти око Дунава
На питање како проводе најтоплије годишње доба у свом месту, најчешћи одговор насумично одабраних Ивановчана
био је да одлазе на дунавску плажу надомак села.
Једна од њих је и Теодора Калапиш
(18), свршена средњошколка, која малтене сваки врели дан проводи с друштвом
на популарној Ивановачкој ади, то јест

Леонтина и Теодора
на једној полудивљој дунавској плажи, уз
напомену да приликом купања на тој великој реци увек треба бити максимално
опрезан. Поред тога, у оптицају су и град
или ковинско језеро. Њена сестра Леонтина Лечеи (20) из Панчева, која се спрема да упише вишу медицинску школу,
током лета редовно долази у Иваново и
на сличан начин проводи време, а додаје
и то да увече прошетају по селу и евенту-

ално попију неко освежавајуће пиће, док
је у селу најинтересантније 15. августа за
кирвај, то јест Велику Госпојину.
Ана Фишер (61) активна је и током
најтоплијег годишњег доба у удружењу
„Боназ Шандор”, чија је потпредседница,
и истиче да је тада најлепше, пре свега
зато што има много занимљивих манифестација и у њиховом селу, али и у другим местима. Када нема поменутих активности, ова пензионерка време проводи уз кућне послове, обрађивање баштице и одмарањем у хладу своје помало
старе, али одлично изоловане куће, па јој
клима-уређај није потребан. Вера Чеке
(57), домаћица, често иде на купање с
породицом, а поред Панчева или Београда, најчешће одлази на поменути Дунав,
иако наглашава да је тамошња плажа
прилично замуљена, да купачи често оста-

Ана и Вера

књиге иду из руке у руку – наводи директорка.
Као гест за пример посвећености треба истаћи и то да поменуте запослене у качаревачком Дому културе нису штеделе ни свој новац и друге ресурсе за потребе обогаћивања књижног фонда, који према речима књижничарке Радојке Станојковић броји око шест и по
хиљада књига, односно до осам
хиљада по инвентару.
– Дневно издамо по шестседам књига, што у ово време
није мало. Но неопходно је обнављати књижни фонд, али од
надлежних институција дуго
ништа није стизало за ту намену, када смо недавно добили мало новца за набавку одређеног броја наслова. С тим у
вези, морам да напоменем да
нас је пре извесног времена
посетила делегација из Македоније и поклонила нам солидан број књига на њиховом језику, што ће нам добро доћи
ако се зна да у Качареву живи
много људи пореклом из те земље – истиче књижничарка.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Протеклих дана у Дому културе су
приређиване радионице сли-

„Видовданском концерту” у
Старој Пазо ви.
Иваново: Међународни фестивал „Златна дирка” – Прва
хармоника Војводине одржан
је други пут у недељу и понедељак, 24. и 25. јуна, уз мноштво такмичара, ревијалних
извођача и публике. Ученици
нижих разреда ОШ „Моша
Пијаде” учествовали су у пројекту „Дунавски уметник”, који су недавно организовали
„Млади истраживачи Србије”.

кања на дрвету акрилним бојама, а у плану су и едукације за фарбање и осликавање старог намештаја. Месна
заједница намерава да ремонтује и офарба дечја игралишта.
Банатско Ново Село: Концерт
клавирског квартета „Анимато” одржан је у четвртак, 21.
јуна, у малој сали Дома културе. Једанаести Фестивал
тру ба ча „Ба нат ска тру ба /
Trompeta banatana” биће приређен у суботу, 30. јуна, од
18.30, на платоу код споменика у центру. Репрезентатив ни ан самбл фол клор не
секције Дома културе учествоваће на зонској смотри у
недељу, 1. јула, у Културном
центру Панчева.
До ло во: Фо то-ко лаж, де ло
Владице Ђорђевића, шездесетогодишњег мултиуметника из Долова, на којем се налази архитектура знаменитих
јавних објеката у селу, постављен је у суботу, 23. јуна, на
кућицу аутобуског стајалишта. Млада списатељица Маја Јарић, која је већ публиковала трилер преко издавачке
куће „Самиздат Б92”, припремила је још једну књигу.
Глогоњ: Месна заједница је
одржала седницу на тему организације сеоске славе Петровдана. Фолклорна секција Дома културе учествоваће
на зонској смотри у недељу,
1. јула, у Културном центру
Пан че ва, а деч ји ан самбл
на сту пи ће дан ра ни је на

Јабука: Представници месне
скупштине одржали су у четвртак, 21. јуна, састанак с директорима јабучких установа
и удружења ради договора о
даљим радовима у селу. Турнир у малом фудбалу поводом
предстојеће сеоске славе Свети Илија биће одржан у периоду од 21. јула до 1. августа;
утакмице ће бити игране викендом, а пријављивање (на телефоне 064/27-17-665 и 064/2230-459) по екипи је 8.000 динара и траје до 19. јула.
Качарево: Премијера представе драмског клуба удружења
„Вардар” под називом „Весела училница” изведена је у петак, 22. јуна, у Дому културе,
а у недељу, 24. јуна, у спортској хали је одржан концерт
КУД-а „Вељко Влаховић”.
Омољица: Фирма „Хидровод”
трећи пут је поправљала прелазе испред приватних поседа оштећених након копања
канализације. Полазници школе пецања УСР-а „Шаран” у
недељу, 24. јуна, провели су
дан у природи Ивановачке аде.
Старчево: На састанку месне
скупштине одржаном у четвртак, 28. јуна, представљен је елаборат новог музеја Старчева, у
којем најзначајније место треба да заузму поставке у вези с
периодом неолита и Банатске
војне границе. Том приликом
биће формиран тим за предстојеће „Дане дружења”. Нова
гаражна распродаја на програму је у недељу, 1. јула, од 18 до
22 сата, на Тргу неолита.

КОНЦЕРТ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
У НОВОМ СЕЛУ

„Анимато” бриљирао

вљају неред, а и прилаз је веома лош, па
би то што хитније требало поправити. Са
седмогодишњом унуком Мионом она прошета до околних рукаваца на „пикник” и
истиче да је овде ноћу пријатно свеже, па
може лепо да се спава.
Ђури Балог (24), фудбалер домаће
„Стреле”, када нема обавезе, такође је
углавном на Дунаву, што му се веома

Ђури и Саша
допада, а у селу се најбоље осећа током
манифестација попут фестивала хармонике или такмичења у кувању рибље чорбе, док „обичним” данима посети локални кафић. Он понекад оде и до „шпица”,
омиљеног места за пецање, где махом
трзају бабушке, а натрчи и понеки шаран. Његов другар и вршњак Саша Дамјанов (24), који иначе ради као кувар у
иностранству, у своје Иваново обавезно
долази лети по три-четири пута, а темпира да то буде када је сеоска слава, средином августа. Овај Ивановчанин на привременом раду у Словенији такође је љубитељ пецања и, поред неизбежне бабушке, воли да иде и у лов на сома.

Концерт клавирског квартета
„Анимато” одржан је у четвртак, 21. јуна, у препуној сали
Дома културе у Новом Селу.
Реч је о атрактивном саставу
који чине четири школоване
младе девојке из различитих
места из Србије са већ сасвим
довољно знања и искуства.
Бројна публика је те вечери могла да ужива у извођењу дела Густава Малерa и Јоханеса Брамса, за шта су заслужне Марија Обрадовић
(клавир), Јелена Митровић
(виола), Јована Миленковић
(виолончело) и Теодора Бољанац, која је бриљирала на
виолини и још једном одушевила суграђане.
Наступ у новосељанској
културној установи био је
увер ти ра за це ло ве чер њи
концерт овог квартета у Галерији САНУ, што је уједно

и почетак његове турнеје у
земљи и иностранству.
„Анимато” постоји већ четири године и за то време је
освојио сијасет награда на домаћим и међународним фестивалима, а исто важи и за
чланице понаособ, које су као
солисткиње на својим инструмен ти ма та ко ђе за вре де ле
бројна признања.
С друге стране, ово је још
један пример да се у Новом
Селу, месту с највише школованих, младих музичара у
околини, примио „пелцер”
класичне музике, јер су сви
концерти тог типа изузетно
посећени.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Субота, 30. јун, 21 сат, двориште Народног музеја: представа „Сестре Дангубић”.

Музика
Субота, 30. јун, 19.30, дворана Културног центра: концерт
КУД-а „Абрашевић” Панчево.
Субота, 30. јун, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.
Недеља, 1. јул, 18 сати, дворана Културног центра: педесет
пета Зонска смотра музичко-фолклорног стваралаштва одраслих јужног Баната.

Тематски програм
Петак, 29. јун, 18 сати, двориште Народног музеја: представљање књиге „Невидљива” Светлане Јагодић.
Петак, 29. јун, 19 сати, Градска библиотека: премијера филма Душана Милојкова „Бициклом: Француска, Швајцарска,
Италија”.

ПЕДЕСЕТ ПЕТА СМОТРА МУЗИЧКО-ФОЛКЛОРНОГ СТВАРАЛАШТВА

Преко шестсто учесника
из јужног Баната
На педесет петој Зонској смотри музичко-фолклорног стваралаштва одраслих јужног Баната, која ће бити одржана 1.
јула у дворани Културног центра Панчева, представиће се
око шестсто учесника из општина: Ковин, Ковачица, Алибунар, Вршац и Панчево.
У категорији изворног народног стваралаштва своја
умећа презентоваће четрнаест из вор них пе вач ких и
играчких група с традиционалним песмама и играма, а
у категорији кореографисаног фолклора биће девет фол-

МОЈ

клорних ансамбала. У програмима дужине око двадесет минута биће представљене старе и нове кореографије, а наступе народних оркестара чиниће пригодне мелодије и интерпретације народних песама.
Наступе свих учесника, испред Савеза аматера Војводине, пратиће селекторка Дајана Костић, а најбољи са ове
смотре представљаће јужни
Банат на покрајинским манифестацијама које ће бити
одржане у септембру и октобру у Врбасу и Руми.

избор МОЈ

Једи, моли, воли
Ана Свилар,
консултант за аграр
и заштиту животне средине
ФИЛМ: Поред тога што обожавам музику из филма „Eat,
Pray, Love” из 2010. године,
сматрам да је то дело истинска прича о вредностима у
животу, тако да га погледам
у просеку једном у две године, онда када осећам несигурност или незадовољство. Уколико ваш мир трпи због немира, време је да
тра жи те но ве рав но те же.
Филм је препун фантастичних снимака из Италије, Индије и са Балија, тако да ако
га гледате у доброј резолуцији, имате потпун утисак
простора у ком је сниман.
Омиљени део филма је негде на 1:59,18. Дивна прича
о унутрашњим борбама које
сви водимо, налажењу себе,
налажењу других... Увек се
истим интензитетом радујем овом филму.
КЊИГА: Топла препорука за
„Спутњик љубав” Харукија
Муракамија, већ давно признатог писца који људску чежњу на папиру оживи тако
снажно да се готово сви поистовећујемо с причама њего вих ро ма на. Вре мен ски
оквир ове приче је врло лепо уклопљен у тадашња дешавања у свету, што посебно волим. Ја сам ове недеље
при крају овог романа. Али
оно што бих издвојила као
специјалну препоруку, јесте
књига „Ја сам Сташа” Сташе Вук, која је у моју библиотеку дошла прошлог лета. Књига је потпуно аутентична прича, писана у форми дневника, о свим дневним дешавањима једне посебне младе жене, са свим

недоумицама и закључцима
које живот доноси. Имам и
посебан део у овој књизи, то
је прича која је под датумом 17. мај 2016, цитирам:
„Песник каже: и ти си некоме море. И да ти је неко море... Данима ми та реченица не излази из главе. Замисли. Да си некоме море.
И да ти је неко море. Јасно
је као дан – љубав нека је
таква или нека је нема”.
МУЗИКА: Међу својима сам
позната као неко ко не поштује жанрове и не креће
се у оквиру таквих дефиниција. Музику делим на ону
која ми се свиђа и ону која
ми се не свиђа. Такође, не
могу да издвојим оно што
ми је омиљено и поштујем
лајв изведбе. Овом приликом вам от кри вам сво ју
плејлисту која ми је омиљена већ неко време: „Јурећи љубав” („Горибор”), „To
Be by Your Side” (Nick Cave), „In a Manner of Spesking” („Nouvelle Vague”),
„You Make It Easy” („Air”),
„Heartbeats” (Jose Gonzalez),
„Magnet” („Urban & 4”), „Она
лу до па ти” („Пси хо мо до
поп), „Љубав се не тржи”
(„Вје шти це”) и „So Good”
(Nao vs. A. K. Paul).

Петак, 29. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧИЊЕ „КУЛТУРНО ЛЕТО”

ПРЕДСТАВЕ, МУЗИКА, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ
Улаз на све догађаје
бесплатан
Град Панчево је и ове године
издвојио 1.100.000 динара за
манифестацију „Културно лето”, у оквиру које ће се одржавати програми током јула и августа.
У дворишту Народног музеја публика ће имати прилику
да погледа позоришне представе мањег формата, у Градској библиотеци биће организовани књижевни сусрети, а на
платоу испред Културног центра и на летњој сцени Дома
омладине одржаваће се концерти.
Летњи програм ће отворити
представа „Сестре Дангубић”,
која ће бити изведена у суботу,
30. јуна, од 21 сат, у дворишту
Народног музеја. У питању је
представа аматерске позоришне трупе Геронтолошког центра и Клуба за одрасла лица, у
режији Александре Милосављевић. Већ 1. јула биће одржана
радионица за децу и одрасле
под називом „Папир, историја,
екологија, креативност”. У дворишту Народног музеја током
лета биће одржано још неколико представа, које ћемо благовремено најавити.
У Градској библиотеци ће се
програм одржавати сваке среде,

од 19.30, током августа. Биће приређене промоције романа „Хелена или о немиру” Мирјане Митровић, „Темура” Еве Рас, „Одустајање” Јелене Ленголд и „Солунска 28” Др Нелета Карајлића.
Дом омладине започиње летњи програм 6. јула, од 20 сати,
изложбом „Цртежи и радови на
папиру” Александра Вељковића, у оквиру које ће свирати и
млади панчевачки ауторски бендови „Несташни”, „Суперего” и

„Рампа”. Остатак бројних дешавања доступан је на сајту и
званичној „Фејсбук” страници
те установе. Културни центар
имаће чак четрнаест догађаја,
а први ће бити већ 4. јула, од
19 сати, када ће бити одржан
концерт Марије Тимотијевић
на клавиру. У овом месецу љубитељи филма ће моћи да погледају и ревију „ПАН филма”
из фундуса Културног центра,
која ће бити одржана 9. јула,

од 21 сат, у згради Ликовне колоније у Делиблатској пешчари. Информације о осталим
програмима биће доступне на
сајту те установе.
Први пут „Културном лету”
се придружила и Туристичка
организација Панчево, која ће
бити партнер у реализацији манифестације „Дани сунцокрета” (7. јула), мото-скупа (20.
јула) и наступа „Хаос аниматора” (15. јула).

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА

Панчево – град игре
У Панчеву је 22. и 23. јуна одржан десети Међународни фестивал фолклорних ансамбала
„Панчево – град игре”.
Фестивалске активности су
почеле у петак, 22. јуна, отварањем изложбе фотографија
„Народне ношње Баната” из
збирке КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”, које су постављене у галерији на спрату Дома омладине Панчево. Приказане су фотографије градских
и сеоских костима народних
ношњи из Баната овог фолклорног ансамбла са сцена широм Србије. Поред оригиналних делова народне ношње: капа златара, џега, сребрних тока, оплећака, опанака..., приказане су и реконструкције, настале на основу фотографија и
предмета из збирки Етнографског музеја у Београду и Народног музеја у Панчеву. Изложбу и фестивал је званично
отворио Миленко Чучковић,
члан Градског већа Панчева.
Он је том приликом поздравио чланове дечјег ансамбла
виших разреда, који су у про-

теклој школској години граду
Панчеву донели прва места и
златне плакете с Покрајинског
и Републичког такмичења дечјих фолклорних ансамбала. Изложба ће бити отворена до краја септембра.
У вечерњим часовима у дворани Дома Војске Србије у Панчеву одржан је концерт фолклорних ансамбала на ком су
учествовали домаћини – чланови КУД-а „Станко Пауновић
НИС–РНП”: фолклорно забавиште, школа фолклора, издвојена одељења при ОШ „Свети
Сава” и ОШ „Мирослав Антић”,

припремна група нижих разреда, припремна група виших
разреда, дечја изворна група,
дечји ансамбл нижих разреда,
дечји ансамбл виших разреда,
свирачи на традиционалним
инструментима, народни оркестар, тамбурашки оркестар и
омладински ансамбл, као и гости: КУД „Милош Купрес” Кожухе (Република Српска) и дечји ансамбл Удружења Руса и
потомака „Ромашка” Панчево.
Другог дана фестивала, 23.
јуна, одржан је концерт фолклорних ансамбала у дворани
Културног центра Панчева. Уче-

снике у програму поздравила
је Тања Божић, чланица Градског већа Панчева. Она је том
приликом указала на значај
оваквих сусрета младих чувара традиционалног народног
стваралаштва. Наступили су
КУД „Милош Купрес” Кожухе
(Република Српска), Центар за
очување традиције и културе
„Термоелектране Никола Тесла” Обреновац, Центар за културу „Вељко Дугошевић” Кучево и КУД „Станко Пауновић
НИС–РНП”.
Током дводневних дешавања публика је имала прилику
да упозна разноврсно играчко
наслеђе крајева из којих су дошли учесници овогодишњег
фестивала. Учесници фестивала били су смештени у породи ца ма до ма ћи на, чла но ва
КУД-а „Станко Пауновић НИС–
РНП”.
Фестивал си финансијски подржали Град Панчево и НИС
„Гаспром њефт”, док су техничку подршку пружили Дом Војске Србије у Панчеву, Културни центар и Дом омладине.

МЛАДИ ПАНЧЕВЦИ ПОНОВО У БЕРЛИНУ

Наставак интеркултуралне сарадње
Група од девет младих Панчевки и Панчеваца боравила
је у Берлину од 1. до 11. јуна, у
организацији удружења „Наранџасти”. Они су са својим
вршњацима из Немачке, Израела, Португалије, Босне и Херцеговине и Италије учествовали у наставку међународног
про јек та „Music for Human
Rights III”.
Овај пројекат, који панчевачки „Наранџасти” организују са сво јим ме ђу на род ним
партнерима, започет је 2015.
године и осмишљен је као интернационално креативно окупљање младих музичара, фотографа, журналиста и видеоар ти ста. За да так му зи ча ра,

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

по ме ша них и по де ље них у
бендове, јесте да на задате теме које се баве промоцијом и
заштитом људских права (интеркултурална сарадња, слобода у уметности, међурелигијско разумевање, инклузија маргинализованих група и
слично) креирају и осмисле
оригиналне композиције, док
је посао осталих учесника да
у виду медија тима забележе
читав процес и да га заједно
са завршним резултатом промовишу путем савремених видова комуникације („Јутјуб”,
„Инстаграм”) како би био доступан јавности.
Завршни догађај пројекта десио се у оквиру фестивала „Respekt und Neugier” („Поштовање и радозналост”), који је организован у Берлину као део
прославе двадесет пет година
постојања омладинске организације „Ротер баум”, која је и
водећи партнер у пројекту „Mu-

sic for Human Rights”. Првог дана фестивала бендови који учествују у пројекту добили су могућност да отворе фестивал и
да пред публиком представе своје новонастале композиције.

У овој, управо завршеној фази пројекта панчевачку екипу
су чинили млади музичари из
домаћег бенда „Рампа”, који
су, поред заједничког наступа са осталим музичарима у
бендовима специјално састављеним за овај пројекат, имали јединствену прилику да затворе фестивал „Respekt und
Neugier” својим првим иностраним наступом, када су изводили своје ауторске композиције.
Пројекат „Music for Human
Rights III” наставља се у другој половини августа, када ће
се сви учесници поново окупити у Панчеву да наставе креативни рад на уобличавању нових композиција. Завршна презентација ове фазе пројекта биће у оквиру фестивала „Freedom Art” Дома омладине Панчево.
Пројекат финансира ЕУ програм „Еразмус +”.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE У ЈУНУ
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

АКЦИЈА ОД МАЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Цена: 400 динара

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ПАКЕТ 7

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА
Цена: 100 динара

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

ОПЕЛ корса 1.4, 64.000,
бензин, 2010, први власник, зедер.
060/017-10-75.
(262116)
ОПЕЛ астра Г, 1999, 55
кв, бензин, регистрован
до маја. 331-586,
063/805-74-60.
(262153)
ФИЈАТ пунто, 16 вентила, регистрован.
069/745-569. (262139)
ПРОДАЈЕМ заставу 100,
2004. годиште. 062/386532. (262167)
ПРОДАЈЕМ октавију 1.9
ТДИ, 2008, власник, није регистрован. 065/61045-67. (262171)
OPEL ASTRA „H”, 2004.
годиште, није регистрован, 1.7 дизел, у одличном стању, звати после
18 сати. 065/611-71-11.
(262173)
ПУНТО 1.2, 2002, металик сив, клима, одличан,
гаражиран, власник.
064/142-55-93. (262183)
ДАЧИЈА сандеро, 2009.
годиште, регистрован,
2.700 евра. Тел.
063/818-75-44. (262210)
ПОЛО 1.4, 2000. годиште, 1390, регистрован,
44, у одличном стању.
063/837-48-34. (262222)
ФИЈАТ пунто 2001, 550
евра, дизел, 1.9, нерегистрован, радио, кука.
061/303-30-44 (242268)
ПРОДАЈЕМ фијат крома, 1989. годиште, плин
атест, 450 евра, регистрован. 063/892-08-25.
(262275)
МЕРЦЕДЕС Ц 180, 2002,
купе, фул опрема, може
замена. 064/130-36-02.
(262231)
ФОЛКСВАГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опрема,
102.000 км, власник.
064/587-50-24. (262231)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2009,
петора врата, атестиран
плин, 126.000 км.
064/587-50-24. (262231)

ФИЈАТ сеићенто 1.1,
2002, ван, регистрован,
власник. 064/587-50-24.
(262231)
РОВЕР 45, 2004, турбо
дизел, 1.650 евра, може
замена за већи.
062/185-86-73. (261924)
ГОЛФ 5, 2.0 дизел, 2005.
годиште, одличан, 4.200
евра. 062/303-304,
062/504-504. (262290)
КЛИО дизел 2004, 5 В,
на име, може замена.
064/158-15-90. (262317)
ПЕЖО пик-ап, 2002. 1.9
дизел, може замена.
064/158-15-90. (262317)
КАМП-ПРИКОЛИЦА
адриа, са тендом, први
власник. Звати после 14
сати. Тел. 066/408-426.
(262329)
РЕНО меган 1.250 евра,
2002. годиште, тек регистрован, атестиран
плин, клима. 061/20073-09. (262325)
ФОРД фијеста 1992. годиште, без улагања продајем/мењам за ауто са
петора врата. 066/249947. (262347)
КЛИО 1.5 ДЦИ, 2011,
регистрован, 3 В, клима,
3.800 евра. 063/264408. (262336)
МЕРЦЕДЕС Ц 200, 2009,
замена за стан уз моју
доплату. 064/199-43-42.
(262397)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (260599)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (260599)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(262275)

ПАНЧЕВАЦ

ОГЛАСИ

МАШИНЕ

БЕРАЧ змај 222, дворедни бункераш, леватор, дужна 9 м, приколица 5 тона, трактор
ИМТ 560. 064/271-4087. (261904)
ПРОДАЈЕМ приколицу
ЖТП Кикинда, 4 тоне.
064/015-33-98. (262120)
ТРАКТОРСКА приколица „дубрава” 2.5 тоне,
двоосовинска, регистрована, очувана, кабал,
резервни точак, 800
евра. Ново Село,
063/736-93-94. (261888)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену
гаражу на Котежу 2, на
углу код Пиваре.
060/017-10-75. (262116)
СВЕТОГ САВЕ 59, продајем зидану гаражу,
струја, роло-врата, 14
м2, укњижена. 063/449798. (262177)
ПРОДАЈЕМ зидану „Радову” гаражу, 15 м2, Котеж 1, Макси. 063/12255-22. (262322)
ПРОДАЈЕМ гаражу у
центру (Ж. Зрењанина
16). 063/810-54-89.
(262344)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
монтажну гаражу и радни сто у добром стању.
064/834-63-25. (262394)
АПАРАТИ

КИНО ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(262127)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ прасад, могућност клања и печења
– достава. 063/314-454.
(СМС)

marketing@pancevac-online.rs

ОГРЕВНО дрво, буква,
багрем, храст, бесплатан превоз, мерење кући. 065/501-56-51.
(259779)
СУДО-МАШИНА, вешмашина, нов трокрилни
орман, двосед, тросед,
гарнитуре, гроф лежај,
сточићи, душеци, разно.
Тел. 063/861-82-66.
(262334)
ПРЕОСТАЛО огревно
дрво прве класе, превоз
бесплатан, цена договор. 064/528-86-42.
(259780)
КЛИК-КЛАК лежајеви,
нови од 12.900. Избор
мебла по жељи.
060/600-14-52. (260823)
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од
1.900, столови од 4.500.
060/600-14-52. (260823)
ПРОДАЈЕМ половне телевизоре, повољно.
064/564-14-14. (261295)
ФОТЕЉА на расклапање
„хопла”, Симпо, нова,
75 евра. 062/297-005.
(262089)
ПРОДАЈЕМ индустријску машину, три конца и
машину багат „вишњас
електроник”, цена договор. 069/426-26-46.
(262091)
ПРОДАЈЕМ велику породичну гробницу на
Старом православном
гробљу. Тел. 346-262.
(262106)
ПРОДАЈЕМ полуконцертни клавир, метална
конструкција, раритет.
Тел. 346-262. (262106)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ.
062/873-62-98. (262107)
ТА пећ 3 кв, шпорет
електрични, старинско
огледало, сто старински
+ 2 столице, мојца гарнитуру. 064/065-23-30.
(2621518
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, луле,
мешачи. 331-586,
063/805-74-60. (262152)
ДВА гробна места на
Католичком, јамаха 125
ццм, монтажђна гаража.
066/670-46-23. (262164)
ПРОДАЈЕМ ендлерицу
max, 4 конца, исправна,
390 евра. 064/235-0608. (262172)
УГАОНА гарнитура, витрина, столови, столице,
столићи, комода, кауч,
гарнитуре. 065/353-0757. (262207)
СТИЛСКИ гардеробни
орман и хармоника врата, очувано и повољно.
013/320-528, 063/16461-56. (262216)
ПРОДАЈЕМ мешалицу
за сточну храну са чекичарем. 064/357-81-50.
(262221)
ПРОДАЈЕМ: угаону гарнитуру од еко коже, ТВ
филипс, екран 57, два
тепиха. Тел. 062/172-5897. (262247)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру, креветац, зидну
слику, кварцну пећ.
064/058-51-49.
(262252)
ШИВАЋЕ машине ендлерице, штеперице, сто
за пеглање, може замена за ауто.
064/158-15-90.
(262317)
ПРОДАЈЕМ некоришћену томосову пумпу за
заливање. 060/034-1958. (262266)

ТЕРАСНЕ фотеље, пецарошке, пегле нове, шерпе ростфрај комплет,
тепихе. 064/955-51-85.
(262287)
ПРОДАЈЕМ јариће, може и заклани, доносим
кући. Тел. 617-336 или
063/865-80-31. (262273)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
вертикални, фрижидер
комбиновани, веш-машину – делове. 064/12973-60. (262303)
ПРОДАЈЕМ половни
француски лежај, очуван. 063/863-85-04.
(262312)
ПРОДАЈЕМ трпезаријски сто и столице, масив, повољно. Тел.
063/875-88-83. (262342)
СПАВАЋУ собу, француски лежај, 200 Х 190, 3
плакара + чивилук, у
добром стању, 350 евра
фиксно. 061/325-39-45.

ПРОДАЈЕМ фризерску
опрему за два радна места. 064/004-52-30.
(262355)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000
динара, нова. 371-568,
063/773-45-91. (262369)
ПРОДАЈЕМ тестеру стил
ЕМС 290 и аутоматик
ЕМ 3. 063/118-70-80.
(262388)
КАЈСИЈА, бресква, шљива за ракију, пекмез,
продајем. 061/142-2369. (262403)
ПРАСИЋИ и детелина
на продају. Мића.
064/303-28-68. (4770)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче, веш-машине и остали отпад. 063/101-1147, 064/158-44-10.
(261590)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, старо гвожђе, старо перје.
066/900-79-04. (262100)
КУПУЈЕМ полован намештај, старо перје, гарнитуре, остало покућство.
062/148-49-94.
(р/261804)
КУПУЈЕМ полован намештај, старо гвожђе, ТА
пећи и остало.
066/900-79-04.
(р/261780)
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ОГЛАСИ

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
полован намештај.
061/198-81-42.
(р/261804)

КУЋА на продају у
Иванову. 062/415-359.
(261184)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПРОДАЈЕМ стару и
ПОНУДА
нову кућу, Ослобођења 38-а. 320-144,
063/116-77-76.
2
КУЋА, 56 м , 7 ари
плаца, Светозара Ше- (261886)
мића 80. 064/106-01- ВОЈЛОВИЦА, кућа, 8
ари плаца, 120 + 65
30, 060/527-07-65.
м2. 062/185-86-73.
(262281)
КУЋА, нова Миса, код (261924)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара 17
вртића „Петар Пан”,
210 м2, на 2.3 ара пла- х 24 и радионица на 5
ари. 069/213-97-37.
ца, укњижена, вла(261778)
сник, 56.000 евра.
063/826-97-09.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
(260582)
кућу у Омољици за
двособан стан у Панчеву. 064/970-01-75.
ПРОДАЈЕМ викендицу
у Песку. Тел. 063/75413-26. (261999)
СТАН, кућа, комплетно реновирана, етажно грејање, 7. јула.
064/424-71-26.
(260968)

ПРОДАЈЕ се башта 6
ари. Новосељански
пут. Тел. 063/865-8077. (262199)
ВИКЕНДИЦА 25 м2, са
објектом 150 м2, воћњаком, трофазном
струјом, завршеном
легализацијом, викенд-насеље Долово.
063/760-49-87.
(262204)

ЗЕМЉА на продају,
прво српско поље.
Тел. 060/334-33-01.
ПОВОЉНО, кућа од
(262217)
100 м2, строги центар
КУЋА на пет ари плаПанчева, Живојина
ца, Цара Душана,
Мишића 6. 064/57529.000 евра. 063/8642
57-04, 023/857-315,
КУЋА, Долово, 100 м , 09-85. (262228)
023/857-069. (260649) плац 30 ари, помоћни
БАВАНИШТАНСКИ
објекти. 062/103-38пут, 56 ари, викенди63. (262112)
ца, помоћне простоПРОДАЈЕМ башту са
рије, воћњак, струја,в
кућицом на Караули.
ода, до пута. 064/280Тео. 064/903-70-73.
60-53. (262241)
СТАРА КУЋА, 10 ари
ПРОДАЈЕМ плац, граплаца, Старчево.
ђевински, 7.5 ари, во064/167-75-93.
да, канализација,с
труја, Скадарска, КуПРОДАЈЕМ кућу код
ХИТНО продајем плац Спортског центра, но- дељарац. 060/332-74на Кудељарцу или ме- ва Миса, може замена 04, 065/849-09-38.
(262261)
њам за кућу-стан.
за стан. 064/367-96062/976-85-76.
96, 013/370-267.
НА ПРОДАЈУ плац 18
(261741)
(262141)
ари, Кудељарски насип. Тел. 064/961-7567. (262264)
ПОВОЉНО продајем
75 ари грађевинског
земљишта, поред асфалта, близу северне
индустријске зоне.
060/034-19-58.
МРАМОРАК, комфор- ПРОДАЈЕМ новију ку- (262266)
на кућа, хитно на про- ћу на Стрелишту. Тел.
КУЋА, Бања Врујци,
дају, договор.
066/363-454.
60 м2, 6 ари. Прода069/255-87-86.
(262166)
јем/мењам. 064/955(2616710)
КУЋА, Качарево, 117
51-85. (262267)
2
ПРОДАЈЕМ кућу у
м , 5,5 ари, помоћни
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95
Старчеву, Петра Драп- објекат, струја, вода,
м2, подрум, гаража,
шина, 17 ари плаца,
гас. 063/870-71-95.
шупа (огрев), 3 АРА.
власник, 1/1.
(262177)
064/407-73-77. (И)
064/370-79-47.
ПРОДАЈЕМ викендицу
(261403)
на Златибору – Гајеви. КУЋА, Маргита, две
стамбене јединице, 3
КУЋА, Б. Радичевића
064/668-89-00.
ара плаца, повољно.
54-а, 6.9 ари, струја,
(262181)
Тел. 065/513-87-30.
вода, канализација,
СТРОГИ центар, део
плин, 1/1, укњижено,
куће са локалом. Звати МИСА, 280, ЕГ, одмогућност стамбене
лична, 70.000; Тесла,
после 14 сати.
изградње.
три етаже, ЕГ, 80.000.
064/296-25-04.
063/852-43-19.
(338), „Јанковић”,
(262187)
348-025. (262265)
ЈАБУКА, двособна, 64
м2, 4 ара плаца, чврста градња, 21.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(262228)
СТАРЧЕВО, 106 м2,
9,2 ара плац, на углу,
22.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(262228)
ПРОДАЈЕМ плац 17 х
60, Јабучки пут, код
„Пивашевића”, цена
15.000. 060/353-99-10.
(262097)
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ОМОЉИЦА, плац 11.5
ари, започет објекат,
гаража, струја, вода,
власник. 064/260-0534. (262289)
ОМОЉИЦА, 65 м2, 6.5
ари, помоћни објекти,
усељива. 064/961-0070. (262291)
КОД Народне баште,
61 м2, 1.5 ар, ЕГ, добра, 36.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58.
(262300)
БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија, двособна, 60 м2, 13,5 ари,
22.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(262300)
БЛИЗИНА центра,
спратна, сређена, две
стамбене јединице, 2
ара, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (263001)
ПРОДАЈЕМ кућу, може и етажно, нова
Миса. 064/327-60-75.
(262298)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (262306)
ПАНЧЕВО, продајем
стан/кућа, 67 м2,
укњижена, власник.
061/295-40-40,
063/765-65-63.
(262307)
СТАРИЈА кућа код
Народне баште на
плацу од 3,86 ара.
066/303-999. (262308)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву, са 17 ари
плаца. Тел. 066/87008-69. (46058)

ГРАЂЕВИНСКИ плацеви на продају,
укњижени, Стрелиште.
064/119-04-31.
(262310)
ВОЋЊАК 15 ари, са
викендицом, на Баваништанском путу,
други ред, друго немачко поље. 064/36804-77. (262333)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
плац и гарсоњеру за
стан у Панчеву. Тел.
063/217-102.
(262327)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна на 4.85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 33.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(262343)
ВОЈЛОВИЦА, приземна, 130 м2 + локал, 30
м2 на 7.3 ари плаца,
29.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(262343)

УЖИ ЦЕНТАР, 130 м2,
5 ари, прелепа кућа,
65.000. (679), „Трем
01”. 063/836-23-83.
(262348)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, нова кућа, 5 ари,
усељива, укњижена,
26.,000. (679), „Трем
01”. 063/836-23-83.
(262348)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Омољици, грејање,
башта. 064/168-84-32.
(262357)
ПРОДАЈЕМ плац 40
ари са кућом на Караули. Струја, вода. Тел.
064/205-53-32.
(262370)
КУЋА, Стрелиште, 70
м2, велика гаража, помоћне 50 м2, плац
10.5 ари, могућа замена. Договор.
066/351-808.
(262380)
ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу у Банатском Новом Селу. Звати увече,
310-697. (262381)
СТАНОВИ
ПОНУДА

БЕЗ ПОСРЕДНИКА,
повољно, продајем
стан на Тесли, 73 м2.
Тел. 064/175-63-14.
(СМС)
КОТЕЖ 2, двособан,
на дуже, потпун комфор. 066/311-647.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Тесла, „Авив”, I,
ЦГ, тераса. 062/11233-70. (СМС)
ПРОДАЈЕМ станове
на Котежу I и II , Тесли, Стрелишту и кућу
у ширем центру. „Весна два”, 066/937-0013 (СМС)
У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру, IV спрат, 13.500
евра. 062/361-676.
МИСА, 66 м2 + двориште 24.000; 34 м2,
14.400. 063/377-835.
(261326)

ТЕСЛА: трособан, ЦГ,
IV спрат, 80 м2, терасе, усељив, власник.
013/331-079, 063/77045-55. (260945)
ПРОДАЈЕМ нов усељив трособан стан, 57
м2, преко пута „Авива”. 065/800-90-04.
(261734)
ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу, 38
м2. Тел. 062/815-7631. (261484)
ЦЕНТАР, 68 м2, новоградња, трособан, ЕГ,
струја, гас, први
спрат, 43.000.
064/276-04-08.
(261454)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88.
(261612)
ПРОДАЈЕМ комплетно реновиран стан у
центру, 54 м2.
063/354-429,
065/933-33-24.
(261816)
ЦЕНТАР, 68 м2, новоградња, стар девет година, паркет, ЦГ, гасструја, I спрат,
Улица Моше
Пијаде.
064/276-04-08.
(261841)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру
Панчева. 060/505-5425. (262118)

ТЕСЛА, трособан, 71
м2, IX спрат, коси
кров, договор.
063/822-17-72.
(262135)
КОМФОРАН двособан стан, Котеж 2, 65
м2, II спрат, лифт,
35.000 евра. 063/80156-63. (262157)
ПРОДАЈЕМ хитно
стан, договор.
064/159-99-45,
064/130-27-34.
(262148)
ПРОДАЈЕМ стан 54
м2, Котеж 1, први
спрат. Тел. 061/16987-92. (262160)
ЦЕНТАР, продаја станова у изградњи, цене
повољне. 063/389974. (262165)
ЦЕНТАР, 47 м2, II
спрат, лифт, паркинг,
нова градња, гас,
укњижен, власник,
усељив одмах.
063/449-798. (262177)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАРИ ТАМИШ, трособан, 86 м2, укњижен, може договор,
20.000 евра. 065/88119-92. (262179)
ЛЕП стан, 55 м2, I
спрат, мирна улица,
три терасе, ТА, 29.000
евра. 063/253-593.
(262188)
ЈЕДНОСОБАН, 34 м2,
центар Мраморка,
гас, гаража, подрум.
Идеално за пензионере. 065/363-10-28.
(262190)
ТЕСЛА, 55 м2, двособан, 32.000; Котеж,
28.000, 7. јули,
17.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(262225)
СТРОГИ центар, двособан, 56 м2, први
спрат, тераса, подрум.
064/280-60-53.
(262241)
ЦЕНТАР, двособан, 49
м2, II, ТА, сређен,
30.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(262235)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 49 м2, ВП, ЦГ,
тераса, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (262235)
ТЕСЛА, новија градња
четворособан, 100 м2,
I, ЦГ. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V,
26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61 м2,
II, гаража, подрум,
ЦГ, гас. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(262235)
ТЕСЛА, реновиран
стан, 40 м2, II спрат,
ТА, 26.500. „Life”,
061/662-91-48.
(262265)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64, 45.000; двособан, 74, 33.000; гарсоњера, 24, ЦГ,
23.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(262265)

ШИРИ ЦЕНТАР, 33,
улично, 15.000; Војловица, 50, 16.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (262265)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, седми спрат, 38.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
37.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, трећи
спрат, сређен, усељив,
41.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(262228)
ЦЕНТАР, двособан, 45
м2, ТА, IV од V, сређен, усељив, 27.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(262228)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, први
спрат, ЦГ, 28.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(262228)

ТЕСЛА, трособан, 67
м2, други спрат, ТА
грејање, 36.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (262228)
СТАН, 56 м2, центар,
преко пута Суда, 12.
спрат, први власник,
32.000 евра. 062/353688. (и)
ТОП ПОНУДА! Лукс
дуплекс- атрактивна
локација, Тесла код
Максија, 115 м2, I, ЦГ,
новији, само 69.900
евра. 060/332-05-92.

ПЕНЗИОНЕРИ, понуда за вас! Куповина
стана са вашим плодоужитком, центар,
Тесла, Котеж.
061/324-40-85.
(262294)
МИСА, 71 м2, 3.0,
35.000; локал Карађорђева, 14 м2,
14.000. 063/864-0652. (262295)

ТИП СТАНКО, двособан, II, 48 м2, 21.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(262300)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, VII, није последњи, ЦГ, 65 м2, 30.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(262300)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двоипособан, 49 м2,
ЦГ, ВП, хитно, 28.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(262300)
КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 32.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(262300)
ТЕСЛА, двособан, 61
м2, VII, ЦГ, 29.000,
договор. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(262300)
ЦЕНТАР, једноипособан, ЦГ, ВП, 42 м2,
34.000. (49), „Мустанг”, 062/226901.(262300)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
20 м2, ТА, III, ПВЦ,
15.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(262300)
НОВА МИСА, трособан, 85 м2, I, сређен,
ПВЦ, 36.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901.(262300)
МИСА, једнособан,
укњижен, 37 м2, 20 м2
тераса, II, 20.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(262301)
СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V
(XII), 42.500. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (262301)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан на Котежу 2,
ЦГ, III спрат, власник.
063/886-86-95. (4770)
ТЕСЛА, двособан, I,
TA, реновиран,
33.000, новији једнособан, II, ТА, 22.500.
„Лајф”, 061/662-9148. (261927)

СОДАРА, двособан,
ЦГ, 31.000 и трособан, 43.000, трособан,
ТА, III, 40.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (261927)
ЦЕНТАР, трособан,
III, ЦГ, лифт, ПВЦ,
паркети, два мокра
чвора, две терасе,
60.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(261927)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, I, ЦГ, уредан,
28.000, једнособан,
ВП, ЦГ, одржаван,
25.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(261927)
КОТЕЖ 2, двособан
стан,62 м2, VII, ЦГ,
договор. 063/185-2695. (262337)
МАРГИТА, гарсоњера,
22 м2, приземље, ТА,
16.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(262338)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(262338)

СОДАРА, двособан,
VI, 56 м2, ЦГ, 29.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (2623)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.500.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (2623)
СОДАРА, једноипособан, II, 45 м2, ЦГ,
27.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(262338)
ШИРИ ЦЕНТАР, једнособан, IV, 39 м2,
ЦГ, 25.000. (353),
„Премиер”, 063/80044-30. (262338)
ДУПЛЕКСИ 100 м2,
продаја, рентирање,
продајем плац Горњи
град. 341-7899,
063/195-07-75.
(262340)
ПРОДАЈЕМ зграду
1.650 м2, на 10 ари
плаца. 064/143-52-98.
(262341)
КОТЕЖ 1, трособан,
71 м2, 42.500; двоипособан, 69 м2, 39.000.
„Перфект”, 064/34805-68. (262343)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2, 26.000;
трособан, 88 м2,
22.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(262343)
МАРГИТА, гарсоњера,
30 м2, 16.000; двоипособан, 42 м2, 22.000.
„Перфект”, 064/34805-68. (262343)
МИСА, трособан, 98
м2, 45.500; једноипособан 38 м2, 18.000.
„Перфект”, 064/34805-68. (262343)
СОДАРА, двособан,
26.500; двоипособан,
57 м2, 32.500. „Перфект”, 064/348-05-68.
(262343)
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, ТА, 30.000; двособан, 61 м2, 30.000.
„Перфект”, 064/34805-68. (262343)
КОТЕЖ 1, 61 м2, двособан, ЦГ, I, усељив,
укњижен, Радова
зграда, 35.000. (679),
„Трем 01”,
063/836-23-83.
(262348)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 1, 62 м2, ЦГ,
IV, 36.000, код кружног тока, Радова
зграда, 36.,000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (262348)
КОТЕЖ 1, 45 м2, ЦГ,
VIII, сређен, Радова
зграда. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(262348)
СОДАРА, 61 м2, ЦГ, V,
сређен, 40.000, Доситејева. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(262348)
ПРОДАЈЕМ стан 54
м2, приземље, укњижен. 066/903-28-75.
(262379)
НОВА МИСА, гарсоњера, 21 м2, приземље, 12.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(262388)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, II, ТА, сређен,
29.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(262388)
ТЕСЛА, 98 + 40 м2,
лукс поткровље, укњижено, власник, 52.900
са ПДВ-ом. 060/01198-11. (262387)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, ВП, ЦГ,
две спаваће, 28.500.
064/222-49-74.
(262394)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 53 м2, ЦГ, III,
лифт, власник.
063/250-416.
(262390)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43
м2, ЕГ, ВП + тераса,
подрум.
063/845-85-80.
(262395)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан на Содари,
73 м2, 36.000 евра.
060/077-78-20.
(262398)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027.
(262288)

КУПУЈЕМ стан са централним грејањем,
2.0, или двоипособан,
за реновирање до
25.000 евра. 064/20042-12. (262319)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура.
Брза и сигурна исплата. „Перфект ”,
064/348-05-68.
(262343)
КУПУЈЕМ стан или део
куће. Брза исплата.
063/771-75-96.
(262362)
КУПУЈЕМ стан до
20.000, дајем ауто
(2.500), остало готовина. 064/134-06-30.
(262517)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ два мања
стана, 45 м2, са посебним улазом и струјом,
ненамештени. Новосељански пут.
064/137-48-67.
(261777)
ИЗДАЈЕМ стан
у кући,
Стрелиште. Тел.
060/343-76-09.
(261792)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, намештен, код
Болнице, SBB и Wi/fi.
060/023-08-54.
(262124)

ИЗДАЈЕМ стан у строгом центру центру,
намештен, контакт.
Тел. 062/661-451.
(262133)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Стрелишту.
063/844-52-95.
(262163)
ИЗДАЈЕМ стан, 46 м2,
намештен, ТА, дворишни, Ж. Зрењанина
13, центар. Тел.
064/172-52-51. (

ТРОСОБАН, празан
стан у кући, почетак
Стрелишта, клима,
110 евра. 065/626-8688. (262170)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан код Хотела „Тамиш”, 30 м2, клима.
063/372-356. (262205)
КОД „Авива” издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 120 ера.
065/353-07-57.
(262207)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 50 м2, ненамештен. Тел.
066/372-378.
(262215)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
Содари, ЦГ, 100 евра.
063/808-68-15.
(262239)
ИЗДАЈЕМ стан
на Миси.
Тел. 372-677.
(262243)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан,
сређен, ТА грејање.
063/601-037. (262270)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан на Тесли. Тел. 060/303-3869. (262317)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, центар,
депозит обавезан,
самцима. 061/131-7904. (262328)
ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан у
центру. 066/235-752.
(262292)
СТАН за самца, ученика, намештен, близу
„беовоза”, нова Миса,
посебан улаз.
064/207-19-88,
013/370-033. (262346)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, празан, КТВ, интернет, клима, телефон. 060/033-20-42.
(262354)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Миси.
061/132-54-21.
(262356)
ИЗДАЈЕМ новоизграђене станове, лукс
опремљене, једнособан и двособан у Улици Светог Саве 133,
Панчево. 065/283-5301. (262359)
ДВОРИШНИ намештен, мањи стан, Тесла, код „Електровојводине”, реновиран,
100 евра. 064/595-9801. (262361)
ГАРСОЊЕРА, строги
центар, намештена,
други спрат, у згради.
064/306-86-23.

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал, Његошева бр. 1-а, I спрат,
20 м2. 063/250-971.
ПРОСТОРИЈУ 11 х 5 м
са посебним улазом и
мерном групом, погодна за разне делатности на Новосељанском путу издајем.
064/137-48-67.
(261777)
40 КВМ, локал сређен, издајем, Кочина
1-а, код Зелене
пијаце.
Тел. 069/266-98-20.
(261272)
ИЗДАЈЕМ нову плусну
хладњачу, 620 м³,
прилаз камиона, Панчево. 065/800-90-04.

ИЗДАЈЕМ локал 15 м2,
ТЦ код Суда, 80 евра.
Тел. 063/850-22-28.
(2622149
ИЗДАЈЕМ локал 28 м2,
улаз у Пепељаре.
063/837-48-34.
(262222)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
у центру, употребна
дозвола,
роло-решетке.
066/866-49-00.
(262224)
ИЗДАЈЕМ локал у
згради, Стрелиште,
код смарт блока, 16
м2. 064/474-99-11.
(262314)
ЦЕНТАР, продајем
ординацију 70 м2, из
две просторије, са
станом, ЦГ, вртом,
приземље.
063/751-07-79.
(262278)

ИЗДАЈЕМ локал, Милоша Обреновића 9-б,
Панчево, преко пута
Дома здравља.
060/333-02-43.
(262279)
ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 21 м2, 14.000
евра. 066/235-752.
(262292)
ИЗДАЈЕМ локал, код
Аутобуске станице.
063/725-71-70.
(262320)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
код Аутобуске станице. 352-105. (262332)
ИЗДАЈЕМ локале у
центру – 100, 150,
200, 250 м2. 060/31290-00. (262311)
ИЗДАЈЕМ локал преко
пута Аутобуске станице, Ослобођења 2.
063/288-975. (262350)
ИЗДАЈЕМ локал код
пијаце. 063/864-8702. (262374)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 17 м2.
060/676-36-37.
(262377)
ПРОДАЈЕМ локал у
центру 13 м2, Браће
Јовановић. (300),
063/803-10-52.
(262386)
ИЗДАЈЕМ локал у једној од најпрометнијих
улица. Тел. 065/54321-41. (262385)
ИЗДАЈЕМ локал 35 м2,
излог, паркинг.
062/830-10-73.
(262400)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал у Зеленој пијаци, 23 м2. 063/858-8697, 013/341-697.
(262404)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач. Ц и
Е категорије 063/666755 (СМС)
ПОТРЕБНА девојка за
рад „Max Caffeu”.
064/561-26-14. (СМС)
ПОТРЕБНА озбиљна
жена за помоћ у кући и
негу старије мушке
особе. Могућност становања. 064/832-13-35.

ПОТРЕБНА девојка за
рад у цвећари, са искуством. 062/222-827.
(261787)
ПОТРЕБАН возач, са
искуством и дозволом
за камион – Ц категорије. Стовариште „Голија” Панчево,
013/252-06-64.
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан возач.
063/820-87-61.
(260689)
ПОТРЕБАН возач Б
категорије за дистрибуцију штампе. Звати
од 9 до 15 сати.
069/867-72-07. (2609)
ПОТРЕБНИ кувари/помоћни кувари са искуством. „Magnolija lux”,
064/393-56-90. (ф)
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
за легалан посао у
Словачкој - радници,
вариоци и возачи аутобуса. (261911)
УТВИ „Милан Премасунац” Качарево потребни: радник у рачуноводству, броверисти, стругари и глодачи. Биографију послати на office@
utva-mp.com или контакт на тел. 013/601650.

ПОТРЕБАН озбиљан
радник у вулканизерској радњи за стални
радни однос. Искуство није неопходно.
063/801-74-99.
(262098)
ПОТРЕБНЕ жене за
чишћење зграда.
061/196-39-32.
(262101)
ПОТРЕБАН конобар.
Бифе „Котеж” 2.
063/431-790.
(262111)
ПОТРЕБНЕ жене са
искуством за рад на
индустријским шиваћим машинама.
062/471-951.
(262117)
ПОТРЕБАН кројач,
кројачица са или без
искуства. Тел.
062/471-951.
(262117)
ПОТРЕБНА радница у
пекари. 062/404-144.
(262130)
ГРИЛ „БУМ” ћевабџиници потребна радница у продаји и на роштиљу. 064/323-9277. (262168)
ПОТРЕБАН радник за
ауто-перионицу за
фирму Ауто-плац
„Nnes”, Баваништански пут б.б, Панчево.
065/599-55-00.

ПОТРЕБНО десет службеника обезбеђења
са или без лиценце,,
за потребе фирме
„ASB Serbia”. Контакт
телефон 069/605-652,
063/892-87-85.
(262259)
ПОТРЕБНИ физички
радници. Тел.
065/203-32-56.
(262263)
ФИРМИ „Promromist”
потребни виљушкаристи са искуством и
физички радници.
064/873-97-29.
(262263)
ПОТРЕБНЕ раднице у
продаји и кухињи за
ресторан у „Авив парку”. Тел. 013/377-230,
064/643-41-22.
(262316)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на индустријским шиваћим машинама, са искуством.
064/615-63-17.
(262234)
ПОТРЕБНА радница
за рад у прехрамбеној
продавници. Тел.
064/029-39-39.
(262242)
ПОТРЕБНИ радници
за уличну продају сладоледа. Телефон за
пријаву. 064/658-1181, од 8 до 17 сати.
(262302)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ радници
за грађевинску лимарију. 063/663-464.
(262339)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу.
060/312-90-00.
(262341)
ПОТРЕБАН фризер за
рад у разрађеном салону. Тел. 063/725-0124, 060/055-25-11.
(262364)
ПОТРЕБАН конобар/ица за рад, са искуством. 063/508-719.
(262384)
СТР „Цеца” потребна
радница за рад у трговини. 060/555-11-73.
(262382)
ПОТРЕБНА радница
Caffe-u „Pacifico”.
060/319-05-77,
061/236-32-87.
(262396)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00.
(258060)
ЗИДАРСКЕ радове
обављам, поправке
старих објеката, поправка крова, итд.
064/337-18-97.
(262099)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије. Пензионерима попуст. 013/23578-82, 062/564-494.
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а,
IPTV, антена плус.
064/866-20-70.

ДОО „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292

КАЗАН за печење ракије издајем. Дуле.
064/163-58-85.
(262206)
АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, радим,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
ОЗБИЉНА жена спрема станове, канцеларије. 063/430-409.
(262202)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
купатила, вентили,
славине, бојлери, одтражи:
гушење канализације
1. Руковаоца багером – скипом
одмах. 061/193-46-42.
(262230)
2. Возача Ц и Е категорије
3. Водоинсталатер
РАДИМ све физичке
4. Зидар-тесар
послове, бетонирање,
5. Физички радник
рушење и чишћење
плацева. 061/665-666. Портир (од 50 до 65 година старости)
24. (262237)
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима. Доћи лично.
БЕТОНИРАЊА стаза,
дворишта, разбијање
ПОТРЕБНА девојка за МОЛЕРСКО-ФАРБАР- бетона, рушење кућа,
СКИ радови. 065/842рад у цвећари, са исодношење непотребкуством. 062/222-827. 84-29, 063/842-84-29. них ствари, итд.
(262115)
(47770)
060/035-47-40.
POCO LOCO рестора- МАШИНСКО одгуше- (262238)
ну потребна девојка за ње: судопера, ве-це
РУШЕЊА кућа, разбишоља, када, лавабоа,
рад у продаји и шансливника, вертикалних јање бетона, обарање
кер. 064/874-03-01.
и хоризонталних цеви, стабала, кошење траве
(262391)
и друго. 064/122-6900 до 24 сата.
78. (262238)
ПОСАО
064/552-41-46.
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
(262142)
ПОТРАЖЊА
ПЕЧЕМ ракију, мељем одгушење канализацивоће, одржавање трав- је, нове инсталације,
адаптације купатила,
ШЉУНАК, песак сеја- њака и живе ограде,
поправке вентила,
нац одвоз шута малим превоз робе ауто-при- славина, бојлера, вокипером, до два куби- колицом. 063/281-891. докотлића, замена,
(262147)
ка. 064/664-85-31,
монтажа-туш кабина,
ПОПРАВКА кровова и повољно, одмах.
013/342-338
осталих грађевинских 013/377-930, 064/586(СМС)
радова. 064/866-2585-39, 063/115-71-67.
МОЛЕРАЈ, керамика,
76.
(262150)
ламинат, шпатулат, демит фасаде. Квалитет- КОШЕЊЕ траве, крчење корова, шишање
но и повољно.
ограде, дворишта, ви063/286-930. (СМС)
кендице, све дестинаВОДОИНСТАЛАТЕР:
ције. 061/301-49-58.
уградња, одржавање
воде, канализације, ка- (262158)
СТОЛАРСКИ и брабине, славина, бојлера, котлића. 063/836- варски радови. Поправке и дораде: на84-76.
МОЛЕРСКО-ФАРБАР- мештај, прозори, враСКИ радови, кречење, та. 063/844-61-13.,
ШЉУНАК, песак, сеја(262158)
глетовање, столарија,
нац, одвоз шута маМАТЕМАТИКА, стати- лим кипером до два
веома повољно.
стика, физика, инфор- кубика. 065/334-23064/280-26-15.
МАЛТЕРИСАЊЕ, зида- матика, могућност ме- 38. (262324)
ње, реновирање крово- сечног плаћања, прова, стиропор, бавалит фесор. Центар.
013/353-569, 066/405- ПРОДАЈЕМ казан за
фасаде, бетонирање,
печење ракије, 120 л,
повољно. 063/865-80- 336, 061/603-94-94.
(262182)
сас превозом, монта49. (261802)
РАДИМ изолацију рав- жом. 063/315-381.
МЕЊАМ пелене ста(262260)
рим и болесним лици- них кровова, тераса,
га
ра
жа,
ку
па
ти
ла.
345МОЛЕРСКИ радови,
ма. 063/234-857,
874, 062/235-839.
фарбање столарије и
013/377-321.
(262186)
радијатора. Павел,
(261826)
СТОЛАРСКЕ и бравар- 063/809-66-61.
(262271)
ске услуге. АлексанДИМНИЧАР, чишћење дар. 351-073, 064/157КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
димњака, котлова и
20-03. (2621978)
фарбање столарије,
каљевих пећи.
СЕЛИДБЕ, превоз сегипс радови, чисто,
063/155-85-95.
кундарних сировина,
повољно. 063/304(2661932)
откуп беле технике. Јо- 476, 061/189-97-33.
ван. 061/616-27-87.
(262351)

KIZZA – превоз шљунпеска, сејанца и
телефон: 013/301-150 ка,
ризле. Услуге виљушкара и великих виљушкара, носивости
до 10 тона. 013/366888, 063/218-894.
(260420)
KIZZA – рушење старих кућа и других
објеката, утовар и одвоз шута, ископ багерима подрума, темеВОДОИНСТАЛАТЕР:
ља, канала, септичких
одушење судопере,
јама. 013/366-888,
купатила, адаптације, 063/218-894. (260420)
поправке, замена одKIZZA – сечење бетомах. 013/331-657,
на и асфалта, разбија064/495-77-59.
ње бетона, насипање
(262271)
и сабијање терена
ваљцима и вибро плочама. 013/366-888,
063/218-894. (260420)
KIZZA – орезивање и
сеча дрвећа из камиона са корпом за рад
на висини до 23 метра, прање прозора,
чишћење олука, замена црепа...013/366СПРЕМАМ куће и ста- 888, 063/218-894.
(260420)
нове. Позовите.
KIZZA – најам мака064/278-71-20.
застих електро плат(262287)
КЛИМЕ: уградња, сер- форми висине до 12
вис, допуна, повољно. метара. 063/218-894.
(260420)
Тел. 064/520-48-80.
KIZZA – продаја ква(262299)
литетних бехатон коцки и припрема терена
са постављањем.
013/366-888, 063/218894. (260420)
РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке
старих, нових кровова, разне изолације.
013/664-491, 063/162МОЛЕРАЈ, столарија, 53-89. (261813)
гипс, обраде око про- БАЛТОКАД када, обзора, плаћање на ранова глазуре, пластите. 063/893-39-94.
фицирање, 28 година
(262305)
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
УСЛУГЕ
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даПАРКЕТ постављам и ље, цена договор.
013/366-843, 063/193хоблујем, мајстор с
22-29. (258828)
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
ПРЕВОЗ малим и вењега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220, ликим кипером: шљунак, песак, сејанац,
063/847-74-38.
ризла, шут. 063/246РУШЕЊЕ кућа, утовар 368. (260696)
и одвоз свих врста шута, разбијање и сечење бетона, ископ багерима. 064/648-24-50. ШЉУНАК, песак, сеја(260420)
нац од 1 до 5 м³, одНАЈАМ виљушкара за воз шута са утоваром,
рушење.
утовар и истовар ро063/771-55-44.
бе. 064/648-24-50.
(261469)
(260420)

ПАНЧЕВАЦ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат,
гипс. 062/156-02-07,
064/317-10-05.

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com
(262114)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-6674.(262114)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(262114)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
www.selidbe-bomboncic.com
(262114)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (262114)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(262114)

МОЛЕРСКИ радови,
столарија, ламинат.
061/283-66-41.
(262093)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(262145)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(262154)
МОНТАЖА и сервис
клима-уређаја, поправка беле технике.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(262211)
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УСЛУГЕ

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0 - 24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(262154)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита ствари,
одношење непотребних
ствари са радницима и
без њих, 00-24 сата.
064/047-55-55.

РАЗНО

ПРЕВОЗИМ мањим
кипером повољно
шљунак, песак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94.
(262277)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена врибли, вентила,
батерија, санитарије,с
ве за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89.
(262251)

УПОЗНАО бих озбиљну жену, имам 55 година. Контакт
065/677-80-05.
(261842)
НЕМАЧКИ пензионер
тражи жену од 50 до
55 година, за брак и
одлазак у Немачку.
061/151-82-81.
(262086)
ХИТНО потребна слободна жена за чување
двоје деце у Аустрији.
061/151-82-81.
(262086)

ОГЛАСИ

УПОЗНАО бих искрену жену од 60 до 65
година, ради дружења
и брака.
Тел. 064/563-64-79.
(262146)
ОГЛАШАВАМ неважећом пловидбену дозволу за чамац ПА 052
Ф издату од Капетаније Панчево на име
Драган Чокорило.
(262143)
БРАЧНИ пар би чувао
старију особу доживотно. Договор.
345-874.
(262229)
ПЕНЗИОЕНР тражи
озбиљну даму, преко
55 година, да живи
код мене брака ради.
066/249-947. (262349)
МЛАДИЋ, 30 година
жели да упозна девојку за озбиљну везу.
061/316-20-97.
(262140)
АУТОМЕХАНИЧАР, 67
– 182 – 80 жели да
упозна пристојну жену
без обавеза, нематеријалисту, подстанар.
Дуле, 064/340-85-27.
ПОТРЕБАН извођач,
суинвеститор унутрашњих радова на
објекту од 440 м2.
060/011-98-11.
(262387)
ОГЛАШАВАМ неважећом студентску
карту издату од АТП-а
Панчево, на име Илија Анђић.
(262399)

marketing@pancevac-online.rs

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребни радници

DOO „PAN LEDI”
Ритска бр. 14, Панчево

ОГЛАШАВА ПОТРЕБУ ЗА ВОЗАЧИМА

Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

Потребни услови:
– возачка дозвола Ц категорије
– пожељно претходно радно искуство.
Сви заинтересовани се могу јавити на бројеве телефона: 064/824-17-01, 064/824-17-02, 064/886-51-65

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број 135/04
и 36/09)
„TEHNOMARKET” d. o. o. Pančevo

расписује конкурс
за следећа радна места:
• помоћни радник – 4 извршиоца
• радник у производњи, машинске струке
– 2 извршиоца
• радник на машини за сечење – 1 извршилац
• радник на машини за склапање термичког моста –
1 извршилац
Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV
на mail: ljilja@tehnomarket.com
или се јавите лично на адресу
Јабучки пут 221, Панчево
Kонтакт телефон: 069/847-90-19
О нама сазнајте више на
www.tehnomarket.com

ТУРИЗАМ

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

БАОШИЋ, Херцег Нови, леп једнособан
стан, 100 метара море, климатизован.
060/321-60-07.
СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра и Соко терме,
ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зорица (259468)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан
апартман са терасом,
нов и лепо опремљен,
у апартманском насељу, 200 метара пре извора Снежник.
066/624-04-00. (и)
ЗЛАТИБОР, издајем
апартман, КТВ, интернет, центар, паркинг.
Тел. 063/759-98-77.
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, кабловска,
wi/fi, базен, СПА, дечја играоница.
063/719-98-30.
ПОВОЉНО издајем
Апартмане у Сокобањи, цена по договору,
Апартмани „Хармонија-Стоиљковић”.
Www.apartmaniharmonija.com 018/837717, 065/616-81-97.
РИСАН. Собе са употребом кухиње и купатила. Телефон:
+382/32-371-657 и
00382/69-123-099,
064/078-52-62.
ПОВОЉНО летовање,
Шушањ, Сутоморе,
пун пансион, собе
апартмани, превоз.
069/193-15-92.
СОКОБАЊА, нови
апартмани код парка
Борићи. Резервишите
на време. 064/507-2084, 064/993-72-07.
СОКОБАЊА, повољно
издајем апартман у
центру за 2 – 4 особе.
065/205-45-48.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 26.
06. 2018. године на основу захтева носиoца пројекта
„ТЕЛЕНОР” д. о. о Нови Београд, Улица Омладинских
бригада 90, донео решење број: XV-07-501-113/2018
којим је утврђено да за пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији „Панчево 22”, катастарскa
парцелa бр. 5395 КО Панчево, Ул. Цара Лазара бр. 18
Панчево, није потребна процена утицаја на животну
средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним даном од
10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко овог
органа.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину
Носилац пројекта „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево, Улица Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја студије
о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ
Реконструкција погона за гранулацију у фабрици
ПЕВГ, уградњом нове линије дораде „Д” и цевовода
помоћних флуида у склопу „ХИП Петрохемија” - Панчево.
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 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 29. јун 2018.

Последњи поздрав нашем вољеном
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Последњи поздрав драгом

25. јуна 2018. преминуо је мој вољени

МИРУ АДАМОВИЋУ
1956–2018.

МИРУ АДАМОВИЋУ
1956–2018.

МИРО АДАМОВИЋ
1956–2018.

Утехе нема, заборав не постоји за све нас који те искрено волимо,
постоји туга и неизбрисив бол.
Док смо живи ти ћеш бити с нама у срцу и успоменама.
Твоји најмилији: супруга ЉИЉАНА, син МИЛАН, ћерка ЈЕЛЕНА,
зет НЕНАД и унуци МИХАЈЛО и МИЛИЈА

Био си диван супруг, отац, дека и надасве
племенит човек великог срца.

од шурака ЉУБЕ, НАДЕ, МАРЈАНЕ
и ДЕЈАНА и таште ОЛГЕ
(68/262285)

Хвала ти мој Миро за сваки тренутак заједно проведен.
Остаћеш заувек у мојим мислима и срцу.

Последњи поздрав

Твоја супруга ЉИЉАНА

(67/262283)

(66/2622839

Последњи поздрав стрицу

Мој кум

МИРУ АДАМОВИЋУ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

МИРО АДАМОВИЋ

МИРО АДАМОВИЋ

11. II 1956 – 25. VI 2018.

1956–2018.
упокојио се у Господу 26. јуна 2018. године.
Сећаћемо га се по доброти душе, а заувек памтити као доброг човека, спремног да саслуша и
увек пружи руку помоћи.
Последњи поздрав од кума СТЕВАНА
с породицом

Последњи поздрав драгом брату од МИЛОРАДА
с породицом
Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.
(90/262367)

(91/262367)

(102/ф)

МИРИ
Последњи поздрав мом брату
МАРИЈАНА ВЕКИЋ
с породицом
(96/262378)

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав стрицу

Драгом течи

МИРУ АДАМОВИЋУ
од сестре БРАНКЕ ДРАГИЋ с породицом

МИРУ АДАМОВИЋУ
1956–2018.

МИРИ

МИЛЕНКУ

(83/262330)

МИРИ
Последњи поздрав.
Хвала ти за све.

од брата НЕДЕЉКА, снаје ЗВЕЗДАНЕ
и братанаца ВЕЉКА и АЛЕКСАНДРА
с породицом

МАРИНКО и снаја

ДАНКА МИРИЛОВИЋ

ЉИЉАНА АДАМОВИЋ

с породицом

С поштовањем МАЛА
МИЛЕВА с породицом

(97/262378)

(98/262378)

(80/4770)

(69/262286)

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

Последњи поздрав пријатељу

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

МЛАДЕН ГРКОВИЋ
1934–2018.
преминуо 20. јуна 2018. – сахрањен 22. јуна 2018.
Заувек ће бити у нашим срцима.
Синови НЕБОЈША, ДРАГАН и СЛОБОДАН, снаја СЛАВИЦА,
унуке ДУЊА, ЈУЛИЈА и МАРТА
(2/262088)

МЛАДЕНУ
ГРКОВИЋУ
МЛАЂИ
Прија БУБА

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

(35/262198)

Последњи поздрав драгом брату

а четвртком и петком

Последњи поздрав драгом

од 8 до 13 сати
МИРИ АДАМОВИЋУ

МИЛОШУ НИКОЛИЋУ

од брата ДУШАНА, снаје МИРЈАНЕ, братичине САЊЕ
и АНДРЕЕ с породицама и братанца СТЕФАНА

1947–2018.
Супруга МИРЈАНА, ПРЕДРАГ, СТЕВАН и баба ДРАГА

(44/262225)

(55/262249)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У среду, уочи Видовдана, у вечност се преселила наша драга

Последњи поздрав драгој баки

МИЛЕНКО
УРОШЕВИЋ

НОВКА ЖИВКОВИЋ
1947–2018.
Сахрана ће се обавити у петак, 29. јуна, у 13 сати, на Православном гробљу Старчеву.
Ожалошћени: супруг РАДИВОЈЕ, син ДРАГАН, ћерка ДРАГАНА,
снаја ЈЕЛЕНА и унуци ЛАРА, ФИЛИП, СРЂАН и МИХАЈЛО

НОВКИ ЖИВКОВИЋ
oд унука ФИЛИПА и МИХАЈЛА
(106ф)

(105/ф)

Последњи поздрав драгој нини

1934–2018.
Отишао је тихо, један од
вред них „мај сто ра са
Осата”, да гради небеске
куће и школе.
Збогом, драги тата.
МИЛЕВА с породицом
(41/262217

Последњи поздрав колеги и другу

Последњи поздрав нашем

НОВКИ ЖИВКОВИЋ
МИЛЕНА, БРАЦА и АЦА с породицом

КОЛЕТУ

(107ф)

КОЛЕТУ
од другара из „Кордуна”: БРАНКО ЈОЦИЋ, ДУШАН, МИКИ,
СИМА ББ, ПИЦКО, МИЋА БУРЕНЦЕ, УРОШ, З.Т.П, ЦОБИШКА,
БАЦКО, САВА ЛАЗИЋ, МИЛЕ СВИРАЦ, ЈОЦА ДИЛЕР,
ЗОКИ МОДА, БРАЦА, БАЈА, ЂОЛЕ, ПАЈА ВУЈИЋ, БОРО,
ИГОР ДАВИДОВИЋ, ДРАГИ, СЕРДАР РАША, СТЕВИЦА РИБАР,
СПАЛЕ, МИЛОШ ЗЛАТАР, РАНКО, БАНЕ, ЗЛАТКО, ВУЧКО, БОРА
ПОШТАР, ЛИМЕНИ, БОГИ, БОБАН и МИКША

КОСТИКЕ ПАСКУ

од ЉУШЕ, ФРАЊЕ, ЈОКИЋА, РАТКА, ЗУКЕТА,
ШЕПЕ, ПАУНА, САНТРАЧА, ТОШКЕТА,
МИЛЕТА, КАЛЕТА, СТЕВЕ и МИКИЈА
(54/262247)

23. јуна 2018. упокојио се мој отац

(62/262262)

Последњи поздрав драгом пријатељу.

УРОШ и МИЋА МИЛЕНКОВИЋ
(103/262392)

МИЛЕНКО УРОШЕВИЋ
Успомену на њега заувек ће чувати његови:
МИЛОСАВ, ДРАГИЦА, АНЂЕЛИЈА, СТРАХИЊА,
ДРАГАН, КРИСТИНА, САРА, АНДРЕЈ, ВОЈИН
и ИСИДОРА

Преминуо је наш вољени отац, деда и таст

(88/262363)

МИЛЕНКО УРОШЕВИЋ
1934–2018.
Хвала. Почивај у миру.
РАДЕ, ВЕСНА, ЈЕЛЕНА и НЕДА
(31/262189)

МИРКО НИКОЛИЋ
1931–2018.
Сахрана ће бити Новом гробљу у Панчеву,
28. јуна 2018, у 14 сати.

25. јуна, у 71. години преминуо је наш драги

МИЛАН ЈЕРЕМИЋ
1979–2018.

Љубав и доброту коју нам је поклонио заувек ћемо носити у срцима.
Ћерке НЕВАНА и МИРОСЛАВА, унуци
ИВАНА, МИЛОШ и МИОНА, праунуке
ДИДА и ЏУЛИЈА и зетови САША и САВА
(82/262325)

Увек ћемо те волети.
Твоја мајка, сестра СНЕЖАНА и остала родбина

БРАНКО ИЛИЋ

(95/262375)

Заувек ће бити у нашим срцима.
Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав нашој мајци

С љубављу: супруга и син с породицом
(64/262269)

Опраштамо се од драгог пријатеља

ПОПУСТ
АНЂЕЛИЈИ ЈЕЛИЧИЋ
19. IX 1935 – 26. VI 2018.
Ожалошћени: син ДРАГАН, ћерка ВЕРА,
зет ЗВЕЗДАН, унук АЛЕКСАНДАР
и унука НАТАЛИЈА
(93/262373)

БРАНКА ИЛИЋА
С поштовањем пријатељи АНА и ТИХА
(63/262269)

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

МИЛАН
ЈЕРЕМИЋ
Никада те нећемо заборавити.
Твоји пријатељи:
ВЛАДА, ПЕРА, МИКИ,
СТЕВА, ПИРКЕ, БАЂА
и ФИЛЕ
(86/262352)

МИЋИ

Породица БАБО
(92/262371)

Петак, 29. јун 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

22. јуна 2018. године након тешке болести преминула је
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Последњи поздрав

МИЛАНКИ ФИЛИПОВ
21. IV 1957– 22. VI 2018.
Немамо речи да ти опишемо колико смо
остали тужни, празни, неутешни... Своју
љубав, пажњу и бригу си нам пружала безгранично. Чуваћемо те у нашим срцима
заувек... Хвала ти за све... волимо те.

МИЛАНКА ФИЛИПОВ
Уз последњи поздрав, са дубоким жаљењем, опраштамо се

Последњи поздрав

Твој син ИВАН, снаја ИВАНА и бабине
душе МАРА и ЂОЛЕ

од наше директорке.

(23/262159)

МИЛАНКИ ФИЛИПОВ
21. IV 1957 – 22. VI 2018.

Колектив SET RECIKLAŽЕ
(75/Ф)

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Нека те анђели чувају.

22. јуна 2018. године напустила нас је наша вољена ћерка, мајка,
бака, сестра и свекрва

Неутешни...

МИЛАНКА ФИЛИПОВ
1957–2018.

твој син ВЛАДА и АЛЕКСАНДРА
(24/262159)

Заувек у нашим срцима.
Мајка РАДИВОЈКА и отац МИЛОСАВ
(78/262313)

МИЛАНКА ФИЛИПОВ

МИЛАНКА ФИЛИПОВ
рођ. Вуковић
Драга сестро почивај у миру.
Твоји: ЉУПКА, ДРАГОМИР, МЛАДЕН и БИЉАНА

21. IV 1957 – 22. VI 2018.
Сахрана је одржана 23. јуна 2018. у 12 сати на гробљу Котеж.

(10/262126)

Мирно спавај. С поносом и љубављу чуваћемо успомену на тебе.
Ожалошћени: родитељи МИЛОСАВ и РАДИВОЈКА, синови ВЛАДА
и ИВАН, снаја ИВАНА, унуци МАРИЈА и ЂОРЂЕ
и брат НЕНАД с породицом
(22/

Последњи поздрав се-

22. јуна, у 70. години преминуо је наш

Отишао је наш пријатељ

МИЛАНКА ФИЛИПОВ
1957–2018.
МИЛАНКА ФИЛИПОВ

Заувек у нашим срцима.

стри

НЕНАД, САНДРА и НИКОЛА

По добру те памтимо.
С поштовањем: ОЉА, НЕМАЊА и ПЕЦА

(77/262313)

(72/262293)

22. јуна 2018. напустио нас је мој драги брат

МИЛАНКИ

Последњи поздрав нашој

СРБИСЛАВ ШАБИЋ БУЦА
1948–2018.
Пуно ћеш нам недостајати.

МИЛАНКИ ФИЛИПОВ

од ГОРДАНЕ и ДУЛЕТА
с породицама

Воле те твоји: супруга ДУШИЦА, син ДЕЈАН,
снаја МАЈА и унук ТЕО
(11/262128)

(74/262304)

Последњи поздрав

СРБИСЛАВ ШАБИЋ БУЦА

21. IV 1957 – 22. VI 2018.
Твоја доброта, храброст и племенитост остаће заувек у нама.
Твоји МИЛЕ и МАРИНА
(26/262164)

Ову битку је изгубио без борбе и оставио нас да
за њим вечно тугујемо.
Сахрањен на Новом гробљу у Панчеву.

Последњи поздрав

Сестра ЉИЉА, сестрић ИВАН и зет МИРОСЛАВ
(21/262156)

ПОПУСТ
Последњи поздрав вољеном оцу

МИЛАНКИ
ФИЛИПОВ

СРБИСЛАВУ
ШАБИЋУ

Породица
ЦВИЈАНОВИЋ

од комшија
у Цвијићевој 2

(89/262366)

(34/262194)

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

МИЛЕН ВУЧКОВИЋ
1954–2018.

од његових: ДУШКА и ДУШАНКЕ

22. јуна 2018. испустио је своју племениту душу
наш драги Милен. Отишао је тамо где нема више
бола ни патње. Оставио је неизбрисив траг и
успомене које не бледе. Сахрана је обављена 25.
јуна 2018, у Вршцу.
Тугује породица ДИМКОВИЋ и МАТЕЈА

(50/262236)

(38/252208)

МИЛАНУ САВИЋУ
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Петак, 29. јун 2018.

Последњи поздрав комшији

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 30. јуна 2018, у 11 сати, на омољачком
гробљу, дајемо једногодишњи помен нашој драгој

23. јуна после краће и тешке болести, у 72. години, преминуо је наш супруг и отац

Поштованом

29. јуна навршава се годину дана од смрти наше
драге баке, сестре, стрине и свекрве

ИЛИЈИ
ДРАГАН ВРАНАШЕВИЋ

ДМИТРИЋУ
МИЛИЦИ ГРЧИЋ
Хвала ти за све што си чинила за нас.
Волимо те и чувамо у срцу заувек.
СТЕВА, МИЈА, ЈЕЛА, СНЕЖА и НИКОЛА

од станара у Савској 16

ДРАГИ
ВРАНЕШЕВИЋУ

1947–2018.
Ожалошћени: супруга ЗАГОРКА, син ГОРАН и ћерка
ГОРДАНА

последњи поздрав.
Породица СТОЈАНОВИЋ

(52/262245)

(53/262246)

У понедељак, 2. јула 2018. године, у 10.30, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем супругу, оцу, тасту и деди

1931–2017.
Породица

(5/262104)

(19/262152)

(36/262201)

Последњи поздрав

РУЖИЦЕ
СТЕФАНОВИЋ

Две године, вољени наш

ЂУРЂУ МИТРОВИЋУ ЂУРИ

ДРАГАНУ
ВРАНЕШЕВИЋУ

МИЛИЦА
ГРЧИЋ

Толико нам недостајеш.

СВЕТЛАНА, ГОЈКО,
БРАНКА и ЗЛАТКО
(42/262220)

Воле те твоји: супруга МАРИЈА, ћерке СЛАЂАНА и ИВАНА,
зетови ЈОЛЕ и МИРО, унуци ЂУРЂИНА, ДУШАН, ЛАЗАР, ПАВЛЕ
и ДУЊА

ЗЛАТКО

Последњи поздрав комшији

(8/262119)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Пријатељи МАРИНКО
и МИЛИЦА
(3/262102)

Само Тебе нема. А само Ти постојиш.
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији
(9/262123)

ДРАГАНУ
ВРАНЕШЕВИЋУ
од станара зграде у
Улици Стевана
Шупљикца 139
(59/262255)

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

Прошло је годину дана од смрти нашег тате

ДУШАН
КАРАЊАЦ

МИЛИЦА ГРЧИЋ

28. VI 2016 – 28. VI 2018.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији:
супруга МАРИЈА, ћерке
АНЂЕЛКА и МИЛЕНА
с породицама

2015–2018.
Била си храбра, упорна,
смела, весела, јединствена. Волимо те.
ДРАГА, ДРАГАН,
РАДИЦА, АЦА и ДАЦА
ТМУШИЋ

(84/262331)

(4/262103)

(45/262227)

Прошла је тешка година
без тебе

СЕЋАЊЕ

ЗОЛТАНА ОБЕРКНЕЗА
1962–2017.

МАРКО

Верујемо да нас сада гледаш са неког лепшег места и да си поносан на нас.
Кћерке ТИЈАНА и МАРТИНА и синови ДАВИД, АЛЕКСАНДАР
и ЗОЗА
(58/262256)

ПЕТАКОВИЋ

ЗОРИЦА ТМУШИЋ

2009–2018.
Године су прошле, али
лепо сећање на тебе никада неће да избледи...
Колеге из колектива
„Петаковић”

28. VI 2015 – 28. VI 2018.

МИЛИЦА
НОВАКОВИЋ

Заувек си у нашим срцима и мислима.
Брат КРСТА с породицом
(73/262297)

НЕВА ВОЈКА

Петогодишњи помен

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се четрдесетодневни помен нашој вољеној

МИЛОШУ ВИДАКОВИЋУ

1933–2017.
Тога дана, у 10 сати, на Католичком гробљу у
Панчеву даваћемо парастос.
С љубављу и поштовањем чувамо те у нашим сећањима.
Твоји: син ЖАРКО, снаја ГОРДАНА и унуке
МИЛЕНА и МИРЈАНА с породицом
(49/262232)

МИЛИНКО и ЗОРАН
(76/2562309)

(104/4770)

30. јуна навршава се годину дана откако није с
нама наша мама, бака и прабака

ЗОРИЦА
ТУМУШИЋ

Склопим очи да те гледам,
те слике ми живот значе,
како време пролази,
волим те све јаче.
Бол за тобом не престаје. Ништа више, без тебе,
није исто, нити ће икада бити.
Недостајеш неизмерно.
БОЈАНА и МИРКО

СЕЋАЊЕ

ДУШКО
ЈАКОВЉЕВИЋ

СУЗАНИ УРС
одржати 4. јула 2018, у 11 сати, на Новом гробљу.

Човек је жив док живи у сећањима других.
Колектив ДОО „Банат превоз”

Мајка КАТАРИНА, отац МИХАЈЛО и ћерке
НЕВЕНА и ЈОВАНА с породицама

(94/262375)

(99/262383)

1999–2018.
Пре деветнаест година
само си заспао, почивај у
миру.
Твоји најмилији
(7/262109)

Петак, 29. јун 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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ЗОРИЦА ТМУШИЋ
28. VI 2015 – 28. VI 2018.

Нисмо те могли сачувати од смрти,
али ћемо те сачувати од заборава
јер смрт је јача од живота
али не и од
наше љубави према теби.

ТВОЈИ НАЈМИЛИЈИ
(43/ф)
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Петак, 29. јун 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

30. јуна навршава се шест месеци откако са нама није наш драги

Године туге и бола без моје деце

30. јуна 2018, у 10 сати, даваћемо једногодишњи помен нашем вољеном

АНКИЋ

БРАНКО МИЛЕУСНИЋ
СЛАВКО

Памтићемо те по твојој доброти и љубави за све нас.
Бескрајно ти хвала за све што си нам пружио. Много нам недостајеш.

(39/262209)

2. јула навршавају се четири године од
смрти мог брата

СЛОБОДАН

1996–2018.

Твоји: супруга АНЂА и ћерка НАТАША с породицом

АЛЕКСАНДРУ ЂЕРФИЈУ
АЦИ
1975–2017.
Бол, туга и патња не престају, и никад неће. Волећемо те док смо живи.

2003–2018.

Ожалошћена, тужна и неутешна мајка
МИЛЕНА

Твоја сестра: ОЉА, брат МИЛАН,
зет БАТА, снаја ВЕСНА, сестричина ГОГА
и братаница МИЊА

(46/262227)

(25/472161)

Сећање на оца

Сећање на вољеног

АЛЕКСАНДАР ЂЕРФИ

МИЛАНА МАРКОВИЋА
МИШЕ
Једини мој брате, године пролазе, а бол и
туга за тобом је све већа и већа.

СЛАВКА
АНКИЋА

МИЛАНА МАРКОВИЋА
МИШУ

И даље одзвања како пуцаш од смеха. Још увек си с нама и твоје место никада неће бити попуњено!
Твој кум КЉАКС, СТЕВА ШЕЋЕР
и ОМЕР КАРАКУШЉИВИ
(48/262232)

1996–2018.

СЕЋАЊЕ

Ћерке АНЂЕЛА
и АДРИЈАНА

Мишо брате, много вољен, поштован и незаборављен.

(47/262228)

Много ми недостајеш.
Твоја сестра ЂУЛА и зет МИЛАН
с породицом
(40/262212)

телефон:
013/301-150

(17/262144)

Ше сто го ди шњи по мен
нашој драгој мами, ташти и баки

ПОМЕН

ПАНЧЕВАЦ

Сестре МАРА, ЗОРА и СТАНОЈКА, зетови
МИЛОШ, САВО и РАДЕ с породицама

Шестогодишњи помен нашој драгој

БРАНКО
РАНИСАВЉЕВ

Анђеле мој најлепши, љубави моја највећа...
Прође годину дана, проћи ће још доста, али бол,
пра зни на, ту га и мо ја
огромна љубав никада.

Време односи године, туга и сећања остају.

Твоја БИКИЦА

Твоји најмилији

(87/262358)

(56/262253)

ДЕНЧАН

2011–2018.

СЕЋАЊЕ

САБОВ

ДОБРОСАВИ ЈОВАНОВИЋ
АНА
1942–2017.

МИЛАН
1939–2017.

Успомену на вас чувају ваши најмилији
(60/262257)

1933–2012.
Твоји који те неће
заборавити: супруг
СПИРА, ћерка ЉИЉАНА,
зет ДЕЈАН, унуке САЊА,
МАРИНА, МАЈА,
СИМОНИДА и РОДРИГО

1933–2012.
30. јуна одржаће се шестогодишњи помен на Новом гробљу, у 11 сати. С поносом те носимо у срцу и мислима, иако ниси с нама и прерано нас
напустила.
Чувају те од заборава: син СЛОБОДАН,
снаја ИВАНА, унука ВУКИЦА, брат КАМЕНКО
ЋИРИЋ с породицом и сви твоји који су те
неизмерно волели и поштовали

2005–2018.
2010–2018.
Време пролази, а љубав и сећање никада
Ваши најмилији

(14/262132

(13/262131

(30/261799)

ДОБРОСАВИ
ЈОВАНОВИЋ

29. јуна 2018. године навршавају се три године откада
није с нама наш вољени

САВА

28. јуна навршавају се
две године откако није с
нама наш

БРЕЂАН

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА

30. јуна 2018, у 11 сати,
даваћемо шестомесечни
помен

МИРОСЛАВ МОМЧИЛОВИЋ
С поштовањем његови најмилији
(33/262193)

СРЕТКО

СТОЈАНКА

1984–2018.

2007–2018.

СЛАВКО
СЛАВКО
МРКОЊИЋ

Вас, који сте живели за нас, никада нећемо заборавити.
Воле вас ћерка МАРИЈА и син АЛЕКСАНДАР

Прошла је година откако није с нама наша

(85/4770)

МИЛИЦА НОВАКОВИЋ
1927– 1. VII 2017.
Вечно ће је памтити син РОДОЉУБ с породицом
(51/262244)

МРКОЊИЋ
2016–2018.

1965–2016.
Чувамо те од заборава.
Твоји најмилији: ВЕЦА,
МИЛОШ, ДУЊА
и ДАЦА

Заувек у нашим срцима.

(6/262105)

(61/262257)

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

БОГДАНКА
ЂУРЂЕВИЋ

МРКОЊИЋ
Време пролази, бол и туга за тобом не престају.

Воли те твоја ћерка
ВЕСНА, унуци СРЂАН
и САЊА и зет ЗВЕЗДАН
(18/262149)

Петак, 29. јун 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ
3. јула 2018. биће седам година како сам остао
без мајке

ВИНКА ПОПОВИЋ

АНА БЕРАЦКА

Прошле су две године откада ниси с нама, али сећање на
тебе никада неће избледети.

18. VI 1936 – 3. VII 2011 – 3. VII 2018.
Седам тужних година је прошло мајко како
сам те изгубио. Као да је прошло само седам
дана. Још увек чекам да ћеш да ми се вратиш.
Да дођеш кући – са посла, или пијаце, носећи
у рукама пуне торбе за твоје домаћинство. Била си тај главни стуб наше куће. Без тебе више
није ништа исто. Нека те анђели чувају као и
мог тату који те је брзо позвао за собом.
Заувек ожалошћен ваш син МИРКО

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(79/256759)

Син ДРАГАН ПОПОВИЋ с породицом

Дана 30. јуна 2018, у 9.30, даваћемо
годишњи помен

ВЛАДИМИР ТОПАЛОВИЋ
1963–2010.

(57ф)

30. јуна 2018, у 11 сати, на Новом гробљу,
одржаћемо полугодишњи помен нашем
драгом

СЕЋАЊЕ

Твоји: РОСАНА, ДАНИЦА и МИЛОШ
(101/244018)

ДУШАН
МИЈИЋ
1939 – 1. VII 2015
– 1. VII 2018.

МИЛОРАДУ ЗЕЦУ

Сећање је део нашег живота, увек присутан, поштован и вољен.

Време пролази, бол и туга за тобом остају.
Много нам недостајеш.

Твоја породица
(27/262175)

2. јула 2018. навршавају се две године откада те
нема, анђеле мој

1937–2017.
1937–2007.
професорка биологије специјалиста
у пензији
неуропсихијатрије
С љубављу и поносом мислимо на маму,
тату и баку и деду.
Ћерка РОСАНА, ДАНИЦА и МИЛОШ
ТОПАЛОВИЋ

МАРКО КОСОВАЦ

(100/244018)

Тугују: супруга ЈЕЛА,
синови ЗОРАН
и ТОМИСЛАВ,
сестре НАДА
и РУЖИЦА
с породицама

Не желим да прихватим,
још те ишчекујем. Срце боли, душа тугује.

СЕЋАЊЕ

Анђеле, воле те твоја тетка, ИВАН и ПЕРА
(29/262180)

(37/262203)

30. јуна 2018. године, у 12
сати, на Старом православном гробљу, одржаће се годишњи помен

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА
др ЕВСТАТИЈЕ
БАДАЛОВСКА БАДАЛОВСКИ

ПОМЕН

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2018.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Твоја ћерка НЕНА и унука МАКА

БИЉАНА СИМИЋ

(71/262282)

рођ. Станоеска
2003–2018.

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2018.

ЖИВИ
КРЕЦУЉУ
1931–2017.

Много бола, патње, суза...
Твоји најмилији
(12/262129)

Успомену на тебе чувамо дубоко у нашим срцима.
22. јуна навршило се десет година откако није с нама

С љубављу и поштовањем: супруга МАРИЦА,
син НИКОЛА, снајка МАРИНА и унук ЛУКА

Син МИЋА и снаја
ОЛГА с децом

(70/262282)

(15/262137)

СЕЋАЊЕ

Пуних осам година откако није с нама наша драга

Трогодишњи помен

ВИНКА СИМИЋ ВИДА

2008–2018.

БОЖИДАР, БРАНКА и СТЕВАН
(28/262176)

30. јуна 2018. године навршавају се двадесет три године како није с нама наш драги

ЈОВАНКА
ФИЛИПОВИЋ

баба Јока

СТОЈАН
РИСТИЋ
1998–2018.

ЗАГОРКА
РАЦИЋ

1950–2013–2018.
Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима.
Твоји: супруг ЗОРАН
и ћерка СЛАЂАНА
с породицом

Успомену на њега
чувају ДРАГАН
и МАРИНА
с породицама

Вољени никад не умиру.
Син ЈОВИЦА
с породицом

(65/262276)

(16/262138)

(81/262321)

ПЕТАР
ЛОЖАЈИЋ

ДРАГАН
КАТИЋ

С великом љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

С љубављу син
СЛОБОДАН
с породицом и супруга
СТОЈАНКА

У недељу, 1. јула 2018, у
10 сати, на Новом гробљу
да ва ће мо де се то го ди шњи помен.
Твоји: мама, МИРА,
МИЉАНА и РОЂА

(1/262084)

(20/262155)

(32/262191)

ЉУБОМИР МИШКОВИЋ
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

3

4

5

6

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку
30. маја: Милицу – Даница и Милан Арсић; 31. маја: Софију – Славица Томић
и Мирослав Кресовић, Анђелу – Миланија Томашик и Саша Гебер; 2. јуна: Јану – Бојана и Владимир Тадић; 4. јуна: Тијану – Драгана Аначковић, Матеу –
Наташа Ибрић и Богица Новаков; 9. јуна: Ружицу – Тијана Каракаш и Неда Дамаскин; 11. јуна: Сару – Јелена и Славољуб Пешевски, Николину – Вулка Дубски и Жељко Бањаш, Миу – Властислава и Мирослав Сладечек; 13. јуна: Машу – Кристина и Александар Ћурувија; 14. јуна: Марију – Сњежана и Лучијан
Стојку, Дуњу – Саманта Новаков и Ђорђе Маринковић; 15. јуна: Милу – Сандра Михајловић и Синиша Китановић; 17. јуна: Аурору – Анђела и Бојан Томић,
Милу – Мирјана и Александар Башчаревић, Ленку – Адела Коци Недељков и
Бранислав Недељков, Машу – Стефана Николић и Марко Здравковић.

Добили сина
20. маја: Матеју – Јелена Ивић Радевски и Милан Радевски; 5. јуна: Матеју – Индира Стевић и Недељко Долама; 8. јуна: Стефана – Милијана и
Синиша Срнић, Андреја – Кристина и Влада Петровић; 9. јуна: Теодора –
Тијана Попов Трновац и Игор Трновац, Ангела Леандра – Јелена Новаков;
13. јуна: Лава – Наташа Костадиновски Ђорђиевски и Бојан Ђорђиевски,
Деспота – Катарина и Милан Арсенијевић, Исидора – Јована и Његош Милачић, Тадију – Ксенија и Дамир Цимиротић; 14. јуна: Михајла – Ивана и
Бојан Ивковић, Немању – Маја и Владимир Илић, Тивадара – Катарина
Петровић и Слободан Њистор; 15. јуна: Душана – Даница и Страхиња Богданов, Павла – Данијела Велисављев и Никола Стајић; 16. јуна: Данила –
Сања и Јован Ђорђевић; 17. јуна: Филипа – Љиљана и Предраг Стојић.

ВЕНЧАНИ
16. јуна: Ивана Спасић и Богдан Васић, Миљана Мрваљевић и Иван Бисак; 21. јуна: Валерија Илић и Никола Ивановић; 23. јуна: Тијана Русмир
и Михаљ Алфелди, Нина Милинковић и Иван Калић.

14. јуна: Милка Грујић (1936), Стојка Стајчић (1934); 15. јуна: Миливој Стаменковић (1953), Иван Јосић (1937); 16. јуна: Марица Јанев (1930); 17. јуна: Марија Ковач (1927), Славица Краљ (1951), Душан Холошевић (1941);
18. јуна: Милош Николић (1947), Љиљана Трајковић (1936), Драгиша
Цветковић (1947), Јон Станчу (1939); 19. јуна: Цвета Николић (1934), Иван
Младеновски (1944), Чедо Ћосо (1951); 20. јуна: Младен Грковић (1934),
Јелена Бодрожић (1947), Костике Паску (1962); 21. јуна: Зуза Квочик
(1943), Марија Поткољњак (1929), Цветанка Пасер (1944), Драги Пешић
(1952); 22. јуна: Ђуро Цицка (1950).

КОКТЕЛ

КВАДРАТ 7 х 7

7

4

Речи су састављене од следећих слогова: А, А, А, БА, ЗА, ЗИ, ЗИ, ЗИ, ЗИЋ, ЈА, ЈА,
КА, КА, КА, ЛЕ, ЛЕ, ЛИ, НА, НИН, РАК, РИ, ТИ, ЋА, ЧАН.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. амерички пијаниста и композитор, Берт, 2. рашчлањавање, растављање на саставне делове ради проучавања, 3. црногорски фолк певач, Зоран, 4. стари утврђени град у Француској, у којем је Цезар победоносно завршио Галски рат, 5. опасан, подложан ризику, 6. становници највећег континента, 7.
житељ насеља крај Новог Сада.

5

АНАГРАМ

6

ГЛОБАЛНЕ ПРОМЕНЕ (В = К)

7

СВЕ ВИДНО ПОКВАРИСТЕ

1
2
3

РОЂЕНА У
ПАНЧЕВУ

Америчка
певачица,
крељица
диска

Ознака за
Никшић

Ознака за
Литванију

Стоти део
хектара

Српски
сликар
(Васа)

Симбол
ајнштајнијума

Коњска
снага (скр.)

Упитна
заменица

Данска
књижевница
(Амалија)

Подобно за
клијање

212”

Морски
главоножац

Прилично
јак

Предње
светло на
аутомобилу

Притока
Дунава у
Аустрији

(23. 9 – 22. 10)
Позив из иностранства ће вас

те вести о доласку једног пријатеља кога дуго нисте видели, што
ће променити ваше планове. Искористите повољан период да
средите породичне проблеме.
Смеши вам се страсна авантура.
Намигните и ви.

обрадовати и отвориће вам нове
могућности за пословно напредовање. Ванредни прилив новца
добро ће вам доћи, баш као и непланирани краћи пут. Љубавни
живот је помало упао у рутину.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Потрудите се да се уклопите у
нова догађања на послу. Пред
вама је период великих изазова,
па како будете поставили темеље, тако ће вам се одвијати догађаји у наредном периоду. Помало сте уморни, али не искаљујте
бес на партнеру.

Немају сви вашу снагу и енергију и не раде сви с толико страсти свој посао. Успорите, лепо је
бити на врху, али је досадно ако
сте тамо сами. Новчани проблеми који вас већ дуже време муче, решавају се ове седмице.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све што сте запоставили и одлагали, потрудите се да завршите, јер је период пред вама веома повољан, поготово ако су у
питању неке правне ствари, наследство или чак куповина некретнина. Играте на блеф – пазите се.

Ово је скоро право време за
промене у вашем животу. Помало сте постали цинични, што прилично оптерећује вашу везу, али
и људе око вас. Не бојте се, промене су почеле и само је потребно да их спремно дочекате.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Изненадите партнера једним

Понуду од старог пријатеља за

краћим одмором далеко од свих
и потрудите се да око вас не буде гужве. Послови не иду баш
најсјајније, али тренутно ништа
битно не можете променити.
Смирите се и пажљиво испланирајте следећи корак.

партнерски посао никако не одбијајте, јер ће вам то решити готово све финансијске проблеме.
Много контаката, краћих путева,
посета... Љубавни живот долази
до тачке када морате одлучити
шта даље. Срећно.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пре него што се упустите у нови

Немате довољно снаге да исте-

пословни подухват или напустите
тренутни посао, добро размислите шта даље. Често сте у праву,
инстинкт вас не вара, али тренутне околности вам баш и не иду
наруку. Партнер вам је велика
подршка.

рате ствари на чистац. Пословна
ситуација је замршена и није
време дирати у осиње гнездо.
Ако гајите осећања према особи
која живи даље од вас, покажите то отворено. Љубав вам куца
на врата. Отворите их.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Ове седмице сте променљивог
здравственог стања, ништа вас
конкретно не боли, а осећате
стални умор, па приуштите себи
тренутке потпуног мира. Љубавни живот полако улази у фазу када морате одлучити шта даље.

Сигурни сте да сте пронашли
прави начин да решите своје пословно-финансијске проблеме.
Било би добро да се посаветујете
с неким коме верујете и направите радикалне резове на послу.
Није време за одмор, ма колико
вам био потребан.

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, као решење ћете
добити једну стару латинску сентенцу о поштењу и злоби.

-ЧИ-

Атлетска
дисциплина
Пограничне
области
Амајлија

1000 (рим.)
Црни пси

Ознака за
рендген
Млада
крава

Литар
Немачки
филозоф
(Фридрих)

Покрајина у
Шпанији
ЧЛАНИЦА
„АТЕЉЕА

Вага

(21. 3 – 20. 4)

КОЊИЋЕВ СКОК
Први
вокал

Марка
хармонике

Предлог уз
локатив

Ован
Средином ове седмице добиће-
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
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АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
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Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ЈАНИ РАДИ
Пребаците по једно слово из једне у другу реч, тако да
добијете наслов збирке прича Данила Киша.

Дивљи
першун

Град у
Швајцарској
Симбол јода
Отпадници
од вере

Празник
пред Божић
Трећи
вокал
Ауто-ознака
Аранђеловца

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: Бакарак, анализа, Калезић, Алезија, ризичан, Азијати, Каћанин. Анаграм: Нови светски поредак. Спунеризам: „Рани јади”. Коњићев скок: Ко поштено живи, тај не треба да
брине о речима злих људи. Скандинавка: далапе, кс, о, троскок, нк,
м, л, р, Арагонија, самаријум, Софија Јуричан, Тијана Милошевић,
пар, Женева, Оци, ак, јеретици, ар.

Наша виолинисткиња
Двоје
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У ИВАНОВУ ОДРЖАН ИЗБОР ЗА ПРВУ ХАРМОНИКУ ВОЈВОДИНЕ

ДРУГА „ЗЛАТНА ДИРКА” ВИСОКО ПОДИГЛА ЛЕСТВИЦУ
Једна од ретких манифестација која је већ на својој премијери показала несумњив потенцијал и наговестила златни сјај
свакако је прошлогодишњи избор за прву хармонике Војводине, одржан у Иванову. Ако је
неко могао да упитно заклима
главом и помисли да је у питању можда била и почетничка
срећа, други покушај јасно је
свима ставио до знања да поменути фестивал с правом носи назив „Златна дирка”.
Више је разлога за тако смелу тезу, а први и најважнији је
то што се, према мишљењу свих
релевантних познавалаца уметности „развлачења” убедљиво
најпопуларнијег инструмента на
овим просторима, суви квалитет окупио протекле недеље (и
понедељка) у најмањем, али и
најлепшем панчевачком селу.
А и само место тада је зрачило некако узвишеније и испуњеније добром енергијом...
Други Међународни фестивал
хармонике „Златна дирка” –
Прва хармоника Војводине одржан је у недељу и понедељак,
24. и 25. јуна, у центру Иванова, испред тамошњег Дома културе, а поред те установе организатор је било и Удружење
музичара „Балкан”.
Они су у та два дана за све
љубитеље најпопуларнијег инструмента на овим просторима припремили више него богат програм, подељен на два
сегмента – такмичарски и ревијални.
Млади таленти...
Надметање младих музичара
у шест старосних категорија

недавно почео да се интересује за фолклор и страну музику.
Код истог професора годину дана дуже овом инструменту је максимално посвећен и
три године старији Зоран. И
њему су омиљена кола, пре
свих, „Враголасто надигравање”, а има чак и своја два ауторска: „Маргићански вез” и
„Муњино коло”.
...и велике звезде
Сви победници су се представили публици и у ревијалном
делу, када им је директор Дома културе Марко Гуран и уручио награде, за које су се махом побринуле фирме „Golden
Rose” и „Sabbatini”.
Кад је реч о афирмисаним
извођачима, убедљиво највећа

хов задатак био врашки тежак,
некако су се у свакој категорији издвојили најбољи, док је
велика борба вођена за друга и
трећа места.
Стога вреди набројати имена победника и добро их упамтити, јер ће у будућности највероватније нешто значити у
свету хармонике. Тако је код
петлића тријумфовао Радиша
Благојевић из Бијељине; међу
млађим пионирима највише се
истакао Милан Пајић из Пожаревца, док је код старијих
доминирао Жељко Јевремовић
из Јагодине. У категоријама

РТВ Војводине. Веома важно
је и то што ће најбољи наступити на „Првој хармоници Србије” у Сокобањи, такмичењу
на којем сам се као тринаестогодишњак и сам окушао у пионирској конкуренцији и освојио друго место. Интересантно
је да сам тада добио награду
од седам дана за мене и роди-

посебна атракција био је наступ мађарских хармоникаша
уз пратњу оркестра браће Срданац.
Другог дана, уз пратњу оркестра Енџија Маврића, певали су Марко Гачић, Влада Стојановић, Зоран Вујачић, Слободан Веселиновић, Слободан
Ђокић, Љубица Маринковић
и Паја Срданов, а своје фасцинантно свирачко умеће демонстрирали су Мирко Кодић,
Зоран Пауновић и специјалан
гост из Бугарске и један од
најбољих светских хармоникаша – Петар Ралчев.
И док се најбољи већ припремају за жестоке „окршаје”
у периоду од 9. до 11. августа,
на педесет шестој „Првој хар-

гендарне Радојке Живковић чујем да неко тако свира – навео
је Кодић.
Треба истаћи да су на такмичењу учествовала и седморица Панчеваца. Поред Милана Мићовића, Филипа Царана, Луке и Стефана Срданова
и Леонида Ардељана из Новог
Се ла, ива но вач кој пу бли ци

Мерима Његомир
звезда прве вечери била је Мерима Његомир, која је на опште одушевљење више стотина
гледалаца, поред осталог, отпевала и хитове „Иванова корита” и „Срце је моје виолина”.
Атмосферу су те ноћи подгревали и солисти Хајналка Таваси, Ненад Алексић, Милица Петровић и Данијела Предић, а

моници Србије” у Сокобањи,
организатори „Златне дирке”
ће, према речима координатора фестивала Жељка Глигорића, већ колико сутра започети
припреме за наредно окупљање мајстора у Иванову.
Морају, јер задатак није нимало лак, будући да је лествица подигнута веома високо...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!

Кодић и Катићева

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.

Мађарски оркестар
одвијало се у раним поподневним сатима у великој сали Дома културе, када се огледало
чак педесет осам конкурената
из земље и више околних држава. Они су се представили
са по три-четири композиције, које је помно пратио и оцењивао најкомпетентнији могући жири на овим просторима,

млађих и старијих јуниора неприкосновени су били Марио
Миленовић из Винче и Данило Јовановић из Дероња, док је
код сениора прво место заузео
Милош Ђурановић из Борова.
Поменути члан жирија и легендарни виртуоз на хармоници Мирко Кодић у изјави за
„Панчевац” захвалио је на по-

Мргуд

Бугарски велемајстор
теље у хотелу који носи име
бање. Међутим, отац је то категорички одбио, инстистирајући да наставим с вежбањем.
Колико видим, и ови клинци
озбиљно вежбају, а неколико
њих се издваја по посвећености и таленту, пре свих девојчица из Пожаревца, па могу да
кажем да први пут после ле-

сачињен од таквих великана
као што су Мирко Кодић, Енџи Маврић, Мића Јанковић,
Зоран Пауновић... Иако је њи-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

зиву организаторима фестивала и није крио срећу што је поново у „овом предивном месту
сложних и гостољубивих људи”.
– Када је реч о овој деци, видим код њих огромну жељу за
напредовањем. Такмичара је
дупло више него лане, чиме је
и квалитет удвостручен, а то
не треба да чуди, јер се далеко
прочуло за овај фестивал, који
прате и „Гранд продукција” и

представили су се и Никола
Јакшић и Зоран Чизмаш.
Седамнаестогодишњи Никола први пут наступио на неком
фестивалу овог типа и ранга.
Хармонику је учио код професора Горана Миленковића, свира пет година, и то углавном
народни мелос, пре свих кола
Павковића и Кодића, док је од-

Овај малени чупко је мешанац чиваве
и пекинезера и донедавно је живео у
дворишту, а због смрти власника отишао је у стан, али сада поново мора да
тражи нови дом с неком авлијицом у
којој би могао да се скраси.
Деветогодишњи лепотан има свој
пасош, вакцинисан је и идеална је
прилика за старије људе, будући да
је веома миран и незахтеван, а и не воли да га много гњаве.
Све друге информације могу се добити на телефон 063/82248-10.

Шуле
Мали пас, тежак пет и по килограма, пре око два месеца појавио се на улици, па иако има редовну храну, нема дом и спава
под ведрим небом.
Шуле се тренутно лечи од демодекса и успешно се опоравља,
а по нарави је веома весео, али и
помало уплашен, јер су га тако
малог неки (не)људи чак и тукли.
Овај лепотан се одлично слаже
с другим псима, премда је баш псић за стан, али неће се бунити ни уколико му неко понуди двориште.
Контакт-телефон је 062/204-573.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
Панчевачки такмичари
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ЛЕТО У ПРИРОДИ
ИВАНОВАЧКИ УЧЕНИЦИ УСПЕШНИ
У ЕКОЛОШКОМ ПРОЈЕКТУ

КАКО ПОВЕЗАТИ ДЕЦУ С ПРИРОДОМ

МАЛИ ОМОЉЧАНИ УПОЗНАЛИ ДУНАВ

Уметници с реке
Ученици нижих разреда Основне школе „Моша Пијаде” из
Иванова учествовали су у пројекту „Дунавски уметник”, који су недавно организовали
„Млади истраживачи Србије”.

Поменути ђаци су израдили
видео-снимак који је ушао у
селекцију од десет најбољих
радова на тему екологије и очувања обале друге највеће европске реке.
Пре ма ре чи ма учи те љи це
Ане Дамјанов, малишани су

током боравка у природи сакупљали разнолики материјал
и од њега стварали изузетно
занимљиве креације.

Петак, 29. јун 2018.
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– Организација Млади истраживачи Србије је за посебно залагање нашој школи доделила камеру „Eken GoPro Action”. Награђени рад наших
ученика биће представљен Ме-

ђународној комисији за заштиту реке Дунав – навела је ивановачка учитељица.
Иначе, реализација овог интересантног пројекта спроводи
се у четрнаест земаља дунавског слива, конкурс је иницирала Међународна комисија за

заштиту реке Дунав, а координира га организација Глобално партнерство за воде за централну и источну Европу.

Много је оних који у ери свеопште дигитализације и компјутеризације истичу да нарочито деца не треба да претерују с рачунарима, мобилним телефонима или игрицама и акцентују како је од несагледивог значаја за здравље и правилан развој малишана што чешћи боравак на отвореном, и
то, по могућству, у што незагађенијој природи.
Многи, дакле, само говоре,
а неки, нажалост малобројнији, не троше узалуд речи, већ
увелико прелазе на дела
Из наведених разлога, током
лета ова рубрика представиће
све оне који се у свом домену
труде да на том пољу позитивно утичу на оне којима ће свет
остати...
Једна од организација које у
склопу својих активности настоје да што интензивније усмеравају децу на боравак у природи, јесте и Удружење спортских риболоваца „Шаран”.
Према речима њиховог председника Жељка Бркића, они
већ извесно време негују Школу пецања за јуниоре, па поред
организовања такмичења и разних едукација, практикују и
одлазак на воду.
– Наравно, у фокусу нам је
Поњавица, водоток на који се
наше место наслања. Поред
спортског риболова, правимо
и акције уређења и чишћења,
у које укључујемо и наше најмлађе чланове. Но пре извесног времена одлучили смо да
и децу одведемо и мало даље,
да упознају нашу највећу реку и науче неке за њих досад
непознате технике пецања –
навео је Бркић.
Тако су водећи људи УСР-а
„Шаран”, захваљујући сарадњи
с Удружењем кампера „Ивановачка ада”, у недељу, 24. јуна,
тамо одвели десетак малишана узраста од 12 до 14 година
како би провели незабораван
дан у природи. Ова локација је
веома занимљива, јер се тик уз
обалу Дунава, преко пута Ритопека, налази насеље од двадесетак камп приколица. Недалеко одатле је и плажа дужине стотинак метара, коју у
великој мери користе и мештани Иванова, што им је однедавно знатно олакшано наси-

пањем ризле на километар и
по пута ка Иванову.
Речју, ово место се, у локалним размерама, сигурно може

сматрати исконском дивљином,
па су и захваљујући том сазнању и дечје импресије биле додатно изражене.
Иначе, у поменутој обуци су,
поред председника, учествовали и чланови Управног одбора
удружења – Предраг Сакић и
Живорад Лукић, што су брижно „надгледали” Радован Панић и Сава Мијатовић из Надзорног одбора.
С друге стране, сваки покрет
старијих пажљиво су упијали
Угљеша, Душан, Никола, Вељко, Лука, Лаза и једна девојчица – Милица, а највећу рибу је
упецао Александар, и то штуку од око једног килограма на
живог кедера. Наравно, при вађењу тог „капиталца” морали
су да му припомогну и поменути искусни учитељи. Била су
ту и два смуђа од седамсто-

-осамсто грама, као и више деверика. С обзиром на то да је
реч о рибама испод мере, оне
су, након сликања, по незаобилазним спортским начелима,

ЛЕТ ЊЕ АК ТИВ НО СТИ „ША РА НА”
Према речима председника УСР-а „Шаран” Жељка Бркића,
током лета у Омољици ће бити поново организоване незаобилазне манифестације, као и нове акције ради уређења
Поњавице.
– Будући да ове године обележавамо пола века постојања, у данима око „Жисела” и славе неће изостати традиционално такмичења у кувању чорбе, као ни надметање јуниора у пецању на пловак. Планирамо и више акција чишћења
Поњавице, а циљ нам је да у сарадњи с Месном заједницом тамо поставимо клупе, јер су неки несавесни грађани
поново почели да наружују нашу иначе прелепу оазу. Наравно, и даље ћемо тежити да децу на разне начине приближимо природи – најавио је Бркић.

уредно враћене у воду. По окончању свих тих узбуђења и напора деца су, као и увек у природи, жестоко огладнела, па су
у сласт смазала пасуљ с кобасицама и коленицом, који је у
котлићу сатима укрчкавала Данијела Бркић.
Малишани су након тако дивног дана у природи, већ при
самом напуштању Ивановачке
аде, показала огромну жељу да
се овако нешто што пре поново догоди.

СИТУАЦИЈА НА КАЧАРЕВАЧКОМ ЛОВИШТУ

Биће сасвим довољно фазана
Качаревачка секција панчевачког ловачког друштва већ
извесно време поседује фазанерију величине хиљаду квадрата која се налази покрај популарног језера надомак села.

Према речима првог човека
те организације Милорада Лукића, у поменутом простору
могуће је истовремено одгајати између четиристо и петсто
фазана.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

РИБА НА ДУНАВСКИ НАЧИН
Састојци: килограм сомовине или смуђа, 250 г лука, 150
мл уља, четири свеже паприке, 500 г парадајза, три
децилитра белог вина, једна
љута папричица, лимунов
сок, брашно, со, мало вегете.
Припрема: Очистите рибу,
прережите је по дужини и
извадите кичму. Добијена
два филета изрежите попреко на четири једнака дела.
Посолите и попрскајте лимуновим соком, па их поклопите и оставите да одстоје петнаест минута. Потом уваљајте филете у брашно и пржите их на уљу. Пржену рибу
ставите у загрејан ватростални суд и поклопите је.

У међувремену у другој
посуди издинстајте сецкани
лук, паприку резану на коцке, љуту паприку, парадајз и
вегету. Током динстања
поврће постепено заливајте
вином.
Тако динстано поврће
распоредите по прженим
филетима и ставите у врућу
рерну да се запече.
Пријатно!

– Имамо матично јато, захваљујући којем производимо
јаја и младе за наредну сезону.
Касније на нивоу панчевачког

удружења обављамо расподелу,
па фазане даље распоређујемо
по нашим ловиштима. Основни циљ нам је да за што мање
новца увећамо фонд дивљачи,
а помало покушавамо и да то
комерцијализујемо у виду продаје другим организацијама које, попут Ковачице, немају своју производњу – каже Лукић.
Он наводи и то да постоје
прихватилишта за фазане и у
Старчеву и Новом Селу, где се
налазе и три велика инкубатора за производњу пет-шест хиљада јаја.

– То нам много значи, будући да једна јединка ове птице
спремна за лов кошта преко
десет евра, што за наше прилике није нимало јефтино. Познато је да све сами финансирамо, а ово је изузетно скуп
спорт, јер само је годишња чланарина око 16.000 динара. Где
су оружје, муниција, опрема,
па излазак на ловишта, поготово негде на страни. И док је
некад то било доступно и сиромашнијим људима, сада испада да у лов могу само они
који имају мало вишка новца.

Последица тога је да уместо
близу сто, као пре тридесетак
година, данас у Качареву имамо свега седамнаест регистрованих ловаца, без обзира на то
што поседујемо солидно ловиште с довољно зечева, срндаћа
и, наравно, фазана – закључује
овај Качаревац.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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МЕДИТЕРАНСКЕ ИГРЕ У ТАРАГОНИ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

АЊА И БОБА НА ПОСТОЉУ
Одлични резултати
панчевачких
спортиста
У петак, 22. јуна, почеле су
осамнаесте Медитеранске игре,
а на њима наступа преко 4.000
учесника из 26 земаља, који се
надмећу у 33 спорта. Тим Србије има 139 чланова.
Наши сународници, међу којима има и много Панчеваца,
одлично су стартовали на такмичењима која се одржавају у
шпанској Тарагони.
Најбоља српска пливачица
Ања Цревар, заједно са својим
тренером Марком Спасовим, успела је да оствари још један подвиг и освоји прву сениорску медаљу. Ања је у дисциплини 400
метара мешовитим стилом друга стигла на циљ, с временом
4:40,62, што је и нови национални рекорд. Вицешампионка
Медитеранских игара наставила је континуитет у освајању одличја на великим такмичењима
и потврдила да је у доброј форми пред наредна искушења.
Ања Цревар је у финалу трке на 400 метара слободним
стилом заузела пето место.
Слободан Битевић, најбољи
српски каратиста, надметао се у

ЖЕТВА МЕДАЉА

тренер Љубиша Миленковић,
који су Битевића одлично припремили за Медитеранске игре.
Када већ говоримо о наступу
наших суграђана на Медитеранским играма у Тарагони, не
смемо заборавити ни селектора женске рукометне репрезентације Љубомира Обрадовића,
играчицу Марију Обрадовић,
али ни рукометни судијски тандем који чине Марко Секулић
и Владимир Јовандић.
Своју земљу, али и град Панчево, представљали су и атлетичарка Зорана Барјактаровић,
као и њен тренер Љупчо Цветкоски.
категорији преко 84 кг и освојио је бронзану медаљу. Боба је
у првом колу претрпео пораз од
одличног такмичара из Египта,
који га је пласманом у финале
„повукао” у реперсаж, где Битевић није дозволио никакво изненађење. У маниру искусног
борца сигурно је, с 2:0, савладао
каратисту Косова, а потом је
пред Панчевцем оружје морао
да положи и француски борац.
Велики допринос освајању
брон зане ме даље да ли су и
спортски директор КФС-а Предраг Стојадинов, али и клупски

ЈОШ ЈЕДАН ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ДРАГОЈЕРАЦ ШАМПИОН БАЛКАНА
Главни град Босне и Херцеговине угостио је најбоље борце
у кик-боксу, који су се од 22.
до 24. јуна надметали на Првенству Балкана. Национална
селекција Србије се у Сарајеву, у веома јакој конкуренцији, представила са педесет јуниорских и сениорских репрезентативаца, а они су још једном показали изузетан квалитет – Србија је освојила прво
место у укупном пласману.
Велике заслуге за сјајан успех
националног тима има и наш
суграђанин, члан КБК-а Српска Спарта, Огњен Драгојерац,
који је и у Сарајеву наставио
низ освајања медаља на великим такмичењима. Он се над-

метао у полутешкој категорији, до 79 кг, и још једном је показао да је у овом моменту можда најбољи борац у Европи.
Лако је савладао противника у
квалификацијама, а онда је у
великом финалу против ривала из Македоније, иначе јуниорског првака света, који је у
меч ушао као апсолутни фаворит, показао сав свој потенцијал. Одлично је радио, наметнуо је свој стил од почетка борбе, па је на крају тријумфовао
с 3:0 и окитио се титулом шампиона Балкана.
– Заиста сам јако спреман
дошао на овај турнир. И психички и физички. Желео сам
да зацементирам своје место у

националном тиму и драго ми
је да сам успео. Захвалио бих
свим својим другарима из клуба и спаринг-партнерима, а посебно тренерима Зорану Ставревском и Жељку Вуковићу,
јер смо се баш жестоко припремали за овај шампионат –
рекао је Огњен Драгојерац.
Овај одлични спортиста је
од почетка године нанизао чак
пет најсјајнијих одличја с многобројних такмичења, а тријумфима у Сарајеву продужио
је низ на девет мечева без пораза. И не жели да стане. Ускоро започиње припреме за турнире и ревије на којима ће наступити током лета, а његов
главни циљ за ову годину је

Европско првенство, које ће
бити одржано у октобру у Словенији.

НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ЈОШ ЈЕДАН СУПЕР ДАН

„СНАГАТОРИ” НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

Првенство Србије у акватлону, дисциплина која подразумева километар пливања и пет
хиљада метара трчања, одржано је у недељу, 24. јуна, у нашем граду, а организатор је,
осми пут, био Триатлон клуб
Тамиш.
Над ме та ло се око сто так ми ча ра, а но ви (ста ри) пр ваци државе (п)остали су Вида Ме дић из Бе о гра да и Ми лан То мин из Но вог Са да.
Вр ло до бре ре зул та те оства ри ли су и чла но ви клу ба до ма ћи на.
Шампиони Србије у својим
категоријама постали су: јуниори Ања Давидовић и Владимир Коканов, кадети Дуња

Нишић и Виктор Ратков и вете ра ни Фи лип Ру да ко вић и
Марјан Лукић.
Трофеје су освојили и: Гаврило Антић (бронза), Војин
Давидовић (сребро), Алекса Кежић (бронза), Ива Божичковић (бронза), Алекса Николић
(бронза), Коста Мирковић (сребро), Владимир Коканов (бронза у апсолутној конкуренцији)
и Ања Давидовић (сребро у апсолутној конкуренцији).
Сви у ТК-у Тамиш задовољни су организацијом трке и резултатима својих такмичара.
Сезона се наставља Првенством
Србије у суперспринт триатлону, 1. јула, у Сремској Митровици.

Лука Станчевски је био најбржи у К-1, сребром се окитила Маша Павловић, док је Виктор Стаменковић тријумфовао
и у једноседу, али и у тандему
с Николом Кељевићем. Ова два
кадета су се надметала и у јуниорској конкуренцији, у којој
су зарадили сребрну медаљу.
Сениор Данило Живковић био
је други на 500 м, а у двоседу с
Николом Левнајићем заслужио
је најсјајније одличје. Четверац у саставу Марко и Милош

У трци МК-4 на 500 м дечаци рођени 2005. и 2006. године – Марко и Милош Живковић, Владимир Бојанић и
Милош Јовановић – заслужили су бронзано одличје. Марко Живковић и Владимир Бојанић су у МК-2 други стигли
на циљ, а треће место у надметању двоседа заузеле су и
пионирке Маша Павловић и
Тијана Игња.
На традиционалној регати
„Земун 2018” панчевачки кајакаши су освојили једанаест
трофеја.

Живковић, Владимир Бојанић
и Милош Јовановић заслужио
је сребро, баш као и двосед
Марко Живковић – Владимир
Бојанић. Вук Стојановић и Ђорђе Арсенов били су трећи, а
бронзу је освојио и Марко Живковић у трци МК-1.
Треба истаћи да су чланови ККК-а Панчево Биљана
Релић и тренер Ђурица Левнајић отпутовали у Италију,
где ће представљати репрезентацију Србије на Првенству Европе за јуниоре и млађе сениоре.

ТРИ ОДЛИЧЈА ЗА ПАНОНИЈУ

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АКВАТЛОНУ

Ле ско вац је про шлог викенда био
домаћин интернационалног такмичења у бенч-пресу, на
коме се надметало
80 учесника из земље и иностранства.
Клуб дизача тегова
Динамо представљали су: Алекса Јовић,
Иван Секулић, Бранимир Бабин, Александар Колоцка, Новак Фи ли по вић и
Страхиња Шишков.
Иако је још увек
кадет, фантастични
Алекса Јовић успео
је да освоји злато у
сениорској конкуренцији, савладавши 90 кг у
финалном покушају. Бранимир Бабин је подигао 120 кг и
тако зарадио сребро у категорији сениора до 66 кг телесне
тежине. Сјајан је био и кадет
Иван Секулић. Он је тријумфовао у конкуренцији такмичара до 74 кг тежине, при чему је савладао 97,5 кг у дисциплини бенч-прес. У истој категорији, али код сениора, убедљи ву по бе ду с по диг ну тих
147,5 кг однео је Александар
Колоцка, иначе национални рекордер у овој дисциплини. Новак Филиповић се, савладавши 162,5 кг, домогао сребрне
медаље у категорији сениора

Прошлог викенда су одржана два такмичења, на којима
су кајакаши с Тамиша постигли запажен успех.
У Вишњићеву, у другом колу Мини лиге Србије, предво ђе ни тре не ром Зо ра ном
Живковићем, најбоље резултате остварили су једанаестогодишњаци у МК-4, који су
освојили сребрну медаљу. Четверац су чинили: Дамјан Томић, Вук Стојановић, Ђорђе
Арсенов и Павле Торњански.

до 93 кг телесне тежине, која
је, по мишљењу многих, била
најјача категорија. Страхиња
Шишков је у надметању кадета до 120 кг освојио златну медаљу и два пута заредом оборио кадетски рекорд Србије у
бенч-пресу.
У укупном пласману КДТ
Динамо је заузео друго место.
Такмичаре је предводио председник клуба Филип Влајић,
који се на овом турниру први
пут нашао и у улози судије.

У Брчком је у суботу, 23. јуна, одржана традиционална,
22. међународна „Видовданска улична трка”, која је окупила велике атлетске звезде
из целог света.
Чла но ви АК-а Па но ни ја
надметали су се у тркама на
400 метара у конкуренцији
пионира. У конкуренцији млађих пионирки Ана Драгојевић је убедљиво освојила златну медаљу, док је Анђела Кићовић заузела четврто место.
Катарина Њари је зарадила
бронзу у трци старијих пионирки, а у трци дечака рође-

них 2003. године Дамјан Чикић је освојио сребро након
дуела са двоструким шампионом Србије на 400 и 800 м.
Био је то четврти наступ
Паноније ван граница наше
земље, а са сваког од њих стизале су медаље...

ТРИЈУМФ МЛАДОСТИ

Млади фудбалери Младости
из Омољице учествовали су
на међународном турниру у
Бечу, где су у конкуренцији
четрнаест екипа освојили прво место са шест победа и
једним ремијем, уз само један примљени гол.
Одлично организован турнир окупио је екипе из Србије, БиХ, Црне Горе, Аустрије
и Немачке, а нашу земљу су
представљали и мали фудбалери из Јабуке, Банатског Но-

вог Села и Србобрана. Слога
из Банатског Новог Села освојила је треће место.
– Носимо само лепе и позитивне утиске са овог гостовања. Дечаци су показали да
се у Србији игра добар фудбал, али и да у нашој земљи
има много талентоване деце
– рекао је тренер ФК-а Младост Душан Лукић.
Вођа пута наше „експедиције” био је Миленко Чучковић.

ШАХОВСКИ КУТАК
Brotherton
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Разгаћена
Рај на земљи – Сокобања.
Док Лука и Оги вредно „раде”, мама Зока позира,
а тата Сале фотографише.
Александар Равин, Доже Ђерђа 12
26232 Иваново

Дођеш кући, раскомотиш се.
Убациш одећу у корпу за веш.
Укључиш ТВ.
Буне се малинари, политички маргиналци и власници мандата,
фудбалски навијачи...
Хвале се старлете, криминалци и духовни малци.
Све је очигледно.
Стварност је у наслову.

Спирална
Александре, Синиша, честитамо!
Предиван поглед на залазак сунца у Шушњу.
Синиша Шемић, Савска 4, Панчево

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

Страх се шири, брже од памети.
Пливаш некако, па те повуче вир.
Губиш ваздух.
Мути ти се ум.
Тело ти губи снагу.
А онда – ставиш ствари на вагу.
Избургијаш, некако, излаз.
Нестварна нада је у наслову.

Неизвесност
Глад и хладноћа.
Одлазак из гнезда, намеран или случајан.
Испадање из општеприхваћених форми и догми.
А волео би да полетиш иако то не знаш.
Да се винеш, дохватиш висине.
Пробудиш велику птицу у себи.
Променити непромењиво је немогуће.
Неизвесност је стварна.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Ања
Цветановић,
гимназијалка:

Магдалена
Павловић,
гимназијалка:

– Ићи ћу на базен и
излазићу с друштвом. Хтела сам да
нађем неки посао
преко распуста, али
нисам успела. Читаћу више, јер немам
толико времена када идем у школу.

– Проводим више времена с друштвом. Такође, планирам да
одем на летовање и да
се више посветим цртању.

Роберто Давид,
фотограф:
– Ићу на одмор у
Хрватску, на Брач,
али тек почетком
септембра.
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