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По се ти о ци ће мо ћи да
про ба ју три на ест вр ста
пи ва 

Пр ве но ћи, у пе так, 
кон цер ти блу за, 
а су тра дан по сла сти це 
за љу би те ље џе за 

Иа ко је про шло мно го го ди на отка ко
је за тво ре на пи ва ра на Ко те жу, у
Пан че ву се већ две го ди не сре ди ном
ју на при ча о пи ву и де гу сти ра тај
мно ги ма оми ље ни на пи так.

За слу ге за то при па да ју Ту ри стич кој
ор га ни за ци ји Пан че ва, ко ја ће 10. и 11.
ју на, под по кро ви тељ ством Град ске
упра ве, ор га ни зо ва ти ма ни фе ста ци ју
„Да ни Вај фер та”, сво је вр сну ре ви ју
ква ли тет ног пи ва, уку сних гур ман ских
спе ци ја ли те та и до бре му зи ке. 

Она је осми шље на с ци љем да се
ожи ви тра ди ци ја про из вод ње пи ва у
ма лим ра ди о ни ца ма и да се ево ци -
ра њем успо ме на на лик и де ло Ђор -
ђа Вај фер та, ко ји је за слу жан за мно -
го то га ле пог у на шем гра ду, пред -
ста ве ту ри стич ки и при вред ни по -
тен ци ја ли Пан че ва. 

Ово го ди шњи „Да ни Вај фер та” по -
че ли су ра зно вр сним пра те ћим про -
гра ми ма ко ји се одр жа ва ју од кра ја
ма ја, а вр ху нац те ма ни фе ста ци је
би ће ак тив но сти ко је ће се одр жа ва -
ти у пе так и су бо ту у ср цу ста рог
град ског је згра Пан че ва, на Тр гу
Ђор ђа Вај фер та.

Пра зник за све пи во пи је
Увод у ову ма ни фе ста ци ју би ће про -
грам ко ји ће се одр жа ти 9. ју на у то -
чи о ни ци пи ва „Слад” (пре ко пу та
згра де РТВ Пан че ва) од 19 сати. Го -
сти ће мо ћи да ви де ка ко ску ва ти и
на пра ви ти пи во у до ма ћим усло ви ма. 

Љу би те љи до брог пи ва не би
смели да про пу сте са јам пи ва и хра -

фер та” на гра ђе ни при зна њем за нај -
бо љу но ву ма ни фе ста ци ју у Ср би ји. 

– Од ове го ди не са рад ња пан че -
вач ке вла сти и ње них ор га ни за то ра
сто ји на још чвр шћим осно ва ма,
има ју ћи у ви ду да је Град ско ве ће до -
не ло од лу ку да „Да ни Вај фер та” и
зва нич но по ста ну град ска ма ни фе -
ста ци ја. Осим то га, ми ће мо по др жа -
ти ини ци ја ти ву Ту ри стич ке ор га ни -
за ци је Пан че ва да у на ред ним го ди -
на ма ани ми ра и дру ге гра до ве у Ср -
би ји у ко ји ма је Вај ферт про вео део
свог жи во та – до дао је Фар каш.

Ина че, због ово го ди шњих „Да на
Вај фер та” од 9. ју на у 9 са ти па до 12.
ју на у под не за са о бра ћај ће би ти за -
тво рен део Му че нич ке ули це, на по -
те зу од Ули це Све то за ра Ка са пи но ви -
ћа, па до згра де ло кал не те ле ви зи је.

„Вај фер то ва ру та” за ин те ре со ва ла
Пан чев це 
О Ђор ђу Вај фер ту при ча ло се и 4. ју -
на, то ком ма ни фе ста ци је „Вај фер то -
ва ту ра”, ко ја је при ву кла ве ли ки
број Пан че ва ца. Уче сни ци тог еду ка -
тив но-за бав ног ка ра ва на об и шли су
то ком ви ше ча сов не шет ње осам по -
зна тих ме ста у на шем гра ду (Ста ру
пи ва ру, Вај фер то ву ку ћу, „Сла ви ну”,
Пре о бра жен ски храм, Цр кву Све те
Ане, по ро дич ну гроб ни цу по ро ди це
Вај ферт, ку ћу Ол ге Сме де ре вац и
Ма ги страт) ко ја су на не ки на чин
по ве за на са Ђор ђем Вај фер том.

Да ова шет ња оста не у ле пој успо -
ме ни уче сни ци ма, нај за слу жни ји је
био ту ри стич ки во дич, ко ји је го во -
рио о жи во ту Ђор ђа Вај фер та. То је
ра дио ин те ре сант но, из но се ћи ма ло
по зна те де та ље из жи во та овог пи ва -
ра, бан ка ра и ин ду стри јал ца, па је
све при сут не мак си мал но за ин три -
ги рао. Да све бу де још за ни мљи ви је,
по бри нуо се и глу мац об у чен као
Вај ферт, ко ји је та ко ђе ишао са при -
сут ни ма. 

М.Гли го рић 
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У ПЕ ТАК ПО ЧИ ЊУ „ДА НИ ВАЈ ФЕР ТА” 

БИ ЋЕ УЖИ ВА ЊА ЗА СВА ЧУ ЛА
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не, ко ји ће би ти отво рен су тра дан, на
ме сту где се не ка да на ла зи ла ди ско -
те ка „Дај монд”. 

Ту ће би ти по ста вље ни штан до ви
на ко ји ма ће сво је про из во де пред -
ста ви ти чак три на ест ма лих пи ва ра
(ви ше не го про шле го ди не), ме ђу ко -
ји ма ће би ти две из Пан че ва („Balta-
zar” и „Georg W.”). За ин те ре со ва ни за
„homemade” пи ва мо ћи ће да их про -
ба ју од 17 сати, па све до кра ја ово го -
ди шњих „Да на Вај фер та”. 

Све ча но отва ра ње те ма ни фе ста ци је
пред ви ђе но је за 20 са ти (10. ју на), а
по ла са та ка сни је по чи ње ве че блу за.
Би ће одр жа на два кон цер та, а ин фор -
ма ци ја да ће на сту пи ти од лич ни бен -
до ви чи ја име на и те ка ко зна че свим
блу зе ри ма („Blue family” и „Raw hide”)
га ран ту ју до бар про вод и ужи так. 

Су бо та, дан џе за 
Дру гог да на ово го ди шњих „Да на Вај -
фер та”, 11. ју на, по се ти о ци ће та ко ђе
мо ћи да ужи ва ју у пи ви ма три на ест
ма лих пи ва ра, а у 20.30 по чи ње ве че
џе за. На сту пи ће пе то чла ни бенд

„Alex & the Fergusons”, чи ји пи ја ни -
ста је наш по зна ти су гра ђа нин Иван
Алек си је вић, а пе ва чи ца ње го ва су -
пру га Алек сан дра. 

На кон то га ће сви ра ти „Биг бенд
РТС-а”, ко ји чи ни осам на ест му зи ча -
ра. Они ће пре ми јер но из ве сти спе -
ци јал ни про грам, „Џез у вре ме Ве ли -
ког ра та”, са ста вљен од ста рих срп -
ских и са ве знич ких ком по зи ци ја из
до ба Пр вог свет ског ра та ко је су пре -
а ран жи ра не за ве ли ки џез ор ке стар.

Ина че, ово го ди шњи „Да ни Вај фер -
та” пред ста вље ни су и у Бе о гра ду, на
кон фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној
у Ту ри стич кој ор га ни за ци ји Ср би је,
8. ју на. Но ви на ри ма бе о град ских ме -
ди ја о тој ма ни фе ста ци ји го во ри ли
су Алек сан дар Фар каш, град ски ме -
на џер на шег гра да, Бра ни слав Ров ча -
нин, ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је
Пан че ва, и Де јан Сми ља нић, пред сед -
ник Гру па ци је ма лих пи ва ра у При -
вред ној ко мо ри Ср би је.

По здра вља ју ћи при сут не, Алек сан -
дар Фар каш је из ме ђу оста лог под се -
тио да су про шло го ди шњи „Да ни Вај -

ДИСАТИ...

Ова ко је би ло про шле го ди не 
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је ме ђу осум њи че ни ма за уби ство
на шег су гра ђа ни на Ми ло ша Ви да ко -
ви ћа.

Под се ћа мо, он је ли кви ди ран 2.
ју ла 2013. го ди не, у ка сним ве чер -
њим са ти ма, у јед ној од бу дван ских
ди ско те ка. На о чи глед не ко ли ко сто -
ти на по се ти ла ца је дан мла дић му је
при шао с ле ђа и ис па лио три мет ка
из пи што ља.

Иа ко су од та да про шле три го ди -
не, још увек не ма од го во ра на пи та ње
ко ме се Ми лош за ме рио и ко је од лу -
чио да мо ра да бу де ли кви ди ран. 

Раз ре ше њу ове ми сте ри је ни је до -
при не ло ни то што је о Ви да ко ви ће -
вом уби ству об ја вље но мно го тек сто -
ва и из ве шта ја у на шим ме ди ји ма.
Иа ко су се сви за сни ва ли на на вод -
ним „ин фор ма ци ја ма из до бро оба -
ве ште них из во ра”, ко нач ног од го во ра на
пи та ње ко сто ји иза Ви да ко ви ће вог
уби ства још увек не ма. 

Ка ко вре ме про ла зи, све су ве ће
сум ње да се Ви да ко вић за ме рио не -
ком опа сном и моћ ном ко ме ни је у
ин те ре су да се јав но сти са оп шти
пра ва и пот пу на исти на, и да се от -
кри је за што је из ре ше тан у дис ко те -
ци у Бу дви. М.Г. 

Шта бе ше плу ра ли зам?
У из да њу но ви на ко је је иза шло пред из бор ну ти ши ну има ли смо
13 (сло ви ма: три на ест!) стра ни ца, што ре дак циј ских, што ко мер ци -
јал них, са ко јих су се гла са чи ма обра ћа ли пред став ни ци по ли тич ких
пар ти ја у же љи да гра ђа ни ма по ја сне ка ко је њи хо ва оп ци ја нај при -
хва тљи ви ја, тј. она што је тре ба за о кру жи ти на ли сти ћу. Од он да до
да нас про шло је ме сец и по да на и, не ра чу на ју ћи ко мен та ри са ње
ре зул та та од мах по сле из бо ра, исти ти без број ни пан че вач ки ли де -
ри и чла но ви стра на ка јав но су се огла си ли, укуп но, пет и по пу та.
То тал на по ли тич ка мр тва ја у гра ду!

Ја сно је и ка ко и на ко ји на чин је на ста ла: гла сан го вор уме сто
жа мо ра би ће „вр хун ски” до зво љен тек ка да се на вр ху (и ре пу блич -
ком и по кра јин ском) ства ри до го во ре и све по ста не чи сто и на цр -
та но, а пре све га то ко је ко ме (не)при ја тељ. Он да ће би ти нор мал -
но да се са зо ве кон фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој ће ли дер оп ци је
„а” за оп ци ју „б” мо ћи да ка же да је не ва ља ла због то га и то га. За -
сад, из гле да, ни је по зна то ко се с ким про грам ски и идеј но (не)сла -
же. Ру ку на ср це, на сед ни ци Скуп шти не гра да би ло је ам би ва лент -
них, па и кон струк тив но-сва ђа лач ких то но ва, али то је пре ма ло и за
ства ра ње са мо обри са ви ше стра нач ке де мо кра ти је. А тек сти же уо -
би ча је но мр тво ле то...

Сту ден ти по ли тич ких на у ка, ка кво бе ше зна че ње тер ми на плу ра -
ли зам?

* * *
И, док ло кал на по ли ти ка уми ре, кул тур но-ту ри стич ка по ну да ра -
сте; да кле, обр ну та про пор ци ја. Про шле го ди не ве о ма по се ће ни
„Да ни Вај фер та”, овог пу та, са да за ви кенд, ну де ми ни-са јам, за ку -
ске и де гу ста ци је, два блуз кон цер та, те на сту пе гру пе пи ја ни сте
Ива на Ми ле та Алек си је ви ћа и, у су пер фи на лу, осам на е сто чла ног
Биг бен да РТС-а, ко ји ће из во ди ти вр хун ски џез.

Пан че вач ки кар не вал и не тре ба по себ но на ја вљи ва ти. До вољ но
је ре ћи да се то ком про ла ска ве ли ке по вор ке кроз град ске ули це у
цен тар гра да сва ки пут сли је 100.000 љу ди; са да је на ја вље но уче -
шће 2.000 кар не ва ли ста из де се так зе ма ља. Ве се ло, ша ре но, раз и -
гра но...

Ор га ни за то ри ма две ју ма ни фе ста ци ја – ТОП-у и „При ја те љи ма
Пан че ва” – ка па до ле, ра де ве ли ки по сао на по зи тив ној про мо ци ји
на шег гра да. Ло кал на са мо у пра ва је по кро ви тељ пр во по ме ну те фе -
ште, док је уз кар не ва ли сте ста ла с ре сур си ма јав них пред у зе ћа.

Че сто се, ипак, по гра ду ових да на мо гу чу ти ко мен та ри да у све -
оп штој бе ди све ово мно го под се ћа на оно ла тин ско panem et cir-
censes, од но сно хле ба и ига ра.

* * *
Од овог бро ја наш лист кре ће с ре а ли за ци јом про јек та „Мул ти је -
зич ни до да так у не дељ ни ку ’Пан че вац’”, ко ји је су фи нан си рао Град
Пан че во. По чи ње мо од ру мун ског, ко ји је ма тер њи је зик 2,57 од сто
ста нов ни ка на шег гра да, а го во ре га и при пад ни ци ове на ци о нал не
за јед ни це ши ром Ју жног Ба на та, по себ но у ме сти ма у око ли ни Вр -
шца. По тру ди ли смо се да вас кроз тек сто ве и фо то гра фи је уве де мо
у свет кул ту ре, умет но сти и обра зо ва ња Ру му на, те да вам на тај на -
чин при бли жи мо ми кро ко смос на ших су гра ђа на.

Си гур ни смо да ће број ни чи та о ци ових но ви на са за до вољ ством
при хва ти ти и по вра так у ста ро ја то на шег бив шег ко ле ге Кри сти ја -
на Бал те а нуа, ко ји је ау тор свих тек сто ва. У ве зи са тим, ста ри је
кон зу мен те „Пан чев ца” об ра до ва ће ин фор ма ци ја да ће до да так на
ма ке дон ском, ко ји тре ба да иза ђе за две не де ље, пи са ти на ша по -
зна та но ви нар ка, са да пен зи о нер ка, Вер ка Мит ков ска.

Ужи вај те у бо гат ству мул ти кул ту рал но сти Вој во ди не, а по ку шај -
те и да про чи та те не ко ли ко ре до ва на ру мун ском, јер се ра ди о ве -
о ма ме ло дич ном је зи ку. Сви де ће вам се то ис ку ство.

пе ва чи цу „Гранд про дук ци је”, Је ле ну
Мар ја но вић, бру тал но ли шио жи во та.

Иа ко је про на ла же ње крив ца за
ову тра ге ди ју још увек при о ри тет
над при о ри те ти ма бе о град ских по -
ли ца ја ца, не ве ро ват но је да и да ље
не ма по ма ка у ис тра зи и хап ше ња
осум њи че них.

Раз лог ви ше за за кљу чак да би ми -
сте ри о зна смрт мла де пе ва чи це до -
бро по слу жи ла као по вод за не ки
три лер или кри ми-филм је под се ћа -
ње да је по ли ци ја ус пе ла да ра све тли
су ро ва уби ства пет на е сто го ди шње
Ти ја не Ју рић и го ди ну да на мла ђе
Ива не Под ра шчић, иа ко је ду го из -
гле да ло да је то не мо гу ће. 

Пи та ње има ли уби ца ко је је не мо -
гу ће от кри ти се на мет ну ло и пре не -
ко ли ко да на, на кон ин фор ма ци је да
је Апе ла ци о ни суд осло бо дио свих
оп ту жби Ми ло ша Де ли ба ши ћа,
осум њи че ног да је пре шест го ди на
био ме ђу пљач ка ши ма јед не екс клу -
зив не зла та ре у Бе о гра ду. 

Иа ко су се због та кве од лу ке су ди -
ја Апе ла ци о ног су да сте кли сви
усло ви да Де ли ба шић бу де пу штен
на сло бо ду, он је и по ред то га остао у
при тво ру. И да ље је иза ре ше та ка јер

По сто ји ли 
са вр ше но 
уби ство?

По сто ји ли са вр ше но и до бро из ре жи -
ра но уби ство пи та ње је на ко је не ма
од го во ра још од тре ћег апри ла, од ка -
да по ли ци ја по ку ша ва да от кри је ко је

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ноге босе, земљу не додирују. 

У недељу, 5. јуна, на врућем асфалту 

Снимио Владимир Ђурђевић

• Ниједан човек није ограничен. Глупост тежи бесконачности. 

• У народу постоји велика енергија. Сви грађани су наелектрисани. 

• Држава никад не лаже. Она се служи статистичким подацима. 

• Неко је рођен за сцену, а неко да прави сцене. 

• У Панчеву се прави нови, модернији и већи затвор. Тако да ће 
много више грађана моћи у њему да ужива најсавременији комфор.

• Живели смо петсто година под Турцима. Као да је јуче било! 

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ОНЕ КОЈЕ СМО НОСИЛИ НА РУКАМА САД НЕ МОЖЕМО ДА

СПУСТИМО НА ЗЕМЉУ! 

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 10. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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АКТУЕЛНО
Петак, 10. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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НО ВА ОПРЕ МА НА ПО КЛОН ПАН ЧЕ ВАЧ КОЈ БОЛ НИ ЦИ

ХУ МА НИ ЉУ ДИ 
РЕ А НИ МИ РА ЈУ ЗДРАВ СТВО

Вред на до на ци ја
„Блиц фон да ци је” 
и ком па ни је „ДИС”

Два де сет гра до ва већ
до би ло апа рат за про -
ве ру слу ха

Сти гли и но ви 
кре ве ти и ће бад

Пред став ни ци „Блиц фон да ци -
је” и ком па ни је „ДИС” по се ти -
ли су у сре ду, 8. ју на, Ги не ко ло -
шко-аку шер ско оде ље ње пан -
че вач ке Оп ште бол ни це, ка ко
би по ро ди ли шту до ни ра ли
скри нинг апа рат за ди јаг но сти -
ко ва ње ра ног оште ће ња слу ха
код но во ро ђен ча ди. Ти ме је
на ста вље на „Бли цо ва” ху ма ни -
тар на ак ци ја „Ср цем за де цу”,
чи ји је циљ да се свим по ро ди -
ли шти ма у Ср би ји обез бе де
ови апа ра ти. Пан че во је већ
два де се ти град у ко ји сти же
нов уре ђај, вре дан 3.660 евра.

По кро ви тељ ове ак ци је је
Ми ни стар ство здра вља, а ве -
ли ку по моћ у при ку пља њу
сред ста ва пру жи ла је ком па -
ни ја „ДИС”, ко ја је за ту на ме -
ну из дво ји ла ми ли он ди на ра.
Је ле на Ота ше вић, ме на џер ка
за кор по ра тив не ко му ни ка ци је
„Блиц фон да ци је”, под се ти ла
је при сут не да је ова фон да ци -
ја од свог осни ва ња, пре не пу -
не три го ди не, све сво је ак тив -
но сти усме ри ла ка де ци, без
об зи ра на то да ли је би ло ре чи
о ма те ри јал ној, ег зи стен ци јал -
ној или здрав стве ној по мо ћи.

Спа сен слух шест бе ба
Да ро дав ци ма се у име Оп ште
бол ни це за хва лио др Ду шан
Сто јић, по моћ ник ди рек то ра,
на гла сив ши да ће вре дан по -
клон уве ли ко по бољ ша ти ди -
јаг но сти ку ко ја се го ди на ма
већ ра ди на Ги не ко ло шко-аку -
шер ском оде ље њу.

Апа рат за ото а ку стич ку еми -
си ју је др Ја сми ни Бер гинц,
нео на то ло гу, све ча но уру чио
Ми лан Јо ва но вић, ди рек тор
мар ке тин га „ДИС-а”, ко ји је

да смо омо гу ћи ли да сво ше -
сто ро де це код ко је је про блем
са слу хом от кри вен у нај ра ни -
јем пе ри о ду, бу ду бла го вре ме -
но збри ну то и да има ју нор ма -
лан раз вој и жи вот – на гла си -
ла је Бер гин че ва.

Ту нел без све тло сти
Овај вре дан по клон ни је је ди -
ни ко ји је у по след њих не ко -
ли ко да на сти гао у Оп шту бол -
ни цу. По чет ком не де ље, ху ма -
ни тар на ор га ни за ци ја „Ин фо
цен тар за азил” по кло ни ла је
овој уста но ви 2.000 ће ба ди,
упо ре до су, за хва љу ју ћи по мо -
ћи Удру же ња „Срп ска Спар та”
сер ви си ра ни кли ма-уре ђа ји
на Деч јем оде ље њу, а у че твр -
так, 9. ју на, ро та ри-клу бо ви
„Ми хај ло Пу пин” из Пан че ва
и „Beograd Metropoliten” из
Бе о гра да, у са рад њи с парт -
нер ским ху ма ни тар ним ор га -
ни за ци ја ма из Нор ве шке, по -
кло ни ли су Ин тер ном оде ље -
њу и оде ље њу Хи рур ги је 20
кре ве та, о че му ће те ви ше мо -
ћи да про чи та те у на ред ном
бро ју „Пан чев ца”.

том при ли ком на ја вио да ће
ова дру штве но-од го вор на ком -
па ни ја на ста ви ти да у слич ним
ак ци ја ма уче ству је и убу ду ће.
Пре ма ре чи ма др Ја сми не Бер -
гинц, пан че вач ка Оп шта бол -
ни ца је још 2004. го ди не пре -
по зна ла зна чај скри нин га на
уро ђе но оште ће ње слу ха код
но во ро ђе не де це, па се ова вр -
ста пре гле да ра ди још од та да.
Но, по сле два на ест го ди на би -
ло је вре ме да се ста ри апа рат
за ме ни но вим, са вре ме ни јим.

– Ова ме то да про ве ре слу ха
је из у зет но до бра, вр ло ефи ка -
сна и си гур на и, што је ја ко ва -
жно, не ин ва зив на и без бол на,
та ко да не ма ни ка квих не га -
тив них по сле ди ца по де цу. У
по след њих де сет го ди на има -
ли смо око 16-17 хи ља да но во -
ро ђе не де це, а за то вре ме је
скри нин гом от кри ве но шест
те шких оште ће ња слу ха, што
је до бар ре зул тат, јер ста ти ти -
сти ка пред ви ђа 1-2 слу ча ја
оште ће ња на хи ља ду но во ро -
ђен ча ди. Зна чај овог пре гле да
огле да се упра во у чи ње ни ци

УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ 2016/2017.

Сле ди по ла га ње 
ква ли фи ка ци о ног ис пи та

У окви ру Бус-тур не је „Кре а -
тив ног кур са ги та ре”, у на шем
гра ду су, ис пред Га ле ри је са -
вре ме не умет но сти, у по не де љак,
6. ју на, при ре ђе ни кон церт,
пре да ва ње и ча со ви ги та ре, и
то ис пред и уну тар ау то бу са,
ко ји је по слу жио као учи о ни -
ца. Ка ко је об ја снио ор га ни за -
тор до га ђа ја Бо шко Ра дој ко -
вић, све се то од ви ја у скло пу
„Ги тар арт фе сти ва ла”, ко ји
по сто ји већ 18 го ди на, док сам
„Кре а тив ни курс ги та ре” у Ср -
би ји функ ци о ни ше пет го ди на
и на ме њен је сви ма они ма ко -
ји, без об зи ра на го ди не, же ле
да сви ра ју нај по пу лар ни ји ин -
стру мент на све ту. 

– На у чи ти не ко га да сви ра
ги та ру ни је те шко, али је мно -
го те же по ла зни ке отво ри ти, а
чим до то га до ђе, уче ње и све
оно што из њих из ла зи по ста је
спон та но и опу ште но, што је и
циљ овог про јек та – обајс нио
је Ра дој ко вић.

Пан че во је са мо је дан од 19
гра до ва у ко ји ма је при ре ђе на
Бус-тур не ја. Њој је прет хо ди -
ло го ди ну и по да на ра да у
окви ру „Кре а тив ног кур са ги -
та ре”, кроз ко ји је до сад про -
шло ви ше од 20 по ла зни ка из
на шег гра да. Но ве гру пе се
оче ку ју у сеп тем бру, а це не
упи са су мак си мал но при сту -
пач не. Д. М.

БУС-ТУР НЕ ЈА У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

Ча ри сви ра ња ги та ре

„Ис каз”, „Ре зер вни план”,
„Ба не Глу ва ков трио”, „По -
лу мрак”, „Пе ри од” и „Три -
гер” бен до ви су ко ји ће на -
сту пи ти у сре ду, 15. ју на, од
21 сат, у дво ра ни „Апо ло”, на
ху ма ни тар ном кон цер ту, ка -
ко би се при хо дом од ула -
зни ца по мо гло кра гу је вач ком
бај ке ру Де ја ну Сте ва но ви ћу
Ја го ди (1974) да по но во про -
хо да.

Сте ва но вић је 2014. го ди -
не до жи вео те шку са о бра ћај -
ну не сре ћу, ка да је ис пред
ње го вог мо то ра, ко јим се
упу тио на мо то-скуп у Ужи -
це, из ле тео ау то, при че му
во зач ни је дао жми га вац.
Мла дић је том при ли ком за -
до био озбиљ не по вре де груд -
ног ко ша, кич ме ног сту ба и
кич ме не мо жди не и на кон
то га ви ше ни је мо гао да хо -
да. По сле се дам ме се ци про -
ве де них у бол ни ци и опе ра -
ци је кич ме, са да су се сте кли
усло ви да Де јан оде на ле че -
ње ма тич ним ће ли ја ма и по -

но во про хо да. Но, за тај по -
ду хват по ро ди ца не ма до -
вољ но нов ца. Не до ста је још
1.164.527 ди на ра.

Мо же те по мо ћи од ла ском
на кон церт и ку по ви ном ула -
зни це по це ни од 200 ди на ра,
сла њем СМС по ру ке са ци -
фра ма 163 на број 3030 (це -
на је 100 ди на ра) или упла -
том нов ца на ди нар ски ра чун
160-445353-95 или де ви зни:
00-540-0001528.0 IBAN
RS35160005400001528041.

Д. К.

У СРЕ ДУ, У „АПО ЛУ”

Kон церт за Ја го ду

Ма ту ран ти пан че вач ких основ -
них шко ла на ред не не де ље
по ла жу ма лу ма ту ру за упис у
пр ви раз ред сред ње шко ле у
Ре пу бли ци Ср би ји, у свој ству
ре дов ног уче ни ка. Као кан ди -
да ти мо гу да кон ку ри шу они
ко ји су сте кли основ но обра -
зо ва ње и вас пи та ње, а ко ји су
ро ђе ни по сле 31. ав гу ста
1999. го ди не. Ми ни стар ство
про све те, на у ке и тех но ло -
шког раз во ја за ка за ло је за
сре ду, 15. јун, по ла га ње ис пи -
та из ма тер њег је зи ка, а на -
ред ног да на, у че твр так, 16. ју -
на, ма ту ран ти ће ре ша ва ти за -
дат ке из ма те ма ти ке. У пе так,
17. ју на, пред бу ду ћим сред -
њо школ ци ма на ћи ће се ком би -
но ва ни тест, чи ме ће за вр шни
ис пит би ти окон чан. За да ци су
не по зна ти, а са мо по ла га ње за -
вр шног ис пи та оба ви ће се у
пе ри о ду од 9 до 11 са ти у ма -
тич ним основ ним шко ла ма
кан ди да та.

Ка да је о Пан че ву реч, у
пан че вач ким сред њим шко -
ла ма има ме ста за 1.404 уче -

ни ка, а 1.189 бу ду ћих сред -
њо шко ла ца има мо гућ ност да
про ве ри сво је зна ње на за ка -
за ним ис пи ти ма. У ма тич ним
основ ним шко ла ма за вр шни
ис пит ор га ни зу је Ко ми си ја
за спро во ђе ње за вр шног ис -
пи та, об ја вљи ва ње при вре -
ме них ре зул та та за ка за но је
за 19. јун у 8 са ти, а ко нач ни
ре зул та ти би ће об ја вље ни
24. ју на.

Кан ди дат на те сту из ма -
тер њег је зи ка мо же да ко ри -
сти гра фит ну, пла ву или цр -
ну хе миј ску олов ку и гу ми -
цу, а на те сту из ма те ма ти ке
ле њир и ше стар. По треб но је
по не ти ђач ку књи жи цу, у ко -
ју је из над сли ке уче ни ка
упи са на је дин стве на ши фра
кан ди да та. Да под се ти мо,
на кон еви ден ти ра ња оп штих
по да та ка, уче ник је до био
ши фру од 6 ци фа ра, ко ја се
уно си у ђач ку књи жи цу, и тај
број по ста је ње гов иден ти -
фи ка ци о ни код то ком упи -
сног про це са.

З. Ст.

Ха ло, бе бо, да ли се чу је мо?

Ипак, чи ње ни ца је да је ста -
ње на по је ди ним оде ље њи ма
Оп ште бол ни це и ви ше не го
очај но, да су усло ви у ко ји ма
па ци јен ти бо ра ве крај ње не ху -
ма ни и да је по жр тво ва ње ле -
ка ра и се ста ра је ди на све тла
тач ка у мрач ном ту не лу у ко -
ме се та уста но ва већ го ди на -
ма на ла зи. На жа лост, чак и
струч ни ка дар се оси па тра же -
ћи бо ље усло ве у ино стран ству
или при ват ној прак си. 

Ре ше ње ад ми ни стра тив них
и ра зних дру гих про бле ма,
због ко јих се већ осам го ди на
уза луд че ка на на ја вље ну ре -
кон струк ци ју Ин тер ног оде ље -
ња, ко је је у ап со лут но нај го -
рем ста њу, и да ље се не на зи ре.
Очи то ће Бол ни ца и да ље мо -
ра ти да се осла ња пр вен стве но
на до бру во љу ху ма них по је ди -
на ца и ор га ни за ци ја. Пи та ње
је са мо до кле ће и они би ти у
ста њу да је одр жа ва ју у жи во -
ту, уз то ли ко осла бљен „ор га -
ни зам”, а та ко че сте по тре бе за
ре а ни ма ци јом.

Д. Ко жан

У уто рак, 14. ју на, у 19.30, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра,
би ће из ве де на ко ме ди ја
„Бра ко ло ми је”, ко ја је не -
ко ли ко ме се ци на ре пер то -
а ру по зо ри шта „Да дов”. 

„Да ли сте се ика да пи та -
ли шта вам је то тре ба ло?
Ка кву то моћ има реч ’да’
ко ју из го ва ра мо пред све -
до ци ма, да нам се очи
отво ре тек по сле? Пред ста -
ва ’Бра ко ло ми је’ ће вам да -
ти од го вор на ова и мно га
дру га пи та ња ко ја по ста -
вља мо от кад је све та и ве -
ка, на ду хо вит, са ти ри чан,
жи ва хан и по зо ри шно уз -

бу дљив на чин”, на во ди се у
на ја ви за пред ста ву. 

Уло ге у „Бра ко ло ми ји”
ту ма че: Алек сан дар Срећ -
ко вић Ку бу ра, Не над Стој -
ме но вић, Ка ли на Ко ва че -
вић и Бо ја на Сте фа но вић. 

Пр вих дво је чи та ла ца
ко ји у пе так, 10. ју на, у 12
са ти, по ша љу сле де ћи СМС
– КО (раз мак) ко ме ди ја –
на број 1201, до би ће по две
кар те за овај до га ђај.

Бру то це на СМС-а из но -
си 39,48 ди на ра у ВИП мре -
жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи и 38,64 ди на ра у
мт:с мре жи.

ПО КЛА ЊА МО УЛА ЗНИ ЦЕ

Ре ћи „да” 
пред све до ци ма?

Про је кат „Фит нес у пар ко ви -
ма”, ко ји већ пет го ди на фи -
нан си ра Град Пан че во, а ко ји
се одр жа ва у ор га ни за ци ји
Спорт ског са ве за на ше га гра -
да, сво ју но ву се зо ну по чи ње у
су бо ту, 11. ју на.

Као и увек, ме сто оку пља ња
ве жба ча би ће На род на ба шта,
са ко ји ма ће ра ди ти Зо ри ца
Јо ва но вић Ран ко вић. На све -
ча ном отва ра њу но ве се зо не

спе ци јал ни го сти би ће хор
„Во кал кидс”, као и Ма жо рет -
ки ње Пан че ва.

Да кле, по чев ши од су бо те,
11. ју на, па сва ког утор ка, че -
тврт ка и су бо те, од 18 са ти, ка -
да вре мен ске при ли ке то до -
зво ле, у На род ној ба шти ће се
ве жба ти.

Про грам је бес пла тан за све
за ин те ре со ва не.

A. Ж.

ОД СУ БО ТЕ, 11. ЈУ НА

Фит нес у пар ко ви ма



Је су ли стран ке 
ре кле у кам па њи 
све што су има ле?

Пре сто нич ки и но во сад ски
ме ди ји би ли су по след њих да -
на пре пла вље ни „шо кант ним”
ин фор ма ци ја ма о то ме ка ко је
су ше ње ве ша на те ра са ма
стам бе них згра да те жак пре -
кр шај за ко ји ко му нал на по ли -
ци ја и ин спек ци ја мо гу да на -
пла те ка зну од 2.500 до 75.000
ди на ра. Ти ме се санк ци о ни ше
ру же ње из гле да згра де. Ши ре -
ње пр ља вог ве ша на те ра са ма
ни је ка жњи во, ваљ да за то што
се, по ста ром срп ском оби ча ју,
он ис тре са за јед но с ра зним
пр ља вим је зи ци ма по скуп -
штин ским са ла ма. Мно штво
до ка за о то ме ви ђе но је оно -
мад на кон сти ту тив ној сед ни -
ци Скуп шти не Ср би је.

Од лу ка о за бра ни су ше ња
опра ног ру бља по сто ји и у
Пан че ву, али пан че вач ка ко -
му нал на по ли ци ја, по зна та по
сво јој не скло но сти да мал тре -
ти ра гра ђа не за све и сва шта,
до сад ни ко ме ни је на пи са ла
ка зну због то га што на тај на -
чин бри не о лич ној хи ги је ни.
А ни ов да шњи пар ла мент не
ли чи на ре пу блич ки, па ни пр -
ља вог ве ша не ма пре ви ше на
јав ној сце ни.

Исти ни за во љу, пам те скуп -
штин ски зи до ви и сте но гра ми

мно го ду хо ви ти је рас пра ве и
опа ске од бор ни ка од ових ко је
смо ви ђа ли у по след ње че ти ри
го ди не, али по че так но вог
ман да та обе ћа ва. Љу де збу њу -
је је ди но то што је на кон кон -
сти ту тив не сед ни це по ли тич -
ки жи вот у Пан че ву на гло за -
мро и ни ка ко да се вра ти у
нор ма лу.

Да ли су се чла но ви пар ти -
ја за мо ри ли то ком же сто ке
из бор не кам па ње? Је су ли та -
да ре кли све што су има ли,
па су оста ли без те ма и ин -
спи ра ци је, или су се не ке од
стра на ка ко је су са да твр да
опо зи ци ја ућу та ле у иш че ки -
ва њу ре зул та та пре го во ра о

но вим вла да ма у Бе о гра ду и
Но вом Са ду?

Већ не ко ли ко не де ља су сви
ма ње-ви ше ти хи, по чев од
ина че не у мор них на пред ња ка,
али они и не мо ра ју да се огла -
ша ва ју на стра нач ким кон фе -
рен ци ја ма, јер су до би ли сву
власт у гра ду. Са да има ју
власт, па пре ко сво јих пред -
став ни ка у њој мо гу да во де
по ли ти ку. Ле ги тим но по на -
ша ње, за раз ли ку од оног де за -
ву и са ња ло ка не скуп шти не на
кон сти ту тив ној сед ни ци и на -
кон ње.

Де мо кра те већ ду же из не -
ког не ја сног раз ло га не мо гу
да уђу у уло гу опо зи ци о не

стран ке оштро су прот ста вље -
не вла сти, па ни са да шња по -
сти збор на не ак тив ност ни ко -
ме не бо де очи. 

Ни ко ла Ће бић, од бор ник
По кре та „До ста је би ло”, по -
ште но је при знао да су се чла -
но ви пан че вач ке фи ли ја ле те
ор га ни за ци је, не на вик ну ти на
по ли ти ку, за мо ри ли то ком
кам па ње. Он је до дао ка ко су
исто вре ме но он и ње го ве ко -
ле ге тре нут но за у зе ти ор га ни -
за ци о ним по сло ви ма, јер овај
по крет пре ра ста у стран ку, па
се ба ви про фи ли са њем про -
гра ма, из град њом пар тиј ске
ин фра струк ту ре и ка дров ским
пи та њи ма. Ће бић је на гла сио
ка ко је ДЈБ на кон из бор ног
успе ха на слат ким му ка ма, јер
до жи вља ва на гли при лив
члан ства, а же ли да оста не до -
сле дан прин ци пу да оку пља
са мо ква ли тет не љу де.

Ли га ши твр де да њи хо ва па -
сив ност у по след ње вре ме не -
ма ве зе са оче ки ва њи ма јав но -
сти да ЛСВ по мог не на пред -
ња ци ма у фор ми ра њу но ве по -
кра јин ске вла сти, а мо жда и
оне у Бе о гра ду. Вла дан Ке ље -
вић, функ ци о нер пан че вач ке
Ли ге, по но вио је да та стран ка
оста је при ста ву да ће би ти
твр да опо зи ци ја ло кал ној вла -
сти. Он је до дао ка ко та од бор -
нич ка гру па че ка на ја вље ни
ре ба ланс бу џе та, ка да ће се
по но во огла си ти у Скуп шти ни
с при мед ба ма и иде ја ма.

На кра ју кра је ва, мо жда ова
по сти збор на ти ши на и ни је ло -
ша да се и гра ђа ни ма ло од мо ре
од прет ход не ха ла бу ке, јер ко
зна шта нас све че ка у ме се ци -
ма ко ји до ла зе. Д. В.  

У ци љу са гле да ва ња и ши -
ре ња исти не о на стан ку Ре -
пу бли ке Срп ске Кра ји не,
ње ној оку па ци ји и по сле ди -
ца ма, у Угри нов ци ма је 20.
де цем бра 2015. го ди не, при -
ре ђен струч но-на уч ни скуп,
на кон че га је штам пан збор -
ник ра до ва, под на зи вом
„РСК – исто риј ски и ге о по -
ли тич ки узро ци фор ми ра -
ња, оку па ци ја и по сље ди це”.
У ор га ни за ци ји Кра ји шког
де мо крат ског форумa, про -
мо ци ја те књи ге ко ја са др жи
ра до ве 32 ау то ра, би ће одр -
жа на 16. ју на у Град ској би -
бли о те ци, с по чет ком у 19
са ти. Го вор ни ци ће би ти: др
Ми ло рад Оп се ни ца, управ -
ник Кра ји шког кул тур но-
исто риј ског цен тра, др
Мом чи ло Су бо тић, на уч ни
са вет ник у Ин сти ту ту за по -
ли тич ке сту ди је, др Мом чи -
ло Ди клић, струч ни са вет -
ник у Ин сти ту ту за европ ске
сту ди је, Ра да ко вић Мир ко,
пу ков ник и Ми лан Мр ке ла,
пред сед ник КДФ-а.

– Овај збор ник ра до ва је
још је дан по ку шај да се са -
гле да исти на о на стан ку и

про па сти Кра ји не, ко ја је би -
ла по сле ди ца раз би ја ња Ју -
го сла ви је и мно гих ге о по ли -
тич ких пре ком по зи ци ја на
Бал ка ну. Сам про цес ње ног
ства ра ња и не стан ка и да нас
иза зи ва па жњу уже струч не
јав но сти, али и ши ре. У књи -
зи су по себ но за ни мљи ва ка -
зи ва ња и ви ђе ња уче сни ка,
то јест, оних ко ји су би ли на
по ли тич ким функ ци ја ма,
као и са мих при пад ни ка
ору жа них сна га – из ја вио је
Мр ке ла за „Пан че вац”.

Он је до дао је глав ни циљ
збор ни ка и ску па ши ре ње
исти не, и да ве ро ват но по -
сто ји по тре ба да се по мог не
у ре ша ва њу из бе глич ке про -
бле ма ти ке, ко ја и на кон 20
го ди на, по сле ег зо ду са ста -
нов ни штва с тог про сто ра,
ни је у пот пу но сти окон ча на.

– Та ко ђе, бит но је да се
ства ра ју прет по став ке за ус -
по ста вља ње трај ног ми ра на
Бал ка ну из ме ђу на ро да ко ји
су упу ће ни јед ни на дру ге, и
мо ра мо да учи ни мо је дан
ау тен тич ни, људ ски на пор,
ка ко би до шло до по ми ре ња
– ис та као је Мр ке ла.

Но во ру ко вод ство Град ског
удру же ња свих пен зи о не ра,
ко је је иза бра но на ван ред -
ној Скуп шти ни 21. ма ја, са -
оп шти ло је ка ко је Не над
Ша ле тић, бив ши пред сед -
ник, пи сме ним пу тем оба ве -
штен о ње го вој сме ни с тог
ме ста, као и да оче ку је да ће
у нај кра ћем ро ку до ћи до
при мо пре да је ду жно сти.

– То је услов да се на ста ви
нор мал но де ло ва ње и ак тив -
ност це ле град ске ор га ни за ци -
је пен зи о не ра. Став и пре по -
ру ка но вог ру ко вод ства је да се
то што пре до го ди, без не по -
треб них не при јат но сти – из ја -
вио је Пе тар До шен, са да шњи
пред сед ник овог удру же ња, на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у сре ду, 8. ју на.

Ре као је да ве ли ки број
нај ста ри је по пу ла ци је жи ви
од ни ских при хо да, а да уз
не за по сле ност мла дих, тај
про блем по ста је још ве ћи.
До шен сма тра и да ће се
фор ми ра њем вла сти на те -
ри то ри ји це ле Ср би је убр за -
ти про цес ре фор ми и про ду -
би ти бор ба про тив ко руп ци -
је и ба ха тог тро ше ња фи -
нан сиј ских сред ста ва. На вео
је и да због тих чи ње ни ца
не при хва тљи вим по ступ ком
сма тра то што је не зва нич но
чуо ка ко је на не дав но одр -
жа ном са стан ку удру же ња
пен зи о не ра у Ули ци др Ка -
са пи но ви ћа, при сут ни ма
по де љен но вац, ра ди обез бе -
ђи ва ња ло јал но сти по ме ну -
том бив шем пред сед ни ку.

Срп ски по крет Две ри по звао
је све гра ђа не, без об зи ра на
стра нач ку при пад ност, да по -
др же на шег су гра ђа ни на,
Дра га на До ма зе тов ског –
Домета, ко ји од 1. ју на штрај -
ку је ис пред пан че вач ког су да
због до не те пре су де о исе ље -
њу из ку ће, ко ју је, ка ко твр ди,
ле гал но ку пио и ре но ви рао.

Ми лу тин Илић, члан
Град ске ор га ни за ци је Две ри,
је у обра ћа њу ме ди ји ма у
сре ду, 8. ју на, ис пред згра де
су да, ис та као да крај њи ку -
пац ко ји је по сту пао у скла ду
с за ко ном, не сме да ис па -
шта, без об зи ра на то да ли су
се прет ход ни вла сни ци ба ви -
ли не по ште ним рад ња ма.

– Нај бит ни је је да де те на -
шег су гра ђа ни на не тр пи
ова кве по ступ ке и не за вр ши
на ули ци. Овај слу чај за кон -
ски у пот пу но сти мо ра да се
ис пи та. Наш прав ни тим је
пре гле дао све па пи ре и сма -
тра да је са да шњи вла сник
пот пу но чист – из ја вио је
Илић.

До дао је да је нео п ход но
да се утвр ди ко је на пра вио
овај про пуст. Да ли је од го -
во ран слу жбе ник ка та стра,
или мо жда не ко од прет ход -
них вла сни ка и уко ли ко је
то слу чај, по треб но је да се
по чи ни лац ка зни јер се ова -
квим де ли ма у гра ђа ни ма
бу ди сум ња у пра во су ђе. 

ПОЛИТИКА
Петак, 10. јун 2016.
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Првуљ

КРА ЈИ ШКИ ДЕ МО КРАТ СКИ ФО РУМ

Промоција зборника
радова

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

По др шка Домету

ПО СТИ ЗБОР НА ТИ ШИ НА У ПАН ЧЕ ВУ

За мор ма те ри ја ла 

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: СМИ ЉА НА ГЛА МО ЧА НИН ВАР ГА, ПОТ ПРЕД СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ АПВ-а

ОЧУ ВА ТИ ВОЈ ВО ДИ НУ 
У ГРА НИ ЦА МА СР БИ ЈЕ

По треб но 
по јед но ста ви ти 
ад ми ни стра ци ју

Оспо ра ва ње 
ле ги ти ми те та 
по сла ни ка По кре та
„До ста је би ло”

Сми ља на Гла мо ча нин Вар га
иза бра на је за пот пред сед ни цу
Скуп шти не Ау то ном не По кра -
ји не Вој во ди не, на кон сти ту тив -
ној сед ни ци, одр жа ној у че твр -
так, 2. ју на. Тим по во дом, раз го -
ва ра ли смо с њом о са мом то ку
за се да ња Скуп шти не, и о пла -
но ви ма и про гра ми ма ко је као
пред став ник Срп ске ра ди кал не
стран ке пла ни ра да спро ве де.

Она је ка за ла да је основ ни
и глав ни за да так СРС-а у
Скуп шти ни АПВ-а да са чу ва
Вој во ди ну у окви ри ма Ср би је,
и да се за ла же да се не про ши -
ри ње на ау то но ми ја ко јој се
ина че и про ти ви.

– Сва ка ау то но ми ја во ди се -
па ра ти зму, ме ђу тим, на ша
стран ка се за сни ва на де мо -
крат ским прин ци пи ма, сто га
ми, као ње ни чла но ви, по шту -
је мо Устав Ре пу бли ке Ср би је.
Осим спро во ђе ња на ших глав -
них про грам ских на че ла, по -
тру ди ће мо се да сва ко днев ни
жи вот гра ђа на ко ји жи ве на
те ри то ри ји Вој во ди не бу де
што бо љи – из ја ви ла је Сми ља -
на Гла мо ча нин Вар га.

На ве ла је да су се Пан чев ци
ко ји су кон ку ри са ли за мно ге
про јек те као фи зич ка или
прав на ли ца, увек жа ли ли на
про це ду ре, то јест, на ком пли -
ко ва ну ад ми ни стра ци ју.

– До ста гра ђа на ни је мо гло
ни да по ша ље пла но ве над ле -

жни ма, а ка мо ли да оства ри
не ке сво је про јек те. Тру ди ћу
се да но ва власт схва ти да ад -
ми ни стра ци ја по сто ји због
гра ђа на, а не обрат но. На род
не ма ни ка кве бе не фи те од са -
мог по сто ја ња АПВ-а, већ са -
мо ду плу ад ми ни стра ци ју.
СРС се за ла же за ја ча ње ло -
кал них са мо у пра ва, и сва ка -
ко за очу ва ње По кра ји не у
гра ни ца ма Ср би је, јер се за -
пад не си ле не ће за у ста ви ти
на оти ма њу Ко со ва и Ме то -
хи је, већ иду да ље, на Ра шку
област и Вој во ди ну – на гла -
си ла је она.

Ра ди ка ли су на кон сти ту тив -
ној сед ни ци Скуп шти не АПВ-а

мо ле ги ти ми тет тих по сла ни -
ка – ре кла је она.

Ка за ла је да са мо гра ђа ни
Ср би је има ју пра ва да од лу чу -
ју о то ме ко ће иза ћи на из бо -
ре и ко ће би ти по сла ник, док
стра ни ам ба са до ри, а ка ко на -
во ди, по го то во они не при ја -
тељ ских зе ма ља, не сме ју о то -
ме да од лу чу ју. 

До да ла је да још ве ћу сум њу
у ре гу лар ност бу ди то што за
скуп штин ску го вор ни цу ни је
иза шао ни ко од по сла ни ка по -
ме ну тог по кре та, као ни пред -
сед ник ПИК-а, ка ко би то де -
ман то вао.

Овом при ли ком на гла си ла
је да, иа ко је Иштван Па стор
не рет ко ло ше го во рио о СРС-у
и ње ном ли де ру, ра ди ка ли су
гла со ви ма по др жа ли ње го ву
кан ди да ту ру за пред сед ни ка
Скуп шти не АПВ-а, али због га -
је ња при ја тељ ских и брат ских
од но са са ма ђар ским на ро дом.

– Став СРС-а сво је вре ме но
је и био да на то ме сто и тре ба
да до ђе пред став ник на ци о -
нал не ма њи не. Па сто ра смо
по др жа ли и за то што је Са вез
вој во ђан ских Ма ђа ра нај ре ле -
вант ни ја стран ка, то јест, нај -
број ни ја – из ја ви ла је она.

Сми ља на Гла мо ча нин Вар га
ка за ла је да, иа ко је СРС по -
сти гао зна ча јан по мак и успех,
за циљ има да осво ји власт и
да се при пре ми за пред сед -
нич ке из бо ре.

Овим пу тем, гра ђа ни ма је
по ру чи ла да ће њен ка би нет
пот пред сед ни це Скуп шти не
АПВ-а би ти отво рен за све гра -
ђа не ко ји жи ве на те ри то ри ји
Вој во ди не, а да ће Пан чев ци
мо ћи да је на ђу и у на шем гра -
ду, ка ко не би мо ра ли да пу ту -
ју за Но ви Сад.

оспо ри ли ле ги ти ми тет се дам
по сла нич ких ман да та с ли сте
По кре та „До ста је би ло” због,
ка ко на во де, не до вољ ног бро ја
пот пи са по др шке гра ђа на.

Го во ре ћи о то ме, Сми ља на
Гла мо ча нин Вар га ис та кла је
ка ко је, пре ма из ве шта ју По -
кра јин ске из бор не ко ми си је,
тај по крет до ста вио 5.570 ва -
лид них пот пи са, од нео п ход -
них 6.000.

– По крет ни је имао пра ва да
уче ству је у из бор ној тр ци, али
је по на ло гу аме рич ког ам ба -
са до ра Кај ла Ско та, Управ ни
суд до нео од лу ку по ко јој му
се до зво ља ва да кон ку ри ше на
из бо ри ма. Због то га, оспо ра ва -

ГРАД СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ СВИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Оче ку је мо 
при мо пре да ју ду жно сти
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У ви ше од 100 зе ма ља ши ром све та, 5.
ју на обе ле жен је Свет ски дан за шти те
жи вот не сре ди не, с ци љем по ди за ња
гло бал не све сти о зна ча ју очу ва ња на -
шег окру же ња.

Пи та ли смо су гра ђа не на ко ји на -
чин по је дин ци мо гу до при не ти сма -
ње њу за га ђе ња и за шти ти жи вот не
сре ди не.

ГОР ДА НА ПЕ РО ВА НО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Нео п ход но је да, пре све га, бу де -
мо кул тур ни и да вас пи та мо сво ју де -
цу. Ни је по ен та да нам са мо Град ски
парк бу де чист и уре ђен, већ та ко
тре ба да из гле да сва ки део Пан че ва.
На Со да ри је за и ста ка та стро фал но
ста ње. Љу ди мо ра ју да на у че где се
ба ца ђу бре, да је ре ци кли ра ње ве о ма
ко ри сно, а та ко ђе сма трам да би и
ло кал на власт мо ра ла да ути че на
гра ђа не.

ЗО РАН ТО ДО РО ВИЋ, сту дент:
– Сма трам да је нео п ход но да се и

мла ди и ста ри ји еду ку ју о ве ли ком

зна ча ју очу ва ња жи вот не сре ди не и
здра вог окру же ња. Тре ба ло би ор га -
ни зо ва ти раз не до га ђа је ка ко би се
по ди гла свест о про бле му за га ђе ња.
Та ко ђе, ми слим да је бит но основ но
кућ но вас пи та ње и да по је дин ци ма -
кар не мо ра ју да ба ца ју сме ће та мо
где не тре ба.

ЈЕ ЛЕ НА ЋИ РО ВИЋ, ма ту рант ки ња:
– Тре ба ло би сва ко да поч не да ра -

ди на се би и да за по че так ма кар не
ба ца сме ће сву да по ули ци. Ре ци кла -
жа би сва ка ко до при не ла очу ва њу
жи вот не сре ди не, ме ђу тим, ми слим
да у ско ри је вре ме она не ће по ста ти
на ша сва ко днев ни ца. Та ко ђе, ве ли ку
уло гу игра ју и фа бри ке ко је за га ђу ју
на ше окру же ње.

БО ГИ ЦА МА ДИЋ, пен зи о нер ка:
– Ми слим да ми као по је дин ци не

мо же мо мно го да ура ди мо за очу ва -
ње жи вот не сре ди не, по треб но је да
се сви удру жи мо. Нео п ход но је да се
ђу бре ба ца у кон теј не ре, а не по ули -
ци, а сма трам да би ре ци кли ра ње

мно го до при не ло очу ва њу на шег
окру же ња. Иа ко мно ги во де ра чу на о
раз вр ста ва њу сме ћа, са ку пља чи се -
кун дар них си ро ви на све по ме ша ју.

МИ ЛЕ ВА НИЋ, пен зи о нер:
– Љу ди би за по че так до при не ли

очу ва њу жи вот не сре ди не ти ме што
би ма кар ко ри сти ли кан те за ђу бре.
По треб на је до бра во ља и ма ло сред -
ста ва ка ко би ре ци кли ра ње по ста ло
уо би ча је но. Та ко ђе, са о бра ћај мно го
ути че на за га ђе ње, а не до ста так зе ле -
них та ла са у Пан че ву пред ста вља је -
дан од нај ве ћих про бле ма и за гра ђа -
не и за еко ло ги ју.

СВЕ ТО ЗАР СЕ КУ ЛИЋ, ма шин бра вар:
– Сма трам да је нео п ход но да се

љу ди при др жа ва ју нај о снов ни јих
пра ви ла и да ма кар ба ца ју сме ће у
кон теј не ре. Ва ља ло би раз вр ста ва ти
сав от пад ни ма те ри јал и ре ци кли ра -
ти све што је мо гу ће. Ко му нал на по -
ли ци ја би тре ба ло да ка жња ва све
гра ђа не ко ји по сту па ју дру га чи је.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Б. МАДИЋЈ. ЋИРОВИЋ М. ВАНИЋ С. СЕКУЛИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО ДО ПРИ НЕ ТИ ОЧУ ВА ЊУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ?

Еду ка ци ја и кул ту ра су нај бит ни је

З. ТОДОРОВИЋГ. ПЕРОВАНОВИЋ

Обесмишљавање 
заседања локалног 
парламента

„ДС ће бити 
конструктивна опозиција”, 
каже др Стојић

На кон не дав не кон сти ту тив не сед ни -
це Скуп шти не Пан че ва из ло кал ног
пар ла мен та не ста ле су не ке стран ке
ко је смо ту гле да ли по след њих 20 го -
ди на, али су се по ја ви ле не ке пот пу но
но ве, по пут По кре та „До ста је би ло”.
Ра ди ка ли су се вра ти ли, а Со ци ја ли -
стич ка пар ти ја Ср би је је „вас кр сла”
по сле све га што јој се у Пан че ву де ша -
ва ло то ком по след ње че ти ри го ди не. 

„Ста ри” ста на ри скуп штин ске са ле
су ДС и ЛСВ, али и ме ђу њи ма има
но вих ли ца. 

Ни ко ла Ће бић, од бор ник По кре та
„До ста је би ло”, ре као је ка ко га је из -
ја ва Дра го љу ба Ми ћу но ви ћа, да љу ди
мо ра ју да се ор га ни зу ју ка ко би ура ди -
ли не што ко ри сно, на ве ла да поч не ак -
тив но да се ба ви по ли ти ком, али да се
пот пу но иден ти фи ко вао са иде ја ма
ко је про мо ви ше Са ша Ра ду ло вић.

Ис та као је ка ко, с об зи ром на то да
је пр ви пут на од бор нич ком ме сту, по -
сто ји до за раз о ча ра ња у Скуп шти ну,
пре све га због то га што је вла да ју ћа
ве ћи на пот пу но иг но ри са ла пи та ња
пред став ни ка опо зи ци о них пар ти ја.

– Кон сти ту тив на сед ни ца Скуп шти -
не про те кла је та ко што смо ми и од -
бор ни ци Ли ге со ци јал де мо кра та Вој -
во ди не без у спе шно зах те ва ли да нам
се пред ста ве но ви већ ни ци. Ми слио
сам да ће ма кар у јед ном мо мен ту не -
ко из Срп ске на пред не стран ке иза ћи
за го вор ни цу и да ће на аде ква тан на -
чин обра зло жи ти сво је ста во ве, пла -
но ве и по ступ ке – из ја вио је Ће бић,
до дав ши да ће та ква де ла пот пу но
обе сми сли ти рад Скуп шти не.

Он је ка зао и да је на чин на ко ји је
са зва но пр во за се да ње ло кал ног пар -
ла мен та ве о ма чу дан, с об зи ром на
то да је пу тем ме ди ја са знао ка да ће
се одр жа ти, а да му је зва ни чан по зив
уру чен са мо дан ра ни је.

Ком пле ти ра ње 
до ку мен та ци је од сад 
по сао град ске 
и др жав не упра ве 

Од сре де, 8. ју на, по че ла је при ме на
де ла За ко на о оп штем управ ном по -
ступ ку ко ји ће знат но олак ша ти
гра ђа ни ма оства ри ва ње од ре ђе них
пра ва, јер ви ше не ће мо ра ти да по
раз ли чи те по твр де и уве ре ња иду од
шал те ра до шал те ра и од кан це ла -
ри је до кан це ла ри је. На и ме, ком -
пле ти ра ње до ку мен та ци је по ста ла
је у нај ве ћој ме ри оба ве за др жав них
ор га на.

Пре ма од ред ба ма За ко на, Град -
ска упра ва је оба ве зна да по слу жбе -
ној ду жно сти при ба вља по дат ке, од -
но сно до ку мен та по пут из во да из
ма тич не књи ге ро ђе них или уве ре -
ње о др жа вљан ству ко је су до са да
стран ке са ме мо ра ле да при ба вља ју
ка да су по кре та ле раз ли чи те управ -
не по ступ ке као што су при ја ва ро -
ђе ња или смр ти, за кљу че ње бра ка,
до би ја ње пра ва на деч ји или ро ди -
тељ ски до да так и дру го.

Гра ђа ни ће са да са мо под но си ти
при ја ву или зах тев за оства ри ва ње
од ре ђе ног пра ва, а слу жбе ни ци ће
са ми оба вља ти увид у по треб не по -
дат ке и до ку мен та или их на ба вља -
ти од дру гих слу жби Град ске упра ве
и од го ва ра ју ћих др жав них ор га на и

ор га ни за ци ја ко ји во де слу жбе ну
еви ден ци ју о же ље ним по да ци ма. 

Крај њи рок за ком пле ти ра ње до -
ку мен та ци је је 15 да на, стим да је
За ко ном про пи са но да је у слу ча ју
ка да тра же ни по да ци по сто је у
елек трон ској фор ми, ор ган од ко га
их Град ска упра ва тра жи ду жан да
их до ста ви у нај кра ћем ро ку. За
гра ђа не је ва жно и то да су се осим
ше та ња од вра та до вра та, осло бо -
ди ли и оба ве зе пла ћа ња так се за
сва ки од до ку ме на та, јер су др жав -
ни ор га ни ду жни да их до ста ве бес -
плат но.

Ме ђу тим, уко ли ко стран ка же ли
са ма да при ба ви сву или део нео п -
ход не до ку мен та ци ја ра ди оства ри -
ва ња не ког пра ва из управ ног по -
ступ ка, мо ра ће да да из ја ву о то ме, а
по том и да пла ти так су над ле жним
ор га ни ма од ко јих узи ма же ље не
по дат ке.

Нај ве ћу ко рист од из ме на За ко на
има ће ро ди те љи ко ји под но се зах -
тев за оства ри ва ње пра ва на деч ји
до да так. Они су до сад ра ди ком пле -
ти ра ња до ку мен та ци је мо ра ли да се
обра ћа ју Ма тич ној слу жби, По ли -
циј ској упра ви, По ре ској упра ви,
Цен тру за со ци јал ни рад, за во ду за
за по шља ва ње и дру гим ор га ни ма, а
са да ће уме сто њих то, по слу жбе ној
ду жно сти, оба вља ти за по сле ни у
Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со -
ци јал на пи та ња. Д. В. 

НО ВИ ЗА КОН ОЛАК ШАО ЖИ ВОТ ГРА ЂА НА

Збо гом шал те ри и так се!
СТА РИ-НО ВИ СТА НА РИ СКУП ШТИН СКЕ СА ЛЕ

У ПО ЛИ ТИ КУ ЗБОГ ГРА ЂА НА?

По зна ти пан че вач ки хи рург др Ду -
шан Сто јић, од бор ник из ре до ва Де -
мо крат ске стран ке, ре као је ка ко је
на кон 16 го ди на од су ства из по ли ти -
ке осе тио по тре бу да сво јим за ла га -
њем до при не се бо љем жи во ту Пан че -
ва ца.

– Ми слио сам да ће 6. ок то бра 2000.
го ди не на власт до ћи па мет ни ји љу ди,
а да смо ми као не ка гра ђан ска оп ци ја
ура ди ли до бар део по сла – из ја вио је
Сто јић и на вео је да и он ве ли ким про -
пу стом сма тра то што је по зив за сед -
ни цу по слат са мо 24 са та уна пред.

– На дам се да убу ду ће не ће би ти
та ко. ДС ће би ти јед на кон струк тив на
опо зи ци ја и не ће се ба ви ти пи та њи -
ма „Фар ме” и „Па ро ва”, већ ће по ку -
ша ти да на пра ви по мак у Пан че ву,

Циљ новина је ефикаснији
рад „шестог спрата”

Секретаријат за урбанизам, грађе-
винске и стамбено-комуналне посло-
ве одлучио је да поправи ефикасност
рада тако што ће од понедељка, 13.
јуна, увести термине за пријем стра-
нака. Грађани који желе да добију
неке информације или обаве друге
послове у Секретаријату то ће убуду-
ће моћи да учине понедељком, утор-
ком, четвртком и петком од 8.30 до
11.30 часова, а средом од 12.30 до
17.30 часова. 

Славе Бојаџиевски, секретар Се-
кретаријата, изјавио је како је циљ
ове новине да се ефикасност рада
овог органа Градске управе подигне
на виши ниво.

– Нико тим новим режимом рада
неће бити оштећен, напротив. До са-
да је био случај да људи долазе било
кад у току радног времена и од запо-

слених траже информације о свом
предмету, па онда они морају да пре-
кину посао како би пронашли траже-
ну документацију. Сада је само раз-
граничено време за странке од вре-
мена за решавање њихових предмета
– прецизирао је Бојаџиевски.

Он је подсетио како ток предмета
који се тичу издавања локацијских
услова и грађевинских дозвола може
да се прати и преко интернета на сај-
товима Градске управе Панчева и
Министарства саобраћаја, грађеви-
нарства и инфраструктуре. Потребно
је само да странка унесе број свог
предмета и добиће податке о томе у
којој је он фази обраде.

Бојаџиевски је напоменуо да се то
не односи на поступак легализације
објеката и неке друге послове, па ће
информације о томе грађани и даље
добијати у Секретаријату, али у наве-
деним терминима.

Д. В. 

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ

Термини за грађане

иа ко ће то ве ро ват но би ти при лич но
те шко – на гла сио је Сто јић.

На ђа Хигл Бо ха ре вић, некадашња
свет ска пр ва ки ња у пли ва њу, ни на
је дан на чин не на го ве шта ва да ће
под не ти остав ку на од бор нич ко ме -
сто, иа ко је све ак ту ел ни ји оби чај да
ути цај не лич но сти са мо то ком кам -
па ње про мо ви шу иде о ло ги ју пар ти ја
с ко ји ма се иден ти фи ку ју и на тај на -
чин до но се број не гла со ве би ра ча.

Су де ћи по ње ној из ја ви за „Пан че -
вац”, ре ши ла је да упли ва и у по ли -
тич ке во де, а као од бор ни ца ДС-а ре -
кла је да се на да ка ко ће сво јим де ла -
њем до при не ти бор би за бо ље усло ве
жи во та гра ђа на. 

Ка за ла је да од бор нич ко ме сто у
ло кал ној скуп шти ни за њу пред ста -
вља при ли ку да ис ка же сво је ми шље -
ње о од лу ка ма ко је ће зна чај но ути -
ца ти на Пан чев це. 

С. Првуљ



УППР је правни оквир за финансијско
оздрављење компманије

Велимир Унковић, генерални
директор „Петрохемије”

не ак ци је „Го ди на пред у зет ни -
штва”. Три пред ста вља ју раз -
ли чи те ви до ве по др шке раз во -
ју ми кро, ма лих и сред њих
пред у зе ћа, а че твр ти је на ме -
њен по чет ни ци ма у по слу.

Она је на гла си ла ка ко су
усло ви кон ку ри са ња за сва
ова сред ства вр ло по јед но ста -
вље ни. По треб но је да пред у -
зет ни ци под не су по твр де о
то ме да су ре ги стро ва ни на
те ри то ри ји Ср би је, да ни су
има ли гу бит ке у по след ње две
го ди не, да во де двој но књи го -
вод ство и да су из ми ри ли све
по ре зе и до при но се. Ове го -
ди не по моћ ће нај пре до би ја -
ти фир ме ко је се ба ве про из -
вод њом и пре ра дом.

– На ма нај ви ше сме та то
што и да ље по сто ји не по ве ре -
ње у др жав не суб вен ци је. Љу -

До бро до шла, али 
не до вољ на по моћ
пред у зет ни ци ма 

Вла да Ср би је по че ла је да
спро во ди но ви За кон о ула -
га њи ма до нет кра јем про -
шле го ди не, ко јим су, из ме -
ђу оста лог, из јед на че на пра -
ва стра них и до ма ћих ин ве -
сти то ра на др жав не под сти -
ца је. Јед на од но ви на је и
осни ва ње Раз вој не аген ци је
Ср би је ко ја је на ста ла спа ја -
њем две ју прет ход них аген -
ци ја СИ Е ПА и НА ЛЕД. Овај
ор ган Ми ни стар ства при вре -
де, чи ја је свр ха да кре и ра и
спро во ди про гра ме раз ли чи -
тих ви до ва по мо ћи при вред -
ни ци ма, про мо ви сао је сво ју
ак тив ност у Ре ги о нал ној при -
вред ној ко мо ри Пан че во, у
че твр так, 2. ју на.

Пре драг Де ре тић, ви ши са -
вет ник за ди рект на ула га ња у
РАС-у, ре као је ка ко та аген -
ци ја под јед на ко по ма же при -
вред ни ци ма без об зи ра да ли
је реч о ди рект ним ула га њи ма
ве ли ких ком па ни ја ко је за по -
шља ва ју мно го рад ни ка, или о
ми кро пре ду зе ћи ма ко ја тек
по чи њу да по слу ју.

Ње го ва ко ле ги ни ца Је ле на
Узе лац, из Сек то ра за упра -
вља ње про јек ти ма РАС-а,
пред ста ви ла је че ти ри про гра -
ма ко ји су са став ни део др жав -

ПРО МО ВИ СА НА РАЗ ВОЈ НА АГЕН ЦИ ЈА СР БИ ЈЕ 

Под сти ца ји це ло куп ној при вре ди 

ди има ју уве ре ње да не ма
шан се да они до би ју по моћ,
јер сма тра ју ка ко су кон кур си
на ме ште ни. По ку ша ва мо да
их ани ми ра мо ка ко би ви де ли
да, уко ли ко ис пу не основ не
усло ве, мо гу ра чу на ти на
сред ства. Мно ги не ма ју про -
бле ма да обез бе де до ку мен та -
ци ју и из не на ђе ни су ко ли ко
је по сту пак кон ку ри са ња јед -
но ста ван – из ја ви ла је Је ле на
Узе лац.

Гор да на Сми лић, се кре тар -
ка Оп штег удру же ња за на тли -
ја и оста лих пред у зет ни ка
Пан че ва, оце ни ла је ка ко ова
стру ков на ор га ни за ци ја по др -
жа ва ова кве ме ре Вла де Ср би -
је, али је из не ла и од ре ђе не
ре зер ве пре ма њи ма.

– Све ће то ко ри сти ти при -
вре ди, али на ду жи рок. С об -

зи ром на то у ка квом је по ло -
жа ју пред у зет ни штво, тре ба ло
је уве сти де це ни ју, а не го ди ну
пред у зет ни штва. Не ки од
успе шних при вред ни ка не ће
има ти сред ства за обез бе ђе ње
од ре ђе них под сти ца ја јер су
по ди гли кре ди те за одр жа ва ње
ли квид но сти. Дру ги не ће мо ћи
да кон ку ри шу за то што не по -
слу ју по зи тив но, а тре ћи не ће
мо ћи да ко ри сте суб вен ци је за
за по шља ва ње јер ни су си гур ни
да ће на тр жи шту на ћи рад ни -
ке од го ва ра ју ћих стру ка. Осим
то га, нео п ход но је ство ри ти и
по во љан по слов ни ам би јент –
ре кла је Сми ли ће ва.

До да ла је ка ко то под ра зу -
ме ва сма ње ње сто пе по ре за и
до при но са на за ра де, су зби ја -
ње си ве еко но ми је и из ме ну
си сте ма шко ло ва ња у сред -
њим струч ним шко ла ма. Она
је за кљу чи ла да ће ова кви под -
сти ца ји они ма ко ји мо гу да
ис пу не усло ве кон ку ри са ња за
бу џет ска сред ства по мо ћи да
по ве ћа ју про дук тив ност. Ако
то до ве де до по ве ћа ња пла те -
жне мо ћи гра ђа на, ко рист ће
има ти и оста ли пред у зет ни ци,
али на ду жи рок.

Пре гле дом усе ва ку ку ру за
на те ри то ри ји Пан че ва уо че -
но је да је ку ку ру зни пла ме -
нац (Ostrinia nubilalis) по ло -
жио ја ја. Реч је о ште то чи ни
ко ја мо же иза зва ти ве ли ке
гу бит ке у про из вод њи нај за -
сту пље ни је ра тар ске кул ту ре
на овом под руч ју, али и код
дру гих биљ них вр ста, као
што су си рак, ко но пља,
хмељ, сун цо крет, па при ка,
па ра дајз и ја бу ка. 

Ку ку ру зни пла ме нац
оште ћу је све над зем не де ло -
ве те биљ ке и ши ро ко је рас -
про стра њен у на шој зе мљи, а
по себ но у Вој во ди ни и По мо -
ра вљу. Глав ну ште ту тај ин -
сект пра ви ка да је у ста ди ју -
му гу се ни це. Пламенaц се
нај пре хра ни мла дим ли -
шћем, где и по ла же ја ја, а по -
том се уву че у пазухo ли ста.
Ште ту пра ви и на ме тли ци,
те др шци кли па, ко ја се због
то га ло ми, а по том се убу шу -
је у ста бљи ку, где че сто оста -
је да би пре зи мио. 

Гу се ни це дру ге ге не ра ци је
по губ ни је су за ку ку руз јер
оште ћу ју кли по ве хра не ћи се
зр ни ма и убу шу ју се у ста -
бљи ке, ко је су због то га скло -
не ло мље њу.

Остри ни ја има од јед не до
пет ге не ра ци ја то ком се зо -
не, ја ја су сит на, ду жи не око
по ла ми ли ме тра, и увек сло -
же на јед но до дру гог. Гу се -
ни це су у по чет ку бе ло-си ве
с цр ном гла вом, а ка сни је

по там не и на ра сту до 2,5
цен ти ме та ра.

Ку ку ру зни пла ме нац пре зи -
ми у биљ ним оста ци ма као
од ра сла гу се ни ца, а за хва љу ју -
ћи то ме што вр ло до бро под -
но си ни ске тем пе ра ту ре, ве -
ли ки број је дин ки до че ка на -
ред но про ле ће. Леп ти ри из ле -
ћу око сре ди не ма ја, за ви сно
од спољ не тем пе ра ту ре. Ле те
ис кљу чи во но ћу, кад мо гу
пре ва ли ти и до 20 ки ло ме та -
ра. Жен ке то ком свог крат ког
жи во та мо гу по ло жи ти од 100
до 900 ја ја, увек са зад ње стра -
не ли ста у бли зи ни глав ног
нер ва. Гу се ни це се из њих из -
ле гу у ро ку од три до 14 да на,
за ви сно од спољ них усло ва.

Про из во ђа чи би мо ра ли ре -
дов но да оби ла зе усе ве ку ку -
ру за и да, пре ла зе ћи ди ја го -
нал но пар це ле, пре гле да ју на -
лич је ли сто ва. Уко ли ко се
утвр ди да је ку ку ру зни пла ме -
нац по ло жио ја ја на 10 од сто
би ља ка у мер кан тил ном ку ку -
ру зу, од но сно на пет про це на -
та ста бљи ка ше ћер ца и се мен -
ског ку ку ру за, нео п ход но је
оба ви ти хе миј ски трет ман.

Ин сек ти ци ди ре ги стр о ва -
ни за су зби ја ње остри ни је су
„coragen” 20 SC са ак тив ном
ма те ри јом хло рам тра ни ли -
про лом, „avaunt” 15 EC, ко ји
са др жи ин док са карб, и „ampli-
go” 150 ZC, у ко ме је ком би на -
ци ја ак тив них ма те ри ја хло -
рам тра ни ли про ла и ламб да-
-ци ха ло три на. 

ЕКОНОМИЈА
Петак, 10. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Стојан Јевремовић, мастер инжењер за за шти ту би ља

На пад ку ку ру зног 
пла мен ца

За по сле ни у Апо те ци Пан -
че во по но во су у уто рак, 7. ју -
на, про те сто ва ли ис пред Ми -
ни стар ства здра вља и Вла де
Ср би је да би над ле жне још
јед ном под се ти ли на ста ње у
тој здрав стве ној уста но ви ко -
је је сва ким да ном све го ре.
Пан че вач ки др жав ни фар -
ма це у ти су до би ли по др шку
од чла но ва син ди ка та апо те -
ка из Но вог Са да, Кра гу јев -
ца, Ва ље ва и Ко ви на.

Иа ко де мон стран ти ни су
тра жи ли при јем у Ми ни -
стар ство, јер ни су има ли но -
ве зах те ве, до би ли су по зив
на раз го вор са Сла ђа ном Ђу -
кић, по моћ ни цом се кре та ра
Ми ни стар ства. Бор ко Бо јић,
пред сед ник Син ди ка та пан -
че вач ке Апо те ке и уче сник
раз го во ра, из ја вио је ка ко је
Ђу ки ће ва сви ма ре кла да су
до бро до шли и да ће им ми -
ни стар ство по мо ћи, са мо је
Пан чев це на бру си ла због
про те ста.

– Ре кла нам је да смо без о -
бра зни јер „ту пи шти мо и
ква ри мо пре го во ре”. Ни је
тач но, за то што се пре го ва ра
већ ме се ци ма без ре зул та та. 
Ми ни стар ство би да ло па ре
за по кри ће ду го ва, али то на -
вод но ни је ре ше ње, не го да
се са че ка фор ми ра ње Вла де,
па да се он да сви до го во ри мо
о про ме ни За ко на о апо те -
кар ству ко ји тре ба да уре ди
ту де лат ност. То би ве ро ват -
но за пет го ди на би ло го то во,

а  на ма је до го ре ло. На ма је
сва ки дан ја ко дуг и не зна мо
ко ли ко ће нас оста ти.  За
шест ме се ци се број рад ни ка
сма њио са 180 на 80. Љу ди
од ла зе у при ват не фир ме за
по ла сво је не ка да шње пла те,
јер су при ну ђе ни да ра де би -
ло ко ји по сао за би ло ко ји
но вац. – ре као је Бо јић. 

Под се тио је да је ра чун
Апо те ке Пан че во по ла го ди -
не бло ки ран, и да ни ко не
ви ди ка ко ће и ка да она мо -
ћи по но во да ра ди. У слич ну
си ту а ци ју ла га но до ла зи и
Апо те ка Но ви Сад.

– Пла та за про шли ме сец
ка сни, апо те ке су нам по лу -
пра зне, што зна чи да не ма мо
до вољ но ро бе за про да ју, та -
ко да нас че ка суд би на пан -
че вач ке апо те ке. Има ли смо
са ста нак са Град ском упра -
вом Но вог Са да, али нам је
ре че но ка ко она не ма прав не
мо гућ но сти да нам по мог не.
– Из ја ви ла је Је ле на Ло па -
тић, пред сед ни ца Син ди ка та
но во сад ске Апо те ке. 

Др жав ни фар ма це у ти из
Ва ље ва и Кра гу јев ца ре кли
су да њи хо ве уста но ве још
увек ста бил но ра де, али да се
већ при ме ћу ју по те шко ће у
по сло ва њу ко је би их мо гле
до ве сти у по ло жај ко ле га из
Пан че ва. До да ли су ка ко је
со ли дар ност са на шим апо -
те ка ри ма из раз све сти о то ме
да се сви сре ћу с истим си -
стем ским про бле ми ма. 

АПО ТЕ КА РИ ПРЕД ВЛА ДОМ СР БИ ЈЕ

Без о бра зно пи шта ње 

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

Предложена
финансијска
консолидација до
краја 2017. године

Синдикати подржали
предлог УППР-а

Пред истек рока законске за-
штите за предузећа у реструкту-
рирању до њихових поверила-
ца, ХИП „Петрохемија” добила
је унапред припремљени план
реорганизације. Овај документ
израдила је консултантска кућа
КПМГ у сарадњи са адвокат-
ском канцеларијом Тодоровић-
Шебек, а усвојила га је Скуп-
штина акционара компаније.
Подсећамо да су међу власни-
цима деоница фабрике пла-
стичних маса и њени највећи
повериоци НИС и „Србијагас”.
Није познато како су њихови
представници гласали на тој
седници, али ће став ових ком-
панија о предлозима из УППР-а
бити познат на рочишту у При-
вредном суду у Панчеву заказа-
ном за 29. јул ове године.

Велимир Унковић, генерал-
ни директор „Петрохемије”,
подсетио је да је стари дуг
према повериоцима, од којих
су највећи управо поменута
Нафтна индустрија Србије и
„Србијагас”, већи од пола ми-
лијарде евра.

– Унапред припремљени
план реорганизације је правни
оквир за финансијско оздравље-
ње компаније. Он повериоцима
треба да обезбеди ефикасну на-
плату потраживања, а „Петрохе-
мији” да након тога постане ста-
билна компанија са одрживим
пословањем и привлачнија за
потенцијалне стратешке парт-
нере – рекао је директор.

Зато се најважније мере у
овом плану односе на финан-
сијско реструктурирање. Пове-
риоци су у складу са законом
подељени у шест класа, а рок
за реализацију овог документа
је 1. јануар 2018. године. До
тада ће дуговања према радни-
цима и повериоцима, чија су
потраживања у висини од шест
милиона евра обезбеђена зало-
гама и хипотекама, бити у це-

лости исплаћена. Још један
мањи део обавеза компанија
ће намирити преко компенза-
ција. Око 30 одсто дугова биће
отписано, а за остатак потра-
живања предложена је конвер-
зија у капитал предузећа. 

Унковић је нагласио да би
финансијска консолидација,
како је предложено УППР-ом,
уз текућу ликвидност, допри-
нела да се „Петрохемији”
отвори добра перспектива.

– Компанија позитивно по-
слује од почетка 2015, не гене-
рише губитке и измирује теку-
ће обавезе, а решавање дугова
ће омогућити да се тражи
стратешки партнер. УППР не
садржи план инвестиција, али
их и не забрањује. Уз одлуку
одбора поверилаца, може се
ући у реализацију улагања, а
неопходна су она у енергетску
ефикасност кључне фабрике
Етилен и изградњу нове фа-
брике полипропилена. То би
заокружило производни ци-
клус уз рационални рад и бољу
валоризацију петрохемијских
производа – рекао је Унковић.

У мере реорганизације не
спада ни ново смањење броја
запослених. Наш саговорник је
напоменуо како „Петрохемија”
има 1.430 запослених, јер је у
последње две и по године пре-

ко пензионисања и социјалног
програма из предузећа отишло
близу 350 радника. Планом ре-
организације није предложена
нова „оптимизација” њиховог
броја. То је један од разлога
што су синдикати дали пози-
тивно мишљење о УППР-у, али
је за њих много важније очеки-
вање да фирма опстане.

– Мислимо да је ово корак у
будућност предузећа који је
требало да буде направљен
много раније. Ово је начин ре-
шавања питања историјских
дугова и пут ка финансијском
оздрављењу „Петрохемије”.
Наши дугови су огромни, и да
је тај новац био уложен у мо-
дернизацију компаније нама
данас не би требао УППР, већ
бисмо имали технолошки са-
времену фабрику која не би
имала ове проблеме. Али то је
већ питање неодговорног од-
носа акционара и државе пре-
ма свом власништву – оценио
је Златко Бекић, председник
Синдиката „Правда”.

Новица Коцић, председник
Самосталног синдиката „Пе-
трохемије”, каже да није ви-
део план реорганизације, али
на основу информација доби-
јених на неколико састанака с
директором сматра да је тај
документ прихватљив.

– Очекујемо да он буде
усвојен 29. јула, јер нам то да-
је наду да ће уз неопходна
улагања „Петрохемија” моћи
да проради пуном паром. То
би омогућило да се поправи
материјални статус радника и
да се повећа њихов број. Ста-
росна структура запослених је
неповољна, а због тога што нас
нема довољно често се ради
прековремено, па су људи за-
морени – рекао је Коцић.

Држава поседује више од
половине акција „Петрохеми-
је”, а највећи повериоци те
фабрике су НИС, „Србијагас”
Фонд за развој Републике Ср-
бије, ЕПС и „Лукоил”. Само у
последњој фирми Влада Срби-
је нема никакав власнички
удео, док је у НИС-у задржала
25 процената акција. То значи
да републичка власт теорет-
ски може да одигра одлучују-
ћу улогу у преживљавању пан-
чевачке фабрике пластичних
маса. У случају „Азотаре” то се
показало као кључни фактор
изласка из кризе.

Засад изгледа да би про-
блем могао бити само начин
намирења обавеза према „Лу-
коилу”, али ваља сачекати
крај наредног месеца и видети
како ће се изјаснити и остали
повериоци. 

„ПЕТРОХЕМИЈА” УСВОЈИЛА ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЧЕКА СЕ ОДЛУКА ПОВЕРИЛАЦА

Петрохемичари пред вратима наде у будућност



Мул ти функ ци о нал ни
про стор за по тре бе
ђа ка

ЈП „Ди рек ци ја за 
уре ђе ње и из град њу
Пан че ва” при те кло 
у по моћ

Ми ни стар ство прав де је у мар -
ту рас пи са ло Jавни кон курс за
до де лу сред ста ва при ку пље -
них по осно ву од ла га ња кри -
вич ног го ње ња, а про је кат
Основ не шко ле „Јо ван Јо ва но -
вић Змај” на шао се на ли сти
од 67 јав них уста но ва и ин сти -
ту ци ја чи је су иде је чла но ви
ко ми си је пре по зна ли као део
оп штег ин те ре са. У на ред ном
пе ри о ду Вла да Ре пу бли ке Ср -
би је тре ба да усво ји пред лог
Ми ни стар ства прав де о рас по -
де ли  350 ми ли о на ди на ра.

Пре ма ре чи ма Ми ло ша Бла -
го је ви ћа, ди рек то ра „Зма је ве”

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 10. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Град Пан че во ће и ове го ди -
не, де се ти пут за ре дом, уче -
ство ва ти у европ ској ма ни -
фе ста ци ји обе ле жа ва ња Да -
на Ду на ва (29. јун). Ово го ди -
шња ма ни фе ста ци ја одр жа -
ва се под сло га ном „Ак тив ни
за ре ке” и, пре ма на ја ва ма
ор га ни за то ра, 14 европ ских
зе ма ља у сли ву Ду на ва ор га -
ни зо ва ће ве ли ки број кам па -
ња чи ји је циљ да афир ми шу
по тре бу о очу ва њу ове зна -
чај ни је ре ке. У Ср би ји ће ма -
ни фе ста ци ја тра ди ци о нал но
би ти ор га ни зо ва на у гра до -
ви ма по ду нав ског сли ва, под
покровитељствoм Ди рек ци је
за во де при Ми ни стар ству
по љо при вре де, шу мар ства и
во до при вре де, у са рад њи са
Ме ђу на род ном ко ми си јом
за за шти ту ре ке Ду нав (IC-
PDR). Ге не рал ни спон зор је
ком па ни ја „Coca-cola”.

Дан Ду на ва, као и ра ни јих
го ди на, у Пан че ву ће би ти
обе ле жен на Та ми шком ке ју,
у сре ду, 15. ју на, у 10 са ти.
На про сто ру тзв. град ске
пла же, на од брам бе ном бе -
де му на си па, би ће ура ђен
цвет ни аран жман с ло го ти -
пом све ча но сти, а по том ће
усле ди ти ве ли ка ак ци ја чи -
шће ња Та ми ша од ушћа у
Ду нав до град ске пла же. По -
ред то га, би ће ор га ни зо ва на
еко ло шко-ли ков на ра ди о ни -
ца. Уче сни ци су чла но ви
Удру же ња обо ле лих од мул -
ти пле скле ро зе, ате љеа „Ма -
ли ге ни је”, ли ков ни умет ни -
ци из До ма омла ди не, чла -

но ви УЛУ „Све ти о ник” и по -
ла зни ци пред школ ске уста -
но ве „Деч ја ра дост”. По за -
вр шет ку ра ди о ни це, би ће
одр жа на из ло жба на ста лих
ра до ва. Гра ђа ни ко ји сти ца -
јем окол но сти про пу сте хе -
пе нинг, има ће при ли ку да
кра јем ме се ца ви де умет -
нич ке кре а ци је ма ли ша на у
хо лу Град ске упра ве. Удру -
же ње же на „До лов ке” при -
пре ми ће за нај мла ђе уче -
сни ке ма ни фе ста ци је де гу -
ста ци ју до ма ћих штру дли.

Ор га ни за то ри су за крај
ово го ди шњег обе ле жа ва ња
Да на Ду на ва обез бе ди ли ру -
чак на те ра си Удру же ња
спорт ских ри бо ло ва ца и на -
у ти ча ра „Мар ко Ку лић” за
све ак те ре ове ак ци је. Овом
при ли ком ло кал на са мо у -
пра ва по зи ва све гра ђа не да
сво јим при су ством да ју до -
при нос ју би лар ној ма ни фе -
ста ци ји ко ја сла ви ову нај -
зна чај ни ју европ ску ре ку.
Ујед но, упу ћен је и по зив ор -
га ни зо ва ним гру па ма во лон -
те ра да мо гу да се ја ве ко ор -
ди на то ру ма ни фе ста ци је
Ми ло ра ду Тим чен ку до по -
не дељ ка, 13. ју на, за уче шће
у ак ци ји чи шће ња Та ми ша.

На кра ју тре ба ис та ћи да је
про сла ва Дан Ду на ва до би ла
ста тус град ске ма ни фе ста -
ци је и да је Пан че во 2009. го -
ди не до би ло сер ти фи кат Ме -
ђу на род ног ко ми те та за за -
шти ту ре ке Ду нав за ор га ни -
за ци ју ове ме ђу на род не кам -
па ње.

ДАН ДУ НА ВА 2016. ГО ДИ НЕ

Ју би лар на 
ма ни фе ста ци ја

Дру гу го ди ну заре дом
успе шно 
ре а ли зо ван еду ка тив но-
-еко ло шки про је кат

Осам на ест то на 
от па да ма ње на 
на шим де по ни ја ма

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот -
не сре ди не Град ске упра ве Пан -
че ва, ЈКП „Хи ги је на”, ЈКП „Зе -
ле ни ло” и Ре ги о нал ни цен тар за
та лен те из Пан че ва ор га ни зо ва -
ли су, дру гу го ди ну заре дом, ак -
ци ју при ку пља ња ам ба ла жног
от па да, у ко јој су уче ство ва ле
пан че вач ке основ не и сред ње
шко ле. Уче ни ци ОШ „Жар ко
Зре ња нин” из Ка ча ре ва би ли су
нај вред ни ји, а по бед нич ко оде -
ље ње те шко ле на гра ђе но је пу -
то ва њем на Па лић ко је зе ро.

Реч је о еду ка тив но-еко ло -
шком про јек ту „Са ку пи и
уште ди, ви де ћеш да вре ди”,
ко ји је по кре нут по чет ком
про шле школ ске го ди не у са -
рад њи Се кре та ри ја та за за -
шти ту жи вот не сре ди не Град -
ске упра ве Пан че ва и ло кал -
них јав них пред у зе ћа. Циљ
кам па ње је био при ку пља ње
ам ба ла жног от па да уз сти ца ње
ко ри сних еко ло шких на ви ка
код де це и мла дих.

I-1 за при мер
Ово го ди шњи про је кат је за по -
чет на по чет ку школ ске
2015/2016. го ди не с иде јом да
се у шко ле уве де си стем упра -
вља ња от па дом. Обра зов не
уста но ве ко је су укљу че не у
про грам са ку пља ња ПЕТ и
ста кле не ам ба ла же, алу ми ни -
јум ских ли мен ки, от пад не

ЗА ВР ШЕ НА ЕКО ЛО ШКА КАМ ПА ЊА „СА КУ ПИ И УШТЕ ДИ, ВИ ДЕ ЋЕШ ДА ВРЕ ДИ”

КА ЧА РЕВ ЦИ ПО НО ВО СА КУ ПИ ЛИ 
НАЈ ВИ ШЕ СИ РО ВИ НА

ПРЕД СТА ВА ЗА ЂА КЕ 

На ини ци ја ти ву ЈКП „Хи ги је не” и Ре ги о нал ног цен тра за тaленте „Ми хај ло Пу пин” у окви ру
про јек та „Са ку пи и уште ди, ви де ћеш да вре ди”, у че твр так, 2. ју на, у шко ли „Ма ра Ман дић”
одр жа на је еко ло шка пред ста ва под на зи вом „Пр ља во и чи сто ни је исто” у ор га ни за ци ји бе -
о град ског Град ског се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не и фир ме „Се ко пак”.

У пред ста ви ко ја је по сво јој при ро ди би ла ве о ма еду ка тив на и за бав на глу ми ли су Ма ри -
ја Вељ ко вић и Бо да Нин ко вић. Уче ни ци ове шко ле би ли су пре срећ ни што су има ли при ли -
ку да игра ју и пе ва ју за јед но са го сти ма. Овом при ли ком за по сле ни у ОШ „Ма ра Ман дић”
же ле да за хва ле бе о град ској фир ми „Се ко пак” што је омо гу ћи ла да уче ни ци шко ле у пе сми
и игри про ве ду је дан ве о ма за ни мљив дан ко ји ће им ду го оста ти у се ћа њу.

шко ле, реч је о ду го го ди шњем
про јек ту ове обра зов не уста но -
ве, а ко јим је пред ви ђе на ре -
кон струк ци ја ста ре фи скул -
тур не са ле у школ ски ви ше -
функ ци о нал ни про стор, вред -
ном 7,3 ми ли о на ди на ра:

– На ша шко ла не ма кла си -
чан школ ски хол, што нам
умно го ме оте жа ва ор га ни зо -
ва ње раз ли чи тих те мат ских
ак тив но сти ко је под ра зу ме ва ју
уче шће ве ћег бро ја де це. За то
су за по сле ни у овој уста но ви
пре не ко ли ко го ди на до шли
на иде ју да се обје кат ста ре

фи скул тур не ста ре адап ти ра у
про стор за школ ске пред ста ве,
пре да ва ња, ра ди о ни це итд.
Са зна ли смо за Кон курс, при -
пре ми ли нео п ход ну до ку мен -
та ци ју и пред ло жи ли над ле -
жној ин сти ту ци ји да нам по -
мог не, а они су пре по зна ли
зна чај на шег про јек та. Же лим
да за хва лим Јав ном пред у зе ћу
„Ди рек ци ја за уре ђе ње и из -
град њу Панчевa” ко је нам је
иза шло у су срет и по мо гло да
Ми ни стар ству прав де до ста -
ви мо кон крет ну спе ци фи ка -
ци ју нео п ход них тро шко ва.

Пре ма струч ној про це ни љу ди
из „Ди рек ци је” за из ра ду ком -
плет ног про јек та адап та ци је,
за ме ну кро ва и сто ла ри је, по -
ста вља ње но ве елек трич не ин -
ста ла ци је и ЛЕД ра све те, кре -
че ње и сре ђи ва ње фа са де, би -
ће нам нео п ход но око 7 ми ли -
о на ди на ра – ре као је Бла го је -
вић за „Пан че вац”.

У по след њих де сет го ди на,
за хва љу ју ћи пан че вач кој ло -
кал ној са мо у пра ви и до на ци ја -
ма по кра јин ских ин сти ту ци ја,
шко ле на те ри то ри ји на шег
гра да из гле да ју при стој но. Ка -
пи тал них ви ше ми ли он ских
ула га ња го то во и да не ма, та ко
да је овај успех за по сле них у
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” за
сва ку по хва лу, јер је по зна то
да се ди рек то ри пан че вач ких
основ них и сред њих шко ла на
раз не на чи не до ви ја ју ка ко да
омо гу ће на став ни ци ма и ђа ци -
ма да оба вља ју сво је обра зов -
но-вас пит не за дат ке. Бес плат -
на струч на по моћ „Ди рек ци је”
у овом слу ча ју би ла је од ка пи -
тал ног зна ча ја, јер је омо гу ћи -
ла „Зма је вој шко ли” да се рав -
но прав но над ме ће са дру гим
ин сти ту ци ја ма на Јав ном кон -
кур су Ми ни стар ства прав де.

нос пре ма ам ба ла жном от па ду,
нај ва жни ја еду ка ци ја, од но сно
рад са де цом, и додала:

– Кроз про је кат „Са ку пи и
уште ди ви де ћеш да вре ди”, на
јед но ста ван на чин, кроз уче ње
и кре а ти ван рад, ути че се на де -
цу да се еко ло шки од го вор но
по на ша ју пре ма жи вот ној сре -
ди ни. Пан че во је је ди на ло кал -
на са мо у пра ва у Ср би ји ко ја се
мо же по хва ли ти чи ње ни цом да
у при ку пља њу ам ба ла жног от -
па да већ дру гу го ди ну уче ству ју
све основ не и сред ње шко ле –
ре кла је већ ни ца Ба њаи и ис та -
кла да је циљ Се кре та ри ја та и
ло кал не са мо у пра ве да ова ак -
ци ја по ста не ре дов на прак са
сва ке школ ске го ди не, и да је
он оства рив с об зи ром на то да
већ две го ди не за ре дом про је -
кат да је по зи тив не ре зул та те.

Да под се ти мо, за јед ну то ну
па пи ра тре ба по се ћи око 18 ста -
ба ла ко ја су ра сла три де сет го -
ди на, а за хва љу ју ћи овој ак ци ји
ор га ни за то ри и шко ле су са чу -
ва ли ви ше од 180 ста ба ла. С
дру ге стра не, еко ло шки све сни
гра ђа ни спа сли су зе мљи ште од
за га ђе ња, јер је за рас па да ње
по је ди них вр ста от па да нео п -
ход но ви ше од сто го ди на.

пла сти ке и по ли е ти лен ске фо -
ли је до би ле су ПЕТ џам бо вре -
ће за са ку пља ње и при вре ме но
скла ди ште ње, као и пла стич не
на мен ске кон теј не ре или ме -
тал не мре жа сте кон теј не ре за -
пре ми не 1.000 ли та ра.

Нај ве ћу ко ли чи ну ам ба ла -
жног от па да са ку пи ли су уче ни -
ци ОШ „Жар ко Зре ња нин” из
Ка ча ре ва, укуп но 19,55 ки ло -
гра ма по уче ни ку, а по бед нич ко
оде ље ње I-1 и њи хо ва учи те љи -
ца Бран ка Да ви до вић, ићи ће
11. ју на на за слу же ну екс кур зи -
ју на Па лић. Вре ди на по ме ну ти
да је тај раз ред при ку пио пре ко
11 то на от па да. Дру го пла си ра -
ни су би ли ђа ци ОШ „Мо ша

Пи ја де” (14,25 ки ло гра ма по
уче ни ку), а тре ћи уче ни ци ОШ
„Иси до ра Се ку лић” (3,32 ки ло -
гра ма по уче ни ку).

Укуп на ко ли чи на са ку пље -
ног от па да је 17.959,50 ки ло -
гра ма, та ко да 18 то на ре ци -
кла бил ног от па да ни је за вр ши -
ло на ко му нал ној де по ни ји,
већ ће би ти ис ко ри шће но као
се кун дар на си ро ви на.

Еду ка ци ја де це и гра ђа на
Ка та ри на Ба њаи, чла ни ца
Град ског ве ћа гра да Пан че ва,
по во дом за вр шет ка про јек та
„Са ку пи и уште ди ви де ћеш да
вре ди” ре кла је за „Пан че вац”
да је у обла сти за шти те жи вот -
не сре ди не, ка да је у пи та њу од -

Шко ла пре пу на 
љу би те ља 
при род них на у ка

Нео бич ни све то ви
ма те ма ти ке и тех ни ке

Елек тро тех нич ка шко ла
„Ни ко ла Те сла” тре ћи пут је
ак тив но уче ство ва ла на ма -
ни фе ста ци ји „Мај ме сец ма -
те ма ти ке” чи ји је ор га ни за -
тор Цен тар за про мо ци ју на -
у ке. Кам па ња ко ја има за
циљ да по пу ла ри зу је ма те -
ма ти ку ме ђу мла ди ма одр -
жа на је у че твр так, 26. ма ја, у
школ ском дво ри шту пан че -
вач ке Елек тро трех нич ке
шко ле, под на зи вом „Ма те -
ма ти ка из Те сли ног дво ри -
шта”. Ђа ци основ них и сред -
њих шко ла, као и њи хо ви
учи те љи, на став ни ци и про -
фе со ри, ода зва ли су се по зи -
ву ко ле га и дру га ра из Те сли -
не шко ле, та ко да је пла то
био пре пун љу би те ља ове
при род не на у ке.

Пре ма ре чи ма Ни ко ле
Ћур чи на, ди рек то ра Елек тро -
тех нич ке шко ле „Ни ко ла Те -
сла”, за по сле ни у овој обра -
зов ној уста но ви пре по зна ли
су иде ју Цен тра за про мо ци ју
на у ке дa je ве о ма ва жно да се
ма те ма ти ка и тех ни ка при -
бли же мла ди ма. Ор га ни за то -

ри ове ма ни фе ста ци је би ли су
про фе сор ке Дан ка Ми ри ло -
вић и Ма ри ја Ми хај лов, ко је
су за по тре бе ак ци је, у са рад -
њи с уче ни ци ма, по ста ви ле 40
штан до ва на ко ји ма су би ли
пред ста вље ни нео бич ни све -
то ви ма те ма ти ке и тех ни ке.
Го сти кам па ње „Ма те ма ти ка
из Те сли ног дво ри шта” кроз
игру и мно штво ра ди о ни ца
(„Сли ке од кон ца”, „Оп тич ке
илу зи је”, „3Д објек ти у ма те -
ма ти ци”, „Игре са слам чи ца -
ма и ба ло ни ма”, „Игре са ши -
би ца ма”, „Ма те ма тич ки та -
њи ри ћи” итд.) мо гли су да се
бли же упо зна ју с ча ри ма при -
род них на у ка и њи хо вом
прак тич ном при ме ном.

Мла ди елек тро тех ни ча ри
по тру ди ли су се да дру га ре
упо зна ју са ма те ма ти ком и
ње ним број ним за го нет ка ма
и ле по та ма, а са ме ак тив но -
сти су та ко ода бра не да при -
ву ку па жњу и оних ко ји во ле
ма те ма ти ку, али оних ко ји је
се пла ше. По се бан део „Те -
сли ног дво ри шта” био је по -
све ћен тех ни ци и го сти ма -
ни фе ста ци је мо гли су да се
упо зна ју са осно ва ма елек -
тро тех ни ке, те ле ко му ни ка -
ци јом, при ме ном ра чу на ра у
обла сти елек тро тех ни ке итд.

Ак ци ја је пот пу но ус пе ла
за хва љу ју ћи ан га жо ва њу ве -
ли ког бро ја за по сле них и
уче ни ка ЕТШ-а.

„КАМ ПА ЊА ТЕ СЛИ НЕ ШКО ЛЕ”

Ма те ма ти ка у дво ри шту

Рад Хелене Матић, првонаграђене на ликовном конкурсу

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА СТА РЕ ФИ СКУЛ ТУР НЕ СА ЛЕ У ОШ „ЈО ВАН ЈО ВА НО ВИЋ ЗМАЈ”

Че ка се зе ле но све тло вла де Ср би је

Страну припремиo 

Зоран
Станижан



Ве ли ки број на ших су гра ђа на,
ма хом оних ста ри јих, ис ко ри -
сти ли су при ли ку да у пе так, 3.
ју на, у пре по днев ним са ти ма
оду по сво ју но ву лич ну кар ту,
али не у По ли циј ску упра ву,
већ не што ма ло да ље – до пла -
тоа ис пред Оп ште бол ни це.
До ду ше, ни лич на кар та ни је
би ла уо би ча је на, већ – здрав -
стве на.

У њој су се на шли по да ци о
њи хо вом ин дек су те ле сне ма -
се, ви си ни ше ће ра у кр ви, крв -
ног при ти ска, ки се о ни ка у ор -
га ни зму и евен ту ал ним не пра -
вил но сти ма у ср ча ном ра ду.
Све ове па ра ме тре бес плат но
су утвр ђи ва ли и у за ни мљи во
осми шље ну књи жи цу упи си -
ва ли ле ка ри До ма здра вља
„Др Ми ло рад Ми ка Па вло -
вић” из Ин ђи је, ко ји су наш
град по се ти ли у окви ру ма ни -
фе ста ци је „Ба зар здра вља”.

– Ово је про је кат Скуп шти -
не АП Вој во ди не и по кра јин -
ске Вла де то ком ко јег смо
пла ни ра ли да оби ђе мо ви ше
од 100 на се ље них ме ста у Вој -
во ди ни и да по ку ша мо да на -
ше љу де за мо ли мо да ко ри гу ју
сво је сти ло ве жи во та. Под се -

ћам вас да је 75 по сто бо ле сти
у По кра ји ни по сле ди ца два
фак то ра, а то су не пра вил на
ис хра на и не до ста так фи зич ке
ак тив но сти. Циљ нам је да
свим па ци јен ти ма ука же мо на
фак то ре ри зи ка по њи хо во
здра вље и да их по са ве ту је мо
ка ко да их сма ње да не би би -
ли кан ди да ти за озбиљ не бо -
ле сти. Про је кат тра је од је се -
ни про шле го ди не и Пан че во
је 112. град ко ји оби ла зи мо.
Ов де смо дру ги пут. Би ли смо
и је се нас и од зив је и та да био
фан та сти чан, као што је то и
са да слу чај. Овог пу та ће мо
мо ћи да упо ре ди мо ре зул та те
и да про ве ри мо да ли су Пан -

чев ци по слу ша ли на ше про -
шло го ди шње са ве те – ис та као
је на „Ба за ру” прим. др Ва са
Пе тро вић, ди рек тор До ма
здра вља из Ин ђи је.

Сви по се ти о ци „Ба за ра
здра вља” су пу тем про мо тив -
ног ма те ри ја ла до би ли и упут -
ства о то ме ка ко мо гу уна пре -
ди ти сво је здра вље. Пре по ру -
че но им је да оста ве ду ван,
уко ли ко су пу ша чи, за тим да
се здра во хра не, као и да ше -
та ју бар сат вре ме на днев но.

Пре ма ре чи ма др Дра ги ње
Јо ва но вић, ле ка ра у Хит ној
по мо ћи у Ин ђи ји и чла ни це
ти ма на „Ба за ру”, по ка за ло се
да је нај ве ћи про блем код

Пан чев ки и Пан че ва ца ко ји су
пре гле да ни по ве ћа на ки ла жа,
док су оста ли па ра ме три
углав ном у гра ни ца ма нор ма -
ле. Јо ва но ви ће ва је ис та кла и
да по сто ји раз ли ка у здрав -
стве ним лич ним кар та ма ка да
се упо ре де раз ли чи ти гра до ви.

– Што ви ше иде мо ка се ве ру
Вој во ди не, то су љу ди здра ви -
ји и код њих, ре ци мо, ни је
при су тан про блем с пре ко -
мер ном те жи ном. Раз ло зи су –
здра ви ја ис хра на и ба вље ње
фи зич ком ак тив но шћу. Ако
вам ка жем да су, ка да смо би -
ли у Сом бо ру, гра ђа ни сви од -
ре да на пре гле де до ла зи ли би -
ци кли ма, би ће вам од мах ја -
сно у че му је раз ли ка – об ја -
сни ла је Јо ва но ви ће ва.

Она је из ра зи ла на ду да ће
на ши су гра ђа ни про ме ни ти
сво је штет не на ви ке, на гла -
сив ши да је пре вен ци ја пр ви
ко рак ка очу ва њу здра вог ор -
га ни зма.

ХРОНИКА
Петак, 10. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Кон ти ну и ра на 
еду ка ци ја пре суд на

Уче ство ва ло ви ше од
40 ле ка ра 
и тех ни ча ра

Еми нент ни 
пре да ва чи из Срп ског
ле кар ског дру штва

– Иде мо, хит но, те шке по вре -
де, пре ба цу је мо па ци јент ки њу
на да ску на „три”! Је дан, два,
три! Бр зо, по ву ци на го ре, па -
жљи во! Ти ве зу јеш по јас, фик -
си ра мо гла ву! Спрем на за са -
ни тет! Кре ће мо! – от при ли ке
ова кве „на ред бе” су се мо гле

„ТРА У МА КУРС” У ДО МУ ЗДРА ВЉА

КАД ИМАШ ДЕ СЕТ МИ НУ ТА ДА НЕ КОМ
СПА СЕШ ЖИ ВОТ

курс је дан је од зна чај ни јих,
тим пре што ве ћи ак це нат ста -
вља на прак тич ни, у од но су на
те о риј ски део. Ову ка је на вео
да на сту ди ја ма ме ди ци не
углав ном пре ва гу од но си те о -
ри ја, па је и за мла де ле ка ре,
али и за њи хо ве ста ри је ко ле -
ге, ова кво ис ку ство од из у зет -
ног зна ча ја.

Са њим се сла же и др Ми ро -
слав Теп шић, на чел ник Слу -
жбе хит не ме ди цин ске по мо -
ћи, чи је се еки пе у нај ве ћем
бро ју слу ча је ва пр ве су сре ћу с

Страну припремила 

Драгана

Кожан

по ру ка еду ка ци је је да ур гент -
ни ти мо ви мо ра ју би ти уве -
жба ни, што под ра зу ме ва стал -
но тре ни ра ње. Спи сак ве шти -
на до бро утре ни ра ног ти ма је
ве лик, али се пре све га ис ти че
зна чај аде кват ног при је ма по -
зи ва, про це не ме ста не сре ће и
ме ха ни зма на стан ка тра у ме,
про це не озбиљ но сти по вре да
и жи вот не угро же но сти, при -
ме не нео п ход них ме ра одр жа -
ва ња ви тал них функ ци ја па -
ци јен та, и оно што је мо жда од
пре суд ног зна ча ја – без бед на

здра вља, Хит не по мо ћи и Оп -
ште бол ни це одр жа ло пе то ро
њи хо вих ко ле га, еми нент них
струч ња ка из Сек ци је ур гент -
не ме ди ци не Срп ског ле кар -
ског дру штва.

Ово га не ма на фа кул те ту
Ле ка ри из Сом бо ра, Су бо ти -
це, Зре ња ни на и Те ме ри на су
кроз те о ри ју и по ка зне ве жбе
пред ста ви ли сво ја зна ња и
при бли жи ли ко ле га ма са вре -
ме не трен до ве у ве зи са нај -
зна чај ни јим аспек ти ма збри -
ња ва ња по вре да опа сних по
жи вот.

Пре ма ре чи ма др Сло бо да -
на Ову ке, ди рек то ра До ма
здра вља, кон ти ну и ра на еду ка -
ци ја је из у зет но ва жна за све
ле ка ре, а про шло не дељ ни

ева ку а ци ја и тран спорт па ци -
јен та до здрав стве не уста но ве
ви шег ни воа – об ја снио је Теп -
шић.

Си стем ште ди вре ме
При сут ни ме ди ци на ри су то -
ком кур са из во ди ли ве жбе ко -
је се ти чу обез бе ђи ва ња ди сај -
ног пу та, за тим су ве жба ли
пра вил но из вла че ње из во зи ла
при ли ком са о бра ћај них не -
сре ћа, као и по сту па ња у спе -
ци фич ним ста њи ма – код те -
шких по вре да де це, бе ба,
труд ни ца и ста рих, а по ка за ли
су и ка ко се у прак си сна ла зе с
упо тре бом са вре ме них сред -
ста ва ко ји ма (би тре ба ло да)
рас по ла же сва ко са ни тет ско
во зи ло.

– На кур су го во ри мо о ур -
гент ном збри ња ва њу у пре хо -
спи тал ним усло ви ма, где на
рас по ла га њу не ма мо сред ства
за ди јаг но сти ку, као што је то
слу чај у бол ни ци, већ рас по ла -
же мо са мо – огра ни че ним
вре ме ном. На те ре ну има мо
све га де се так ми ну та да до не -
се мо од лу ку да ли је реч о кри -
тич ном па ци јен ту, да га збри -
не мо и ура ди мо са мо оно ли ко
ко ли ко је нео п ход но ра ди одр -
жа ва ња ви тал них функ ци ја.
Све оста ло ра ди мо у са ни тет -
ском во зи лу то ком тран спор -
та. Ва жно је ус пут се на ја ви ти
и бол ни ци ка ко би се та мо све
при пре ми ло за при јем кри -
тич ног па ци јен та. По ла ко се и
у на шој др жа ви ус по ста вља
ко му ни ка циј ски си стем из ме -
ђу бол ни ца, до мо ва здра вља и
апо те кар ских уста но ва, па се и
ми при пре ма мо за те но ве
окол но сти ко је нам сви ма иду
у при лог – на ве ла је прим. др
Кор не ли ја Јак шић Хор ват,
пред сед ни ца Сек ци је ур гент не
ме ди ци не Срп ског ле кар ског
дру штва, ко ја је би ла је дан од
пре да ва ча на кур су.

Она је на кон ни за спро ве де -
них ве жби, оце ни ла да пан че -
вач ки ле ка ри и тех ни ча ри
има ју огром но зна ње и до да ла
да је ово би ла до бра при ли ка
за на до град њу, од но сно за
усва ја ње ве шти на ко је омо гу -
ћа ва ју да вре ме од из ла ска на
те рен до до пре ма ња уне сре ће -
ног до бол ни це бу де све де но
на ми ни мум и ис ко ри шће но
на нај свр сис ход ни ји на чин.

па ци јен ти ма ко ји су до жи ве ли
те шке по вре де.
– Ова кав вид еду ка ци је је од
ве ли ке ва жно сти, јер пру жа
при ли ку за уса вр ша ва ње ве -
шти на и про ве ру аде кват но сти
ме ра и по сту па ка ко ји се при -
ме њу ју у сва ко днев ној прак си.
О са вре ме ном зна ча ју тра у ме
го во ри по да так да је она во де -
ћи узрок смрт но сти по пу ла ци -
је у уз ра сту од 1. до 44. го ди не.
Пре жи вља ва ње те шко по вре -
ђе не осо бе у ве ли кој ме ри за -
ви си од фак то ра вре ме на. Ако
се овим по да ци ма до да ју и чи -
ње ни це да по вре де ни су увек
ви дљи ве на ме сту ак ци ден та,
не тре ба мно го об ја шња ва ти
ко ли ко су ва жни пра во вре ме -
ност и струч ност у по сту па њу
ме ди цин ског осо бља. Основ на

Дом здра вља Пан че во и Слу -
жба хит не ме ди цин ске по мо -
ћи би ли су до ма ћи ни ве о ма
успе шне и ко ри сне еду ка ци -
је: „Ван бол нич ко збри ња ва -
ње по вре ђе них па ци је на та“.
Би ла је ово при ли ка да упот -
пу ни мо на ше зна ње и ви ди -
мо ка ко се ове ве о ма ва жне
ме ди цин ске ве шти не спро -
во де у дру гим сре ди на ма.
До бар тим ски рад, уве жба -
ност еки па, зна чај уло ге дис -
пе че ра и осо бе ко ја оба вља
про це ну по зи ва, без бед на
ева ку а ци ја и тран спорт па -
ци јен та, од ве ли ког су зна ча -
ја за рад ур гент них слу жби.

Ово су сва ка ко те ме ко је
нај ви ше ин те ре су ју здрав -
стве не рад ни ке. Ка да је оби -
чан гра ђа нин у пи та њу, увек
се ја вља ју ди ле ме о ко ри сно -
сти или штет но сти по сту па -
ка ла и ка ко ји ука зу је пр ву
по моћ уне сре ће ном. Ма њак
ис ку ства у про це ни си ту а ци -
је, ме ха ни зма по вре де и свих
оних пи та ња ко ја се ти чу па -
то фи зи о ло ги је тра у ме, ана -
то ми је и ме ди ци не уоп ште,
ства ра ју страх код обич ног
гра ђа ни на.

На при ме ру са о бра ћај ног
тра у ма ти зма скре ну ће мо
па жњу на основ не еле мен те
пр ве по мо ћи. Соп стве на си -
гур ност, си гур ност по вре ђе -
них и оста лих уче сни ка у са -
о бра ћа ју по ла зне су тач ке
ука зи ва ња по мо ћи. Са ми,

или уз по моћ осо ба ко је су
при сут не, тре ба упо зо ри ти
дру га во зи ла на опа сност и
по зва ти хит ну ме ди цин ску
по моћ, да ју ћи основ не ин -
фор ма ци је о са мој не зго ди,
бро ју по вре ђе них и по чет ној
про це ни те жи не по вре да.

До бро је др жа ти ли ни ју
отво ре ном ка ко би се до би -
ла основ на упут ства по пи -
та њу си гур но сти и по мо ћи
по вре ђе ни ма. Га ше ње мо то -
ра во зи ла, про це на цу ре ња
бен зи на или за па љи вог га са,
бли зи на струј ног ка бла или
не ке дру ге опа сно сти, пру -
жи ће нам основ не ин фор -
ма ци је о по тре би ева ку а ци је
пут ни ка из во зи ла. Пра ви ло
је да се по вре ђе ни не по ме -
ра ју до до ла ска струч не ме -
ди цин ске по мо ћи ка ко би се
из бе гле те же по сле ди це. То
не зна чи да не мо же мо по -
мо ћи на дру ги на чин.

Уо би ча је но је да су нај ма -
ње гла сни, нај те же по вре ђе -
ни, са тра у мом гла ве, кич -
ме, и гу бит ком све сти или
жи во та. Та кви ма се пр во
при ла зи ка ко би се про це -
ни ле основ не жи вот не
функ ци је – ди са ње, ср ча на
рад ња, свест. Уко ли ко осо ба
има пулс, а не ди ше, нај ве -
ро ват ни је је да стра но те ло,
крв, се крет или за пао је зик
за тва ра ју ди сај ни пут. Укла -
ња ње са др жа ја из усне ду -
пље мо же би ти по сту пак ко -
ји спа са ва жи вот. 

При ме на ди рект ног при -
ти ска на ра ну ко ја кр ва ри,
уз оба ве зну упо тре бу за -
штит них ру ка ви ца (или
пла стич не ке се), још је дан
је по сту пак ко ји спре ча ва
те шке по сле ди це. Осо би ко -
ја је бле да и пре зно је на, што
упу ћу је на ста ње шо ка, од
по мо ћи ће би ти по ди за ње
до њих екс тре ми те та и уто -
пља ва ње. При то ме увек мо -
ра мо узе ти у об зир евен ту -
ал ну по вре ду кич ме.

Ка ко ла ик мо же 
по мо ћи по вре ђе ни ма?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

На ци о нал на слу жба за за по -
шља ва ње рас пи са ла је јав ни
по зив по сло дав ци ма из при -
ват ног сек то ра из ру рал них
под руч ја да уче ству ју у ре а -
ли за ци ји про гра ма при прав -
ни ка, ко ји под ра зу ме ва
струч но оспо со бља ва ње не за -
по сле них за са мо ста лан рад у
стру ци и по ла га ње при прав -
нич ког или струч ног ис пи та,
уз за сни ва ње рад ног од но са.

Пред виђено је да НСЗ по -
сло дав ци ма ре фун ди ра
сред ства за тро шко ве де ла
за ра де с при па да ју ћим по ре -
зом и до при но си ма за оба ве -
зно со ци јал но оси гу ра ње ли -
ца укљу че них у про грам,
што на ме сеч ном ни воу из -
но си 28.400 ди на ра по осо -
би. У за ви сно сти од обра зо -
ва ња при прав ни ка, про грам
мо же тра ја ти 6 ме се ци за
оне с ди пло мом сред ње шко -
ле, 9 ме се ци за при прав ни ке
с ви шим или ви со ким тро го -
ди шњим обра зо ва њем или
12 ме се ци за при прав ни ке са
нај ма ње че тво ро го ди шњим
ви со ким обра зо ва њем.

Ка ко на гла ша ва ју у НСЗ-
у, да би мо гли да уче ству ју у
про гра му, не за по сле ни тре -
ба да ис пу ња ва ју сле де ће
усло ве: да су упи са ни у еви -
ден ци ју На ци о нал не слу жбе
у ру рал ном под руч ју, да ни -
су у нај бли жем срод ству с
по сло дав цем, да пр ви пут
за сни ва ју рад ни од нос у

свој ству при прав ни ка и да
ни су би ли у рад ном од но су
ни ти рад но ан га жо ва ни код
по сло дав ца - под но си о ца
зах те ва у по след њих 6 ме се -
ци. Се лек ци ју не за по сле них
вр ши НСЗ у са рад њи с по -
сло дав цем.

Зах тев за уче шће у про -
гра му под но си се фи ли ја ли
НСЗ, пре ма ме сту ра да при -
прав ни ка не по сред но или
пу тем по ште, на про пи са -
ном обра сцу, ко ји се мо же
до би ти у сва кој ор га ни за ци -
о ној је ди ни ци На ци о нал не
слу жбе или пре у зе ти са
њеног сај та. 

Ин фор ма ци је о про гра му
мо гу се до би ти у фи ли ја ли
Пан че во на бро ју те ле фо на
306-836, пре ко По зив ног цен -
тра НСЗ на бро ју 0800/300-
301 или на по ме ну том сај ту
слу жбе. Јав ни по зив ће би ти
отво рен до утро шка сред ста ва
из дво је них за ову на ме ну, а
нај ка сни је до 20. сеп тем бра.

Ина че, овај про грам се
спро во ди у окви ру про јек та
„По моћ те же за по шљи вим
гру па ма” ко ји фи нан си ра
Европ ска уни ја с ци љем да
пот по мог не уна пре ење по -
ли ти ке за по шља ва ња и сма -
ње ње не за по сле но сти у Ср би -
ји. ЕУ је за про је кат из дво ји -
ла 6,5 ми ли о на евра, док је
оста так нов ца у из но су од 3,6
ми ли о на евра обез бе ди ла
НСЗ.

ЈАВ НИ ПО ЗИВ НСЗ

Про грам за 
при прав ни ке са се ла

чу ти про шлог пет ка, 3. ју на, у
по друм ским про сто ри ја ма
пан че вач ког До ма здра вља.
Тон су пра ти ле и сли ке „па ци -
је на та” ко ји су ле жа ли по по -
до ви ма и ле ка ра ко ји су око
њих му ње ви то ин тер ве ни са ли.

На сре ћу, ни ка кве ка та стро -
фе ни је би ло, већ је би ла реч о
прак тич ним ве жба ма спро ве -
де ним у окви ру кур са под на -
зи вом „Ван бол нич ко збри ња -
ва ње по вре ђе них па ци је на та”,
ко ји је пред не што ви ше од 40
ле ка ра и тех ни ча ра До ма

У стварности је исто, само без осмеха

ОДР ЖАН „БА ЗАР ЗДРА ВЉА”

Де бљи смо од дру гих Вој во ђа на
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La sfârșitul acestui an școlar am discutat cu
Anișoara Țăran, coordonatoarea Departa-
mentului de Învățământ al Consiliului
Național al Minorității Române din Serbia.
Pentru cititorii suplimentului săptămânalu-
lui „Pančevac” ea explică în ce  direcție mer-
ge învățământul în limba română în Serbia,
cu ce diicultăți se confruntă, sunt manuale-
le actuale adecvate pentru școlarizare... 

Sub ce formă este organizat 
învăţământul în limba română 
în Serbia?
– Învăţământul în Republica Serbia se
desfășoară în două forme – avem învăţă-
mânt complet în limba română la toate
nivelurile de învăţământ, de la învăţă-
mântul preșcolar până la cel post-uni-
versitar, și învăţarea limbii române ca
limbă maternă cu elemente ale culturii
naţionale. În Voivodina, românii își im-
plementează dreptul de învăţare în lim-
ba maternă. Sunt orașe și sate în Voivo-
dina dar și în Valea Timocului unde se
învaţă obiectul Limba română cu ele-
mentele culturii naţionale, două ore pe
săptămână, în localităţile unde sunt co-
pii români, ie că sunt din căsnicii mixte,
sau unde nu sunt condiţii de a învăţa în
limba română. Mai precis, acești copii au
prelegeri în limba sârbă dar au drept la
învăţarea limbii materne de două ori pe
săptămână. Aceasta disciplină se numeș-
te Limba română cu elementele culturii
naţionale și se desfășoară în localităţile
precum sunt: Torac, Petrovăsâla, Uzdin,
Satu Nou, Iancaid, Vajska...., iar în Valea
Timocului, din anul 2013, la alegerea pă-
rinţilor, în mai multe localităţi este in-
trodusă disciplina Limba română cu ele-
mente ale culturii naţionale. 

Care sunt greutăţile cu care se
confruntă Departamentul pentru
Învăţământ al CNMNRS?
– Sigur că cea mai mare problemă este
numărul scăzut de copii, care din an în
an tot mai mult scade. Suntem minorita-
tea cu procentul negativ cel mai mare,
adică în iecare an aproximativ 20 de co-

lament. Avem și în continuare tratative
cu Ministerul de Învăţământ astfel că
vom vedea ce va i din septembrie. În i-
nal, pentru Consiliul Naţional dar și
pentru școlile noastre, cred că a fost un
an destul de reușit, dacă ne gândim că
am reușit să ne menţinem toate școlile
cu limba de predare română. 

Sunt manualele în limba română
adecvate pentru învăţămant?
În primăvara aceasta a fost semnat un
Memorandum între Ministerul de Învă-
ţământ, Institutul de Editare a Manuale-
lor și alte Consilii Naţionale, printre care
și Consiliul Naţional al Minorităţii Na-
ţionale Române din Serbia, prin care se
prevede ca în următorii trei ani să ie i-
nanţate din partea statului toate manua-
lele care sunt deicitare în școlile ele-
mentare. Cred că este un lucru foarte
mare din cauză că, pentru prima dată,
avem semnat acest Memorandum și din
partea Ministerului, așa că din septem-
brie vom avea manuale la toate materiile
obligatorii în limba română. Pe lângă
aceasta, Consilul Naţional a propus ca în
următorii ani să ie tipărite manualele
pentru obiectele opţionale, așa că în fază
de aprobare sunt manualul de Religie 1
și 2 și Informatica pentru clasa a VIII-a,
dar și propunerea să se înceapă cu tipă-
rirea manualelor pentru Limba română
cu elemente ale culturii naţionale. Prin
acest Memorandum am creat condiţii
pentru așa ceva, rămâne să ne organi-
zăm, să ne angajăm toţi și să scriem aces-
te manuale.

- Ce se întâmplă cu programul
școlar?
– Anul acesta ne așteaptă scrierea progra-
mei pentru disciplina Limba Română cu
elemente ale culturii naţionale dar și revi-
zuirea programelor de limba română.
Avem șanse să facem corecţii în actuala
programă de limba română ca limba ma-
ternă, după care urmează întocmirea ma-
nualelor noi.

continuăre pe pagina VII

ACTIVITĂŢILE DEPARTMANULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT AL CONSILIULUI NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE DIN SERBIA 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ESTE CALITATIV

pii mai puţin se înscriu în școlile noastre,
procent mare pentru românii din Voivo-
dina și Serbia. Aproape că nu există an
când Consiliul Naţional nu trebuie să cea-
ră, împreună cu școlile și Secretariatul,
aprobarea Ministerului de-a deschide
despărţământ în limba română în clasa I.
Foarte rar se întâmplă ca vreo școală să
aibă numărul minim de 15 de copii.
Aproape toate școlile, chiar și din satele
mai mari, au problema cu număr mai mic
decât numărul de copii prevăzut prin lege
pentru formarea despărţământului și me-
reu trebuie cerută aprobarea Ministrului
pentru a deschide un nou despărţământ. 

În comparaţie cu anii trecuţi care
este situaţia în acest an şcolar?

– Și acest an școlar a început cu destule
greutăţi, cu care iecare an școlar începe,
deci, cu numărul scăzut de copii. Noi
acum avem în școlile elementare aproxi-
mativ o mie de copii care învaţă în limba
română, faţă de anii trecuţi, în care nu-
mărul de elevi a fost mai mare. 

La începutul anului, am mai acţionat,
împreună cu altele Consilii Naţionale, să
schimbăm Regulamentul de învăţământ,
care a fost adoptat la inea lunii august
anului trecut, prin care foarte multe ca-
dre didactice au rămas fără normă, dar
cel mai mult au fost afectate cadrele din
școli precum: secretarii, directorii ad-
juncţi, juriștii, contabilii. Nu am reușit
până în prezent să schimbăm acest Regu-

CEL MAI STABIL ÎN VOIVODINA

Învățământul în limba română din Voivodina cuprinde toate nivelurile:
preșcolar, elementar, mediu și universitar sau postuniversitar. Avem două ca-
tedre la Facultatea de Învățători și Educatori. Există 11 școli elementare în
care se învață în limba română de la clasele I – VIII, treisprezece școli ele-
mentare cu patru clase precum și școala medie de economie și un Liceu.

Supliment multilingv al săptămânalului  / Мултијезички додатак у недељнику 

în limba română / на румунском језику 
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VĂ PREZENTĂM: SPIRIDON MOLDOVAN, muzician

MELODIILE ROMÂNEȘTI ÎN ELECTRONICĂ
Cântecele din copilărie 
cu matricele mașinei de
ritm – Proiectul muzical 
a luat viață – Aventura
continuă

Spiridon Moldovan este un nume relativ
nou pe scena românilor din Voivodina și
Banat. Totuși, în spatele acestui pseudo-
nim este ascuns un muzician foarte activ
(de origine din Satu Nou, momentan
cetățean al orașului Panciova), a cărui ac-
tivitatea artistică (muzică, benzi desena-
te, multimedia) începe încă din a doua
jumătate a anilor 80 ai secolului trecut,
având până acum o bogată carieră muzi-
cală. Desigur trebuie accentua că Spiri-
don Moldovan la moment de față este
unicul reprezentant al muzicii contem-
porane în Serbia, adică al rock-ului și de-
rivatele lui, cărui lirism este în limba ro-
mână, iar expresia artistică în mișcare și
explorare constantă a terenului de activi-
tate. Cine este aceasta igură interesantă,
ne descoperă însuși Livius Pavlov, alias
Spiridon Moldovan.

- Ideea s-a născut acum vreo 7-8 ani,
când am început să îmbin melodii popu-
lare românești cu rif-uri diferite și cu
cântecele compuse. Aceste au fost
compoziții care am cunoscut și care am
cântat în copilărie. Tatăl meu a cântat la
clarinet, mama cu vocea, iar eu am fost la
vioară și acordeon, așa că, încă foarte
mic, la diferite manifestări am cântat me-
lodii populare românești pe care le-am
învățat de la ei. Aceste cântece mi-au ră-
mas în minte și am decis să le folesesc și
să introduc aceasta muzică într-o altă
ambianță. Primul proiect în acest sens a
fost DJ Moldovan, când am început cu

matricele melodiilor românești create la
calculator, până nu am introdus vocea.
De ce Moldovan? Din cauză că maică-
mea este născută în Moldova și dorința
mea a fost ca acest fapt să rămână și în
pseudonimul meu, dacă nu și în cântece-
le mele. Spiridon este numele meu biseri-
cesc, primit la botez – airmă acest artist.

- Mai târziu am alat un sistem cum să
creez o altă variantă – textele primite de
la mai mulți autori am tradus în limba
română și le-am introdus în matricele
realizate la calculator. Este interesant că

textele sunt scrise după harta astrologică
a mea, adică iecare autor a primit harta
astrologică și după ea le-a scris. În inal a
ieșit că parcă eu le-am scris, ceea ce am și
dorit. Bineînțeles, și eu sunt autorul unor
texte, care se vor ala pe albumul de de-
but pe care-l pregătesc. Cântecele sunt le-
gate de personalitatea mea iar textele
sunt biograice (și autobiograice).

Este intereasant că Spiridon cântă în
graiul limbii române care se vorbește la Sa-
tu Nou, ceea ce îl face pe acest artist și mai
autentic pe scena muzicală voivodineană.

- Am ales graiul din Satu Nou chiar din
cauză că mi-e foarte apropiat, am copilă-
rit în acest sat, în mediu în care s-a vorbit
în acest fel. La sfârșit, deși am frecventat
cursurile în limba sârbă, româna este lim-
ba mea maternă și corespunde vocii mele.
În fond, în muzica mea nu există multe
instrumente, ci ea reamintește de muzica
românească populară după melodie. Cel
care o cunoaște va observa această melo-
die, iar legătura cu muzica populară ro-
mânească cel mai bine se simte în melo-
diile vocalice, care sunt pe urmele cânte-
celor vechi românești, până când versuri-
le mărturisesc despre totul ce este legat de
viața omului. Aici am apelat și la chitară
și pe primele împrimări a fost foarte vizi-
bilă, din cauză că este instrument la care
cânt de cel mai mult timp și la ea com-
pun. Bineînțeles, este prezentă și muzica
rock, funk, punk…  Esențial, la sfârșit
a ieșit că Spiridon Moldovan cântă
psychedelic trance – explică Spi-
ridon și continuă:

- De la mijlocul anilor 90
experimentez cu îmbinarea
diferitelor stiluri muzicale,
a instrumentelor  cu tot ce
îmi place și îmi oferă liber-
tate totală. Totuși, atunci
nu au existat posibilitățile
tehnice pe care le avem azi,
ca ideile mele să fie realiza-
te în o producție mai bună.
Acuma nu mai e înregis-
trare pe două canaluri, ci
totul este împrimat într-un
studiou adevărat. Albumul
de debut este în faza pregăti-
toare, matricele sunt împri-
mate și ele sună excelent, a
rămas doar vocalul să li se
alăture.

După cele spuse, nimeni nu a crezut că
va reuși o astfel de expresie muzicală, dar
- Spiridon Moldovan s-a a născut cu
perseverență și devotement, încât carac-
terul de muzică creat în atelierul artistic
al lui Livius Pavlov, continuă aventura
muzicală începută de mai mult timp. Și
desigur că va persista. 

Vineri, 10 iunie 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Căminul cultural din Satu Nou
(îniințat în anul 1958, cu trans-
formarea Căminului de cooperati-
vă în Cămin cultural) este cunos-
cut după amaterism foarte activ,
mai precis după faptul că un nu-
măr mare de săteni este inclus în
activitatea Căminului, dar și după
faptul că este unica instituție din
Voivodina care a reușit să rețină
toți amatorii din localitate sub un
acoperiș. 

După cele spuse de Sorin Boleanаț,
directorul acestei instituții, amate-
rismul este brand-ul Căminului,
dar și conducerea profesionistă.

- Când vorbim despre amate-
rism, eu am copilărit în acest Că-
min din anul 1972/73 și întot-
deauna a fost practicat cu amato-
rii să lucreze specialiști în dome-
niu. De obicei, părerea este că o
societete amatoricească trebuie să
ie condusă de amatori, ceea ce
este greșit, din cauză că cel care
este în frunte totuși trebuie să ie
profesionist. Foarte important es-
te și calitatea, mai precis, nu este
esențial să existe ceva ci să aibă
rezultate. După aceasta, cucerirea
medaliilor din partea amatorilor
noștri la nivelul republican, pro-
vincial și internațional, conirmă

că căminul cultural merge în
direcție bună. Trebuie spus că sub
aripa acestei instituții, pe lângă
orchestra populară și ansamblul
folcloric, mai activează și clubul
de salsa, școala de balet, clubul de
yoga, societatea „Dac”, care culti-
vă folclorul românesc, precum și
fanfare. Cu tot aceasta, spațiul și
serviciile Căminului cultural, pe
lângă mai mult de 200 de
membri, îl folosesc și aproape 200
de amatori, ceea ce este un adevă-
rat record în Voivodina – explică
directorul Boleanaț.

Căminul Cultural din Satu
Nou, când este vorba despre an-
samblul folcloric care atins cel mai
înalt nivel de performanță încâti
în ultimii 12 ani a cucerit 12 me-
dalii la nivel provincial – întot-
deauna a cucerit cele mai mari
premii în Voivodina, în
concurențe diferite, și la
competiții la care au participat
orașele mari voivodinene, precum
sunt Novi Sad sau Subotița. Când
este vorba despre orchestră, vor-
bim despre un nivel mult mai înalt
– întotdeauna ea cucerind vârful
republican și foarte des este pre-
miată la competiții internaționale.
Orchestra populară are mai mult
de douăzeci de membrii, în care

predomină oameni înșcolați, pro-
fesori, magiștri, elevi de școală
medie de muzică, iar în luna mai a

participat la întrecerea europeană
a diasporei sârbe organizată la
Viena, unde au participat împreu-
nă cu cele mai bune ansambluri
europene. După aceasta, când un
sat de 8000 de locuitori în iecare
an poate să se plaseze în inalele
competițiilor mari și să ie în fața
orașelor mari, dovedește că se
muncește excelent – conchide di-
rectorul Boleanаț.

Problemele inanciare nu au
ocolit  nici această instituție, Că-
minul reușind, însă, să-și mențină
activitatea în diferite moduri.

- Pe lângă amaterism bogat și
orchestră de muzică populară, ca-
re este brand-ul Căminului, este
important faptul că noi realizăm
multe proiecte. Am avut două IPA
proiecte de colaborare transfron-
talieră și care le-am realizat îm-
preună cu Asociația ”Constantin
Brâncuși”  din România. Din anul
2007 am avut în total 27 de pro-
iecte la nivel provincial și în jur de

30 la concursuri municipiale , așa
că am realizat mai mult de 60 de
proiecte. Trebuie spus că am i
reușit aceasta și cu surse inancia-
re bugetare. Vreau să menționez
că la iecare manifestare avem o
mulțime de sponsori care sunt
incluși în activitatea Căminului–
airmă Boleanаț.

Problema cea mai mare este că
Satu Nou a avut o trupă de teatru
în limba română tare dar care nu
e activă de cinci ani.

- Aceasta este din cauză că la
momentul de față nu există mare
interes pentru a face teatru, dar și
din cauza lucrărilor la sala mare,
așa că nu avem încăperi de mun-
că. Se lucrează la adaptarea ei în-
că de  la sfârșitul anului 2007 care
a durat până în 2009, iar de
atunci se găsește în procesul de
restituire. Proprietarii cer înapoi
propietatea și până nu se rezolvă
juridic, nu avem acces în încăpe-
rile ei. Am trimis mail-uri pro-

vinciei, republicii, diasporei,
instituțiilor europene, dar până
în curând nimic nu este rezolvat. 

Pe lângă cele meniționate,
Boleanаț airmă că Căminul Cul-
tural  acre cea mai bună colabora-
re cu România, din cauza unui
număr mare de români incluși în
activitatea Căminului, iar în ulti-
mii ani are o colaborare bogată cu
Slovenia, realizând mai mult de
40 de proiecte comune. Căminul

este gazdă multor ansambluri fol-
clorice la Satu Nou și, cum excla-
mă directorul Boleanаț, țelul este
ca Căminul cultural din Satu Nou
să întreprindă relații cu instituții
asămănătoare din alte localități și
țări și Satul Nou să devină recu-
noscut după activitatea sa bogată.

CĂMINULUI CULTURAL DIN SATU NOU

CALITATEA ESTE ÎNTOTDEAUNA RECUNOSCUTĂ
MUZEUL PENTRU

VIITOR

Curiozitatea este că în ca-
drul Căminului cultural re-
cent a fost deschis și
muzeu, alături de care
există și camera memorială
a Satului Nou și în care se
păstrează diferite scrieri, ge-
nealogii, fotografii și alt ma-
terial de arhiv, cu intenția
de-a fi păstrată identitatea
acestei localități bănățene.

SORIN BOLEANAȚ
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Разговор са Анишоаром Царан, ко-
ординаторком Одсека за образовање
Националног савета румунске наци-
оналне мањине у Србији. 

У ком облику постоји образовање
на румунском језику у Србији?
– Образовање у Србији постоји у два
облика – имамо потпуно образовање
на румунском језику на свим нивои-
ма образовања, од прешколског па
до пост-универзитетског, као и уче-
ње румунског језика као матерњег
језика са елементима националне
културе. У Војводини, Румуни спро-
воде право на учење матерњег јези-
ка. Има градова и села у Војводини,
али и у Тимочкој крајини, где се учи
предмет Румунски језик са елемен-
тима националне културе, два пута
недељно, у местима где имамо ру-
мунске деце, било да су из мешови-
тих породица, или тамо где нема
услова за учењем румунског језика.
Тачније, деца имају предавања на
румунском језику, али имају право
на учење матерњег језика два пута
недељно. Овај предмет се зове Ру-
мунски језик са елементима нацио-
налне културе и предаје су у мести-
ма као што су Торак, Владимировац,
Уздин, Ново Село, Јанков Мост, Вај-
ска..., а у Тимочкој крајини, од 2013.
године, на одабир родитеља, овај
предмет уведен је у више места.

Са којим потешкоћама се 
суочава Одсек за образовање
НСРНМС?
– Засигурно да је највећи проблем
смањен број деце, који из године у го-
дину све више опада. Ми смо нацио-
нална мањина са највећим негатив-
ним процентом, односно сваке годи-
не отприлике двадесеторо деце мање
се уписује у наше школе, а то је вели-
ки проценат за Румуне из Војводине
и Србије. Скоро да нема године када
Национални савет не треба да тражи,
заједно са школама и Секретаријатом

ни школски кадар, односно секретари,
заменици директора, правници, рачу-
новође. До сада нисмо успели да изме-
нимо овај Правилник. Имамо разгово-
ре  са Министарством просвете и виде-
ћемо шта ће бити од септембра. На
крају, за Национални савет али и за на-
ше школе, сматрам да је ово била при-
лично успешна школска година, ако
мислимо на то да смо успели да одр-
жимо све школе на румунском језику.

Каква је ситуација када говоримо
о уџбеницима на румунском
језику? 
– Овог пролећа потписан је мемо-
рандум између Министарства про-
свете, Завода за издавање уџбеника и
седам Националних савета, међу ко-
јима је румунски, којим се предвиђа
да у наредне три године, од стране
државе буду финансирани сви дефи-
цитарни уџбеници за основну школу.
Мислим да је ово велика ствар јер по
први пут имамо овакав меморандум,
потписан од стране министарства,
тако да ћемо од септембра имати уџ-
бенике за све обавезне предмете на
румунском језику. Поред овога, На-
ционални савет је предложио да на-
редних година буду штампани уџбе-
ници за изборне предмете, тако да су
у фази одобрења веронаука 1 и 2, као
и за информатика за осми разред,
али и да се започне са штампањем
уџбеника за Румунски језик са еле-
ментима националне културе. Овим
меморандумом смо створили услове,
остаје да се организујемо, да се сви
ангажујемо и да напишемо ове уџбе-
нике.

Каква је ситуација када говоримо
о школском програму на румунском
језику? 
– Ове године нас очекује писање
програма за предмет Румунски језик
са елементима националне културе
али и ревизија програма за румун-
ски језик. 

Наставак на страни V

АКТИВНОСТИ ОДСЕКА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СРБИЈИ

ОБРАЗОВАЊЕ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ ЈЕ КВАЛИТЕТНО
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за образовање, одобрење Министар-
ства просвете да отвори одељење на
румунском језику у првом разреду.
Врло ретко се дешава да нека школа
има минимални број од петнаесторо
деце. Скоро све школе, па чак и оне из
великих села, имају проблем са бро-
јем ученика мањим од броја предви-
ђеног законом, и ради формирања
одељења увек треба да затражимо
одобрење Министарства да отвори то
ново одељење.

У односу на претходне године,
каква је ситуација у овој 
школској години?

– И ова школска година почела је са
доста потешкоћа, са којима иначе по-
чиње свака школска година, односно
са мањим бројем деце. Тренутно у
основним школама имамо око 1000
ђака који уче на румунском језику, у
поређењу са претходним годинама,
када је овај број био већи.

На почетку године, покушали смо,
заједно са другим Националним саве-
тима, да променимо Правилник о
образовању, који је био усвојен крајем
августа прошле године, према коме је
много наставног кадра остало без нор-
ме, а највише је био оштећен ненастав-

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română
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У Војводини су наставом на румунском језику обухваћени сви нивои:

предшколски, основни, средњи и универзитетски, односно постунивер-

зитетски. Тренутно има 11 основних школа у којима се настава на ру-

мунском језику одвија од првог до осмог разреда и 13 школа у којима

наставу на овом језику похађају деца у прва четири разреда. Постоје и

Средња економска школа и Гимназија општег профила, као и две кате-

дре на Факултету за учитеље и васпитаче.



Песме из детињства уз
матрице ритам машине –
Упркос неповерењу, му-
зички пројекат је заживео
– Авантура се наставља

Спиридон Молдован релативно је
ново име на музичкој сцени Румуна
из Војводине и Баната. Ипак, иза
овог псеудонима крије се један веома
активни музичар (родом из Банат-
ског Новог Села, тренутно настањен
у Панчеву), чије уметничко  делова-
ње (музика, стрип, мултимедија) по-
чиње још од друге половине 80-их
година прошлог века и који до сада
иза себе има богату музичку карије-
ру. Свакако треба подвући да је Спи-
ридон Молдован тренутно једини
представник савремене музике у Ср-
бији, односно рокенрола и његових
деривата, чија лирика је на румун-
ском језику, а његов уметнички израз
у константном кретању и истражива-
њу поља деловања. Ко је заправо ова
интересантна фигура, открива нам
сам Ливиус Павлов, алиас Спиридон
Молдован.

– Идеја је рођена пре 7-8 година,
када сам почео да мешам румунске
народне песме са разним рифовима
и песмама које сам већ компоновао.
То су биле песме које сам знао и које
сам још као дете свирао. Мој отац је
свирао кларинет, мајка је певала, а ја
сам свирао виолину и хармонику, та-
ко да сам још као веома мали на ра-
зним слављима изводио румунске
народне песме, које сам од њих нау-
чио. Оне су ми остале у сећању и од-
лучио сам да их некако искористим
и да тај мелос убацим у другачији
амбијент. Први пројекат у овом сми-

слу био је Ди џеј Молдован, када сам
кренуо са матрицама румунских пе-
сама рађеним на компјутеру, док још
нисам убацио певање. Зашто Молдо-
ван? Зато што је моја мајка рођена у
Молдавији и жеља ми је била да та
чињеница остане запамћена и у мом
псеудониму, ако не и у песмама, док
је Спиридон моје црквено крштено
име – каже овај уметник.

– Касније сам пронашао систем ка-
ко да направим нешто другачију ва-
ријанту: текстове добијене од више
аутора превео сам на румунски и уба-
цио у компјутерски направљене ма-

трице. Занимљиво је да су то тексто-
ви стварани по мојој астролошкој
карти, односно сваки аутор текста до-
био је моју астролошку карту и по то-
ме их је писао. На крају је испало као
да сам их ја писао, шта сам заправо и
хтео. Наравно, и сам сам аутор неко-
лико текстова, који ће се наћи на де-
би албуму који увелико припремам.
Песме су веома личне, текстови су
биографски (и аутобиографски).

Занимљиво је да Спиридон пева на
наречју румунског језика којим се
говори у Банатском Новом Селу и
који овог уметника чини још више

аутентичним на војвођанској музич-
кој сцени. 

– Одабрао сам новосељанско на-
речје румунског језика управо зато
што ми је блиско, одрастао сам у том
месту, у окружењу у коме се тако
причало. На крају, иако сам похађао
наставу на српском, румунски је мој
матерњи језик и одговара мом гласу.
У мојој музици заправо и нема пуно
инструмената, већ она по мелодији
подсећа на румунску народну музи-
ку. Онај ко је познаје, приметиће тај
мелос, а веза са румунском народном
музиком најбоље се осети у мелоди-
јама певања, које су заправо на трагу
старих румунских народних песама,
док текстови говоре о животу и свему
ономе шта чини живот. Наравно да
сам ту укључио и гитару и на првим
снимцима је веома заступљена, јер је
то инструмент који најдуже свирам и
на њему компонујем. Наравно, ту
има рока, панка, фанка... има
свега. У суштини, на крају је
испало да Спиридон Молдо-
ван изводи сајкоделик
транс – објашњава Спири-
дон и додаје: 

– Од средине 90-их екс-
периментишем мешајући
разне музичке правце, ин-
струменте и све штo ми се
допада, и то ми даје потпу-
ну слободу. Но, тада није
било техничких могућно-
сти које сада имамо, да
моје идеје буду реализова-
не у бољој продукцији. Са-
да више није то снимак на
два канала, већ је све сни-
мљено као у правом студију.
Први албум је у припреми,
матрице су већ снимљене и

оне звуче светски, а остао је још во-
кал да се свему томе прикључи. 

Како сам каже, иако нико није ве-
ровао да ће овакав музички израз ус-
пети, уз упорност и залагање, рођен
је Спиридон Молдован. Креиран у
уметничкој радионици Ливијуса Па-
влова, овај лик наставља давно запо-
чету луду музичку авантуру. И сигур-
но ће у томе истрајати.    

Петак, 10. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Новосељански дом културе
(основан 1958. године, тран-
сформацијом Задружног дома
у Дом културе) препознатљив
је по врло активном аматери-
зму, тачније по томе што је ве-
лики број аматера, који су ме-
штани, укључено у рад дома,
али и по томе што је једна од
ретких, ако не и једина инсти-
туција у Војводини која је успе-
ла да задржи све аматере јед-
ног места под истим кровом. 

Како каже Сорин Бољанац, ди-
ректор ове установе, аматери-
зам је бренд ове институције,
али и професионално вођство.  

– Када је аматеризам у пита-
њу, и сам сам одрастао у овом
дому од 1972/73. године и од-
увек је била пракса да са ама-
терима раде врхунски струч-
њаци. Обично се сматра да ако
је неко удружење аматерско
треба да га воде аматери, што
је погрешно јер онај који је на
челу мора да буде професио-
налац. Врло важна ствар је и
квалитет, односно није важно
да нешто постоји, већ да оства-
рује резултате. Према томе,
освајање медаља на државном,
покрајинском и међудржав-

ном нивоу наших аматера по-
тврда је да Дом културе иде у
добром смеру. Треба рећи да
под окриљем ове установе, по-
ред великог народног оркестра
и фолклорног ансамбла, по-
стоје и салса клуб, балетска
школа, јога клуб, удружење
„ДАЦ”, које негује румунски
фолклор, као и фанфара. Све у
свему, простор и услуге Дома
културе, поред преко 200 ак-
тивних аматера у оркестру и
фолклору, користи још око
200 аматера, што је рекорд у
Војводини – објашњава дирек-
тор Бољанац.

– Оно по чему је новосељан-
ски Дом културе у самом врху,
а када је реч о фолклорном
ансамблу, јесте то што је у по-
следњих 12 година освојио 12
покрајинских одличја – увек
је био у финалу Војводине, у
различитој конкуренцији, и то
на такмичењима на којима су
учествовали и велики војво-
ђански градови као што су Но-
ви Сад или Суботица. Када је
реч о оркестру, онда је то мно-
го виши ниво – увек је у врху
државе и често осваја награде
на међународним такмичењи-
ма. Велики народни оркестар

има преко двадесет чланова,
претежно школованих људи,
професора, магистара, ђака
средње музичке школе, и сре-
дином маја учествовао је на

Европској смотри српске дија-
споре у Бечу, на којој је насту-
пио уз најбоље ансамбле Евро-
пе. Према томе, кад једно село
од 8.000 становника може сва-
ке године да се пласира у фи-
нале великих такмичења и да
буде испред великих градова,
то показује да се ради одлично
– закључује Бољанац.

Финансијски проблеми ни-
су заобишли ни ову установу,
али Дом културе успева на
разне начине да одржава ак-
тивности.

– Поред богатог аматеризма
и народног оркестра, који је
тренутно бренд Дома културе,
важно за Дом је и мноштво
пројеката. Имали смо два
ИПА пројекта прекограничне
сарадње које смо реализовали
са асоцијацијом „Константин
Бранкуши” из Румуније. Од
2007. године имали смо и тач-
но 27 покрајинских пројеката
и око 30 на градском конкур-
су, тако да смо реализовали

преко 60 пројеката. Битно је
рећи да само буџетским сред-
ствима не бисмо могли све то
да остваримо. Треба поменути
и мноштво спонзора који су
укључени у активности Дома
културе на свакој манифеста-
цији – каже Бољанац.

Проблем је и то што је Ново
Село некада имало јаку позо-
ришну трупу на румунском је-
зику, али која није активна
већ пет година. 

– То је зато што тренутно
има мало заинтересованих, али
и због радова на великој сали, и
самим тим немамо простор за
то. Она је у фази реконструкци-
је од краја 2007. године, која је
трајала до 2009, од када је сала
у процесу реституције. Власни-
ци траже повраћај имовине и,
док се то судски не реши, ми
немамо дозволу за рад. Послао
сам мејлове покрајини, репу-
блици, дијаспори, европским
институцијама, али до сада ни-
шта није решено. 

Поред тога, како каже Бо-
љанац, Дом културе најбоље
сарађује са Румунијом, због
великог броја Румуна укључе-
них у рад, а у последњих неко-
лико година изузетно богату
сарадњу има са Словенијом, и
то у преко четрдесет заједнич-
ких пројеката. Дом има и пуно
гостовања других ансамбала у
Банатском Новом Селу јер,

како каже Бољанац, циљ је да
се новосељански дом повеже
са институцијама других ме-
ста и држава и да Банатско
Ново Село постане препозна-
тљиво по отворености, срдач-
ности и гостољубивости, као
што уосталом и јесте. 

ПРЕДСТАВЉАМО: СПИРИДОН МОЛДОВАН, МУЗИЧАР

РУМУНСКИ МЕЛОС УЗ ЕЛЕКТРОНИКУ

ДОМ КУЛТУРЕ У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ

КВАЛИТЕТ ЈЕ УВЕК ПРЕПОЗНАТЉИВ
МУЗЕЈ ЗБОГ 

БУДУЋНОСТИ

Куриозитет је и то што је у

оквиру Дома културе не-

давно отворен музеј, при

коме постоји и спомен-со-

ба Банатског Новог Села,

у коме су похрањени ра-

зни списи, родослови, фо-

тографије и друга

архивска грађа, а све ка-

ко би био очуван иденти-

тет овог банатског места.  

Сорин Бољанац
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У последњих неколико годи-
на, Професионална сцена Ру-
муна, која функционише при
Народном позоришту „Стери-
ја” из Вршца, изузетно је актив-
на. Ово једино професионално
позориште на румунском јези-
ку у Србији, од самог оснивања
новембра 2003. године, одржа-
ва живим интересовање публи-
ке за позоришну уметност на
румунском језику, а о томе го-
вори мноштво приказаних
представа на даскама вршачког
позоришта, али и у другим гра-
довима Србије, као и ван зе-
мље. У Вршцу, представе се ре-
довно одржавају на великој
сцени Народног позо-
ришта, као и на Малој
сцени „Томислав Пеј-
чић”, у којима глумци у
улогама Шекспирових,
Карађалеових, Јонеску-
ових, Камијевих јунака
приказују сву раскош
вршачког позоришног
наслеђа, а у публици се
често налазе и љубите-
љи театра који не по-
знају овај језик, али их
привлачи поставка
представе, глумци, ода-
бир текста, костими… 

И поред чињенице
да ова позоришна трупа за-
право нема ниједног запосле-
ног глумца, већ су сви глумци-
сарадници ангажовани по уго-
вору, трупа опстаје, првен-
ствено захваљујући великом
ентузијазму и љубави према
позоришној уметности. 

Отилија Пескариу, коорди-
наторка Професионалне сце-
не на румунском језику На-
родног позоришта „Стерија”,
каже да трупу карактеришу
константан рад и залагање.

– Од новембра 2003. године,
од када је основана, сцена на
румунском језику има иза себе
импозантан број представа, иа-
ко у овој области, као уосталом
у области културе, увек постоје
препреке. Обично су то пробле-
ми финансијске природе, али
увек се нађе још нека потешко-
ћа. Ипак, успевамо да одржимо
румунску сцену активном и ин-
тересовање за наше позоришне
представе заиста јесте велико.
Поред Вршца, у коме редовно
играмо, имали смо и гостовања
у другим местима, а споменула
бих Београд, Панчево, Кикин-
ду, Петровац на Млави, Зрења-
нин, Торак, Куштиљ, Алекси-
нац, а играли смо и у Прагу

(Чешка), Букурешту, Темишва-
ру, Питештију, Дробети, Турну,
Северину, Ђурђу, Дети (Руму-
нија). Само у прошлогодишњој
позоришној сезони имали смо
две премијере, и то „Анималул,
ацест ом циудат” (Животиња,
овај чудни човек) Мирче Јоне-
скуа, у режији Јулијана Урсуле-
скуа, и коју смо реализовали уз
финансиијску помоћ Покра-
јинског секретаријата за култу-
ру. Друга је „Цутиа цу повести”
(Кутија са причама) Елене
Иванка, представа за децу, по-
држана од стране Одсека за од-
носе са дијаспором румунског
Министарства спољних посло-

ва и Националног савета Ру-
мунске националне мањине из
Србије, што говори о значају
постојања професионалне сце-
не на румунском језику. Зна-
чајну помоћ овог министарства
имали смо и при обележавању
10 година постојања сцене на
румунском, крајем 2013. годи-
не, на којој су, поред представа
по текстовима Албера Камија
„Неинтелегереа” (Неспоразум)
и Астрид Линдгрен „О миреаса
де импрумут” (Продана неве-
ста), у склопу програма биле
уприличене и изложба, моно-
драма и округли сто. Круна ра-
да наше позоришне сцене јесу
и награде које смо, као трупа
или као појединци, добили на
разним позоришним фестива-
лима код нас и у иностранству
– каже Отилија Пескариу. 

Према њеним речима, ово
позориште ће и даље давати
све од себе како би професио-
нална сцена на румунском је-
зику опстала упркос препре-
кама, надајући се да ће и оста-
ли препознати њену важност
за румунско позориште у Ср-
бији и помоћи да сцена и даље
функционише, на радост по-
зоришне публике. 

Наставак са стране III

Имамо шансе да урадимо исправке у по-
стојећем програму за предмет Румунски
језик као матерњи језик, након чега сле-
ди израда нових уџбеника. 

Одсек за образовање НСРНМС 
потрудио се да формира активе 
директора, професора, учитеља 
и васпитача.
– Од мог укључења у координирање Одсе-
ком за образовање у склопу Националног
савета 2012. године, намеравали смо да
оснујемо тзв. активе ради боље организа-
ције образовања на румунском језику. По-
чели смо са Активом директора основних
школа, затим смо успоставили Актив про-
фесора румунског језика, а скоро смо фор-
мирали и активе учитеља и васпитача.
Мишљења сам да ови активи већ почињу
да дају резултате. Актив професора румун-
ског језика и директора заиста су се пока-
зали добрим, јер је на овај начин створена
веза између школа, директора, односно
професора. Остаје да утврдимо програм
рада са васпитачима и учитељима, јер по-
стоје недостаци на овим нивоима образо-
вања. Треба поменути да се нико није ба-
вио васпитачима од када постоји образо-
вање на румунском језику, тако да ће сада,
посредством Националног савета, они
имати међусобне контакте. Овог пролећа
је у Гребенцу био одржан први семинар за
васпитаче и учитеље, који додуше још увек
није акредитован у Србији. Семинар су во-
диле наше колеге из Гирлада (Румунија), а
присутвовало је скоро 40 учитеља и васпи-

тача из Војводине. То је био један изузетно
интересантан семинар, на коме су на кон-
кретан начин биле приказане активности
у вртићу: дидактичке игре, нове методе
предавања, итд. Ништа не радимо без да
се консултујемо са директорима, као ад-
министраторима, или професорима, који
најбоље знају шта им је потребно у школи.

Поред овога, Одсек за образовање
НСРНМС подржава и такмичења?
– Још једна ствар коју је Национални са-
вет успео да реализује јесте и одржавање
такмичења из румунског језика и култу-
ре изражавања. Због финансијске ситу-
ације, наше школе су дошле у прилично
незавидну ситуацију и нису хтеле да бу-
ду домаћини на такмичењима из ру-
мунског језика, јер више нису добијале
финансијска средства нити од општине
нити од министарства. Сматрали смо да
би такмичења требало да буду одржана
и заказали смо сусрет свих директора и
професора румунског језика, где смо
покушали да решимо овај проблем и ус-
пели смо. Дакле, почевши са овом
школском годином, Национални савет
ће суфинансирати школе које ће бити
домаћини на овим такмичењима. Ми-
слим да такмичења имају веома велику
важност за нас Румуне, јер треба да одр-
жимо и спроводимо наше мањинско
право. За добро организовано и спрове-
дено образовање морамо да имамо и ова
такмичења, како бисмо видели где се
налазимо као мањински народ у репу-
бличком образовном систему.

Очекује нас и завршни испит?
– И ове школске године на завршном

испиту сва питања су непозната. До скоро,
на сва три теста (румунски језик, матема-
тика и комбиновани тест) деца из школа
на румунском језику  ушла су у републич-
ки просек или су била нешто изнад просе-
ка, тако да можемо рећи да је образовање
на румунском језику квалитетно. Надамо
се да ће се деца добро припремити за овај
испит и у наредним годинама. 

На крају, сматрам да образовање на ру-
мунском језику има будућност, нарочито
ако се сви будемо ангажовали и створили
добре услове за образовање у нашим шко-
лама. Јака и добро организована просвета
може довести до позитивних промена и
тако ћемо успети да се одржимо и да
спроводимо наша мањинска права. 

АКТИВНОСТИ ОДСЕКА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 

РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СРБИЈИ

ОБРАЗОВАЊЕ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ ЈЕ КВАЛИТЕТНО

Мирча Маран добро је познат
међу стручњацима као исто-
ричар, истраживач, аутор ви-
ше монографија, преводилац.
Познат је и као добар профе-
сор, честит наставник са про-
фесионалним ауторитетом
признатим од стране студена-
та, родитеља и стручног на-
ставног кадра. 

Надарен снагом да синтетизу-
је истражени материјал, Мир-
ча Маран успева не само дa
забележи репрезентативне
странице докумената, већ и да
их интерпретира, потврђујући
да је квалитетан историчар и
истраживач. Можемо са си-
гурношћу рећи да је Мирча
Маран специјалиста за исто-
рију Румуна у српском Банату
у XIX и XX веку, који проуча-
ва српско-румунске односе,
личности из Баната, проблем
идентитета Румуна из српског
дела Баната, али и аспекте
мултикултурализма и мулти-
конфесионализма на банат-

ском простору. У том смислу,
у средишту његове пажње су и
теме попут емигрирања Руму-
на из српског Баната на запад,
Румунска православна црква у
Србији, заједнице Арумуна и
Мегленорумуна у српском Ба-
нату, итд. Није мање важно
његово интересовање за обра-
зовање на румунском језику у
Србији, као и за записе са пу-

товања. Укључен је у бројне
националне и међународне
пројекте и учествовао је на
мноштву симпозијума, науч-
ним конференцијама и семи-
нарима у Србији, Румунији,
Аустрији, Немачкој, Словени-
ји, Италији, Шпанији, Малти,
Холандији. Његова публици-
стичка активност изузетно је
обимна: објављује збирке,

чланке, студије, научни мате-
ријал, приказе, итд, дајући та-
ко значајан допринос обога-
ћивању ризнице историјске
науке. До сада је објавио 15
монографија, учествујући и
као коаутор у реализацији не-
ких од њих, истовремено обја-
вљујући значајан број чланака
и студија из домена историје,
образовне науке, међудисци-
плинарних наука, итд. 

Његов рад није остао непри-
мећен: примио је бројна при-
знања, од којих треба помену-
ти награду „Румунска култура
без граница” на Фестивалу
књиге „Трансилванија” у Клу-
жу. Објављује историјске, ан-
трополошке и међудисципли-
нарне студије у научним и
стручним часописима из Ср-
бије и Румуније, Молдавије,
САД-а, Шведске, Холандије.
Истовремено је постао и са-
радник мноштва научних,
културних и образовних уста-
нова, као на пример Институ-
та за педагошка истраживања
из Београда, Матице српске из
Новог Сада, Института за из-
давање уџбеника из Београда,
Института за оцењивање ква-
литета образовања из Београ-
да, Института за балканологи-
ју Српске академије наука и
уметности, Института за кул-
туру Румуна из Војводине из
Зрењанина, Румунског удру-
жења за етнографију и фол-
клор из Војводине, Друштва за
румунски језик и других. Од
2007. године запослен је у Ви-
шој школи за обуку васпитача
из Вршца, као професор пред-
мета Историја цивилизације и
Европски контекст национал-
не културе. 

МИРЧА МАРАН

рођен је 1965. године у Владимировцу, у Србији. 1990. године дипломирао је
на Катедри за историју Филозофског факултета у Новом Саду. Радио је као про-
фесор историје у Основној школи „1. Мај” у Владимировцу и Гимназији „Бори-
слав Петров Браца” у Вршцу. Од 2007. године ради као професор предмета

Историја цивилизације и Европски контекст националне културе у Високој струч-
ној школи за васпитаче из Вршца. Од 2010. је шеф Катедре за филозофију

и друштвене науке у склопу поменуте установе, а 2014. године, заједно са
неколико сарадника, оснива невладину организацију „Центар за банат-

ске студије”, са седиштем у Вршцу, чији је председник. 2003. је одбра-
нио тезу на мастер студијама, такође на Филозофском факултету у
Новом Саду, темом Културни развој Румуна из Баната у периоду
1918–1941. Од 2003. до 2007. био је стручни сарадник на Одсеку
за румунски језик у склопу Филозофског факултета у Новом Саду, за
предмете Историја румунског народа и Основе балканологије. 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОЗОРИШНА СЦЕНА РУМУНА

РАСКОШ ПОЗОРИШНОГ 
НАСЛЕЂА 

ФЕСТИВАЛ РУМУНСКОГ ФОЛКЛОРА ДЕЦЕ

ИЗ ВОЈВОДИНЕ

НАЈМЛАЂИ ЧУВАРИ 
РУМУНСКОГ НАСЛЕЂА

СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ: МИРЧА МАРАН, ИСТОРИЧАР И ИСТРАЖИВАЧ

ДОПРИНОС ОБОГАЋИВАЊУ 
БАНАТСКЕ РИЗНИЦЕ

Фестивал румунског фол-
клора деце из Војводине, одр-
жан 3. и 4. јуна у Куштиљу,
окупиo je све најмлађе младе
извођаче румунске традицио-
налне песме, од 6 до 13 годи-
на, из готово свих војвођан-
ских места са румунским ста-
новништвом. У ова два дана,
сценом у Куштиљу прошло је
шездесетак деце вокалних со-
листа и инструменталиста,
тринаест дечјих хорова и во-
калних група, шест оркестара,
чак 22 фолклорне групе, а
приказана су два фолклорна
игроказа са традиционалним
мотивима.

Ове године деца из Кушти-
ља, Вршца, Уздина, Владими-
ровца, Сутјеске, Ечке, Торка,
Николинаца, Банатског Новог
Села, Локава, Гребенца, Али-
бунара и Овче приказала су

сву раскош румунске песме и
игре, а као гости су им се при-
дружила деца из Темишвара и
Решице. У ова два дана, пу-
блика је имала прилику да чу-
је најмлађе вокалне солисте и
солисте на виолини, кларине-
ту, флаути, мандолини, хар-
моници, окарини и даирама,
праћене оркестрима, као и да
ужива у аутентичним разно-
бојним традиционалним ко-
стимима, које су мајке и баке
посебно за ову прилику стр-
пљиво везле. Како би се пока-
зали у најбољем светлу, сви
ови млади учесници су се, уз
несебичну помоћ ментора и
уметничких руководилаца,
месецима уназад припремали
за овај фестивал, а многи од
њих ће управо наступ у Ку-
штиљу памтити као први у бу-
дућој каријери.

ДОБРА САРАДЊА СА МИНИСТРОМ ВЕРБИЋЕМ

Како сте сарађивали са министром Вербићем и Министарством просвете?

– Mожемо да кажемо да смо имали веома добру сарадњу, како са министром

Вербићем, тако и са његовим тимом из Министарства просвете који се бави 

мањинским образовањем.

Анишоара Царан



Петак, 10. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Од краја априла, у организа-
цији Удружења за општу кул-
туру и слободно информиса-
ње „Омнибус” из Панчева, уз
подршку новооснованог Ру-
мунског културно-едукатив-
ног центра, такође из Панче-
ва, почео је пројекат отворе-
них језичких радионица
основа румунског језика. Ра-
дионице се одржавају сваког
понедељка и четвртка у про-
сторијама Румунског културно-
-едукативног центра, а тренут-
но има петнаестак полазника
различитог узраста који желе
да се ближе упознају са ру-
мунским језиком. Предавач је
Кристијан Балтеану, профе-
сор румунског језика и књи-
жевности из Панчева, члан
„Омнибуса”.

Према речима Мирослава
Тодоровића, председника
ове организације, пројекат је
настао из жеље и потребе за
овим језиком, због све че-
шћих контаката наших су-
грађана са румунским делом
Баната, али и Румунијом
уопште. 

Језичке радионице првен-
ствено су намењене грађани-
ма Панчева и околних места
који не познају или слабо по-

знају овај језик, али и онима
који желе да обогате своје
знање румунског. Пројекат се
унеколико наслања на актив-
ности организације „Ин ме-
диас рес”, која је заправо и пр-
ва почела са учењем румун-
ског језика у Панчеву, с тим
да је тежиште стављено на
основе, што значи да тренут-
но постоји само једна група
полазника која језик учи од
самог почетка. Радионице су
замишљене тако да у току
трајања пројекта, тачније до
средине јуна, полазници усво-
је најосновније ствари, одно-
сно румунски алфабет и изго-

вор и читање појединих гла-
сова, читање словних комби-
нација и речи, форме поједи-
них глагола, неке краће фра-
зе, основне моделе изражава-
ња, итд, што би послужило
као основ за њихово даље изу-
чавање румунског језика – на-
води Тодоровић.

Треба поменути да овај
курс похађају и полазници
који су изразили жељу да сту-
дирају у Румунији, тако да ће
им ово свакако помоћи у да-
љем усавршавању у Темишва-
ру, Букурешту, Клужу или
другим градовима. Поред то-
га, како каже Тодоровић, пла-
ниране су и ваннаставне ак-
тивности, попут пројекција
румунских филмова и слуша-
ња румунске музике, као и
екскурзије у Темишвар, како
би полазници курса на лицу
места могли да примене сте-
чено знање и да и на овај на-
чин буду корак ближи румун-
ском језику и култури.

Тренутно, пројекат је на во-
лонтерској бази, али из ове
организације наводе да оче-
кују и помоћ градских инсти-
туција да би пројекат могао
да буде настављен и у септем-
бру, како је планирано.  

Културно-уметничко друштво „Веселиа” из Глогоња основано је у
септембру 1938. и од тада па до данас, активно је без престанка.
Чланови овог друштва увек учествују на бројним културним деша-
вањима од важности за румунску мањину, у земљи и иностранству,
представљајући се румунском музиком из Баната и Трансилваније. 

Ово културно-уметничко друштво је аматерско удружење, са
много младих, чији чланови из љубави према румунском фолкло-
ру промовишу традиционални плес и песме. У управи овог друштва
углавном су чланови оркестра и велики ентузијасти који желе да
одрже традицију румунске музике и фолклора, као и да очувају ау-
тентичне културне вредности свог села. Тренутно, у КУД „Веселиа”

активности се одржавају у следећим секцијама: Народни оркестар
(12 чланова), плесни ансамбл (20 чланова), хор (12 чланова) и гру-
па солиста и инструменталиста (5 чланова). Пробе се одржавају у
просторијама Културног центра „Младост” из овог места, са којим
„Веселиа” такође сарађује и међусобно се помаже, а део костима и
инструмената припадају самим члановима друштва.

Једногласна подршка
Ансамбл је учествовао на културно-уметничким манифестација-
ма, фолклорним манифестацијама, одржавао је приредбе на који-
ма је публика препознала сву његову вредност, а лепота народног
плеса и песме, заједно са живом хроматиком костима, успеле су да
нагласе посвећеност ових аматера румунском фолклору. Приред-
бе одржане дубоким интензитетом и вибрацијом песме и плеса на
сцени, фолклорном ансамблу, оркестру и вокалној групи и инстру-

менталистима, донеле су једногласно признање публике и струч-
њака из овог домена. У последње четири године, КУД „Веселиа”
успешно је организовало фестивал „Дани Румуна из Глогоња”, у
склопу ког је одржана изложба традиционалних костима, старих
фотографија, заборављених јела, као и културно-уметнички про-
грам, у коме су учествовали разни састави из Србије и Румуније. 

Представљање богате традиције
Треба нагласити чињеницу да се КУД „Веселиа” финансира стро-
го кроз конкурсе и пројекте и из финансијских средстава спонзо-
ра. Ниједан члан секције не плаћа котизацију нити има финансиј-
ску обавезу према овом друштву. У последњих пет година Дру-
штво „Веселиа” реализовало је преко десет пројеката, којима се
представило Панчеву и покрајини. Главни циљ Друштва јесте да
негује румунску народну музику и румунски фолклор, као и ства-
рање погодног окружења за развој музичке и уметничке креације.
Учествовањем на различитим дешавањима, „Веселиа” представља
не само музичко стваралаштво већ и место Глогоњ, место са бога-
том традицијом, са добрим музичарима и великим ентузијастима
који чувају вековну традицију.

Валентин Мик је један од најзначај-
нијих румунских песника млађе ге-
нерације на нашим просторима, ду-
гогодишњи новинар листа на румун-
ском језику „Либертатеа” и беском-
промисни борац за слободну реч,
мисао и стих.  

Познати сте као новинар и песник.
Како се слажу ова два става?

– Почео сам озбиљније да се бавим
писањем на почетку 90-их година,
када је невероватна количина мр-
жње поплавила ове просторе, као ка-
кав разарајући цунами. Писање је
било стварно оружје којим сам се бо-
рио у имагинарном свету поезије,
али и у оном стварном новинарском
свету против овог модела функцио-
нисања друштва са хиљадама ту-
жних прича, које су засигурно могле
бити избегнуте, само да мржња није
имала своје следбенике. Ова два об-
лика отпора према злу и лошем с
временом су ми постала начин жи-
вота. Према томе, све оно што сам с
временом у себи градио има везе са
писањем. Не сећам се да ли сам пр-
во закорачио у свет Парнаса или но-
винарства, али тачно знам да је сва-
ки корак начињен у ова два смера
мога ја, начињен с великом надом. 

Као новинар, текстовима на по-
себан начин циљате идентитет
Румуна, и ти текстови изазвали
су много полемика.

– Никада нисам волео маратонске
полемике које воде неки читаоци. С
друге стране, са ове временске дистан-
це могу да кажем да оне могу једног да-
на да нам послуже као одбљесак про-

шлих времена. Чак боље од мојих но-
винарских текстова, оне могу илустро-
вати пут, најчешће оштрим камењем
поплочан, који је направио новинар
Валентин Мик. Погрешио бих ако бих
рекао да сам одувек био у праву, ово
није била суштина, већ то да су овакве
полемике подржале интересне групе из
раличитих сфера, које су у мом писању
виделе некакву препреку било за соп-
ствену промоцију, или за промоцију
деструктивних идеологија. Имао сам
срећу да у „Либертатеи”, где радим од
1998. године, упознам добре новинаре,
људе посвећене професији. Ово иску-
ство, касније надопуњено наученим на
Факултету политичких, управних и ко-
муникацијских наука из Клужа, учини-
ло је да много боље сагледам стварност
и њена лица. Такође, упознао сам мно-
го квалитетних новинара из Панчева и
из целе земље, а са многима од њих
имам пријатељске контакте и ово за
мене представља велики личну и про-
фесионалну добит. 

Поезија није ван живота. Ваше ства-
ралаштво карактерише, на себи свој-
ствен начин, јак, специфичан и једин-
ствен језик. Посредством метафора
стварате један посебан свемир. 

Кроз какве метаморфозе сте
прошли пишући збирку
„Виргула”?

– Поезија и новинарство, да-
кле живот, увек се преплићу, а
резултат ових међусобности су
стихови који рефлектују начин
размишљања, жеље и стварност
уједно. Збирка „Виргула” пред-
ставља мост између два периода
мог емотивног живота, а са дру-
ге стране објашњава и моје тач-
ке гледишта из унутрашњости
према спољашњости, околности,
успоне и падове са којима сам се
сукобљавао. Ова књига је неза-
висна, првенствено са моралне и
етичке тачке гледишта.

Као што је познато, 
стваралаштво не познаје
границе. Колико терапеутски
може деловати писање?

– Уколико мислите на писање
са аспекта културе, онда га мо-
жемо сматрати више но неоп-
ходним на тренутној лествици
развоја људског друштва, баш
као ваздух и воду. Можемо да ка-
жемо да уколико се употреби у
правцу добра, писање, поезија и
проза, имају улогу да вајају људ-
ски дух, да га хране узвишено-
шћу и оптимизмом и са вером у
сутра. Ипак, писање може бити
деструктивно и подржавалац
бруталних идеологија. Ко нор-

малан и цео у глави може рећи да је
„Меин кампф” књига која је донела до-
бро човечанству, иако је инструмент
њеног стварања управо писање. Нажа-
лост, и у нашем окружењу можемо наћи
много лоше књижевности која покуша-
ва да отвори смутне просторе, служећи
као подршка за геостратешке, политич-
ке, идеолошке игре и друге врсте инте-
реса који немају ништа заједничко са
културом и човековом потребом да је
упозна.

Поезија се сажима на тренутну
инспирацију и на субјективност
духовног стања. Шта рефлектује
поезија Валентина Мика?   

– Моја поезија мене представља, би-
ло где и било кад. Не могу да је упоре-
дим са бескрајном љубављу према су-
прузи и ћеркама, јер је поезија нека
друга димензија живота, али је битна
као кућа у којој живим. Има темељ, зи-
дове и кров. Има и баштицу са цвећем,
собу, кухињу са тањирима и чинијама,
прозоре са отвореним завесама и, што
је најважније, светлост и топлину –
много светлости и много топлине. Пое-
зија је мој живот и много пута је мој
живот поезија. 

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ВЕСЕЛИА“ 

ИЗ ГЛОГОЊА

НАСТАВАК ТРАДИЦИЈЕ
ДУГЕ 78 ГОДИНА

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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НАША КУЋА

Свако од нас дошао је однекуд.
Неки су следили своје путујуће снове,
други ношени ветром
усидрили су своја лутања
под савијеном багремовом граном,
и тако полагано, раме уз раме,
зидали смо нашу заједничку кућу.
Са прозорима около,
вратима стално отвореним, 
кућа долазећих и одлазећих -
Нашу кућу.

А ти си дошла однекуд,
јашући равницу Војводине,
доносећи са собом
јата ластавица
веснике неких нових долазака.
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În ultimii ani, scena profesionistă în
limba română, care activează pe lân-
gă Teatrul Național ”Sterija” din
Vârșeț este foarte activă. Acest unic
teatru profesionist în limba română
din Serbia, încă de la îniințarea sa în
noiembrie 2003, întreține viu intere-
sul publicului artistic în limba româ-
nă, iar aceasta dovedește o mulțime
de piese de teatru jucate pe scena din
Vârșeț, dar și în alte orașe din Serbia
și din străinătate. Piesele de teatru se
mențin cu regularitate pa scena mare
a Teatrului Național și pe scena mică
”Tomislav Pejčić” din Vârșeț, în care
actorii în rolurile personajelor lui
Shakespeare, Caragiale, Ionescu, Ca-

mus prezintă toată luxoarea patri-
moniului de teatru vârșețean, iar de
nenumărate ori în public se ală și iu-
bitorii de teatru care nu cunosc lim-
ba română, ci sunt atrași de specta-
col, actori, scenariu, costume… Pe
lângă faptul că trupa nu are niciun
actor angajat, ci toții actorii-colabo-
ratori sunt angajați contractual, ea
persistă, în primul rând mulțumind
entusiasmului enorm și dragostei
față de arta teatrului.    

Otilia Pescariu, coordonatoarea
Scenei Profesioniste în Limba Ro-
mână a Teatrului Național ”Sterija”
airmă că caracteristica trupei este
o muncă constantă și un mare de-
votament.

- Din noiembrie 2003, de când a
fost îniințată, scena profesionistă în
limba română are un număr impo-
zant de spectacole, deși în acest do-
meniu, precum în general în dome-
niul culturii există obstacole. De
obicei sunt probleme de gen inan-
ciar, dar întotdeauna se ală încă o
greutate. Totuși, reușim să
întreținem scena românească activă
și interesul pentru spectacolele
noastre într-adevăr este mare. Pe
lângă Vârșeț, unde jucăm cu regula-

ritate, am fost invitați și în alte
localități, aș menționa Belgrad, Pan-
ciova, Kikinda, Petrovaț na Mlavi,
Zrenianin, Torac, Coștei, Aleksinaț,
dar am jucat și la Praga (Cehia),
București, Timișoara, Pitești, Dro-
beta Turnu Severin, Giurgiu, Deta
(România). Numai în sezonul de
teatru de anul trecut am avut două
premiere, și anume piesa “Animalul,
acest om ciudat” de Mircea Ionescu,
în regia de Iulian Ursulescu, pe care
am realizat-o cu sprijinul inanciar
al Secretariatului Provincial pentru
Cultură. A doua a fost piesa pentru
copii ”Cutia cu povești” de Elena
Ivanco, susținută de Departmanul

pentru Relații cu Românii de Pretu-
tindeni al Ministerului Afacerilor
Externe al Republicii România și
Consiliului Național al Minorității
Naționale Române din Serbia, ceea
ce dovedește importanța existenței
acestei scene profesioniste în limba
română. Un ajutor remarcabil din
partea acestui minister am avut și la
marcarea 10 ani de scena profesio-
nistă în limba română, la sfârșitul
anului 2013 și la care, pe lângă piese-
le ”Neînțelegerea” (după Albert Ca-
mus) și ”O mireasă de împrumut”
(de Astrid Lindgren), a avut loc și
expoziția de picturi, o monodramă
și o masă rotundă. Coroana
activității trupei noastre de teatru
sunt și numeroase premii care am
primit, ca trupă sau individual, la di-
ferite festivaluri de teatru la noi și în
străinătate – airmă Otilia Pescariu.

După cele exclamate mai sus, scena
profesionistă în limba română va de-
pune și în viitor un efort pentru a se
menține împotriva obstacolelor, și cu
speranță că și ceilalți factori vor
recunoaște importanța ei pentru tea-
tru românesc din Serbia și că vor ajuta
ca scena să funcționeze și mai depar-
te, în favoarea publicului de teatru.

continuă din pagina I

Departamentul a format și Activele
directorilor, profesorilor,
învățătorilor și educatorilor.   
De la începutul includeri mele în coor-
dnarea Departamentului pentre Învăţă-
mânt din cadrul Consiliului, în anul
2012, ne-am propus să înfiinţăm așa-nu-
mitele active pentru o mai bună organi-
zare a învăţământului în limba română.
Am început cu Activul directorilor de
școli elementare, apoi am întocmit Acti-
vul profesorilor de limba română, iar re-
cent am format și Activul învăţătorilor și
Activul educatorilor. Sunt de părere că
aceste active deja au început să dea rezul-
tate. Activul profesorilor de limba româ-
nă și Activul directorilor într-adevăr s-au
arătat ca un lucru foarte bun din cauză că
în acest mod s-a făcut legătura între
școli, directori, respectiv profesori. Ur-
mează să stabilim un program de lucru
cu educatorii și învăţătorii, căci și la
aceste niveluri de învăţământ există ne-
ajunsuri. Trebuie menţionat că, de când
există învăţămât în limba română, ni-
meni nu s-a ocupat de educatori, așa că
acum, prin intermedulul Consiliului, vor
avea contacte directe între ei. În primă-
vara aceasta, la Grebenaţ a avut loc și pri-
mul seminar pentru învăţători și educatori
în limba română, care deocamdată nu este
acreditat în Serbia, seminarul fiind coordo-
nat de colegii de la Ghirlad (România), la
care au participat aproape 40 de învăţători și
educatori din Voivodina. A fost un seminar

extrem de interesant, la care, la modul con-
cret au fost prezentate activităţile de la gră-
diniţă: jocuri didactice, metode moderne
noi de predare, etc. Nimic nu facem fără să
ne consultăm cu directorii ca administratori
sau cu profesorii, care sunt la baza învăţă-

mântului și care știu cel mai bine de ce au
nevoie în școli.

Pe lângă acestea, Departamentul 
de Învăţământ al CNMNRS sprijină 
şi diferite competiţii?
Încă un lucru care Consiliu Naţional a reu-
șit să îl realizeze este și menţinerea compe-
tiţiilor de Limba română și cultura expri-
mării. Din cauza stării inanciare, școlile
noastre au ajuns într-o situaţie destul de
nefavorabilă și nu au mai vrut să ie gazdele
competiţiilor la Limba română, pentru că
nu au mai primit surse inanciare nici de la
comună dar nici de la Minister. Am consi-
derat că competiţiile trebuie menţinute și
am convocat o întâlnire cu toţi directorii și
profesorii de limba română unde am încer-
cat să soluţionăm aceasta problemă și am
reușit. Deci, începând cu acest an școlar,
Consilul Naţional va coinanţa aceste școli
care vor găzdui aceste competiţii. Cred că
întrecerile au o importanţă foarte mare
pentru noi românii din cauză că trebuie să
menţinem și implementăm dreptul nostru
minoritar. Pentru un învăţământ bine în-
tocmit și bine organizat, trebuie să avem și
aceste competiţii ca să vedem unde suntem
ca popor minoritar în sistemul de învăţă-
mânt republican.

Ne aşteaptă examenul de finalizare?
Și în acest an școlar la Examenul inal între-

bările sunt total necunoscute. Până în prezent,
la toate trei teste (Limba română, Matematica,
Testul combinat), copiii din școlile cu predare
în limba română s-au încadrat în media repu-
blicană sau au fost ușor peste această medie,
așa că nu putem spune că învăţământul în
limba română nu este calitativ. Sperăm că ele-
vii se vor pregăti bine pentru acest examen și
în anii care urmează. 

Consider că învăţământul în limba română
are viitor, mai ales dacă toţi ne vom angaja și
vom crea condiţii bune de învăţare în școlile
noastre. Un învăţământ tare și bine organizat
poate duce la schimbări pozitive și așa vom
reuși să ne menţinem și să ne implementăm
drepturile noastre minoritare.

ACTIVITĂŢILE DEPARTMANULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT AL CONSILIULUI NAŢIONAL AL MINORITĂŢII 
NAŢIONALE ROMÂNE DIN SERBIA 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ESTE CALITATIV

Mircea Măran este foarte bine cu-
noscut printre specialiștii în dome-
niu, ca un istoric, cercetător, autor
al mai multor monograii, traducă-
tor. Este cunoscut și ca un bun pro-
fesor, cadru didactic onest, care do-
vedește autoritate profesională re-
cunoscută atât de către studenţi, cât
și părinţi și cadre didactice de spe-
cialitate.

Înzestrat cu o mare putere de sin-
teză a materialelor cercetate, Mir-
cea Măran reușește nu numai să
evidenţieze pagini reprezentative
ale documentelor, ci să le și inter-
preteze, dând astfel dovada unor
reale calităţi de istoric și cercetător.
Putem airma cu certitudine că
Mircea Măran este specialist în is-
toria românilor din Banatul sâr-
besc între secolele XIX-XX, iind
preocupat de relaţiile româno-sâr-
be, personalităţile bănăţene, de

problemele identităţii românilor
din Banatul sârbesc dar și de as-
pectele multiculturalismului și
multiconfesionalismului în spaţiul
bănăţean. În aceeași ordine de idei,
în centrul său de interes igurează
și subiectele cum sunt emigrările
românilor din Banatul sârbesc în
Occident, Biserica Ortodoxă Ro-
mână din Serbia, comunităţi de
aromâni și meglenoromâni în Ba-
natul sârbesc etc. Nu mai puţin im-

portant este și interesul său faţă de
învăţământul în limba română în
Serbia dar și notele de călătorie.

Este încadrat în numeroase
proiecte naţionale și internaţio-
nale și a participat la numeroase
simpozioane, conferinţe știinţii-
ce și seminare în Serbia, Româ-
nia, Austria, Germania, Slovenia,
Italia, Spania, Malta, Olanda. Ac-
tivitatea sa publicistică este ex-
trem de vastă, publicând volume,

articole, studii, materiale știinţi-
ice, recenzii, prezentări etc.,
aducând o însemnată contribuţie
la îmbogăţirea tezaurului știinţei
istorice. A publicat până în pre-
zent 15 monograii, participând,
ca și coautpr, la realizarea a încă
câteva monograii și publicând
totodată și un număr însemnat
de articole, studii și alte contri-
buţii din domeniul istoriei, știin-
ţei educaţiei, studii interdiscipli-
nare ș.a. Activitatea sa nu a ră-
mas neobservată astfel că a pri-
mit numeroase recunoștiinţe
printre care amintim premiului
„Cultura română fără frontiere”
la Festivalul de carte Transilva-
nia, la Cluj-Napoca. Publică stu-
dii istorice, antropologice și in-
terdisciplinare în reviste știinţii-
ce și de specialitate din Serbia,
România, Republica Moldova,
S.U.A., Suedia, Olanda, devenind
totodată colaborator al numeroa-
selor instituţii știinţiice, cultura-
le și didactice (de exemplu: Insti-
tutul de Cercetări Pedagogice din
Belgrad, Matica srpska din Novi
Sad, Institutul pentru Editarea
Manualelor din Belgrad, Institu-
tul pentru Calitatea Educaţiei și
Instrucţiei din Belgrad, Institutul
de Balcanologie al Academie Sâr-
be de Știinţă și Arte, Institutul de
Cultură al Românilor din Voivo-
dina din Zrenianin, Societatea
Română de Etnograie și Folclor,
Societatea de Limba Română și
altele. 

În anul 2014 îniinţează, îm-
preună cu câţiva colaboratori, or-
ganizaţia non-guvernamentală
„Centru de Studii Banatice”, cu se-
diul la Vârșeţ, în cadrul căreia deţi-
ne funcţia de președinte. 

SCHIŢĂ DE PORTRET: MIRCEA MĂRAN, ISTORICIAN ȘI CERCETĂTOR

CONTRIBUȚIE LA ÎMBOGĂȚIREA 
TEZAURULUI BĂNĂȚEAN

MIRCEA MĂRAN

Născut la Vladimirovaţ (Petrovasâla), Republica Serbia. În anul 1990 își susţine teza de li-
cenţă la Catedra de Istorie a Facultăţii de Filosoie din Novi Sad. A funcţionat ca pro-

fesor de istorie la Școala generală „1 Mai” din Petrovasâla și la Liceul „Borislav Pe-
trov Braca” din Vârșeţ. Începând cu anul 2007, este angajat la Școala de Înalte

Studii de Specialitate pentru Instruirea Educatorilor din Vârșeţ, cu gradul de
profesor pentru disciplinele Istoria civilizaţiei și Contextul european al cultu-

rii naţionale. În anul 2010 devine șef al Catedrei pentru Filozoie și Știinţe
Sociale în cadrul acestei instituţii. Teza de masterat și-a susţinut-o la Facul-

tatea de Filozoie din Novi Sad, în anul 2003, pe tema „Dezvoltarea cultu-
rală a românilor din Banat în perioada anilor 1918-1941”. În perioada
2003-2007 este conferenţiar/colaborator la Departamentul de Limba Ro-

mână din cadrul Facultăţii de Filozoie din Novi Sad pentru disciplinele
Istoria poporului român și Bazele balcanologiei. 

O COLABORARE BUNĂ CU MINISTRUL VERBIĆ

Cum aţi colaborat cu ministrul Verbić şi cu Ministerul de Învăţământ?
Din aspectul nostru, putem spune că am avut o colaborare foarte bună, atât cu minis-
trul Verbić cât şi cu team-ul din cadrul Ministerului de Învăţământ care se ocupă de
învăţământul minoritar.

Festivalul de Folclor Românesc al
Copiilor din Voivodina, care avut loc
pe data de 3 și 4 iunie a.c. la Coștei, a
adunat pe cei mai mici artiști de muzi-
că populară românească, de vârsta de 6
până la 13 ani, din apropae toate
localitățile voivodinene cu populație
de etnie română. În aceste două zile pe
scena de la Coștei au urcat aproape
șaizeci de copii - soliști vocali și
instrumentiști, treisprezece  coruri și
grupuri vocale, șase orchestre, 22 de
grupuri folclorice, precum și actorii a
două scenete folclorice cu motive
tradiționale. Copiii din Coștei, Vârșeț,
Uzdin, Petrovăsâla, Sutiesca, Ecica, To-
rac, Nicolinț, Satu Nou, Sân Mihai,
Grebenaț, Alibunar și Ovcea au pre-
zentat tezaurul folcloric păstrat în joc și

cântec românesc, iar ca oaspeți li s-au
alăturat și copiii din Timișoara și
Reșița. În aceste două zile, publicul a
avut ocazia să audieze pe micii soliști
vocali și instrumentiști la vioară, clari-
net, laut, mandolină, acordeon, ocari-
nă și tamburină, acompaniate de or-
chestrele sale și să se bucure de custu-
mele naționale multicolore autentice,
pe care mamele și bunicile, le-au bro-
dat cu multă răbdare și dragoste, în
special pentru astfel de ocazii. Pentru a
se prezenta în cel mai frumos mod, toți
participanții s-au pregătit de luni în-
tregi pentru acest festival, cu ajutorul
mentorilor și conducătorilor artistici,
iar mulți din ei își vor aminti de această
apariție a lor pe scenă iind prima în
viitoarea lor carieră artistică.       

SCENA PROFESIONISTĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

BOGĂȚIA PATRIMONIULUI
TEATRAL

FESTIVALUL DE FOLCLOR ROMÂNESC 
AL COPIILOR DIN VOIVODINA

CEI MAI MICI PĂZITORI AI
PATRIMONIULUI

Anișoara Țăran
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De la sfârșitul luni aprilie, în
organizația Societății de Cultura
Generală și Informare Liberă
”Omnibus” din Panciova, cu aju-
torul noului îniințat Centrul Cul-
tural-Educativ Românesc, la fel
din Panciova, a început un proiect
de ateliere de bazele limbii româ-
ne. Atelierele au loc în iecare luni
și joi în încăperile Centrului Cul-
tural-Educativ Românesc, iar la
moment de față sunt activi vreo 15
de cursanți de diferită vârstă, care
vor să cunoască limba română. In-
structorul este Cristian Bălteanu,
profesor de limba română și lite-
ratură din Panciova, la fel mem-
bru organizației ”Omnibus”.   

După cele spuse de Miroslav
Todorović, președintele acestei
organizații, proiectul a fost creat
din dorința și necesitatea de
aceasta limbă, din cauza tot mai
multor contacte Panciovenilor cu
partea românească a Banatului,
dar și cu România în general.

- Atelierele lingvistice în primul
rând sunt menite cetețenilor
orașului Panciova și din localitățile din
jur care nu cunosc deloc sau slab cu-
nosc aceasta limbă, dar și celor care

vor să-și îmbogățeze cunoașterea lim-
bii române. Proiectul respectiv se
proptește pe activitățile organizației
”In Medias Res”, care în fond a fost pri-
ma care a început cu învățatul limbii
române la Panciova, dar în acest caz,
accentul  este pus pe bazele limbii ro-
mâne, ceea ce înseamnă că deocam-
dată există doar un grup de cursanți
care ănvață aceasta limbă de la înce-
put. Atelierele au fost imaginate așa ca
în decursul proiectului, mai précis pâ-
nă la mijlocul iuniei, cursanții obțină
lucruri cele mai de bază, adică alfabe-
tul roman și pronunțarea și citirea

unor sunete, combinații de litere și cu-
vinte, formele anumitor verbe, niște
fraze scurte, modelele elementare de
exprimare etc, ce va crea baza pentru
învățarea lor a limbii române – spune
Todorovic.

Trebuie menționat că acest
curs frecventează și cursanți care
și-au exprimat dorința de a studia
în România, așa că aceasta le va
ajuta la perfecționarea lor la
Timișoara, București, Cluj sau în
alte orașe. Pe lângă cursuri, air-
mă Todorovic, în plan sunt și
niște activități extrașcolare, cum
sunt proiecția de ilme românești,
audiertea muzicii române, pre-
cum și o excursie la Timișoara,
unde cursanți vor avea ocazia de-
a aplica ștințele adoptate și vor i
la un pas mai aproape de limba și
cultura română.

În faza actuală, proiectul este în
baza de voluntariat, dar din această
organizație airmă că așteaptă ajutor
de la instituțiile municipale ca pro-
iectul să poate i continuat din luna
septembrie, cum este și planiicat. 

Societatea Cultural-Artistică „Veselia” din Glogoni a fost fondată în septem-
brie 1938 și de atunci și până în prezent activează fără întrerupere. Membrii So-
cietăţii participă cu regularitate la numeroase evenimente culturale de primă
importanţă pentru minoritatea română atât în țară cât și în străinătate, prezen-
tându-se cu muzica românească din Banat și Transilvania. 

Aceasta Societate Cultural-Artistică este o societate amatoricească, cu mulți
membri tineri, care activează din dragoste pentru folclorul românesc, prin pro-
movarea cântecului și dansului tradiţional. În conducerea acestei societăţi sunt
în majoritate membri ai orchestrei și mari entuziaști care doresc să menţină
tradiția muzicii și folclorului românesc, pentru păstrarea valorilor culturale au-
tentice ale satului lor. La ora actuală, Societatea  „Veselia” își desfășoară activi-

tatea în următoarele secțiuni: Orchestra de muzică populară (8 membri), an-
samblul de dansatori (20 de membri), cor (12 membri) și grupul de soliști vocali
și instrumentiști (5 membri). Repetiţiile sunt ținute la sediul Centrului Cultural
„Mladost”  din localitate cu care colaborează și se ajută reciproc, iar o parte din
costume și instrumente sunt proprietate personală a membrilor. 

Apreciere unanimă
Ansamblul a participat la manifestări cultural-artistice, la festivaluri folclorice,
a susţinut spectacole, unde i-au fost recunoscute meritele, iar frumuseţea dan-
surilor și a melodiilor populare, împreună cu cromatica vie a costumelor, au pus
în valoare devotamentul acestor amatori pentru folclorul românesc. Spectaco-
lele prezentate prin intensitatea și profunda vibraţie a cântecului și a dansului
scenic, au adus ansamblului folcloric, orchestrei și grupului vocal și instrumen-

tist apreciere unanimă din partea publicului spectator și a specialiștilor în do-
meniu. În ultimii patru ani, Societatea cultural-artistică „Veselia” a organizat cu
succes Festivalul „Zilele românilor din Glogoni”, în cadrul căruia a avut loc o
expoziție de costume tradiționale, fotograii vechi, mâncăruri tradiționale și un
program cultural bogat la care și-au dat contribuţia diferite ansambluri din Ser-
bia și România.

Prezentarea tradiției bogate
Este de remarcat faptul că Societatea cultural-artistică „Veselia” se inanțează ex-
clusiv prin concursuri și proiecte și din surse inanciare dotate de sponsori. Ni-
ciun membru al secților nu plătește cotizaţia și nici nu are obligația inanciară
faţă de această societate. În ultimii cinci ani, Socieatea „Veselia” a relizat peste
zece proiecte cu care s-a prezentat la Municipiul Panciova și provincie. Obiecti-
vul principal al societăţii este de a cultiva muzica populară românească și fol-
clorul românesc, precum și crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea
creaţiei muzicale și a artei. Prin participarea la diverse evenimente, „Veselia”
prezintă nu numai creaţia muzicală ci și localitatea Glogoni, care este o locali-
tate cu o tradiţie bogată, cu muzicieni buni și entuziaști care păstrează tradiţiile
din străbuni. 

Valentin Mic este unul dintre cei mai de
seamă poeți români tineri, de mulți ani
ziarist al ziarului „Libertatea” și un mare
luptător pentru cuvântul, gândul și versul
liber.    

Opiniei publice V-aţi impus ca 
jurnalist şi ca poet. Cum se 
împacă cele două ipostaze? 
Valentin Mic: Am început să mă ocup
mai serios cu scrisul pe la începutul
anilor 90 când o cantitate enormă de
ură a inundat aceste spații, precum un
tzunami destructiv. Scrisul a fost prac-
tic arma cu care am luptat în lumea im-
aginară a poeziei dar și în cea reală a
jurnalisticii împotriva acestui model de
funcționare a societății care s-a soldat
cu mii ne povești triste, care cu
siguranță puteau să ie evitate, dacă ura
nu și-ar i avut adepții ei. Cele două for-
me de rezistență spirituală față de rău și
față de negativism mi-au devenit cu
timpul modele de viață. Așadar, pe par-
curs, tot ce am făcut și ce am clădit în
interiorul meu, are legătură cu scrisul.
Nu-mi mai amintesc exact dacă primul
pas a fost cel făcut în lumea Parnasului
sau al ziaristicii dar știu precis că ieca-
re pas făcut în cele două laturi ale eului
meu au fost făcuți cu mare speranță. 

Ca jurnalist textele Dvs. vizează
îndeosebi identitatea românilor,
texte care în nenumărate rânduri 
au trezit polemici.

Valentin Mic: Nu m-am bucurat niciodată
de polemicile maratonice purtate cu unii
cititori. Însă, dacă încep să privesc lucrurile
în sens invers, de la o anumită distanță de
timp înțeleg că ele vor putea servi, într-o zi,
ca relecție a timpului parcurs. Ele pot,
chiar mult mai bine decât textele jurnalisti-
ce, ilustra drumul parcurs de jurnalistul
Valentin Mic, de cele mai multe ori pavat cu
pietre ascuțite. Aș greși dacă aș spune că în-

totdeuna am avut dreptate, dar nu asta a
fost esența, ci faptul că de cele mai multe ori
acele polemici au fost susținute, în partea
opusă, de grupuri de interes din diferite sfe-
re care în scrisul meu au văzut o oarecare
piedică ie pentru promovarea lor proprie
sau a ideologiilor destructive ce au încercat
să le plaseze. Am avut și norocul ca la ”Li-
bertatea”, unde lucrez din anul 1998, să cu-
nosc jurnaliști buni, oameni dedicați profe-
siei astfel că această experiență completată
mai târziu cu cele învățate la Facultatea de
Științe Politice, Administrative și ale Co-
municării la Cluj m-au făcut să înțeleg mult
mai bine realitatea și fețele ei. De asemenea
am cunoscut mulți ziariști calitativi din
redacțiile sârbești din Panciova și din țara
întreagă, cu mulți dintre ei am și relații de
prietenie și asta pentru mine reprezintă un
mare câștig profesional și personal. 

Poezia nu este în afara vieţii. Creaţia Dvs.
se caracterizază printr-un limbaj puternic
creator, speciic, unic aș spune, de o manie-
ră originală. Prin metafore de excepţie,
puteți să creaţi un univers deosebit. Perso-
nal, eram profund impresionat de memora-
bilele respiraţii lirice din cartea „Virgula“. 

Prin câte metamorfoze a trecut 
creaţia Dvs? 
Valentin Mic: După cum ați observat și în
prima întrebare, poezia și jurnalistica, deci
viața, se împletesc mereu, iar rezultatul
acestor interferențe sunt și versurile care re-
lectă modul de gândire, afecțiunile și reali-
tatea totodată. Volumul ”Virgula” reprezin-
tă o punte dintre două perioade a vieții me-

le emoționale dar de altă parte vine să
explice și punctele de privire din interior
spre exterior, împrejurările, succesele și
erorile cu care m-am confruntat. Această
carte este îndreptată, în primul rând spre
omul drept din punct de vedere moral și
etic. 

Creaţia, după cum este bine cunos-
cut, nu cunoaşte graniţe. Cât de te-
rapeutic poate fi scrisul?
Valentin Mic: Dacă vă referiți la scris din
aspectul culturii atunci îl putem conside-
ra mai mult decât necesar la nivelul ac-
tual de dezvoltare al societății umane, în-
tocmai ca aerul și apa. Putem să spunem
că dacă este utilizat în direcția binelui,
scrisul, deci și poezia și proza, au rolul de
modelare al spiritului uman, de hrănire a
lui cu noblețe și optimism și cu încredere
în ziua de mâine. Însă, scrisul poate i și
destructiv și susținător al ideologiilor
brutale. Cine, normal și întreg la minte,
poate să spună că Mein Kampf este o
carte care a adus bine omenirii, deși in-
strumentul de creare a ei a fost tot scri-
sul. Din păcate și în spațiul nostru putem
găsi foarte multă literatură șubredă care
încearcă să deschidă spații tulburi, ser-
vind ca suport pentru jocuri geostrategi-
ce, politice, ideologice și alte feluri de in-
terese care nu au nimic comun cu cultu-
ra și nevoia omului de a o cunoaște.  

Poezia se rezumă la afect, la 
inspiraţia de moment şi la 
subiectivitatea unei stări de spirit.
La o temă vagă sau definită. 
Ce reflectă poezia lui Valentin Mic?
Valentin Mic: Poezia mea mă reprezintă pe
mine, oriunde și oricând. Ea este, nu pot să
o compar cu dragostea nemărginită față de
soție sau față de iicele mele, pentru că este
o altă dimensiune a vieții și a afecțiunilor,
dar importantă ca și de exemplu, casa unde
trăiesc. Ea are temelii, pereți și acoperiș.
Are și grădinuță cu lori, dormitor, bucătă-
rie cu farfurii și alte vase, geamuri cu per-
dele desfăcute și ce-i mai important lumină
și căldură - multă lumină și multă căldură.
Vorbesc în poezie și despre întuneric sau
despre gerurile ce altădată bântuie omeni-
rea dar ca și comparație inevitabilă nu ca
stare de fapt a creatorului sau a modului
său de gândire. Poeziile mele sunt copiii
mei spirituali. Le dau viață, le cresc, le hră-
nesc cu conținuturi noi și apoi le învăț să
trăiască între oameni, unde le și este locul,
cu tot binele și răul ce le înconjoară. Deci,
poezia este viața mea și de multe ori viața
mea este poezie, astfel că cei care mi-au pus
piedici pe drumul meu prin viață, profesio-
nal și personal, au curmat calea versului,
sugrumând Muzele. De altă parte prietenii
și familia, respectiv oamenii cu gânduri po-
zitive și cu inima curată care mi-au întins
mâna de iecare dată când am ajuns la colțul
prăpastie, unii salvându-mi și viața, au fost
aceia care au dat sens poeziei, existenței
acestui poet și al universului său.  

SOCIETA TEA  CULTURAL- ARTISTICĂ „VESELIA” 
DIN GLOGONI

CONTI NUAREA TRADIŢIEI 
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CASA NOASTRĂ 

Fiecare dintre noi a venit de undeva.
Unii și-au urmat irul viselor răzleţe,
alţii duși de bătaia vântului
și-au ancorat pribegia
sub creanga de salcâm aplecată,
și așa rând pe rând, umăr la umăr,
am ridicat casa noastră comună.
Cu geamuri jur împrejur,
cu ușile veșnic deschise,
casa celor veniţi și plecaţi -
Casa noastră.

Și tu ai venit de undeva,
călare pe coasta șesului statornic al Voivodinei,
aducând cu tine
stolurile de rânduci
prevestitoare ale unor noi sosiri.



У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка да пр -
кос има, а ка да не ма сми сла,
а за два на ша чи та о ца или
чи та тељ ке ко ји су нај кре а -
тив ни је од го во ри ли на ово
пи та ње „Пан че вац” и из да -
вач ка ку ћа „Вул кан из да ва -
штво” при пре ми ли су по је -
дан при ме рак књи ге „Де вој -
ка ко ја је по бе ди ла ИСИС:
Фа ри ди на при ча” Фа ри де
Ха лаф и Ан дрее Хоф ман.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-
ове:

„Има сми сла кад у укр -
ште ни ци сто ји ’Инат – 5 сло -
ва’. Не ма сми сла кад он ме -
ни стал но ра ди не што у
инат.“ 060/6672...

„Пр кос је инат, инат лош
за нат, ми Ср би ул тра и на џи -
је. Зна мо да се гло жи мо, из
ина та ру ши мо, али још бо ље
зна мо да се сло жи мо, кад
тре ба у инат да ра ди мо и гра -
ди мо.” 064/3856...

На гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”,
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јег од го во ра на пи та -
ње че му нас исто ри ја мо же
на у чи ти. Они ће осво ји ти по
је дан при ме рак књи ге „Уска
ста за ка да ле ком се ве ру” Ри -
чар да Фла на га на.

Ово из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Дел фи” у „Авив
пар ку”, од на ред ног утор ка,
пре у зму ау то ри сле де ћих од -
го во ра:

„Шта тре ба да пам ти мо, а
шта не мо ра мо.” 064/1792...

„Бо јим се да за нас у том
пи та њу баш и не ма мно го
на де.” 063/7417...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на,
ка ко би смо њи хо ве по дат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.

Но ва на град на пи та ња по -
тра жи те на стра ни ца ма овог
бро ја „Пан чев ца”. Д. К.

ХРОНИКА
Петак, 10. јун 2016.
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Ве ли ки број 
Пан че ва ца по др жао
на шег су гра ђа ни на
ко ме пре ти 
из ба ци ва ње из ку ће у
чи је ре но ви ра ње је
уло жио но вац

По зна ти пан че вач ки фри зер
Дра ган До ма зе тов ски До ме, ко -
ји је про шле сре де по чео
штрајк гла ђу ис пред згра де су -
да у знак про те ста што му је по -
ни ште но вла сни штво над ку -
ћом у чи је ре но ви ра ње је уло -
жио но вац и што му је на ло же -
но да се исе ли из ње, из ја вио је
да ће се бо ри ти до кра ја и учи -
ни ти све да оспо ри ту од лу ку.

– Већ не де љу да на штрај ку -
јем гла ђу и не мам ре чи ко ји ма
бих за хва лио број ним на шим
су гра ђа ни ма за то што од по -
чет ка мог про те ста до ла зе ов -
де, го во ре ми да ме у пот пу но -
сти по др жа ва ју и пот пи су ју
мо ју пе ти ци ју ко јом тра жим
да се ис пи та за ко ни тост суд -
ске од лу ке да мо рам да на пу -
стим ку ћу. По себ но ме je при -
јат но из не на ди ло то што су
мо ју пе ти ци ју пот пи са ли број -
ни пан че вач ки адво ка ти. Сви
су ре кли да је прав да на мо јој
стра ни и да мо рам да по бе дим
– ре као је До ма зе тов ски. 

Он је до дао да ће га убу ду -
ће за сту па ти за по сле ни у јед -
ној адво кат ској кан це ла ри ји у
Бе о гра ду и да ће по ку ша ти да
за јед но са њи ма обо ри пре су -
ду пан че вач ког су да, на осно -
ву ко је мо ра да се исе ли из ку -

НА СТА ВЉЕН ШТРАЈК ГЛА ЂУ ИС ПРЕД СУ ДА

ДО МА ЗЕ ТОВ СКИ: БО РИ ЋУ СЕ 
ДО ПО БЕ ДЕ 

Пан чев ци и да ље пот пи су ју пе ти ци ју по др шке До ма зе тов ском

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ће, на Вр хов ном ка са ци о ном
су ду. 

До ма зе тов ски је ис та као да
су му адво ка ти с ко ји ма је до
са да раз го ва рао у ве зи све га
што му се де си ло, ре кли да у
За ко ну о др жав ном пре ме ру и
ка та стру ја сно пи ше да се пра -
во на вла сни штво над не ком
не по крет но шћу сти че упи сом
у ка та стар. 
У том за ко ну ја сно пи ше и то да
се по да ци ко ји су у ка та стру на -

ве де ни сма тра ју ве ро до стој ним
и да тре ће ли це не мо же да сно -
си ни ка кве по сле ди це уко ли ко
не ко по ку ша да их оспо ри. 

– Ка да сам за вр шио ре но ви -
ра ње ку ће и уло жио у то мој
но вац, та же на ко ја ми је са да
све оспо ри ла ме je ту жи ла, по -
ни штен је мој ку по про дај ни
уго вор, а мој пред мет је не стао
из су да без ика квог об ја шње -
ња. Ка да сам су ди ји, на јед ном
од број них до са да шњих су ђе -

ња, ре као да сам пре ку по ви не
ку ће слу шао мог адво ка та и
по сту пао по ње го вим прав ним
са ве ти ма, она ми је за ме ри ла
што пре ку по ви не ни сам про -
ве рио уго вор. Ре кла ми је:
„На шли сте ко га да слу ша те”.
Ја сам јој на то од го во рио да
сам са мо слу шао свог адво ка -
та ко га сам пла тио. Ко га је
тре ба ло да слу шам ако не ње -
га? Пе ка ра? Сто ла ра? – до дао
је До ма зе тов ски. 

Аген ци ја за са о бра ћај зва -
нич но је оба ве сти ла Дру -
штво за за шти ту жи во ти ња и
при ро де „Еко ли бри јум” из
Пан че ва да ће би ти усво је на
ини ци ја ти ва тог Дру штва да
се кућ ним љу бим ци ма и њи -
хо вим вла сни ци ма омо гу ћи
пре воз град ским ау то бу си ма.

– Ваш зах тев ће би ти при -
хва ћен и укљу чен у но ву Од -
лу ку о јав ном град ском ли -
ниј ском пре во зу пут ни ка на
те ри то ри ји Пан че ва. Про -
гра мом ра да град ске Скуп -
шти не за ову го ди ну пред ви -
ђе но је да се та Од лу ка усво -
ји у че твр том квар та лу, од -
но сно до 30. но вем бра – пи -
ше у од го во ру Аген ци је за са -
о бра ћај ко ји је пот пи сао њен
ди рек тор Пе тар Жив ко вић.

Под се ћа мо, „Еко ли бри -
јум” је по слао Аген ци ји ту

ини ци ја ти ву 23. ма ја, по во -
дом те ле фон ских по зи ва ве -
ли ког бро ја на ших су гра ђа на
у ко ји ма су они тра жи ли да
мо гу да ула зе са кућ ним љу -
бим ци ма у ау то бу се „АТП”-а. 

На осно ву чла но ва 35 и 22
ва же ће град ске Од лу ке о јав -
ном град ском ли ниј ском
пре во зу пут ни ка на те ри то -
ри ји Пан че ва, у ау то бу си ма
ко ји ма се оба вља пре воз пут -
ни ка не мо гу се пре во зи ти
дру ге жи во ти ње осим спе ци -
јал но дре си ра них па са во ди -
ча са за штит ном кор пом, за
сле па и сла бо ви да ли ца.

Ва жно је на по ме ну ти да,
уко ли ко се усво ји но ва Од лу -
ка, као што је то на ја ви ла

Аген ци ја за са о бра ћај, пре -
воз не ће би ти мо гућ за све
псе већ са мо за оне ма ње, ко -
ји мо гу да се но се у кор па ма,
као што је то у Бе о гра ду. 

Пре воз ау то бу си ма ће би -
ти омо гу ћен и мач ка ма, али
и за њих ће ва жи ти да ће њи -
хо ви вла сни ци мо ћи да уђу у
ау то бу се са њи ма са мо ако су
у кор па ма. 

С дру ге стра не, у на шем
гра ду има и оних ко ји се не
сла жу с тим да кућ ним љу -
бим ци ма бу де омо гу ћен пре -
воз у град ским ау то бу си ма.
Ре дак ци ји „Пан чев ца” је до -
ста вље на пе ти ци ја ве ће гру -
пе на ших су гра ђа на упу ће на
град ској Аген ци ји за са о бра -
ћај.

– Ни смо за то да пси мо гу
да се уво де у ау то бу се из ви -
ше раз ло га. Пр вен стве но,

за то што има оних ко ји се
бо је па са, не во ле их, и не
же ле да бу ду у њи хо вој бли -
зи ни. Има ју пра во да се не -
при јат но осе ћа ју, и ни ко не
мо же да их због то га до во ди
у не при јат ну си ту а ци ју.
Због то га апе лу је мо на
Аген ци ју за са о бра ћај да не
под лег не при ти ску дру шта -
ва „Еко ли бри јум” и „Љу -
бим ци” ко ји зах те ва ју про -
ме ну ва же ће град ске од лу ке
о пре во зу кућ них љу би ма ца.
Да не бу де мо по гре шно
схва ће ни, не оспо ра ва мо
пра во ко је је да то сле пим
ли ци ма да ула зе у град ске
ау то бу се са пси ма во ди чи -
ма. – пи ше у пе ти ци ји. 

ТРА ГОМ ЈЕД НЕ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ 

И кућ ни љу бим ци 
у ау то бу си ма?

пра ва то ком ко је ће би ти пред -
ста вље ни ре зул та ти ис тра жи -
ва ња о ста во ви ма и ми шље њи -
ма ку па ца на пи ја ца ма, ре а ли -
зо ва ног то ком про шле и ове
го ди не на слу чај ном узо р ку од
хи ља ду ис пи та ни ка у осам нај -
ве ћих гра до ва у Ср би ји. 

То ком тра ја ња обе ма ни фе -
ста ци је у на шем гра ду ће се
одр жа ва ти и кул тур но-за бав -
ни до га ђа ји. За са да је по твр -
ђе но да ће 10. ју на, у 18 са ти,
на Тр гу Кра ља Пе тра на сту пи -
ти там бу ра шки ор ке стар „Рав -
ни ца” из Су бо ти це. 

Истог да на, 10. ју на, али у
13.30 са ти у Ме ди ја-цен тру
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Пан -
че ва одр жа ће се кон фе рен ци ја
за но ви на ре на ко јој ће По -
слов но удру же ње „Пи ја це Ср -
би је” са оп шти ти нај но ви је ин -
фор ма ци је о по слов ним ак -
тив но сти ма и по дат ке о про -
ме ту ро ба на пи ја ца ма у Ср би -
ји у про шлој го ди ни.

Но ви на ри ма ће се том при -
ли ком обра ти ти Илин ка Ву ко -
ја, пред сед ни ца Управ ног
удру же ња „Пи ја це Ср би је”,
Дра ган Ка ту ца, „Ди рек тор
ЈКП „Зе ле ни ло”, и Са во Дув -
њак, из вр шни ди рек тор По -
слов ног удру же ња „Пи ја це Ср -
би је”.   

ОД ПЕТ КА ДО НЕ ДЕ ЉЕ, У ЦЕН ТРУ ГРА ДА 

Ве ли ка пи ја ца на отво ре ном

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Зна мо и да се гло жи мо
и да се сло жи мо

За ин те ре со ва ни ће
три да на мо ћи да 
ку пу ју до ма ћу хра ну,
ви но и ра ки ју

То ће им ну ди ти 
про дав ци из це ле 
Ср би је!

Oд пет ка, 10. ју на, па до не де -
ље, 12. ју на, у цен тру Пан че ва
и на Тр гу Кра ља Пе тра од ви ја -
ће се ма ни фе ста ци је „Да ни
пи ја ца Ср би је” и са јам до ма ће
хра не, ви на и ра ки је „Уку си
тра ди ци је”. 

Обе ма ни фе ста ци је ће све -
ча но отво ри ти гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов, 10. ју -
на, у 12.30 ча со ва.

На „Да ни ма пи ја ца” уче -
ство ва ће пи јач не упра ве из це -
ле Ср би је. Циљ те ма ни фе ста -
ци је је, пре ма ре чи ма ди рек -
то ра „Зе ле ни ла” Дра га на Ка -
ту це, да оку пи и пред ста ви

про из во ђа че и про дав це до ма -
ће хра не свих пи ја ца у Ср би ји,
као и да скре не па жњу на ва -
жност пи ја ца за ди стри бу ци ју
све жег во ћа и по вр ћа, млеч -
них и ме сних про из во да, ја ја,
ме да, ор ган ске и дру ге до ма ће
хра не и убла жа ва ње уда ра ца
ску по ће на кућ не бу џе те. 

– На ово го ди шњим, пе тим
по ре ду, „Да ни ма пи ја ца Ср -
би је” оче ку је мо уче шће нај ве -
ћих пи јач них упра ва из це ле
зе мље. На из ло жбе но-про дај -
ним штан до ви ма на отво ре -
ном про сто ру ко ји ће би ти по -
ста вље ни на Тр гу Кра ља Пе тра
и у цен тру Пан че ва оне ће

пред ста ви ти про из во ђа че са
нај а трак тив ни јом по ну дом –
до дао је Ка ту ца.

Он је по звао на ше су гра ђа не
да осим „Да на пи ја це” по се те
и са јам хра не, ви на, и ра ки је
„Уку си тра ди ци је”. 

Ор га ни за то ри ових ма ни -
фе ста ци ја су По слов но удру -
же ње „Пи ја це Ср би је”, ЈКП
„Зе ле ни ло”, Град ска Упра ва, и
Удру же ње „Уку си тра ди ци је”
из Су бо ти це.

По во дом њи хо вог одр жа ва -
ња у Пан че ву ће за се да ти и
Управ ни од бор По слов ног
удру же ња „Пи ја це Ср би је”.
Пред ви ђе на је и те мат ска рас -

Пи ја це спа ша ва ју кућ не бу џе те

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ОГОРЧЕН НА ПАНЧЕВАЧКО ПРАВОСУЂЕ”, ПАНЧЕВАЦ, БР. 4664

Домазетовски не треба да плати порез

Не само да Драган Домазетовски није ових дана, већ није ни од почетка 2016. године добио решење да плати порез на имо-

вину за кућу из које мора да се исели. Решења за порез на имовину за 2016. годину донета су фебруара ове године. За непо-

кретност из које Домазетовски мора да се исели написано је решење, али обвезник пореза на имовину је друго физичко лице.

Домазетовски, који има статус предузетника, ових дана је од Секретаријата за пореску администрацију добио обавештење о

стању дуга на својој аналитичкој картици у пореском књиговодству Секретаријата на дан 4. 3. 2016. године. Он је обавештен

да је Скупштина Републике Србије усвојила измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији и да су створени

услови да под повољним условима може остварити право на одлагање пореског дуга на рате уз отпис камате.

Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију града Панчева 



На вој ном по ли го ну „Оре -
шац” код Вр шца, 5. ју на одр -
жа на је за јед нич ка ве жба
Пр о тив те ро ри стич ког ба та -
љо на Спе ци јал не бри га де и
Жан дар ме ри је. 

При пад ни ци ма тих је ди -
ни ца то је био пр ви за јед нич -
ки тре нинг ра ди ја ча ња њи -
хо вог са деј ства и уса гла ше -
но сти у слу ча ју да се за њи ма
ука же по тре ба. Ва жно је ис -
та ћи и то да су га ђа ли ис кљу -
чи во бо је вом му ни ци јом. 

Вој ни и по ли циј ски спе -
ци јал ци уве жба ва ли су ре а -
го ва ње у слу ча ју има ги нар -
ног на па да гру пе те ро ри ста
на по стро је ња пе тро хе миј -
ске ин ду стри је и по вла че ње
у Де ли блат ску пе шча ру на -
кон што су за ро би ли гру пу
та ла ца. 

Сце на ри јом ве жбе нај пре
су би ли пред ви ђе ни до во же -
ње спе ци ја ла ца хе ли коп те -
ри ма до Де ли блат ске пе шча -
ре, као и њи хо во ис кр ца ва ње
и при пре ме за на пад на те ро -
ри сте уз по др шку хе ли коп те -
ра и оклоп них во зи ла.

У за вр шној фа зи, у пла ну су
би ли бло ка да ме ста на ко ме
је от кри ве на те ро ри стич ка
гру па и ли кви ди ра ње ње них
чла но ва. Нај ва жни је је би ло
да спе ци јал ци и жан дар ми
ура де то што бр же и па жљи -
ви је, во де ћи ра чу на о та о -
ци ма.

БОР БА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ ПРО ТИВ ШВЕР ЦЕ РА АК ЦИ ЗНИХ ПРО ИЗ ВО ДА 

Кри јум ча ре њем оште ћу ју др жав ни бу џет
Пре про да ја го ри ва,
ал ко хо ла, ду ва на и
ка фе за мно ге уно сан
би знис

Да би им се ста ло на
пут, нео п ход на ве ћа
са рад ња по ли ци ја
раз ли чи тих зе ма ља

„Ме ђу при о ри те ти ма свих по -
ли циј ских упра ва у Ср би ји jе
бор ба про тив шве р ца ак ци -
зних про из во да – ци га ре та,
ду ва на, ка фе, ал ко хо ла, наф те
и нафт них де ри ва та. То не чу -
ди ако се узме у об зир да се

због кри јум ча ре ња тих ар ти -
ка ла др жав ни бу џет сма њу је
сва ке го ди не за ви ше од не ко -
ли ко сто ти на ми ли о на евра”,
пи ше у до ку мен ту „Про це на
прет ње од те шког и ор га ни зо -
ва ног кри ми на ла”, ко ји је об -

ја вљен на сај ту Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва.

О ак тив но сти при пад ни ка
По ли циј ске упра ве Пан че во у
су зби ја њу шве р ца ак ци зних
про из во да до вољ но го во ри
информација да је пре ма по -
да ци ма Ми ни стар ства фи нан -
си ја наш град ме ђу пр вих не -
ко ли ко у Ср би ји ка да је реч о
за пле на ма ре за ног ду ва на, ма -
ши на за ње го во се че ње, ва га за
ме ре ње, во зи ла за тран спорт и
дру гог пра те ћег при бо ра ко ји
ко ри сте кри јум ча ри ду ва на. 

Oсим то га, вре ди ис та ћи и то
да је пан че вач ка по ли ци ја то ком
про шле го ди не за пле ни ла 60 то -
на наф те за ко ју ни су пла ће не
да жби не др жа ви, што је дво стру -
ко ви ше не го у 2014. го ди ни. 

У „Про це ни прет ње од те -
шког и ор га ни зо ва ног кри ми -
на ла” се на во ди и то да се ци га -
ре те у Ср би ју нај че шће кри јум -
ча ре са Ко со ва и из Цр не Го ре,
Ма ке до ни је и Бо сне и Хер це -
го ви не. У пи та њу су углав ном
роб не мар ке „marble”, „troca-
dero”, „monte”, и „ashima”. Ма -
ња ко ли чи на оста је на на шем
тр жи шту, а оста так на ста вља
пут европ ских зе ма ља јер је це -
на ци га ре та на њи ма ви ше -
стру ко ве ћа.

Ка да је реч о швер цу бен зи -
на, наф те и нафт них де ри ва та,
он је нај и зра же ни ји у по гра -
нич ним под руч ји ма са Ру му -
ни јом и Бу гар ском, а у ње га су
у нај ве ћој ме ри укљу че не по -
са де те рет них бро до ва и вла -

сни ци ма лих ча ма ца. Си ту а -
ци ја се по пра ви ла пре две го -
ди не, на кон што је по чео да се
при ме њу је си стем кон тро ле
мо тор них го ри ва тзв. мар ки -
ра њем нафт них де ри ва та.

У „Про це ни прет ње од те -
шког и ор га ни зо ва ног кри ми -
на ла” се на гла ша ва да су за -
хва љу ју ћи ак тив но сти ма по -
ли ци је и дру гих др жав них ор -
га на у по след ње две го ди не
по ве ћа ни при хо ди од ак ци за
на ду ван. Ме ђу тим, про це њу је
се да је ни во шве р ца и си ве
еко но ми је у овој обла сти и да -
ље ви сок, а да не за ко ни ти про -
фи ти ко је оства ру ју кри јум ча -
ри и да ље у ве ли кој ме ри угро -
жа ва ју др жав ни бу џет. 

Ау то ри „Про це не прет ње од
те шког и ор га ни зо ва ног кри -
ми на ла” као јед ну од ме ра за
пре ва зи ла же ње та кве си ту а ци -
је пред ла жу ус по ста вља ње још
ве ће са рад ње из ме ђу на ших
др жав них ор га на и ин тен зи ви -
ра ње по ли циј ске са рад ње са
европ ским др жа ва ма.

Она се по њи хо вом ми шље -
њу мо же уна пре ди ти кроз раз -
ме ну оба ве штај них по да та ка и
фор ми ра ње за јед нич ких ис тра -
жних ти мо ва. Осим то га, тре ба -
ло би ускла ди ти на шу ак ци зну
по ли ти ку и дру ге про пи се са
стан дар ди ма Европ ске уни је. 

ХРОНИКА
Петак, 10. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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У мно гим слу ча је ви ма
кра ђа од по чет ка 
го ди не ло по ви 
ис ко ри сти ли 
не смо тре ност гра ђа на

Че сте гре шке: 
оста вља ње 
от кљу ча них 
ау то мо би ла и 
ста но ва, по ве ра ва ње
дру гим осо ба ма о
про да тим 
не крет ни на ма 
и по диг ну тим 
кре ди ти ма...

Мно ге кра ђе ко је су се до го ди -
ле од по чет ка ове го ди не на
те ри то ри ји Пан че ва иза зва не
су нео пре зно шћу гра ђа на. Би -
ло је оних ко ји су оста вља ли
от кљу ча на во зи ла, кљу че ве од
ку ћа и ста но ва ис под оти ра ча
или у сак си ја ма, отво ре не
про зо ре, спу ште не ро лет не и
уга ше на све тла на кон што би
от пу то ва ли из гра да. 

Поједини су не до вољ но чу -
ва ли сво је мо бил не те ле фо не,
а не ки на ши су гра ђа ни оста -
вља ли су па пи ри ће са пин-ко -
до ви ма за кре дит не кар ти це у
нов ча ни ци ма или су у раз го -
во ри ма са дру ги ма нео пре зно
от кри ва ли да су по ди за ли кре -
ди те и про да ли ста но ве или
ку ће, а да су на кон то га узе ли
но вац. Ре ги стро ва ни су и слу -
ча је ви про ва ла у ку ће и ста но -
ве чи ји су се вла сни ци хва ли -
ли на Феј сбу ку да су от пу то ва -
ли у ино стран ство. 

То су са мо не ки од при ме ра
по гре шних ре ак ци ја на ших су -
гра ђа на ко је су би ле до вољ не ло -
по ви ма да ре а гу ју, а чу ли су се на
три би ни „Гра ђа ни опрез, чу вај те
сво ју имо ви ну”, одр жа ној 7. ју на
у Ме сној за јед ни ци на Ко те жу. 

У име По ли циј ске упра ве
Пан че во на три би ни су уче ство -
ва ли Ер нес Стан ко вић, офи цир

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Наш град је ме ђу 
пр вих не ко ли ко 
у Ср би ји ка да је реч о
за пле на ма ре за ног
ду ва на, ма ши на за
ње го во се че ње, ва га
за ме ре ње, во зи ла за
тран спорт 

ОВИХ ДА НА, У БЛИ ЗИ НИ ВР ШЦА

Ве жба ли вој ска 
и по ли ци ја

ПО ЛИ ЦИ ЈА ОР ГА НИ ЗО ВА ЛА ТРИ БИ НУ О БЕЗ БЕД НО СТИ 

КА КО СА ЧУ ВА ТИ ИМО ВИ НУ ОД ЛО ПО ВА?

Град ски од бор ор га ни за ци -
је Срп ски рат ни ве те ра ни
Пан че во по зи ва све по ро ди -
це па лих бо ра ца да се ја ве
ра ди ажу ри ра ња по да та ка
ко ји су нео п ход ни за по ста -
вља ње спо мен-че сме са
име ни ма, пре зи ме ни ма и
фо то гра фи ја ма по ги ну лих
уче сни ка ра то ва ко ји су во -
ђе ни на на шим про сто ри ма.
За ин те ре со ва ни мо гу да до -

ста ве и фо то гра фи је ко је су
нео п ход не за из ра ду спо -
мен-па ноа.

При ја вљи ва ње се вр ши у
про сто ри ја ма Срп ских рат -
них ве те ра на ко је се на ла зе у
ули ци Док то ра Ка са пи но ви -
ћа број 1, а тра ја ће од од 13.
до 16. ју на, у вре ме ну од 9.30
до 12 са ти. Де таљ ни је ин -
фор ма ци је мо гу се до би ти на
те ле фон 063-813-00-22. 

СРП СКИ РАТ НИ ВЕ ТЕ РА НИ ПАН ЧЕ ВА 

По зив по ро ди ца ма 
па лих бо ра ца 

Две сто ти не и осам де сет ђа -
ка пр ва ка из пан че вач ких
основ них шко ла „Бран ко Ра -
ди че вић” и „Јо ван Јо ва но вић
Змај” и шко ле „До си теј Об -
ра до вић” из Омо љи це, при -
су ство ва ли су 8. ју на у би о -
ско пу „Апо ло”, еду ка тив ним
пред ста ва ма осми шље ним с
ци љем да се по ве ћа без бед -
ност нај мла ђих у са о бра ћа ју.

Ор га ни за то ри ове ак ци је
за нај мла ђе су Аген ци ја за
без бед ност са о бра ћа ја Ср би -
је и Гра да Пан че ва, као и Ко -
ми тет за без бед ност са о бра -
ћа ја. 

То ком тра ја ња пред ста ва
пр ва ци су се дру жи ли са Па -
жљив ком, ма ско том Аген ци -
је за без бед ност са о бра ћа ја

Ср би је, и слу ша ли су од ње га
са ве те ка ко да без бед но пре -
ла зе ули цу, на ко ји на чин
мо ра ју да се де ка да су у ау то -
мо би лу, итд. На кон то га, Па -
жљив ко им је по ста вљао пи -
та ња и про ве ра вао ко ли ко су
за пам ти ли од оног што их је
учио.

При сут ни ма је при ка зан
цр та ни филм о уче шћу де це
у са о бра ћа ју и по де љен им је
при ме рак илу стро ва не књи ге
„Па жљив ко ва пра ви ла у са о -
бра ћа ју“.

Аген ци ја за без бед ност са -
о бра ћа ја Ср би је већ пе ту го -
ди ну спро во ди ову кам па њу
ши ром Ср би је, а ово је био
пр ви пут да је њом об у хва ћен
и наш град. 

ПРЕД СТА ВА ЗА ПР ВА КЕ У „АПО ЛУ” 

Ка ко би ти без бе дан у
са о бра ћа ју

у Оде ље њу по ли ци је, Дар ко
Жи ва ље вић, на чел ник Оде ље -
ња по ли ци је, Ма ја Об ра до вић,
ин спек тор ка у кри ми на ли стич -
кој по ли ци ји за ду же на за ма ло -
лет нич ку де ли нквен ци ју и Са -
ша Пе ја ко вић, ко ман дант По -
ли циј ске ис по ста ве „Се вер”.
За бо љу ко му ни ка ци ју по ли -
ци је и гра ђа на
Дар ко Жи ва ље вић об ја снио је
да је циљ ове и још две три би -
не ко је ће се у на ред ним да ни -
ма одр жа ти у ор га ни за ци ји
пан че вач ке по ли ци је по ме -
сним за јед ни ца ма, спро во ђе -
ње јед ног про јек та. Он тре ба
да до при не се ја ча њу све сти
ка ко да се са чу ва лич на имо -
ви на, и ка ко да се ство ри дру -
штве на за јед ни ца ко ја ће би ти
што је мо гу ће без бед ни ја.

Жи ва ље вић је на ја вио да ће
пан че вач ка по ли ци ја у на ред -
ном пе ри о ду учи ни ти све да
по бољ ша ко му ни ка ци ју са
гра ђа ни ма и да бу де што је
мо гу ће ви дљи ви ја и при сут ни -
ја на ули ца ма. 

Ер нес Стан ко вић је упо зо -
рио да се бли жи по че так се зо -
не го ди шњих од мо ра и да је то
пе ри од ка да се по ве ћа ва број
кра ђа, па би сви тре ба ло да бу -
де мо опре зни ји због то га. До -
дао је да су на ме ти ло по ва че -
сто ста ра и бо ле сна ли ца ко ја
жи ве са ма и апе ло вао је на
њи хо ву род би ну да их че шће
оби ла зи. 

Ло по ви не во ле ала рм не уре -
ђа је
Упо зо рио је на ше су гра ђа не и
да ни по што не оста вља ју отво -
ре не про зо ре или от кљу ча на
вра та ка да на крат ко иза ђу из
ста на. Стан ко вић је по са ве то -
вао при сут не и да, уко ли ко от -
пу ту ју из Пан че ва, за мо ле
ком ши је да им по вре ме но
укљу чу ју све тла у ку ћи или
ста ну и да пра зне по штан ске
сан ду чи ће. 

До дао је да је пре по руч љи во
и да се за пи шу се риј ски бро је -
ви тех нич ких уре ђа ја за слу чај
да до ђе до њи хо ве кра ђе. Осим
то га, по ње го вим ре чи ма, по -

жељ но је и да вла сни ци на ки -
та фо то гра фи шу сво је дра го -
це но сти.

Стан ко вић је још по са ве то -
вао гра ђа не да по ста ве не ке ја -
че и ква ли тет ни је бра ве на
ула зним вра ти ма јер су те шке
за оби ја ње. Ка зао је и да би
још бо ље од то га би ло ула га ње
у ку по ви ну ала рм них си сте ма,
или ка ме ра за ви део-над зор. 

Ре као је да су њи хо ве це не
знат но па ле, да су ти уре ђа ји
са да не у по ре ди во до ступ ни ји
у од но су на ра ни је, а да су до -
бра за шти та од мо гу ће кра ђе.
Об ја снио је да је за од вра ћа ње
ло по ва до вољ но и уко ли ко се
из над ула зних вра та по ста ви
ла жна ви део-ка ме ра, јер су
оне по свом из гле ду го то во
иден тич не оним пра ви ма.

Пред став ни ци По ли циј ске
упра ве Пан че во по са ве то ва ли
су при сут не гра ђа не да те ле -
фо ни ра ју по ли ци ји сва ки пут
ка да у бли зи ни њи хо ве ку ће
или згра де при ме те не ку не по -
зна ту и сум њи ву осо бу.

Пред став ни ци по ли ци је има ли су ви ше са ве та за гра ђа не

Бун кер за швер цо ва не ци га ре те у јед ном ау то мо би луНај мла ђи слу ша ли о са о бра ћа ју уз игру



ни је ин ве сти ци је – из град њу ка пе ле и ас -
фал ти ра ње Ули це Бо ри са Ки дри ча. За оба
ова по сла обез бе ђен је но вац, па оче ку је мо
ком пле ти ра ње до ку мен та ци је и рас пи си -
ва ње тен де ра. Ве ли ка бољ ка је и не до ста -

Чла но ви Од ре да из ви ђа ча
„На дел” из Стар че ва има ли су
про те клог ви кен да си ја сет ак -
тив но сти, чи ме су по сти гли
сво је вр стан ре корд у до са да -
шњој исто ри ји по сто ја ња.

Ска у ти су нај пре уче ство ва -
ли у шет њи Вај фер то вом ру -
том у окви ру ма ни фе ста ци је
„Да ни Вај фер та”. По том су на
так ми че њу у ори јен ти рин гу,
ко је је ор га ни зо ва ло Пла ни -
нар ско дру штво „Је ле нак” из
Пан че ва, по ка за ли сво је спо -
соб но сти. Да ни е ла Ја јић је
осво ји ла пр во ме сто у нај ја чој
кон ку рен ци ји, док су Еми ли ја
Вар га и Алек сан дра Ко стић

за у зе ле дру го ме сто у сво јим
ка те го ри ја ма.

У ор га ни за ци ји Кул тур ног
цен тра Пан че ва у окви ру Би је -
на ла умет нич ког де чи јег из ра -
за, чла но ви од ре да „На дел” и
Пла ни нар ско-еко ло шког клу -
ба „Со ко” би ли су до ма ћи ни
ма ни фе ста ци је „Арт-еко кам -
па” у На род ној ба шти.

И, на по слет ку, Стар чев ци су
у ме сту Тр нов че код Ве ли ке

Пла не уче ство ва ли на про би
пло вид бе на зва не „Три Мо ра -
ве”. За хва љу ју ћи Пан чев цу Јо -
ва ну Опа чи ћу – Јо ци Ку бан цу,
ко ји је из ви ђа чи ма по зај мио
ка нуе, при пре ме су из у зет но
до бро ор га ни зо ва не. Ми ни -
стар ство од бра не је по кро ви -
тељ по ме ну те пло вид бе ко ја
ће би ти одр жа на од 2. до 9. ју -
ла и на њој ће уче ство ва ти де -
се так од ре да из це ле Ср би је.

Уна пре ди ти жи вот су гра ђа на

Но ви пред сед ник но во се љан ске Скуп -
шти не Ме сне за јед ни це је Не дељ ко То -
пић, ро ђен 1969. го ди не. За по слен је у
Основ ном су ду Пан че во; оже њен је и има
две ћер ке. До сад ни је имао по ли тич ког
ис ку ства, а пр ва пар ти ја ко јој је при сту -
пио не по сред но по осни ва њу је Срп ска
на пред на стран ка. На про те клим из бо ри -
ма по стао је члан ме сне скуп шти не, да би
по том ве ћи на од лу чи ла да баш он бу де
пр ви ме ђу јед на ки ма. Тре нут но је пр ви
чо век Ме сног од бо ра СНС-а.

Те од го вор не и не пла ће не функ ци је 
при хва тио се ка ко би дао до при нос уна -
пре ђе њу усло ва жи во та.

– Мој нај ве ћи мо тив био је то да све
што је за по че то за вр ши мо на нај бо љи мо -
гу ћи на чин, као и да уне се мо не ку но ву
енер ги ју. Мно го то га нас му чи – ве ћи на
ули ца је не ас фал ти ра на, а ту су и не во ље
с ка на ли за ци јом, сиг на ли за ци јом, ква ли -
те том пи ја ће во де... То ли ко је про бле ма
да про сто чо век не зна ода кле да кре не –
на вео је тре нут но пр ви Но во се ља нин.

Оно што не иде у при лог ни ње му, ни би -
ло ко јем дру гом пред став ни ку Ме сне за јед -
ни це, је сте и раз вла шће ње ових нај ни жих
ни воа вла сти ко ји су, не та ко дав но, ба ра та -
ли с не у по ре ди во ве ћим бу џе ти ма, а да нас
рас по ла жу ми нор ним из но сом те ку ћих
тран сфе ра из град ске ка се, док су све круп -
ни је ин ве сти ци је пре ба че не на Ди рек ци ју
за из град њу и уре ђе ње Пан че ва.

– Оче ку је мо да у на ред ном пе ри о ду по -
ме ну то пред у зе ће при ве де кра ју две круп -
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Хо ће ли би ти нов ца
до кра ја го ди не?

Ма њак за по сле них

Се о ска јав на ко му нал на пред -
у зе ћа под не ла су сво је квар -
тал не из ве шта је на по след њој
сед ни ци Град ског ве ћа. Том
при ли ком је свих осам фир ми
ис ка за ло по зи ти ван би ланс,
што зна чи да су при хо ди ве ћи
од рас хо да, иа ко је би ло не -
знат них од сту па ња од пла ни -
ра ног.

Не ки од ди рек то ра ко му -
нал них пред у зе ћа при су ство -
ва ли су сед ни ци и са ми под не -
ли из ве шта је осни ва чу, па је,
ре ци мо, Ми лан Ба чуј ков на -
вео да је ЈКП „Стар че вац” од
но ве го ди не у плу су од око
три ста хи ља да ди на ра. Он је
на по ме нуо да ово пред у зе ће,
за раз ли ку од се вер них се ла, у
опи су де лат но сти не ма услу гу
ди стри бу ци је пи ја ће во де, а од
пре не ко ли ко го ди на ни са ку -
пља ње и од но ше ње сме ћа, ко је
је пре у зе ло ЈКП „Хи ги је на”. С
дру ге стра не, стар че вач ко
пред у зе ће се, по ред одр жа ва -
ња јав них по вр ши на, гро ба ља
и не ка те го ри са них пу те ва, од -
не дав но ба ви и са ку пља њем и
од во ђе њем от пад них во да,
што је је дин стве но ка да су у
пи та њу пан че вач ка на се ље на
ме ста. 

– Фи зич ки обим по сло ва ња
био је у скла ду с пла ни ра ним,
али при хо ди су би ли ис под
про јек то ва них. То се, пре вас -
ход но, од но си ло на ма њи број

КО МУ НАЛ НА ПРЕД У ЗЕ ЋА НА КОН ПР ВОГ ТРО МЕ СЕЧ ЈА

ЗА САД ПО ЗИ ТИВ НО, АЛИ... Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: Се о ску
сла ву Спа сов дан Ме сна за -
јед ни ца обе ле жи ла је у че -
твр так, 9. ју на, при год ним
кок те лом. Из ло жба умет -
нич ке фо то гра фи је под на -
зи вом „По глед на свет” ау то -
ра Ха џи Ми о дра га Ми ла ди -
но ви ћа би ће отво ре на у пе -
так, 10. ју на, од 19 са ти у га -
ле ри ји Ва тро га сног до ма.

Ба нат ско Но во Се ло: У окви ру
при пре ма за обе ле жа ва ње се -
о ске сла ве Ду хо ви, Скуп шти -
на Ме сне за јед ни це одр жа ла
је са ста нак са удру же њи ма на
те му де фи ни са ња тер ми на
про гра ма. Удру же ње же на
„Но во се љан ке/Boboacele” обе -
ле жи ло је у че твр так, 9. ју на,
сво ју сла ву Спа сов дан. Тро је
со ли ста До ма кул ту ре уче -
ство ва ће на Деч јем фе сти ва лу
Ру му на Вој во ди не у не де љу,
12. ју на, у но во сад ском Сту ди -
ју М, уз ди рек тан пре нос од 21
сат на дру гом про гра му Ра дио
те ле ви зи је Вој во ди не.

До ло во: На тур ни ру у ми ни-
ру ко ме ту упри ли че ном у су -
бо ту, 4. ју на, у ба лон-ха ли,
уче ство ва ло је пре ко две ста
ма ли ша на из окол них ме ста.
Ка сач ке тр ке одр жа не су у
не де љу, 5. ју на, на ло кал ном
хи по дро му. Нај бо ље пред -
став ни це жен ског ру ко мет -
ног клу ба (Ива на Стан ко вић
– нај бо љи стре лац, Азра Бе -
ћи ро вић, Ми ли ца Ан тић и
Кри сти на Ив ко вић) игра ће у
су бо ту у Срп ској Цр њи за ре -
пре зен та ци ју Дру ге срп ске
ли ге про тив нај бо љег ти ма
по ме ну тог так ми че ња.

Гло гоњ: Ра до ви на ка пе ли су
у то ку, а у при пре ми је до ку -
мен та ци ја за уре ђе ње про -
сто ри ја у Ме сној за јед ни ци.
Срп ска пра во слав на цр ква у
пе так, 10. ју на, ор га ни зу је
до на тор ско ве че с ци љем да
се при ку пе сред ства за на бав -
ку зво на за Храм Све тог Пе -
тра и Па вла. На ред ног да на,
од 18.30 са ти, би ће упри ли -
че на ма ни фе ста ци ја под на -
зи вом „Да се ко ре ни не за бо -
ра ве”, у ко јој ће, по ред гло -
гоњ ских сек ци ја, уче ство ва ти
и пе вач ки ан самбл „То ше
Про е ски”, док ће „Гло гоњ ке”
при пре ми ти из ло жбу ма ке -
дон ских је ла и ру ко тво ри на.

Ива но во: Уче ни ци осмог
раз ре да су у су бо ту, 4. ју на,
про сла ви ли ма тур ско ве че, а
при ред ба за крај го ди не би ће
упри ли че на у по не де љак, 13.
ју на. На кон ду жег вре ме на,
за вр шни ис пит би ће одр жан
у ОШ „Мо ша Пи ја де”.

Ја бу ка: Чла но ви Скуп шти не
Ме сне за јед ни це по се ти ће
брат ску Ме сну за јед ни цу
Пар ме нац (Оп шти на Ча -
чак), по во дом њи хо ве сла ве
–Спа сов дан. За ди мља ва ње
ко ма ра ца у се лу и на Та ми -
шу пла ни ра но је за че твр так,
9. јун. Истог да на ло кал но
удру же ње пен зи о не ра обе ле -
жи ло је сво ју сла ву уз скром -
ну за ку ску.

Ка ча ре во: За вр ше ни су ра до -
ви на атар ском пу ту у на став -
ку Бо сан ске ули це. Три би на
под на зи вом „Ре пу бли ка Ћо -
пић” одр жа на је у че твр так,
2. ју на. На ред ног да на отво -
ре на је из ло жба уче нич ких
ра до ва у До му омла ди не, а на
истом ме сту не што ка сни је
при ре ђе на је ре ви ја мла дих
му зич ких та ле на та.

Омо љи ца: Удру же ње же на
„Омољ чан ке” је у су бо ту, 4.
ју на, у цен тру се ла при ре ди -
ло ма ни фе ста ци ју под на зи -
вом „Омо љич ки ет но-ба зар”.
Пред ста ва за де цу „Че ти ри
го ди шња до ба” би ће одр жа -
на у уто рак, 14. ју на, од 19
са ти, на пла тоу ис пред До ма
кул ту ре, а у слу ча ју ло шег
вре ме на би ће од ло же на.

Стар че во: Удру же ње „Ми лу -
тин Ми лан ко вић” је у сре ду,
8. ју на, по кло ни ло књи ге
нај бо љим ђа ци ма. Из ви ђа чи
су про те клог ви кен да уче -
ство ва ли на че ти ри ма ни фе -
ста ци је. Бе о град ски бенд
„Ка сир ке” про мо ви са ће у
пе так, 10. ју на, у ККК-у но -
ви ал бум, а спе ци јал ни го -
сти би ће са став „Гр ба ве тан -
ге”. У не де љу, 12. ју на, од 20
са ти, у Ка то лич кој цр кви
би ће упри ли чен кон церт пе -
вач ке гру пе зе мун ског удру -
же ња Хр ва та, а у исто вре ме
у До му кул ту ре и пред ста ва
сло вач ког ама тер ског по зо -
ри шта „Ђе тван” из Вој ло ви -
це под на зи вом „Док то ре,
док то ре”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ка ча ре вач ки Дом кул ту ре је
у два да на ор га ни зо вао не ко -
ли ко ква ли тет них про гра ма.

Три би на под на зи вом „Ре -
пу бли ка Ћо пић” одр жа на je у
че твр так, 2. ју на. Ти ме је по -
зна ти пан че вач ки пи сац Ву -
ле Жу рић обе ле жио сто го ди -
шњи цу ро ђе ња јед ног од нај -
ве ћих и нај дра жих ју го сло -
вен ских књи жев ни ка.

На ред ног да на, у До му
омла ди не, нај пре је отво ре на
из ло жба ли ков них ра до ва
уче ни ка од пе тог до осмог
раз ре да, а не што ка сни је на
истом ме сту при ре ђе на је ре -
ви ја мла дих му зич ких та ле -

на та. Пре ко два де сет по ла -
зни ка пан че вач ке Му зич ке
шко ле до би ло је при ли ку да
по ка же шта зна. Ви ђе но је
мно го ра зно вр сних ин стру -
ме на та; ин тер пре ти ра на је
озбиљ на му зи ка, као и ста ре
на род не пе сме.

По себ ну па жњу при ву кло
је из во ђе ње ну ме ре „Хај де,
Ја но” Ива не Ива нић из Вој -
ло ви це, ко ја је при том сви -
ра ла и ви о ли ну, а на кла ви ја -
ту ра ма ју је пра тио Ка ча ре -
вац Да вид Сто ја нов ски. Од -
ли чан ути сак оста вио је и
„Там бу ра то ри јум” про фе со -
ра Бу ди ми ра Сто ја но ви ћа.

КУЛ ТУ РА У КА ЧА РЕ ВУ

Ћо пић и мла ди та лен ти

ску си ту а ци ју, као и на пла ту
услу га, по себ но код фи зич ких
ли ца, што се од ра зи ло на по -
бољ ша ну ли квид ност и спо -
соб ност да пла ћа мо до спе ле
оба ве зе – из ја вио је Тре ша Ра -
до њин, ди рек тор до ло вач ког
пред у зе ћа.

У по ме ну том пе ри о ду ЈКП
„Омо љи ца” оства ри ло је не то
до бит у из но су од 254.000 ди -
на ра. Ка да је реч о при хо ди ма
и рас хо ди ма они су, у од но су на
за цр та но, ре а ли зо ва ни у про -
цен ту од 82 од сто. Пла ни ра не
суб вен ци је од осни ва ча Гра да
Пан че ва су око 3.300.000 ди на -
ра, а за пр ва три ме се ца ре а ли -
зо ва но је око 825.000.

Слич ну до бит (235.000 ди -
на ра) на пра ви ло је ЈКП „Ком -
брест”, ко је је у пр вом квар та -
лу из бу џе та на име суб вен ци -
ја до би ло 550.000 ди на ра, као
и 620.000 за на бав ку са о бра -

ћај не сиг на ли за ци је, одр жа ва -
ње хи ги је не на јав ним по вр -
ши на ма и бри гу о зе ле ним по -
вр ши на ма. ЈКП „БНС” је у пр -
вом квар та лу до се гло око 80
од сто у од но су на пла ни ра но,
уз плус од 635.000 ди на ра.
Ме сеч не суб вен ци је за одр жа -
ва ње спорт ске ха ле из но се
75.000 ди на ра, а це не ко му -
нал них услу га у Но вом Се лу
ни су ме ња не две го ди не. 

ЈКП „Вод-ком” из Ја бу ке
при хо до ва ло је око 4.400.000
ди на ра и при том за 329.000
пре ма ши ло рас хо де. Из град -
ске ка се од ја ну а ра пре ба че но
му је 714.000 на име суб вен -
ци ја; це не ни су ме ња не, а за -
по сле но је осам рад ни ка на
нео д ре ђе но вре ме и три на од -
ре ђе но. ЈКП „Ка ча ре во” за ра -
ди ло је 6.326.000 ди на ра и
оства ри ло до бит од 995.000
ди на ра. Због по ве ћа ног оби ма
по сла за кљу че на су два уго во -
ра о де лу. Гло гоњ ско пред у зе -
ће је при обр ту од 5.193.000
на пра ви ло плус од сто хи ља да
ди на ра. Нај ве ћи део рас хо да
оти шао је на за вр ше так из -
град ње еко-че сме.

Та ко, от при ли ке, сто је ства -
ри у се о ским пред у зе ћи ма на
по чет ку ове го ди не. За са да
зву чи со лид но, али је, као и
увек, ве ли ко пи та ње ка ко ће то
из гле да ти у на ред ним ме се ци -
ма, пре све га, у по гле ду фи -
нан сиј ског по сло ва ња. Ва жно
је ис та ћи и то да се број за по -
сле них го то во ни је ме њао; на -
ро чи то не на ви ше, а мно ги, у
пр вом ре ду, ку бу ре с не ква ли -
фи ко ва ном рад ном сна гом.

БО ГАТ ВИ КЕНД ОД РЕ ДА ИЗ ВИ ЂА ЧА „НА ДЕЛ”

Стар чев ци на че ти ри стра не

но ве, чи ји је учи нак не мер љив, на ро чи то
у по гле ду пре ко гра нич не са рад ње. Ка да
је реч о спо р ту, нај бо ље функ ци о ни ше
спорт ска ха ла. Фуд бал ски клуб „Сло га”
има про бле ма са фи нан сиј ским сред -
стви ма. Прем да је у по след ње вре ме Град
на раз не на чи не при ска као у по моћ, ре -
ше ње не мо же до ћи пре ко но ћи. И ко -
шар ка шки клуб је био у ду би о зи, али са -
да је до шло до из ве сне кон со ли да ци је.
Ак ти ван је и Ко њич ки клуб „Бу дућ ност”,
на ро чи то у вре ме сла ва ка да се одр жа ва -
ју ка сач ке тр ке. По хва ле за вре ђу је и
удру же ње по љо при вред ни ка „Но во се -
љан ски па о ри”, по себ но за то што је у
прет ход не две го ди не ван се риј ски ор га -
ни зо ва ло „Трак то ри ја ду”. При пре ма мо и
се о ску сла ву „Ду хо ви”, ка да ће у два да на
гра ђа ни мо ћи да ужи ва ју и уче ству ју у ра -
зно ли ким са др жа ји ма – на ја вио је пред -
сед ник ме сне скуп шти не.

То пић је у Но вом Се лу од ра стао, шко -
ло вао се, играо фол клор, ба вио се му зи -
ком, мом чио и дру жио се, офо р мио по ро -
ди цу... Јед ном реч ју, то ли ко то га га ве зу -
је за ово ме сто да му ни на па мет не па да
да ме ња адре су.

– Во лим све што ово се ло ну ди – од ла -
зим у цр кву, код год мо гу по се тим не ки
кул тур ни или спорт ски до га ђај и сва ко -
днев но сам у цен тру; мал те не ми про пад -
не дан ка да се, ма кар на по ла са та, не про -
му вам по се лу и не про ћа скам с дру га ри -
ма и су гра ђа ни ма. Мо рам и да ис так нем
са вр шен су жи вот при пад ни ка свих на ро -
да, пре све га нај број ни јих Ср ба и Ру му на,
што ћу се свим си ла ма тру ди ти да одр -
жим и уна пре дим – за кљу чио је То пић.

так ас фал та, јер је око ше зде сет од сто ули -
ца још увек под кал др мом. Ове или, евен -
ту ал но, сле де ће го ди не у пла ну нам је и
са на ци ја ам бу лан те. Мно го је апе ла гра ђа -
на да се на глав ној рас кр сни ци по ста ви се -
ма фор – на по ме нуо је То пић.

С дру ге стра не, што се ти че кул ту ре, Но -
во Се ло пред ња чи, не са мо на те ри то ри ји
гра да Пан че ва, већ и не у по ре ди во ши ре.

– Не ћу пре те ра ти ако ка жем да је наш
Дом кул ту ре по ква ли те ту ра да од мах иза
Кул тур ног цен тра. По ред ак тив но сти сек -
ци ја, пре све га фол клор них, мо же мо се
по хва ли ти и мно го број ним про гра ми ма –
од кон це ра та до књи жев них ве че ри. Ве -
ли ке за слу ге за то при па да ју ви ше го ди -
шњем ди рек то ру по ме ну те кул тур не уста -

при кљу ча ка на ка на ли за ци о ну
мре жу од оче ки ва ног. На дру -
гој стра ни, има мо ни же тро -
шко ве ма те ри ја ла и, с об зи ром
на то да ни је би ло мно го сне га,
уште ђе но је и на го ри ву. Же -
ле ли би смо да уве ћа мо број
за по сле них, јер их има мо ис -
под сва ког стан дар да – ре као
је Ба чуј ков.

Пред у зе ће ЈКП „До ло во” је
у пр вом тро ме сеч ју та ко ђе по -
сло ва ло по зи тив но и оства ри -
ло до бит од 514.000 ди на ра.

– При хо ди од про да је услу га
ни жи су од пла ни ра ног за пре -
ко два ми ли о на ди на ра, али
то, на сре ћу, ва жи и за тро -
шко ве го ри ва и елек трич не
енер ги је. На жа лост, пред у зе ће
и да ље ду гу је рад ни ци ма но -
вац на име не ис пла ће них за -
ра да за по след ња три ме се ца у
2015. го ди ни. Ипак, ус пе ли
смо да по пра ви мо фи нан сиј -

У Старчеву најмање радника



У петак, 3. јуна, у дворани
„Аполо” Дома омладине изве-
ден је позоришни експери-
мент „Три лица огледала”.
Ово необично „позоришно ис-
траживање екстремизма” (ка-
ко су га дефинисали аутори)
режирала је Гордана Лебовић,
а цео концепт је настао у ко-
продукцији „Омен театра” и
УК „Пароброда”. За драматур-
гију пројекта била је задужена
Вања Николић, а три глумца
од којих су зависиле све им-
провизације, комуникација с
публиком и успех читавог екс-
перимента били су Слободан

Бештић, Павле Пекић и Вла-
димир Алексић. 

Пре свега, треба рећи да је
права штета што је у сали било
изузетно мало посетилаца, јер
су представе попут ове права
реткост. Глумци су показали
изузетну вештину анимирања
публике. Њихови вербални
двобоји су били право уживање
за интелект и попут древних
глумаца у старој Грчкој, пону-
дили су гледаоцима и смех и
покретање суштински важних
егзистенцијалних питања. 

„Три лица огледала” су прича
о томе у ком правцу иде дана-

шње позориште, да ли ново вре-
ме и модерне технологије поти-
скују старе, класичне форме и
да ли су речи уопште неопходне
да би се изнеле најдубље исти-
не. С друге стране, то је и сведо-
чанство о екстремизму (и наси-
љу) у свету данашњице, чији је
mi me sis позориште. Публика је
суочена с изборима, унутра-
шњим екстремима које свако од
нас има у себи (чак и када их
није свестан), личним граница-
ма и агресивношћу. Необичан и
потпуно неочекиван радиони-
чарски начин рада који је усле-
дио након уводних драмских
излагања натерао је присутне да
постану учесници у стварању и
извукао их из љуштуре пасивно-

сти. Ефектност такве методе је
изузетна, јер су глумци у крат-
ком временском року успели да
пренесу присутнима знања о те-
атру упечатљивије него да су
одржавали тродневну серију
предавања о позоришту коју,
можда, већина присутних не би
слушала. 

У представи су коришћени
текстови из Шекспировог „Ха-
млета”, Маринетијевог „Ма-
нифеста футуризма”, као и де-
лови из књиге „Позориште и
његов двојник” Антонена Ар-
тоа. Костим и сценографију
осмислила је Исидора Спасић,
а композицију, избор музике и
стручне консултације потпи-
сује Ведран Вућић. С. Ћ. 

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ДЕ ЈА НА ЖИВ КО ВИ ЋА

Љу ди ко ји пи ју афла ток син
У по не де љак, 13. ју на, у 20 са -
ти, у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти би ће отво ре на из -
ло жба сли ка и цр те жа „Им -
пре си је из бли ста ве че љу сти
го ро па ди” Де ја на Жив ко ви ћа.

„Иза зван емо ци о нал ном,
ин те лек ту ал ном, етич ком и
естет ском по тре бом за не ком
вр стом ре ак ци је на ак ту ел ни
дру штве ни си стем пре пун ма -
на и не до след но сти, ан га жо -
ва но из во дим се ри ју ра до ва
идеј но ко хе рент не и ви зу ел но
до след не це ли не, ко ји у фо кус
ин те ре со ва ња ста вља ју пре и -
спи ти ва ње по зи ци ја, уло га и

сна ге ин ди ви дуе уну тар та -
квих окол но сти”, на пи сао је
Жив ко вић о свом де лу.

Он о ак ту ел ним пи та њи ма
го во ри уз при ме ну есте ти ке
поп кул ту ре са ка рак те ри сти -
ка ма стри па и ани ми ра ног
фил ма, ујед но ре ин тер пре ти -
ра ју ћи ве ли ке те ме чи та ве
свет ске исто ри је умет но сти.

оста ви ла На род ном му зе ју
Пан че во и сви ти пред ме ти
су би ли део стал не по став ке
на ве де не ин сти ту ци је од
1975. го ди не до вре ме на ка да
је чи та ва по став ка из ме ште -
на ра ди ре кон струк ци је згра -
де Ма ги стра та. У по след ње
вре ме, у не ко ли ко ма хо ва је
би ло мо гу ће ви де ти де ло ве
збир ке, а овом при ли ком је
па жња усме ре на ис кљу чи во
на сли ке из це ло куп не бо га те
за о став шти не.

КУЛТУРА
Петак, 10. јун 2016.
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Не ка да шња 
ко ло ни јал на рад ња
тре нут но је Га ле ри ја
са вре ме не умет но сти

Фор ми ра ње бо га те
збир ке за по чео 
још Ол гин отац 
Ми лу тин Алек сић

Из ло жба сли ка под на зи вом
„Ол га Сме де ре вац у сво јој ку ћи”
отво ре на је у по не де љак, 6. ју на,
у Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти, про сто ру ко ји је не ка да био
ко ло ни јал на тр го ви на „Код цр -
ве ног ра ка” по ро ди це Алек сић,
а по том и дом Ол ге и Сте ва на
Сме де рев ца. Као што је по зна то,
та ку ћа је по чет ком 20. ве ка, а
по себ но у ме ђу рат ном пе ри о ду,
би ла сте ци ште оку пља ња срп ске
ин те лек ту ал не ели те, па су ме ђу
го сти ма тог не фор мал ног са ло -
на би ли Ми лан Ћур чин, Ми хо -
вил То мандл, Вељ ко Пе тро вић,
Ми лош Цр њан ски, Урош Пре -
дић, Мар ко Му рат, Ми лан Бу -
то зан и мно ги дру ги.

Ол га Сме де ре вац је ве ли ки
део по крет не за о став шти не

ЈОШ ЈЕД НА ИЗ ЛО ЖБА У СКЛО ПУ „ДА НА ВАЈ ФЕР ТА”

ОЛ ГА СМЕ ДЕ РЕ ВАЦ ПО 
ДРУ ГИ ПУТ МЕ ЂУ ПАН ЧЕВ ЦИ МА

Културни телекс

„За не ко га сам ча роб ни -
ца, за не ко га ве шти ца. Не -
ко ме сам лек, а не ко ме
отров. Не ко га сми ру јем, а
не ко га уз не ми ру јем. Сва -
ко од нас ви ди свет она -
квим ка кав је он сам. Не
по сто ји ни до бро ни ло ше.
Са мо ин тер пре та ци ја”,
сма тра нај ин спи ра тив ни ја
ау тор ка но вог до ба на на -
шим про сто ри ма – Жа на
По ли а ков. А на ша ду ша
хра ни се оним што је ве се -
ли. Сва ко га да на. Кад ма -
ло бо ље раз ми сли те, зар
вам се не чи ни да у вре ме -
ну у ко јем жи ви мо мо жда

ни шта ни је ре ал но, али је
све мо гу ће?

„Со ул фуд за 365 да на” 
Жа не По ли а ков

Два чи та о ца ко ји до сре де, 15. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу од го вор на пи та ње: „Шта је ре ал но, а
шта је све мо гу ће?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком
књи ге „Со ул фуд за 365 да на” Жа не По ли а ков. Нај за ни -
мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
Пе так, 10. јун, 20.30, Трг Ђор ђа Вај фер та: Блуз ве че – на -
сту па ју „Blue Family” и „Си ро ва ко жа”(„Да ни Вај фер та”).

Су бо та, 11. јун, 20.30, Трг Ђор ђа Вај фер та: Џез ве че – „Alex
& the Fergusons” и Биг бенд РТС-а са спе ци јал ним про гра -
мом „Џез у вре ме Ве ли ког ра та” („Да ни Вај фер та”).

Сре да, 15. јун, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: ху -
ма ни тар ни кон церт за Де ја на Сте ва но ви ћа. На сту па ју „Ис каз”,
„Ре зер вни план”,  трио Ба не та Глу ва ко ва, „По лу мрак”, „Пе ри од”
и „Три гер”. Це на ула зни це је ми ни мум 200 ди на ра.

Пред ста ве
Уто рак, 14. јун, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста -
ва „Бра ко ло ми је”.

Из ло жбе
По не де љак, 13. јун, 20 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: из ло жба сли ка и цр те жа „Им пре си је из бли ста ве че љу -
сти го ро па ди” Де ја на Жив ко ви ћа.

Уто рак, 14. јун, 20 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло жба
фо то гра фи ја „Зна ме ни ти Сло вен ци у Бе о гра ду”.

Књи жев ност
Пе так, 10. јун, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: пред ста вља ње
пе сни ки ња око про јек та „Кри ла те пе сме” (Иван ка Рад ма но -
вић, Ми ло са ва Па вло вић и Гор да на Вла јић) и го сти ју Љу -
би це Ри бић из Ва ра жди на и Ми ла на Но ва ка из Ма ри бо ра.

Плес
По не де љак, 13. јун, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: го -
ди шњи кон церт пле сног клу ба „Ба ле ри на”.

Про грам за де цу
По не де љак, 13. јун, 11 са ти, ОШ „Брат ство-је дин ство”: ра -
ди о ни ца „По крет-лут ка-лик ”, ко ју ће во ди ти Јо ван По по вић.
(Увод у „Екс те а тар фест”) 

По не де љак, 13. јун, 12 са ти, Град ска би бли о те ка: пред ста -
вља ње књи ге „Миц по миц – миц ка ста спа ја ли ца Бо ке Ко -
тор ске и Пу ле” Сне жа не Акрап Су шац и Фе о до ре Гу баш
Шти фа нић из Пу ле (БУ ДИ).

По не де љак, 13. јун, 18 са ти, са ла Драм ског сту ди ја „Ате љеа
мла дих”: пред ста ва за де цу „Љу бав на за вр зла ма” по мо ти ви -
ма књи ге Бо го са ве Ми ло ше вић (Увод у „Екс те а тар фест”).

Уто рак, 14. јун, 11 са ти, Спо мен дом МЗ Вој ло ви ца: по зо -
ри шна пред ста ва „Ше шир пун бо ја” По зо ри шта лу та ка „Пи -
но кио” (Увод у „Екс те а тар фест”).

Су бо та, 11. јун, 17 са ти, БУ ДИ па ви љон у На род ној ба шти:
Еко ло шко-кре а тив на ра ди о ни ца „Озбиљ но јеф ти не играч -
ке” (БУ ДИ).

Уто рак, 14. јун, 15.30, ба шта Ста ре пи ва ре: кре а тив на ра -
ди о ни ца „Кар не вал на БУ ДИ-ју ”.

Уто рак, 14. јун, 18 са ти, пла то Кул тур ног цен тра: деч ја
пред ста ва „Пе пи но” (по мо ти ви ма из „Пи но ки ја”), у ре жи -
ји Али се Ора вец и Ка та ри не Кал мар и у из во ђе њу Сло вач -
ког кул тур но-про свет ног дру штва „Ђе тван” (БУ ДИ).

Сре да, 15. јун, 12 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: пре зен та -
ци ја про јек та „При че са ма лог од мо ра”. Уче ству ју уче ни ци
из ОШ „Вла ди слав Риб ни кар” из Бе о гра да и „Брат ство-је -
дин ство” из Пан че ва (БУ ДИ).

Сре да, 15. јун, 17 са ти, ба шта Ста ре пи ва ре: кре а тив на ра -
ди о ни ца „Кар не вал на БУ ДИ-ју ”.

Сре да, 15. јун, 18 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -
ви ћа: пре зен та ци ја и ра ди о ни ца за де цу и од ра сле „Ка ко на -
у чи ти де те да по шту је се бе и дру ге” (БУ ДИ).

Че твр так, 16. јун, 12 са ти: све ча на пре да ја Кљу че ва гра да
Ин тер на ци о нал ном кар не ва лу Пан че во и све ча на до де ла
на гра да 6. БУ ДИ-ја .

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

Марта Бјелица у улози најпознатије панчевачке мецене

ји, де лом у пан че вач ком Му зе -
ју, На род ном му зе ју у Бе о гра ду
и Му зе ју при ме ње не умет но -
сти, те у при ват ном вла сни -
штву у Пан че ву и Бе о гра ду. Све
то као це ли на до да нас ни је об -
ра ђе но – из ја вио је Ста ни слав
Жив ков, ви ши ку стос – исто ри -
чар умет ност и ау тор мо но гра -
фи је о умет нич кој збир ци по -
ро ди це Алек сић у при пре ми.

Из ло жба је при ре ђе на у
скло пу „Да на Вај фер та” и
плод је са рад ње На род ног му -
зе ја, Ту ри стич ке ор га ни за ци је
Пан че ва и Кул тур ног цен тра
Пан че ва. Као и у слу ча ју из ло -
жбе ра до ва Уро ша Пре ди ћа,
ор га ни за то ри су ан га жо ва ли
глу ми цу (Мар ту Бје ли цу), ко ја
је у уло зи Ол ге Сме де ре вац, у
пр вом ли цу ис при ча ла по је ди -
не де ло ве Ол ги не би о гра фи је.

Ка ко је об ја снио Бра ни слав
Ров ча нин, ди рек тор Ту ри стич -
ке ор га ни за ци је Пан че во и је -
дан од ини ци ја то ра „Да на Вај -
фер та”, иде ја је да се по ред
ли ка и де ла Ђор ђа Вај фер та,
ко ме је ма ни фе ста ци ја по све -
ће на, скре не па жња и на дру ге
зна ме ни те лич но сти Пан че ва
тог вре ме на по пут Уро ша Пре -
ди ћа и Ол ге Сме де ре вац.

НО ВИ СПОТ БЕН ДА „БУЧ КЕ СИ ДИ”

По ла пет
Пре ми је ра но вог спо та за пе -
сму „По ла пет” пан че вач ког са -
ста ва „Буч Ке си ди” пре ми јер но
је приказанa у по не де љак, 6. ју -
на, на МТВ-у. Бенд чи не мла ди,
пер спек тив ни му зи ча ри  Лу ка
Ра цић, Зо ран За ру би ца и Ален
Душ. Спот за пе сму „По ла пет”
сни ми ла је и ре жи ра ла Ста ша
Бу ку ми ро вић, а ин спи ри сан је
крат ком при чом бри тан ског
пи сца Френ ка Нор дву да.

– Ви део се зна чењ ски укла -
па са пе смом, али ни је бу ква -
лан, ни шта ни је пре о чи глед но

ни на пр ву лоп ту, но све ука -
зу је да је зна че ње за пра во
обр ну то од пе сме. Глу ми ли су
Ја сми на Ве чан ски и Алек сан -
дар Срећ ко вић, а цео спот је
сни ман у Ле га ту Френ клин –
из ја ви ла је Ста ша Бу ку ми ро -
вић.

„Буч Ке си ди” је до сад из дао
ми ни-ЕП  „Шпан ска се ри ја” од
три пе сме и тре нут но, за је сен
2016. го ди не, при пре ма ал бум.
„По ла пет” је пра во осве же ње на
до ма ћој му зич кој сце ни. По слу -
шај те пе сму и по гле дај те спот!  

УС ПЕ СИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ДЕЧ ЈИХ АН САМ БА ЛА

Сто по е на и злат на
пла ке та

На 55. Му зич ком фе сти ва лу
де це Вој во ди не, ко ји је одр -
жан у не де љу, 29. ма ја, у Бач -
кој То по ли, деч ји ан самбл
КУД-а „Стан ко Па у но вић”
НИ С–РНП осво јио је злат ну
пла ке ту, тј. пр во ме сто, са 100
по е на, за из во ђе ње ига ра из
Пи рот ског По ља, у му зич ком
аран жма ну Здрав ка Ра ни са -
вље ви ћа и ко ре о гра фи ји Де ја -
на Три фу но ви ћа, као и спе ци -
јал ну на гра ду за нај у спе шни ји
пе вач ки ан самбл. По ред то га,
Дом кул ту ре „3. ок то бар” из
Ба нат ског Но вог Се ла до био је

злат ну пла ке ту, од но сно тре ће
ме сто, са 98 по е на, за из во ђе -
ње ига ра из Ра шке, у му зич -
ком аран жма ну Жа ни је ла Шу -
бље и ко ре о гра фи ји Вељ ка
Опар ни це, те спе ци јал ну на -
гра ду за нај бо љу игра чи цу –
Ми њу Бо го је вић.

Ова два ан сам бла, по ред
још че ти ри њих у кон ку рен ци -
ји, пред ста вља ће По кра ји ну
на 11. смо три деч јих фол -
клор них ан сам ба ла Ср би је,
ко ја ће би ти одр жа на 25. ју на
у Ва ље ву, у ор га ни за ци ји Са -
ве за ама те ра Ср би је.

– Че сто се ко ри сти тер мин
„ле гат Ол ге Сме де ре вац”, а ра -
ди се за пра во о нај зна чај ни јој
умет нич кој збир ци у Пан че ву,
ко ја бро ји пре ко 700 умет нич -
ких де ла. Пра ви на зив би био
умет нич ка збир ка по ро ди це
Алек сић, јер је ње но фор ми ра -
ње за по чео још Ми лу тин Алек -
сић, отац три ју се ста ра ко је су,
сва ка за се бе, на ста ви ле с при -
ку пља њем умет ни на. Оне се
да нас на ла зе де лом код на -
след ни ка у Бе о гра ду и Ита ли -

ИНТЕРЕСАНТНА  ПРЕДСТАВА У „АПОЛУ” 

Агон, између три екстрема 



ског де ла „Дан” Ве ре Ми лан -
ко вић, са вре ме не ком по зи тор -
ке и про фе сор ке на Ака де ми ји
умет но сти у Бе о гра ду. 

– Та ком по зи ци ја пра ти је дан
деч ји дан – од уста ја ња до успа -
ван ке. Тек сто ви су пле ме ни ти и
то пли, а му зи ка при ла го ђе на
деч јим гла со ви ма. По ред ду -

хов не му зи ке, наш хор пе ва и
пре див ну све тов ну му зи ку – ка -
же Бор ја на Стра жме ште ров.

О зна ча ју му зи ке у по на ша -
њу де це и у њи хо вом вас пи та -
њу го во ри ће про фе сор ка Ми -
лан ко вић.

У дру гом де лу ве че ри пред -
ви ђе на је про мо ци ја књи ге Зо -

Бу вљач ка те ра пи ја

КУЛТУРА
Петак, 10. јун 2016.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

На кон ве ли ког свет ског
успе ха пр вог ро ма на „Он -
лајн де вој ка”, јед на од нај -
по пу лар ни јих свет ских ви -
део-бло гер ки Зои Саг чи -
та о ци ма пред ста вља на ста -
вак „Он лајн де вој ка на тур -
не ји”.

Ју на ки ња Пе ни је спа ко -
ва ла ко фе ре, јер ју је Ноа
по звао да му се при дру жи
на му зич кој тур не ји по
Евро пи. Пе ни је два че ка да
про во ди вре ме са сво јим
ро кер ско, бо гов ски, фан та -
стич ним деч ком. Али због
Но и ног гу стог рас по ре да,
дру го ва из бен да ко ји ни су
баш при ја тељ ски на стро је -
ни и пре те ћих по ру ка љу -
бо мор них обо жа ва тељ ки,
Пе ни се пи та је ли за и ста
ство ре на за жи вот на тур -
не ји. Ипак јој не до ста ју по -
ро ди ца, нај бо љи при ја тељ

Ели от и... Њен блог „Он -
лајн де вој ка”.

Мо же ли Пе ни да на у чи
да ускла ди жи вот и љу бав
на пу ту или ће све из гу би -
ти у по тра зи за са вр ше ним
лет њим рас пу стом?

„Он лајн де вој ка на 
тур не ји” Зои Саг

Бра ни сла ва 

Ма ца Мар ја но вић

МУ ЗИ КА: Ма ри за
дос Ре ис Ну нес је
пор ту гал ска пе ва чи -
ца ро ђе на у Мо зам -
би ку. Као тро го ди -
шња ки ња се са ро ди -
те љи ма се ли у Пор -
ту гал и од ра ста у
исто риј ским че твр -
ти ма Ли са бо на. У
мла до сти је пе ва ла
го спел, со ул и џез.
По чет ком но вог ми -
ле ни ју ма по чи ње да
пе ва ли са бон ски фа -
до, му зич ки жа нр ка -
рак те ри сти чан за
Пор ту гал, ко ји од ли -
ку ју ту жне ме ло ди је
и тек сто ви. Спа да у
са вре ме не ин тер пре та то ре
фа да. Не ко ли ко пу та је го -
сто ва ла у Бе о гра ду, а за ње -
не кон цер те увек се тра жи ла
кар та ви ше (до ко је ни ка да,
на жа лост, ни сам ус пе ла да
до ђем). Уз ма ги чан глас,
Ма ри за пле ни и сво јом чу -
де сном по ја вом.

ОСНОВ НА БА ЛЕТ СКА ШКО ЛА
„Ди ми три је Пар лић”: сам
по глед на ста ру згра ду у
ули ци Жар ка Зре ња ни на
25, у ко јој је сме ште на
шко ла, ода је ути сак да се
ме ђу тим зи до ви ма од ви ја
не што ле по. Ту се мла да го -
спо да уз ра ста од пет до че -
тр на ест го ди на уче пр вим
ко ра ци ма на род не игре и
кла сич ног ба ле та. На кон
што про ђу кроз ба лет ско
за ба ви ште и при прем ну
гру пу, упи су ју основ ну ба -
лет ску шко лу, у ко јој се
кроз че ти ри го ди не, уз зву -
ко ве кла ви ра, упо зна ју с
играч ким пред ме ти ма и
об ли ку ју сво ја те ла на рит -
мич кој гим на сти ци. У са -
ста ву шко ле на ла зи се и
кро јач ка ра ди о ни ца у ко јој
две див не да ме, Ана и Сла -
ђа, ши ју ко сти ме и пре тва -

ра ју уче ни ке шко ле у ли ко -
ве из бај ки. Кон цер ти ове
ба лет ске шко ле тра ди ци о -
нал но се одр жа ва ју у ју ну и
де цем бру у КЦП-у.

СТА РИ БУ ВЉАК: сва ке не -
де ље ују тру на Ба ва ни штан -
ском пу ту се по ре ђа ју про -
дав ци из це ле Ср би је. На ђе
се ту ро ба из це ло га све та.
Из бор је ша ро лик: од бе ле
тех ни ке, гар де ро бе, на ме -
шта ја и стри по ва, до гра мо -
фон ских пло ча, пор це ла на
и књи га. То ком 16 го ди на
ре дов них од ла за ка на ,,бу -
вљач ку те ра пи ју”, од свог
ста на сам на пра ви ла ма лу
би бли о те ку и га ле ри ју. Сме -
сти ла сам у њу и ко лек ци ју
лу сте ра, лам пи, огле да ла,
чај ни ка и не ко ли ко ко ма да
до брог, ста рин ског на ме -
шта ја. На у чио ме је бу вљак
да се цен кам, да у го ми ли
на из глед без вред них ства ри
про на ђем пра во ма ло бла го,
да ре ста у ри рам, ра ду јем се
ма лим ства ри ма, и нај леп -
ше од све га – та мо сам сре -
ла и за во ле ла раз не за ни -
мљи ве ли ко ве ко је не бих
има ла при ли ке дру где да
упо знам.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 15. ју на, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње „Ко је оба ве зе и ужи ва ња је нај те же ускла ди ти?” на -
гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Он лајн де вој ка
на тур не ји” Зои Саг. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти
у књи жа ри „Дел фи”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи  и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

МОЈ избор МОЈ

ПО ЧЕ ЛИ „ДА НИ ПРО ТЕ ВА СЕ”

Пле ме ни та му зи ка и вас пи та ва ње де це
Ма ни фе ста ци ја „Да ни про те
Ва се” отво ре на је у не де љу, 5.
ју на, у Све то у спен ском хра му,
кон цер том Деч јег хо ра Пан че -
вач ког срп ског цр кве ног пе -
вач ког дру штва и Хор ске ка -
пе ле де ча ка „Ор ли ћи” из Зе ле -
но гра да (Мо сква, Ру си ја). 

Деч ји хор ПСЦПД-а, пред во -
ђен Бор ја ном Стра жме ште ров,
от пе вао је пе сму Пре све тој Бо -
го ро ди ци „До стој но јест” на три
на чи на, док се Хор ска ка пе ла
де ча ка „Ор ли ћи” из Мо скве,
пред во ђе на Ан дре јем Вик то ро -
ви чем Чер ње цо вим, пред ста ви -
ла са два де се так ну ме ра. По ред
ру ских, де ча ци су пе ва ли и срп -
ске ду хов не пе сме. Не ке од њих
из ве ли су со ли сти уз прат њу хо -
ра. До ла зак „Ор ли ћа” је пр во
ме ђу на род но го сто ва ње на „Да -
ни ма про те Ва се”. 

За 9. јун је пла ни ран на ста -
вак про гра ма уз Деч ји хор
ПСЦПД-а, ко ји ће из ве сти
ком по зи ци је из му зич ко-сцен -

ра на Ду шко ви ћа „Шта са њам и
шта ми се до га ђа”, о ко јој ће го -
во ри ти књи жев ни ци Не ма ња
Ро тар, Ви о ле та Бла га и Ми ло -
ван Лу кић. 

По мен про ти Ва си Жив ко -
ви ћу би ће одр жан 12. ју на, на -
кон не дељ не ли тур ги је у Све -
то у спен ском хра му, чи ме ће се
и за вр ши ти ово го ди шња ма ни -
фе ста ци ја по све ће на срп ском
пе сни ку и све ште ни ку. 

„Да ни про та Ва се” се при ре -
ђу ју од 2001. го ди не. Ка ко је
ре кла ау тор ка про гра ма мр Ве -
ра Ца ри на, ма ни фе ста ци ја се
са да пр ви пут одр жа ва у ор га -
ни за ци ји Пан че вач ког му зич -
ког дру штва, ко је са ра ђу је и са
ПСЦПД-ом. 

Про гра ми су ре а ли зо ва ни под
по кро ви тељ ством гра да Пан че -
ва и Срп ске пра во слав не цр кве -
не оп шти не Пан че во „Цен тар”,
а у са рад њи са Би је на лом умет -
нич ког деч јег из ра за и Кул тур -
ним цен тром Зре ња ни на. 

ОДР ЖАН ШЕ СТИ „КЛА СИК ФЕСТ”

ОД СУП ТИЛ НОГ ШУ БЕР ТА 
ДО ТА ЛА СА СРЕ ДО ЗЕМ НОГ МО РА 

Ви ше од ше зде сет из во ђа ча, три да на вр -
хун ске кла сич не му зи ке, на сто ти не по се ти -
ла ца, три кон церт на про сто ра и мно штво
до брих ути са ка – та ко би се украт ко мо гао

опи са ти Ше сти ме ђу на род ни фе сти вал кла -
сич не ка мер не му зи ке „Кла сик фест”, при -
ре ђен прошлог ви кен да, од 3. до 5. ју на, у
на шем гра ду. Као и обич но, умет нич ки ди -

рек тор фе сти ва ла био је кла ри не ти ста Ог -
њен По по вић, а парт нер Кул тур ном цен тру
Пан че ва, глав ном ор га ни за то ру до га ђа ја,
би ла је Бал кан ска ка мер на ака де ми ја.

На дан отва ра ња, у пе так, 3.
ју на, у ри мо ка то лич кој цр -
кви Св. Кар ла Бо ро меј ског,
про сла вље ни му зи ча ри из
Сло ве ни је, Фин ске и Ср би је
из ве ли су, у окви ру „Шу бер -
ти ја де”, три зах тев не ком по -
зи ци је Фран ца Шу бер та. Он
је је дан од нај о ми ље ни јих
ком по зи то ра Ог ње на По по -
ви ћа. Сли чан став о Шу бер -
ту има и сло ве нач ка фла у -
тист ки ња Ми ле на Ли пов -
шек, ко ја је овом при ли ком,
за јед но са су пру гом, хор ни -
стом Бо штја ном Ли пов ше -
ком, тре ћи пут на сту па ла у
Пан че ву.

– Во лим Шу бер та, јер је
ја ко суп ти лан. Он увек го -
во ри о љу ба ви, тач ни је не -
ис пу ње ној, иде ал ној љу ба -

ви, и до но си ја ко мно го
емо ци ја. За то је по треб но
фи ли гран ско сви ра ње, с
мно го енер ги је и ин пу та,
му зи ци ра ње ко је ни је по вр -
шно, већ до ла зи из ду би не
ду ше – ре кла је Ми ле на Ли -
пов шек.

Ка да је реч о „Кла сик фе -
сту”, она ка же да је на пра -
вљен од ср ца и очи глед но је
да Ог њен По по вић ула же
мно го сво је енер ги је, во ље,
оп ти ми зма и ен ту зи ја зма у
ову ма ни фе ста ци ју. Као још
је дан ква ли тет, она је ис та -
кла ин тер на ци о нал ни ка -
рак тер фе сти ва ла, по што са -
мим му зи ча ри ма зна чи да
раз ме њу ју ис ку ства са ко ле -
га ма из Ср би је и дру гих зе -
ма ља.

Ен ту зи ја зам и енер ги ја
Три де се так му зи ча ра из ан сам бла „Мла ди бе о град -
ски сим фо ни ча ри” при ре ди ли су дру гог да на фе сти -
ва ла  кон церт ка кав се ду го ни је мо гао чу ти у на шем
гра ду. Они су из ве ли ком по зи ци је Ја на Си бе ли ју са,
Фран ца Кро ме ра и Јо зе фа Хајд на. 

– Овај ор ке стар по сто ји око две и по го ди не и осно -
ва ли су га ма хом сту ден ти Фа кул те та му зич ке умет но -
сти у Бе о гра ду. До сад смо про шли ве ли ки ре пер то ар,
ка ко за ве ће та ко и за ма ње са ста ве, а у Пан че ву смо
се пред ста ви ли у ма њем оби му, с три де се так из во ђа -
ча – ре као је Ра дан Јо ва но вић, ди ри гент ор ке стра
„Мла ди бе о град ски сим фо ни ча ри”.

Он је, као и дру ги уче сни ци, из ја вио да је ва жно то
што овај фе сти вал отва ра мо гућ ност раз ме не ис ку -
ста ва са му зи ча ри ма из раз ли чи тих зе ма ља 

Ка ко је по че ло?
На кон што је Не ма ња Бог да нов, ди рек тор Кул тур ног цен тра,
по здра вио пу бли ку, већ ник за кул ту ру Не ма ња Ро тар отво рио је
„Кла сик фест”. Ка ко је том при ли ком ре као, Ог њен По по вић му
је пред ло жио по кре та ње ове ма ни фе ста ци је још 2008. го ди не,
ка да је Ро тар, у то вре ме де мо кра та, био члан ГВ за ду жен за
кул ту ру.

– Ре као сам да је то од лич на иде ја и учи ни ло ми се да је то не -
што што је ре ал но и што би мо гло да се ре а ли зу је. Ме ђу тим, до га -
ђа ња су би ла та ква да ни сам имао на кло ност ко ле га ко је су та да
се де ле у ве ћу. Го во ри ли су ми да ми је Ог њен друг, и је сте, као што
имам род би ну ко ја је ра ди ла у кул ту ри, про сто из исте смо бран -
ше, и на рав но да имам мно го љу ди с ко ји ма сам у до брим од но си -
ма – из ја вио је Не ма ња Ро тар.

Под се ћа ња ра ди, „Кла сик фест” је стар то вао 29. ок то бра 2011.
го ди не.

Му зи ка из ба ле та „Крц ко Ора шчић” П.
И. Чај ков ског и ком по зи ци ја из опе ре
„Про да на не ве ста” Б. Сме та не ожи ве ле су
5. ју на не ка да шњу тра ди ци ју оку пља ња
гра ђа на не де љом пре под не у Вај фер то вој
пив ни ци, од но сно са да у ба шти „Дај мон -
да”. „Кла си ка уз пи во”  та ко ђе је при ву -
кла ве ли ки број гле да ла ца, а по ред Бал -
кан ске ка мер не ака де ми је, том при ли -
ком су сви ра ли и други врсни музичари.

За вр шни цу фе сти ва ла обе ле жио је
кон церт квар те та из у зет ног ги та ри сте
Вал те ра Аб та, ко ји је, иа ко је за др жао
спо не с кла си ком, био и фе но ме нал на
на ја ва пан че вач ких је се њих му зич ких
ма ни фе ста ци ја – „Ethno.com-а” и „Пан -

че вач ког џез фе сти ва ла”. То је и ра зу -
мљи во ка да се има у ви ду да је му зи ка
Вал те ра Аб та из у зе тан спој кла си ке, џе -
за, фла мен ка и world music-a.

Не сва ки да шњи Аб тов му зич ки пу то -
пис упот пу ни ла су об ја шње ња о то ме
ка ко су на ста ле по је ди не ком по зи ци је.
Бу ду ћи да је чо век ко ји во ли да пу ту је и
че сто пло ви на свом бро ду, на сце ну
Кул тур ног цен тра до нео је зву ко ве Ме -
ди те ра на, та ла са, уда ље них остр ва...

– Ком по зи ци ја „Play With the Wind
Meltemi”, а мел те ми је јак ве тар у Сре до -
зем ном мо ру ко ји ду ва из ме ђу Тур ске и
Грч ке, на ста ла је док сам пло вио и имао
мно го про бле ма са тим ве тром. По же лео

сам да му зич ки уоб ли чим тај ве ли чан -
стве ни чин при ро де – об ја снио је Абт.

Ве ли ког му зи ча ра су у Пан че ву до -
стој но пра ти ли мла ди не мач ки ги та ри -
ста Џо на тан Голд берг, као и ов да шњи
кон тра ба си ста Ср ђан Ђор ђе вић и пер -
ку си о ни ста Алек сан дар Ра ду ло вић.

Мор ски пу то пи си

Фи ли гран ско сви ра ње

„Орлићи” из Москве



ЧЕ ШКИ БЕСТ СЕ ЛЕР
Вла сник „Шко де”, „Фол -
ксва ген”, од мо мен та ка да је
ку пио че шког про из во ђа ча
ау то мо би ла, ни је ни мо гао
да прет по ста ви да ће бу ду ћи
мо де ли ко ји се бу ду про из -
во ди ли са озна ком „Шко де”,
би ти ве о ма тра же ни и по пу -
лар ни. То је слу чај и са „ок -
та ви јом” дру ге ге не ра ци је.
Ли му зи на сред ње кла се ко ја
се про из во ди ла од 2004. до
2013. ба зи ра на је на ша си ји
„гол фа 5”. И по ред те чи ње -
ни це, про сто ра у ка би ни во -
зи ла има до вољ но за че ти ри
од ра сле осо бе али и по ро ди -
цу са ма лом де цом, јер је

пр тља жни про стор ме ђу
нај ве ћи ма у кла си.

До бра кон струк ци ја омо -
гу ћа ва од лич не во зне ка -
рак те ри сти ке. Ау то мо бил се
не на ги ње пре ви ше у кри ви -
на ма, а при ве ћим бр зи на ма
шум ве тра не до ла зи до из -
ра жа ја као код дру гих ау то -
мо би ла у овој кла си. Ма ну у
ком фо ру је ди но пред ста -
вља ју па ке ти опре ме. На и -
ме, основ ни, „кла сик” па кет
је при лич но си ро ма шан, та -
ко да је при ку по ви ни по -
треб но из дво ји ти не што ви -
ше нов ца за на ред ни „ам би -
јент”, ко ји је по ме ри ве ћи -
не про сеч них во за ча.

Ка да го во ри мо о агре га -
ти ма, из бор је ви ше не го ве -
ли ки, а ми ће мо по ме ну ти
са мо оне мо то ре ко ји су че -
сти. По гон ска бен зин ска је -
ди ни ца од 1.400 је пре сла ба
за ау то мо бил ових га ба ри та

и ни је пре по ру ка. Ако баш
же ли те „бен зин ца” мо тор
1.6 ФСИ пру жа со ли дан од -
нос сна ге и по тро шње, ко ја
из но си око 5,5 ли та ра на сто
ки ло ме та ра. За оне ко ји би
ви ше во ле ли ди зел мо тор у
по ну ди су до бро по зна ти
„Фол ксва ге но ви” мо то ри
рад не за пре ми не од 1.900 и
2.000 куб них цен ти ме та ра.
Раз ли ка у сна зи из ме ђу ова
два и ни је то ли ко очи глед -
на, а ис ку ства сер ви се ра го -
во ре да се мо тор од 1.9 ли -
та ра по ка зао као по у зда ни -
ји. Ка да го во ри мо о
стан дар ди ма „Фол ксва ге на”

ис по ста ви ло се да у уну тра -
шњо сти во зи ла по сто је де -
ло ви ко ји от па да ју, па до бро
про ве ри те ста ње ен те ри је -
ра. Бен зин ски мо то ри зах -
те ва ју ре дов ну за ме ну зуп -
ча стог ка и ша на сто хи ља да
пре ђе них ки ло ме та ра, па се
рас пи тај те код вла сни ка од
ко га ку пу је те во зи ло ка да је
то ура ђе но.  Што се ти че ди -
зел мо то ра, они су скло ни
по тро шњи уља, по го то ву
уко ли ко су пре шли ве ли ку
ки ло ме тра жу. Сто га, ако
раз ма тра те да па за ри те ау то
са овим по гон ски го ри вом,
по гле дај те ни во уља и ње го -
ву бо ју и ви ско зност.

Љу би те љи ма ау то мо би ла,
али и они ма ко ји су чи та ли
ову ру бри ку „Пан чев ца”,
по зна та је чи ње ни ца да је
Хен ри Форд пр ви у про из -
вод њи во зи ла при ме нио по -
крет ну тра ку, чи ме је знат но
убр зао про цес. Та да шњи ау -
то мо би ли има ли су знат но
ма ње де ло ва, па је за скла -
па ње јед ног при мер ка на
по ме ну тој тра ци (ли ни ји)
би ло по треб но све га сат и по
вре ме на.

Нај ду жи мост за друм ски
са о бра ћај се на ла зи у Ки ни
и ду га чак је 42 ки ло ме тра.

Ди зел мо то ри су да нас оли -
че ње ма лих по тро ша ча и
агре га та ве ли ке сна ге при
ни ским обр та ји ма, ма да се о
то ме ко ли ко су еко ло шки
при хва тљи ви мо же и ди ску -
то ва ти. Пр ви ди зел мо тор
ни је имао ова кве од ли ке, а

па тен ти ран је још у де вет на -
е стом ве ку, тач ни је 1897.

Ми рис но вог ау то мо би ла је
рет ко ко ме по зна та ствар. Они
ко ји има ју ту сре ћу да осе те
ка ко ми ри ше уну тра шњост
но вог во зи ла тек иза шлог из
фа бри ке, зна ју о че му го во ри -
мо. Овај при ја тан ми рис по ти -
че од пре ко пе де сет ор ган ских
је ди ње ња ко ја се ко ри сте у ау -
то мо бил ској ин ду стри ји и тра -
је око ме сец-дв а.

Пре ма по да ци ма Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је, то -
ком јед не го ди не у све ту у са о -
бра ћај ним не сре ћа ма стра да
ми ли он и две ста хи ља да љу ди. 

Го ди на 1886. се мо же узе ти
као го ди на „ро ђе ња” пр вог
мо дер ног ау то мо би ла, али
се пр ви по ка зи вач ко ли чи не
го ри ва у ре зер во а ру у во зи -
ла угра ђи вао тек 1922.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  МОТОЦИКЛИ - - - - - - - 

МИ РИС НО ВОГ АУ ТО МО БИ ЛА

- - - - - САВЕТИ - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Дро га и тр го ви на 
љу ди ма

Пр ви од мет ни ци 
на ста ли у Аме ри ци

Чла но ви мо то-клу бо ва и за љу -
бље ни ци у дво точ ка ше су од у -
век би ли на ло шем гла су и озна -
ча ва ни су као „про бле ма тич ни”.
У Ср би ји ни су за бе ле же ни слу -
ча је ви удру жи ва ња у мо то-бан -
де ко ји су у су ко бу са за ко ном,
али без об зи ра на ту чи ње ни цу,
бај ке ри ни су баш ра до ви ђе ни
чла но ви за јед ни це.

Од го вор на пи та ње – За што
су мом ци на мо то ри ма озна -
че ни као „ло ши“, ве ро ват но
ле жи у хо ли вуд ским фил мо -
ви ма ко ји мо то ци кли сте
пред ста вља ју као не ми ло срд -
не чла но ве бан ди ко је ха ра ју
дру мо ви ма Сје ди ње них Др -
жа ва. Ме ђу тим, та кве гру пе
за и ста по сто је...

„Удру же ње гра ђа на”
„Цр ни кли по ви” су тре ћа нај -
ве ћа ор га ни за ци ја ове вр сте у
САД-у, и има ју ве о ма рас пр о -
стра ње но члан ство ши ром
Аме ри ке. Ово је „бан да по др -
шке” ве ћим ор га ни за ци ја ма
овог ти па, а глав ни циљ је
обез бе ђи ва ње нов ча них сред -
ста ва тр го ви ном дро ге и
оруж јем.

По след њи за бе ле же ни ве ћи
ин ци дент у ко јем су уче ство -
ва ли при пад ни ци „цр них
кли по ва” до го дио се у но вем -
бру 2014. го ди не, ка да су, без
ика квог раз ло га, фи зич ки на -
ср ну ли на му зи ча ра Кри сто -
фе ра Сто у на ис пред јед ног
ре сто ра на у Џек сон ви лу. Ре -
зул тат све га то га је уби ство
јед ног чла на бан де ко је се до -
го ди ло ка да је Сто ун, чи ји је
жи вот био угро жен, ис па лио
не ко ли ко хи та ца из пи што ља
и усмр тио на па да ча.

ди све до чи ло је да су по је дин -
це ту кли ис пред ба ра, иза
шан ка, а чак је и јед на при пад -
ни ца би ла за ду же на за мал тре -
ти ра ње же на. Адво кат од бра не
за тра жио је да се обе леж ја вра -
те бај ке ри ма, уз обра зло же ње
да они ни су „бан да” већ „удру -
же ње гра ђа на”.

„Ан ђе ли” ме ђу нај број ни ји ма
Од ка да по сто је мо то-бан де,
мо жда нај по зна ти ја на све ту
је „Ан ђе ли па кла”. Пре ма зва -
нич ним по да ци ма ова ор га -
ни за ци ја осно ва на је 17. мар -
та 1948. у обла сти Фон та на у
САД-у. Да нас су нај ак тив ни ји
у Ка ли фор ни ји и по је ди ним
де ло ви ма Ка на де, а члан ство
овог клу ба бро ји пре ко 2.500
бај ке ра на шест кон ти не на та.

Чла но ви „Ан ђе ла па кла” су
на сил ни, бес ком про ми сни, а
од стра не пра во су ђа Сје ди ње -
них Др жа ва су про гла ше ни
кри ми нал ном ор га ни за ци јом
(као и дру ге две бан де по ме -
ну те у тек сту). Ба ве се тр го -
ви ном љу ди ма, кри јум ча ре -
њем дро ге, уце на ма, а уче ста -
ли на па ди су го то во ре дов на
по ја ва. Ско ра шњи из ве шта ји
по ли ца ја ца на во де да су при -
пад ни ци ове бан де по ку ша ли
да из ве ду ве ли ки на пад на су -
пар нич ки та бор у же љи да
по вра те те ри то ри ју, у че му су
осу је ће ни.

Та ко ђе, на по је ди ним адре -
са ма у де лу гра да Бур ле ит,
по ли ци ја је про на шла ве ће
ко ли чи не ек ста зи ја чи ја се
улич на вред ност про це њу је на
пет на ест хи ља да до ла ра и ве -
ћа ко ли чи на сте ро и да. 

Бај ке ри у Ср би ји су до бро
ор га ни зо ва ни, али ни у ком
слу ча ју их не мо же мо по ре -
ди ти са ор га ни за ци ја ма ко је
се по ми њу у тек сту. Они су ту
да до бро вољ но да ју крв, да
ма ски ра ни у Де да Мра за од -
не су по кло не де ци, а уко ли ко
не ко од њих и има про бле ма
са за ко ном, то су по је ди нач -
ни слу ча је ви. То су са мо ком -
ши је ко је има ју дру га чи ји
стил жи во та.

НАЈ ПО ЗНА ТИ ЈЕ БАН ДЕ НА ДВА ТОЧ КА

„Од мет ни ци” су ве о ма до -
бро ор га ни зо ва на гру па ко ја
по ред Аме ри ке, има члан ство
и у Ау стра ли ји, Евро пи, Ази ји
и Ју жној Аме ри ци. Осно ва на
је 1936. го ди не и нај ста ри је је
„удру же ње” мо то ци кли ста у
Сје ди ње ним Др жа ва ма. На
зва нич ној ин тер нет стра ни
„Од мет ни ка” мо же те про на ћи
де таљ ну би о гра фи ју, раз вој
кроз епо хе и де та ље о „клу бу”
али не и чи ње ни це ко је су бит -
не. У ви ше на вра та ова бан да
је сум њи че на за тр го ви ну нар -
ко ти ци ма, иза зи ва ње ра то ва
ме ђу бан да ма, а при пад ни ци
ове гру пе су не бро је но пу та
уби ја ни у окр ша ји ма.

Је дан од „Од мет ни ка” је у
фе бру а ру 2015. го ди не за тра -
жио да се гру пи вра те ко жни
пр слу ци и њи хо ва обе леж ја ко -
ја су им од у зе та при ли ком хап -
ше ња. Ли ша ва ње сло бо де при -
пад ни ка бан де се до го ди ло још
2012. код ме ста Вон дер лејк.
Мир но ве че у ба ру „Ли зард”,
рас по ло же ни го сти и ка ра о ке
ве че. Као и на фил му, рас по ло -
же ње го сти ју се ме ња у мо мен -
ту ка да се на вра ти ма по ја вљу -
је гру па „ло ших мо ма ка” са
обе леж ји ма „Од мет ни ка”.

Ни чим ис про во ци ра ни на -
па ли су го сте. Два на е сто ро љу -

АУТОМОБИЛИЗАМ
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Продајем опел мериву
2003 годиште, 1.7, ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)

ПРОДАЈЕМ метални кон-
тејнер на точковима. Тел.
063/251-315. (СМС)

КОРОЛА ХЛ, 1.8 Д, реги-
строван, 750 евра.
064/027-47-11. (220950)

ПУНТО 1.2. 2006, клима,
металик, очуван, потпуно
исправан, 2.300 евра.
062/658-100. (221324)

КАМИОН и цистерну за
превоз млека, 6.500 лита-
ра, 3.500 евра. 063/802-58-
75. (221354)

НА ПРОДАЈУ томос ауто-
матик А 35, власник.
064/428-18-75. (221364)

ВОЛВО С 40, 1.9 ТД, 2002.
годиште, сив, клима, АБС,
централна, власник, 2.500
евра. 064/206-30-24.
(221390)

КАДЕТ лимузина 86, нов
плин атестиран, регистро-
ван. 061/626-06-62. (221)

АУДИ А 4, 2.5, кватро,
2001. годиште. 063/777-87-
77. (221431)

ОПЕЛ корса 1.0 Б, 2005.
годиште, металик сив, пе-
тора врата, власник, реги-
строван годину дана, ура-
ђен сервис. 064/123-86-45. 

ГОЛФ 1.4, 1993. годиште, 5
В,5 Б, атестиран плин, алу
фелне, електро подизачи,
серво. 064/142-55-93.
(221638)

АУТО-КЛИМЕ за све типо-
ве возила сервисирамо и
пунимо гасом са дигитал-
ном машином, пуњење
2.500 динара. „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-68-
05. (221652)

ПРОДАЈЕМ комби теретни,
застава ривал, 2004.
060/028-14-80. (4665)

ПРОДАЈЕМ нисан сани
1996. годиште и бмв 2002,
1.8, одлични. 060/028-14-80. 

ПРОДАЈЕМ југо 55, прва.
рег. 1999. годиште.
061/322-04-94. (221778)

МЕГАН кабрио динамик,
2002, у одлчном стању,
фул опрема, гаражиран.
063/151-45-52, 013/314-
352. (221602)

ОПЕЛ вектра Б 2000. годи-
ште, 1.8, 16 В, 86 кв, плин
(точак, боца), власник, по-
вољно. 064/102-24-25.
(221596)

ПРОДАЈЕМ рено 5, кам-
пус, 1990. 063/882-25-09.
(221487)

КАМИОН застава 50.8, у
исправном стању, нереги-
строван, 1.900 евра.
066/512-48-75. (2214429

СКУТЕР нов, мотогрин, на
батерије. 064/354-69-76.
(221494)

РЕНО МЕГАН 1.5 ДЦИ,
2004. године производња.
064/140-00-91. (221489)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени мења-
чи, остало. 064/856-60-65.
(221638)

РЕНО клио 2003, 1.2, фул
опрема. 064/310-43-49.
(221737)

ГОЛФ 4, 1.4, бензин, 2003,
фул опрема. 064/109-93-
79. (221737)

ПЕЖО 206, 1.2, 2002,
1.550 евра. 064/593-64-86.
(221737)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007.
децембар, атестиран плин,
83.000 км, власник.
064/130-36-02. (221752)

КОРСА 1.2, 2002, петора
врата, у првој боји, фа-
бричко стање, на име.
064/130-36-02. (221752)

АУДИ 80, 1.8, 90, власник,
атестиран плин, регистро-
ван годину. 064/130-36-02.
(221752)

СКАЛА 55, 1996, у возном
стању, истекла регистраци-
ја, повољно. 064/130-36-02.

СИТРОЕН ксара пикасо,
2002. годиште, металик
плав, пуна опрема, реги-
строван, без улагања, по-
вољно. 060/332-07-25.
(212708)

ФИЈАТ пунто 1.1, 1998.
власник, 1.100 евра.
069/696-033. (221726)

СЕАТ ароса 2001. годиште,
1.4, регистрован, урађен
велики сервис, мали потро-
шач, без улагања, 1.850
евра. 064/324-11-16.
(221687)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (221401)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, од 80 до
1.000 евра. 063/165-83-75.
(221695)

КУПУЈЕМ аутомобиле, ста-
ње небитно, од 80 до 1.500
евра.062/193-36-05.
(221695)

ПРОДАЈЕМ комбајн клас
сенатор, коса 3 м, мотор
105 кс. 064/380-56-30,
631-151. (221397)

МОТОРНА прскалица за
воће, 100 л, са точковима.
063/879-51-40. (221557)

ТРАКТОР белорус 820, ки-
нез 55, приколица змај, 7
тона, тешка тањирача,
спремач 3.30, шпартач че-
твороредни, сејалица но-
дет 4 и остало. 063/346-
655. (221754)

ИЗДАЈЕМ гаражу, призе-
мље, Конструкторове ко-
лективне гараже. 063/122-
55-22. (221645)

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу
15 м2, Котеж 1, код Макси-
ја. 064/421-62-41.
(221645)

СЕРВИС телевизора, мони-
тора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28. 353-
463.  (221328)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, све врсте видео касета
квалитетно преснимавам
на ДВД. 343-563, 063/288-
278. (221363)

ЛЦД телеивзор LG 37 инча
(94 цм), као нов, 140 евра.
065/264-89-00. (221615)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер
и половни делови од веш-
машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (221636)

ДВА женска шиљегана, 40
кг по комаду, цена 150
евра оба. 064/074-55-15.
(СМС)

ОСБ плоче за подашчава-
ње кровова, цена 296 ди-
нара квадрат, превоз на
адресу купца. Тел.
062/437-236. (и)

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, дна, мешачи,
луле. 331-586, 063/805-74-
60. (220384)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја. Столице од 1.000,
столови до 3.500, кревети
од 10.000. Стара Утва.
060/600-14-52. (221101)

ПРОДАЈЕМ гардеробне ор-
мане, витрину, огледало,
писаћи сто, сто за компју-
тер, ТВ сточић и кожну
канцеларијску фотељу.
361-458. (221345)

ФОТЕЉЕ, кауч, ормар, ви-
трина, сточићи, комода,
столице, грил шерпа.
065/353-07-57. (221353)

ПРОДАЈЕМ фасадни гра-
фитни стирпор, неопор, и
природно сушене чамове
фосне. 064/247-77-69.
(220930)

АГРЕГАТ хонда, плински
шпорет горење, црева за
заливање. 062/600-365,
013/251-85-55. (221357)

ПОВОЉНО win dovs XP,
кућиште, екран, веб каме-
ра, тастатура, миш, звучни-
ци, принтер, скенер, фото-
копир. 064/252-50-03.
(221399)

ПРОДАЈЕМ јариће мушке,
козе, алпино јарца или ме-
њам. 065/348-22-00.
(221377)

ПРОДАЈЕМ половну судо-
машину за 12 особа, као
нова, повољно. 064/848-
88-86. (221378)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи од 2 до 6 кв, до-
става, монтажа, гаранција.
335-930, 064/366-57-87. (2

ПРОДАЈЕМ балконска вра-
та и прозор 140 х 140, „Ле-
снина” Словенија, повољ-
но. 013/633-070. (221433)

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај из увоза. 065/592-78-
75. (221386)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, угаону гарнитуру, ре-
гале, мост + регал, гарни-
туру мојца, сто + 4 столи-
це, спаваћа соба комплет,
комплет кухиња, дечја ко-
лица, ел. шпорет, ТА пећи,
пећ на дрва, машину за
веш, суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле разне.
063/107-78-66. (221451)

ПРОДАЈЕМ соларијум, су-
допере, полице, ђачки сто.
371-274, 064/176-88-52.
(221463)

НА ПРОДАЈУ свиња, пра-
сићи и балирана детелина.
Тел. 064/129-45-43.
(221461)

ОРМАН, витрина, кауч, те-
пих, итисон, комарници,
кухињски сто, висећи.
062/154-56-54. (221616(

ПРОДАЈЕМ топлу/хладну
витирну за ресторан брзе
хране. Саша, 065/681-90-
39. (221619)

АМБАЛАЖА пиво јелен,
лав, зајечар, кока-кола,
фанта, кисела, 200 гајби,
повољно. 063/555-770.
(221635)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер 315 л, веш-машина, ТА
пећ 2,2 кв, фрижидер 150
л, судопера с радним висе-
ћим, угаона гарнитура,
брачни кревет, кауч, тро-
сед, фотеља мојца, орман,
трпезаријски сто са столи-
цама. 
Тел. 063/861-82-66.
(221644)

АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде,
гелендери, алу столарија,
ПВЦ столарија, монтажа.
063/801-84-76, 065/801-
84-76. (2121603)

ПОВОЉНО продајем ду-
шек нов за франуцски ле-
жај, 2 х 1.6 м, дечји креве-
тац, дечји бицикл, аутић
ноди до три године, љуља-
шка, санке, дубак.
013/631-289, 065/449-00-
97. (22157)

ПРОДАЈЕМ индијски стил-
ски ормарић. Тел.
013/251-78-75, 18 до 19
сати. (221571)

ГУСАНИ радијатори, про-
хромска полица већа пето-
делна, кафански шанк,
раднички орман. 064/110-
70-71. (221541)

ПРОДАЈЕМ расхладну ви-
трину, дужине 1.5 м. Тел.
063/834-33-12. 
(215459

ПРОДАЈЕМ циркулар, ши-
не. 063/867-03-43, Ковиљ-
ка Бокић. (221537()

ПРОДАЈЕМ веш-машину
канди, (пере, суши), шпо-
рет, повољно. 060/180-02-
83, 062/186-48-22. (221733
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КОКЕ НОСИЉЕ, пуна но-
сивост, 200 динара комад.
060/054-67-70. (2215339

ПРОДАЈЕМ судоперу
остале кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568.
(221474)

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед,
фрижидер и замрзивач.
320-631, 064/152-16-33.
(2214759

ПРОДАЈЕМ кревет и два
душека 80 х 200, повољно.
064/235-75-41. (221490)

ФИСКАЛНУ касу МП 55 са
|GP, ce na 2.800 динара.
066/512-48-75. (221492)

ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље и сточић и кауч и
две фотеље. Тел. 251-08-
53. (221498)

ПРАСИЋИ, балирана дете-
лина, 150-250 динара, Но-
восељански пут 175-б,
064/303-28-68. (221775)

ПИЛИЋИ уређени и живи,
кућна достава. 065/420-97-
34. (221775)

ДЕТЕЛИНА на продају.
062/867-07-67, Старчево.
(221773)

ВИШЊЕ, уберите сами или
наручите телефоном.
064/073-74-24. (221661)

ДИМЉЕНИ козји качкаваљ
са Дивчибара. Испорука на
адресу. 064/073-74-24.
(221661)

НА ПРОДАЈУ половна веш-
машина беко, урађен сер-
вис. Тел. 064/545-82-16.
(221738)

ПРОДАЈЕМ двосед на раз-
влачење, 20 евра. 064/448-
68-11. (221702)

ПРОДАЈЕМ мало кори-
шћен замрзивач од 310 л.
063/359-276. (221718)

ПРОДАЈЕМ добре половне
греде. Звездан, 063/224-
435. (221720)

ПРОДАЈЕМ црну земљу.
Звездан, 063/224-435.
(221720)

МОТОР за чамац томос 4,
старији тип, 100 евра.
064/324-11-16. 
(221685)

ПРОДАЈЕМ штене стафор-
да / стар шест месеци.
065/204-55-82. (221677)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја, судопера, 3.500,
ростфрај 3.500. Кухињска
угаона клупа, 8.000. Стара
„Утва”, 060/600-14-52.
(221686)

КУПУЈЕМ очуван намештај,
столове, столице, кухиње,
гарнитуре, плинске боце.
066/900-79-04. (221359)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, ТА пећи и остало по-
кућство. 063/898-00-82.
(221358)

КУПУЈЕМ: перје, намештај,
слике, сатове, стари новац,
фигуре, есцајге, старо по-
кућство. 335-974, 063/705-
18-18. (221407)

КУПУЈЕМ половни поцин-
ковани кавез за зечеве.
Тел. 063/368-523. (221419)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, старе слике, лустере
и сво остало покућство.
061/284-11-86. 
(221441)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (221450)

КУПУЈЕМ искључиво очу-
ван намештај, столове, сто-
лице, кухињске клупе, уга-
оне гарнитуре. 062/170-43-
10. (221761)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, вршим поправку,
фарбање, достава, монта-
жа, гаранција. 
062/170-43-10. 
(221761)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, акумулаторе,
месинг, бакар и остало.
064/158-44-10, 
063/101-11-47. (221598)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледни-
це, књиге, ситне антиквите-
те. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (221676)

КУПУЈЕМ гвожђе, метале,
веш-машине, замрзиваче,
шпорете, телевизоре и
остало. 061/321-77-93.
(221778)

КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, веш-машине, шпо-
рете, замрзиваче, телеви-
зоре. 061/206-26-24.
(221778)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумула-
торе, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре, долазим.
061/322-04-94. (221778)

КУПУЈЕМ алуминијум, ак-
мулаторе, месинг, гво-
жђе,веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре. 064/484-
13-76. (221778)

СТАРЧЕВО кућа на глав-
ном путу, изузетна локаци-
ја за посао. 013/632-894.
(СМС)

КУЋА 180 м2, Змај Јовина,
пешачка зона, 100 000
евра.  Комплетно сређена
Тел. 060/034-31-11.(СМС)

НА ПРОДАЈУ кућа у центру
Панчева, договор.
069/263-42-97. (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац, Пели-
стерска, преко пруге, 8
ари, 10.000 евра. 063/150-
37-49. (220841)

КУЋА на продају, Србијан-
ска 55, Панчево. 064/651-
16-22. (219589)

КАЧАРЕВО, спратница са
ајнфором, нова, усељива,
недовршена, 5 ари.
063/218-860. (220410)

ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла.
069/552-03-71. (220479)

ПРОДАЈЕМ плац 20 ари у
Девојачком бунару.
062/154-43-27. (220973)

КУЋА, Девојачки бунар,
центар, власник./063/161-
95-55. (220829)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар 80 м2, 7 ари плаца,
сви услови за живот. Тел.
063/841-16-27, 063/837-
37-71. (220830)

ПРОДАЈЕМ кућу, 17.000
евра, на Баваништанском
путу. 069/138-95-80.
(220893)

КУЋА за рушење, 2.3 ара,
18.000 евра, Првомајска.
061/155-72-40. (22088)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, викен-
дица на асфалту 40 м2, ку-
патило, струја. Тел.
063/832-50-97. (4663)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/333-
31-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (221334)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову.
013/263-40-21. (221139)

ПОРОДИЧНА кућа на про-
дају, Дебељача, од 16 ари
баште и 250 м2 стамбене
површине. Струја, вода, те-
лефон, асфалт пут испред
улаза у плац, кућу, 10.000
евра. 060/613-63-15.
(221342)

ЦЕНТАР, две одличне куће
на плацу, продаја/замена.
063/320-618. (221355)

САМОШ, пољопривредно
земљиште, близу села и у
добричком пољу. 251-96-
03, 064/226-67-31.
(221362)

НОВО СЕЛО, плац 16 ари,
кућа 100 м2. Тел. 063/800-
23-06. (221368)

КУЋА на новој Миси, код
школе и амбуланте, на
продају. 063/824-63-51,
373-154. (221375)

ВОЈЛОВИЦА, новоградња,
кућа 200 м2, могућа заме-
на. (526), „Ивакс”,
063/771-75-96. (221415)

ПРОДАЈЕМ два и три лан-
ца земље, преки пут.
060/153-25-15. (2214229

КУЋА, центар, 120 м2.
063/777-87-77. (221431)

САЛОНСКА кућа на одлич-
ној локацији, повољно, на
продају. Тел. 352-892,
060/352-89-20. (221446)

КУЋА на продају у Шуша-
ри, Банатска бр. 8.
063/182-00-17. (221454)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
57 м2, Жарка Зрењанина,
9.500 евра. 064/577-34-90.
(221456)

ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2,
Панчево, шири центар,
29.000 евра, могућ дого-
вор. 064/902-28-80.
(221457)

ПРОДАЈЕМ кућу, Кочина
3, код Зелене пијаце.
064/231-60-24. (221464)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову
на 29 ари. 371-274,
064/176-88-52. (221463)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
енергетски пасош, укњиже-
на, власник. 065/258-87-
77. (221574)

ПРОДАЈЕМ 20 м2, круг ау-
тобуске станице, погодно
за трафике, летње баште,
струја, вода, може и са
објектом. 063/879-03-55.
(221582)

КОТЕЖ 1, одлична, 98 +
40 м2, 57.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(221611)

КАЧАРЕВО, 96 м2, 5 ари,
усељив, 16.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(221611)

КУДЕЉАРАЦ, кућа 140 м2

+ 25 м2 локал, 5 ари плаца,
спратна, реновирана,
74.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(221609)

КУЋА на продају, нова Ми-
са.  063/445-132, 063/873-
61-87. (221606)

ДЕО куће, почетак Стрели-
шта, укњижено + анекс.
Замена. 064/952-19-80.
(221601)

СТАРА Миса, трособна,
реновирана, укњижена, ЕГ,
започет објекат, хитно.
063/838-08-46. (221569)

ПЛАЦ до пута, Бавани-
штански пут, 7 ари, огра-
ђен, 1.800 евра ар. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (и)

РУШЕВНА кућа, Доњи
град, 2.5 ара, повољно.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

МИСА, 28.000; Топола
21.000; Кудељарац 23.000;
центар 62.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (221536)

КУЋА у мирном крају Те-
сле, 80 + 40 м2, два броји-
ла, канализација, 54.000
евра. Договор. (470), „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (и)

ПОЧЕТАК Војловице, лепа
кућа 115 м2, 7.5 ара,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (221552)

ГОРЊИ град, усељива ку-

ћа, 88 м2, 2 ара, 27.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (221552)

КОТЕЖ Милорадовић,

прелепа, 180 м2 стамбено,

2.5 ара, 115.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(221552)

КУЋА 30 м2 на Маргити,

засебна, може ауто до

2.000 евра. 064/248-90-16.

(221553)

КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, Кудеља-
рац, легализовано, вла-
сник. 063/307-674.
(221525)

ЊИВА 80 ари, Војловица.
064/354-69-76. ()221494)

КУЋА у Дебељачи, 15 ари,
850 м2, погодно за стано-
вање и фирму. 063/819-
81-83. (221471)

ОМОЉИЦА, строги цен-
тар, део куће 44 м2, угао,
погодно за локал. 061/324-
40-85. (221539)

НА ПРОДАЈУ викендица и
15 ари плаца на Новосе-
љанском путу. 063/336-
461. (221484)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута, 33 шири-
на.  (1734), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(221496)

КУЋА за рушење, 2.5 ара,
13 ширина, 45.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
064/130-38-29. (221496)

ПРОДЈЕМ воћњак 32 ара,
Охридска улица, Кудеља-
рац, хитно. 065/669-47-56.
(221499)

ПРОДАЈЕМ кућу на Миси
од 73 м2, на 14 ари плаца.
063/269-499.(221679)
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ПРОДАЈЕ се повољно не-
покретност, кућа, површи-
не 85 м2, у Панчеву, Ул.
Паје Маргановића број
233, по одлуци Основног
суда у Панчеву бр. И-
1505/2015. Ближа обаве-
штења на огласним табла-
ма Суда или на Тел.
013/355-885. Јавна продаје
је заказана за 22. VI 2016.
године, у 14 сати. Почетна
цена 1.256.313.00 динара.
(221504)

ТЕСЛА, део куће, 50 м2,
18.500. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(221505)

ТЕСЛА, нова кућа 130 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (221505)

ЦРЕПАЈА, 135 м2, 16 ари,
45.000; Самош, 80 м2,
9.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(221505)

НОВА МИСА, 150 м2, 2
ара, 45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (221505)

КУЋА са два локала, код
Турске главе, 150 м2, 2 ара,
60.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(221505)

КУЋА за инвеститоре, 150
м2, Книћанинова 33,
45.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(221505)

ПЛАЦ 4 ара, са две стам-
бене јединице, 180 м2 и
120 м2, на углу, Горњи
град. 060/034-19-58.
(221706)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на новом путу Качарево-
Панчево, близу села.
064/333-20-46. 
(221714)

ВЕЛИКИ избор кућа на
свим локацијама. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(221672)

ТЕСЛА, одлична на 4.7
ари, 65.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(221669)

МАКСИМА ГОРКОГ, кућа
на 7 ари, 70.000, договор.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (221669)

ПРОДАЈЕМ воћњак на Ку-
дељарском насипу, 18 ари.
063/472-669. (221630)

ПРИЛИКА, Стрелиште, из-
узетна кућа 3 ара, са пло-
доужитком, 19.500.
061/324-40-85. (221634)

ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97.
(221648)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди по-
гледати. 063/756-06-04.
(221614)

ЦЕНТАР, 140 м2, 3 ара,
57.000, 100 м2, усељива, 48
м2,140 м2, 4 ара, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (221623)

ТЕСЛА, 200 м2, 3 ара,
70.000, Миса 200, три ста-
на, 45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221623)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 120
м2, 8.5 ари, 45.000; 22 ара,
70 м2, 28.000.(394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221623)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације.  (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221623)

КУЋА 150 м2, Тесла, на
продају. 062/164-93-21.
(221758)

ДВОСОБНА комфорна ку-
ћа са гаражом и 20 ари ба-
ште у Пелистерској улици.
065/251-56-89. (221774)

ПРОДАЈЕМ плац 6,57 ари,
са кућом 55 м2. Тел.
063/275-510. (2121735)

ПЛАЦ на продају, Новосе-
љански пут, 8 ари.
064/808-75-21. (221740)

ВИКЕНДИЦА на Девојач-
ком бунару, у долини сно-
ва, на продају. Тел.
064/165-18-68. (221749)

ПЛАЦ на новој Миси са
локацијском дозволом,
власник. 064/260-05-34.
(221751)

ПРОДАЈЕМ нову кућу, 130
м2, центар, повољно.
060/028-14-80. (4665)

ПРОДАЈЕМ плац на 3 ара
на баваништанском путу,
15,5 ари, повољно.
060/028-14-80. (4665)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (221776)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банат-
ском Брестовцу. Тел.
064/470-97-06, 013/626-
691, 065/628-48-33.
(221777)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, но-
во, Котеж 1, без посредни-
ка. 063/250-082. (219935)

ЦЕНТАР, станови и гара-
же, укњижено, етажирано,
53-120 м2. 630-850
евра/м2, са ПДВ-ом.
063/323-584. (220056)

ТРОСОБАН стан, 78 м2,
Стрелиште, IV спрат, два
мокра чвора. Тел. 064/340-
26-43. (220622)

КОТЕЖ 2, трособан, про-
дајем/мењам за мањи
стан/кућу. 063/771-15-68.
(220448)

СТРОГИ центар трособан
60 + 6 м2, двострано орјен-
тисан. 064/337-20-11.
(220424)

40 КВМ, 55 м2, 15.000
евра, Миса. 063/377-835.
(221070)

ШИРИ центар, трособан,
68 м2, I спрат, ТА, терасе,
гаража, 31.000. 060/760-
04-32. (221130)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у Новом Саду, 48 м2,
43.200 евра. 065/833-85-
36. (и)

ПРОДАЈЕМ трособан, 60
м2, центар, нов, 27.000
евра. 061/670-97-96.
(220821)

СОДАРА, власник, прода-
јем стан 57 м2, Савска
14/27, 28.000 евра.
060/321-53-60. /220907)

ПРОДАЈЕМ стан 62 м2, на
Стрелишту. 064/170-57-10,
065/824-39-44. (220902)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ,
усељив, 43.000. 063/164-
61-52. (221322)

ТЕСЛА, 47 м2, V спрат, без
лифта, комплетно сређен и
модеран, договор, 26.000
евра. 064/231-59-39.
(221331)

ДВОСОБАН, 45 м2, Котеж
1, VI II спрат, два лифта,
потпуно реновиран, 30.000
евра. 301-165. (221330)

БАЊА ВРУЈЦИ, продајем
апартман, зграда „Вода-
Вода”, мењам за Панчево
или Београд. 063/874-98-
38. (221396)

СТРЕЛИШТЕ, нов стан, 86
м2, лифт, ЦГ. Тел. 064/267-
71-74. (221393)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ дво-
собан стан, Котеж 1, за ма-
њи, једнособан, власник.
063/765-83-10. (221404)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ стан,
Котеж 1, 58 м2, за два ма-
ња, власник. 065/820-73-
83. (221404)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2, на
6. спрату, Котеж 2.
065/398-98-99. (221440)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, призе-
мље, сређен, усељив од-
мах, укњижен, 14.500 евра.
065/237-10-09. (221427)

КОТЕЖ , 62 м2, III, ЦГ, сре-
ђен, 32.000. (526), „Ивакс”,
063/771-75-96. (221416)

ДВОРИШНИ стан на про-
дају, Цара Душана 39, сре-
ђен. 069/351-35-25, повољ-
но. (221410)

ТЕСЛА, 63  м2, централано,
интернет, кабловска, ком-
плет сређена, код пијаце,
без посредника. 069/206-
30-72. (2214379

ХИТНО, Стрелиште, стан
60 м2, II спрат, ЦГ, ренови-
ран. 062/646-066. 
(221439)

СТРЕЛИШТЕ, сређен дво-
собан стан, 58 м2, ЦГ,
лифт, договор. 
064/968-56-80. (221458)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 43 м2, ВП, ЦГ, подрум,
тераса. 061/224-47-97.
(221648)

ТЕСЛА, 32 м2, једноипосо-
бан, реновиран. 064/180-
85-95. (221608)

СТАН хитно на продају,
договор. 064/130-27-34,
062/157-86-27. 
(2216210)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
III, 49 м2, тераса, ЦГ,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (221611)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА, 23.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(221611)

ТЕСЛА, двособан, I, 54 м2,
ТА, тераса, 29.000. (49),
„Мустанг”, 064/226-66-58.
(221611)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, тераса, ТА, 24.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (221611)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, тера-
са, VI, ЦГ, добар, 25.000.
(49), „Мустанг”, 064/226-
66-58. (221611)

КОТЕЖ 2, леп једноипосо-
бан, 48 м2, ВП, 26.500.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (221611)

КОТЕЖ 2, двособан рено-
виран, 61 м2, V, 29.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (221611)

СТРОГИ центар, већи јед-
нособан, I, 40 м2, ЦГ, идеа-
лан за ординацију, 34.000.
(49), „Мустанг”, 064/226-
66-58. (221611)

МИСА, етажа 90 м2 + та-
вански простор, 26.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (221611)

МИСА, Конструктор, 46 м2,
једнособан, I, Тераса,
23.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (221611)

МИСА, Конструктор, 58 м2,
I, леп, 30.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(221611)

ЦЕНТАР, 68 м2, VII, ЦГ,
трособан, 54.000, договор.
(336), 351-061, 063/494-
898. (221609)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, тросо-
бан, I, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (221609)

КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипосо-
бан, III, ЦГ, 41.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (221609)

ЦЕНТАР, 65 м2, III, ЦГ,
двособан, 41.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (221609)

КОТЕЖ 2, 63 м2, двоипосо-
бан, III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (221609)

СТРЕЛИШТЕ, изнад Банке,
59 м2, двособан, усељив, V.
28.500. (336), 351-061,
063/494-898. (221609)

ТЕСЛА, 47 м2, мањи двосо-
бан, III, ТА, 22.000. (336),
351-061, 063/494-898.
(221609)

СТРЕЛИШТЕ, 32 м2, одли-
чан једнособан, ЦГ,
20.000. (336), 351-061,
063/494-898. (221609)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, већа
гарсоњера, без улагања,
ВП, ЦГ, 20.000. (336), 351-
061, 063/494-898. (221609)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
46 м2, I, ЦГ, усељив,
30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (221609)

ПРОДАЈЕМ стан 53 м2, на
Стрелишту, VII спрат,
22.000 евра. 063/868-02-
06. (221599)

СТРЕЛИШТЕ, центар, дво-
ипособан стан , ЦГ, 72 м2,
VII спрат, 38.000 евра, за
мањи уз доплату. 063/892-
39-53. (221595)

СТАН у близини Хотела
„Тамиш”, 2.5, 57 м2, ЕГ,
власништво, нов. 063/819-
81-83. (221471)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. 

СОДАРА, 2.0, 57 м2, ЦГ,
VII, 27.000. (1734), „Трем”
01, 332-031, 063/836-23-
83. (221496)

ДВОРИШНИ, ужи центар,
40 м2, ТА, 18.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (221496)

СОДАРА, 3.0, 66 м2, ТА,
ПР, 36.000. (1734), „Трем”
01, 332-031, 064/130-38-
29. (221496)

ДВОСОБАН стан у Тамиш
капији, укњижен, власник,
III спрат, 68,5 м2, поглед
директно на реку. 062/272-
510. (221476)

ПРОДАЈА/ЗАМЕНА, тросо-
бан, Котеж 2, за мањи уз
договор, власник. Тел.
063/247-617. (221503)

СТРЕЛИШТЕ, двособан
стан, II спрат, ЦГ, лифт,
две терасе, подрум, укњи-
жен. 069/267-62-16.
(221501)

ТЕСЛА, 61 м2, трособан,
30.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(221505)

КОТЕЖ, 57 м2, двособан,
28.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(221505)

ТЕСЛА 42 м2, једноипосо-
бан, 25.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (221505)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, једно-
собан, 23.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (221505)

КОТЕЖ, 65 м2, двоипоисо-
бан, договор. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (221505)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74
м2, IV. 34.000. (188), „Una
Dal li”, 064/255-87-50.
(221581)

КОТЕЖ 1, трособан, 75  м2,
V, 40.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(221581)

ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/м2, 50 м2, 62 м2, 68
м2. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (221581)

СОДАРА, трособан, 62 м2,
III, 39.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(221581)

НОВА МИСА, кућа 112 м2,
1 ар, 25 м2, 55.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(221581)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 72 м2, II, ЦГ, одличан,
40.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(221567)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 61
м2, IV, лифт, 33.000; двосо-
бан, 22.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (221567)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
сређен, 36 м2, ВП, 24.000;
32 м2, III, 21.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (221567)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2, IV,
ЦГ, 25.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52. 

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2,
V, лифт, сређен, 28.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (221567)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2, II,
ТА, усељив, 27.000. (300),
„Ћурчић”,м 362-816,
063/803-10-52. 
(221567)

ЦЕНТАР, 1.5, 44, ЦГ,
26.000; Содара 2.5, ЦГ, до-
говор, Котеж 1, 2.0, I, до-
говор. (338), „Јанковић”,
348-025. (221671)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,
28, 14.000; једнособан, 44,
ЦГ, договор, двоипособан,
55, I, 28.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. 
(221671)

ЦЕНТАР, Петра Драпшина,
56 м2, двособан, ЦГ, IV,
35.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (221673)

САМАЧКИ, Синђелићева,
гарсоњера, 17 м2, ЦГ, III,
11.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (221673)

КОТЕЖ 2, једнособан, III,
44 м2, ЦГ, 25.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (221673)

КОТЕЖ 2, четворособан,
VII, 79 м2, ЦГ, 46.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (221673)

СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, ПВЦ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (221673)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, II, Радова зграда.
Тел. 314-193, (221588)
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ТЕСЛА, гарсоњера, III, 25
м2, ТА, са стварима,
19.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(221673)

ПОВОЉНО продајем дво-
ипсобан стан 67 м2, 62  м2

грејне површине, на Сода-
ри, Дунавска. Стан има
дневну собу, две спаваће
собе, кухињу, купатило, те-
расу са оставом. Стану
припада и гаража, 38.000
евра. 064/559-28-51,
013/252-05-04. (221589)

ДОЊИ ГРАД; једнособан,
22.000 евра; двособан,
25.000 евра, оба реновира-
на, замена. „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, централно,
реновиран, Содара, плака-
ри, кухиња, ПВЦ столарија,
25.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2,
два ве-цеа, 40.000 евра,
договор, 68 м2 + 6 м2.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
у центру, 53 м2, укњижен.
Тел. 064/290-46-55.
(221524)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
63 м2, Котеж 2, Книћани-
нова 56/14. Тел. 013/251-
67-82. (221530)

ТЕСЛА, једнособан, IV, TE.
013/315-395, 063/851-03-
23. (221518)

СОДАРА, двособан, ЦГ,
27.000 евра, трособан, ЦГ,
60 м2, приземље, 33.000
евра. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, I спрат,
Миса, стамбена зграда, 30
м2, 17.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж, приземље, 50 + 6
м2, усељив, 25.500 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

СТРЕЛИШТЕ, 86 м2, ЦГ, VII
спрат, власник. 064/276-
04-80. (221538)

ПЕНЗИОНЕРИ, нуди се до-
животно издржавање по
најповољнијим условима.
061/324-40-85. 
(221539)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан са вашим плодоужит-
ком (остајете у стану).
061/324-40-85. 
(221539)

СТАН на Содари, на про-

дају, V, TA, повољно.

013/351-166, 

063/185-28-26, 

064/319-34-19. (2211543)

ТЕСЛА, 57 м2, двоипосо-

бан, ТА, тераса, усељив,

30.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(221550)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62

м2, I, 29.000. „Кров”,

060/083-10-64. (398)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, двосо-
бан, намештен, 27.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (221550)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, ВПР,
28.00. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-
09. (221536)

МИСА, 56 м2, II, 26.000.
(636), „Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-09.
(221536)

КОТЕЖ 2, 32 м2, ПР,
16.500. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-
09. (221536)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, II,
33.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-
09. (221536)

ГОРЊИ ГРАД, новоградња,
63 м2, II, 48.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (221536)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,
23.000; 58 м2, двособан,
39.000; 115 м2, четворосо-
бан, ЕГ, 65.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(221623)

ТЕСЛА, 45 км, двособан,
22.000; 68 м2, двоипосо-
бан, 30.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221623)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,
28.000; 71 м2, трособан,
39.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221623)

КОТЕЖ 2, 62 м2, двособан,
31.000; 74 м2, трособан,
реновиран, 43.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(221623)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан
35 м2, ТА, призе-
мље,15.000. (1756), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (2211664)

КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000. (1756), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (220969)

ТЕСЛА, Једнособан, 29 м2,
IV, ТА, тераса, 18.000.
(1756), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (220969)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(1756), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (220969)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
38 м2, новија зграда, ЦГ, II,
тераса, 23.500. (1756),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (220969)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III, 22.500.
(1756), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (220969)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65
м2, I, ЦГ, 32.000, договор.
(1756), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (220969)

СОДАРА, повољно двосо-
бан, VII, 26.000; трособан,
I, 40.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48. 

СОДАРА, Доситејева, трои-
пособан, I, 58.000, војне
двоипособан, 39.500. (396),
„Лајф”,  061/662-91-48. (2)

КОТЕЖ 2, двособан, I,
31.000, трособан, I, 47.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (221124)

СТАРА ПОШТА, двособан,
I, 41.000, Карађорђева,
троипособан, 63.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (221124)

САЛОНСКИ 114 м2,
65.000; 86 м2, 40.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (221124)

ТЕСЛА, 44 м2, I спрат, Та,
реновиран, усељив. 231-
95-50, 064/423-31-43. 

ГАРСОЊЕРЕ, Стрелиште,
VII, 16.000; гарсоњера, II,
16.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (221124)

ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.500; двособан, 50 м2,
23.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2231672)

КОТЕЖ, двоипособан,72
м2, 42.000; трособан, 78
м2, 46.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(2231672)

ТЕСЛА, двособан, 46 м2,
23.000; двособан, 49 м2,
28.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2231672)

ЦЕНТАР, двособан, 53 м2,
дворишни, гаража, 18.900.
(097), „Перфект”, 064/348-
05-68. (2231672)

МАРГИТА, једнособан, 36
м2, новоградња, високо
приземље. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(2231672)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, 23.000; двоипособан
58 м2, 30.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68. (22)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 65
м2, 33.000; трособан, 74
м2, 33.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68. (22

МИСА, трособан, 70 м2, те-
расе, тавански простор,
29.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2231672)

ЦЕНТАР, трособан, 80 м2,
комплет, намештен, 50.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2231672)

КОТЕЖ, једноипособан, 39
м2, 19.000; једноипособан,
46 м2, 30.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(2231672)

СОДАРА, двособан, 63 м2,
33.000; двоипособан, 75
м2, 40.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(2231672)

МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; троипособан,
96 м2, 65.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(2231672)

МИСА, једноипособан, 35
м2, 20.500; трособан 85 м2,
38.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2231672)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, 23.500; трособан, 80
м2, 40.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(2231672)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2,
28.000; трособан 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2231672)

ЦЕНТАР, гарсоњере, 30 м2,
24.500; четворособан, 86
м2, 55.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(2231672)

СТАН, новоградња, први
спрат, 50 м2, 36.500, Све-
тозара Милетића. 061/572-
93-17. (2217609

ПРОДАЈЕМ двособан, 54
м2, ЦГ, V спрат, Радове
зграде, тераса, затворена
лођа, рехау столарија, изо-
лација на спољним зидови-
ма, два лифта, интерфон,
СББ, подрум 4 м2, цена
29.000. Власник, без по-
средника. 064/347-98-78.
(221762)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, 66 м2, реновиран, Ко-
теж 1, кружни ток.
064/914-73-00. (221736)

СТАН, строги центар, В.
Караџића 6, код гимназије,
58 м2 + две терасе, хитно.
064/651-17-78. (221743)

ЦЕНТАР, 60 м2, двоипосо-
бан, ЦГ гас, нов, усељив.
065/822-48-22, 064/658-
41-64. (221750)

ТЕСЛА, нови станови ра-
зних структура, усељиви у
јуну. 065/822-48-22,
064/658-41-64. (221750)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, 48 м2, нов усељив.
065/822-48-22, 064/658-
41-64. (221750)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, лифт,
нова ПВЦ столарија, пар-
кет,купатило, власник.
066/004-787. (221751)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, IV спрат, без по-
средника. 064/866-24-13.
(221710)

ДВОИПОСОБАН, II спрат,
61 м2, ЦГ, војна зграда на
Тамишу. 064/181-83-63.
(221712)

ПРОДАЈЕМ стан 45 м2, Ко-
теж 2, Кикиндска, IV
спрат, ЦГ. 063/272-152.
(221726)

КОТЕЖ 1, нов стан, 45 м2,
I, 750 евра/кв. (238),„Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (217211)

ЈАБУКА, нов стан, 40 м2,
12.000 евра. (238),„Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.

ТЕСЛА, 47 м2, ТА, 26.000.
(238),„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (217211)

КОТЕЖ 2, 71 м2, трособан
са стварима, 39.000.
(238),„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (217211)

КУПУЈЕМ нов стан од 45
м2. 063/740-61-26. 

КУПУЈЕМ стан једнособан,
једноипособан. 062/771-
513. (219441)

КУПУЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 064/194-69-03.
(221123)

КУПУЈЕМО трособан, че-
творособан стан у Кара-
ђорђевој. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(221653)

КУПУЈЕМ трособан и већи
стан, шири центар.
064/385-31-15. (221672)

АГЕНЦИЈА „Трем” 01, ку-
пујем станове, куће на
свим локацијама. 063/836-
23-03. (1734). (221496)

АГЕНЦИЈА за некретнине
„Стрелиште некретнине”,
Ул. Вељка Петровића 7 /ло-
кал 11. 062/886-56-09, по-
тражује некретнине на
свим локацијама града и
околним местима.
(221536)

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2 на
Котежу 2, намештен, кли-
ма. 062/ 271-124. (СМС)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, Ул Ослобођења, по-
вољно, ЦГ.064/853/43-52.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ мању празну ку-
ћу у Панчеву. Тел.
060/448-08-80. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2 на
Котежу 2, намештен, кли-
ма. 062/ 271-124. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, први спрат, полуна-
мештен. 064/208-13-63.
(220287)

ИЗДАЈЕМ кућу 100  м2,
строги центар, Ул. Живоји-
на Мишића 6, погодна за
канцеларијски простор,
ординације, агенције, шко-
лице, итд. 023/857-315,
064/575-57-04. (219880)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан
40 м2, екстра локација.
Тел. 063/778-88-15.
(220939)

ПОВОЉНО издајем собу
са употребом кухиње и ку-
патила, у згради. Тел.
063/820-91-38. (221325)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, цен-
тар, намештена, добра
зграда, изузетна локација.
063/811-06-69. (221326)

НАМЕШТЕН једноипосо-
бан стан, Котеж 1, 45 м2,
130 евра. 301-165.
(2213309

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, Стрелиште. Тел.
311-071. (221347)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан у згради, без гре-
јања, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (221347)

У САМАЧКОМ издајем
комплетно намештену гар-
соњеру самцу, 80 евра.
065/353-07-57. (221353)

ИЗДАЈЕМ двособан стан и
гарсоњеру. 061/272-01-87.
(221361)

ИЗДАЈЕМ празан једнои-
пособан стан на Котежу 2.
062/804-84-57. (221370)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Стрелиште центар, повољ-
но. 064/170-94-15.
(221379)

УДОБНА лепа двособна
гарсоњера, центар. Звати
око 10 или после 14 сати.
354-007. (2213949

БАЊА ВРУЈЦИ издајем
апартман у згради „Вода-
вода”, и собе у кући.
063/874-98-38. (221396)

СОДАРА, 42 м2, једносо-
бан, ненамештен, централ-
но, клима, повољно.
064/252-50-03. (220112)

ПРАЗАН стан, 57 м2, Тесла,
ЦГ, кабловска, после 17 са-
ти. 061/261-32-56.
(221403)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру близу
„Авива”. 064/237-54-35. 

ИЗДАЈЕМ празан трособан
дворишни стан четворо-
чланој породици. 064/224-
12-60. (221427)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
зграда + дворишни + гар-
соњера, намештено. Стре-
лиште. 362-406, 064/218-
83-45. (221425)

ИЗДАЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом у центру
Старчева. Тел. 353-500.
(211444)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 064/970-80-68.
(221447)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ че-
творособан стан, Котеж 2.
063/856-74-02. (221449)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
код Дома војске, употреба
кухиње, купатила. 069/672-
330. (221453)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
велики, засебан улаз, нова
Миса. 013/373-027,
062/161-48-74. (221454)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
80 м2, засебан струјомер.
063/191-99-96. (221692)

ИЗДАЈЕМ повољно двосо-
бан стан на Котежу 2, Ки-
киндска 6. Тел. 060/861-
83-51. (221693)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, шири центар,
130 евра, грејање гратис.
Тел. 060/340-70-60.
(221694)

ИЗДАЈЕМ повољно мањи
једнособан намештен стан,
Стрелиште, други спрат.
013/251-42-79, 063/826-
97-71. (221685)

ИЗДАЈЕМ собу, самици,
Стрелиште. 063/898-07-39.
(221677)

НЕНАМЕШТЕН реновиран
двособан у Пепељари.
061/175-24-39. (2231688)

САМЦУ/САМИЦИ комфо-
ран комплетно реновиран
једнособан намештен стан,
35 м2, најужи центар.
063/850-67-67. (221703)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, 56 м2, ЦГ, Содара.
066/332-236. (221704)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, 55 м2, Котеж 1.
063/164-61-70. (221710)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
једнособан стан на Тесли
са ЦГ. 064/280-60-36.
(221711)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ једнособан
намештен стан, Содара, I
спрат, ЦГ. 060/051-02-44.
(2216229

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на новој Миси.
064/220-17-25. 
(221628)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан са галеријом на новој
Миси. 063/839-56-81.
221631)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
код Црне мачке, II спрат.
065/527-85-22. 
(221632)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, једној особи,
Стрелиште, кућа, 70 евра.
066/361-474. 
(221600)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, 130 евра
фиксно. Тел. 064/305-78-
75, 064/293-08-06.
(221573)
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ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан код Аутобуске
станице, Та, кабловска, де-
позит. 063/742-14-27.
(221591)

ЈЕДНОСОБАН опремљен
стан, код Спортског цен-
тра, Војвођанска. 064/184-
55-34, 370-553. (221585)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. 063/875-60-34.
(221470)

ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(221479)

ЗА ИЗДАВАЊЕ празан дво-
ипособан стан. 064/374-
63-84.(221491)

ИЗДАЈЕМ стан 70 м2 са ло-
калом, може посебно. Ди-
митрија Туцовића. Цена,
договор. 066/512-48-75.
(221492)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан
30 м2, на Новосељанском
путу, вреди погледати.
Продајем ауто-приколицу,
дворишну бетонску чесму.
Тел. 064/390-34-91.
(221497)

СОДАРА, издајем празан
једноипособан стан на ду-
же, ЦГ, телефон, интер-
фон. 065/236-72-79.
(221567)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у Самачком, 70
евра месечно. 064/983-16-
20. (221570)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, 80 евра, Максима
Горког 96, слободан од 1.
јула. 060/517-82-53.
(221529)

ИЗДАЈЕМ девојци наме-
штену гарсоњеру у центру.
069/351-63-63. (221546)

ИЗДАЈЕ се намештена соба
с купатилом, у центру.
063/761-03-56. (221561)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан у Улици 7. јула, нов,
са прелепим двориштем за
одмор. 063/780-86-83.
(221555)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан. 063/777-27-08,
013/355-575. (221543)

СТАН за издавање, одмах
усељив. 343-620, 063/555-
041. (221565)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
(49 м2), са централним гре-
јањем и климом, у центру
Панчева, празан или полу-
намештен. Улица др Каса-
пиновића 24-а/I. 060/551-
20-38. (221597)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан и гарсоњеру, наме-
штено, центар, повољно.
061/131-79-04. 
(221755)

TWO BE DRO OM flat to let
in the cen tre of Pan ce vo,
49 kvm, cen tral he a ting, air
con di ti o ning, un fur nis hed
or partly fur nis hed. St. Dr
Ka sa pi no vi ca 24-a/I.
060/551-20-38. 
(221597)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-
плетно намештен стан, ЦГ,
интрнет, усељив, центар.
065/344-85-77. (221668)

НАМЕШТЕН једнособни,
32 м2, стамбена зграда,
Станко, I спрат. 063/893-
04-46. (221665)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела
„Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (221759)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру. Тел. 065/617-74-
54. (221765)

КУЋУ издајем, Котеж 1,
близу школа, амбуланте,
пијаца, аутобуска, мирно.
061/225-16-43. (221540)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
празан. 064/565-41-96.
(221732)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан и гарсоњеру, ши-
ри центар. 064/280-30-
33.(221660)

ИЗДАЈЕМ кућу за раднике
сезонце. 060/696-93-93.
(221734)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, намештен, на Сола-
ри, III спрат, ЦГ. 063/422-
024. (221747)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли
код „Авива”, 55 м2, наме-
штен. 062/512-816.
(221748)

ИЗДАЈЕ се локал, Стрели-
ште, В. Влаховића.
064/134-62-62. 
(221117)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач” . 064/370-
79-47. (4663)

ИЗДАЈЕМ два локала 15 и
25 м2, преко пута Диспан-
зера. 064/231-07-33.
(220520)

ПРОДАЈЕМ локал, 25 м2, у
Панчеву, Максима Горког
31. 064/424-95-20. 

ПРОДАЈЕМ локал у ТЦ
„Трубач”, 19 м2. Тел.
063/738-76-93, 060/067-
11-44. (219883)

ЛОКАЛ продајем, Синђе-
лићева 15, комплетно
адаптиран, 29 м2, 13.000
евра. 063/265-457.
(220000)

ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2,
строги центар Панчева, ис-
кључиво за пословни про-
стор, канцеларије, агенци-
је, ординације, школице и
сл. 023/857-315, 064/575-
57-04. (221406)

ИЗДАЈЕМ радионицу, Ка-
рађорђева, 35 м2, столар-
ски сто, канал, вода.
064/994-13-16. (221369)

ИЗДАЈЕМ локал, насеље
Тесла, разрађен, добра ло-
кација. 065/205-92-33.
(2216559

ЛОКАЛ 37,5 м2, Лава Тол-
стоја 10. 064/658-41-64,
065/822-48-22. (221750)

ИЗДАЈЕМ локал, атрактив-
на локација, код пијаце и
школа. 060/351-03-56.
(221709)

ИЗДАЈЕМ локал од 200 м2,
у Старчеву, Лењинова 16.
013/633-033. (221680)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, из-
лог, центар, В. П. Бојовића
19. 063/314-803. (221560)

ИЗДАЈЕМ кућу пословно-
стамбене намене, у ширем
центру града. 062/347-667.
(221607)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2, у
Стрелишту, погодан за све
намене. 064/959-98-83.
(221544)

ИЗДАЈЕМ кројачницу и
шивару са 8 машина, Гор-
њи град. Тел. 064/224-16-
25. (221493)
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КУЋА у закуп потребна за
магацин и радионицу.
Александар, 064/475-58-
00. (221527)

ЛОКАЛ, Ж. Зрењанина 25
м2 + 9 м2, разрађен, 35.000
евра. Замена. 064/246-05-
71, 345-534. (9)

ИЗДАЈЕМ локал 22 м2, у
центру, на углу, за све де-
латности., 063/882-23-77.
(221554)

ИЗДАЈЕМ локал близу цен-
тра, 37 м2. 064/829-29-02.
(221701)

ПРОДАЈЕМ халу, производ-
ња намештаја, 435 м2, ста-
ра „Утва”. 064/111-22-56.
(221686)

ПРОДАЈЕМ киоск у центру
Панчева, повољно.
066/377-351. (221688)

ИЗДАЈЕМ локал, 40 м2, Те-
сла, могућност интернета,
повољно. 065/669-48-91.
(221780)

ПОРОДИЦИ у Немачкој
потребна жена за негу ста-
рих лица са познавањем
немачког језика. 062/571-
007. (220475)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. 062/825-27-
25. (221223)

ХИТНО потребан мушко-
женски фризер. Тел.
064/569-07-81. (221117)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. 060/362-22-21.
(2212633)

ПОТРЕБНА девојка за рад.
Кафе „Art”, Немањина 2.
(221319)

НОВИ фаст-фуд ресторан
тражи младе особе за рад
на припремању хране. Рад-
ну биографију послати на
email: 
bog dan.jor go vic @gmail.com 
(221331)
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ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету, искључиво са
искуством и само из Пан-
чева. Послати CV  на
bom bon cicb@gmail.com
или га донети у Моше Пи-
јаде 4, код Хотела „Та-
миш”, маркет „Бомбон-
чић”, обавезно са сликом,
звати од 19 до 21 сат.
063/107-78-66. 
(221451)

ОЗБИЉАН возач са Ц кате-
горијом, потребан за пре-
воз робе хладњачом рено-
миране фирме. 065/807-
00-13. (221459)

ПОТРЕБАН радник за сер-
висирање биро-опреме,
школ.спрема – електротех-
ничка, III/IV степен, возач-
ка дозвола. Тел. 063/116-
83-50, mail: bi ro@ pa net.rs
(221716)

ПОТРЕБАН пекар и бурек-
џија, продавачица, трећа
смена и искусни старији
возач. 064/120-09-42. 

РЕСТОРАНУ „Банатски ку-
так” потребна помоћна
радница за рад у кухињи.
Тел. 064/586-89-04.
(221726)

ПОТРЕБНИ продавци, рад-
ници у кухињи и пословође
за ресторан „Пилећи ду-
ћан”. Тел. 377-230,
064/259-96-62. 
(221731)

ПОТРЕБНА дипломирана
медицинска сестра, дипло-
мирана неговатељица за
пуно радно време.
063/801-56-63. (221650)

ПОТРЕБНА млађа жена за
помоћ у кући, спремање,
пеглање, кување, 350 дина-
ра сат, основне податке
послати СМС-ом. Центар,
060/886-75-58. (221640)

ПИЦЕРИЈА „Попај” по-
требни пица-мајстори и
раднице на палачинкари.
062/339-279. (221753)

ПОТРЕБНЕ раднице са ис-
куством у радњама мешо-
вите робе. Доћи лично на
разговор и Цара Душана
40. Радни дан преподне,
СТР „Pro tra de”. (221739)

РЕСТОРАНУ „Po co Lo co”,
потребан конобар.
064/874-03-01. (221741)

ФОТО-РАДЊИ потребан
радник са основним зна-
њем на рачунару. Звати од
10 до 14. 013/310-210.
(221764)

ПЕРИОНИЦИ „Пионир”
потребни радници са иску-
ством. 013/258-02-17.
(221254)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским шиваћим
машинама, са искуством.
069/238-07-65. (221592)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-
сковац” потребне раднице
за продају на шалтеру.
063/897-55-04.
(21520)
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ПОТРЕБНИ радник-ца, до
30 година старости, за рад
у фирми Боје и лакови
„Стојановић” у области ма-
лопродаје. Критеријум: оп-
ште образовање и спрем-
ност на учење и посвеће-
ње. Контакт телефон
063/508-438, искључиво
лично позивање у периоду
од 7.30 до 15 сати.
(221756)

ЧЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне раднице за
кухињу и роштиљ. 063/834-
88-12. (2215309

ПОТРЕБНА фризерка.
060/713-62-05. (221510

ПОТРЕБНИ кувар . Вина-
рија „Ђурић”, Максима
Горког 71. (221542)

ПОТРЕБНО особље за рад
у кафићу у центру Панче-
ва. 064/231-62-42.
(221469)

ПОТРЕБНА искусна чиста
жена за рад у припреми
хране. 063/868-54-44.
(221500)

ПРИВАТНОЈ фирми по-
требна девојка са заврше-
ном економском школом.
Slav kan@mts.rs (221580)

ПОТРЕБАН столар. „Сами-
го инвест” Панчево, 312-
729, 063/389-972. 
(221576)

ПОТРЕБАН мајстор за из-
раду и монтажу ПВЦ сто-
ларије. 312-729, 062/389-
972. (221576)

ПОТРЕБНИ озбиљни рад-
ници до 38 година за ауто-
перионицу. 061/808-68-25.
(221691)

ЗДРАВЕ торте, колаче за
вас и вашу породицу изра-
ђује Јасмина. 
060/555-74-06.
(СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.  (217223)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бој-
лера, шпорета, разводних
табли, индикатора, инста-
лација. Мића, 064/310-44-
88. (219501)

МАЛИМ трактором косим
и одржавам воћњаке, ба-
ште, повољно. Дуле.
064/163-58-85. (2211202)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, изда-
вање, 10 евра дан, позови-
те. 064/235-08-15.
(220979)

ШИШАЊЕ ограде, кошење
траве по двориштима.
069/130-35-91. 
(220963)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(220775)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
013/251-19-81, 063/852-
22-43. (220836)

КОМБИ превоз робе до 1.5
тоне, тражим посао. 
Позовите. 063/747-94-73.
(220851)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(220001)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (2200016)

ПОВОЉНО, превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (220960)

АЛ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, уграђујем, попра-
вљам, гуртне. 064/181-25-
00. (221351)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, де-
мит фасаде, кречење. По-
вољно. 063/865-80-49.
(221349)

РАДИМО: рушења кућа,
разбијање бетона, бетони-
рања, ископи, утовари, од-
ношење ствари, кошење
траве. 064/122-69-78.
(221348)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, вађење
пањева, одношење, итд.
060/035-47-40. (2213489

ПОМОЋ у кући око деце
или старих људи. 064/243-
04-09. (221366)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
шпорета, бојлера, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (221365)

КОМБИЈЕМ превозим ро-
бу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. 
(221373)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове те-
левизора, меморисање
програма. 064/437-64-33.
(2213809

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража,
купатила. 345-874,
062/235-839. 
(221383)

ПРОФЕСИОНАЛНА него-
ватељица пружа сваки ви-
де неге, старим, болесним,
непокретним. 
060/366-63-69. 
(221392)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, нова
купатила, поправке, заме-
не, одмах. 331-657,
064/495-77-59. (221396)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализција
вашег телевизора. 064/866-
20-70. (221398)

СТОЛАР тражи посао, ку-
хиње, плакари по мери,
поправке и преправке, ко-
марници. 371-274,
064/176-88-52. (221463)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпо-
рета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (2215839

КОШЕЊЕ и крчење траве,
сечење дрвећа, вађење па-
њева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (221586)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, гипс, обраде око про-
зора, комплетна адаптаци-
је. 063/893-39-94. (221587)

СПРЕМАЊЕ станова, по-
словних просторија, кафи-
ћа, цена повољна. Тел.
062/821-87-31. (221573)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 061/314-90-18, 601-
892. (221514)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, закази-
вање и пратња до лекара,
могућ сваки договор.
063/868-04-51. (2215219

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (221527)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета. 065/543-21-53,
064/341-79-60. (221547)

СЕРВИСИРАЊЕ, допуна и
уградња климе, повољно.
Тел. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (221551)

ПСИХОТЕРАПЕУТ, помоћ
при професионалној ори-
јентацији деце, проблеми
адолесцената, брачни од-
носи, фобије, депресија,
болести зависности.
063/354-262. 
(221768)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, трајно укла-
њање кондензације и буђи,
гипс, гаранција, квалитет.
061/214-22-66, 064/368-
88-25. (221763)

КЕРАМИЧАРСКЕ услуге
свих врста, повољно, ква-
литетно. Мирослав.
062/824-11-51. (221770)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, сто-
ларија. Мајстор Павел.
063/809-66-61, 013/210-
38-59. (221659)

БРИНУЛА бих о старијим
особама и њиховом дома-
ћинству. Договор. 063/173-
97-60. (221722)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-23-
38. (221742)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (221746)

МАСЕРКА, релакс, парци-
јална и антицелулит маса-
жа. Тел. 062/817-17-31.
(221653)

ТРАНСПОРТ робе и селид-
бе, брзо, повољн оефика-
сно. Никола, 061/159-74-
73. (221639)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (221647)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног плаћа-
ња, професор. Центар.
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (221651)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских ра-
дова. 064/866-25-76,
013/361-601. 
(221623)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомо-
била. Наташа, 361-474,
060/361-47-451, 
066/361-474. (221600)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Сигуран успех.
Тел. 352-892, 
061/656-04-04. 
(221446)

ЗИДАР тражи посао, мал-
терисање, зидање, бетони-
рање, поправка крова.
064/337-18-97. (221466)

АЛ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (221498)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, кути-
је, фолија за заштиту на-
мештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан до-
лазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (221451)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијима и ками-
нома, профеисонално, еки-
па раднике, све релације
по Србији, откуп намешта-
ја. 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. (221)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . 

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање,
фолија за заштиту наме-
штаја. Селите се без стре-
са!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be pan ce vo-bo ris.se r.rs . 
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ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебе-
љаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (219407)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарни-
ци, израда, монтажа, по-
правке. 063/775-96-08,
013/353-923. (220354)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-
66-41, 064/317-10-05.
(221432)

КИРБИ, дубинско усисава-
ње, прање тепиха, наме-
штаја. Мики, Тибор.,
065/329-49-07, 258-30-62.
(221266)

РОЛЕТНЕ, комарници, ве-
нецијанери, ново и попра-
вљам. „Орка”, 064/189-40-
91, 354-777. (217759)

СЕЛИДБЕ,  1.000, радници,
попуст на ванградске.
064/482-65-53. 

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (220344)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (220088)

СТАКЛА за прозоре, трпе-
заријске столове, туш-ка-
бине, огледала са фазетом,
декоративна стакла, ауто-
стакла за путнички и терет-
ни програм. Бели, 064/219-
03-63, Сики, 063/368-425.
(221337)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (221376)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење судопере, купатила,
поправке, замене, адапта-
ције. 013/331-657,
064/495-77-59, 
063/777-18-21. 
(221396)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, Војводина, Срби-
ја, са или без радника. Нај-
повољније. Иван. 063/107-
78-66. (221451)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(221451

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је. Замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије,
одвајање водомера. Све за
воду, канализацију од 0-24
сата, нон-стоп. Пензионе-
рима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(222429)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-
66-41, 064/317-10-05.
(221432)

ОБЕЗБЕДИТЕ свој стан, га-
ражу, локал кућу, викенди-
цу, најновијом методом.
063/800-01-96. 
(2214189

СЕРВИС телевизора, ауто-
радија, осталих електроу-
ређаја, електричар, аутое-
лектричар, уградња, ауто-
радија. 063/800-01-96.
(2214189

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. 
(221723)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-
ром, повољно, песак, шљу-
нак, сејанац,а ризлу, одво-
зимо шут. 064/354-69-94. 

СЗР „МАКИ”, паркет: по-
стављање, хобловање, по-
лирање и лакирање. Мај-
стори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-
45-31. (221729)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС попра-
вља, веш-машине, фрижи-
дере, бојлере, шпорете,
електроинсталације, од-
мах. 060/180-02-83,
062/186-48-22. (221733)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја професионалним
керхер машинама, тросед
1.200, фотеља 600.
069/322-05-33. (221633)

СЕЛИДБЕ, камионски ком-
би превоз, екипа радника.
063/731-77-67, 064/280-
30-16, 013/236-77-34, Вла-
димир. (221642)

КЛИМЕ, сервис и уградња,
фрижидери, замрзивачи,
веш и судо-машине и оста-
ли кућни апарати, сервис и
поправка. „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-24-
16. (221649)

КЛИМЕ свих типова и про-
извођача сервисирамо, по-
прављамо и уграђујемо с
гаранцијом. „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-68-
05. (221652)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, бојлере,
климе поправљамо с га-
ранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(221652)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз бес-
платан. 302-820, 064/129-
63-79. (221620)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, повољ-
но. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(221629)

РОЛО НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу, ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
роло-врата (челичних, за-
штитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, с најве-
ћом гаранцијом. 013/344-
594, 063/894-21-80.
(221590)

МОЛЕРАЈ, кречење, глето-
вање, гипс, плафони, зидо-
ви, термоизолација, мате-
ријал.  060/131-817.
(221575)

ГИПС, адаптације, зидови,
плафони амстронг, купати-
ла, подови, материјал.
060/131-81-70, 
063/212-733. (221575)

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-
врата, роло заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (221522)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канлизаци-
је, замена вирбли, батери-
ја, вентила,с ве за воду, од
0-24 сата., Долазим одмах,
пензионерима екстра по-
пуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/317-
26-33. (221564)

МОТОРИСТИ, ваш вулка-
низер, фабричко стање.
063/240-591. (221670)

ПОЛИРАМ фарове, фа-
бричко стање, 
Радничка 1 а. 063/240-591.
(221670)

ИСПРАВЉАМ алу фелне,
Радничка 1-а. 063/240-
591. (221670)

ЗЕМЉА црница одличног
квалитета, шљунак, песак,
сејанац, малим (могућнот
уласка у пролазе ширине
2,2 метра и великим кипе-
ром. Најповољније у граду,
окал 1.200 динара. Утовар
и одвоз шута, ископ баге-
рима. 064/648-24-50.
(4665)

РИЗЛА ОД 1.600 – 1.900
динара по кубику.
064/648-24-50. 
(4665)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила
са корпом за рад на виси-
ни, маказасте електроплат-
форме за рад на висини од
8 и 12 метара и самоходне
дизалице од 33 метра.
064/648-24-50.
(4665)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-
тона са утоваром и одво-
зом шута. 064/171-26-13.
(4665)

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе.
064/648-24-50. (4665)

ИЗДАЈЕМ кафић са спорт-
ским теренима за рођенда-
не. 060/362-22-21,
060/362-22-26. (221264)

ПРИМАМ старију жену без
обавеза на стан и храну за
бригу о старијојој покрет-
ној баки. Тел. 064/322-13-
14. (221613)

ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу на име Ко-
стић Барбара,издата од
ОШ „Мирослав Мика Ан-
тић”, од 5. до 8. разреда.
(221605)

ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу издату од
Основне школе „Јован Јо-
вановић Змај”, III разред,
на име Војин Живаљевић.
(221531)

НЕМАЧКИ пензионер, 69
година, тражи жену за уа-
једнички живот без ика-
квиз обавеза од 55 до 60
година. 013/236-72-95,
064/501-91-05. (221483)

ПЕНЗИОНЕР тражи колегу
пензионера, пожељно са
нове Мисе, ради договора
о организовању заједнич-
ких оброка. 064/123-16-60.
(2121480)

ИЗДАЈЕМ двокреветну со-
бу или апартман у Херцег
Новом, близу мора.
064/047-35-18. (220720)

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, каблов-
ска, двориште, ново.
061/636-08-57, 
www.so ko-ba nja.or g Зори-
ца. (200638)

БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 4 особе,
климатизован, тераса.
060/321-60-07. (220186)

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
лукс стан, близу центра,
леп, клима. 063/265-314.
(221257)

СОКОБАЊА, новоопре-
мљен апартман 55 м2, у
центру, повољно. 064/246-
89-60. (220852)

ЗЛАТИБОР, новоопремљен
апартман код Сателита са
паркингом. 064/246-89-60.  

БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 4 особе,
клима, тераса/море.
063/321-60-07. (221338)

ВРЊАЧКА бања, издајем
апартман, клима, паркинг.
Тел. 036/631-784, 064/430-
48-56. (221445)

ПОВОЉНО летовање, Су-
томоре, Шушањ, пун пан-
сион са превозом „фу-
декс”. 064/193-15-92.
(221448)

НОВИ апартмани, Врњачка
бања, 200 м од шеталишта.
063/636-619, 
064/346-41-18. 

ХЕРЦЕГ НОВИ, издајем со-
бе, апартмане. 
063/827-23-63. 
(2321758)

СУТОМОРЕ, издајем једно-
собан стан. 069/111-13-06.
(221633)

ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Котор, Доброта, кли-
матизовано. 069/172-75-
43, 262-43-71. (221745)

БАЊА ВРУЈЦИ , повољно
апартман са четири креве-
та + тераса. Тел. 063/254-
686. (221548)

ПОВОЉНО апартмани,
Крашићи код Тивта, 120 м
од мора. 063/243-859,
060/512-19-54, 011/322-
73-50, +3823/267-90-98.
(221621)
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РАД НО ВРЕ МЕ 
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком 

и уторком 

од 8 до 18,

средом 

од 8 до 15,

а четвртком 

и петком 

од 8 до 13 сати

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ 

„ЗЕ ЛЕ НИ ЛО” ПАН ЧЕ ВО РАС ПИ СУ ЈЕ

К О Н К У Р С 
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ 

ПРО СТО РА - ЛО КА ЛА

     - Ло кал бр, 7 у ла ме ли С на Роб ној пи ја ци

„Ае ро дром”, Ули ца Све то за ра Ше ми ћа бб.

укуп не по вр ши не 9.00 м² по по чет ној це ни од

5.000,00 ди на ра по ме тру ква драт ном.

     -   Ло кал бр, 13 у ла ме ли С на Роб ној пи ја -

ци „Ае ро дром”, Ули ца Све то за ра Ше ми ћа бб.

укуп не по вр ши не 9.00 м² по по чет ној це ни од

5.000,00 ди на ра по ме тру ква драт ном.

     -   Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши -

не 10,52 м², на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло -

бо ђе ња бб, по по чет ној це ни од 1.000,00 ди на -

ра по ме тру ква драт ном.

     Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на

об ја вљи ва ња Кон кур са. Бли жи усло ви Кон кур са

би ће ис так ну ти на ота сним та бла ма Рад не за јед -

ни це (Пан че во, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 7-а), Роб не

пи ја це „Ае ро дром” и Зе ле не пи ја це у Пан че ву.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца -

ја на жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ

     Но си лац про јек та То ми слав Да ви дов пред у -

зет ник, За нат ско вул ка ни зер ска и тр го вин ска

рад ња „ РЕО-НЕО” , Пан че во, Ули ца Ба ва ни -

штан ски пут 62-а, под нео је зах тев   за  од лу чи -

ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре -

ди ну за Про је кат скла ди ште ње

нео па сног от па да од 7,6 то на днев но, на кат. пар -

це ли 13241/2 К.О. Пан че во, Ули ца

Ба ва ни штан ски пут бр. 180,  Пан че во.

     Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва

но си о ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри -

ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не

Град ске упра ве гра да Пан че ва,

Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба  615  у пе ри о ду

од  10.  до  20. ју на  2016. го ди не  рад ни да ном од

10 до 14 са ти.

     По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у

на ве де ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под -

не тим зах те вом.

     У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и
из град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис -
прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске 

и стам бе но-ко му нал не по сло ве

ОГЛА ША ВА ИЗ ЛА ГА ЊЕ 
НА РА НИ ЈАВ НИ УВИД

План де таљ не ре гу ла ци је за при вред ну зо ну-
ин ду стри ја по себ не на ме не-про стор на 

це ли на Ин ду стри ја скро ба „Ја бу ка” 
и фа бри ка сточ не хра не „Ја бу ка” 

у на се ље ном ме сту Пан че во

     Из ла же се на ра ни јав ни увид План де таљ не

ре гу ла ци је за при вред ну зо ну -ин ду стри ја по себ -

не на ме не-про стор на це ли на Ин ду стри ја скро ба

„Ја бу ка” и Фа бри ка сточ не хра не „Ја бу ка” у на се -

ље ном ме сту Пан че во (у да љем тек сту План).

     Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу

од 15 да на и то по чев од 10. 06. 2016. до 01. 07.

2016. го ди не.

     На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен

на ра ни јав ни увид, у згра ди Град ске упра ве гра -

да Пан че ва, ул. Трг кра ља Пе тра I бр.2 - 4, у хо -

лу на ше стом спра ту, као и у кан це ла ри ји 610,

сва ког рад ног да на од 9 до 15 са ти. Све ин фор ма -

ци је у ве зи са огла сом мо гу се до би ти пу тем те -

ле фо на 013/308-905.

     План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал -

ном об ли ку, у тра ја њу ра ног јав ног уви да, на зва -

нич ној ин тер нет стра ни ци гра да Пан че ва.

     За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу

под не ти при мед бе у то ку тра ја ња ра ног јав ног

уви да, ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској

упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни -

зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло -

ве, пу тем пи сар ни це Град ске упра ве гра да Пан -

че ва, Трг крал»а Пе тра I, бр.2 - 4, Пан че во. Еви -

ден ти ра не при мед бе и су ге сти је мо гу ути ца ти на

план ска ре ше ња.

ПО ГРЕБ НОМ ПРЕД У ЗЕ ЋУ „КОН КОР ДИ ЈА” Д. О. О.

ПАН ЧЕ ВО

По треб ни рад ни ци

1. Во зач

2. Рад ник за обла че ње умр лих

3. Ноћ ни чу вар

До ћи лич но на раз го вор у Ми ло ша Обре но ви ћа 25-а,

од 17 до 21 сат.

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo raspisuje konkurs za rad

u servisu poljoprivredne mehanizacije „Almex”

Uslovi:

1. Poljoprivredna škola, smer autoelektričar

2. Mašinska škola, smer elektrotehničar za elektroniku

na vozilima ili tehničar mehatronike

3. Obavezno znanje engleskog ili nemačkog

4. Položen vozački ispit B kategorije

5. Probni rad

vesna.kezic@almex.rs

Ili poštom na adresu:

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo

Kestenova 004

26000 Pančevo

sa naznakom:

ZAPOSLENjE

Konkurs je otvoren do 20. 06. 2016. godine

На шој дра гој мај ци и ба ки

АНИ КУС
1927–2016.

Са хра ње на у Пан че ву, на Пра во слав ном

гро бљу, 8. ју на 2016.

По след њи по здрав, за у век ћеш оста ти у

на шим ср ци ма и се ћа њу.

Ожа ло шће ни: син БРАН КО, ћер ка 

ДА НИ ЦА, уну ке ТА ЊА, МИ НА и АНА 

и зет БЛА ГО ЈЕ

(138/221689)

Ту жна ср ца и с бо лом, оба ве шта ва мо род -

би ну и при ја те ље да је 2. ју на 2016, у 70.

го ди ни пре ми ну ла на ша дра га

ВЕ РИ ЦА ГА ЈИЋ
1946–2016.

Ожа ло шће ни: су пруг ЗО РАН, си но ви 

СР ЂАН и СЛО БО ДАН с по ро ди ца ма

(142/221697)

По след њи по здрав

СНЕ ЖА НИ АРА ЛИ ЦИ

од МИ РО СЛА ВА ЗА КИ ЋА

(105/22157

По след њи по здрав

СНЕ ЖА НИ

АРА ЛИ ЦИ

од ко лек ти ва

(106/221627)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

JOHANU GROSU

Никад те нећемо

заборавити.

ВАЊА и НЕНАД

(221796)

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА

МИЦКОВСКА 

1935–2012.
Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Син БРАНКО с

породицом

(221781)

По след њи по здрав

СНЕ ЖА НИ

АРА ЛИ ЦИ

од  ко ле ги ни це

СЛА ВИ ЦЕ

(107/221627)

Дра га

ВЕ РИ ЦА ГА ЈИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

ГО РА НА, БУ БА, ЉИ ЉА, МИ ЛАН КА, СО ФИ ЈА и СЛА ВА

(50/221434)

Дра га на ша

ВЕ РИ ЦА ГА ЈИЋ

За у век у на шим ми сли ма.

ГО РА НА и ДРА ГАН 

ПА КА ШКИ

(51/221430)

ВЕ РА ГА ЈИЋ

1946–2016.

Нек по след њи из те бе

зрак осве тља ва ве чи ти

мрак.

Тво ји ку мо ви ГРО ЗДА 

и РА ША

(104/221617)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Ма ло мо је, спа вај ле по а ја ћу те чу ва ти у сну

МИЛ КА ДУ КИЋ
1963–2016.

По но сан сам што сам био твој.

СЛАВ КО
(91/221567)

МИЛ КА ДУ КИЋ

Ле ти пе смо око све та

леп ша не го бај ка,

не ма де те та ни  цве та

док не ро ди мај ка.

У свом жи во ту ја

сам сре ла мно ге до бре

же не

али је са мо јед на мај ка

хте ла да ро ди баш ме не.

Тво ја КО КА
(92/221567)

На пу стио нас је пле ме ни ти чо век и драг при ја -

тељ

МИЛ КА ДУ КИЋ

По ро ди ци искре но са у че шће.

ДА ЧА, ЧЕ ДА и ПЕ ЦА
(85/221528)

По след њи по здрав

МИЛ КИ

од НА ТА ШЕ и НИ КО ЛЕ

(35/2214219

На шој Мил ки

И ти хо, ти хо, 

од ла зе не куд, 

не ки дра ги љу ди 

где, а где...

Ру жан сан.

КР ЧА ДИН ЦИ

(119/221657)

По што ва ној

МИЛ КИ ДУ КИЋ

Чу ва ће мо успо ме ну на на ша по ро дич на дру же ња.

По ро ди ца МИ ЈА И ЛО ВИЋ и ку мо ви 

ШТЕ ТИН и МА РИН
(126/221675)

По след њи по здрав

МИЛ КИ 

ДУ КИЋ

Тво ја до бро та, сна га,

смех, за у век ће нам не -

до ста ја ти.

Би ла нам је част што си

нам би ла дру га ри ца. 

Тво ји: ЗО КА и ПЕ ЦА

(137/221684)

По след њи по здрав дру гу

МАР КУ

од ње го вог VIII-1

(140/221695)

По след њи по здрав

МАР КУ

од ЂУ РЕ ВЛА ЈИ ЋА 

с по ро ди цом

(159/221778)

По след њи по здрав

ГОР ДА НИ БОГ ДА НОВ

а по ро ди ци искре но са у че шће.

Ко лек тив Ау то-цен тра „Зо ки”

(112/Ф 981)

6. ју на 2016. у 42. го ди ни пре ми ну ла је на ша љу бав, на ша ду ша, на -

ше све

ГОР ДА НА БОГ ДА НОВ
1974–2016.

За у век ожа ло шће ни: су пруг ЗО РАН, си но ви ДА ВИД 

и НИ КО ЛА и све кар ЈО ВАН

(108/4665)

По след њи по здрав во -

ље ној се стри

ГОР ДА НИ

од се стре ЛИ ДИ ЈЕ 

с по ро ди цом 

АН КУ ЦИЋ

(110/4665)

ГОР ДА НА БОГ ДА НОВ

Жи вот не ста је у јед ном тре нут ку, али на ше се ћа -

ње на те бе оста ће за у век.

Ко лек тив Ин тер ног оде ље ња
(147/221724)

На шој дра гој

ГО ЦИ
ме ди цин ска се стра

Нај ту жни ји по здрав и ве чи то се ћа ње.
Њен ка би нет за ен до ско пи ју Оп ште бол ни це Пан че во

(90/221556)

По след њи по здрав

ГОР ДА НИ БОГ ДА НОВ
Ле па се ћа ња на те бе за у век оста ју.

По ро ди ца ВОЈ ВО ДИЋ
(141/211692)

По след њи по здрав по што ва ној ко ле ги ни ци и при ја те љу

ГОР ДА НИ БОГ ДА НОВ
ме ди цин ска се стра тех ни чар

Оп штин ски са вез здрав стве них рад ни ка Пан че во

(155/ф-983)

С по што ва њем опра шта мо се од на ше дра ге ко ле ги ни це

ГОР ДА НЕ БОГ ДА НОВ
ме ди цин ска се стра ин тер ног оде ље ња

Ко лек тив Оп ште бол ни це Пан че во

(156/Ф-984)

По след њи по здрав 

ГОР ДА НИ

Бра ћа ГО РАН 

и СА ВА ЦВЕТ КО ВИЋ 

с по ро ди ца ма

(109/4665)

По след њи, нај ту жни ји,

по здрав ћер ки

ГОР ДА НИ 

БОГ ДА НОВ

Не у те шна мај ка 

КА МЕН КА

(111/4665)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

МАР КУ ИЛИ ЋУ

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

РА ДА и ДРА ГАН 

с по ро ди цом

(41/221426)

По след њи по здрав свом дра гом и во ље ном 

МАР КУ ИЛИ ЋУ МА КИ ЈУ

од де да ЉУ БЕ ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋА и ба бе 

ЈО ВАН КЕ и се стре СЛА ВИ ЦЕ с по ро ди цом

Веч но ћеш жи ве ти са на ма!
(42/221426)

МАР КО ИЛИЋ

9. I 1989 – 5. VI 2016.

По след њи по здрав

Мар ку од де да ИВИ ЦЕ

и ба ба ВЕ РЕ 

с по ро ди цом

(43/2214289

МАР КО ИЛИЋ

По след њи по здрав

Мар ку од пра де де 

РА ДЕН КА и де де

ЗЛАТ КА КО ВА ЧЕ ВИ ЋА

с по ро ди цом

(44/2214289

МАР КО ИЛИЋ

По след њи по здрав

Мар ку од РА ДЕ ТА, 

МИ РЕ, МА РИ ЈЕ 

и ДУ ША НА

(45/221428)

МАР КО ИЛИЋ

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Од ТО МЕ и НЕ НЕ 

с по ро ди ца ма

(46/221425)

У уто рак, 7. ју на, у 17 са ти, мо ли тве но смо се

опро сти ли од на шег дра гог

МАР КА ИЛИ ЋА

Тво ја пле ме ни тост и љу бав пре ма на ма, да ју нам

сна гу да се из бо рио са овим те шким бо лом.

Тво ја мај ка БИ ЉА НА, брат НИ КО ЛА и БО БАН
(47/221428)

По след њи по здрав

МАР КУ ИЛИ ЋУ

Дра ги наш Мар ко за у -

век ћеш оста ти у на шим

ср ци ма.

Отац ДРА ГАН и брат

НИ КО ЛА

(48/221428)

По след њи по здрав свом дра гом уну ку

МАР КУ ИЛИ ЋУ
Увек ћеш би ти жи ве ти у на ма.

Тво ји: де да НИ КО ЛА и ба ба ЉИ ЉА

(49/221428)5

Ма ре, би ли смо ку мо ви а во лео сам те као бра та ро ђе ног

МАР КО ИЛИЋ
1989–2016.

Док сам жив, жи ве ћеш и ти у мом ср цу, мо јој ду ши и мо јим ми сли ма.

МЛА ДЕН ОЖЕ ГО ВИЋ

(8/221350)

По след њи по здрав

МАР КУ ИЛИ ЋУ

Ујак ЉУ БА с по ро ди цом

(32/221412)

МАР КО ИЛИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Баба СТОЈА и ујак ЗДРАВ КО с по ро ди цом

(33/2214129

МАР КО ИЛИЋ
По чи вај у ми ру и не ка те

ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца МИ ШКО ВИЋ

(59/221467)

По след њи по здрав дру гу

МАР КУ 
од дру га ра: ЊИ ЦА, БИЛ КЕ, МА КИ ЈА, ВУ КА, ЏО НИ ЈА,

ГА ЈИ ЋА, МАР КА, ЂУ СИ ЈА, ЗО КИ ЈА и ЛИ ДИ ЈЕ

(60/221468)

По след њи по здрав ком -

ши ји

МАР КУ ИЛИ ЋУ

од МИ ЛО ША, 

БИ ЉА НЕ, 

АЛЕК САН ДРЕ 

и РАЈ КА ВУ ЛИ НА

(64/221482)

По след њи по здрав ком ши ји

МАР КУ ИЛИ ЋУ
од МА РЕ ОЖЕ ГО ВИЋ,

РУ ЖИ ЦЕ и ДА МИ РА

ЖАЛ ЦА

(65/221482)

По след њи по здрав си ну, си нов цу, уну ку и бра ту

МАР КУ ИЛИ ЋУ

Не из мер но смо ту жни што смо те из гу би ли, и бес крај но по но сни

што смо  те има ли. Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма. Не ка те ан -

ђе ли  чу ва ју.

Ожа ло шће ни отац ДРА ГАН, стри че ви ЉУ БИ ША и ТИ ЛЕ, стри не

ТИ НА и МИ ЛА, ба ба СА РА, се стре ЉИ ЉА НА, БО ЈА НА 

и МИ ЛИ ЦА, бра ћа ДРА ГАН и МИ ЛАН и стриц ВЕ ЛЕ с по ро ди цом

(68/221495)

По след њи по здрав 

МАР КУ
од ЈЕ ЛЕ НЕ, ЖЕЉ КА,

РА ДЕ и ШМИ ТА

(103/221612)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту 

МАР КУ ИЛИ ЋУ

од та ста ДРА ГА НА, 

та ште РА ДЕ и шу ра ка

МИ ТРА

(127/221678

МАР КО ИЛИЋ

Где сад да скло ним се,

од бо ла са кри јем. Овај

жи вот је ка зна без те бе.

Не мам те.

Тво ја МА ЈА

(128/221678)

МАР КО ИЛИЋ

Од ла зиш, оста вљаш ср -

це у ра на ма, не пи таш

ка ко је, ка ко бо ли без

те бе.

Тво ја ЕМА и МА ЈА

(129/221678)

По след њи по здрав дра -

гом

МАР КУ

од АЦЕ, ЉИ ЉЕ, ЕМЕ 

и МИ О НЕ

(130/221678)

По след њи по здрав 

МАР КУ ИЛИ ЋУ

од де де РАТ КА 

и ба бе СИМ КЕ

(131/221678)

По след њи по здрав

МАР КУ ИЛИ ЋУ

од ГО РА НА, БИ ЉЕ, 

ТИ ЈА НЕ 

и АЛЕК САН ДРА

(132/221678)

По след њи по здрав дру гу

МАР КУ ИЛИ ЋУ

од БО БЕ и БЕ ЛОГ

(133/221678)

По след њи по здрав зе ту

МАР КУ ИЛИ ЋУ

од по ро ди ца СА КИЋ

(134/221678)
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4. ју на 2016. из не на да нас је на пу стио наш

дра ги су пруг и отац

МИ О ДРАГ МИ ЋА 

БРАЈ КО ВИЋ
1960–2016.

Жи вот зна би ти су ров па ти узме оно што

нај ви ше во лиш, за у век ће мо те чу ва ти у

на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: ГОР ДА НА, НЕ НАД 

и ЈО ВА НА

(25/221402)

По след њи по здрав дра гом

те чи МИ ЋИ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ни кад те не ће мо за бо ра ви ти.

ЖЕЉ КО и та шта ВИ ДА
(26/221402)

По след њи по здрав дра -

гом

МИ ЋИ
од тет ка СПА СЕ НЕ 

и НИ КО ЛЕ

(27/221402)

По след њи по здрав дра -

гом

МИ ЋИ

од уј не ДРА ГИ ЦЕ, 

бра та НЕ ШЕ и се стре

СНЕ ЖА НЕ

с по ро ди ца ма

(31/2214129

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ЖИ ВО ЈИ НУ ГЕ РА ТО ВИ ЋУ
По чи вај у ми ру.

По ро ди ца МО РИ ШАН

(22/221389)

По след њи по здрав дра гом

ЖИ ВО ЈИ НУ ГЕ РА ТО ВИ ЋУ
Оста јеш у на шим ср ци ма.

АН ЂА, ДРА ГАН, ИВАН и ВЛА ДИ МИР
(71/221509)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма и при ја те љи ма да је 1. ју на

2016, у 73. го ди ни пре ми нуо наш дра ги

ЖИ ВО ЈИН ГЕ РА ТО ВИЋ
1943–2016.

Са хра на је оба вље на 3. ју на 2016. на Ка то лич ком гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га НА ДА, си но ви ДЕ ЈАН и ДУ ШАН, 

сна је ЗО РА и ТА ЊА, уну ци ВУК и ЈО ВАН

(72/221591)

ЖИ ВО ЈИН ГЕ РА ТО ВИЋ

Хва ла ти за сву пле ме ни тост, љу бав и до -

бро ту ко ју си нам кроз жи вот пру жио.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и нај -

леп шим успо ме на ма.

Син ДУ ШАН и сна ја ТА ЊА

(73/

По след њи по здрав во ље ном оцу

ЖИ ВО ЈИ НУ ГЕ РА ТО ВИ ЋУ

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Син ДЕ ЈАН, сна ја ЗО РА и уну ци 

ВУК и ЈО ВАН

(74/

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ГЕ РИ

од НО ВА КА МИ ХАЈ ЛО ВИ ЋА с по ро ди цом

(89/221549)

По след њи по здрав ку му

МИ ЋИ

од ку ма МИ ЛЕН КА 

НЕ ДЕЉ КО ВИ ЋА 

с по ро ди цом

(101/221583)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ЖИ ВО ЈИ НУ
од по ро ди це РУ СОВ

(98/221572)

По след њи по здрав дра гом бра ту и де ве ру

МИ О ДРА ГУ МИ ЋИ БРАЈ КО ВИ ЋУ

од ЗО КЕ и ВЕ ЦЕ

(139/221690)

По след њи по здрав дру гу и ко ле ги

МИ ЋИ
од ЈО ВЕ, ЗО РА НА ЖИВ КО ВИ ЋА, МИ КИ ЈА, 

КЛИ ЋЕ, БА ЛЕ ТА, ТО МЕ, ДУ ЛЕ ТА ЦЕВ КЕ, 

БРА ЦА НИ ЏЕ, ЖИ ВЕ, ЂОР ДА НА, ДАР КА, 

ВЛА ДЕ МИ ТРО ВИ ЋА, НЕ ШЕ ИЛИ ЋА, ОСВИ ТА,

МИ ЈА ТА, СТЕ ЈЕ, ВЛА ДЕ СТАР ЧЕ ВИ ЋА, КЕ ЖЕ,

ЗО РА НА БА БИ НА, ДАР КА ДА НИ ЈА, ВЛА ДЕ 

РИ СТИ ЋА, ЈО ЦЕ ФА ЦЕ, ЂУ РИ НА и ЖЕЉ КА
(151/221745)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ВО ЈИ СЛА ВУ

БОГ ДА НО ВУ

1937–2016.

Од бра та ДРА ГА НА,

се стре МА РИ ЈЕ 

и ЉУ БИ ЦЕ 

с по ро ди ца ма

(144/221700)

На шем дра гом при ја те љу

БРАН КУ 

МИ ТРЕ СКОМ

По след њи по здрав уз

веч ну за хвал ност за

див не за јед нич ке тре -

нут ке.

ВА СА КО ВА ЧЕ ВИЋ 

с по ро ди цом

(18/221382)

По след њи по здрав ком ши ји

БРАН КУ МИ ТРЕ СКОМ

од ста на ра у Ки кинд ској 4

(88/221540)

По след њи по здрав на шој дра гој ма ми и

ба ки

ЕЛ ЗИ ХЕШ
30. VIII 1935 – 5. VI 2016.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ћер ка АНИ ТА и унук АЛЕК САН ДАР

(99/211576)

ЕЛ ЗА ХЕШ
1935–2016.

По след њи по здрав на шој дра гој Ел зи.

Ко лек тив Исто риј ског ар хи ва
(100/ф-982)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав дра гом оцу и де ди

МИ ЛА НУ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ МИЋ КУ
15. IX 1939 – 30. V 2016.

Тво ји нај ми ли ји: син СР ЂАН и ћер ка ЉИ ЉА НА 
с по ро ди ца ма

(14/221369)

2. ју на 2016. го ди не, у 72. го ди ни, пре ми ну ла је на ша дра га Не на

НЕ ВЕН КА ПЕ ТРО ВИЋ
1945–2016.

Но си ће је у ср цу и ду ши ње ни нај ми ли ји.

Су пруг ЉУ БА, син ДРА ГАН, ћер ка ДРА ГА НА, уну ци ПЕ ТАР, 

НИ КО ЛА и ДАР КО, уну ка ВЛА ДА НА и зет ЗО РАН

(23/2321391)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

ИЛО НИ БА СТА

од ста на ра у Или је 

Га ра ша ни на 20

(61/221472)

2. ју на 2016. пре ста ло је да ку ца ср це на ше дра ге и во ље не

ИЛО НЕ БА СТА

С по но сом те по ми ње мо, а с ту гом жи ви мо. 

На ша љу бав и се ћа ње на те бе оста ће за у век.

У ср цу те чу ва ју тво ји нај ми ли ји: су пруг МИ ЛЕ, син МИ ЛЕ, сна ја

НА ТА ША и унук БО РИС

(87/221516)

По след њи по здрав дра гој ком ши ни ци

ДУ ШАН КИ ЛА ЈО ВИЋ

од ста на ра у Ки кинд ској 6

(82/221519)5

По след њи по здрав дра -

гој

НЕ НИ

По ро ди ца 

КЛЕН КОВ СКИ

(102/221594)

По след њи по здрав мо јој оми ље ној стри ни

НЕ ВЕН КИ ПЕ ТРО ВИЋ

СНЕ ЖА НА, МИ ЛИ ЦА и ЛА ЗАР ПЕ ТА КО ВИЋ

(158/2217719

С ту гом и те шким бо лом оба ве штав мао род би ну и при ја те ље да је

наш дра ги

JOHAN GROS
пре ми нуо 4. ју на 2016, у 54. го ди ни.

Са хра на је оба вље на 6. ју на, у 13 са ти, на Ка то лич ком гро бљу

Успо ме на на те бе оста ће за у век у на шим ср ци ма и се ћа њи ма.

Чу ва ће мо те од за бо ра ва.

Тво ји: мај ка ВЕ РИ ЦА, отац ЈО HАN, су пру га ЉИ ЉА НА, 
ћер ке МА РИ ЈА НА и ИВА НА, зет МИ ХАЈ ЛО и се стра ЕЛИ ЗА БЕ ТА 

с по ро ди цом

(93/221562)

По след њи по здрав дра -

гом та ти

JOHANU GROSU
од ћер ке МА РИ ЈА НЕ

(94/221562)

Дра ги та та

JOHAN GROS
1962–2016.

Хва ла ти за све.

Ни ка да не ћеш би ти за бо ра вљен.

Ожа ло шће ни: ћер ка ИВА НА и зет МИ ХАЈ ЛО
(95/221563)

JOHAN GROS

Оста вио си пра зни ну у

на шим ср ци ма. Увек ће -

мо те се се ћа ти.

Тво ји ку мо ви МИ ША

и СЛА ЂА

(84/22526)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

JOHANU 

GROSU

од БРАН КЕ, ОЉЕ, 

ДА НИ ЈЕ ЛЕ, НА ТА ШЕ,

ПЕ РЕ, САР КЕ ТА, 

ДРА ГА НА и ЧО ЛЕ

(114/221641)

По след њи по здрав во -

ље ном оцу...

ЂОР ЂИ ЈИ 
ГРУ ЈИ ЧИ ЋУ

Жи ве ћеш веч но у мом
ср цу.
Тво ја до бро та, лик и
тво ја де ла ни ка да не ће
умре ти.
По чи вај у ми ру.

Тво ја ћер ка НА ТА ША

(120/221660)

С ту гом и жа ло шћу оба ве шта ва мо да је наш дра -

ги су пруг и отац

ЂОР ЂИ ЈЕ ГРУ ЈИ ЧИЋ

пре ми нуо 30. ма ја 2016. го ди не, у 75 го ди ни. Са -

хра њен је у Пан че ву, 1. ју на 2016. го ди не.

Ожа ло шће ни: су пру га ДРА ГИ ЦА, 

син АЛЕК САН ДАР, ћер ка НА ТА ША, уну ци

АЛЕК САН ДАР, ТИ ЈА НА и НЕ МА ЊА.
(121/221662)

ЂОР ЂИ ЈЕ 

ГРУ ЈИ ЧИЋ

Пра зна со ба, пра зно ср -

це и бол ко ја не је ња ва

Во дио си ме кроз жи -

вот, био мој осло нац и

по др шка

За у век тво ја су пру га

ДРА ГИ ЦА

(122/2216629

По след њи по здрав во -

ље ном де ди

ЂОР ЂИ ЈИ

ГРУ ЈИ ЧИ ЋУ

За ме не си пред ста вљао

очин ску фи гу ру и за то -

бом је оста ла ве ли ка

пра зни на.

Хва ла ти за све вред но -

сти ко ји ма си ме на у -

чио. Оне ће на ста ви ти

да жи ве кроз ме не.

По чи вај у ми ру.

Твој унук САН ДРО

(123/221662)

По след њи по здрав оцу

ЂОР ЂИ ЈИ 

ГРУ ЈИ ЧИ ЋУ

од си на АЛЕК САН ДРА,

сна је СМИЉ КЕ, уну ка

НЕ МА ЊЕ и ТИ ЈА НЕ 

с по ро ди цом

(117/221654)

4. ју на 2016. го ди не, у 78. го ди ни пре ми -

ну ла је на ша дра га

МИ ЛИ ЦА ДРОБ ЊАК
1939–2016.

Са хра на је оба вље на 6. ју на 2016, на Ста -

ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

По сто ји не што што ни ка да не ће умре ти, а

то је љу бав, по нос и се ћа ње на те бе.

Син СР ЂАН, ћер ка МИР ЈА НА, уну ци

ИВА НА, ВЛА ДИ МИР, ЛА ЗАР, ЗО РИ ЦА 

и зет АЛЕК САН ДАР

(124/221633)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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У су бо ту, 11. ју на, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро -

бљу да је мо јед но го ди шњи по мен

БРА НИ СЛА ВИ ВУ ЈО ВИЋ

Ћер ка БИ ЉА НА с по ро ди цом, син ЈАК ША 

и су пруг БА ТА
(63/221477)

У су бо ту, 11. ју на, у До ло ву да ва ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен

ЈЕ ЛЕН КУ ВЛАТ КО ВИ ЋУ
1948 – 22. XII 2015.

Не у те шни си но ви БО ШКО и ЈО ВИ ЦА, се стре

МИ ЛЕ НА, МА РИ ЦА и ВЕ РА с по ро ди ца ма
(113/221637)

11. ју на 2016. го ди не, у 10 са ти, на гро бљу Ко те -

жу обе ле жи ће мо че тво ро го ди шњи по мен на шој

дра гој

ТА ТЈА НИ КУ КО ЛЕ ЧА

Мно го је ле пих успо ме на, да те веч но пам ти мо и

с по но сом при ча мо о те би.

Тво ји: ПЕ ЦА и УКИ
(115/227643)

У че твр так, 16. ју на, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу да ва ће мо че тр де се то днев ни по -

мен на шем во ље ном

МИ ЛЕН КУ МИ ЛИ ЋЕ ВИ ЋУ
Сви ко ји те зна ју пам ти ће те по до бро ти,

пле ме ни то сти и не се бич ној  љу ба ви, и та -

кав ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: по ро ди це 

МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ, АМ БРУШ, ШУ КЕР 

и ТА СИЋ и мно го број на род би на

(118/2216569

Већ шест го ди на ни је с

на ма

ИГОР 

МИ ЛИ КИЋ

9. VI 2010 – 9. VI 2016.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Ма ма, та та и се стра

ИВА НА

(135/221681)

Про шло је ту жних се -

дам да на от кад ни је с

на ма

ПА ЉО 

СПИШ ЈАК

22. VIII 1937 – 3. VI 2016.

Бол и ту га у на шим ср -

ци ма оста ју за у век. Ни -

ка да те не ће мо за бо ра -

ви ти.

Су пру га АНА, кћи 

ЗУ ЗА НА с по ро ди цом 

и син ЈА РО СЛАВ 

с по ро ди цом

(136/221682)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СА ВА

НИ КО ЛИЋ

9. VI 1996 – 9. VI 2016.

Ње го ви нај ми ли ји

(30/221409)

14. ју на 2016, је че тр де -

се то днев ни по мен

ЖУ ЈИ ЦИ 

МЛА ДЕ НО ВИЋ

По мен ће се одр жа ти

14. ју на 2016, у 11 са ти,

на гро бљу у Вој ло ви ци.

Су пруг ЖИ ВО ЈИН

(145/221705)

СВЕ ТА 

СТОЈ МЕ НО ВИЋ

1956–2015.

Бра те, 

про шло је ту жних шест

ме се ци от ка ко ни си с

на ма, и да ље чу јем твој

глас. За у век ћеш оста ти

у на шим ср ци ма.

Тво ји: мај ка ЈОР ДА НА,

се стра БО ГИ ЦА, зет

МОМ ЧИ ЛО, се стрић

ДЕ ЈАН и се стри чи на

ДА НИ ЈЕ ЛА 

с по ро ди цом

(146/221718)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА

ЖИ ВА НОВ

2013–2016.

По ро ди ца 

МИЛ КОВ СКИ

(149/221723)

У су бо ту, 11. ју на, у 11 са ти, на гро бљу у Ка ча ре -

ву да ће мо го ди шњи по мен

РАЈ КУ ВЈЕ ШТИ ЦИ
21. VI 2015 – 11. VI 2016.

Успо ме ну на те бе чу ва тво ја 

по ро ди ца ВЈЕ ШТИ ЦА
(150/221724)

ДРА ГА НА АТА НАЦ КОВ

Дра га ма ма, дра га сна јо. Про шле су две две го -

ди не ка ко те не ма с на ма, али ти жи виш веч но у

на шим ср ци ма. Не ка те ан ђе ли чу ва ју. 

За у вјек ожа ло шће на по ро ди ца ЦВИ ЈА НО ВИЋ
(152/221747)

12. ју на 2016. на вр ша ва

се ту жна го ди на от ка ко

ни је с на ма

МИ ЛИ ВО ЈЕ 

ПА НИЋ

С бо лом у ср цу ћер ка

ЗО РИ ЦА с по ро ди цом

(1/220638)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ТОН 

ЈАР КО ВАЧ КИ

ЧА РУ ГА

12. VI 1991 – 12. VI 2016.

Увек у на шим ми сли ма.

Син МИ ША

с по ро ди цом

(154/221762)

11. ју на, у 10.30,  да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

ЦО ЦИ ЧА КО ВАН
С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(157/221769)

Нај во ље ни јој ба ки

Хва ла ти за бес крај ну
љу бав и па жњу ко ју си
ми по кло ни ла.

Унук НЕ МА ЊА НЕ ЦА

(36/221423)

По след њи по здрав во -

ље ној мај ци, ба ки и пра -

ба ки

БОР КИ 

ВОЈ НО ВИЋ

За хвал ни смо Ти на не -

из мер ној љу ба ви, то -

пли ни и по све ће но сти

ко ју си нам пру жа ла

кроз жи вот.

За у век не у те шни:

кће р ка СПО МЕН КА 

и син ТО МИ СЛАВ 

с по ро ди ца ма

(37/221423)

По след њи по здрав дра -

гој се стри и тет ки

БОР КИ
од бра та ТО МИ СЛА ВА 

с по ро ди цом

(38/221422)

Во ље ној ба ки и пра ба ки

Хва ла ти за на ше срећ но
де тињ ство.

Уну ка СА ЊА 
с по ро ди цом

(39/2214229

4. ју на 2016. пре ми нуо

је из не на да

ДУ ШАН 

БЕ КИЋ

1959–2016.

Род би на и ком ши је

(15/221371)

По след њи по здрав се -

стри и тет ки

МЕ ЛА НИ ЈИ 

БА ЈИН

од се стре СЕ ЈЕ и ЦУ ЦЕ

с де цом

(67/110677)

У су бо ту, 11. ју на, у 11

са ти, на Но вом гро бљу

да је мо го ди шњи по мен

на шој дра гој

ТАН КО СА ВИ

ЋИ РО ВИЋ

МИ ЛО И ЦА 

с по ро ди цом

(58/221465)

1. ју на 2016. у 89. го ди ни пре ми ну ла је на ша дра -

га тет ка

МИ ЛА ДЕ ЛА ЛОВ

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

По чи вај у ми ру крај сво је На та ше.

ДАН КА и БО БАН с по ро ди цом
(17/221381)

АЛ ФРЕД КАР ЛИЋ
1943–2016.

По след њи по здрав дра гом та ти и де ди од си на 

ИВА НА, сна је ЛИ ДИ ЈЕ и уну ка РО БЕР ТА и ЕЛЕ

(148/221427)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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РА ДУЛ РА ДУ ЛО ВИЋ
13. VI 2016.

Љу ба ви мо ја, ше ста је го ди на, а  ја сам са ма сва -

ко га да на у су за ма.

До шао је крај на шој сре ћи, ни збо гом ми ни си

ус пео ре ћи.

Тво ја ЈО КА
(21/221388)

7. ју на је се дам бол них го ди на без на шег нај дра жег

ДА ВО РА ЂО КО ВИ ЋА
6. XII 1978 – 7. VI 2009.

Са мо је вре ме про шло, бол и ту га оста ли су. 
По сто јиш у сва кој су зи ко ја пад не, у сва ком тре -
нут ку кад ти име из го во ри мо, кад по же ли мо  да
те за гр ли мо, да те по љу би мо... Ни си не стао, ал
ипак не ма те та мо где нам нај ви ше не до ста јеш, у
жи во ту.

Тво ји нај ми ли ји: ма ма, та та и брат ДА МИР
(40/221429)

11. ју на на вр ша ва се по -

ла го ди не от ка да ни је с

на ма

ДРА ГЕ 
КУ ЗМА НО ВИЋ

Уте хе не ма, за бо рав не
по сто ји, ра на је до жи -
вот на, љу бав пре ма те -
би је веч на.

Тво ји нај ми ли ји

(52/221436)

СТУ ПАВ СКИ

ЈА НО                АНА               ЈА СМИ НА

5. XI 1925 – 24. VI 2006. 30. III 1930 – 30. III 2016. ПЕ ТРО ВИЋ
24. VI 1964 – 28. IV 2011.

Не до ста је те нам! 

С по што ва њем и љу ба вљу ва ши нај ми ли ји

(54/221443)

СЕ ЋА ЊЕ

ДЕ ЈАН 

МУ ТАВ ЏИЋ
2012–2016.

За у век ту жна тво ја ма ма

(55/221454)

18. ју на, у 10.30, да ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен на шем дра гом

МОМ ЧИ ЛУ ТО МИ ЋУ

МО МИ ПУ ЛА НУ

У на шим ср ци ма увек си био и за у век ћеш

оста ти.

Тво ји нај ми ли ји

(56/221460

СЛАВ НА 

ПИН ТАР

рођ. Су во ча ров

13. VI 1979 – 13. VI 2016.

Ту жни смо што те не ма,

по но сни што смо те

има ли.

Се стре СЛО БО ДАН КА и

МА РИ ЈА с по ро ди ца ма

(57/221462)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СТО ЈА НО ВИЋ

ГОР ДА НА ГО ЦА         ИВИ ЦА
2014–2016.                          2000–2016.

Ту жно је без вас, мно го нам не до ста је те...

Се стра-сна ја ЛО ЛА с по ро ди цом
(62/221473)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТРОВ
из Омо љи це

ИВАН                    ЗА ГОР КА
1996–2016.                          1999–2016.

Њи хо ви нај ро ђе ни ји

(69/221503)

Про шло је шест ту жних ме се ци без те бе, во ље ни

наш

ЂУ РО ЈО ВИЋ
Мно го нам не до ста јеш, био си наш по нос, срећ -
ни смо што смо те има ли.
За у век си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: не у те шна су пру га НА ДА, 
си но ви ДЕ ЈАН и МИ ЛАН, уну ци АЛЕКСНДАР,
КА ТА РИ НА, ВА СИ ЛИ ЈА и ма ли ЂОР ЂЕ и сна је

ТА ТЈА НА и АНИ ТА
(70/221506)

У не де љу, 12. ју на 2016. го ди не на вр ша ва

се го ди на от ка ко смо оста ли без на шег во -

ље ног си на и бра та

МИ ЛО РАД НИ КИЋ МИ ЋА
Дан за да ном.... Вре ме. Че ка мо и не ве ру је -
мо. Са мо су за вре ла и гор ки укус ствар но -
сти за тре се на ша би ћа ко ја се у бо лу гр че.

Че ка мо и на да мо се...

На да мо се да је тво ја див на ду ша не где на
не бу и мир но спа ва.

Мај ка ГО ЦА, отац ДРА ГАН
и брат ФИ ЛИП

(75/221512)

Се ћа ње на

МИ ЛО РА ДА

НИ КИ ЋА 

МИ ЋУ

Ми ћо, фа лиш нам.

Чи ча ДУ ЛЕ

с по ро ди цом

(76/221512)

Свом бра ту

МИ ЛО РА ДУ

НИ КИ ЋУ

МИ ЋИ

Бра те, во ље ни ни ка да

не уми ру.

Брат МИ ЛАН 

с по ро ди цом

(77/221512)

Се ћа ње на

МИ ЛО РА ДА

НИ КИ ЋА 

МИ ЋУ

Вре ме про ла зи, али

при ја тељ ство ни ка да.

ДА ЛИ БОР

(78/221512)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЋА НИ КИЋ

Про шла је ту жна го ди -

на от ка ко ни си с на ма.

КО ВИЉ КА, МИ РО СЛАВ

и САН ДРА с по ро ди цом

(79/221593)

У су бо ту, 11. ју на, у 11 са ти, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

на шем

СТЕ ВА НУ ПУТ НИ КУ

Ти си си не за ме не жив док тра јем.

Не мо гу те пре бо ле ти.

Ту жна и жа ло сна тво ја мај ка НА ДА
(83/221523)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ЕВА ПЕ ШИЋ

1931–2015–2016.

Пам ти мо те по до бром и

чу ва мо од за бо ра ва.

Тво ја де ца ВЛА ДА и

ЉИ ЉА с по ро ди ца ма

(86/221534)

Ше сто ме сеч ни по мен

СТА НИ МИР АТА НАЦ КО ВИЋ

… не до ста јеш нам...

Тво ји: су пру га ЉУ БИ ЦА, син ЛА ЗАР 

с по ро ди цом и ћер ка ОЛИ ВЕ РА с по ро ди цом
(96/221566)

13. ју на 2016. на вр ша ва -

ју се че ти ри го ди не од

смр ти на шег дра гог оца

СЛА ВО ЉУ БА 
НИ КО ЛИ ЋА

СЛАВ КА
1944–2012.

За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

Ћер ке ЛИ ДИ ЈА 
и ЉИ ЉА НА

(19/221389)

14. ју на на вр ша ва се де -

вет го ди на от ка ко ни је с

на ма наш отац и су пруг

ЈО ВАН 
НИ КО ЛОВ СКИ

ЈО ЛЕ
2007–2016.

С љу ба вљу 
и по што ва њем су пру га

НА ДА и си но ви 
ИГОР и ИСИ ДОР

(80/221515)

11. ју на на вр ша ва се пет го ди на от ка да ни је с на ма на ша дра га

ГОЈ КА МИ ЈО ВИЋ
из Омо љи це
1943–2011.

С љу ба вљу ми сле на њу су пруг МИ ЛИН КО, ГО РАН 
и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма

(97/221568)

У су бо ту, 11. ју на 2016.
го ди не, у 11 са ти, на Ка -
то лич ком гро бљу у Пан -
че ву да је мо јед но го ди -
шњи по мен на шој дра гој

СТОЈ НИ 
МИ ТЕВ СКИ

ТАЈ КИ
1930–2015.

Ње ни нај ми ли ји
(125/221665)

14. ју на 2016, у 10.30, на

Но вом гро бљу одр жа ће мо

че тр де се то днев ни по мен

ЕВЕГ НИ ЈУ
ЗМЕЈ КОВ СКОМ

Во ље ни тво ји: су пру га
ЕЛЕ НА, ћер ка 

ВИ О ЛЕ ТА, син ВЛА ДА,
сна ја МА РИ ЈА и уну ци
КРИ СТИ ЈАН, СТЕ ФАН,

ПРЕ ДРАГ и СО ФИ ЈА
(116/221646)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ВИ ТО МИР ВИ ТА СУ ДАР СКИ
2015–2016.

Да је ова пла не та на се ље на љу ди ма са ви ше иде а ла и мо ра ла зва -

ла би се Тво јим име ном.

ПО РО ДИ ЦА

(2/221318)

ДА НИ ЈЕ ЛА 

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ
2011–2016.

На шој де вој чи ци!

До ла зи нај ту жни ји дан, 14. јун.

Су зе су пле ме ни ти глас очи ју кад у искре -

ном бо лу по не ста ну ре чи, очи го во ре су -

за ма, док уста ћу те. 

Во ли мо те нај ви ше. 

Ма ма и та та

(3/221320)

ДА НИ ЈЕ ЛА

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ

По сто ји не што што не

уми ре, а то је љу бав и

се ћа ње на те бе.

Љ. ЖИ ВОЈ НО ВИЋ

(4/221321)

10. VI 1976 – 10. VI 2016.

МИ КИ
Љу ба ви мо ја ми ла, гле -

дам тво ју сли ку, а чу јем

твој смех... кад оде не ко

ко га во лиш... во лиш че -

тр де сет го ди на, и ко те

во лео и ко те раз у мео,

ко ти био осло нац... од -

ла зиш и ти...

Тво ја су пру га ДРА ГИ ЦА

(5/221335)

3
ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

на дра ге ро ди те ље

МИЛ КОВ СКИ

САВ КА     ЈО ВАН

2004–2016. 2012–2016.

Ва ша де ца ЈА ГО ДА и ЉУ БАН с по ро ди цом
(6/221341)

14. ју на на вр ша ва се осам го ди на без на ше

ИВАН КЕ РА ДО ГО СТИЋ
Веч на за хвал ност за бес крај ну по др шку, не из мер ну
љу бав и жи вот. 
По мен је 14. ју на 2016, у 12 са ти.

Син с по ро ди цом
(7/221344)

СЕ ЋА ЊЕ

БРАН КА 

ЂОР ЂЕ ВИЋ
учи те љи ца

2011–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Су пруг БО РИ САВ 

и ћер ка МА РИ ЈА 

с по ро ди цом

(9/221356)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у су бо ту, 11. ју на, у 11

са ти, на Но вом гро бљу да ва ти јед но го ди шњи по мен на шој во ље ној

ЈО ВАН КИ ЂУ РИЋ
Мно го је ле пих успо ме на да те пам ти мо. Вре ме про ла зи, а ти ћеш
за у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: су пруг АЦА, син НЕ НАД, ћер ка СНЕ ЖА НА, сна ја СУ ЗА НА,
зет СА ША и уну ци ЈО ВА НА, АНА и МИ ХАЈ ЛО

(10/221360)

11. ју на на вр ши ла се го ди на от ка ко нас је на пу сти ла

мо ја во ље на се стра

ЈО ВАН КА ЂУ РИЋ
Ни ка да те не ће мо пре жа ли ти и за у век ће мо те пам ти ти.

Тво ја се стра РАД МИ ЛА с по ро ди цом
(11/221360)

11. ју на на вр ши ла се го -

ди на от ка ко нас је на пу -

сти ла

ЈО ВАН КА 

ЂУ РИЋ

За у век ће мо те пам ти ти.

Де вер ПЕ РА

с по ро ди цом

(12/221360)

9. ју на на вр ша ва се пет на ест го ди на от ка ко нас

је за у век на пу стио наш дра ги

МИ ТА ЈАН КО ВИЋ
2001–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма, јер је оста ло мно -

го ле пих успо ме на да те веч но пам ти мо и во ли мо.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји: 

су пру га НЕ ДЕЉ КА, син БРА НИ СЛАВ  и ћер ка

МИР ЈА НА с по ро ди ца ма
(13/221367)

ПО МЕН

ДЕ ЈА НУ 

СТОЈ ЧИ ЋУ

За у век ћеш би ти с на ма.

Тво ји нај ми ли ји

(16/221372)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је де вет го ди на от ка ко ни је с на ма наш

дра ги

ИЛИ ЈА ВУК МИ РО ВИЋ ИКА

Успо ме ну на те бе чу ва ће 

за у век тво ја по ро ди ца

(20/221387)

11. ју на 2016. на вр ша ва -

ју се две го ди не од смр -

ти на шег во ље ног су -

пру га и та те

СТО ЈА ДИ НА

ВА СИ ЉЕ ВИ ЋА

За у век с на ма у ми сли -

ма и се ћа њу.

Ње го ви нај ми ли ји

(24/221400)

СЕ ЋА ЊЕ

МИР ЈА НА 

МО РАР
11. VI 2012 – 11. VI 2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: СТО ЈАН, 

БРАН КА, БРА НИ СЛАВ,

СПА СЕ НИ ЈА, БО ЈА НА 

и УНА

(28/221405)

У по не де љак, 13. ју на

2016. на вр ша ва се по ла

го ди не от кад нас је на пу -

сти ла на ша дра га на на

СТА НИ КА 

ВУ ЛО ВИЋ

Успо ме ну на њу чу ва ју:

син ЗО РАН, сна ја 

ЈА СМИ НА, унук 

МАР ЈАН и уну ка МА ЈА

с по ро ди цом

(29/221408)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН МИЛ КО ВИЋ
2010–2016.

Про шло је шест го ди на бо ла и ту ге за то бом. 

Во ле ће мо те и пам ти ти до кле год смо жи ви.

Тво ји: ма ма, та та и брат са сво јом по ро ди цом
(34/2214209

У су бо ту, 11. ју на на вр -

ша ва се че тр де сет да на

на шој во ље ној

ЛО ЗА НИ 

ЛИ МО НИ

Не до ста јеш нам пу но,

али те с по но сом чу ва -

мо у на шим ср ци ма и

ми сли ма.

Тво ји: су пруг ФА ИК,

ћер ке БИ ЉА НА,  

ЉИ ЉА НА и ВИ О ЛЕ ТА 

с по ро ди ца ма

(53/221442)

ДЕ КИ

Тре ба ли смо ра ме уз ра -

ме, а ти то ли ко не до ста -

јеш за све што до ла зи.

Во ле те: тет ка, те ча,

КА ЈА и МА КА

(81/221517)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН ЧА ВИЋ
2008–2016.

Брат ДРА ГАН 
с по ро ди цом

(66/221488)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВА ЧА ВИЋ

12. VI 2008 – 12. VI 2016.

С љу ба вљу чу ва мо те од

за бо ра ва.

Се стра АН КИ ЦА 

и се стрић ДРА ГАН

(143/221694)

ДА НИ ЈЕ ЛА 
МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ

Пет го ди на је про шло, а
ти си и да ље ту.

Тво ја се стра МА ЈА

(153/221760)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пре ви ше сте енер гич ни и по ма -
ло огор че ни, па у бр зи ни до но си -
те по гре шне од лу ке. Ма њи при -
лив нов ца сми ри ће тен зи је из ме -
ђу вас и парт не ра. Из бе га вај те
озбиљ не сва ђе.

Сво је же ље, пла но ве и на да ња
за др жи те за се бе и си гур но ће те
ус пе ти да оства ри те оно што же -
ли те. Пред сто ји вам ве ли ки по -
слов ни успех. Не по ма жи те љу -
ди ма са мо за то што то тра же од
вас.

Не ула зи те у су ко бе с прет по -
ста вље ни ма, сво је ми шље ње за -
др жи те за се бе. Окре ни те се љу -
ди ма с ко ји ма до бро са ра ђу је те и
де ли те ми шље ње. Ма њи нов ча -
ни до би так.

На сту па пе ри од ва шег фи нан -
сиј ског и по слов ног опо рав ка.
Ако се ба ви те не ким ви дом ко му -
ни ка ци ја, успех ће би ти још ве ћи.
Ма њи по ро дич ни про бле ми ре -
ши ће се са ми од се бе.

Бу ди те опре зни и не про во ци -
рај те парт не ра оним за шта си -
гур но зна те да ће бур но од ре а го -
ва ти, а ви ће те се осе ћа ти као гу -
бит ник. Про бле ми с ви дом мо гу
би ти пси хо со мат ске при ро де.

Не мој те ве ро ва ти љу ди ма ко ји
пре но се ин фор ма ци је – и то не
увек тач не, по го то во ако су у ве -
зи с ва шим по слом. Све про ве -
ра вај те не ко ли ко пу та.

Пре ви ше сте на пе ти и нер во -
зни, кон цен тра ци ја и па жња су
вам на ре зер ви, па се чу вај те да
не из гу би те ва жне до ку мен те или
ве ћу сво ту нов ца. На ђи те не ки
хо би.

Ве ћи до би ци од род би не. Ове
сед ми це ће вас оку пи ра ти вест о
не ком на след ству и нов цу. Не
за пу штај те свој при ват ни жи вот,
јер парт нер не ће има ти још ду го
стр пље ња.

Сма њи те из дат ке на ми ни мум
и ни ка ко ове сед ми це не по зајм -
љуј те но вац ни нај бо љим при ја -
те љи ма, у су прот ном се опро сти -
те од ње га. Про блем с при ти -
ском.

Осе ћа те се ис тро ше но. Нај бо ље
би би ло да уз ме те кра ћи од мор и
от пу ту је те не куд. Ре ша вај те на го -
ми ла не про бле ме, је дан по је -
дан. Вре ме је да на пра ви те пра -
ве ре зо ве.

По ла ко све при во ди те кра ју.
На по кон мо же те да одах не те јер
се све вра ћа у нор ма лу. До би ће -
те из ино стран ства вест ко ја ће
вам про ме ни ти жи вот на бо ље –
и то фи нан сиј ски.

Не ула зи те у су ко бе и не стај те
ни на чи ју стра ну јер не ће те има -
ти пра ве ин фор ма ци је, па ће те
на кра ју и ис па сти кри ви. Сми ри -
те се и пре кон тро ли ши те рад
штит не жле зде.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
29. апри ла: Де ни су – Ла у ра Ба њаш и Алек сан дар Ђор ђе; 6. ма ја: Ђур ђи ну – Љи ља

Но ва ков и Ми лан Не дељ ко; 8. ма ја: Ми ли цју – Ма ри ја Бе шка и Иван Јан ко вић; 11. ма -

ја: Ја ну – Де ло ри ја Па влов; 12. ма ја: Ва њу – Мир ја на Ја ки мов Сли јеп че вић и Не над

Сли јеп че вић; 15. ма ја: На ђу – Јо ва на и Бра ни слав Са ра фи мовћ; 16. ма ја: Со фи ју –

Алек сан дра и Зо ран Мар ко вић; 19. ма ја: Ана ста си ју – Ани та Трај чић и Ми лан Спа сић;

20. ма ја: Хе ле ну – Је ле на и Или ја Опа лић, Ти ну – Са ња и Ни ко ла Стој шић; 21. ма ја:

Ни ко ли ну – Ра до сла ва По зна но вић и Да ни ел Сто ја; 23. ма ја: Ни ну – Кри сти на и Де јан

Је ри на, Зо ју – Јо ва на Алек сић Цре вар и Урош Алек сић; 24. ма ја: Та ру – Бо ја на и Ни -

ко ла Ђор ђе вић, Ину – Бо ја на и То ми слав Ло врић; 25. ма ја: Ми ли цу – Ма ри ја и Са ва

Хај ду ков, Ма шу – Са ња и Ти бор Ереш; 28. ма ја: Ду њу – Ма ри ја на и Го ран Алек сић.

До би ли си на
5. ма ја: Не ма њу – Да ни је ла Стан ков; 16.  ма ја: Ади а на – Дра га на и Един Ра мо вић; 17.

ма ја: Да ви да – На да и Не ма ња Ду бр о ја, Ми ло ша – Ти ха на и Мар ко Вла ди са вљев, Лу -

ку – Влат ка и Не над Ву ко вић; 18. ма ја: Да мја на – Ана и Јо ван Ан дрић, Та ди ју – Је ле на

Ра до вић Кру нић и То ми слав Кру нић; 19. ма ја: Еми ла – Ка та лин  Да ни и Адри ан Да вид,

Не ма њу – Ми ле на и  Иван Ђу рић, Вик то ра – Лу ци ја Хор ват и Ро берт Срећ ков;  21. ма -

ја: Ре љу – Би сер ка Ћи рић Стој ко вић и Вла ди мир Стој ко вић;  22. ма ја: Алек се ја – Ти ја -

на Би кар Ја ћи мо вић и Иван Ја ћи мо вић, Го ра на – Ива на и Не над Тер зић, Не ма њу – Са -

ња и Ми лош  Жи во тић; 24. ма ја: Уро ша –Дра га на и Ср ђан Сте фа нов; 25. ма ја: Вик то -

ра – Анич ка и Игор Ве њар ски; 26. ма ја: Ми ја та – Дра га на и Сла ви ша Не сто ров ски.

ВЕН ЧА НИ

28. ма ја: Сан дра Дам ња но вић и Иван Ан ђел ков, Мир ја на Иг ња то вић и Трај че Ђор ђи -

ев ски, Ве сна Ве сић и Дар ко Дам ња но вић, Кри сти на Ар сић и Алек сан дар Ћу ру ви ја,

Дра га на Ди мић и Вељ ко Ле ма ић, Дра га на Пе тро вић и То ми слав Гли го рић, Ива на Сто -

ја но вић и Ми лен ко Пан то вић, Ива на Алек сић и Не над Ми ло ше вић; 29. ма ја: Дра га на

Ста ни ми ро вић и Дра ган Мра о вић; 2. ју на: Алек сан дра Јо ва но вић и Мар ко Сте фа но вић.

УМР ЛИ

26. ма ја: Жи во јин То до ро вић (1943), Мир ко Те шић (1938), То ма Ми ло са вље вић

(1930), Зу за Влчек (1937), Да ни ца Ра до са вљев (1949), Мил ка Вук шић (1930), Го ран

Ко ма ти на (1965); 28. ма ја: Сав ка Сто јо ски (1934); 29. ма ја: Љу би ца Ђу рић (1948),

Ве ра Ни ка (1946), Ан дри ја на Ђо шић (1982), Вла ди мир Ко ла рац (1933), Да ни ел Јо вић

(1982), Да ни ел Јо вић (1982); 30. ма ја: Жи ван То ма (1928), Ми лан Ми ло ше вић (1939),

Ђор ђи је Гру ји чић (1941), Ни ко ла Ву ко брат (1934), Љи ља на Јак шић (1956),Је ле на Ђу -

рич ко вић (1939); 31. ма ја: Ми шо Циц ка (1949), Ла зар Ко стић (1931); 1. ју на: Љу би -

ца Лу ко вић (1936), Пе тар Ву ке лић (1948), Жи во јин Ге ра то вић (1943), Ми ла Де ла лов

(1927), Ми ћо Ми ле шић (1938); 2. ју на: Ило на Ба ста (1942), Бран ко Ми тре ски (1944),

Мил ка Ду кић (1963), Не вен ка Пе тро вић (1945), Го ри ца Ба бић (1934), Ве ри ца Га јић

(1946); 3. ју на: Па љо Спиш јак (1937).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: БИ, ВА, ВА, ВИ, ДА, ДА, ДИН, ИЗ,

НИН, О, ПРИ, РА, РА, РА, РАЗ, РАЧ, ТВОР, ТИ, ТРИ, ЧА, ЧА.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ли ше ње сло бо де у ис тра жном по ступ ку, 2. по -

дроб ни ја об ра да, 3. про би рач, 4. без вред на, бе зна чај на, 5. ме сто у Ср би ји код

Ме две ђе, 6. од ви ти (по кр.), 7. ста нов ник Ра че.
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КВАДРАТ 7 х 7

РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: при твор, раз ра да, из би рач, три ча ва, Ва ра -

дин, ода ви ти, Ра ча нин.Сти хов ни ана гра ми: ман сар да, ве ран да. Су -

до ку: 693472851, 712958643, 584163729, 169347285, 278591436,

435286917, 851629374, 326714598, 947835162.Ми ни-укр ште ни ца:

страст, са, кра ста вац, вест,  ре ге, есте ти чар, рт, ра ме на. Укр ште ни

сло го ви: апо те о за, Мар ли, То го, гло бе, нет, Ита ли јан ка, те, Ни че, Ка -

су, Вец ко, ко пер ни ка нац.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
МА ЛИ СТАН

У пот кро вљу ма ли стан

мој дав на шњи је сте сан.

Да је ме ни та кав бар,

био би ми „МА С’АН” ДАР.

ПРЕ ДВОР ЈЕ КУ ЋЕ

Кад ВЕ ДРА НА дом са гра ди,

са оп шта ва ја сно сви ма,

за тво ре ни трем ве ли ки

мо ра ку ћа та да има.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
ВО ДО РАВ НО: 1. уз ди за ње, ве ли ча ње, сла вље ње (грч.), 5. нај по зна ти ји

из во ђач ре ге му зи ке (Боб), 6. др жа ва у Афри ци, 7. нов ча на ка зна (мн.),

9. жи тељ ка др жа ве на Апе нин ском по лу о стр ву, 11. не мач ки фи ло зоф

(Фри дрих), 12. фран цу ски књи жев ник (Жан), 14. бив ши сло ве нач ки

сто но те ни сер (Едвард), 16. при ста ли ца Ко пер ни ко вог уче ња.

УС ПРАВ НО: 1. наш по зо ри шни и филм ски ре ди тељ (Зо ран), 2. зна лац

ви ше стра них је зи ка, 3. име ка ри ка ту ри сте Рај зин ге ра, 4. ениг мат ски

са став, 8. ита ли јан ски опе р ски ком по зи тор (Вин чен цо), 9. још ка ко, 10.

ле ген дар на пе ва чи ца ру ских ро ман си (Ол га), 13. из вр стан, од ли чан

(лат.), 15. тек стил но влак но, нит.
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СУДОКУ

8

7 1 2 9 6 4

5 8 3 7

6 9 7 2

5 2 9 1

1 6 7 4

2 6 4 5 9 8

7

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВО ДО РАВ НО: 1. сна жно осе ћа ње, нео б у здан на гон пре ма не че му – пред лог уз

ин стру мен тал. 2. вр ста по вр ћа, 3. глас, но вост – му зич ки пра вац ко ји је про мо -

ви сао Боб Мар ли, 4. струч њак за есте ти ку, 5. мор ски гре бен – део те ла из ме ђу

вра та и над лак ти це (мн.).

УС ПРАВ НО: 1. ма њи парк на град ском тр гу, 2. об лик ка пи та ли стич ког мо но -

по ла, труст, 3. по ве ћа ње ко ли чи не не че га, 4. аме рич ки глу мац и степ-играч

(Фред), 5. сред њи та лас (скр.) – по ка зна за ме ни ца, 6. ре ка у Ази ји, 7. јед но до ба

да на, 8. фран цу ска књи жев ни ца (Фран со аз), 9. ку ти ја с та мја ном, ка ди о ни ца.



Еки па „Та та и си но ви” из Сеф -
ке ри на по бед ник је так ми че ња
у ку ва њу свињ ског па при ка ша,
ко је је одр жа но у не де љу, 5. ју -
на, на Зе ле ној пи ја ци у ор га -
ни за ци ји би феа „Чо би”, тј. Ко -
сте Ра ди ћа. Уку сна шпе ци ја
крч ка ла се у чак 18 ко тли ћа, а
ле по вре ме и до бро рас по ло -
же ње у на ја ви при ву кли су
мај сто ре ку ва ња по пут Бра не,
Га вре, Кр ле та и Ду ње, Пе ре
Ка ра теа, Ва лен ти не, Бо ја на,
Пе ре Пе ска, Жи ке Ду ка та, Бо -
ки ја, Бо же, Ми хај ла и Лец ка,

као и про шло го ди шње шам пи -
о не – еки пу „Бу ме ран га”.

Жи ри је у та квим окол но -
сти ма имао из у зет но те жак
по сао, па су се иза Сеф ке ри на -
ца, на дру го, од но сно тре ће
ме сто пла си ра ли Пан чев ци
Жар ко Ла зић, те Жи ка и Хај -
ри ја, а сви они су на гра ђе ни
пе ха ри ма. Дру же ње је на ста -
вље но уз жи ву му зи ку.

Де гу ста то ри су, по ред свињ -
ског, мо гли да про ба ју и ср не -
ћи па при каш, ко ји су ре кре а -
тив но, за до бар дан, ку ва ли Кр -

ле и Ду ња, као и Нен си Фен си.
С об зи ром на то да му је укус
био та кав да пр сте по ли жеш,
нор мал но је што мај сто ри ма с
вар ја чом ни шта ни је оста ло да
по не су ку ћа ма. С. Т.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ
Петак, 10. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Пла во о ки
Ха ски стар око три, че ти -
ри го ди не про на ђен је у
цен тру гра да, где је бес -
циљ но лу тао не ко ли ко да -
на.

Пре ма не ким ин фор ма -
ци ја ма до шао је из прав ца Лу ке Ду нав, ули цом Жар ка Зре ња -
ни на. Ни је агре си ван и ра до при ла зи љу ди ма.

Тре нут но се на ла зи у град ском при хва ти ли шту у Вла син -
ској број 1 где че ка не ко га ко би га удо мио уко ли ко се вла -
сник не по ја ви.

Ле по та ни
У Цре па ји се у јед ном
дво ри шту оште ни ла ку -
ја не мач ког ов ча ра, а
оче ку је се да ће штен ци
би ти ве ћег ра ста.

Ста ри су око два ме -
се ца и тра же но ве до -
мо ве (по жељ но са дво -
ри штем), а у ле глу има

и муж ја ка и жен ки. За ку ју је на кон удо мља ва ња ште на ца за -
ка за на сте ри ли за ци ја.

Овог ле та не ко од на ших су гра ђа на мо же да улеп ша свој,
али и жи вот не ког од ових ле по та на.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

ОДР ЖАН ОМО ЉИЧ КИ ЕТ НО-БА ЗАР

ШТА СВЕ МО ГУ ВРЕД НЕ ЖЕН СКЕ РУ КЕ
Се ри ја ет но-ба за ра на ста вље -
на је про те кле су бо те у Омо -
љи ци. Као и до сад, глав не про -
та го нист ки ње тог до га ђа ја би -
ле су вред не чла ни це де се так
удру же ња же на из Пан че ва и
око ли не.

За љу би те ље истин ских до -
ма ћих про из во да би ло је све га
у из о би љу – од „ба ки не ку хи -
ње” до ра зно ли ких руч них ра -
до ва и, уоп ште, све га оног што
кра си ова кве ма ни фе ста ци је.

Удру же ње же на „Омољ чан ке”
пе ти пут је у свом ме сту у су -
бо ту, 4. ју на, при ре ди ло ма ни -
фе ста ци ју под на зи вом „Омо -
љич ки ет но-ба зар”. На ње му
се, сво јим уку сно аран жи ра -
ним штан до ви ма, пред ста ви -
ло је да на ест ор га ни за ци ја ко је
оку пља ју при пад ни це леп шег
по ла. По ред Омољ чан ки, ру -
ко тво ри не су из ло жи ле и
вред не да ме из Бре стов ца,
Ива но ва, Стар че ва, До ло ва,
Но вог Се ла, Гло го ња, Ка ча ре -
ва и Опо ва, а штан до ве су при -
ре ди ла и пан че вач ка удру же -
ња „Па нон ке” и „Пан чев ке”.

Ма ни фе ста ци ја је по че ла
обра ћа њем пред сед ни це Удру -
же ња же на „Омољ чан ке” Сла -
ви це По лић, ко ја се у свој ству
глав ног ор га ни за то ра за хва ли -
ла свим уче сни ци ма, а Гра ду
Пан че ву, ло кал ној ме сној за -
јед ни ци, Ко му нал ном пред у -
зе ћу и омо љич кој омла ди ни,
пре све га, Удру же њу „Сун цо -
крет”, на по мо ћи. По том је пр -
ви чо век Омо љи це – Ду шан
Лу кић, под се тио да иза сва ког
успе шног му шкар ца сто ји
успе шна же на, а на кон то га је
но ва чла ни ца ве ћа за ду же на за
по љо при вре ду и се ло, Зо ри ца
Ре пац, отво ри ла пе ти „Омо -
љич ки ет но-ба зар” и тим по во -
дом на ве ла да ће град ска ку ћа

пра ве пре по зна тљи ве ве зо ве
Се кељ Ма ђа ра, јед на од до ма -
ћи ца при пре ми не што за ме зе,
бу де ча ја и ка фе, а по не кад и
ра ки ји це.

Од ма слач ка до ро га ча
На штан ду стар че вач ког
„Нео ли та” би ло је ко ла ча,
зим ни це и здра ве хра не, а
Љи ља на За рић је још пре са -

„Пан чев ке” су из не ле све
оно што су пра ви ле на са стан -
ци ма – од ко ла ча до маг не та
од гип са и ста кла. Сла ђа на
Мар ја нов под се ти ла је да
удру же ње по сто ји од 1. мар та;
њих че тр на ест се оку пља ју у
Ме сној за јед ни ци Гор њи град
је дан пут, до два пут не дељ но,
али је про блем то што не ма ју
где да др же ма те ри јал. С дру ге
стра не, Ол га Жол наи Јо ка но -
вић, пот пред сед ни ца „Па нон -
ки”, по хва ли ла се да је ово
удру же ње до би ло ли цен цу за
три про из во да. То је и раз лог
што њи хо ва ра ди о ни ца у До му
омла ди не жи ви се дам да на у
не де љи. По ред ре дов них три -
де се так ак тив них чла ни ца, та -
мо оби та ва и све ви ше мла дих.

„Гло гоњ ке” су из не ле ма ло
ко ла ча и руч них ра до ва, „До -
лов ке” су стан дард но про мо ви -
са ле свој глав ни бренд – штру -
дле и то од ма ка, ро га ча и ви -
ша ња, док су на штан ду до ма -
ћих „Омољ чан ки” оби ло ва ле
ру ко тво ри не.

Све у све му, да ме су још је -
дан пут, овог пу та на омо љич -
ком пла тоу, при ка за ле сву рас -
кош свог та ле на та. То је, ујед но,
и на чин да у ова, не баш ру жи -
ча ста вре ме на, оне до би ју зна -
чај ни је ме сто у дру штву.

увек по др жа ва ти кре а тив не
на по ре при пад ни ца леп шег
по ла.

Не до ста ју про сто ри је
А на ба за ру, као и увек, ша ре -
но ли ко и по зи тив но рас по ло -
же ње за чи ње но жен ским
осме си ма.

Јед на од њих, Жа кли на Но -
ва ко вић из Удру же ња „Но во -
се љан ке/Boboacele” ре кла је да
су она и ко ле ги ни це из ло же не
руч не ра до ве у тех ни ци де ку -
паж, раз не вр сте на ки та, хе -
кле рај, вез и оста ло, углав ном
при пре ма ле ка да се је дан пут
не дељ но са ста ну у про сто ри ја -
ма До ма кул ту ре, ко је су до би -
ле на ко ри шће ње од го лу ба ра.
Обич но их бу де око пет на ест,
а ра ди се и код ку ће.

Бре стов чан ке су се овог пу та
опре де ли ле за хе кле рај, од но -
сно за не што што су још и ба -
ке и пра ба ке ра ди ле. Мил ка
Чу рић из Ак ти ва же на „Со се”

ви шња ма, бун де ва ру и штру -
дле са си ром. У окви ру по ме -
ну те ор га ни за ци је функ ци о -
ни ше сек ци ја „ве зи ља”, ко је
се, пре ма ре чи ма пред сед ни це
Ер же бет Вар га, са ста ју сва ке
сре де од 21 сат. Том при ли ком

кон ста то ва ла је да то мла ди -
ма, на жа лост, још увек ни је
на ро чи то ин те ре сант но, а да
ни про да ја не иде пре те ра но
до бро с об зи ром на то да на -
род не ма па ра ни за мно го ну -
жни је по тре бе. То их не спре -
ча ва да се ви ђа ју сва ког пет ка,
што је ња ва ка да кре ну пољ ски
ра до ви, бу ду ћи да се у по ме ну -
том ме сту нај ви ше љу ди ба ви
по вр тар ством. Из тог раз ло га,
„Со се” по след ње ав гу стов ске
не де ље пра ве већ на да ле ко по -
зна ту „Па при ки ја ду”. 

Ана Фи шер је, за јед но с
оста лим чла ни ца ма из ива но -
вач ког МКУД-а „Бо наз Шан -
дор”, на ли цу ме ста ме си ла и
пр жи ла све же кроф не, ко је су
ну ђе не по це ни од са мо 40 ди -
на ра. На ис тој те зги је, та ко ђе
ма ђар ско удру же ње, али из
Вој ло ви це, „Та ма ши Арон”,
из ло жи ло тра ди ци о нал не по -
сла сти це – шам-рол не, пи ту с

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У КУ ВА ЊУ ПА ПРИ КА ША

Мај сто ри, мај сто ри!

мог по чет ка ба за ра рас про да -
ла сав мед од ма сла ча ка и
џем од по мо ран џи. И њих му -
че про сто ри је, па ве ћи ном ра -
де код ку ће.



У ор га ни за ци ји АК-а Ати на из
Вр шца, про шлог ви кен да је у
овом гра ду одр жа но пр во ко ло
„Атин ских атлет ских ига ра”,
ко је има ју ли га-си стем так ми -
че ња. Над ме та ње је одр жа но
по пра ви ли ма АСС-а, а чла но -
ви АК-а Та миш су и ово га пу -
та би ли ве о ма успе шни.

У кон ку рен ци ји нај мла ђих
так ми ча ра, из шко ла атле ти -

ке, Ол га Ли си цин и Сте фан
Ма рић осво ји ли су по две
злат не ме да ље, Те ре за Ко ва -
че вић се оки ти ла са два сре -
бра, а Вла ди слав Чех са две
брон зе. Са ња Ма рић је три -
јум фо ва ла у тр ци на 60 м, а
Ми о на Фи ли по вић је за ра ди -
ла брон зу у ско ку у даљ. Ања
Ма рић је осво ји ла два сре бр -
на од лич ја, док је Ана Дра го -

је вић три јум фо ва ла у ско ку у
даљ, а у тр ци на 60 м,  је сти -
гла дру га на циљ. Исти скор у
над ме та њу де ча ка имао је и
Алек са Нер ти ца. Сте фан Ла -
зић је по бе дио и у тр ци на 60
м и у ско ку у даљ, а Вла ди мир
Дра го је вић је осво јио две сре -
бр не ме да ље. Ни ску осва ја ња
ме да ља за вр ши ла је Ја на Ма -
рек, ко ја се оки ти ла брон зом у
ско ку у даљ. За Та миш су на -
сту па ли и Ема Ко стић, Алек -
сан дар Бо шко вић и Ду шан
Ви до вић.

На по је ди нач ном Пр вен -
ству Ср би је за ве те ра не ко је је
одр жа но на ста ди о ну у Ко шут -
ња ку, члан АК-а Та миш, про -
фе сор фи зич ког вас пи та ња из
Пан че ва Са ва Жи ва нов, осво -
јио је брон за ну ме да љу у тр ци
на 100 ме та ра.

се Ла за Та на ско вић ко ји је у 81.
ми ну ту по ста вио ко на чан ре зул -
тат: Це мент –Же ле зни чар 2:2.

По пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” је и овим на сту пом по -
ка за ла да је спорт ски ко лек тив
ко ји за слу жу је сва ко по што ва -
ње. Же ле зни чар је се зо ну
окон чао на сед мом ме сту, са
ско ром од 13 по бе да, 13 по ра -
за и че ти ри „ре ми ја”, са 43  бо -
да на свом кон ту. Осва ја њем
ме ста у гор њем де лу пр вен -
стве не та бе ле тре ће ли га шког
ран га, „Же ља” је по твр дио да
је тре нут но нај бо љи клуб на
овим про сто ри ма. У ви ши ранг
пла си ра ли су се Оџа ци, а ис па -
ла су чак три ба нат ска клу ба
Вр шац, Ба нат из Зре ња ни на и
До ли на из Па ди не. 
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Железничар седми у
Српској лиги
„Војводина”

Утак ми ца ма три де се тог ко ла
спу ште на је за ве са на пр вен -
стве ну тр ку за бо до ве у Срп ској
ли ги гру па „Вој во ди на”. Фуд -
ба ле ри пан че вач ког Же ле зни -
ча ра го сто ва ли су у Бе о чи ну,
где су са до ма ћим Це мен том
од и гра ли не ре ше но – 2:2.

Иа ко овај су срет ни је имао
по се бан ре зул тат ски зна чај,
јер су оба ти ма глав ни по сао у
овој се зо ни окон ча ли мно го
ра ни је, сто ти нак гле да ла ца,
ко ли ко их се оку пи ло на ста -
ди о ну у Бе о чи ну, при су ство ва -
ло је за ни мљи вој фуд бал ској
пред ста ви. Рас те рећ ни, без
им пе ра ти ва по бе де, мом ци и
јед не и дру ге еки пе мо гли су
да се над му дру ју, да игра ју,
али и да се игра ју фуд ба ла.

Тре нер пан че вач ке „ди зел -
ке”, Алек сан дар Сте ва но вић,
по ве ре ње за по след њи ду ел у
овој се зо ни по кло нио је сле де -
ћем са ста ву: Јев тић, Не ма ња
Те ки ја шки, Ко вач (Та на ско -
вић), Аме ри јан (Ни ко ла Те ки -

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„РЕ МИ” КАО УКРАС СЕ ЗО НЕ

ни је био знак да се Пан чев ци
по ву ку или упла ше ра не пред -
но сти Бе о чи на ца. На ста ви ли
су да на па да ју и ства ра ју при -
ли ке, а кра јем пр вог по лу вре -
ме на офан зи ва се ко нач но и
ис пла ти ла. Играо се 38. ми нут
ка да је Не ма ња Те ки ја шки из -
јед на чио ре зул тат, али и на -
ста вио гол ге тер ски низ из
прет по след њег ко ла.

Сли ка на те ре ну ни је се про -
ме ни ла ни по сле од мо ра. Тре не -
ри су да ва ли шан су и мом ци ма
са клу пе за ре зер вне игра че, а на
те ре ну се од ви ја ла рав но прав на
фуд бал ска бит ка. Це мент је у
76. ми ну ту ус пео по дру ги пут да
по ве де, али да прав да бу де за до -
во ље на, да се ова ина че успе шна
се зо на Же ле зни ча ра за вр ши на
леп на чин, без по ра за, по бри нуо

Ру ко мет ни клуб Ди на мо,
шам пи он Су пер Б ли ге и
но ви члан елит ног срп ског
ка ра ва на, по зи ва све на ви -
ја че и љу би те ље спо р та да у
су бо ту, 11. ју на, до ђу у Ха лу
спор то ва на Стре ли шту.

Би ће то дан ка да ће се
сла ви ти ти ту ла, ка да ће би -
ти ор га ни зо ван бо гат ре ви -
јал ни про грам, али и ка да
ће Бран ко Ра да но вић, за јед -
но са сво јим са и гра чи ма по -
ди ћи по бед нич ки пе хар,
тро феј на ме њен шам пи о ну
Су пер Б ли ге.

Сла вље нич ка ма ни фе ста -
ци ја по чи ње у 15.30, ка да ће
се у две утак ми це ми ни-ру -
ко ме та пред ста ви ти ма ли -
ша ни до ма ћег клу ба и До -
ло ва. Од 16 са ти игра ју мла -

ђи пи о ни ри „жу то-цр них”
про тив вр шња ка из Ја бу ке,
а по том, од 16.45 на те рен
ће ис тр ча ти пи о ни ри Ди на -
ма и Сме де ре ва. За 17.35
пла ни ран је по че так утак -
ми це „бу ду ћих шам пи о на”,
у ко јој ће по се ти о ци на де лу
мо ћи да ви де ка де те, а он да
сле ди – кру на ве че ри.

Од 19 са ти, на те рен пан -
че вач ке ха ле ис тр ча ће пр -
во тим ци Ди на ма ко ји ће
од и гра ти ре ви јал ни су срет
про тив дру го пла си ра ног ти -
ма Су пер Б ли ге, Ша мо та из
Аран ђе лов ца. Сви ко ји бу ду
би ли на три би на ма, има ће
при ли ку да по гле да ју меч
но вих су пер ли га ша.

Ову ма ни фе ста ци ју не би
тре ба ло про пу сти ти. 

СУ БО ТА – ДАН РУ КО МЕ ТА

ШАМ ПИ О НИ ЗО ВУ НА ДРУ ЖЕ ЊЕ

Нај мла ђи так ми ча ри Ка ра те
клу ба Ди на мо успе шно су
при ве ли кра ју про лећ ни део
се зо не. На тра ди ци о нал ном
ме ђу на род ном тур ни ру „Ро да
куп” ко ји је про шлог ви кен да
одр жан у Бе о гра ду, нај мла ђа
еки па Ди на ма осво ји ла је де -
вет ме да ља.

Сре бр на од лич ја за ра ди ли
су пи о ни ри Да ни јел Стан ков -
ски, Ма те ја Сте па нов и Ми -
ли ца Га гић, а брон за ма су се
оки ти ли: Јо ва на Сто ил ков -
ски, Те о до ра Га гић, Је ле на

Ми лен ти је вић, Ма ри ја Мла -
де нов ски, Алек сан дар Зде -
шић и Мар ко Спа сић.

Иа ко су оста ли без тро фе ја,
од лич ни су би ли и: Ан ђе ла Ђе -
кић, Мар ко Фор ђа ри ни, Ан то -
ни је Ћу ли брк, Ву ка шин и Ми -
ли ца Мла де нов ски, Лу ка Сте па -
нов и Алек сан дра Сто ил ков ски.

Нај бо љи так ми чар Ка ра те
клу ба Ди на ма и Ср би је, Сло -

бо дан Би те вић, на сту пио је
као члан се ни ор ског ти ма
Цен трал не Ср би је на Европ -
ском пр вен ству за ре ги о не у
Тур ској.

По сле по бе де над јед ном од
нај бо љих тур ских еки па, тим
Цен трал не Ср би је по ра жен је
од ка сни јег по бед ни ка шам -
пи о на та, ре ги о на Ма ра ма ра
из Тур ске, да би и у бор би за
брон за ну ме да љу на ши су на -
род ни ци пре тр пе ли не сре ћан
по раз од од лич не еки пе Тби -
ли си ја из Гру зи је. Ни ко ла Јо -

ва но вић, дру ги се ни ор ски ре -
пре зен та ти вац Ди на ма, на -
сту пио је на истом шам пи о -
на ту за ре ги он Бе о гра да, али
су чла но ви овог ти ма већ у
пр вом ко лу по ра же ни од тур -
ске еки пе Ана до лу.

Ре пре зен та ци ја Вој во ди не
би ла је ве о ма успе шна и
осво ји ла је две брон за не ме -
да ље.

НО ВИ УС ПЕ СИ КА РА ТИ СТА ДИ НА МА

„ПРО ИЗ ВОД ЊА” МЕ ДА ЉА
НЕ ПРЕ СТА ЈЕ...

Странe припремио

Александар
Живковић

ОД ЛИ ЧАН УСПЕХ ПЛИ ВА ЧА ДИ НА МА У НО ВОМ СА ДУ

ПУ НА ТОР БА ОДЛИЧЈА
На ба зе ну СПЦ-а „Вој во ди на”
у Но вом Са ду, про шлог ви кен -
да  одр жан је ме ђу на род ни
пли вач ки ми тинг под на зи вом
„Змај 2016”. ПК Ди на мо на -
сту пио је са 26 так ми ча ра ко ји
су осво ји ли 28 ме да ља.

Ду ња Сто ев би ла је нај бр жа
на 50 м кра ул, Мар та Кон -
стан ти нов је осво ји ла зла то на
50 м пр сно и брон зу на 50 м
кра ул, док је Ла на Мол нар би -

ла дру га на 50 м кра ул и 50 м
леђ но. Ва ња Гру јић је три јум -
фо ва ла у тр ци на 200 м леђ но,
а на ис тој дис тан ци ме шо ви -
тим сти лом би ла је тре ћа. На -
та ша Пра ска ло је за ра ди ла
сре бро на 200 м ме шо ви то, Је -
ле на Вр хо вац је осво ји ла злат -
но од лич је на 200 м дел фин, а
у том над ме та њу Ду ња Ни шић
је би ла дру га. Ка та ри на Бе лић
је би ла пр ва на 200 м ме шо ви -

то и 200 м пр сно и тре ћа на
400 м кра ул. Ан дреа Нађ је за -
слу жи ла зла то на 100 м пр сно
и брон зу на 100 м леђ но, док је
Вик тор Нађ био пр ви на 50 м
пр сно и тре ћи на 50 м кра ул.
Стра хи ња Шон дић је осво јио
брон за ну ме да љу у тр ци на
100 м леђ но, а Ог њен Стој шић
на 200 м леђ но. Ми лош Ца ре -
вић је био дру ги на 100 м пр -
сно, а брон зе је осво јио у тр ка -

ма на 50 м пр сно и 50 м дел -
фин. Пе тар Ран ко вић се оки -
тио са три нај сјај ни ја од лич ја
и то у над ме та њи ма на 200 м
ме шо ви то, 100 м пр сно и 100
м кра ул. Ни ко ла Ла ти но вић је
био тре ћи на 50 м леђ но.

Од лич не су би ле и шта фе те
Ди на ма у тр ка ма на 4 X 50 ме -
та ра. Де вој чи це су осво ји ле
сре бр ну, а де ча ци брон за ну
ме да љу. 

АТЛЕТ СКО НАД МЕ ТА ЊЕ У ВР ШЦУ

КЛИН ЦИ НА ПРА ВОМ ПУ ТУ

Првенство Балкана за џудисте,
у конкуренцији јуниора, одр-
жано је прошлог викенда у Би-
хаћу. У репрезентацији Србије
надметале су се и две чланице
ЏК-а Динамо – Сара Славко-
вић и Андреа Стојадинов.

Сара је још једном потврди-
ла да израста у врсну џудист-
кињу, па је у категорији 78 кг
освојила најсјајније одличје.
Андреа, иначе још увек кадет-
киња, пласирала се на седмо
место у категорији до 48 кг.

На Првенству Србије за
млађе пионире, које је одржа-
но у Вршцу, у конкуренцији од
180 младих бораца из 44 клу-

ба, џудисти Динама освојили
су две медаље.

Филип Француз је заслужио
сребро, док се Владимир Бог-
дановски окитио бронзом. Ан-
дријана Кртенић је била пета.

Такође прошлог викенда, у
Новом Саду, одржан је турнир
за почетнике, на којем је Ди-
намове клинце предводио тре-
нер Петар Илијин.

Одличја су освојили: Сте-
фан Момиров, Ђорђе Чаво-
шки, Милош Божић, Андреј
Милосављевић, Јован Ми-
тревски, Урош Ђуришић, Да-
нило Милановић и Уна Ембе-
ли.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

САРА ПРВАК БАЛКАНА

ја шки), Илић (Цве јић), Ђу ро -
вић, Стај чић, Јо ва но вић, Ко -
ва че вић, Ба са рић и Но ва ков.

Од са мог по чет ка утак ми це,
оба ти ма кре ну ла су у отво ре -
но над и гра ва ње, а пр ви су у
вођ ство до шли до ма ћи фуд ба -
ле ри, већ у дру гом ми ну ту.  То
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лф4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ду ца Бор ко вић био
на до мак по ди ју ма

Сле де ћа тр ка 
у Не мач кој

Пе так, 3. јун. Би ло је око 21
сат, ка да смо кре ну ли... Но ви -
на ри РТС-а, „Спорт ског жур -
на ла”, „Бли ца”, „Франк фурт -
ских ве сти”, „Те ле гра фа” и
„Пан чев ца” по шли су пут Ау -
стри је, на пе ти тр кач ки ви -
кенд ТЦР се ри је ту ринг ау то -
мо би ла. „Фор си ра ли” смо ау -
то-пу т за За греб, па пре ко Ма -
ри бо ра и Гра ца, по сле де се так
са ти во жње и пре ђе них око
900 ки ло ме та ра, сти гли смо
на од ре ди ште. „Краф тер” је
кли зио по ас фал ту, за хва љу ју -
ћи мај сто ру Го ра ну Жи ва но -
ви ћу, по пу лар ном Жи ки. Ат -
мос фе ра у ком би ју би ла је
пра ва при ја тељ ска, пре при ча -
ва ле су се анег до те, али у ва -
зду ху је леб де ла са мо јед на
же ља – да наш нај бо љи ау то -
мо би ли ста Ду шан Бор ко вић
оства ри до бар ре зул тат. 

Салц бург – ве ли чан ствен
град у Ау стри ји, у се вер ном
под гор ју Ал па. По знат је и по
свом ста ром је згру у ба рок ном
сти лу, јед ним од нај о чу ва ни -
јих у Евро пи, због че га је и
увр штен на ли сту кул тур не ба -
шти не Уне ска. Ипак, Салц бург
је мо жда и нај по зна ти ји као
град кла сич не му зи ке, а ка ко
и не би ка да се у ње му ро дио
Вол фганг Ама де ус Мо царт. 

Гра дић са око 150.000 ста -
нов ни ка, уда љен са мо пет на е -
стак ки ло ме та ра од не мач ке
гра ни це, пра ви је ма мац за ту -
ри сте. Бес пре кор но уре ђен,
„оки ћен” мо сто ви ма пре ко ре -
ке Сал цах, опа сан вр хо ви ма
Ал па, бо гат шу ма ма и је зе ри -
ма, пре пун тра ди ци је, умет но -
сти и исто ри је, за и ста ода је
ути сак го спод стве но сти...

На око се дам на ест ки ло ме -
та ра од цен тра тог и та квог
гра да, сме сти ла се и ле ген дар -
на тр кач ка ста за од 4.240 ме -
та ра – Салц бур гринг. Јед на од
нај бр жих и нај зах тев ни јих у
ТЦР шам пи о на ту..

Су бо та, 4. јун. Пе ти тр кач ки
ви кенд по чео је од лич но за на -
шег Ду ша на Бор ко ви ћа, во за ча
НИС-Пе тро ла и Б3 реј синг ти ма. 

То ком тре нин га, Ду ца је био
ве о ма брз, ма да је имао про -
бле ма са зад њим бра ни ком.

ПЕ ТИ ТР КАЧ КИ ВИ КЕНД ТЦР ШАМ ПИ О НА ТА

ДО БАР ПО ЧЕ ТАК, ФАЈ ТЕР СКА ВО ЖЊА, АЛИ...

– Пра во не вре ме ми је ма ло
по ква ри ло пла но ве и стра те -
ги ју тр ке, али ни сам не за до во -
љан. Имао сам до бро вре ме и
то ком тре нин га, али дра стич -
на про ме на вре мен ских усло -
ва то ком ква ли фи ка ци ја ме је
спре чи ла да бу дем још бр жи.
Хва ла мо јим при ја те љи ма ко -
ји су до шли на Салц бур гринг
да ме бо дре. Ово  је јед на од
нај зах тев ни јих ста за, има ду ге
прав це и бр зе кри ви не и пред -
ста вља иза зов за све во за че. У

Хо мо ла... Тр ка је би ла ве о ма
на пе та, од лу чи ва ли су сто ти
де ло ви се кун де. Све до 14. кру -
га Бор ко вић је био на тре ћој
по зи ци ји, а он да се, по сле од у -
ста ја ња Ори о ле, про био на дру -
го ме сто. До чел не по зи ци је
Ду цу је де ли ло де се так сто тин -
ки, во зио је хра бро, фај тер ски,
она ко ка ко он је ди но и уме. То
је био онај пра ви Ду ца. Шам -
пи он.

И ка да су већ сви би ли си гур -
ни да ће се наш во зач по пе ти на

нај ва жни је, Ду шан ни је био по -
вре ђен, али оште ће ња на ау то -
мо би лу, иа ко на пр ви по глед
ни су би ла ве ли ка, би ла су до -
вољ на да ме ха ни ча ри Б3 реј -
синг ти ма од лу че да у огра ни -
че ном вре мен ском ин тер ва лу
пред старт дру ге тр ке не мо гу да
га оспо со бе. Ду ца ни је во зио
дру гу тр ку.

– Ја ко ми је жао што и ову
тр ку за вр ша вам на ве о ма лош
на чин. Кре нуо сам вр ло до бро,
имао сам не ко ли ко до брих
оби ла же ња, до шао на дру гу
по зи ци ју. У по след њем кру гу
сам чак на па дао и во де ћег. Во -
зио сам бр зи ном око 245 ки ло -
ме та ра на сат, бу квал но смо се
до та кли и ме ни је пу кла гу ма
по сле че га сам за вр шио у за -
штит ној огра ди. Кре нуо је Неш
ма ло на ме не, ја сам за др жао
пу та њу, али ни је он крив, не
мо гу то да ка жем. Осе ћам се
ја ко ло ше. Тим и ја ве ру је мо да
за слу жу је мо да сва ку тр ку за -
вр ши мо ме ђу пр ва три, али не -
што се не да. Гле дам пр во на

ПО БЕ ДЕ РАГ БИ СТА

Про шлог ви кен да је на СЦ-у
„Мла дост” од и гран тре ћи тур -
нир Пр вен ства Ср би је за се ни о -
ре у Б гру пи, ко ји је ор га ни зо -
вао Раг би клуб Ди на мо 1954.

„Ве пр о ве са Та ми ша” пред -
во дио је ис ку сни тре нер Ми -
лан Ми тро вић, а број ни гле да -
о ци мо гли су да ужи ва ју у до -
бр ој игри, али и по бе да ма сво -
јих ми ље ни ка.

У пр вом ме чу Ди на мо 1954
по бе дио је Ло зни цу с 29:14, да
би по том до ма ћи ни са вла да ли
и Пе тров град с 19:0. У тре ћем
су сре ту Пе тров град је три јум -
фо вао над Ло зни цом са 15:12.
Пан чев ци тре нут но за у зи ма ју
дру го ме сто у Б гру пи. 

Та ко ђе на СЦ-у „Мла дост”
одр жан је и дру ги тур нир Ку па
Ср би је у кон ку рен ци ји пи о ни -
ра. Нај мла ђи чла но ви РК-а
Ди на мо 1954 за у зе ли су дру го
ме сто. 

ТРО ФЕ ЈИ ЗА МЛА ДОСТ
Чла но ви КК-а Мла дост из на -
шег гра да има ли су мно го
успе ха про шлог ви кен да.

На так ми че њу у Срем ским
Кар лов ци ма, у кон ку рен ци ји од
200 бо ра ца, ка ра ти сти Мла до -
сти осво ји ли су че ти ри ме да ље.
Ма ја Жу нић се оки ти ла зла том
у ка та ма и сре бром у бор ба ма, а
брон зе су за слу жи ли Са ра Жу -
нић и Ми хај ло Кр ча ди нац. Ми -
ло рад Пе тро вић је био че твр ти. 

На ме ђу на род ном тур ни ру
„Ро да куп” у Бе о гра ду, на сту пи -
ло је 564 так ми ча ра из 58 клу бо -
ва из не ко ли ко су сед них зе ма ља.

Злат ну ме да љу у бор ба ма
осво ји ла је Јо ва на Но ва ков, а
сре бр на од лич ја су за слу жи ли
Ан ђе ли на Ја ре дић, Кри сти на
Убо вић и ка та-ти м жен ских на -
да (се стре Ја ре дић и Ј. Но ва -
ков). Брон за не ме да ље у ка та ма
за ра ди ле су: Јо ва на Но ва ков,
Та ра Ђур ђе вић, На та ли ја Га -
ври ло вић и Ана ста си ја Ја ре дић. 

НЕ ДА ЈУ СЕ ВЕ ТЕ РА НИ...
Про шле не де ље је у Ни шу одр -
жан те ни ски тур нир за ветеранe
из ка лен да ра Ме ђу на род не асо -
ци ја ци је те ни се ра.

Пан чев ци су и ово га пу та
по твр ди ли до ми на ци ју у срп -
ском ве те ран ском те ни су, јер
су од укуп но се дам, на ши су -
гра ђа ни три јум фо ва ли у че ти -
ри ка те го ри је. Пр ва ме ста су

осво ји ли: Де јан Ду ба јић , Вла -
ди мир По по вић, Мир ко Бун -
да ло и Ми о драг Ла зић.

Осим пе ха ра, по бед ни ци су
осво ји ли и ва жне бо до ве за
ранг-ли сту ко ју са ста вља Ме -
ђу на род на асо ци ја ци ја те ни -
се ра ве те ра на.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Овог викенда

Фудбал

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Уљма: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО

Панчево: ДИНАМО 1945–ЈУГОСЛАВИЈА

Војловица: МЛАДОСТ–БОРАЦ

Б. Н. Село: СЛОГА–ВОЈВОДИНА

Прошлонедељни
резултати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Беочин: ЦЕМЕНТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Старчево: БОРАЦ–СЛОГА 2:1

Гај: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (В) 1:1

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ 1:1

Качарево: ЈЕДИНСТВО – МЛАДОСТ (О) 4:3

ДА НИ СИ МУЛ ТАН КЕ
Ша хов ска сек ци ја ОШ „Ми ка
Ан тић” и ове го ди не се укљу чи -
ла у ма ни фе ста ци ју „Да ни си -
мул тан ке”, ко ју ор га ни зу је ШСС.

Си мул тан ка је од и гра на 3.
ју на, у про сто ри ја ма шко ле, а
про тив уче ни ка, на два на ест
та бли, играо је мај стор ски
кан ди дат Љу бин ко Ни ко лић.

Ре зул тат је био 10:2 у ко рист
го ста, а ре ми је су оства ри ли
Ка та ри на Ро бић, Је ле на Па -
вло вић, Ни ко ла Пут ник и Не -
ма ња Нај дов ски.

Су ди ја ме ча био је про фе сор
Ра до је Ра до је вић.

МИ ХАЈ ЛО 
ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН

На по је ди нач ном Пр вен ству
Ср би је за мла ђе пи о ни ре, ко је
је одр жа но про шлог ви кен да,
џу ди ста Је дин ства из Ка ча ре -

ва, Ми хај ло Ан ђе ло вић, осво -
јио је сре бр ну ме да љу. 

Тре нер Са ша Ан ђе ло вић и
ње го ви по моћ ни ци Са ша Ве -
лич ков ски и Не ма ња Стан ко -
вић, од сво јих бо ра ца до бре ре -
зул та те тек оче ку ју. 

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Ква ли фи ка ци о не тр ке би ле су
ве о ма до бре. Иа ко вид но нер -
во зан, оп те ре ћен пе хо ви ма из
прет ход них тр ка, наш ас их је
успе шно за вр шио. За у зео је
ше сту по зи ци ју, а ње гов учи -
нак је мо гао би ти и мно го бо -
љи да ни је би ло пра ве про ва ле
обла ка због ко је је мо рао да во -
зи опре зни је и чу ва ау то мо бил.
Ал пи су ис ка за ли сво је ћу ди, а
ја ка ки ша нај ви ше је од го ва ра -
ла до ма ћем так ми ча ру.

Тр ка на чу ве ном ау стриј -
ском тр ка ли шту Салц бур гринг,
на до мак Мо цар то вог род ног
гра да, по че ла је ин ци ден том
већ у пр вом кру гу у ко јем су са
ста зе ис па ли Фу лин и Про чик.
Срп ски ас је стар то вао са пе те
по зи ци је, ве што је из бе гао ка -
рам бол, а у пе том кру гу тр ке
се, по сле оби ла же ња Гра че ва и
Вер неа, на шао на тре ћој по зи -
ци ји. Ју рио се за Гра че вим и
Ори о лом, пра ти ли су га Неш и

се бе, да ис пра вим шта мо гу,
али ово је про сто ма њак спорт -
ске сре ће. То по ла ко, али си -
гур но, ути че и на мо је са мо по -
у зда ње, што је опа сно за ау то -
мо би ли сте. Од де сет тр ка за вр -
шио сам три, а са мо у јед ној, у
Ешто ри лу, би ла је ди рект на
мо ја гре шка. На дам се да ће
ства ри уско ро да се про ме не
на бо ље – вид но уту чен го во рио
је Ду ца по сле тр ке.

Сре ћа ни ово га пу та ни је
би ла са ве зник на шем асу.
Али, до ћи ће све на сво је.
Кад-тад. Због во за ча као што
је Ду ца, пу бли ка и во ли ау то -
мо би ли зам. Он не уче ству је у
над ме та њу да би за вр шио тр -
ку и са ку пио тек по не ки бод,
он је во зач-фај тер, хра бар,
„лу до” во зи... Про ћи ће и ова
го ди на, про ћи ће и бес и раз -
о ча ра ње. Ду ца има уза вре лу
крв ко ја га ву че ка но вој ста зи
и но вом иза зо ву. За то и је сте
шам пи он!

Гла ву го ре, мај сто ре!
Сле де ћа тр ка у ТЦР шам пи -

о на ту на про гра му је 19. ју на, у
не мач ком Ошер сле бе ну.

по сто ље, по сле не ко ли ко ви -
кен да на ко ји ма су га пра ти ли
пе хо ви, у по след њем кру гу, на
око 500 ме та ра до ци ља, у по -
след њој кри ви ни, до шло је до
ин ци ден та, до боч ног кон так та
са ау то мо би лом, у том тре нут ку
тре ће пла си ра ног, Бри тан ца
Џеј мса Не ша... На Бор ко ви ће -
вом „Се ат Ле о ну” је пу кла гу ма,
из гу био је кон тро лу над ау то мо -
би лом, из ле тео је са ста зе и уда -
рио у за штит ни зид. Оно што је

ква ли фи ка ци ја ма се нај бо ље
сна шао до ма ћи во зач, јер је
нај бо ље знао гри по ве на ста зи
– ре као је по сле ква ли фи ка ци -
ја Ду шан Бор ко вић.

Због од у зи ма ња бо до ва Про -
чи ку и Мор би де ли ју, Ду ца је у
пр вој тр ци стар то вао са пе те
по зи ци је.

Не де ља, 4. јун. Дан ка да су
на про гра му глав не тр ке. Наш
шам пи он је имао огром ну по -
др шку на ви ја ча, при ја те ља,
по ро ди це, али ве ли ку же љу да
ко нач но за бли ста пу ним сја -
јем, да по твр ди да је је дан од
нај бо љих ау то мо би ли ста на
Ста ром кон ти нен ту.

„Панчевац” у Салцбургу

Пише

Александар
Живковић
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Иси до ра 
Сте па но вић, 
сред њо школ ка:

С об зи ром на то да се
при бли жа ва крај школ -
ске го ди не, ве ро ват но
ћу за ви кенд да иза ђем
у град и про сла вим с
дру штвом. Та ко ђе, ићи
ћу и на осам на е сти ро -
ђен дан код при ја те ља.

Ду шан Стан ко вић,
гим на зи ја лац:

Пе так ћу про ве сти с де -
вој ком, а у су бо ту ћу
нај ве ро ват ни је оти ћи до
„Хе до ни ста” с дру -
штвом. Оста так вре ме -
на ћу про ве сти од ма ра -
ју ћи се.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?Д. Кожан

Баш че лич на ажда ја
Би ла јед ном на ју гу Пан че ва тро гла ва ажда ја. Ре дов но је кроз че -

лич не но си не ис пу шта ла кан це ро ге ни дим. Због то га су у гра ду

по че ле да се ра ђа ју жи во ти ње-му тан ти.

    Нај чуд но ва ти ја ме ђу њи ма би ла је јед на ку ца ду гач ка 112

плус 40 ки ло ме та ра. Про да ли су је не ком Шо ји ћу за 50.000

„еври ћи” и ви скић с „хле дом”. Ажда ја је на ста ви ла да ди мом бо -

ји ва здух, та ко да ће се бај ка на ста ви ти.

Ора шчи ћи ал ки ћи
Жи ве ла по ро ди ца ора ха у Пан че ву. По ва здан су лен ство ва ли и

опи ја ли се. Јед ном вла сник ре ши да их про да. Ора си се сил но

упла ши ше и обе ћа ше да ће свр сис ход ни је про во ди ти да не, са мо

ако се спа су.

    Не би ли од вра ти ли га зду од зле на ме ре, на пи са ше му по ру -

ку: „Има мо ра ки ју. Ора си“. Чо век је схва тио да ће пи ја не ора хе

те шко про да ти, те је од у стао од тр го ви не. И та ко су ора си на у чи -

ли да це не жи вот.

Бај ка о ве тру
Ишла ули ца ма Пан че ва три ру ме на пра се та. Баш су би ли оглад -

не ли и тра жи ли су крч му да се окре пе. У јед ном из ло гу угле да ше

нат пис „При ма мо на пе че ње пра си ће“. Ка ко до та да још ни су

про ба ли пе че ње, за пу ти ли су се та мо. По сле то га их ви ше ни ко

ни ка да ни је ви део.

    Вук је, од сил не пат ње и не до стат ка ду ва ња ра ди ру ше ња ку -

ћи це, до био по ре ме ћај лич но сти. Сад иде по Ба на ту и пред ста -

вља се као „ко ша ва”.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У СПРИНТ-ТРИ АТ ЛО НУ

ТКТ – НАЈ БРОЈ НИ ЈИ И НАЈ МОЋ НИ ЈИ!

Ксе ни ја Ми тро вић,
гим на зи јал ка:

Ви кенд ћу нај ве ро ват ни је
про ве сти код ку ће, уче ћи
за крај школ ске го ди не,
јер је сад вре ме да се по -
пра ве оце не. Уко ли ко бу -
дем има ла вре ме на, мо -
жда ћу и да иза ђем с
дру штвом.

Кра јем ма ја у ха ли „Пин ки” у Зе му ну
одр жа но је Пр вен ство Ср би је Б груп -
них ве жби у рит мич кој гим на сти ци.
Кон ку рен ци ја је би ла ве о ма ја ка, јер
су се над ме та ле по две нај бо ље еки пе
из сва ког клу ба, али и по ред то га сек -
ци ја ГД-а Па ли лу ла, ко ја већ го ди на -
ма ра ди у Пан че ву, по сти гла је
за па же не ре зул та те.

У ка те го ри ји мла ђих пи о нир ки, на -
ше ма ле су гра ђан ке осво ји ле су брон -
за ну ме да љу. Ва лен ти на Би је лић, Ања
Рад ма но вић, На ђа Сто ја но вић и Ду ња
Јев тић по ка за ле су ка ко се пре да ним
ра дом и по све ће но шћу мо же по сти ћи
од ли чан ре зул тат.

Ка дет ки ње су у ве жби с обру чем би ле
че твр те, док су мла ђе ју ни ор ке у тач ки с
лоп та ма би ле пе те. Ју ни ор ке су у ве жби
с лоп та ма осво ји ле сре бр но од лич је.

По сле лет њег од мо ра, на ше гим на -
сти чар ке на ста ви ће да се при пре ма ју
за фи на ле др жав ног пр вен ства ко је ће
би ти одр жа но у ок то бру. А. Ж.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У РИТ МИЧ КОЈ ГИМ НА СТИ ЦИ

БРОН ЗА ЗА МА ЛЕ ПАН ЧЕВ КЕ

Ви да Ме дић од бра ни ла
про шло го ди шњу ти ту лу

Је да на ест ме да ља за ТК
Та миш

Не де ља, 5. јун, у на шем гра ду би ла је
ре зер ви са на за три а тлон. У ор га ни за -
ци ји ТК-а Та миш одр жан је тра ди ци -
о нал ни, 23. по ре ду „Пан че вач ки
три а тлон”, ко ји се го ди на ма већ бо ду -
је и ра чу на као Пр вен ство Ср би је у
спринт-три а тло ну. Ово га пу та, ма ни -
фе ста ци ја у Пан че ву обо ри ла је ре -
корд по бро ју уче сни ка, па се на
та ми шком ке ју над ме та ло 136 так ми -
ча ра из свих срп ских клу бо ва. Нај -
број ни ји је био Три а тлон клуб Та миш,
а чла но ви по пу лар ног ТКТ-а осво ји ли
су чак је да на ест ме да ља.

ган ли ји. Осе ћао сам умор, али ни ти -
ту ла ви це шам пи о на Ср би је ни је лош
ре зул тат – ре као је Да ни ло Јо ва но вић.

Ви да Ме дић је и ово га пу та би ла
не при ко сно ве на у кон ку рен ци ји да -
ма, па је до не ла још јед ну шам пи он -
ску ти ту лу ТК-у Та миш.

– Оче ки ва ла сам три јумф. До шла
сам да ужи вам, да тре ни рам, јер ме
већ сле де ће не де ље оче ку је Бал кан -
ско пр вен ство, то је глав на тр ка за ко -
ју се сви спре ма мо – ис та кла је Ви да
Ме дић по сле тр ке.

Као и увек, сјај ни су би ли и ве те ра -
ни до ма ћег клу ба. Мар јан Лу кић три -
јум фо вао је у гру пи так ми ча ра од 41.
до 50. го ди не, док је Јо ван Опа чић за -

У нај ва жни јем и нај ин те ре сант ни -
јем над ме та њу да на, у тр ци спринт-
-три а тло на, ко ја се са сто ја ла од 750
ме та ра пли ва ња, 20 км во жње би ци -
кла и пет ки ло ме та ра тр ча ња, над ме -
та ли су се ју ни о ри, се ни о ри и
ве те ра ни. У ве о ма те шким вре мен -
ским усло ви ма, по изузетно то плом и
спа р ном вре ме ну, нај бо ље се сна шао
Стра хи ња Тра кић из Кра гу јев ца, док
је ти ту лу ви це шам пи о на др жа ве по -
нео члан Та ми ша Да ни ло Јо ва но вић.
Брон за но од лич је је за слу жио Вељ ко
Мак си мо вић из Кра гу јев ца. 

– За до во љан сам тр ком, по што сам
и да ље у про це су опо рав ка од про -
шло не дељ ног над ме та ња на Ади Ци -

слу жио сре бро у кон ку рен ци ји три а -
тло на ца ста ри јих од 51 го ди не.

Мла ђе ка те го ри је ТК-а Та миш су и
ово га пу та по твр ди ле да за бу дућ ност
овог спор та у на шем гра ду не тре ба бри -
ну ти. У кон ку рен ци ји де ча ка по чет ни -
ка три јум фо вао је Бог дан Је ла ча, док је
ње гов мла ђи брат Сте фан за слу жио
брон за но од лич је. У тр ци мла дих на да,
Па вле Об ра до вић је осво јио сре бр ну, а
Ог њен Пе ри шић брон за ну ме да љу, а
фе но ме нал не ре зул та те оства ри ле су и
на де. У тр ци де ча ка три јум фо вао је Ва -
ња Исев ски, док је у над ме та њу де вој чи -
ца по бе ди ла Ања Да ви до вић, а сре бро је
при па ло Алек си ји Ко цић. 

Три а тлон клуб Та миш се још јед ном
по ка зао као од ли чан ор га ни за тор, а сви
уче сни ци про шло не дељ ног над ме та ња
су то и по твр ди ли. Већ 26. ју на нај бо -
љи три а тлон ци на ше зе мље по но во ће
се над ме та ти у Пан че ву. То га да на ће
би ти одр жан Куп Ср би је у аква тло ну. 

А. Живковић


